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• قالت وزيرة العدل الإ�رسائيلية �أييلت �شاكيد �إنه ما دام حزبها ،البيت اليهودي� ،رشيكا ً يف
احلكومة “فلن تقوم دولة فل�سطينية �أو �إخالء جتمعات �سكنية ،كما لن يتم نقل �أي م�ساحة
من الأر�ض �إىل العدو” ،على ح ّد قولها .و�أ�ضافت �شاكيد ،خالل جولة قامت بها يف جتمع
م�ستعمرات بنيامني �أن “حزبها هو الوحيد الذي ينا�ضل من �أجل امل�رشوع اال�ستيطاين،
و�ض ّد �إقامة حما�ستان وداع�ش�ستان بالقرب من احلدود مع �إ�رسائيل”.1
• اتهم املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة لـ“عملية ال�سالم” يف ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف
حزب البيت اليهودي بـ“قتل الأمل” يف التو�صل �إىل ت�سوية �سلمية .وقال مالدينوف ،يف
بيان له� ،إن “�إ�رصار بع�ض الوزراء يف �إ�رسائيل على عرقلة التقدم وقتل الأمل عرب الرتويج
للم�ستوطنات غري ال�رشعية ورف�ض دولة فل�سطينية �أمر مثري للقلق”.2
• اقتحم وزير الدفاع الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان احلرم القد�سي ال�رشيف ،و�أدى طقو�سا ً
و�شعائر تلمودية عند حائط الرباق ،و�سط حرا�سة �أمنية م�شددة من �رشطة االحتالل
الإ�رسائيلي اخلا�صة.3
• �أفادت معطيات فل�سطينية ر�سمية �أن قوات االحتالل الإ�رسائيلي قتلت  2,079طفالً
فل�سطينياً ،وجرحت �أكرث من � 13ألف �آخرين؛ منذ بداية انتفا�ضة الأق�صى يف ،2000/9/28
حتى نهاية �أيار /مايو  .2016و�أ�شارت وزارة الإعالم الفل�سطينية �إىل �أكرث من � 12ألف
حالة اعتقال خالل الفرتة ذاتها بحق الأطفال ،مبينة �أن �سلطات االحتالل توا�صل اعتقال
 420طفالً.4
• نفى �سامح �شكري ،وزير اخلارجية امل�رصي ،ما تردد عن وجود �أفكار لتبادل �أرا�ض ٍم�رصية
يف �إطار املبادرة الفرن�سية لعملية الت�سوية ال�سلمية بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني.5
خ�ص�ص ل�سداد قيمة
• �أعلنت حركة حما�س عن قرارها الإ�سهام يف توفري م�ساعدات مالية ُت ّ
�إيجارات منازل الالجئني الفل�سطينيني املد ّمرة يف خميم نهر البارد� ،شمايل لبنان .و�أو�ضح
�أحمد عبد الهادي ،نائب ممثل احلركة يف لبنان� ،أن �إ�سهام احلركة �سي�شمل دفع بدل �إيجارات
لـ  1,880عائلة فل�سطينية مل ي�شملها م�رشوع �إعادة الإعمار ،بعد تدمري منازلها يف خميم
نهر البارد يف �سنة .62007
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• ق�ضت حمكمة �إ�رسائيلية يف مدينة حيفا ال�سجن  25عاما ً على عالء زيود من مدينة �أم الفحم،
بعد �إدانته بتنفيذ عملية يف مدينة اخل�ضرية ،و�أدت �إىل �إ�صابة جندية �إ�رسائيلية بجراح �صعبة
يف حني �أ�صيب ثالثة �آخرون بجراح متو�سطة .كما ّ
مت فر�ض غرامة مالية عليه ،ت�رصف
للم�صابني الأربعة على �شكل تعوي�ضات.7
• �أعلنت عائالت بلدة القد�س القدمية و�شخ�صيات وممثلو م�ؤ�س�سات من مدينة القد�س
“وثيقة عهد القد�س وميثاقها” ،الهادفة �إىل حماية وا�سرتجاع العقارات الفل�سطينية امل�رسبة

•

•

•

•

وامل�صادرة من قِبل االحتالل الإ�رسائيلي بالقد�س عامة والبلدة القدمية خا�صة .وجاء يف
ن�ص الوثيقة ،التي ّ
مت الإعالن عنها يف م�ؤمتر مبقر اجلالية الإفريقية يف باب املجل�س يف البلدة
ّ
القدميةُ “ :يعترب “خارجا ً عن ال�صف الوطني” و“خائنا ً هلل ور�سوله” من ت�سول له نف�سه بيع
عر�ضه ووطنه و�ضمريه لالحتالل� ،سواء بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،وال مكان له يف
�صفوف ال�شعب الفل�سطيني ،وتعلن العائالت املقد�سية براءتها منه ،وال حقّ له على مقد�سي،
وال يدفن يف مقابرنا ،وال ي�صلى عليه يف م�ساجدنا وال عزاء له”.8
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو� ،إنه لن يعيد الو�ضع يف مدينة القد�س �إىل ما
كان عليه قبل حرب حزيران /يونيو  .1967وقال يف جل�سة يف الكني�ست الإ�رسائيلي ،مبنا�سبة
 49عاما ً على احتالل �رشقي القد�س�“ :إن القد�س �ستبقى عا�صمة موحدة للإ�رسائيليني
و�ستبقى كذلك للأبد ،وهو ما �أو�ضحته حرب الأيام ال�ستة لأعدائنا ب�أننا باقون هنا”.9
هاجم رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو “مبادرة ال�سالم الفرن�سية” ،والدول
التي ي�شارك وزراء خارجيتها يف امل�ؤمتر الذي دعت له باري�س .وقال نتنياهو�“ :إن الطريق
�إىل ال�سالم ال مير من خالل امل�ؤمترات الدولية التي حتاول فر�ض ت�سوية ،وتزيد من تطرف
وجمود املطالب الفل�سطينية ،وبالتايل نبتعد �أكرث من حتقيق ال�سالم”.10
هدد ع�ضو الكني�ست الإ�رسائيلي عن حزب الليكود احلاخام يهودا جليك ،يف حوار له مع
�صحيفة ه�آرت�س ،دائرة الأوقاف الإ�سالمية بالقد�س� ،أنها “�ستخ�رس كل �شيء ،و�أنه �سيهدم
قبة ال�صخرة وكامل امل�سجد الأق�صى؛ حال �أ�رصت على موقفها بالتم�سك بكامل امل�سجد
الأق�صى ،ورف�ضت تق�سميه”.11
�أظهر ت�سجيل م�صور ملا بعد �إعدام ال�شهيد عبد الفتاح ال�رشيف يف اخلليل يف �آذار /مار�س 2016
بر�صا�ص جندي �إ�رسائيلي ،قيام �أحد اجلنود بتقريب ال�سكني من ال�شهيد بعد �أن لفظ �أنفا�سه،
وذلك يف حماولة لبيان وجود خطورة من ال�شهيد ،ما برر ت�صفيته بالإعدام عن قرب ،وبني
الت�سجيل وجود جثمان ال�شهيد على ال�شارع فيما بدت ال�سكني بعيدة عنه حيث مرت �سيارة
�إ�سعاف من املكان ،وبعدها قام �أحدهم بدفع ال�سكني برجله نحو جثة ال�شهيد.12
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ا�ست�شهدت فتاة فل�سطينية بر�صا�ص االحتالل الإ�رسائيلي بعد حماولتها طعن جنود
�إ�رسائيليني قرب حاجز عناب �رشق طولكرم .و�أفادت وزارة ال�صحة الفل�سطينية ب�أن جنود
االحتالل منعوا طواقم الهالل الأحمر الفل�سطيني من الو�صول للمنطقة وتقدمي الإ�سعافات
للفتاة عند �إ�صابتها.13
حذر النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي �أحمد بحر من املبادرات التي تطلقها بع�ض الدول
الغربية من �أجل �إحياء م�سرية الت�سوية .وقال بحر �إن “املبادرات التي تطلقها بع�ض الدول
والقوى الغربية لإعادة املفاو�ضات ما هي �إال مبادرات باهتة وميتة وال تخدم �إال االحتالل
ال�صهيوين”.14
قال وزير العمل الفل�سطيني م�أمون �أبو �شهال �إن � 320ألف �أ�رسة فل�سطينية تعي�ش حتت
ّ
خط الفقر داخل ال�سلطة الفل�سطينية .و�أ�شار ،يف كلمته خالل م�ؤمتر العمل الدويل يف جنيف
� ،International Labour Conferenceإىل �أن ن�سبة البطالة و�صلت �إىل  %40يف قطاع غزة،
و�أكرث من  %55يف �أو�ساط ال�شباب واخلريجني ،وبني ال�شباب من �س ّن  16عاما ً �إىل  29عاما ً
بلغت ن�سبة البطالة نحو .15%73
ك�شف جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي �أن  %73من منفذي العمليات الفل�سطينية يف الأ�شهر ال�سبعة
الأخرية يحملون هويات �إ�رسائيلية ،مما ميكنهم من الو�صول لأهدافهم .وقدم ال�شاباك
املعطيات خالل جل�سة للكني�ست ناق�شت ّ
مل �شمل العائالت الفل�سطينية� ،شدد خاللها �إىل �أن
�إجراءات ّ
مل ال�شمل ت�سفر عن خماطر �أمنية على دولة االحتالل.16
�أق ّر رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو خطة حكومية لتعزيز اال�ستعمار يف مدينة
القد�س املحتلة بـ  850مليون �شيكل (نحو  220مليون دوالر).17
قالت م�ؤ�س�سات تعنى ب�ش�ؤون الأ�رسى �إن �سلطات االحتالل اعتقلت  471فل�سطينيا ً خالل
�أيار /مايو  ،2016لريتفع بذلك عدد الفل�سطينيني الذين جرى اعتقالهم منذ بداية االنتفا�ضة
يف ت�رشين الأول� /أكتوبر � 2015إىل  5,805فل�سطينيني .و�أو�ضح التقرير �أن من بني املعتقلني
(خالل �أيار /مايو)  84طفالً ،و� 15سيدة ،و 5فتيات قا�رصات ،والنائب يف املجل�س الت�رشيعي
عبد اجلابر فقهاء.18
قال املركز الإعالمي ل�ش�ؤون القد�س والأق�صى �إن � 975إ�رسائيليا ً اقتحموا امل�سجد الأق�صى
خالل �أيار /مايو  ،2016من بينهم  656م�ستوطنا ً.19
اعتمد املجل�س االقت�صادي واالجتماعي التابع للأمم املتحدة يف دورته ل�سنة  2016التي
ُعقدت مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك ،وبنا ًء على تو�صية جلنة الأمم املتحدة املعنية بو�ضع
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املر�أة ،م�رشوع قرار بعنوان “حالة املر�أة الفل�سطينية وتقدمي امل�ساعدة �إليها” .و�صوتت
 27دولة ل�صالح القرار ،فيما عار�ضته الواليات املتحدة ،و�أ�سرتاليا ،كما امتنعت  19دولة
عن الت�صويت .وي�ؤكد القرار جمددا ً �أن االحتالل الإ�رسائيلي ما يزال ي�شكل العقبة الرئي�سية
التي حتول بني الن�ساء الفل�سطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النف�س ،وم�شاركتهن يف تنمية
جمتمعهن.20
اجلمعة2016/6/3 ،

•

•

•

•

�أكد البيان اخلتامي مل�ؤمتر باري�س �أن ح ّل الدولتني املتفاو�ض عليه هو ال�سبيل الوحيدة
لتحقيق �سالم دائم ،بقيام دولتني�“ ،إ�رسائيل” وفل�سطني ،تعي�شان جنبا ً �إىل جنب يف �سالم
و�أمن .و�أ�ضاف البيان� :أن امل�شاركني “ي�شعرون بالقلق من �أن �أفعاالً على الأر�ض ،وال �سيّما
ا�ستمرار �أعمال العنف والن�شاط اال�ستيطاين امل�ستمر� ،إمنا يعر�ضان �آفاق ح ّل الدولتني
للخطر” .و�شدد البيان على �أن الو�ضع الراهن غري قابل لال�ستمرار ،وعلى �أهمية �إظهار
اجلانبني ،من خالل ال�سيا�سات والإجراءات ،التزاما ً �صادقا ً بحل الدولتني من �أجل �إعادة بناء
الثقة و�إيجاد الظروف لإنهاء كامل لالحتالل الإ�رسائيلي الذي بد�أ يف �سنة .211967
قال ريا�ض املالكي ،وزير اخلارجية الفل�سطيني �إن دوالً تدخلت كي ال يت�ضمن البيان امل�شرتك
ال�صادر عن م�ؤمتر باري�س مواقف حمددة ب�ش�أن عملية الت�سوية ال�سلمية ،ال �سيّما مبا يتعلق
بال�سقف الزمني ،وفرق املتابعة ،واال�ستيطان .و�أ�شار املالكي �إىل خلو البيان اخلتامي مل�ؤمتر
باري�س من جداول زمنية ال�ستكمال املفاو�ضات وتنفيذ االتفاق ،وعن ت�شكيل فرق ملتابعة
املفاو�ضات حال ا�ستئنافها ،ف�ضالً عن عدم �إ�شارة البيان �إىل خطر الن�شاطات اال�ستيطانية
الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وت�أثريها على جممل ح ّل الدولتني ،والدعوة لوقفها
ب�شكل كامل.22
قال نبيل �أبو ردينة الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة“ ،نقدر مواقف الرئي�س الفرن�سي فران�سوا
هوالند ،و�سعيه للإعداد مل�ؤمتر دويل �شامل يف اخلريف املقبل من �أجل �إنهاء الو�ضع اخلطري
القائم حاليا ً ب�سبب اال�ستيطان واالحتالل” .و�أكد �أبو ردينة “التزام اجلانب الفل�سطيني
ب�سالم عادل و�شامل وفق ح ّل يحافظ على مقد�ساتنا وحقوقنا وتاريخنا”.23
�أعلنت قوى وف�صائل فل�سطينية رف�ضها املبادرة الفرن�سية .و�أ�ضافت ف�صائل حركتي
حما�س واجلهاد الإ�سالمي ،واجلبهة ال�شعبية ،واجلبهة الدميوقراطية ،يف بيان م�شرتك
�أ�صدرته بالتزامن مع انعقاد م�ؤمتر باري�س� ،أن “املبادرة الفرن�سية مرفو�ضة ،ومت�س
بالثوابت وامل�صالح الوطنية الفل�سطينية” .وذكر البيان �أن “املبادرة تهدف لعودة املفاو�ضات
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العبثية ،وتوفري الغطاء لتهويد مدينة القد�س ،وت�صفية حقّ الفل�سطينيني يف العودة �إىل
ديارهم”.24
�أكد املتحدث با�سم حركة فتح �أ�سامة القوا�سمي �أن احلركة لن تتنازل عن �سعيها لإنهاء
االحتالل الإ�رسائيلي الع�سكري وقيام دولة فل�سطينية كاملة ال�سيادة وعا�صمتها القد�س
على حدود الرابع من حزيران  ،1967وتطبيق كافة القرارات الدولية ذات ال�صلة بالق�ضية
الفل�سطينية.25
�أفرجت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي عن خالدة جرار ،ع�ضو املجل�س الت�رشيعي والقيادية يف
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،بعد اعتقال دام � 14شهراً .و�أكدت جرار �أنها �ستنا�ضل من
�أجل حترير كافة الأ�سريات والأ�رسى.26
�أكد نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية على التم�سك مبطلب �إقامة
ميناء يف قطاع غزة لك�رس احل�صار الإ�رسائيلي .و�شدد هنية ،خالل خطبة اجلمعة يف م�سجد
ميناء غزة ،على �أن �إقامة ميناء غزة هو �أمل ال�شعب الفل�سطيني لك�رس احل�صار عن غزة.27
�أطلقت اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،وبالتعاون مع وكالة الأونروا ،درا�سة جديدة حول
واقع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،برهنت فيها �أن �أعدادهم مل تتب ّدل منذ �سنة  ،2010وهي
ترتاوح بني � 260ألفا ً و� 280ألفاً ،مع ارتفاع �ضئيل ال ُيذكر .يعي�ش  %63منهم داخل املخيمات،
احل�صة الأكرب منهم� ،أي  .%52و ُي�ضاف �إليهم � 42ألف
بينما ت�ستقبل منطقتا �صيدا و�صور
ّ
فل�سطيني قادم من �سورية .ويعي�ش  %65من الجئي فل�سطني يف لبنان ونحو  %90من الجئي
فل�سطني القادمني من �سورية يف الفقر ،فيما يعي�ش  %99من املجموعة الأخرية يف الفقر املدقع،
وهم غري قادرين حتى على ت�أمني املتطلبات الغذائية الأ�سا�سية� .أ ّما ن�سب البطالة فترتاوح بني
 %23.2يف �صفوف الجئي فل�سطني يف لبنان ،و %52.5يف �صفوف الجئي فل�سطني القادمني
من �سورية.28
قال وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري �إن �أ�سا�س � ّأي “خطة �سالم” م�ستقبلية بني
اجلانبني الفل�سطيني والإ�رسائيلي ما زال يتمثل يف املبادرة العربية ل�سنة  ،2002وحثّ
“�إ�رسائيل” على قبولها ،م�ضيفا ً �أن “مبادرة ال�سالم العربية” بها كل العنا�رص املطلوبة
لت�سوية نهائية.29

ال�سبت2016/6/4 ،

• �أ�صيب �ضابط بجي�ش االحتالل الإ�رسائيلي بجراح خطرية جراء تعر�ضه للده�س من قبل
�سائق �شاحنة بعد اقتحام حاجز “مزموريا” �رشقي بيت حلم .ومتكن �سائق ال�شاحنة من
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االن�سحاب ،و�أطلق جنود االحتالل النار على ال�شاحنة دون �أن ي�صاب ال�سائق ب�أذى .كما
�أ�صيب �إ�رسائيليان بجراح بالغة بعد تعر�ضهما للطعن ،و�سط تل �أبيب.30
• حتدث مرا�سل موقع واال العربي �آيف ي�سخاروف عن ح�صول تراجع يف عدد املعتقلني
الفل�سطينيني بال�ضفة الغربية ،وذلك بعد تفاهمات تو�صلت �إليها “�إ�رسائيل” مع ال�سلطة
الفل�سطينية ،وحالة الهدوء التي �أعقبت تراجع الهجمات �ض ّد الإ�رسائيليني .وقال ي�سخاروف
�إن �إح�صائيات �أ�صدرها اجلي�ش الإ�رسائيلي م�ؤخرا ً تفيد ب�أن ال�ضفة الغربية �شهدت تراجعا ً
و�سجل �أن هناك زيادة
ملحوظا ً يف عدد اجتياحات اجلي�ش الإ�رسائيلي للمدن الفل�سطينية،
َّ
ملحوظة يف االعتقاالت التي تقوم بها ال�سلطة الفل�سطينية �ض ّد امل�شتبه يف تخطيطهم لهجمات،
خ�صو�صا ً يف القرى الفل�سطينية املحيطة بالقد�س.31
• �أطلق قادة �أمنيون �إ�رسائيليون �سابقون مبادرة �سيا�سية تت�ضمن خطة عمل ،ملواجهة
املبادرات الدولية لك�رس جمود عملية الت�سوية بني ال�سلطة الفل�سطينية و“�إ�رسائيل” .وقالت
حركة “قادة من �أجل �أمن �إ�رسائيل”� ،إن احلديث يدور حول “خطة تدمج بني خطوات �أمنية
ومدنية واقت�صادية و�سيا�سية ،حتول م�س�ألة وجود ال�رشيك �إىل �أمر هام�شي ،وحتافظ يف
الوقت ذاته على خيارات للم�ستقبل” .وتعتمد اخلطة امل�سماة “الأمن �أوالً” على عدة فر�ضيات،
من بينها “�أنه ال توجد اليوم �إمكانية لتحقيق اتفاق دائم يقوم على مبد�أ الدولتني ،وال ميكن
الق�ضاء على الإرهاب بو�سائل القوة فقط ،و�أن ا�ستمرار اجلمود ال�سيا�سي �سيقود �إىل جوالت
عنف �أخرى”.32
• انطلقت فعاليات الأ�سبوع العاملي لك�رس احل�صار عن غزة ،مب�شاركة �أكرث من  25م�ؤ�س�سة
�أوروبية عاملة لفل�سطني ،على امتداد القارة الأوروبية.33
الأحد2016/6/5 ،

• طالب نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية م�رص بفتح معرب رفح
ب�صورة دائمة ،داعيا ً ال�سلطات امل�رصية �إىل تفهم احتياجات القطاع الإن�سانية واالقت�صادية
وال�سيا�سية .و�أكد هنية ،خالل مهرجان “القد�س والأق�صى” الذي نظمته دائرة القد�س يف
احلركة ،على �أن حما�س لن تتعاطى مع �أي مبادرات لها عالقة بالتوطني �أو التدويل ،ونبّه �إىل
�أن امل�رشوع الفرن�سي هو �إعادة لن�رش الوهم وال�رساب ،مو�ضحا ً �أن م�رشوع الت�سوية الذي
ف�شل لن تقوم له قائمة بالرغم من املبادرات واللقاءات.34
• �أكد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س يف الذكرى الـ  49حلرب  1967على “�أن �شعبنا
لن يقبل ب�أقل من �إنهاء االحتالل الإ�رسائيلي الذي بد�أ يف حرب حزيران � 1967إنها ًء كامالً،
260

حزيران /يونيو 2016

•

•

•

•

•
•

و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة ،وعا�صمتها القد�س ال�رشقية ،على حدود
الرابع من حزيران لعام .35”1967
دان حممد الهندي ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد الإ�سالمي ،كل املبادرات
والت�رسيبات التي تقدم تنازالت للعدو ال�صهيوين ،مبينا ً �أنها ت�أتي كغطاء ملزيد من التهويد
وقمع االنتفا�ضة الفل�سطينية .وو�صف الهندي ،خالل مهرجان “القد�س والأق�صى” الذي
نظمته دائرة القد�س يف حما�س ،عملية الت�سوية بـ“الوهم” ،مو�ضحا ً �أن “�أو�سلو” كانت غطا ًء
لكل ال�رشور.36
وجه رئي�س حزب البيت اليهودي نفتايل بينت نقدا ً على رئي�س احلكومة الإ�رسائيلي بنيامني
ّ
املوحدة” ،والذي
ر�سمي مبا ت�س ّميه “�إ�رسائيل” بـ“يوم القد�س
نتنياهو ،خالل مرا�سم احتفال
ّ
ّ
يحيي ذكرى احتالل القد�س �سنة  ،1967قائالً“ :ال ميكن �أن نكون مع �أر�ض �إ�رسائيل بالعربية،
يف الوقت الذي نن�شئ فيه دولة فل�سطني ،بالإجنليزية” .و�شدد بينت على �أنه �سيعار�ض �أي
مبادرة لتق�سيم البالد� ،أو تق�سيم القد�س� ،أو العودة �إىل حدود �سنة  .1967ووا�صل بينت:
“لأن العامل ي�ضغط ،وهناك حاجة ملرا�ضاته .ولهم �أقول يف هذا امل�ساء ،لن يت ّم ذلك بتاتاً .كلّنا
نقف مثل جرف �صامد من �أجل وحدة بالدنا ،لن نتلعثم”.37
بثت القناة الأوىل للتلفزيون الإ�رسائيلي فيلما ً وثائقيا ً �أكد الدور الذي لعبته البطريركية
الأرثوذك�سية اليونانية يف القد�س ،وما زالت ،حتت �إغراءات املال اليهودي و�إم�ساك “�إ�رسائيل”
مبفتاح تعيني البطريرك ،يف تغيري معامل املدينة وتو�سيع اال�ستعمار من خالل بيع عقارات
متتلكها يف �شطري املدينة� ،أو ت�أجريها ملئات ال�سنني للحكومة الإ�رسائيلية ،وحتى جلمعيات
ا�ستيطانية تن�شط علنا ً لتهويد البلدة القدمية يف القد�س.38
قالت وزارة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين الفل�سطينيني �إنه ما يزال هناك �سبعة �آالف �أ�سري
يقبعون داخل �سجون االحتالل .ولفتت الوزارة النظر ،يف بيان لها� ،إىل وجود � 41أ�سريا ً
م�ضى على اعتقالهم �أكرث من ع�رشين عاماً� ،أقدمهم الأ�سري كرمي يون�س املعتقل منذ
كانون الثاين /يناير  ،1983و� 70أ�سرية �أقدمهن الأ�سرية لينا اجلربوين املعتقلة منذ ني�سان/
�أبريل  ،2002و�أكرث من  450طفالً ،و 7نواب يف املجل�س الت�رشيعي ،بالإ�ضافة �إىل وزيرين
�سابقني ،و�أكرث من  1,500حالة مر�ضية يف �صفوف الأ�رسى.39
�إغالق معرب رفح بعد فرتة ت�شغيل توا�صلت ملدة �أربعة �أيام.40
ك�شف �أمني عام اجلامعة العربية نبيل العربي عن بع�ض ما ح�صل داخل “م�ؤمتر باري�س
لل�سالم” ،و�أهمه الدور “غري ال�سوي” الذي لعبه الوزير جون كريي ملنع �صدور تو�صيات
�أقوى ،عن املجتمعني ،كان ميكن ت�ضمينها البيان اخلتامي .و�أ�شار العربي �إىل �أن وا�شنطن
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وعددا ً من العوا�صم الأوروبية يريدون “قلب املبادرة العربية” ،مبعنى ت�سل�سل ما يتعني
القيام به بحيث ُتدفع الدول العربية للقيام بخطوات �أوىل حلث “�إ�رسائيل” على التحرك
باجتاه احلل ،وهو ما رف�ضه الطرف العربي.41
• ا ّتخذ حاكم والية نيويورك �أندرو كومو  Andrew Cuomoع ّدة قرارات مناه�ضة حلركة
املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات (بي دي �أ�س) ،وق�ضت القرارات مبقاطعة
والية نيويورك ك ّل من يقاطع “�إ�رسائيل” ،و�ستف ّعل والية نيويورك عقوبات �ض ّد ك ّل من
يتبنّى نهج املقاطعة ،متمثّلة ب�سحب �أموال ا�ستثماراتها فيها .و�أعلن كومو �أنه �سيقوم برتكيز
قائمة للم�صالح التجارية الداعمة حلركة املقاطعة ،و�سي�أمر كل الهيئات اخلا�ضعة لواليته،
من وكاالت و�رشكات حكومية� ،أال تعقد ال�صفقات مع املنظمات وامل�صالح التجارية� ،إ�ضاف ًة
�إىل �سحب الأموال امل�ستثمرة فيها ،والتنازل عن اخلدمات التي ت�شرتيها الوالية من املنظمات
املقاطِ عة لـ“�إ�رسائيل”.42
الإثنني2016/6/6 ،

• قال املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان �إن �أعمال الهدم وامل�صادرة الإ�رسائيلية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية �ض ّد امل�شاريع املمولة من االحتاد الأوروبي ت�صاعدت ب�شكل كبري
بعد التحرك الأوروبي يف �سنة  2015لو�سم منتجات امل�ستعمرات الإ�رسائيلية .و�أو�ضح
الأورومتو�سطي ،يف تقرير حمل عنوان “م�ساعدات مهدرة”� ،أنه ويف الأ�شهر الثالثة الأوىل
من �سنة  ،2016ارتفع عدد عمليات الهدم �شهريا ً �إىل معدل  165عملية هدم ،مقارنة مبعدل
�شهري  50عملية هدم ما بني  .2015–2012وق ّدر الأورومتو�سطي �إجمايل قيمة �أموال
امل�ساعدات الأوروبية املهدرة منذ �سنة  2001بنحو  65مليون يورو (نحو  88مليون دوالر)،
 23مليون يورو (نحو  31مليون دوالر) منها كانت فقط خ�سائر �أوروبية خالل الهجوم
الإ�رسائيلي على غزة �صيف .432014
• دعا ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق الرئي�س حممود عبا�س �إىل
قرارات جريئة تنهي مرحلة اخلالف ،وحتيل االتفاقات التي ّ
مت التو�صل �إليها �إىل �سيا�سة
على الأر�ض .و�أكد �أبو مرزوق �أن هناك فر�صة يف �شهر رم�ضان ،خالل االجتماع املرتقب مع
لطي �صفحة االنق�سام ،و�إنهاء كافة امل�شاكل العالقة ،وتر�سيخ امل�صاحلة.44
حركة فتح ّ
• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان ،خالل م�ؤمتر �صحفي له ،ردا ً على �س�ؤال
حول تعهده ال�سابق باغتيال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية
خالل � 48ساعة� ،إن احلكم على هكذا وعود يتم بنهاية فرتة واليته يف وزارة الدفاع.45
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• قالت منظمة بت�سيلم احلقوقية �إن االحتالل الإ�رسائيلي �أعدم ال�شهيد رمزي الق�رصاوي يف
اخلليل يف �آذار /مار�س  ،2016يف احلادث نف�سه الذي ّ
مت فيه �إعدام ال�شهيد عبد الفتاح ال�رشيف،
وبالطريقة نف�سها.46
• قالت املمثل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني �إن عدم
عودة الفل�سطينيني والإ�رسائيليني “الآن” �إىل مفاو�ضات مبا�رشة “ذات معنى� ،سي�ؤدي
�إىل ن�شوب حرب جديدة” بينهما .و�شددت موغرييني ،يف كلمة �أمام جمل�س الأمن ،على �أن
“التهديدات الإرهابية اجلديدة يف ال�رشق الأو�سط يجب �أن تدفع اجلميع �إىل جتديد اجلهود
لإنهاء النزاع الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي” .وحذرت من �أن “ال�سيا�سات اال�ستيطانية ت�ؤدي
ب�شكل منهجي �إىل ت�آكل ح ّل الدولتني وتطرح �أ�سئلة جدية يف �ش�أن الأهداف احلقيقية للقيادة
الإ�رسائيلية” ،معتربة يف الوقت نف�سه �أن “االفتقاد �إىل الوحدة بني الفل�سطينيني ال يزال عقبة
�أ�سا�سية”.47
• قالت وزيرة العدل الإ�رسائيلية �أييلت �شاكيد ،يف اجتماع ملحاربة التحري�ض يف �شبكة الإنرتنت
مببادرة وزير العدل الهنغاري الزلو تروك�ساين “ ،László Trócsányiتعمل �إ�رسائيل
مع جوجل [ ،]Googleفي�س بوك ،وتويرت على �إزالة املحتويات التحري�ضية .وقد جنحنا
يف حتقيق مطالبنا؛ نحو  %70من الطلبات تتم معاجلتها ،كما وجنحنا يف �إزالة حمتويات
حتري�ضية تدعو �إىل املوت ،العنف ،والقتل يف ال�شبكات” .وقالت �شاكيد �إنها ت�سعى �إىل العمل
امل�شرتك مع �أوروبا ،و�أ�سرتاليا ،والواليات املتحدة حول هذا املو�ضوع.48
• زار الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني جمل�س م�ستعمرات �رشق رام اهلل ،يف خطوة هي
الأوىل من نوعها جتاه هذه امل�ستعمرات من رئي�س �إ�رسائيلي.49
• قالت م�ست�شارة الرئي�س الأمريكي ل�ش�ؤون الأمن القومي �سوزان راي�س � ،Susan Riceأمام
اللجنة اليهودية الأمريكية  -املنتدى العاملي American Jewish Committee - Global

� ،Forumإن “حمالت املقاطعة القبيحة التي تتع ّر�ض لها دولة �إ�رسائيل يف الفرتة الأخرية يجب
�أن تتوقف ،نحن نعي ب�أن كل دولة مع ّر�ضة لالنتقادات ،ولكن لي�س بهذا ال�شكل وب�صورة

متوا�صلة كما يفعلون مع �إ�رسائيل”.50

• �أ�شاد رئي�س املع�سكر ال�صهيوين �إ�سحق هرت�سوغ ب�شجاعة زعماء عدد ٍ من الدول العربية
املعتدلة ،والتي �أبدت ،بح�سب �أقواله ،اهتماما ً ملحوظا ً بالتعاون الديبلوما�سي مع “�إ�رسائيل”،
و�إيجاد م�سار ملا �أ�سماها بالت�سوية الإقليمية ،التي �ست�ؤ ّدي يف نهاية املطاف �إىل �إنهاء حالة
ال�رصاع ،وتقيم �سالما ً مع الدول العربية .وك�شف هرت�سوغ ،خالل م�ؤمتر يهود �أمريكا
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 American Jewish Conferenceيف وا�شنطن ،النقاب عن �أن الدول العربية التي جرى
التوا�صل معها للدفع قدما ً مبا �أ�سماها بالعملية ال�سلمية الإقليمية ،هي :م�رص ،والأردن،
وال�سعودية ،والكويت ،والإمارات ،والبحرين ،واملغرب .كما �أ�شاد هرت�سوغ بالرئي�س
امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ،وو�صفه بالقائد ال�شجاع.51
• ط َّور خرباء ع�سكريون �إ�رسائيليون دبابة جديدة فريدة من نوعها ،ا�سمها دوغو ،Dogo
تعمل بدون �سائق ،ويتم التحكم بها عن بعد ،ومتناهية ال�صغر مقارنة بالدبابات التقليدية،
ويف الوقت ذاته مزودة ب�سالح �آيل يجعلها قادرة على تنفيذ مهمات قتالية ،وخ�صو�صا ً اغتيال
ال�شخ�صيات.52
الثالثاء2016/6/7 ،

•

•

•

•

•

�أكد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،خالل لقائه رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو،
�أن رو�سيا تويل �أهمية كبرية للعالقات مع “�إ�رسائيل” ،وتتوقع تعزيزها يف امل�ستقبل ،م�ؤكدا ً
على �أن “�إ�رسائيل �رشيك لنا يف احلرب على الإرهاب” .وتابع قائالً�“ :شددنا على �رضورة
الت�سوية العادلة وال�شاملة للق�ضية الفل�سطينية” .وقال نتنياهو�“ :إن التن�سيق الع�سكري بيننا
يف �سورية يهدف �إىل حتقيق جناح يف احلرب على الإرهاب”.53
�أكدت الف�صائل الفل�سطينية يف لبنان �أهمية تعزيز الأمن واال�ستقرار يف املخيمات ومع اجلوار
بالتعاون مع الأ�شقاء اللبنانيني .وناق�شت الف�صائل ،خالل اجتماع لها يف مقر �سفارة دولة
فل�سطني ،الأو�ضاع ال�سيا�سية العامة و�آخر التطورات املتعلقة بالأو�ضاع الفل�سطينية يف
الوطن وال�شتات ،والأو�ضاع العامة يف املخيمات الفل�سطينية يف لبنان ،الأمنية واملعي�شية
واالقت�صادية.54
بثت كتائب الق�سام �رشيط ت�سجيل (فيديو) ين�رش لأول مرة لأذان املغرب ،ويظهر فيه عنا�رص
من وحدة الأنفاق وهم يحفرون الأنفاق ،ويتناولون طعام الإفطار بداخلها ،كما �أظهر الفيديو
عددا ً من املرابطني على حدود غزة وعددا ً من عنا�رص وحدة املدفعية يف الكتائب وهم يتناولون
الإفطار يف امليدان ،وقالت الكتائب �إن جميع امل�شاهد التي عر�ضتها تك�شف لأول مرة.55
قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان �إن احلكومة الإ�رسائيلية “معني ٌة باحلفاظ
على الهدوء” على احلدود مع لبنان ،وذلك خالل جولة على قيادة املنطقة ال�شمالية ،ح ّذر
خاللها من “اختبار �إ�رسائيل يف هذا ال�ش�أن”.56
بي تقرير �أ�صدرته وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية ،حول انتهاكات االحتالل
َّ
الإ�رسائيلي بحق طلبة الثانوية العامة للعام الدرا�سي  ،2016/2015ا�ست�شهاد  15طالباً،
واعتقال  ،90وجرح .57109
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الأربعاء2016/6/8 ،

• ُقتِل �أربعة �إ�رسائيليني وجرح �ستة �آخرون يف هجوم نفذه �شابان فل�سطينيان مبركز جتاري
قرب مقر القيادة الع�سكرية الإ�رسائيلية وجممع وزارة الدفاع و�سط تل �أبيب .واعتقلت
ال�رشطة الإ�رسائيلية منفذي الهجوم بعدما �أ�صابت �أحدهما بالر�صا�ص .وقال الناطق با�سم
حركة حما�س ح�سام بدران �إن عملية تل �أبيب البطولية تع ّد �أوىل ب�شائر ال�شهر الف�ضيل
ل�شعبنا ومقاومته البا�سلة ،و�أوىل املفاج�آت التي تنتظر االحتالل خالل �شهر رم�ضان .وقالت
حركة فتح ،يف بيان �صدر عن مفو�ضية التعبئة والتنظيم� ،إن عملية تل �أبيب هي ر ّد فعل
فردي وتلقائي طبيعي لواقع خيار القوة الذي تتباه “�إ�رسائيل” ،وارتفاع وترية االنتهاكات
االحتاللية بحق ال�شعب الفل�سطيني يف كل مكان.58
• زار رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،موقع الهجوم الذي نفذه فل�سطينيان يف
تل �أبيب ،وقال ،يف بيان �صادر عن مكتب رئي�س الوزراء“ ،بحثنا �سل�سلة من الإجراءات
الهجومية والدفاعية التي �سنتخذها للتحرك �ض ّد هذه الظاهرة” من الهجمات ،وقال �إن ما
ح�صل “جرمية �إرهابية نفذت بدم بارد” .و�أ�ضاف�“ :ستكون هناك �إجراءات مكثفة لل�رشطة
واجلي�ش والأجهزة الأمنية الأخرى ،لي�س فقط للقب�ض على كل من �شارك يف اجلرمية ،بل
�أي�ضا ً ملنع �أحداث مماثلة” .و�شدد وزير الدفاع �أفيجدور ليربمان على �أن “�إ�رسائيل” �سرتد
مبنتهى ال�رصامة ،ولن تذعن للأمر الواقع .وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد �أردان �إن
ال�رشطة �ستعزز قواتها وتنت�رش بكثافة يف الأماكن احل�سا�سة.59
• قال وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي الفروف � Sergei Lavrovإن رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �أبدى ،خالل زيارته �إىل مو�سكو ،ا�ستعدادا ً لقبول “مبادرة
ال�سالم العربية” .و�أو�ضح الفروف ،خالل م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع نظريه الفل�سطيني
ريا�ض املالكي يف مو�سكو� ،أن نتنياهو ذكر “مبادرة ال�سالم العربية” �أكرث من مرة وو�صفها
ب�أنها مقبولة للجميع .و�شدد قائالً�“ :إنني مل �أتلم�س يف ت�رصيحات بنيامني نتنياهو �أي مطالب
ب�إدخال تعديالت على مبادرة ال�سالم العربية”.60

اخلمي�س2016/6/9 ،

• قرر املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية (كابينت) �سل�سلة
�إجراءات انتقامية ردا ً على عملية تل �أبيب ،وتت�ضمن �إحكام احل�صار على بلدة يطا جنوب
اخلليل ،م�سقط ر�أ�س منفذي العملية .وقال ديوان رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية ،يف بيان له،
�إن ال�سلطات الإ�رسائيلية جمدت يوم اخلمي�س ت�صاريح � 83ألف فل�سطيني ،كان قد �سمح لهم
بالدخول �إىل مناطق داخل اخلط الأخ�رض والقد�س املحتلة خالل �شهر رم�ضان .كما ّ
مت �إطالع
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الوزراء على �أن امليزانية التي خ�ص�صت ل�سد الفجوات يف اجلدار الأمني يف منطقة ترقوميا -
ميتار قد ح ّولت ،و�أن الأعمال �ستبد�أ يوم .612016/6/28
�أكدت الرئا�سة الفل�سطينية رف�ضها للعنف �ض ّد املدنيني “مهما كانت املربرات” ،وقالت�“ ،إنها
�أكدت مرارا ً وتكرارا ً رف�ضها لكل العمليات التي تطال املدنيني من �أي جهة كانت ،ومهما كانت
املربرات”.62
�أكد الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري ب�أن عملية تل �أبيب البطولية هي ر ّد طبيعي
على جرائم االحتالل وتدني�سه للم�سجد الأق�صى واملقد�سات الإ�سالمية .وقال �أبو زهري،
يف ت�رصيح �صحفي� ،إن العملية دليل على ا�ستمرار االنتفا�ضة وف�شل االحتالل و�أجهزة �أمن
ال�سلطة يف قمعها.63
�أعربت الواليات املتحدة عن �أملها يف �أال تقوم “�إ�رسائيل” مبعاقبة الفل�سطينيني ب�شكل جماعي
يف �أعقاب عملية �إطالق نار نفذها فل�سطينيان و�سط مدينة تل �أبيب ،حيث قال املتحدث با�سم
اخلارجية الأمريكية مارك تونر �إن املوقف الذي اتخذته ال�سلطات الإ�رسائيلية عقب العملية
“م�س�ألة داخلية”؛ لكن “يجب �أن يتم بطريقة ال ت�ؤدي لعقاب فل�سطينيني �أبرياء”.64
انتقد رون خولداي  ،Ron Huldaiرئي�س بلدية تل �أبيب ،الهجوم الذي �أدى �إىل مقتل �أربعة
�إ�رسائيليني يف املدينة� ،إال �أنه انتقد يف الوقت نف�سه االحتالل الإ�رسائيلي للفل�سطينيني .وقال
خولداي لإذاعة اجلي�ش الإ�رسائيلي“ ،نحن كدولة ،الوحيدون يف العامل الذين يعي�ش �شعب
�آخر حتت احتاللنا ،ويحرمون من �أي حقوق مدنية”.65
�أكدت خلية �إدارة الأزمة مع وكالة الأونروا يف لبنان ا�ستمرار احتجاجاتها على �سيا�سة الوكالة
الدولية يف تقلي�ص خدماتها ،ول�رضبها عر�ض احلائط الإيجابيات التي حتققت خالل جل�سات
احلوار .وقالت اللجنة ،خالل م�ؤمتر �صحفي عقدته �أمام املقر الرئي�سي للأونروا يف لبنان� ،إن
الأزمة مع الأونروا ما تزال قائمة �إىل يومنا هذا ،على الرغم من انتهاء جل�سات احلوار بينها
وبني اللجان الفنية.66
�أعلن من�سق اللجنة الوطنية ملقاومة اال�ستيطان �أحمد �صالح �أن �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
�رشعت؛ منذ عدة �أيام ،بعمليات جتريف �أرا�ض ٍ فل�سطينية يف بلدة اخل�رض جنوبي مدينة
بيت حلم ،قام مب�صادرتها قبل نحو عام ،مب�ساحة ثمانني دومنا ً ( 0.08كم ،)2متهيدا ً لإقامة
ثاين �أكرب كني�س ومدر�سة دينية يهودية يف ال�ضفة الغربية ،با�سم “ي�شيفا ثاين”.67

اجلمعة2016/6/10 ،

• �أكدت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،بعد انتهاء مرا�سم دفن عمر النايف� ،أحد قادتها،
والذي ق�ضى يف عملية اغتيال غام�ضة يف مقر ال�سفارة الفل�سطينية يف رومانيا� ،أنها �سرتد على
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تلك العملية ،وح ّملت االحتالل امل�س�ؤولية عنها .و�شددت اجلبهة ،يف بيان لها� ،أنه بالرغم من
اجلرمية الغادرة النكراء ،وبالرغم من املحاوالت امل�ستميتة من بع�ض الأطراف لإغالق ق�ضية
اغتياله� ،إال �أن ق�ضية رفيقنا النايف �ستبقى ق�ضية مفتوحة.68
ذكرت �إذاعة اجلي�ش الإ�رسائيلي �أن كتائب الق�سام �أطلقت � 32صاروخا ً جتريبيا ً من مناطق
خمتلفة يف قطاع غزة باجتاه البحر الأبي�ض املتو�سط.69
�أعلنت وزارة الدفاع الإ�رسائيلية عن تغيري مكانة اجلنديني هدار جولدن و�شا�ؤول �آرون،
اللذين فقدا خالل العدوان على قطاع غزة �صيف  .2014وبح�سب املكانة اجلديدة ف�إن جولدن
هو “�شهيد مبكانة �أ�سري ومفقود” ،و�شا�ؤول مبكانة “�شهيد لي�س معروفا ً مكان دفنه مبكانة
�أ�سري ومفقود” .وتعني “مكانة �أ�سري ومفقود” �أن على الدولة بذل كل ما بو�سعها من �أجل
ا�ستعادة اجلثتني.70
ك�شفت القناة العربية الثانية �أن وحدة التحقيق اخلا�صة يف ال�رشطة الإ�رسائيلية جتري حتقيقا ً
�رسيا ً �ض ّد رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو .و�أو�ضحت القناة �أن التحقيق يجري يف �رسية تامة
ب�ش�أن ق�ضايا مل ي�سمح بن�رشها� ،أو مل يتم االطالع بعد على تفا�صيلها ،م�شري ًة �إىل �أن ما
يجري هو فح�ص �إمكانية تورط نتنياهو بق�ضايا جنائية �رسية مل يف�صح عنها.71
قالت وحدة الدرا�سات يف مركز �أ�رسى فل�سطني� ،إن قوات االحتالل ما تزال تعتقل � 57أ�سريا ً
حمرراً ،بينهم �أ�سرية واحدة ،من الذين �أطلق �رساحهم �ضمن “�صفقة �شاليط”.72
قال االحتاد العام لنقابات عمال فل�سطني �إن  %70من عمال قطاع غزة يقبعون حتت ّ
خط
الفقر والفقر املدقع ،الفتا ً النظر �إىل �أن ن�سبة البطالة يف �صفوفهم و�صلت �إىل  .%60و�أو�ضح
االحتاد العام ،يف تقرير �أ�صدره حول واقع العمال� ،أن �سنة ُ 2015تع ّد الأ�سو�أ يف تاريخ احلركة
العمالية بفل�سطني بعد ارتفاع �أعداد العمال املتعطلني عن العمل لنحو � 213ألف عامل يف قطاع
غزة.73
قال املفو�ض العام حلقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة زيد رعد احل�سني�“ :إن منع �إ�رسائيل
الفل�سطينيني من دخول �إ�رسائيل عقاب جماعي” .و�أ�ضاف يف بيان له“ :القرار الذي اتخذته
�إ�رسائيل بفر�ض طوق �أمني و�إغالق املناطق بعد عملية �إطالق النار يف مدينة تل �أبيب ،خمالف
للقانون الدويل كونه عقابا ً جماعيا ً للفل�سطينيني كافة”.74
قال تقرير �إ�رسائيلي �إن نحو ع�رشين والية �أمريكية �أقرت قوانني و�أنظمة� ،أو هي يف
م�سار ت�رشيع قوانني ،متنع مبوجبها ال�رشكات التي تقاطع “�إ�رسائيل” من امل�شاركة يف
عطاءات امل�شاريع االقت�صادية يف تلك الواليات .وهذا يندرج يف �رصاع احلركة ال�صهيونية
وجمموعات ال�ضغط التابعة لها� ،ض ّد حركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات
(بي دي �أ�س).75
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هدمت قوات االحتالل ال�صهيوين منزل الطفل الأ�سري مراد بدر ادعي�س ( 15عاماً) ،من بلدة
بيت عمرة جنوب اخلليل؛ �ضمن �سيا�سة العقاب اجلماعي ،بدعوى تنفيذه عملية طعن يف
� ،2016/1/19أدت ملقتل م�ستوطن.76
دعا في�صل �أبو �شهال ،ع�ضو قيادة حركة فتح يف قطاع غزة ،حركة حما�س �إىل عدم و�ضع
�رشوط م�سبقة على � ّأي لقاءات مرتقبة بني احلركتني لإنهاء االنق�سام ،منوها ً �إىل �أن تكرار
و�ضع اال�شرتاطات �سيف�شل لقاءات امل�صاحلة قبل �أن تبد�أ.77
�أطلقت حركة حما�س يف منطقة جنوب غزة حملة “القلوب الرحيمة” ،لدعم و�إ�سناد الأ�رس
الفقرية يف �شهر رم�ضان بقيمة �أربعة ماليني �شيكل (نحو  1.04مليون دوالر) .وت�ستهدف
احلملة توزيع � 12ألف طرد غذائي ،و�ألفي ق�سيمة �رشائية.78
�أظهرت معطيات �إ�رسائيلية ت�صاعدا ً يف عمليات املقاومة الفل�سطينية خالل الأ�سبوع الأول من
�شهر رم�ضان ،والتي خلفت �أربعة قتلى وت�سعة م�صابني �إ�رسائيليني .ور�صد تقرير ن�رشه
موقع “ال�صوت اليهودي” العربي ،تنفيذ املقاومة ملئة عملية ،مقارنة مع �ستني عملية يف
الأ�سبوع الذي �سبقه.79

الأحد2016/6/12 ،

• �أكد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل ا�ستقباله حرا�س امل�سجد الأق�صى
املبارك املبعدين من قبل قوات االحتالل� ،رضورة وقف االنتهاكات التي يتعر�ض لها امل�سجد
الأق�صى املبارك ،م�شددا ً على �أنه خط �أحمر ال ميكن ال�سكوت �أمام ما يتعر�ض له من اعتداءات
وانتهاكات يومية من قبل االحتالل وم�ستوطنيه.80
ممن يحملون اجلن�سية
• ق ّدمت جمموعة من النا�شطني ال�سيا�سيني واالجتماعيني الفل�سطينيني ّ
الأمريكية ،يف الواليات املتحدة الأمريكية ،دعوى ق�ضائية �ض ّد ثلة من الأثرياء الأمريكيني

وير�سخون وجوده ويدعمون �سلب �أرا�ضي الفل�سطينيني ،كما
ممن يدعمون االحتالل،
ّ

جاء يف الئحة االتهام .ويرتكز املرتافعون يف ق�ضيّتهم على وثائق وم�ستندات �أعدتها منظمتا
ال�صمت.81
بت�سيلم وك�رس ّ

الإثنني2016/6/13 ،

• ك�شفت �صحيفة ه�آرت�س �أن رئي�س هيئة �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي غادي �آيزنكوت قد قال يف
اجتماع عقده املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر ل�ش�ؤون الأمن (كابينت) يف وقت �سابق،
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“�إن اجلي�ش الإ�رسائيلي يقوم مبحا�رصة القرى والبلدات الفل�سطينية التي ت�ضم �شبانا ً تدور
حولهم �شبهات التخطيط لتنفيذ عمليات �ض ّد �إ�رسائيل ،يف حني تقوم الأجهزة الأمنية التابعة

لل�سلطة يف الوقت ذاته بحمالت اعتقال داخل هذه القرى وتلك البلدات”.82

• نفى رئي�س �سلطة املياه الفل�سطينية مازن غنيم وجود � ّأي �إطار �رسي يحيط باالتفاقية مع
كل من “�إ�رسائيل” والأردن اخلا�صة ب�إن�شاء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر امليت (قناة
البحرين) ،م�ؤكدا ً �أنه ّ
مت الإعالن عن تفا�صيلها ب�شكل كامل �أكرث من مرة ،و�أن الهدف منها هو

�إنقاذ البحر امليت من اجلفاف.83
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،خالل اجتماع لوزراء حزب الليكود� ،إنه
لن يقبل مطلقا ً بـ“املبادرة العربية لل�سالم” ك�أ�سا�س للمفاو�ضات مع الفل�سطينيني ،لأن هذه

•

•

•

•

املبادرة تت�ضمن جانبا ً �سلبياً ،وهو االن�سحاب �إىل حدود  .1967وقال نتنياهو� :إذا تفهمت
الدول العربية �أنها بحاجة لتعديل “مبادرة ال�سالم العربية” فلتعدلها وفقا ً للتغريات التي
تراها “�إ�رسائيل” ،وحينها فقط ميكن التحدث ب�ش�أنها.84
و�صل ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح وم�س�ؤول ملف امل�صاحلة فيها عزام الأحمد على
ر�أ�س وفد فتحاوي �إىل القاهرة ،لبحث ملف امل�صاحلة مع م�س�ؤولني م�رصيني قبل �أن يتجه �إىل
الدوحة حيث من املقرر عقد مباحثات جولة جديدة لتفعيل ملف امل�صاحلة مع وفد من حركة
حما�س.85
انتخبت اجلمعية العامة للأمم املتحدة “�إ�رسائيل” لرت�أ�س اللجنة ال�ساد�سة ،وهي جلنة قانونية،
ومن �أهم اللجان ال�ستّة التابعة للجمعية العامة .وقد تق ّدمت جمموعة دول �أوروبا الغربية
ودول �أخرى برت�شيح “�إ�رسائيل” لهذا املن�صب ،لأول مرة يف تاريخ املنظمة الدولية .وقد
ح�صل املندوب الدائم لـ“�إ�رسائيل” ،داين دانون  ،Danny Danonعلى � 109أ�صوات ل�صاحله
مقابل � 10أ�صوات ملمثل ال�سويد ،و� 4أ�صوات ملمثلة اليونان ،و� 4أ�صوات ملمثل �إيطاليا.86
�أقرت جلنة الداخلية يف الكني�ست فر�ض غرامة � 58ألف �شيكل (نحو � 15ألف دوالر) على من
يقوم بـ“تدني�س” �أو “تخريب” العلم الإ�رسائيلي ،فيما كانت الغرامة ال�سابقة �أقل من ن�صف
�شيكل (نحو  0.13دوالر).87
تتجه الكني�ست �إىل �إلغاء قرار حظر زيارة �أع�ضاء الكني�ست اليهود والعرب للم�سجد الأق�صى
املبارك ،فيما رف�ض النائب يف القائمة العربية امل�شرتكة با�سل غطا�س �أي حماولة لربط حقّ
النواب العرب بدخول الأق�صى ،وبني ال�سماح لأع�ضاء الكني�ست اليهود باقتحام باحات
امل�سجد.88
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• �أكد تقرير �أعده معهد �ستوكهومل لأبحاث ال�سالم (�سيربي) Stockholm International

) ،Peace Research Institute (SIPRIومقره ال�سويد� ،أن “�إ�رسائيل” متتلك ثمانني ر�أ�سا ً
نووياً .وقال معهد �ستوكهومل �إن القوتني النوويتني الأكرب يف العامل متتلكان نحو  %90من

الأ�سلحة النووية املوجودة على م�ستوى العامل ،حيث متتلك الواليات املتحدة ما يقدر بنحو
� 7آالف ر�أ�س حربي نووي ،فيما متتلك رو�سيا  7,290ر�أ�سا ً نووياً .وت�شمل الدول النووية
ال�سبع الأخرى كالً من بريطانيا ،وفرن�سا ،وال�صني ،والهند ،وباك�ستان ،و“�إ�رسائيل”،
وكوريا ال�شمالية.89
• ا�ستعر�ض التقرير ال�سنوي ،الذي �صدر عن مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
(�أوت�شا) ،بعنوان “نظرة عامة على الو�ضع الإن�ساين يف عام  ،2015حياة جمز�أة” ،الأثر
املدمر النتهاكات االحتالل للقانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين،
على الفل�سطينيني .و�أ�شار التقرير �إىل �أن عدد ال�شهداء واجلرحى يف �صفوف الفل�سطينيني
من ال�ضفة الغربية بلغ �أعلى م�ستوى منذ بد�أ مكتب اليهود والعرب ،ت�سجيل هذه الأعداد
�سقت� ،أو اقتلعت،
يف �سنة  .2005وجاء يف التقرير �أن عدد الأ�شجار التي �أُتلفت� ،أو ُ
بلغ � 11,254شجرة ،وهي الأعلى منذ .902006

• عقدت جلنة ال�ش�ؤون العربية مبجل�س النواب امل�رصي اجتماعاً ،ملتابعة تطورات الق�ضية
الفل�سطينية ،يف �ضوء نداء الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ،وتقدميه لر�ؤى جديدة حلل الق�ضية
الفل�سطينية .ووجه �أع�ضاء اللجنة ر�سالة للقيادة والأحزاب الإ�رسائيلية يف �أن هناك فر�صة
حقيقية لل�سالم للجميع ،م�شريين �إىل �أن غياب ال�سالم ال يهدد �شعوب ال�رشق الأو�سط
وحدهم ،و�إمنا ينذر بخطر م�ستطري يهدد الأمن واال�ستقرار العاملي والأمن الأوروبي ب�صفة
خا�صة.91
الثالثاء2016/6/14 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل ا�ستقباله �إدارة �شبكة معا ً التلفزيونية:
“�أنا �أنهيت فرتة واليتي الرئا�سية يف العام  ،2009وطالبت و�أطالب بانتخابات لت�سليم الرئا�سة
لغريي ممن ي�ستحقها ،وكنت وال �أزال �أدعو حركة حما�س وباقي التنظيمات للتوجه �إىل
�صناديق االقرتاع ،فهي التي تقرر من يكون على هذا الكر�سي”.92
• حذر رئي�س احلكومة الفل�سطينية رامي احلمد اهلل من تدهور الأو�ضاع الأمنية يف املنطقة،
نتيجة �إ�رصار “�إ�رسائيل” على الت�صعيد ورف�ض جهود “ال�سالم” .وطالب احلمد اهلل ،خالل
ا�ستقباله املفو�ض الأوروبي ل�سيا�سة اجلوار ،بال�ضغط على “�إ�رسائيل” لوقف �سيا�سة
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م�صادرة الأرا�ضي ،وهدم املنازل واملن�ش�آت يف املناطق امل�سماة ج ،ال �سيّما املمولة من االحتاد

الأوروبي ،ومتكني احلكومة من ا�ستغالل املوارد الطبيعية يف هذه املناطق ،والبناء بها ،و�إقامة
امل�شاريع التنموية واال�ستثمارية.93
• قالت ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني وع�ضو املجل�س الت�رشيعي
الفل�سطيني خالدة جرار �إن “املدخل احلقيقي حل ّل �إ�شكالية الرئي�س الفل�سطيني املقبل
يكمن يف تفعيل منظمة التحرير الفل�سطينية واالحتكام الفل�سطيني �إىل خيار االنتخابات �أو
التوافق ،بعيدا ً عن ال�رصاعات احلزبية” .و�أ�شارت جرار �إىل �أن الفل�سطينيني يرف�ضون

خيارات الكونفدرالية مع الأردن �أو �ض ّم غزة �إىل م�رص ،وي�ؤ ّكدون مطالبهم امل�رشوعة ب�إنهاء
االحتالل.94

• ت�شري املعطيات التي وفرتها ال�رشطة واجلي�ش الإ�رسائيلي �أنه منذ كانون الثاين /يناير 2016

مت �ضبط  13خمرطة يف �أرا�ضي ال�ضفة الغربية ،بينما ّ
فقطّ ،
مت �ضبط  5خمارط فقط خالل
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية .وقد ّ
مت العثور على  10خمارط منها يف منطقة اخلليل وقراها،
و 3يف ال�ضفة .كما ّ
مت �ضبط  161قطعة �سالح منذ بداية ال�سنة.95
• قال ع�ضو القيادة ال�سيا�سية حلركة حما�س يف لبنان �أحمد عبد الهادي �إن نتائج حوار
الفل�سطينيني مع وكالة الأونروا ب�ش�أن تقلي�صات خدماتها “غري م�شجعة” ،م�ؤكدا ً �أن الأونروا
مار�ست خالل الفرتة املا�ضية �سيا�سة “الكذب ،واخلداع ،والت�ضليل ،وتنفي�س التحركات
ال�شعبية االحتجاجية �ض ّدها” .ورجح عبد الهادي عودة االحتجاجات.96
مل �شمل العائالت الفل�سطينية
• �صادق الكني�ست الإ�رسائيلي على متديد �رسيان منع طلبات ِّ
املعروف با�سم “قانون املواطنة والدخول �إىل �إ�رسائيل” ملدة عام �إ�ضايف .وقال الكني�ست �إنه ّ
مت
اعتماد قرار التمديد ب�أغلبية  65ع�ضوا ً مقابل .9714
• �صوتت جلنة الأخالقيات يف الكني�ست الإ�رسائيلي على الإبقاء على قرار حظر دخول �أع�ضاء
الكني�ست �إىل امل�سجد الأق�صى.98
• حازت جامعة بريزيت على املرتبة الأوىل على اجلامعات الفل�سطينية يف ت�صنيف
“كيو �أ�س  ”QSلأف�ضل  100جامعة يف املنطقة العربية ل�سنة  ،2016لل�سنة الثانية على التوايل.
وتقدمت اجلامعة  11مرتبة للأمام خالل عام واحد فقط ،وجنحت يف دخول قائمة اجلامعات
اخلم�سني الأوائل عربياً ،فيما حلت جامعة القد�س الفل�سطينية الواقعة يف مدينة القد�س املحتلة،
وجامعة النجاح احلكومية ،باملرتبة  61لأف�ضل  100جامعة ،وحلت اجلامعة الإ�سالمية يف
غزة باملرتبة  ،81وجامعة بيت حلم باملرتبة .9991
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• �أ�صدرت وكالة الأونروا تقريرها الدوري حتت عنوان “الو�ضع الطارئ يف قطاع غزة –

الإ�صدار رقم  .”147وح�سب التقرير ،و�صل معدل البطالة يف قطاع غزة �إىل م�ستويات عالية
جدا ً كنتيجة مبا�رشة من تكرر ال�رصاعات ،والقيود املتعاقبة على حركة الأفراد والب�ضائع
بفعل احل�صار.100
• افتتح مفو�ض االحتاد الأوروبي لل�ش�ؤون ال�سيا�سية مع دول اجلوار يوهان�س هان Johannes

 Hahnحمطة لتحلية مياه البحر و�سط قطاع غزة .وقال هان �إن “املرحلة الأوىل من حمطة
التحلية توفر � 6آالف مرت مكعب من مياه البحر املحالة يوميا ً” .و�أ�شار �أن االحتاد الأوروبي
م َّول بناء املرحلة الأوىل من املحطة ،التي �سي�ستفيد منها � 75ألف فل�سطيني ،بقيمة  10ماليني
يورو (نحو  11.26مليون دوالر) .و�أعلن �أن �أوروبا �ستمول �إن�شاء املرحلة الثانية من
حمطة التحلية بالقيمة نف�سها ،م�شريا ً �إىل �أن  %95من املياه يف غزة غري �صاحلة لال�ستخدام
الب�رشي.101

الأربعاء2016/6/15 ،

• �صادقت جلنة التنظيم والبناء يف بلدية القد�س الغربية ال�صهيونية على �إقامة مبنى من ثالث
طبقات ي�ضم ع�رش �شقق يف بلدة �سلوان يف �رشقي القد�س املحتلة.102
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إن ما قدمته �إيران من دعم
للمقاومة الفل�سطينية� ،سواء على �صعيد الإمداد� ،أم التدريب� ،أم املال ،ال يوازيه �سقف �آخر،
وال ت�ستطعه معظم الدول .و�أ�ضاف �أبو مرزوق ،خالل ت�رصيح له لف�ضائية الأق�صى “�إن
موقف �إيران حمل �شكر وتقدير واحرتام ،وهو موقفنا مع كل من يدعم ق�ضيتنا ومقاومتنا”.
و�أكد �أن موقف �إيران الداعم وامل�ساند للمقاومة والق�ضية الفل�سطينية وا�ضح ومعلوم،
خ�صو�صا ً �أنه معلن وفوق الطاولة.103
• قررت وزارة الدفاع الإ�رسائيلية بناء جدار حتت الأر�ض ميتد �إىل ما فوق �سطح
الأر�ض ،على احلدود الإ�رسائيلية مع قطاع غزة ،كـ“ح ّل نهائي” للأنفاق الهجومية
التي ت�شيّدها حركة حما�س .و�سيتم ت�شييد هذا اجلدار بتكلفة ت�صل �إىل  2.2مليار �شيكل
(نحو  567.7مليون دوالر) ،وفق اخلطة اجلديدة التي �أقرتها وزارة الدفاع الإ�رسائيلية.104
• قالت وكالة الأونروا �إن “ثالثة الجئني فل�سطينيني جدد قتلوا ،نتيجة العنف املتوا�صل يف
�سورية”.105
• �أكد القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل �أن الفل�سطينيني جميعا ً �سيذكرون بفخر
وامتنان يوم  14من حزيران /يونيو يف غزة باعتباره حمطة لوقف االنقالب على ال�رشعية.
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•
•

•

•

و�أو�ضح الربدويل “�أن حما�س ا�ضطرت �إىل احل�سم الع�سكري يف غزة ا�ضطراراً ،دفاعا ً عن
الدم الفل�سطيني ،ولوقف الفلتان الأمني وحماية التجربة الدميوقراطية” .و�أ�شار الربدويل
�إىل �أن “حركة فتح هي التي انقلبت على ال�رشعية برف�ضها االعرتاف بنتائج انتخابات
 ،2006ورف�ضها ت�سليم ال�سلطة وال �سيّما املالية والإعالم والداخلية ،وعملت على �إحداث ما
ُيعرف بالفو�ضى اخلالقة ،من خالل ت�شجيع الفلتان الأمني ،وقتل الأبرياء من �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني ومنهم �أبناء حما�س”.106
�أق ّر الكني�ست الإ�رسائيلي “قانون الإرهاب” ،الذي طرحته وزيرة العدل الإ�رسائيلية �أييلت
�شاكيد ،ويهدف �إىل ت�شديد العقوبات على ال�ضالعني بـ“ن�شاطات �إرهابية” �ض ّد “�إ�رسائيل”.107
ح َّذر رئي�س �شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية اجلرنال هرتزل هليفي ،يف م�ؤمتر هرت�سليا
 ،Herzliyaمن �أن احلرب املقبلة مع “حزب اهلل لن تكون ب�سيطة” ،و�أن “جتارب اجلبهة
الداخلية يف املواجهة املقبلة �ستكون بالغة ال�شدة” .كما �أن اجلي�ش الإ�رسائيلي يراجع
ا�ستعدادات قواته النظامية واالحتياطية ومنظوماته النارية ،حت�سبا ً حلرب لبنان الثالثة.108
�أكد املدير العام لوزارة اخلارجية الإ�رسائيلية دوري جولد �إقامة عالقات مع عدد من الدول
العربية املعتدلة ،وا�صفا ً �إياها ب�سيول مياه دافئة حتت اجلليد .ور�أى جولد �أن املو�ضوع
الفل�سطيني مل يعد يت�صدر ُ�سلَّم الأولويات ،غري �أنه �أ�ضاف �أن ذلك ال يعني “�أننا يف حِ ٍّل من
ال�سعي �إىل �إيجاد انطالقة يف العملية التفاو�ضية مع الفل�سطينيني”.109
عار�ض البيت الأبي�ض الزيادة التي �أقرها الكوجنر�س الأمريكي يف امل�ساعدات الع�سكرية
املقدمة لـ“�إ�رسائيل” ،والتي تقدر بـ  455مليون دوالر مليزانية �سنة  ،2017مو�ضحا ً �أنه قد
ي�ضطر ال�ستخدام حقّ النق�ض “الفيتو  ”vetoمن قِبل الرئي�س باراك �أوباما.110

اخلمي�س2016/6/16 ،

• دعا �إيهود باراك � Ehud Barakإىل �إ�سقاط رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،خالل
خطاب �ألقاه يف م�ؤمتر هرت�سليا.111
• �أكد ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير �أحمد جمدالين م�شاركته يف م�ؤمتر هرت�سليا
الإ�رسائيلي .وقال “مل �أتردد للحظة عن امل�شاركة لإلقاء كلمة �أمام �أكادمييني و�سا�سة
ومفكرين ،انطالقا ً من قناعتي ب�أن من يبحث عن ال�سالم العادل وال�شامل يجب �أن يذهب
�إليه ولو كان يف �آخر العامل” .وقال ،خالل كلمته التي ر ّكز فيها على ال�سالم العادل وال�شامل،
“�إن �أمام اجلميع فر�صة تاريخية علينا ا�ستغاللها وا�ستثمارها ،وا�ستغالل املتغريات التي
تع�صف من �أجل ال�سالم والعدل”.112
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• �أعلن �أبو عبيدة ،الناطق با�سم كتائب الق�سام� ،أن كتائب الق�سام موجودة يف كل ميدان يف قطاع
غزة ،دفاعا ً عن احلقوق الفل�سطينية .وكتب تغريدة على موقع التوا�صل االجتماعي تويرت
يقول“ :الق�سام يف كل ميدان ،يد على الزناد ويد تخفف عن ال�شعب املعطاء �شيئا ً من �آالم الظلم

واحل�صار” .وجاءت ت�رصيحات �أبو عبيدة بعد �إعالن كتائب الق�سام يف كل مناطق قطاع غزة،
عن م�رشوع “الإنارة الآمنة” ،الذي ي�أتي �ضمن “حملة النور والوفاء” لإ�ضاءة بيوت الفقراء
يف القطاع.113
• دعا وزير املوا�صالت واال�ستخبارات الإ�رسائيلي ي�رسائيل كات�س ،خالل م�ؤمتر
هرت�سليا� ،إىل بناء جزيرة ا�صطناعية قبالة �سواحل قطاع غزة ،ت�شمل بناء ميناء ،ومطار،
وحمطات حتلية مياه يف امل�ستقبل ،وج�رس يتيح تنقل الأفراد ،وذلك لتعزيز ف ّك ارتباط
“�إ�رسائيل” عن القطاع.114
• �أكد وزير الدفاع الإ�رسائيلي ال�سابق مو�شيه يعلون ،يف مداخلة له �أمام م�ؤمتر هرت�سليا� ،أنه ال
يوجد تهديد وجودي على “�إ�رسائيل” ،و�أن رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو يخيف املواطنني
وح�سب ،وكرر الإعالن عن عزمه املناف�سة “على القيادة يف �إ�رسائيل يف االنتخابات املقبلة”.115
• قالت جمعية ﭽي�شاه–م�سلك – مركز للدفاع عن حر ّية التنقل Gisha – Legal Center for

 ،Freedom of Movementيف تقرير لها� :إن املمار�سات الإ�رسائيلية �أحلقت �رضارا ً كبريا ً
بقطاع ال�صيد يف قطاع غزة ،وهذا ما �أدى �إىل تدهور �أو�ضاع ال�صيّادين و�إىل ارتفاع ن�سب

البطالة يف �أو�ساطهم.116
• ح ّل هرني كي�سنجر  ،Henry Kissingerوزير خارجية الواليات املتحدة الأ�سبق� ،ضيف
�رشف على �أعمال م�ؤمتر هرت�سليا ،وقال يف مداخلته “�أنا مذعور �إزاء م�ستقبل �إ�رسائيل
واليهود .يف املدى املنظور �إ�رسائيل هي الأقوى يف املنطقة ،لكنها �ستواجه حتديات كبرية على
املدى البعيد� ،إىل جانب وجود فر�ص جديدة مع بع�ض الدول العربية التي تتعاون حاليا ً معها
يف بع�ض اجلوانب اخلا�صة”.117
اجلمعة2016/6/17 ،

• قال �سفري فل�سطني لدى الأمم املتحدة ريا�ض من�صور �إن “اجلانب الفل�سطيني بد�أ مباحثات
مع م�رص لرت�سيم احلدود البحرية لدولتهم امل�ستقبلية واملوارد التي ميكن لهم ا�ستثمارها
يف البحر” .و�أ�ضاف من�صور �أن “املحادثات تهدف �إىل �إقامة منطقة اقت�صادية ح�رصية قبالة
�سواحل قطاع غزة يف �إطار اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار”.118
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• دعا النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �أحمد بحر الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة
الغربية “لوقف مالحقة املقاومني ،ووقف التن�سيق الأمني الذي ي�رض مب�صلحة �شعبنا
الفل�سطيني ،والوقوف �إىل جانب خيار �شعبنا ودعم مقاومته �ض ّد االحتالل”.119
• قال ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،رئي�س بلدية نابل�س ،غ�سان ال�شكعة:
�إن حاالت االنفالت الأمني اجلارية يف ال�ضفة الغربية “مل تعد تطاق” من �رشائح املجتمع
الفل�سطيني مبختلف �ألوانه .و�أ�ضاف �أن حاالت االنفالت الأمني باتت حدثا ً يوميا ً يف كل
•

•

•

•
•

مناطق ال�ضفة.120
اعتقلت قوة خا�صة من �رشطة االحتالل رفيق جابر من جنني ،بدعوى �أنه كان يف طريقه لتنفيذ
عملية فدائية ،وفقا ً ملا ذكرت م�صادر �إ�رسائيلية .كما اعتقلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي رفقة
حمده منر غرايبة من جنني بزعم حماولتها تنفيذ عملية طعن يف القد�س املحتلة.121
�أظهرت معطيات �أعدها مركز املعلومات والأبحاث يف الكني�ست �أن االنتفا�ضة الفل�سطينية
�أ ّثرت ،و�إن ب�شكل غري كبري ،على االقت�صاد الإ�رسائيلي ،الذي تراجع يف جماالت ال�سياحة
واال�ستهالك .و�أو�ضح املركز �أن ال�رضر الذي حلق بقطاع ال�سياحة يف “�إ�رسائيل” جراء
االنتفا�ضة بلغ  30مليون دوالر ،و�أن ن�سبة الرتاجع يف دخل قطاع ال�سياحة بلغت � ،%1.5إذا
ما قورنت معطيات نهاية �سنة  2015مع الفرتة نف�سها من �سنة  .2014ويتبني من املعطيات
�أنه يف �شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2014دخل �إىل “�إ�رسائيل” � 219,167سائحاً ،بينما كان
العدد يف الفرتة نف�سها �سنة ( 2015عندما كانت االنتفا�ضة يف �أوجها) � 209,123سائحاً.
ويف كانون الأول /دي�سمرب  2014دخل “�إ�رسائيل” � 203,449سائحاً ،وتراجع هذا العدد
ليبلغ � 197,230سائحا ً يف الفرتة ذاتها من �سنة .1222015
بلغ �إجمايل �صادرات تقنيات الدفاع ومعدات الأمن الداخلي من “�إ�رسائيل” �إىل فرن�سا ما
يقارب  150مليون دوالر �أمريكي يف �سنة  .2014بينما ت�ضاعف الرقم لي�صل �إىل  355مليون
دوالر يف �سنة .1232015
�أكد ال�سفري الأردين لدى “�إ�رسائيل” وليد عبيدات� ،أن “ال�سالم” هو ال�رضوري ،م�ستطرداً،
يف خطابه يف م�ؤمتر هرت�سليا“ :نحن يف الأردن ال نريد حربا ً”.124
�أكد رئي�س الوزراء الرتكي بن علي يلدرمي  Binali Yıldırımا�ستمرار املحادثات مع
“�إ�رسائيل” ،كا�شفا ً �أنه من املتوقع �أن يتم التو�صل �إىل نتيجة �إيجابية بخ�صو�ص هذا الأمر يف
وقت قريب .وقال يلدرمي “الدور املحوري يف هذا امللف تلعبه ق�ضية رفع احل�صار عن قطاع
غزة ،وتركيا لن تقبل التنازل عن ذلك”.125
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ال�سبت2016/6/18 ،

•

•

•

•
•

ح ّمل املتحدث با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري حركة فتح امل�س�ؤولية عن ف�شل لقاءات
امل�صاحلة املنعقدة بني اجلانبني يف العا�صمة ال َق َطرية الدوحة ،من خالل تراجعها ع ّما ّ
مت
االتفاق عليه �سابقا ً يف العديد من امللفات .وقال �أبو زهري يف ت�رصيحات �صحفية� ،إن “فتح
رصت على عدم االعرتاف ب�رشعيتهم ،وتراجعها
وا�صلت تن ّكرها مللف موظفي غزة ،و�أ� ّ
عن االتفاق على تفعيل املجل�س الت�رشيعي” .وبح�سب �أبو زهري؛ فقد رف�ضت فتح �أي�ضا ً
رص على فر�ض
القبول بربنامج الإجماع الوطني املتمثل يف وثيقة الوفاق الوطني ،يف حني ت� ّ
برنامج منظمة التحرير الفل�سطينية ،الذي ال يحظى مبوافقة حركة حما�س ،لكونه يعرتف
باالحتالل.126
قال املتح ّدث با�سم حركة فتح �أ�سامة القوا�سمي ،يف ت�رصيح �صحفي�“ ،إن لقاءات الدوحة
وجلي �أن حركة حما�س غري جاهزة بعد للوحدة الوطنية وال�رشاكة
�أظهرت ب�شكل وا�ضح
ّ
ال�سيا�سية املبنية على �أ�سا�س الوطن ولي�س اجلماعة” .و�أ�ضاف القوا�سمي �أن “مفهوم حما�س
للوحدة الوطنية ،يكمن فقط يف ح ّل م�شكلتها من الناحية املالية فقط” .وقال اللواء جربيل
الرجوب ،ع�ضو وفد حركة فتح للحوار“ ،وا�ضح �أنه مطلوب من �إخواننا يف حما�س �أن
يطوروا موقفهم باجتاه بناء �رشاكة ا�سرتاتيجية حقيقية لبناء م�ستقبل ال�شعب الفل�سطيني”.
و�أ�ضاف :و“لكن �إخواننا يف حما�س ما زالوا يتحدثون مبنطق الكوتا ،فال يوجد مفهوم
ا�سرتاتيجي لدى حركة حما�س باجتاه ال�رشاكة”.127
ح َّذر املكتب الوطني للدفاع عن الأر�ض ومقاومة اال�ستيطان من الأخطار والتداعيات التي
ترتتب على فتاوى جتيز للم�ستوطنني ت�سميم املياه ،التي تغذي القرى والبلدات واملدن
الفل�سطينية ،كتلك الفتوى التي �أ�صدرها احلاخام �شلومو ملميد  ،Shlomo Melmedرئي�س
ما ي�سمى “جمل�س حاخامات امل�ستوطنات” ،والتي ك�شفت النقاب عنها منظمة ك�رس ال�صمت
احلقوقية الإ�رسائيلية ،حيث �أفادت �أن امل�ستوطنني اليهود يعكفون على ت�سميم مياه ال�رشب
يف القرى والبلدات الفل�سطينية يف �أنحاء ال�ضفة الغربية.128
ذكرت الرئا�سة الفل�سطينية �أن م�شاركة ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
�أحمد جمدالين يف م�ؤمتر هرت�سليا جاءت بتكليف من رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س.129
قال ممثل ال�سلطة الفل�سطينية لدى الأمم املتحدة ريا�ض من�صور ،يف ر�سالة وجهها
للأمني العام للأمم املتحدة ،ورئي�س جمل�س الأمن ،ورئي�س اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
�إن “�إ�رسائيل م�صممة على القيام بكل ما يف و�سعها جلعل الظروف املعي�شية ال�صعبة
بالفعل لل�شعب الفل�سطيني ال تطاق” .و�أ�شار �إىل قيام االحتالل بقطع �إمدادات املياه عمدا ً
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عن مناطق وا�سعة يف ال�ضفة الغربية ،و�إىل �إلغاء االحتالل لأكرث من � 80ألف ت�رصيح �سفر
ح�صل عليها الفل�سطينيون .130
الأحد2016/6/19 ،

• �أقرت احلكومة الإ�رسائيلية ،خطة جديدة ،تهدف �إىل ت�رسيع تنفيذ تدمري ع�رشات الآالف
من بيوت فل�سطينيي  ،48بزعم ما ي�سمى “البناء غري املرخ�ص” .وتن�ص اخلطة على نقل

•
•

•

•

•

•

�صالحيات جلان تخطيط وبناء �إقليمية �إىل املجال�س البلدية والقروية العربية ،لغر�ض �إ�صدار
�أوامر الهدم والتدمري� ،إ�ضافة �إىل عمل وحدة ال�رشطة اخلا�صة ،التي �أقامتها احلكومة لهذا
الغر�ض .كما تن�ص اخلطة على ر�صد  6ماليني دوالر �سنوياً� ،إ�ضافة �إىل  1.3مليون دوالر
�إ�ضافية تر�صد يف العام التطبيقي الأول ،لغر�ض تنفيذ التدمري.131
قرر وزير الرتبية والتعليم العايل الفل�سطيني �صربي �صيدم تخ�صي�ص  %10من املنح
الدرا�سية ال�سنوية للطلبة من �سكان مدينة القد�س.132
�أعلن فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن  17الجئا ً
فل�سطينيا ً ق�ضوا حتت التعذيب منذ بداية �سنة  .2016وذكرت املجموعة �أن الأجهزة الأمنية
ال�سورية توا�صل تكتمها على م�صري �أكرث من  1,068الجئا ً فل�سطينيا ً يف �سجونها.133
ذكرت حمامية نادي الأ�سري �إثر زيارتها ل�سجنَي جمدو وجلبوع� ،أن �ستني �أ�سريا ً من �أ�رسى
اجلبهة ال�شعبية يف �سجن جمدو يخو�ضون �إ�رضابا ً مفتوحا ً عن الطعام� ،إ�سنادا ً للأ�سري بالل
كايد ورف�ضا ً لقرار �سلطات االحتالل بتحويله �إىل االعتقال الإداري.134
قال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية امل�رصية �أحمد �أبو زيد� ،إن ما �أثري يف و�سائل �إعالم حملية
وغربية ،عن مفاو�ضات جتريها القاهرة مع ال�سلطة الفل�سطينية لرت�سيم احلدود البحرية بني
البلدين “عار عن ال�صحة”.135
قال خال�ص موتلو  ،Khales Mutluامل�س�ؤول يف جمعية حماية و�إحياء املرياث العثماين يف
القد�س وجوارها (مرياثنا) الرتكية� ،إن اجلمعية رممت  45م�سجدا ً تاريخياً ،و�أكرث من 70
منزالً قدميا ً يف مدينة القد�س والأرا�ضي الفل�سطينية .و�أ�ضاف موتلو �أن هناك �أربعة �آالف
منزل قدمي يحتاج لل�صيانة يف البلدة القدمية بالقد�س ،م�شريا ً �إىل �أن �أ�صحاب تلك املنازل
رف�ضوا بيعها بالرغم من عر�ض �أثمان باهظة عليهم لقاء ذلك ،م�ضيفاً“ :تريد �إ�رسائيل تطهري
القد�س من امل�سلمني”.136
�صادقت احلكومة الإ�رسائيلية على نقل مبلغ  72مليون �شيكل (نحو  18.5مليون دوالر)
ل�صالح امل�ستعمرات يف ال�ضفة الغربية .و�سي�شمل املبلغ دعم برامج لل�سلطات املحلية ،وترميم
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مباين عامة قدمية ،وبناء فنادق وغريها من امل�شاريع لت�شجيع ال�سياحة ،و�أخرى من �أجل
دعم امل�ستوطنني �أمنيا ً واقت�صاديا ً.137
الإثنني2016/6/20 ،

• تبنى وزراء خارجية االحتاد الأوروبي املبادرة الفرن�سية لعقد “م�ؤمتر دويل لل�سالم”
قبل نهاية �سنة  .2016ووعد وزراء اخلارجية الأوروبيني يف ختام اجتماعهم الطرفني
الفل�سطيني والإ�رسائيليني بحوافز كبرية جداً ،اقت�صادية و�سيا�سية و�أمنية ،يف حال
التو�صل �إىل اتفاق نهائي.138

• �أعلن جهاز الإح�صاء املركزي �أنه ا�ستنادا ً ل�سجالت وكالة الأونروا فقد بلغ عدد الالجئني
الفل�سطينيني امل�سجلني لديها يف  2015/1/1نحو  5.6ماليني الجئ .و�أو�ضح الإح�صاء �أن ن�سبة
ال�سكان الالجئني يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية بلغت  ،%41.6من جممل ال�سكان املقيمني،

وذلك ح�سب بيانات �سنة  ،2015و %26.3من ال�سكان يف ال�ضفة الغربية هم الجئون ،يف حني

بلغت ن�سبة الالجئني يف قطاع غزة .139%67.7

• �أعلنت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ،يف يوم الالجئ العاملي� ،أنها وث ّقت
 3,263الجئا ً فل�سطينيا ً ق�ضوا خالل احلرب الدائرة يف �سورية ،كما وثقت املجموعة
 1,077معتقالً يف �سجون النظام ال�سوري ،و 285مفقوداً .حيث �أ�شارت �إح�صائيات املجموعة
�أن  1,081الجئا ً ق�ضوا �إثر تعر�ض منازلهم للق�صف ،و 719ب�سبب اال�شتباكات ،و 447منهم

ق�ضوا حتت التعذيب داخل �سجون النظام ال�سوري ،و�أن  293الجئا ً �آخرين ق�ضوا بر�صا�ص
قن�ص ،فيما ق�ضى  187الجئا ً ب�سبب احل�صار امل�شدد على خميم الريموك ،وق�ضى من تبقى
منهم لأ�سباب متعددة كالإعدام امليداين ،والتفجريات ،واخلطف ،وغريها من الأ�سباب.140
• تعهد �أبو عطايا ،املتحدث الر�سمي با�سم �ألوية النا�رص �صالح الدين اجلناح امل�سلح للجان
املقاومة ،با�ستهداف � ّأي طواقم �إ�رسائيلية �ستقوم ب�إن�شاء اجلدار الإ�سمنتي على حدود
قطاع غزة ،تنفيذا ً ملخطط وزارة الدفاع الإ�رسائيلية التي تهدف به تدمري �أنفاق املقاومة على
احلدود.141
• زعمت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي �أنها متكنت من �إحباط “تهريب” مالب�س ع�سكرية
بحرية كانت يف طريقها �إىل قطاع غزة .واتهم االحتالل حركة حما�س مبحاولة �إدخال هذه
املالب�س للقطاع؛ بغر�ض ا�ستخدامها من قوات الكوماندوز  Commandosالبحرية التابعة
لكتائب الق�سام ،بح�سب موقع �آي � 24أو  i24الإ�رسائيلي.142
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• رف�ضت القائمة العربية يف الكني�ست ا�شرتاط احلكومة الإ�رسائيلية حتويل ميزانيات لل�سلطات
املحلية العربية وح ّل �أزمة ال�سكن ،مقابل هدم وا�سع للبيوت العربية التي ت�صفها “�إ�رسائيل”
ّ
املرخ�صة” .وقالت القائمة العربية امل�شرتكة ،يف ت�رصيح مكتوب� ،إن هذا القرار
بـ“غري
الإ�رسائيلي ُيعد “و�سيلة �إ�ضافية لرتوي�ض املواطنني العرب ،ال �سيّما و�أنه يفتقر لأي �رشعية
قانونية ود�ستورية ،وي�شكل عقابا ً جماعيا ً يناق�ض املبادئ الدميقراطية والق�ضائية”.143
• ك�شفت القناة العا�رشة الإ�رسائيلية النقاب عن وثيقة �رسية تبلورت بني رئي�س املع�سكر
ال�صهيوين �إ�سحق هرت�سوغ والرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ،قبيل انتخابات الكني�ست
الإ�رسائيلي يف �آذار /مار�س  ،2015حول �سبل ح ّل الق�ضايا اجلوهرية يف احلل النهائي.
وبح�سب الوثيقة ف�إن حائط الرباق �سيبقى بيد “�إ�رسائيل” ،فيما �سيتم تعوي�ض الالجئني
الفل�سطينيني .ويف ق�ضية احلدود ،وافق هرت�سوغ على نقل ال�سيطرة على الأر�ض الفل�سطينية
بن�سبة  %100من امل�ساحة التي احتلت يف حزيران /يونيو  ،1967ولكن يت ّم ا�ستبدال %4
منها يف �إطار �صفقة تبادل �أرا�ضٍ .وبخ�صو�ص القد�س ،وافق هرت�سوغ على �أن تن�سحب
“�إ�رسائيل” من الأحياء العربية يف �رشقي القد�س لتغدو عا�صمة الدولة الفل�سطينية ،على
�أن تبقى القد�س ،غربيها و�رشقيها ،مدينة موحدة ي�رشف على �إدارتها جمل�س بلدي واحد
للعا�صمتني .وتق�ضي الوثيقة ب�أنه يف ما يتعلق باحلرم القد�سي ف�ست�رشف على �إدارته قوة
متعددة اجلن�سيات ،ولكن يبقى حائط الرباق حتت ال�سيادة الإ�رسائيلية.144
• �أق ّر املتحدث الر�سمي با�سم وكالة الأونروا �سامي م�شع�شع بتوجه الوكالة نحو تخفي�ض �أو
�إلغاء بدل الإيواء للنازحني الفل�سطينيني من �سورية �إىل لبنان.145
• حذر الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني من العواقب املرتتبة على ا�ستمرار ن�شاطات حركة
بي دي �أ�س التي تدعو �إىل مقاطعة “�إ�رسائيل” ،بح�سب �إذاعة “�صوت �إ�رسائيل” .وقال
م�صطفى الربغوثي� ،أمني عام املبادرة الفل�سطينية ،يف تعليقه على ت�رصيح ريفلني� ،إن “حجم
الت�أثري و�صل �إىل �رضر اقت�صادي قيمته املبا�رشة وغري املبا�رشة  31مليار دوالر العام املا�ضي
[� ،]2015إ�ضافة �إىل �أننا جنحنا يف خف�ض انت�شار الب�ضائع الإ�رسائيلية يف ال�سوق الفل�سطينية
�إىل �أكرث من .146”%60
الثالثاء2016/6/21 ،

• قتلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي ،بدم بارد ،الفتى الفل�سطيني حممود ر�أفت بدران من قرية
بيت عور التحتا غرب رام اهلل ،بينما �أ�صيب �أربعة �آخرون جراء �إطالق النار عليهم ،يف �أثناء
عودتهم �إىل قريتهم من بلدة بيت �سريا املجاورة .يف البداية زعم جي�ش االحتالل �أن عملية
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�إطالق النار جرت �إثر تعر�ض مركبات �إ�رسائيلية للر�شق باحلجارة والزجاجات احلارقة ،قبل
�أن يعرتف الحقا ً �أنه ّ
مت ا�ستهداف ال�شهيد ورفاقه عن طريق “اخلط�أ”.147
• قال وزير احلكم املحلي الفل�سطيني ح�سني الأعرج �إن قرار احلكومة �إجراء االنتخابات املحلية
يف � 2016/10/8سيُوجد جتديدا ً و�ضخّ دماء جديدة يف �إدارة  414هيئة حملية ،منها  142جمل�س
بلدي ،و 272جمل�س قروي .و�أو�ضح الأعرج لوكالة وفا �أن االنتخابات �ستجري يف يوم واحد
يف كافة الهيئات املحلية يف قطاع غزة ،وال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ،وفق النظام االنتخابي
الذي ّ
مت اعتماده يف الدورة ال�سابقة ،مع قيام جلنة االنتخابات املركزية بالإ�رشاف على
�إجرائها.148
• قال رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والدفاع بالكني�ست �آيف ديخرت ،يف تقرير ن�رشه موقع نيوز
وان  News Oneوترجمه موقع وطن ،خالل تنظيم م�ؤمتر ب�ش�أن قوانني احلرب والو�ضع
احلايل يف منطقة ال�رشق الأو�سط� ،إن الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي �سبب ا�ستقرار
م�رص خالل الفرتة الراهنة .و�أو�ضح ديخرت �أنه ميكن اعتبار �أن الأمور ما تزال تتغري ،لكن
م�رص تبدو م�ستقرة ،بف�ضل وجود رجل واحد هو الرئي�س ال�سي�سي.149
الأربعاء2016/6/22 ،

• قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �إن هناك خمططات �إقليمية ت�ستهدف
غزة ورام اهلل ،ملحاولة �صياغة امل�شهد الفل�سطيني وفق مقا�سات �إقليمية ،ولي�س وفق م�صالح
ال�شعب الفل�سطيني .و�شدد م�شعل ،خالل لقاء مع الإعالميني ُعقد يف العا�صمة ال َق َطرية
الدوحة ،على �أن حما�س لن ت�سمح لأي كان �أن يعبث بال�ش�أن الداخلي الفل�سطيني ،م�شريا ً
�إىل القوا�سم امل�شرتكة بني احلركة وفتح“ ،لكن هناك يف ذات الوقت خالفات وتباينات بيننا
وبينهم ،ونعاجلها باحلوار واملجادلة باحل�سنى” .كما جدد م�شعل الت�أكيد على �سيا�سة
حما�س الثابتة يف عدم التدخل يف �ش�ؤون الدول“ ،ومل نتدخل يف م�رص ،وال �سورية ،وال � ّأي
�ش�أن �آخر”.150
• جدد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك عقب مباحثاته
مع املمثل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني يف بروك�سل،
الت�أكيد على دعم القيادة الفل�سطينية للجهود الفرن�سية لإحالل “ال�سالم”.151
• قررت اجلبهة الداخلية يف اجلي�ش الإ�رسائيلي �إطالق �صافرات �إنذار للك�شف عن حاالت
الت�سلل عرب الأنفاق يف قطاع غزة جتاه الأرا�ضي املحتلة �سنة  .1948الإنذار اجلديد �سيكون
مثيالً بنظريه اخلا�ص بالتحذير من القذائف ال�صاروخية� ،إال �أنه �سيكون م�صحوبا ً بر�سالة
ن�صيّة تر�سلها اجلهات الأمنية �إىل الإ�رسائيليني ،على هواتفهم اجلوالة اخلا�صة.152
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• ح ّذر وزير املوا�صالت واال�ستخبارات الإ�رسائيلي ي�رسائيل كات�س ،يف لقاء �أجراه معه موقع
القناة العربية ال�سابعة ،من مغبة رف�ض خطته الرامية �إىل �إن�شاء جزيرة �صناعية قبالة قطاع
غزة لت�شكل مينا ًء م�ستقبليا ً له.153

• ت�سلَّمت وزارة الدفاع الإ�رسائيلية طائرة �أف– 35اليتنينغ  F-35 Lightning II 2الأوىل
�ضمن جمموعة طائرات حربية من هذا الطراز� ،ستت�سلمها “�إ�رسائيل” ،وذلك خالل مرا�سم
يف بورت وورث يف �شمال والية تك�سا�س .وقال وزير الدفاع �أفيجدور ليربمان“ :وا�ضح
ومعروف لنا وجلرياننا �أن طائرة �أف–� 35ستحدث ردعاً ،وتعزز قدراتنا الع�سكرية لفرتة

طويلة مقبلة”.154
• قال وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش �أوغلو ،معلقا ً على �سري املفاو�ضات مع “�إ�رسائيل”
لتطبيع العالقات بني البلدين� ،إن بالده توا�صل لقاءاتها ،والتي �ست�ستمر خالل الفرتة املقبلة،
بهدف تنفيذ �رشطيها املتبقيني من �أجل تطبيع العالقات مع تل �أبيب .و�أ�ضاف جاوي�ش �أوغلو:
“ال �أعتقد �أن هناك م�شكلة بخ�صو�ص حما�س ،فنحن منذ البداية ات�صاالتنا بحما�س علنية،
وتو�صياتنا لزعماء حما�س لي�ست خفية �أي�ضا ً” .وقال جاوي�ش �أوغلو�“ :إن �إ�رسائيل اليوم
�أي�ضا ً تعرتف �أنه ال ميكن �إقامة �سالم دائم من دون حما�س ،وكل من هو مهتم بهذا املو�ضوع
يتقبل هذه الفكرة ،ولذلك �ستتوا�صل ات�صاالتنا مع حما�س ...ولذلك فال يوجد �رشط ا�سمه
حما�س ،من �أجل تطبيع العالقات مع �إ�رسائيل ،ولن يكون”.155
• توفيت يف القاهرة الفل�سطينية فاطمة اجلزار التي لقبت بـ“خن�ساء فل�سطني” �إثر ا�ست�شهاد
خم�سة من �أبنائها على يد االحتالل الإ�رسائيلي ،كما قدمت ثالثة من �أحفادها واثنني من
�أزواج بناتها �شهداء.156
اخلمي�س2016/6/23 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س�“ :إننا عقدنا العزم على ال�صمود ،والبقاء على
�أر�ضنا ،والعمل على اخلال�ص من االحتالل الإ�رسائيلي ،بالطرق ال�سيا�سية والدبلوما�سية
وال�سلمية ،وقد قطعنا �شوطا ً كبرياً ،وجنحنا على امل�ستوى الدويل” .و�أ�ضاف“ :لن ن�سمح
لأحد ب�أن يزيل وجودنا من على �أر�ضنا ،وال نريد �إزالة �أحد” .و�أ�ضاف عبا�س خماطبا ً الربملان
الأوروبي يف بروك�سل�“ :إننا مع ح ّل الدولتني ،و�إقامة دولة فل�سطني وفق حدود الرابع من
حزيران  ،1967وتكون عا�صمتها القد�س ال�رشقية ،وال منانع من التبادلية الطفيفة واملحدودة
بالقيمة واملثل ،و�أن تتم معاجلة ق�ضية الالجئني وفق القرار  ،194كما ن�صت على ذلك املبادرة
العربية لل�سالم”.157
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• �أ�صدر مكتب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو بيانا ً ر ّد فيه على خطاب رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية �أمام جمل�س االحتاد الأوروبي ،قال فيه�“ :أبو مازن �أظهر يف بروك�سل
وجهه احلقيقي .من يرف�ض االلتقاء برئي�س الدولة وبرئي�س الوزراء نتنياهو ملفاو�ضات
مبا�رشة ومن يروج لفرية دم �أمام الربملان الأوروبي ،يكذب عندما هو يزعم ب�أن يده ممدودة
لل�سالم” .و�أ�ضاف البيان �أن “�إ�رسائيل تنتظر اليوم حني يتوقف �أبو مازن عن ترويج
الأكاذيب وممار�سة التحري�ض .لغاية ذلك احلني� ،ستوا�صل �إ�رسائيل الدفاع عن نف�سها من
التحري�ض الفل�سطيني الذي ي�ؤدي �إىل �ش ّن عمليات �إرهابية”.158
• بعث املراقب الدائم لدولة فل�سطني لدى الأمم املتحدة ال�سفري ريا�ض من�صور ثالث ر�سائل
متطابقة �إىل كل من الأمني العام للأمم املتحدة ،ورئي�س جمل�س الأمن ،ورئي�س اجلمعية العامة
وخ�ص
للأمم املتحدة ،حول تزايد عدد القتلى واجلرحى يف �صفوف �أبناء ال�شعب الفل�سطيني.
ّ

بر�سائله ما يتعر�ض له الأطفال ،نتيجة النتهاكات “�إ�رسائيل” امل�ستمرة للقانون الدويل،
والقانون الإن�ساين الدويل ،والقانون الدويل حلقوق الإن�سان يف جميع �أنحاء �أرا�ضي ال�سلطة
الفل�سطينية.159
• اجتمعت جلنة االنتخابات الفل�سطينية املركزية يف املقر العام مبدينة البرية وعرب نظام الربط
التلفزيوين مع �أع�ضائها يف مدينة غزة ،يف �ضوء قرار جمل�س الوزراء �إجراء االنتخابات
املحلية يف  .2016/10/8و�أقرت اللجنة ،يف اجتماعها ،اجلدول الزمني القانوين ملراحل
العملية االنتخابية ،حيث �ستبد�أ العملية مبرحلة الت�سجيل والن�رش واالعرتا�ض ملدة خم�سة

�أيام يف الفرتة  ،2016/7/27–23بينما �سيتم فتح باب الرت�شح ملدة ع�رشة �أيام خالل الفرتة
 .2016/8/27–18و�ستبد�أ الدعاية االنتخابية يف  2016/9/24ولغاية  ،2016/10/6حيث يكون
االقرتاع يف  ،2016/10/8و�إعالن النتائج الأولية م�ساء اليوم التايل ليوم االقرتاع.160
• ك�شف تقرير �أعدته �سلطة ال�سكان والهجرة الإ�رسائيلية بالتعاون مع ال�سفارات الإ�رسائيلية،
عن �أن � 8,308إ�رسائيليني تنازلوا عن جن�سيتهم من �أجل احل�صول على جن�سيات دول
�أجنبية هاجروا �إليها خالل الفرتة  .2015–2003كما ذكر التقرير �أن ال�سلطات الإ�رسائيلية
رف�ضت طلبات لآالف �آخرين .و�سجلت �سنة � 2015أكرب عدد من الإ�رسائيليني الذين تنازلوا
عن جن�سيتهم والذي بلغ � 749إ�رسائيلياً ،بينما بلغ العدد  470يف �سنة  ،2003و 635يف
�سنة .1612014
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اجلمعة2016/6/24 ،

• ا�ست�شهدت فل�سطينية عند مدخل م�ستعمرة كريات �أربع ،جنوب ال�ضفة الغربية ،بر�صا�ص
اجلي�ش الإ�رسائيلي ،بعد �أن �صدمت ب�سيارتها عمدا ً �سيارة �أخرى ،ما �أدى �إىل �إ�صابة
�إ�رسائيليَني بجروح.162

• جاء يف بيان ر�سمي �صادر عن رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية“ :بعد �أن تبني �أن الأنباء التي
تناولت الت�رصيحات املزعومة عن احلاخام حول ت�سميم �آبار املياه الفل�سطينية التي تناقلتها
وكاالت الأنباء عارية عن ال�صحة ،ف�إن الرئي�س حممود عبا�س ،وا�ستنادا ً �إىل احرتامه العميق
جلميع الديانات مبا فيها الديانة اليهودية ،ف�إنه ي�ؤكد �أنه مل يق�صد الإ�ساءة لليهودية �أو �أبناء
الديانة اليهود ب�شكل عام ،ولكنه يدين يف الوقت ذاته املمار�سات والإجراءات غري ال�رشعية
ل�سلطات االحتالل وم�ستوطنيها �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني ،مبا فيها التحري�ض �ض ّده و�ض ّد
حقوقه”.163
• قلّ�صت �رشكة املياه الإ�رسائيلية املياه اجلارية �إىل ع�رشات القرى والبلدات �شمال ال�ضفة منذ
بداية �شهر رم�ضان الكرمي ،بحجة وجود نق�ص يف �إنتاجها من املياه ،ما ا�ضطر غالبية �أهايل
هذه البلدات والقرى �إىل �رشاء املياه من �صهاريج متنقلة .وقال رئي�س �سلطة املياه الفل�سطينية

مازن غنيم �إن التقلي�صات ترتاوح بني .164%70–40

• نفى عدنان �أبو ح�سنة ،امل�ست�شار الإعالمي لوكالة الأونروا ،وجود �أي خمطط لتقلي�ص
خدماتها املقدمة لالجئني الفل�سطينيني القاطنني يف قطاع غزة ،وتوقع �أن ت�صل ن�سبة
احلا�صلني على م�ساعدات غذائية من ه�ؤالء �إىل نحو مليون الجئ ،يف ظ ّل تفاقم البطالة والفقر
ب�شكل كبري ،لكنه حذر من ا�ستمرار الأزمة املالية اخلانقة التي تعانيها الوكالة والتي تهدد
م�ستقبل خدماتها.165
• ك�شف حتقيق �صحفي ل�صحيفة ه�آرت�س �أن ع�رشات ماليني ال�شواكل تنقل �إىل امل�ستعمرات
والب�ؤر اال�ستيطانية من جهات “وهمية” يف الأرجنتني ،ودول �أمريكية جنوبية ،والواليات
املتحدة .و�أظهر التحقيق الذي ا�ستمر العمل عليه نحو �سنة وثمانية �شهور� ،أن هذه الأموال
التي تنقل ُتعد خمالفة للقوانني .وذكر التحقيق �أن رجال �أعمال يهود من �أ�صول �أرجنتينية
و�أمريكية وغريهم متورطون يف هذه الق�ضية .كما �أ�شار �إىل �أن تلك الأموال مل تدخل �ضمن
نطاق الدعم الر�سمي ،و�أن م�ؤ�س�سات تعمل يف “�إ�رسائيل” لتعزيز البناء يف امل�ستعمرات ،توفر
نقل تلك الأموال من خالل �رشكات ا�ستثمارية تعود لرجال الأعمال بدعم من جهات �سيا�سية
يف البالد.166
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قالت منظمة التحرير الفل�سطينية �إن “احلكومة الإ�رسائيلية اليمينية املتطرفة قررت تنفيذ
م�شاريع ا�ستيطانية جديدة يف ال�ضفة الغربية ،بخا�صة القد�س املحتلة ،غداة تخ�صي�ص
امليزانيات املالية ال�ضخمة ،ملنع �أي �إمكانية لقيام الدولة الفل�سطينية املن�شودة” .و�أ�شار تقرير
�صدر عن “املكتب الوطني”� ،إن املخطط يق�ضي “بطر ّد نحو � 200ألف فل�سطيني من تخوم
مدينة القد�س املحتلة ،و�سحب الهويات الزرقاء من املقد�سيني ،وزيادة ن�سبة امل�ستوطنني
باملدينة �إىل  ،%80وف�صل القرى الفل�سطينية عن املدينة املحتلة”.167
�أكدت حركة حما�س للقيادة الرتكية على مطالب ال�شعب الفل�سطيني يف مفاو�ضات تطبيع
العالقات بني �أنقرة ودولة االحتالل .وقالت احلركة ،يف بيان لها� ،إن “رئي�س املكتب ال�سيا�سي
خالد م�شعل وعددا ً من الأع�ضاء� ،أجروا خالل اليومني املا�ضيني زيارة �إىل تركيا ،وقد �أكد
وفد احلركة للم�س�ؤولني الأتراك على مطالب �شعبنا وخا�صة رفع احل�صار ،ومتنى �أن تنجح
تركيا بهذا ال�ش�أن”.168
قالت القناة الثانية الإ�رسائيلية �إن وزارة الدفاع الإ�رسائيلية �رشعت منذ �أيام ب�أعمال البناء
يف جدار �أمني جنوب حمافظة اخلليل ،وهي املنطقة التي تف�صل جنوب ال�ضفة الغربية
عن منطقة بئر ال�سبع .و�أ�شارت القناة �إىل �أن التكلفة النهائية للجدار غري معروفة حتى اللحظة،
يف حني ذكرت م�صادر بجي�ش االحتالل �أن تكلفة اجلدار �ست�صل �إىل ماليني ال�شواكل.169
قال ال�سفري الربيطاين يف تل �أبيب ديفيد كوراي � David Quarreyإن بالده “�ست ّظل �صديقة
لإ�رسائيل و�ستقف �إىل جانبها ،حتى بعد خروجها (بريطانيا) من االحتاد الأوروبي”.
و�أو�ضح ال�سفري الربيطاين �أن “عالقات �إ�رسائيل مع االحتاد يف امل�ستقبل يجب �أن يتم
حتديدها دون بريطانيا التي لعبت دور الو�سيط”.170

الأحد2016/6/26 ،

• اقتحمت قوات االحتالل الإ�رسائيلي امل�سجد الأق�صى و�أطلقت قنابل الغاز امل�سيلة للدموع
والر�صا�ص املطاطي واعتدت بال�رضب على امل�صلني ،ما �أدى �إىل �إ�صابة �سبعة منهم ،واعتقال
�أربعة من املعتكفني .ونددت ف�صائل فل�سطينية باالقتحام ،وقالت الف�صائل املن�ضوية حتت
لواء جتمع “القوى الوطنية والإ�سالمية” ،يف بيان �أ�صدرته“ :جرمية اقتحام الأق�صى،
واالعتداء على امل�صلني من قبل قوات االحتالل وامل�ستوطنني ت�صعيد خطري ،يتحمل االحتالل
امل�س�ؤولية الكاملة عن تداعياته” .وقال فوزي برهوم ،الناطق با�سم حركة حما�س� ،إن “جتر�ؤ
االحتالل اخلطري على حرمة �شعبنا ومقد�ساته� ،شجعه عليها ا�ستمرار التن�سيق الأمني،
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واال�ستهداف املزدوج النتفا�ضة القد�س ،وقمع املقاومة واملدافعني عن امل�سجد الأق�صى،
واحلالة العربية والإ�سالمية املزرية التي و�صلت �إليها ،وتخلي الكثري منهم ر�سميا ً عن
الق�ضية الفل�سطينية والتماهي مع العدو الإ�رسائيلي”.171
دعا رئي�س كتلة حركة فتح الربملانية ،وع�ضو جلنتها املركزية ،عزام الأحمد �إىل تو�سيع دائرة
املقاومة ال�شعبية ن�رص ًة للأ�رسى ،م�ؤكدا ً �أنه لن يت ّم توقيع “اتفاق �سالم” مع “�إ�رسائيل”
حتى يتم تبيي�ض ال�سجون و�إطالق �رساح جميع الأ�رسى.172
و ّقعت وزارة اخلارجية الفل�سطينية �ص ّك ان�ضمام فل�سطني لتفعيل تعديالت كمباال Kampala
لنظام روما الأ�سا�سي  Rome Statuteامل�ؤ�س�س للمحكمة اجلنائية الدولية ،والذي ُيف ّعل
اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية الدولية لي�رسي على جرمية العدوان� ،إىل جانب اخت�صا�صاتها
على اجلرائم الأخرى.173
قال وزير العمل الفل�سطيني م�أمون �أبو �شهال �إن �إجمايل م�ستحقات العمال الفل�سطينيني
التي حتتجزها “�إ�رسائيل” منذ �سنة  1970تبلغ  31مليار �شيكل (نحو  7.95مليار دوالر)
دون الفوائد .و�أ�ضاف �أبو �شهال �أن هذه م�ستحقات مرتاكمة لأكرث من ثالثة ماليني عامل
فل�سطيني من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،تعاقبوا على العمل داخل اخلط الأخ�رض منذ
�سنة .1741970
عقبت النائبة يف الكني�ست الإ�رسائيلي عن القائمة العربية امل�شرتكة ،حنني زعبي ،على تو�صل
تركيا و“�إ�رسائيل” �إىل اتفاق م�صاحلة ينهي الأزمة بني البلدين ،بالقول �إن “املفاو�ضات التي
جتري بني تركيا و�إ�رسائيل تقوم بناء على امل�صالح اال�سرتاتيجية بني الطرفني ودون � ّأي
تن�سيق مع الفل�سطينيني� ،أ�صحاب الق�ضية و�ضحايا احل�صار”.175
قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين عي�سى قراقع� ،إن “�إ�رسائيل” هي الدولة الوحيدة
رشعت التعذيب وو�ضعت له قوانينا ً و�أ�صبح منهجا ً ثابتا ً يف التعامل مع الأ�رسى
بالعامل التي � ّ
الفل�سطينيني .و�أ�ضاف ،مبنا�سبة اليوم العاملي ملناه�ضة التعذيب� ،أن ن�سبة التعذيب ت�ضاعفت
 %400يف �سنة  2016عنها يف �سنة  .2015وقالت منظمة �أن�صار الأ�رسى ،يف بيان �أ�صدرته،
�إن الآالف من املعتقلني الفل�سطينيني تعر�ضوا �إىل معاملة قا�سية وعنيفة على �أيدي املحققني
الإ�رسائيليني ،منوهة �إىل �أن “�إ�رسائيل” مار�ست �أكرث من � 150أ�سلوب تعذيب ج�سدي
ونف�سي.176

الإثنني2016/6/27 ،

•	�أعلن رئي�س الوزراء الرتكي بن علي يلدرمي تفا�صيل التفاهم الرتكي الإ�رسائيلي ب�ش�أن
تطبيع العالقات بينهما ،م�ؤكدا ً �أن التفاهم �سي�سهم ب�شكل كبري يف رفع احل�صار عن ال�شعب
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الفل�سطيني عام ًة ،وقطاع غزة على وجه اخل�صو�ص .و�أو�ضح يلدرمي �أن عملية تطبيع
ن�ص التفاهم .وحول االدعاءات التي تقول ب�أن التفاهم
العالقات �ستبد�أ عقب التوقيع على ّ
يت�ضمن تعهدات قدمتها �أنقرة �إىل تل �أبيب ،بخ�صو�ص �ضمان عدم ا�ستهداف حركة حما�س
للأرا�ضي الإ�رسائيلية ،قال يلدرمي“ :نحن مل نوقع على اتفاقية وقف �إطالق النار ،نحن
تو�صلنا �إىل تفاهم لتطبيع العالقات بني تركيا و�إ�رسائيل ،فالتفاهم ال يت�ضمن � ّأي بند من �ش�أنه
�إثارة فتيل احلرب� ،أو �إيقافه� ،أو �أية مادة ال �صلة لها مبو�ضوعنا” .وقال الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغان �إن امل�ساعدات �ست�صل يف “املجاالت الغذائية وال�صحية وال�سكنية واالحتياجات
الرئي�سية� ،إىل غزة عن طريق تركيا ،و�سرن�سل قبل العيد (الفطر) �سفينة حتمل � 14ألف طن
[ 14مليون كغ] من امل�ساعدات” .وقال �أردوغان“ :رف�ضنا لغاية اليوم �أي �رشوط �أو �ضغوط
من �ش�أنها الإخالل بحقوق الفل�سطينيني� ،أو �إيذاء �أرواح �شهداء �سفينة مايف مرمرة ،ولن نقبل
بذلك”.
وقال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رسائيل تو�صلت التفاق ذي �أهمية
ا�سرتاتيجية مع تركيا ،فالعامل وال�رشق الأو�سط ميران بهزة ،و�سيا�ستي هي خلق ب�ؤر
ا�ستقرار يف اجلوار الأقرب لنا” .و�أ�شار �إىل �أن “االتفاق يحافظ على احل�صار البحري الأمني
على غزة والذي مينع تعاظم حما�س .ومل �أُ ْب ِد ا�ستعدادا ً للم�ساومة على ذلك� .سن�سمح لل�سفن
بالر�سو يف ميناء �أ�سدود وتفريغ ال�شحنات املدنية والإن�سانية هناك لنقلها لقطاع غزة ،نحن
مل مننع ذلك من قبل ،و�سنوا�صل على الأمر نف�سه”.177
• �أكد وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي �أن البنود املتعلقة بقطاع غزة يف اتفاق ا�ستئناف
تطبيع العالقات بني “�إ�رسائيل” وتركيا يجب �أن تكون من اخت�صا�ص ال�سلطة الفل�سطينية.
وقال املالكي ،للإذاعة الفل�سطينية الر�سمية� ،إن “�أي جهود تركية يف قطاع غزة يجب �أن متر
عرب احلكومة الفل�سطينية ،مع ترحيبنا بتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية �إىل القطاع وجهود رفع
احل�صار عنه ،وكذلك ا�ستعداد تركيا للقيام بالعديد من م�شاريع البنية التحتية يف القطاع”.178
• �أ�صدرت حركة حما�س بيانا ً حول اجلهود الرتكية لرفع احل�صار عن غزة ،وعربت
احلركة عن �شكرها وتقديرها ملوقف الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ،وللجهود
الرتكية الر�سمية وال�شعبية املبذولة مل�ساعدة ال�شعب الفل�سطيني يف غزة والتخفيف من
ح�صارها؛ “والتي تن�سجم مع املوقف الرتكي الأ�صيل جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،ودعم
�صمود �شعبنا الفل�سطيني والوقوف �إىل جانبه” .كما �أكدت حما�س على مت�سكها مبواقفها
املبدئية جتاه االحتالل الإ�رسائيلي ،ويف مقدمتها �إنهاء االحتالل وحتقيق حقوق ال�شعب
الفل�سطيني.179
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• عربت حركة اجلهاد الإ�سالمي عن رف�ضها التفاق ال�صلح والتطبيع مع االحتالل الإ�رسائيلي
ال�صهيوين من قِبل � ّأي طرف عربي �أو �إ�سالمي حتت � ّأي مربر �أو ذريعة .وقالت احلركة ،يف
بيان لها“ ،ومبعزل عن � ّأي اتفاق ،فنحن نرحب ب�أية جهود عربية �أو �إ�سالمية لتخفيف معاناة

�شعبنا الفل�سطيني ،ونتطلع �إىل �إنهاء احل�صار عن قطاع غزة بالكامل”.180

• قالت �إذاعة “�صوت �إ�رسائيل” العربية �إن رئي�س املعار�ضة الإ�رسائيلية �إ�سحق هرت�سوغ انتقد
موافقة حكومة نتنياهو على �رصف  20مليون دوالر لرتكيا كتعوي�ض لعائالت �شهداء �سفينة
مرمرة الرتكية .و َع ّد هرت�سوغ دفع التعوي�ضات �سابقة خطرية ،م�ؤكدا ً على �أن الأهم بالن�سبة
لدولة االحتالل كما يرى ،بذل جهود لإعادة املفقودين من جي�ش االحتالل �إىل ذويهم.181
• �أكدت حركة حما�س على موقفها الإيجابي من �إجراء االنتخابات البلدية؛ مع طرحها العديد
من الت�سا�ؤالت �أمام الف�صائل لتح�صني العملية االنتخابية و�ضمان جناحها ،ولتكون خطوة
للخروج من االنق�سام ال تكري�سه .وقال الناطق با�سم احلركة� ،سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح
�صحفي بعد لقاء قيادة احلركة بعدد من الف�صائل الفل�سطينية ملناق�شة ملف االنتخابات
البلدية� ،إن الف�صائل �أبدت تفهمها ل�رضورة الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت ،م�شريا ً �إىل �أنها
وعدت بعقد لقاء مع قيادة فتح ومع رئي�س جلنة االنتخابات املركزية حنا نا�رص ،للتو�صل �إىل
تفاهم ب�ش�أن هذه الت�سا�ؤالت.182

• قال الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون �إن “نحو خم�سني عاما ً من االحتالل كان لها
ت�أثري مدمر على حياة الفل�سطينيني ،ما قو�ض �آمالهم بالتو�صل �إىل ح ّل �سلمي لل�رصاع وهذا
مل يجلب الأمن للإ�رسائيليني” .ونا�شد مون “�إ�رسائيل” ،خالل لقائه الرئي�س الإ�رسائيلي
ر�ؤوفني ريفلني� ،أن تت�رصف مب�س�ؤولية يف تعاملها مع الفل�سطينيني ،ورحب باالتفاق بني
“�إ�رسائيل” وتركيا قائالً �إنه “�إ�شارة �أمل مهمة ال�ستقرار املنطقة”.183
• �أَق َّر جمل�س املحافظني لدى جمموعة البنك الدويل يف الـ  24من حزيران /يونيو حتويل
 55مليون دوالر �أمريكي لل�صندوق االئتماين لقطاع غزة وال�ضفة الغربية .وقد و�صلت

�إ�سهامات البنك الدويل يف ال�صندوق �إىل  1.25مليار دوالر �أمريكي منذ �سنة .1841993
الثالثاء2016/6/28 ،

• قال الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،خالل زيارته قطاع غزة ل�ساعات� ،إن “احل�صار
يخنق غزة ،نتكلم عن �إذالل وح�صار واحتالل ،ال ميكن لهذا الو�ضع �أن ي�ستمر ...فا�ستمرار
احل�صار يعني ت�صعيد الأعمال العدائية جمددا ً بني الفل�سطينيني و�إ�رسائيل” .و�شدد مون على
�أن احل�صار الذي تفر�ضه “�إ�رسائيل” على القطاع منذ �سنوات “ي�شكل عقابا ً جماعيا ً”.185
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• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل م�ؤمتر �صحفي عقده يف رام اهلل مع الأمني
العام للأمم املتحدة بان كي مون�“ :إننا نتطلع لإنهاء عقود من الظلم التاريخي وملمار�سة
حقنا يف تقرير امل�صري ،عرب تطبيق قرارات ال�رشعية الدولية ذات ال�صلة ،ومبد�أ الأر�ض مقابل
ال�سالم ،ومبادرة ال�سالم العربية دون تعديل”.186
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،خالل لقائه الأمني العام للأمم املتحدة
بان كي مون� ،إن حما�س حتتجز رفات اجلنود الإ�رسائيليني بطريقة “غري �إن�سانية” ،كما

•

•

•
•

•

حتتجز �إ�رسائيليني �آخرين ،لذا “نطلب منك ا�ستغالل نفوذك لتحقيق �إعادة جنودنا ومواطنينا،
كحاجة �إن�سانية ملحة”.187
�أمر رئي�س هيئة �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي غادي �آيزنكوت ب�إلغاء �إجراء هنيبعل
 .Hannibal Directiveوجاء هذا الإلغاء بعد �أن َو َّجهت م�سود ُة تقرير مراقب الدولة انتقادات ٍ
�شديدة ٍ لهذا الإجراء ،بعد �إثبات وجود ثغرات خطرية فيه ،غري �أن م�صدرا ً ع�سكريا ً �إ�رسائيليا ً
�أكد �أن قرار الإلغاء �صدر قبل �أ�سابيع ،وهو غري مرتبط مب�سودة التقرير التي مل يتم توزيعها
�سوى هذا الأ�سبوع.188
�أعلن وزير الرتبية والتعليم الإ�رسائيلي نفتايل بينت عن معار�ضة حزبه ،البيت اليهودي،
التفاق امل�صاحلة وتطبيع العالقات مع تركيا ،و�أنه ووزيرة العدل �أييلت �شاكيد �سي�صوتان
�ض ّد االتفاق خالل اجتماع املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية
(كابينت).189
قررت قيادة ال�رشطة الإ�رسائيلية يف القد�س املحتلة �إغالق امل�سجد الأق�صى �أمام الزوار غري
امل�سلمني من الثالثاء  2016/6/28وحتى اخلمي�س  ،2016/6/30خ�شية وقوع “الأ�سو�أ”.190
انتقد رئي�س حزب ال�شعب اجلمهوري الرتكي املعار�ض كمال قليت�ش دار �أوغلو
 Kemal Kılıçdaroğluاالتفاق املربم بني تركيا و“�إ�رسائيل” لتطبيع العالقات بينهما ،وقال
�إن “�إ�رسائيل حققت امتيازات هائلة من خالل االتفاقية ،حيث حافظت على ح�صار غزة ،و ّ
مت
فتح الطريق �أمام ع�ضويتها حللف �شمال الأطل�سي (ناتو) ،و�ستبيع غازها الطبيعي �إىل �أوروبا
عرب تركيا” .و�أ�ضاف �أن االتفاق ت�ضمن “�إلغاء جميع الدعاوى الق�ضائية �ض ّد الع�سكريني
الإ�رسائيليني ،واعرتاف تركيا ب�سيادة �إ�رسائيل على غزة” ،م�شريا ً �إىل �أن “هذا لي�س اتفاقاً ،بل
هو اتفاق ا�ست�سالم”.191
�أظهرت �إح�صائيات ك�شف عنها معهد الأبحاث التطبيقية (�أريج) ،ومركز �أبحاث الأرا�ضي
) ،Land Research Center (LRCحول حجم اال�ستيطان وخمططات حكومة االحتالل
لتهويد ال�ضفة الغربية و�رشقي القد�س� ،أن م�ساحة الأرا�ضي الفل�سطينية التي �صودرت
288

حزيران /يونيو 2016

منذ بداية �سنة  2016حتى منت�صف �شهر حزيران /يونيو  ،2016بلغت  7,773دومنا ً

( 7.773كم� ،)2أي بزيادة تعادل ن�سبة  %439عن �سنة  ،2015خالل الفرتة ذاتها ،والتي
بلغت  1,442دومنا ً ( 1.442كم ،)2كان �أبرزها يف ك ّل من حمافظات �أريحا وبيت حلم

و�سلفيت بواقع  3,887دومنا ً ( 3.887كم ،)2و 1,366دومنا ً ( 1.366كم ،)2و 1,160دومنا ً
وبي املعهد �أنه يف الفرتة نف�سها هدمت �سلطات االحتالل
( 1.16كم )2على التوايلّ .
 276منزالً يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،مبا فيها �رشقي القد�س ،بزيادة قدرها  %155عن �سنة
 ،2015والتي �شهدت هدم  108منازل يف الفرتة ذاتها.192

الأربعاء2016/6/29 ،

• قال املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية (كابينت) ،يف بيان
له� ،إنه قرر “عقد نقا�ش حول ظروف اعتقال �سجناء حما�س يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،ما
دامت مل حتل ق�ضية جثتَي اجلند َي ْي هدار جولدن و�شا�ؤول �آرون ،وق�ضية املواطنَ ْي

الإ�رسائيليَ ْي �أفراهام منغي�ستو [ ]Avraham Mengistuوه�شام ال�سيد املحتجز ْين يف
غزة” .و�أ�ضاف�“ :إ�ضافة لذلك ،قرر املجل�س الوزاري امل�صغر ت�شكيل طاقم وزاري من
�ضمن �أع�ضاء املجل�س� ،سيكلف معاجلة ق�ضية الأ�رسى واملفقودين ب�شكل دائم ،مبا يف
ذلك ممار�سة ال�ضغوطات على حما�س” .وتابع“ :وقرر املجل�س �أي�ضا ً عقد جل�سة حول
تو�صيات جلنة �شمغار [ ]Shamgar Commissionالتي تناولت �سيا�سة �إ�رسائيل يف �ش�أن
الأ�رسى واملفقودين” ،يف �إ�شارة �إىل جلنة �أجازت يف �سنة  2012عمليات تبادل �أ�رسى ولكن
بقيود.193
• �أُعل ِن يف رام اهلل ،االتفاق على زيادة �أعداد املدار�س الفل�سطينية امل�ستفيدة من الربامج التعليمية
املمولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواقع ثالثة �أ�ضعاف ،وتو�سيع �آفاق ال�رشاكة
لدميومة دعم الربامج التدريبية ،وبناء القدرات الرتبوية ،وزيادة حجم املدار�س امل�ستفيدة
باملناطق امل�سماة ج.194
• �أعلن املتحدث الر�سمي با�سم ال�رشطة الفل�سطينية املقدم ل�ؤي ارزيقات عن وفاة اثنني من
�أفراد قوات الأمن الفل�سطيني ،نتيجة تعر�ضهما لإطالق نار خالل تواجدهما يف منطقة
ال�ضاحية �رشق نابل�س.195
• حاول �أع�ضاء من الكني�ست االعتداء على النائبة حنني زعبي ،يف قاعة الهيئة العامة للكني�ست،
يف �أثناء �إلقاء زعبي خطاب لها حول االتفاق بني “�إ�رسائيل” وتركيا .وثار غ�ضب �أع�ضاء
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الكني�ست لأن زعبي �أكدت على وجوب تعوي�ض عائالت القتلى الأتراك الذين �سقطوا خالل
هجوم �سالح البحرية الإ�رسائيلي على �أ�سطول احلرية لك�رس احل�صار عن غزة ،وال�سفينة
مايف مرمرة.196
• �أعلن جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي عرب موقعه الر�سمي “�آلية �إعادة بناء غزة” املعروفة با�سم
جي �أر �أم  ،GRMعن قائمة جديدة من املواد املمنوع دخولها �إىل قطاع غزة بحجة ا�ستخدامها
املزدوج .وت�ضم القائمة اجلديدة � 5,765صنفا ً من املواد املتعلقة مبواد البناء واملواد
امل�ساعدة.197
• قال رئي�س �سلطة املياه الوزير مازن غنيم� ،إن حجم الديون يف قطاع املياه بلغت نحو
 1.1مليار �شيكل (نحو  283.1مليون دوالر) ،تتحملها اخلزينة العامة .و�أكد غنيم �أن
ن�سبة قطع املياه حاليا ً يف مناطق ال�سلطة الوطنية ت�صل �إىل نحو  .%50و�أ�شار غنيم �إىل �أن
 22مليون م 3من املياه يتم �إنتاجها من �آبار �سلطة املياه الفل�سطينية و 30مليون م 3يتم �إنتاجها
من �آبار البلديات ،ونحن ن�شرتي نحو  55مليون م 3لل�ضفة وغزة عرب خطوط �رشكة ميكروت
 Mekorotالإ�رسائيلية.198
• �أكد وزير اخلارجية امل�رصي �سامح �شكري ،يف مقابلة مع تلفزيون فل�سطني� ،أنه ال يوجد
توجه لتعديل “املبادرة العربية لل�سالم” مع “�إ�رسائيل” ،و�أن م�رص �ستوا�صل م�ساعيها
ّ

لتحقيق امل�صاحلة الفل�سطينية .و�شدد �شكري على �أن “�إطار رفع احل�صار عن قطاع غزة
كان وا�ضحا ً ومعتمدا ً من قبل م�ؤمتر القاهرة لإعادة �إعمار غزة بعد العدوان الإ�رسائيلي
الأخري ،ويق�ضي ب�رضورة ا�ستعادة ال�سلطة الوطنية لدورها و�سيطرتها على معابر القطاع،
وا�ستعادة مركزها ك�سلطة �رشعية توفر اخلدمات للمواطنني يف غزة كما يف ال�ضفة ،وهذا
ُمك ِّون توافقت عليه �أطراف املجتمع الدويل واعتمد يف بيان القاهرة ،ويظل هذا هو العن�رص

احلاكم يف هذا الأمر”.199

• �شدد الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون على �أن امل�رشوعات اال�ستيطانية الإ�رسائيلية
غري قانونية ،و�أن ا�ستمرار التو�سع يف ال�ضفة الغربية مبا يف ذلك �رشقي القد�س يق ِّو�ض الثقة،
وي�شكل تهديدا ً كبريا ً لقيام دولة فل�سطينية قابلة للحياة .وقال بان كي مون ،يف ر�سالة وجهها
�إىل “امل�ؤمتر الدويل لدعم ال�سالم” بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني واملنعقد يف جنيف� ،إن
ا�ستمرار تعيني الأرا�ضي يف منطقة ج بال�ضفة لال�ستخدام احل�رصي الإ�رسائيلي واالرتفاع
املقلق يف الهدم يف ال�سنة احلالية يهدد ح ّل الدولتني.200
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اخلمي�س2016/6/30 ،

• ا�ست�شهد فل�سطينيان ،و ُقتلت م�ستوطنة ،و�أ�صيب ثالثة �آخرون يف عمليتي طعن يف م�ستعمرة
كريات �أربع� ،رشق مدينة اخلليل ،ومنتجع نتانيا على البحر املتو�سط.201
• قللت حركة حما�س من �أهمية الإجراء الذي اتخذته احلكومة الإ�رسائيلية بت�شكيل طاقم وزاري
يخت�ص مبعاجلة ق�ضية الأ�رسى واملفقودين الإ�رسائيليني ب�شكل دائم ،من خالل اللجوء �إىل
ممار�سة ال�ضغط عليها لإطالق �رساح اجلنود الأ�رسى لديها .وقال القيادي يف احلركة �صالح
الربدويل �إن هذه ال�ضغوط لن تفلح يف حتقيق �أي نتائج ،و�إن ملف اجلنود لن يفتح �إال بتلبية
�رشوط حما�س.202
• �أجرت ال�صناعات الع�سكرية اجلوية الإ�رسائيلية و�سالح اجلو الهندي ،جتربة ملنظومة
باراك � 8أو  Barak 8العرتا�ض �صواريخ �أر�ض–جو .و�أجريت التجربة يف الهند وو�صفت
ب�أنها ناجحة.203
• قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين �إن الن�صف الأول من �سنة � 2016شهد �أكرب حملة
اعتقاالت جماعية ومن دون متييز ،نفذتها قوات االحتالل؛ من بينها  712حالة اعتقال يف
�صفوف الأطفال القا�رصين يف عمر  18–11عاماً .وقال رئي�س الهيئة عي�سى قراقع �إن هذا
العدد �شكل زيادة كبرية ،بن�سبة  ،%83.5عن الفرتة نف�سها من �سنة .2042015

• ر�صدت وكالة قد�س بر�س للأنباء االنتهاكات الإ�رسائيلية التي ا�ستهدفت امل�سجد الأق�صى
خالل �شهر حزيران /يونيو  ،2016والتي �أ�سفرت عن �إ�صابة �أكرث من  67م�ص ٍّل من جن�سيات
خمتلفة ،واعتقال ما ال يقل عن � 24شابا ً من داخل باحاته .وذكرت مرا�سلة قد�س بر�س �أن
�رشطة االحتالل �سمحت لـ  756م�ستوطنا ً باقتحام امل�سجد الأق�صى منذ بدء �شهر رم�ضان،
�إىل جانب  46عن�رصا ً ع�سكريا ً �إ�رسائيلياً ،و 38طالبا ً ومر�شدا ً يهودياً ،ليبلغ العدد الكلي
للمقتحمني خالل �شهر رم�ضان � 840إ�رسائيلياً .يف حني بلغ �إجمايل عدد من �شاركوا من

الإ�رسائيليني يف اقتحام الأق�صى خالل حزيران /يونيو � 1,357إ�رسائيليا ً.205

ربع �أبناء رئي�س الوزراء الرتكي بن علي يلدرمي ب�أربعة �آالف طرد غذائي للهالل الأحمر
•ت ّ
الرتكي ،يف �إطار حملة �إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية �إىل العائالت الفل�سطينية املحتاجة بقطاع

غزة.206
املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة لـ“عملية ال�سالم” يف ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف،
• قال ّ
�إن الإحباط الفل�سطيني ال ميكن �أن يختفي من تلقاء ذاته ،كما ال ميكن قهره بالإجراءات

الأمنية وتدمري البيوت والتدابري العقابية .و�أ�ضاف �أنه لي�ست هناك فائدة من رف�ض الوزراء
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الإ�رسائيليني لفكرة الدولة الفل�سطينية �أو حماولة �ض ّم املنطقة ج .وقال مالدينوف �أمام

جمل�س الأمن ،يف الوقت نف�سه� ،إن “الإرهاب” والعنف الذي يزداد ب�سب الغ�ضب لن يحقق
الدولة الفل�سطينية.207
• �أعلنت الواليات املتحدة الأمريكية عن دعم جديد مببلغ  52مليون دوالر �أمريكي مقدمة
لوكالة الأونروا ،وذلك ا�ستجابة لنداء الأونروا الطارئ ل�سنة  2016للأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة �سنة .2081967
• قارن جريمي كوربن ،رئي�س حزب العمال الربيطاين ،بني “�إ�رسائيل” وتنظيم الدولة
الإ�سالمية (داع�ش) .وقال خالل خطاب حول معاداة ال�سامية داخل حزبه�“ :أ�صدقا�ؤنا اليهود
لي�سوا م�س�ؤولني عن ت�رصفات �إ�رسائيل وحكومة نتنياهو ،مثلما �أن �أ�صدقاءنا امل�سلمني
لي�سوا م�س�ؤولني عن تنظيم الدولة الإ�سالمية”.209
• ن�رش مركز بيغن ال�سادات )،The Begin-Sadat Center for Strategic Studies (BESA
التابع جلامعة تل �أبيب ،درا�سة جديد ًة قال فيها �إن البيان الأخري الذي �أ�صدره م�س�ؤول كبري
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