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اخلمي�س، 2017/6/1

�إىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  تاأجيل  قر�ر  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  وّقع   •

�لقد�ص؛ من �أجل حت�صني فر�ص �لتو�صل �إىل �تفاق “�صالم“ بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني. 

وقال تر�مب �إنه يدر�ص كيفية �اللتز�م بوعده �لذي قدمه خالل حملته �النتخابية بنقل �صفارة 

باأنه  تر�مب  قر�ر  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  وو�صف  �لقد�ص.  �إىل  بالده 

قر�ر “خميب لالآمال“، وقال يف بيان �صادر عن مكتبه: بالرغم من “خيبة �الأمل من عدم نقل 

تر�مب  �لرئي�ص  بها  �أدىل  �لتي  �لوّدية  �لت�رشيحات  تثّمن  �إ�رش�ئيل  �ملرحلة،  هذه  يف  �ل�صفارة 

.
و�لتز�مه بنقل �ل�صفارة يف �مل�صتقبل“1

كحلون،  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �لتقى   •

با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  وقال  �هلل.  ر�م  يف  �ل�صيخ  ح�صني  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزير  بح�صور 

�حلكومة �إنه مّت �التفاق على فتح معب �لكر�مة، و��صتمر�ر �لعمل به على مد�ر �ل�صاعة �بتد�ء 

�للجنة  تفعيل  على  �التفاق  مّت  كما   .2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  وحتى   2017/6/20 من 

�القت�صادية �مل�صرتكة، وكذلك �إعادة �لنظر يف �تفاق باري�ص �القت�صادي، وتو�صيع �صالحيات 

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف �الأر��صي �لتي ت�صيطر عليها “�إ�رش�ئيل“ و�مل�صنفة ج، و�إيقاف عمليات 

هدم �ملباين و�ملن�صاآت �لفل�صطينية �لتي تقوم بها �صلطات �الحتالل حتت حجج عدم �لرتخي�ص، 

و�إقامة منطقة �صناعية يف ترقوميا مبحافظة �خلليل ت�صم منطقة تخلي�ص جمركي وخمازن 

.
2
للبرتول و�لغاز

�صادق �ملجل�ص �لت�رشيعي، يف قطاع غزة، على تعيني �صياء �لدين �ملدهون نائباً عاماً جديد�ً،   •

بدالً عن �لنائب �ل�صابق �إ�صماعيل جب. وقال بيان �صادر عن �ملجل�ص �إن �مل�صادقة على تعيني 

.
�ملدهون “جاءت بناًء على تن�صيب من جمل�ص �لق�صاء �الأعلى“3

�أكد �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني يف قطاع غزة �إياد �لبزم �أن بع�ص �لعمالء   •

مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صلمو� �أنف�صهم خالل �لفرتة �ملا�صية لالأجهزة �الأمنية يف قطاع غزة، 

يف  �لقيادي  �غتيال  منذ  “�إنه  �لبزم:  وقال  ب�رشية“.  ملفاتهم  مبعاجلة  بدورها  قامت  “و�لتي 
كتائب �لق�صام �ل�صهيد مازن فقها، بد�أت وز�رة �لد�خلية مرحلة جديدة يف �لعمل �الأمني تقوم 

.
على �حل�صم و�ملبادرة، و�لتي �أ�صفرت عن �عتقال 45 عميالً من كافة حمافظات قطاع غزة“4
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على   2017 ل�صنة  �لنهائية  �ملحلية  �النتخابات  نتائج  عن  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت   •

�النتخابات.  ق�صايا  حمكمة  لدى  �لطعون  مرحلة  �نتهاء  بعد  وذلك  �الإلكرتوين،  موقعها 

وقبلت  منها،  �صتاً  ردت  �إليها،  قدمت  �الأولية  �لنتائج  على  طعون  ع�رشة  يف  �ملحكمة  ونظرت 

.
5
�أربعة طعون

“فتوى“  عنو�ن  وحملت  �لقد�ص،  يف  �حلريدية  �الأحياء  يف  تعليقها  جرى  منا�صري  دعت   •

 يهودية، �جلنود �حلريدمي �لذين يتم جتنيدهم يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عنوة، �إىل قتل �ل�صباط

 .
6
�مل�صوؤولني عنهم

قال �ملطر�ن عطا �هلل حنا، رئي�ص �أ�صاقفة �صب�صطية للروم �الأرثوذك�ص، �إن �حل�صور �مل�صيحي   •

يف مدينة �لقد�ص هو ح�صور تاريخي روحي و�إن�صاين ووطني عريق، د�عياً للحفاظ على هذ� 

�مل�صيحيني  �أن  حنا  و�أكد  م�صبوق.  غري  ب�صكل  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  ت�صاءل  �لذي  �حل�صور 

�ملوجودين يف �لقد�ص ال يتجاوز عددهم حالياً �لع�رشة �آالف، ومن خمتلف �لكنائ�ص �مل�صيحية، 

.
7
منبهاً خلطورة ��صتمر�ر �لهجرة �مل�صيحية من �لقد�ص ومن غريها من �ملحافظات �لفل�صطينية

لباحات �إ�رش�ئيلياً   3,093 �قتحام  لالأنباء  �إنرتنا�صيونال  بر�ص  قد�ص  وكالة  ر�صدت   • 

.
�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك خالل �أيار/ مايو 82017

و�لتوثيق،  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  عن  �صادر  ر�صمي،  �إح�صائي  تقرير  وّثق   •

 ،2017 �صنة  من  �الأوىل  �الأربعة  �ل�صهور  خالل  �الحتالل  قو�ت  بنري�ن  فل�صطينياً   34 مقتل 

�أطفال، ت�صعة  �ل�صهد�ء  بني  من  �أن  �لتقرير  وبنّي  مايو.  �أيار/  خالل  ��صت�صهدو�  منهم   ثمانية 

.
9
و�صيدة و�حدة

ذكرت �لقناة �لعا�رشة �الإ�رش�ئيلية، نقالً عن �صحيفة �صوي�رشية، �أن �الدعاء �لعام �ل�صوي�رشي   •

ينظر يف طلب مقدم من قبل جمموعة ن�صطاء يف �لعا�صمة �ل�صوي�رشية جنيف، يطالب بتوجيه 

الئحة �تهام �صّد ع�صو �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي ت�صيبي ليفني، بتهمة �رتكاب جر�ئم حرب �إبان 

.
10

�حلروب على قطاع غزة 2009/2008، و�لتي كانت حينها ت�صغل من�صب وزيرة �خلارجية

اجلمعة، 2017/6/2

تنفيذ  حماولتها  بعد   ،2017/6/1 يف  بها  �أ�صيبت  بجروح  متاأثرة  فل�صطينية  فتاة  ��صت�صهدت   •

.
11

عملية طعن على حاجز �إ�رش�ئيلي على مدخل م�صتعمرة ميفو دوتان، جنوب بلدة يعبد

�أن قائد كتائب �لق�صام حممد �ل�صيف يقوم بتجهيز وتهيئة �لو�صع  زعم موقع و�ال �لعبي   •

خلو�ص حرب جديدة مع “�إ�رش�ئيل“، على �لرغم من عدم رغبة حما�ص يف مو�جهة ع�صكرية 

مقاتل  �ألف   27 يبلغ  �لق�صام  مقاتلي  عدد  فاإن  �ملوقع  ملز�عم  ووفقاً  “�إ�رش�ئيل“.  مع  جديدة 
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2,500 مقاتل �صمن  بينهم  �إقليمية، و25 كتيبة، و106 �رشيات، من  �أق�صام   6 موزعني على 

د�خل  هجومية  قتالية  مبهام  �لقيام  على  ومدربون  جمهزون  وثلثهم  �لنخبة“،  “وحدة 
.
“�إ�رش�ئيل“12

زعمت �إح�صائية �إ�رش�ئيلية �أن كتائب �لق�صام �أطلقت قر�بة �ألفي �صاروخ جتريبي منذ �نتهاء   •

�أنه خالل  �إىل   Mivzak Live 2014. و�أ�صار موقع مفز�ك اليف  �الإ�رش�ئيلي �صيف  �لعدو�ن 

.
13

�صنة 2017 فقط �أطلقت حما�ص �أكرث من خم�صمئة �صاروخ يف �لبحر

�أعلن �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب �أن وفد�ً فل�صطينياً رفيع �مل�صتوى   •

�جلانب  مع  �لنهائي  �لو�صع  مفاو�صات  بدء  باجتاه  كمقدمة  قريباً،  و��صنطن  �صيزور 

دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  من  وطلب  برغبة  تاأتي  �لزيارة  �إن  �لرجوب  وقال  �الإ�رش�ئيلي. 

.
تر�مب، خالل �لزيارة �لتي قام بها �إىل �ملنطقة يف �أيار/ مايو 142017

قالت مديرية �أوقاف �لقد�ص �إن نحو ربع مليون فل�صطيني �أدو� �صالة �جلمعة �الأوىل من �صهر   •

.
15

رم�صان �لكرمي يف رحاب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك

فل�صطينيني  الجئني   3,506 �أن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  ملجموعة  تقرير  ذكر   •

196 الجئاً ق�صو� جر�ء �حل�صار  2011، من بينهم  قتلو� منذ بد�ية �الأحد�ث يف �صورية �صنة 

462 �صيدة فل�صطينية  �أن  �لتقرير  و�أو�صح  1,411 يوماً.  �لريموك منذ  �ملفرو�ص على خميم 

كّن من بني هوؤالء �ل�صحايا، و�أن 96 الجئاً ماتو� غرقاً يف �أثناء حماولتهم �لهجرة عب �لبحر 

�إىل �أوروبا )26l% من هوؤالء هم من �الأطفال، و40l% من �لن�صاء(. و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن 1,603 

.
16

فل�صطينيني، بينهم 99 �صيدة، يقبعون يف �صجون �الأجهزة �الأمنية �لتابعة للنظام �ل�صوري

ذكرت وز�رة �ل�صوؤون �خلارجية �ملغربية، يف بيان لها، �أن �مللك حممد �ل�صاد�ص �ألغى م�صاركته   •

 Economic Community )يف �لقمة �لـ 51 للمجموعة �القت�صادية لدول غرب �إفريقيا )�إكو��ص

of West African States )ECOWAS(l، �لتي �صتعقد �الأحد 2017/6/4، تفادياً للقاء رئي�ص 

.
17

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف �لعا�صمة �لليبريية مونروفيا

من  جمموعة  باأن  �الأمريكية   The Daily Beast بي�صت  ديلي  �الإلكرتونية  �ل�صحيفة  �أفادت   •

�لبيد  �خرتقت   Global Leaks ليك�ص  غلوبال  ��صم  نف�صها  على  تطلق  �الإنرتنت  قر��صنة 

�الإلكرتوين لل�صفري �الإمار�تي يف و��صنطن يو�صف �لعتيبة، و��صتولو� على وثائقه، ثّم �رّشبو� 

جباري  ملياء  بو��صنطن  �الإمار�تية  �ل�صفارة  با�صم  �ملتحدثة  و�أكدت  �ل�صحيفة.  �إىل  بع�صها 

�ال�صتيالء على �لوثائق وت�رشيبها. وك�صفت �لت�رشيبات عن وجود عالقة وثيقة بني �الإمار�ت 

بني  الجتماع  مف�صل  �أعمال  جدول  �لر�صائل  �إحدى  تبني  �إذ  لـ“�إ�رش�ئيل“؛  مو�لية  وموؤ�ص�صة 

ز�يد،  بن  حممد  �ل�صيخ  ظبي  �أبو  عهد  ويل  ر�أ�صهم  على  �الإمار�تية،  �حلكومة  من  م�صوؤولني 
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 Foundation for Defense of Democracies �لديقر�طيات  عن  �لدفاع  موؤ�ص�صة  ومدير 

�ملو�لية لـ“�إ�رش�ئيل“، وهي موؤ�ص�صة نافذة لدى �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، حيث 

.
18

طلبت �ملوؤ�ص�صة من �لعتيبة لقاء مع �لقيادي �ل�صابق بحركة فتح حممد دحالن

ال�صبت، 2017/6/3

مع �لعبية  باللغة  مقابلة  يف  �لرجوب،  جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  قال   • 

�لقناة �لثانية �الإ�رش�ئيلية، �إن “حائط �لب�ق له مكانة وقد�صية لدى �ل�صعب �ليهودي، وعليه 

يجب �أن يبقى حتت �ل�صيادة �ليهودية، فال خالف على ذلك. يف �ملقابل، فاإن �مل�صجد �الأق�صى 

ت�رشيحات  حما�ص  حركة  وعّدت  �لفل�صطيني“.  ولل�صعب  للم�صلمني  خال�ص  حّق  و�صاحاته 

�لرجوب باأنها “جرية وطنية حتمل يف طياتها �إ�صاءة لل�صعب �لفل�صطيني ومقد�صاته“. وقال 

بالتنازل  لالحتالل  و��صحة  ر�صالة  �لت�رشيحات  “�إن  حما�ص:  با�صم  �لناطق  قا�صم،  حازم 

ر�صمياً عن ثابت مقد�ص ووطني وتاريخي طمعاً يف �حل�صول على �لفتات“. وقال قا�صم �إن 

هذه �لت�رشيحات “تك�صف حالة �النحد�ر �لوطني و�الأخالقي �لذي و�صلت �إليه بع�ص قياد�ت 

.
فتح بعد �نقالبهم على �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني“19

قال �إيهود بار�ك Ehud Barak، وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق، �إن هناك فر�صة تاريخية   •

للتو�صل لـ“�تفاق �صالم“ مع �لفل�صطينيني مب�صاعدة �لدول �لعربية. وقال بار�ك �إن �لفر�صة 

�الآن بالن�صبة  �أن هذه فر�صة تاريخية �صانحة  �ل�صيا�صية، ور�أى  �لعملية  �الآن لتحريك  قائمة 

لـ“�إ�رش�ئيل“ يف �صوء تف�صي “�الإرهاب“ وما يحدث يف �ملنطقة من حتالف �أمريكي دويل عربي 

.
20

�صّد �إير�ن

�أعلن �ل�صفري �لدمناركي لدى “�إ�رش�ئيل“ وقف بالده متويل �ملوؤ�ص�صات و�ملر�كز �لفل�صطينية   •

حكومته  �أن  �إىل  �ل�صفري  و�أ�صار  و�الإرهابيني“.  �الإرهاب  “متجد  �أنها  بزعم  �حلكومية،  غري 

.
21

�صتطلب من تلك �ملوؤ�ص�صات �إعادة �الأمو�ل �لتي �رشفت عليها

�أعلنت �لعديد من �لدول �الإفريقية مقاطعتها �أعمال �لقمة �لـ 51 للمجموعة �القت�صادية لدول   •

�إفريقيا )�إكو��ص(، ب�صبب م�صاركة رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو باأعمال  غرب 

�لقمة. كما قررت بلد�ن و�زنة يف �ملجموعة تقلي�ص م�صتوى متثيلها يف �لقمة �إىل �حلد �الأدنى، 

.
22

بعد �لدعوة �لتي وجهتها رئي�صة جمهورية ليبرييا �إىل نتنياهو حل�صور �لقمة

االأحد، 2017/6/4

مو�قع  يتولون  �لذين  �ملحررين  �الأ�رشى  من  عدد  رو�تب  دفع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أوقفت   •

�ل�صنو�ر.  يحيى  �لقطاع  يف  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  بينهم  حما�ص،  حركة  يف  قيادية 
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277 �أ�صري�ً حمرر�ً مل يت�صلمو� ر�تبهم هذ�  وقال �أ�رشى حمررون مبعدون �إىل قطاع غزة �إن 

.
23

�ل�صهر

�إن  �لبغوثي،  م�صطفى  �لنائب  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ملبادرة  حلركة  �لعام  �الأمني  قال   •

بنهب  �مل�صتمر  �ال�صتيطاين  �لتمدد  خالل  من  ديوجر�فياً  �لفل�صطينيني  حتارب  “�إ�رش�ئيل“ 
�لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  من   %42l تخ�ص�ص  “�إ�رش�ئيل“  �أن  و�أ�صاف  �لفل�صطينية.  �الأر�ص 

ج.  �مل�صنفة  �ملناطق  �أر��صي  يف  منها   %62l �مل�صتمر؛  �ال�صتيطاين  و�لتمدد  �لتو�صع  ل�صالح 

�لقد�ص  و�رشق  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتوطنني  عدد  �أن  �إىل  �لبغوثي  و�أ�صار 

.
24

يتجاوز 750 �ألف م�صتوطن حالياً، بعد �أن كان �أقل من 120 �ألفاً عند توقيع �تفاق �أو�صلو

“يف �صياق �لتو��صل و�لتن�صيق �مل�صتمر  قال �صالح �لبدويل، �لقيادي يف حركة حما�ص، �إنه   •

مع �الأ�صقاء �مل�رشيني؛ و�صل وفد قيادي من حركة حما�ص برئا�صة �الأخ يحيى �ل�صنو�ر �إىل 

�آفاق  وبحث  �لثنائية  �لعالقات  تطوير  بهدف  وذلك   ،]2017/6/4[ �الأحد  يوم  م�صاء  �لقاهرة 

.
�لق�صية �لفل�صطينية يف �صوء �لتطور�ت �الإقليمية“25

با�صم حركة حما�ص، طلب دولة قطر قياد�ت يف �حلركة مغادرة  �لناطق  نفى ح�صام بدر�ن،   •

�أر��صيها، وقال، يف بيان له، “�إن ما تناقلته بع�ص و�صائل �الإعالم موؤخر�ً من تقارير مغلوطة 

مغادرتها  طلبت  و�أنها  حما�ص،  قياد�ت  من  عدد  باأ�صماء  قطر  قدمتها  الئحة  حول  ومز�عم 

.
�الأر��صي �لقطرية هو كالم يجايف حقيقة �لو�قع“26

 Macky �صال  ماكي  �ل�صنغال  رئي�ص  مع  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �لتقى   •

Sall على هام�ص �أعمال �لقمة �لـ 51 للمجموعة �القت�صادية لدول غرب �إفريقيا )�إكو��ص(، �لتي 

و�أن  �لبلدين،  بني  �الأزمة  �إنهاء  عن  لقائهما  ختام  يف  و�صال  نتنياهو  و�أعلن  ليبرييا.  يف  عقدت 

ملكانة  “�إ�رش�ئيل“  تر�صيح  �صتدعم  �ل�صنغال  و�أن  �ل�صنغال،  �إىل  �صفريها  �صتعيد  “�إ�رش�ئيل“ 
مر�قب يف �الحتاد �الإفريقي. كما �تفقا على �لتعاون يف جمايل �الأمن و�لزر�عة، ووجه نتنياهو 

.
دعوة �إىل وزير خارجية �ل�صنغال للقيام بزيارة �إىل “�إ�رش�ئيل“27

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إن  �دعي�ص  يو�صف  �لفل�صطينية  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وزير  قال   •

.
28

نفذ خالل �صهر �أيار/ مايو 2017 �أكرث من مئة �عتد�ء على �ملقد�صات ودور �لعبادة

�أعلنت �حلكومة �لدمناركية قطع عالقتها بـ“�للجنة �لفنية ل�صوؤون �ملر�أة �لفل�صطينية“، وطالبتها   •

�إ�رش�ئيلية.  �صغوط  وطاأة  حتت  وذلك  كوبنهاغن،  من  تلقتها  �لتي  �مل�صاعد�ت  كافة  باإعادة 

وقالت وز�رة �خلارجية �لدمناركية، يف بيان لها، �إن �ملنظمة �لفل�صطينية �أخفت عنها معلومات 

ب�صاأن مركز ن�صوي يف منطقة برقة بنابل�ص، حيث “�أطلقت ��صم �مر�أة )�ل�صهيدة دالل �ملغربي( 

.
تعتبها �لدمنارك �إرهابية، على �ملركز، و�عتبت هذه �ملر�أة منوذجاً ح�صناً“29
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االإثنني، 2017/6/5

بدولة  �لديبلوما�صية  عالقتها  قطع  وم�رش  و�لبحرين  و�الإمار�ت  �ل�صعودية  من  كل  �أعلنت   •

�إن �لدول �لعربية  �أفيجدور ليبمان معلقاً على �لقر�ر،  قطر، وقال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  وال  “�إ�رش�ئيل“،  ب�صبب  ذلك  تفعل  مل  قطر  مع  عالقاتها  قطعت  �لتي 

و�إمنا ب�صبب �ملخاوف من “�إرهاب �إ�صالمي متطرف“. وقال �إن قطع �لعالقات مع قطر يفتح 

“�إ�رش�ئيل“  �إن  “�حلرب على �الإرهاب“، وتابع قائالً  �ملجال �أمام �إمكانيات كثرية للتعاون يف 

منفتحة على �لتعاون مع هذه �لدول �لعربية، و�أن �لكرة باتت يف ملعب �لطرف �لثاين. و�أ�صاف 

�لثنائية مع  �إ�رش�ئيل  �لفل�صطينية وبني عالقات  �لق�صية  للربط بني  “كل حماولة  �أن  ليبمان 

.
�لدول �لعربية �ملعتدلة هو توجه خاطئ“30

قال  �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق بو��صنطن مايكل �أورين Michael Oren، يف تدوينة له على   •

�ليوم؛  بل  بعد  �لعرب  �صّد  �إ�رش�ئيل  �الأو�صط،  ال  �ل�رشق  رمل  يف  ُير�صم  جديد  “خط  تويرت: 

.
�إ�رش�ئيل و�لعرب �صّد �الإرهاب �ملُمّول من قطر“31

ظهر مدير مركز �أبحاث من جدة ُيدعى عبد �حلميد حكيم على �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لثانية، يف   •

حديث تطبيعي يح�صل للمرة �الأوىل مبا�رشًة من �ل�صعودية، للحديث عن قطع �لعالقات مع 

�أو�صط  �رشق  بناء  �إىل  ودعا  �ملقاومة،  �لفل�صطينية  �حلركات  على  حكيم  وحّر�ص  قطر.  دولة 

جديد قائم على �ل�صالم، كما حّر�ص �صّد دولة قطر. وقال حكيم �إنه لن يكون هناك �أي مكان يف 

�صيا�صات �ل�صعودية و�الإمار�ت وغريها لالإرهاب �أو للجماعات �لتي ت�صتخدم �لدين مل�صالح 

.
32

�صيا�صية مثل �جلهاد وحركة حما�ص

“�إ�رش�ئيل“ من �إىل نقل �ل�صفارة �الأمريكية لدى  تبنى جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي قر�ر�ً يدعو   • 

 Mitch ماكونيل  ميت�ص  �ل�صيوخ  جمل�ص  يف  �الأغلبية  زعيم  وقال  �لقد�ص،  �إىل  �أبيب  تل 

�إ�رش�ئيل  و�أ�صدقائنا يف  �تخذت �صتقدم دليالً حللفائنا  �لتي  “هذه �خلطوة  �إن   ،McConnell

ت�صويت  “جاء  لقد  ماكونيل  و�أ�صاف  جانبهم“.  �إىل  بالوقوف  �ملتحدة  �لواليات  �لتز�م  على 

للذكرى �خلم�صني الإعادة توحيد  �أع�صاء جمل�ص �ل�صيوخ مل�صلحة �لقر�ر، تكرياً  �لعديد من 

.
�لقد�ص )�حتالل 1967(، �لتي حتتفل بها حليفتنا �ملقربة“33

�خلم�صني  �لذكرى  مبنا�صبة  كلمة  يف  دوغريك،  ��صتيفان  �ملتحدة  �الأمم  با�صم  �ملتحدث  �صدد   •

 ،1967 �صنة  بد�أ  �لذي  �الحتالل  �إنهاء  �أن  على   ،1967 �صنة  �الإ�رش�ئيلية  �لعربية  �حلرب  لبدء 

وحتقيق حّل �لدولتني �ملتفاو�ص عليه، هو �ل�صبيل �لوحيد لو�صع �أ�ص�ص �ل�صالم �لد�ئم �لذي 

يلبي �الحتياجات �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، و�لتطلعات �لفل�صطينية الإقامة �لدولة و�ل�صيادة، وهو 

.
34

�ل�صبيل �لوحيد لكفالة �حلقوق غري �لقابلة للت�رشف لل�صعب �لفل�صطيني



249

حزيران/ يونيو 2017

�أغلقت موؤ�ص�صة �أ�رش �ل�صهد�ء و�جلرحى مكاتبها يف قطاع غزة، بذريعة وجود �أزمة مالية لدى   •

�ل�صلطة يف دفع �إيجار�ت �ملكتب. و�أكّد رئي�ص �ملوؤ�ص�صة يف غزة حممد �لنحال �أنه جرى �إغالق 

.
35

�ملكتب لوجود �إ�صكالية مع �مل�صتاأجر؛ لعدم دفع م�صتحقاته

الثالثاء، 2017/6/6

قال وزير �خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري �إن على قطر �لقيام بعدة خطو�ت تت�صمن �إنهاء   •

كبى  عربية  دول  مع  �لعالقات  �إعادة  �أجل  من  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  وجماعة  حلما�ص  دعمها 

لتو�صيح  خطو�ت  �تخاذ  “قررنا  باري�ص:  يف  ُعقد  �صحفي  موؤمتر  يف  �جلبري،  وقال  �أخرى. 

�صتم�صي  كانت  �إن  �أن تختار  لكن على قطر  بقطر،  �الإ�رش�ر  يريد  �أحد  ال  �لكيل فا�ص...  �أن 

قدماً يف م�صار، �أم م�صار �آخر“. و�أ�صاف �جلبري �أن قطر تقّو�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية وم�رش 

“تغيري  باأن على قطر  ، و�صدد �جلبري 
ولـ“�إعالم ٍمعاد“ٍ �مل�صلمني  بدعمها حلما�ص و�الإخو�ن 

.
�صيا�صتها“، و�لكف عن دعم “�ملجموعات �ملتطرفة“، و“و�صائل �الإعالم �ملعادية“36

عبت حركة حما�ص عن بالغ �الأ�صف و�ال�صتهجان ملا �صدر عن وزير �خلارجية �ل�صعودي   •

مو�قف على  غريبة  �إنها  عنها  قالت  و�لتي  عليها،  حُتّر�ص  ت�رشيحات  من  �جلبري   عادل 

�لن�صال.  يف  وحقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ق�صية  بدعم  �ت�صمت  �لتي  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 

و�أ�صافت �حلركة، يف بيان لها، “�إن هذه �لت�رشيحات متثل �صدمة ل�صعبنا �لفل�صطيني و�أمتنا 

�لعربية و�الإ�صالمية �لتي تعتب �لق�صية �لفل�صطينية ق�صيتها �ملركزية“. وبينت �أنه “ال يخفى 

على �أحد كيف ي�صتغل �لعدو �ل�صهيوين مثل هذه �لت�رشيحات الرتكاب �ملزيد من �النتهاكات 

.
و�جلر�ئم بحق �صعبنا و�أر�صنا ومقد�صاتنا وبحق �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك“37

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف  فتح  حركة  عن  �لنائب  بكر،  �أبو  جناة  �أكدت   •

للبنك  �إنها تفاجاأت خالل ذهابها  �أبو بكر  �لبنك. وقالت  قطعت ر�تبها، وجمدت ر�صيدها يف 

بقر�ر  ر�تبها،  �صحب  وكذلك  جتميده،  مّت  قد  �لبنكي  ر�صيدها  �أن  �ل�صهري،  ر�تبها  ال�صتالم 

.
38

�صيا�صي من �ل�صلطة

�لفل�صطينية يف ر�م �هلل على قطع  �ملالية  �إقد�م وز�رة  �أكدت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين   •

رو�تب ع�رش�ت �ملحررين من معتقالت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. و�أو�صح �لناطق با�صم �لهيئة 

مرتبط  �إجر�ء  هو  حمرر�ً،  فل�صطينياً  �أ�صري�ً   277 رو�تب  قطع  �أو  توقيف  �أن  ربه  عبد  ح�صن 

.
بوز�رة �ملالية و�حلكومة، “وال عالقة لهيئة �الأ�رشى باملو�صوع“39

�أبلغه  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مالية  وزير  �إن  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

باخلطو�ت �لتي قررتها حكومته ب�صاأن “ت�صهيالت“ مزمعة، تخفف من �ل�صغوط �ملفرو�صة 
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على حياة �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية، من بينها فتح معب �لكر�مة �حلدودي مع �الأردن 

.
40

ب�صكل د�ئم

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن حكومته �صتو��صل �لبناء يف �مل�صتعمر�ت،   •

و�إنها تخطط ملزيد من عمليات �لبناء يف كافة �أنحاء �ل�صفة �لغربية. وقال نتنياهو “�صنو��صل 

�حلفاظ على �ال�صتيطان. �أت�رشف باأنني رئي�ص �لوزر�ء �الأول �لذي �صيبني م�صتوطنة جديدة 

.
يف �ل�صفة منذ ع�رش�ت �ل�صنني“41

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، خالل جولة قام بها يف مرتفعات �جلوالن:   •

“�صتبقى ه�صبة �جلوالن لالأبد حتت �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية“. و�أ�صاف: “لن ننزل من ه�صبة 
.
�جلوالن، هذه �الأر�ص لنا“42

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن وزير �لدفاع �أفيجدور ليبمان �أكد باأن �لو�صع �الإن�صاين   •

�الإ�رش�ئيليني لدى  �ل�صماح لل�صليب �الأحمر بزيارة �الأ�رشى  �أن يتم  يف غزة لن يتح�صن قبل 

.
43

حما�ص

�ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  يف  دورها  تر�جع  �أنها  �ملتحدة  �لواليات  �أعلنت   •

United Nations Human Rights Council، منتقدة دوره “�ملتحيز �صّد �إ�رش�ئيل“. وقالت 

�صفرية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل �إنه “من �ل�صعب �لقبول بتبني 

�ملجل�ص لقر�ر�ت �صّد �إ�رش�ئيل، �حلليف �لرئي�صي الأمريكا، يف �لوقت �لذي مل يتخذ �أي قر�ر 

�صّد فنزويال“. و�أ�صافت هايل �أنه “مل يتخذ �ملجل�ص مو�قف كافية تنتقد �إير�ن “�لدولة �لتي 

.
لديها �صجل حافل بانتهاك حقوق �الإن�صان“44

قال �ل�صفري �لقطري لدى و��صنطن م�صعل بن حمد �آل ثاين يف مقابلة مع موقع ذ� ديلي بي�صت   •

The Daily Beast: “نحن ال منّول حما�ص، بل نعمل يف غزة يف �إطار جهود �إعادة �إعمار �لقطاع، 

“من �أجل  ونبني منازل وم�صت�صفيات بالتن�صيق مع �لفل�صطينيني و�إ�رش�ئيل“. وتابع قائالً: 

�لفل�صطينيني.  �صفوف  يف  �مل�صاحلة  هي  �الأوىل  �خلطوة  تكون  �أن  يجب  �ل�صالم  �إىل  �لتو�صل 

�أن نعمل  “لقد طلب منا �الأمريكيون  �لفل�صطينية“. و�صدد قائالً:  �أحد �الأطر�ف  وحما�ص هي 

�أو  �ل�صيا�صي  �لطريق  نف�ص  على  �أننا  يعني  ال  وذلك  �ل�صالم.  عملية  �صياق  يف  حما�ص  مع 

.
�الأيديولوجي )مع حما�ص(“45

االأربعاء، 2017/6/7

�أعلن وزير �الإ�صكان �الإ�رش�ئيلي يو�آف جاالنت عن “خطة هدفها تخفيف �صائقة �الإ�صكان يف   •

 ،2017 غو�ص د�ن“. وتقوم هذه �خلطة على دعوة �أطلقها جمل�ص �مل�صتعمر�ت يف مطلع �صنة 
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�ملمتدة  �ملنطقة  كل  يف  فيها،  �لبناء  �لتي يكن  �خلالية  �ملناطق  لكل  م�صح  “�إجر�ء  وم�صمونها 

من م�صتعمرة كرين �صومرون، مرور�ً مب�صتعمرة �آريل، وحتى م�صتعمرة موديعني عيليت. 

وح�صب هذه �لدعوة يكن للمنطقة �ملذكورة �أن ت�صتوعب نحو 67 �ألف وحدة �صكنية، ويكن 

.
46

�أن يقيم فيها ما ال يقل عن 340 �ألف م�صتوطن جديد

وزير  ت�رشيحات  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  بحر،  �أحمد  د�ن   •

�خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري �لذي و�صف فيها حركة حما�ص باالإرهاب، د�عياً �ل�صعودية 

�صالح  �أن  و�أكد  �لعربية.  �ململكة  لدور  �مل�صيئة  �لت�رشيحات  تلك  ووقف  ر�صدها،  �إىل  للعودة 

�أبناء  عن  تد�فع  مقاومة  حركة  و�أنها  فقط،  �الحتالل  �صّد  موّجه  حما�ص  وحركة  �ملقاومة 

.
�صعبها، وتابع “من ي�صف حما�ص باالإرهاب ال يعرف معنى �الإرهاب“47

حركة  من  قادة  “وجود  �أن  قرقا�ص  �أنور  �الإمار�ت  يف  �خلارجية  لل�صوؤون  �لدولة  وزير  زعم   •

“�ملعادية  قرقا�ص  ت�رشيحات  �إن  حما�ص  وقالت  للمنطقة“.  م�صكلة  يثل  قطر  يف  حما�ص 

و�أكد  �حلقائق“.  وتزييف  �الأمور  خلط  يف  تفلح  ولن  مرفو�صة،  �لفل�صطينية،  للمقاومة 

هو  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  زهري،  �أبو  �صامي  �حلركة  با�صم  �لناطق 

عنو�ن �الإرهاب يف �لعامل، و�أ�صاف �أن ت�رشيحات قرقا�ص لن تفلح يف خلط �الأمور وتزييف 

.
48

�حلقائق

�لدويل  �لعمل  موؤمتر  �أمام  كلمته  يف  �صهال،  �أبو  ماأمون  �لفل�صطيني  �لعمل  وزير  قال   •

“�إن  جنيف،  �ل�صوي�رشية  �لعا�صمة  يف   106 �لدورة   International Labour Conference

فل�صطني تعاين من �صغط وح�صار �قت�صادي ممنهج، �أدى �إىل تنامي معدالت �لفقر و�لبطالة، 

حيث �إن هناك 400 �ألف عاطل عن �لعمل �أكرثهم من حملة �ل�صهاد�ت �جلامعية، و320 �أ�رشة 

.
تعي�ص حتت خط �لفقر، وكال �لرقمني يثل ثلث �لقوى �لعاملة وعدد �ل�صكان“49

�لتدريب  مو�قع  يف  رفح،  مدينة  يف  �لع�صكريني  قادتها  �أحد  ��صت�صهاد  �لق�صام  كتائب  �أعلنت   •

و�الإعد�د. كما �أكدت وز�رة �ل�صحة بغزة �إ�صابة ثالثة �آخرين يف �نفجار عر�صي وقع يف موقع 

.
50

للمقاومة غرب رفح

�رتفع عدد �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني �لذين �صقطو� منذ �ندالع �النتفا�صة يف بد�ية ت�رشين �الأول/   •

�ل�صاأن  لدر��صات  �لقد�ص  مركز  �أعدها  �إح�صائية  وفق  وذلك  �صهيد�ً،   319 �إىل   ،2015 �أكتوبر 

�الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، بعد �رتقاء �صهيد جديد من قطاع غزة. و�صجلت �الإح�صائية �رتقاء 

.
38 �صهيد�ً منذ مطلع 512017

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل �الأمم �ملتحدة بالتحيز  �تهمت �صفرية   •

�صّد “�إ�رش�ئيل“، ووعدت باأن و��صنطن لن ت�صمح بتكر�ر ذلك م�صتقبالً. وقالت هايل، يف �أثناء 
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“�أ�صعر بالذنب  “�إ�رش�ئيل“:  لقائها �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، يف م�صتهل زيارتها 

�إىل حّد ما، الأن كل ما فعلته يف �الأمم �ملتحدة مل يكن �صوى �إعالن �حلقيقة“. و�تهمت �مل�صوؤولة 

.
52

�الأمريكية �ملنظمة �لعاملية بـ“�إخافة �إ�رش�ئيل“ على مدى �صنني طويلة

دوالر(  مليون   92.3 )نحو  يورو  مليون   82 بقيمة  مب�صاعد�ت  �الأوروبي  �الحتاد  تعهد   •

يف �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  ووقعت  �جلارية.  �ل�صنة  خالل  �الأونرو�   لوكالة 

�الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني �تفاقاً مع �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو� بيري كرينبول، 

.
53

ين�ص على م�صاعدة �الحتاد �الأوروبي يف متويل نحو 700 مدر�صة و140 م�صت�صفى

تنتجها  �لتي  �ل�صلع  ��صتري�د  يحظر  �أن  يجب  �لدويل  �ملجتمع  �إن  �لدولية  �لعفو  منظمة  قالت   •

�نتهاكات جماعية حلقوق  جت  �أجَّ �لدوالر�ت  �أرباح مباليني  �مل�صتعمر�ت، وو�صع حّد جلني 

�لغربية  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  �خلم�صني  �لذكرى  ومبنا�صبة  �لفل�صطيني.  �الإن�صان 

�إىل منع  �أطلقت منظمة �لعفو �لدولية حملة جديدة تدعو فيها �صائر دول �لعامل  وقطاع غزة، 

�الجتار  �أو  �مل�صتعمر�ت  يف  �لعمل  من  �رشكاتها  ومنع  �أ�صو�قها،  �إىل  �مل�صتعمر�ت  �صلع  �إدخال 

.
54

ب�صلعها

اخلمي�س، 2017/6/8

�إىل  �لتو�صل  من  جد�ً  قريبة  “�إ�رش�ئيل  �إن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

ت�صوية �إقليمية مع �لعامل �لعربي �أكرث من �أي وقت م�صى“، الفتاً �لنظر، خالل مقابلة �أجرتها 

معه �لقناة �لثانية �الإ�رش�ئيلية، �إىل �أن رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو يبذل ق�صارى جهوده 

.
55

من �أجل �لتو�صل للت�صوية مع �لعامل �لعربي �ملعتدل، و�لتي متهد لت�صوية مع �لفل�صطينيني

�ل�صاباك �الإ�رش�ئيلية عن �عتقال خلية فل�صطينية من بلدة جلجوليا باالأر��صي  ك�صف جهاز   •

وزعم  �إ�رش�ئيلي.  �صابط  الغتيال  �أفر�دها  تخطيط  بدعوى   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

و�الأ�صري  �لق�صامي  �ل�صهيد  �غتيال  على  رد�ً  �لعملية،  تنفيذ  تنوي  كانت  �خللية  �أن  �ل�صاباك 

�ملحرر مازن فقهاء. و�أو�صح �ل�صاباك �أن �خللية مكونة من �صبعة �أ�صخا�ص، من بينهم �أربعة 

.
56

ينتمون حلركة حما�ص

لبناء  خطة  يف  قدماً  ت�صري  �أن  قررت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  حركة  �أعلنت   •

1,500 وحدة �صكنية للم�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، ما يرفع عدد �لوحد�ت �ل�صكنية 

.
57

�إىل 3,000، �لتي ح�صلت على مو�فقة للم�صي باالإجر�ء�ت �ملتعلقة بها، خالل يومني

عن  �الإ�رش�ئيلية  و�ال�صتيعاب  �لهجرة  وز�رة  يف  �لبملانية  �للجنة  عن  �صادرة  بيانات  ك�صفت   •

�ت�صاع يف �لهجرة �مل�صادة لليهود �لرو�ص من “�إ�رش�ئيل“، حيث جاء فيها �أن ن�صبة �ملهاجرين 
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 %38l �لرو�ص �لذين غادرو� “�إ�رش�ئيل“ دون عودة يف غ�صون �ل�صنو�ت �لـ 14 �الأخرية، هي 

.
58

من جممل 290,300 مهاجر

و�صل  حيث  “�إ�رش�ئيل“،  �إىل  �ملهاجرين  �أعد�د  يف  تر�جعاً  عام  ب�صكل   2016 �صنة  �صجلت   •

 .%7l بن�صبة  تر�جعاً  يعني  ما   ،2015 �صنة  يف   27,908 و�صول  مقابل  مهاجر�ً   25,977

 2016 �صنة  يف  عددهم  تر�جع  حيث  �لفرن�صيني  �ملهاجرين  ن�صيب  من  �الأكب  �لرت�جع  وكان 

2016؛  “�إ�رش�ئيل“ يف �صنة  �إىل  �لذين هاجرو�  �ملهاجرين  36l%. وفيما يتعلق بتوزيع  بن�صبة 

،%23l �أوكر�نيا  ومن   ،%27l ن�صبتهم  بلغت  حيث  �الأكب  �لن�صيب  �صاحبة  رو�صيا   كانت 

.
وفرن�صا 17l%، و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية 59%11

�أو  �أف-35  �ل�صبح  طائر�ت  من  �إ�صافية  دفعة  �رش�ء  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صادقت   •

F-35. وذكر موقع و�ال �لعبي �أن وز�رة �لدفاع �أر�صلت وثيقة تفاهم حول �رش�ء �لطائر�ت 

لنظريتها �الأمريكية، لي�صل جمموع �لطائر�ت �لتي �صت�صل “�إ�رش�ئيل“ خالل �لعقد �لقادم �إىل 

.
60

خم�صني

بني  �جلارية  �ملباحثات  �إن  هريدي،  ح�صني  �ل�صابق  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  م�صاعد  قال   •

 �لوفد رفيع �مل�صتوى من حركة حما�ص و�مل�صوؤولني �مل�رشيني تدور حول كيفية توفري تاأمني

عال ٍ �إذ� ما مّت �التفاق على فتح معب رفح ب�صفة �صبه د�ئمة. و�أ�صاف هريدي باأن �ملباحثات يف 

�لقاهرة ت�صري باجتاه ير�صي �لطرفني وي�صّب مب�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني، ويوفر �أكب قدر 

ممكن من �الأمن مل�رش، معرباً عن �أمله �أن يكون نتيجة �للقاء حدوث تعاون بني م�رش وحما�ص 

 .
61

حول كيفية �إد�رة معب رفح ب�صورة م�صتمرة

اجلمعة، 2017/6/9

�ملتحدة  �لواليات  لقائه مع �صفرية  �أفيجدور ليبمان، خالل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  طالب وزير   •

�الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل، باأن ت�صعى �لواليات �ملتحدة لدى لبنان كي تعمل �صّد 

�لقيادي يف حما�ص  فاإن  �أر��صيها. وبح�صب ليبمان،  حما�ص وتطرد قياديني يف �حلركة من 

�صالح �لعاروري غادر تركيا �إىل قطر، وو�صل موؤخر�ً �إىل لبنان �صوية مع نا�صطني �آخرين يف 

.
62

حما�ص، و�إنه يخطط من هناك ل�صّن هجمات �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية

قالت حركة حما�ص �إن حتري�ص ليبمان �صّدها “لن يوؤثر على قوتها“. وقال �ملتحدث با�صم   •

�حلركة �صامي �أبو زهري، يف تغريدة له على تويرت: “�لتحري�ص �الإ�رش�ئيلي على حما�ص لن 

“��صتفز�ز�ً  ت�صكل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزير  ت�رشيحات  �أن  زهري،  �أبو  ور�أى  قوتها“.  على  يوؤثر 

.
63

لالأمة“، د�عياً �إىل ��صتنها�صها لطرد �الحتالل من �الأر��صي �لفل�صطينية
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�إن وفد�ً من �حلركة برئا�صة  �أ�صامة حمد�ن  �لدولية يف حركة حما�ص  �لعالقات  قال م�صوؤول   •

دوالً  �صت�صمل  جولة  �إطار  يف  قريباً  �إير�ن  �صيزور  هنية  �إ�صماعيل  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص 

�أخرى مل ي�صّمها. و�أكد حمد�ن �أن ت�رشيحات وزير �خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري �لتي 

�صدمة  ت�صكل  مل  �إنها  وقال  �ل�صعودية،  �صيا�صة  عن  تعّب  باالإرهابية  �ملقاومة  فيها  و�صف 

حمد�ن  و�أكد  علني.  نحو  على  بها  �ملجاهرة  جلهة  بل  م�صمونها  جلهة  �لفل�صطيني  لل�صعب 

للحركة  �لد�خلي  �لبيت  برتتيب  مرتبط  �الأمر  �إن  قائالً  للدوحة،  حما�ص  من  قياد�ت  مغادرة 

هو  ما  بينها  من  لقطر  و�صعت  �رشوط  عن  �أعلن  ما  �صبق  �الأمر  و�إن  �النتخابات،  �أعقاب  يف 

�ل�صغط تخفيف  يف  �الإ�صهام  حركته  لدى  مانع  ال  باأن  قال  لكنه  بحما�ص،  بعالقتها   مرتبط 

.
64

عن قطر

قال �ملتحدث با�صم حركة فتح �أ�صامة �لقو��صمي �إن على حركة حما�ص وقف �لتدخل بال�صوؤون   •

�لفل�صطيني وق�صيته  �ل�صعب  �لعربية، ملا ي�صكله ذلك من �رشر مبا�رش على  �لد�خلية للدول 

.
65

�لوطنية

حما�ص  حركة  قادة  زيارة  يف  م�صكلة  توجد  ال  �إنه  بكر  �أبو  خالد  �ملاليزية  �ل�رشطة  قائد  قال   •

�إطار �صلمي. ونفى قائد �ل�رشطة تقارير �صحفية  ملاليزيا ولقاء �ملاليزيني ما د�م ذلك يتم يف 

�إىل �الأر��صي �ملاليزية، وت�صاءل  �إ�رش�ئيلية عن و�صول �لقيادي يف حما�ص �صالح �لعاروري 

يف موؤمتر �صحفي عقده يف كو�الملبور “�إذ� كانو� ياأتون يف و�صع �صلمي، ودون �إثارة م�صكلة، 

.
فاأين �مل�صكلة؟“66

�أكد نا�صطون ملجموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية ��صتخد�م �لنظام �ل�صوري للقنابل   •

�لف�صفورية �ملحرمة دولياً خالل ��صتهد�فه ملخيم درعا لالجئني �لفل�صطينيني و�لبلد�ت �ملحيطة 

به، و�أظهرت �صور�ً بثتها �صفحات �إعالمية يف درعا �حرت�ق عدد من �ملنازل ب�صبب �لب�ميل 

.
67

�ملتفجرة �ملحملة مبادة �لنابامل Napalm �حلارق

ال�صبت، 2017/6/10

�لفل�صطينية  �لق�صية  �صاأن د�خلي، و�صتبقى  �لعربية  “�خلالفات  �إن  �أبو مرزوق  قال مو�صى   •

و�لقد�ص  فل�صطني  نحو  �صتبقى  حما�ص  “بو�صلة  �أن  و�أكد  للجميع“.  �صيا�صية  وقبلة  عنو�ناً 

�أالّ  “�ملفرو�ص  و�أ�صاف:  �لفل�صطيني“.  �ل�صعب  �لوطنية ومتا�صك  �لوحدة  وعروبتها، ونحو 

يختلف �أحد حول دعم �لق�صية �لفل�صطينية، و�أال يكون يف �خلندق �الآخر مهما كانت �الأو�صاع“. 

و�صّدد �أبو مرزوق على �أن “بندقية حما�ص لن توجه �إىل �أي �جتاه غري نحو �لعدو �ل�صهيوين، 

.
و�صتبقى ال تتدخل باأي �صاأن عربي مهما كانت �ل�صغوط و�الأحد�ث و�لتغري�ت“68
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حّمل 15 نائباً من كتلة فتح �لبملانية �مل�صوؤولية و�لنتائج �ملرتتبة على �الإجر�ء�ت و�ملخالفات   •

و�لتغول على �لقانون و�ملوؤ�ص�صات �لتي �أقدمت عليها �ل�صلطة �لتنفيذية للرئي�ص حممود عبا�ص 

وقال  �ملدنيني.  �ملوظفني  رو�تب  وقطع  �الأ�رشى  رو�تب  وقف  �آخرها  كان  �لتي  وحكومته، 

�لنو�ب يف بيان لهم، �إن عبا�ص بهذه �الإجر�ء�ت �رشب بعر�ص �حلائط قانون �خلدمة �ملدنية، 

�إ�صافة ملخالفة قانون �خلدمة يف �أجهزة �الأمن للموظفني �لع�صكريني و�مل�ص برو�تب موظفي 

غزة، وخ�صم ثلث رو�تبهم تقريباً، مدعياً �أنه بذلك ي�صغط على حما�ص من خالل معاقبة �أبناء 

.
69

�ل�صعب �لفل�صطيني يف قطاع غزة ب�صكل عام و�أبناء فتح منهم ب�صكل خا�ص

�أن �لنائب حممد دحالن �لتقى وفد حركة  ك�صف �لقيادي يف حركة حما�ص �أحمد يو�صف عن   •

 .
70

حما�ص �لذي يزور �لقاهرة برئا�صة يحيى �ل�صنو�ر

مبلغ حتويل  على  �ملو�فقة  �حل�صاينة  حممد  مفيد  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أعلن   • 

جز�أين، �إىل  مق�صمة  غزة  �إعمار  الإعادة  �لكويتية  �ملنحة  �صمن  �أمريكي  دوالر  ماليني   �أربعة 

.
71

3.5 ماليني دوالر دعماً للمن�صاآت �ل�صناعية، ون�صف مليون دوالر دعماً للقطاع �لزر�عي

قال �أفيجدور ليبمان، وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، خالل مقابلة مع �لقناة �لعبية �لثانية، �إن   •

“�إ�رش�ئيل“ �صتعمل على منع �ندالع حرب ومو�جهة ع�صكرية جديدة مع قطاع غزة. م�صيد�ً 
.
72

بحالة �لهدوء �لكبرية �ل�صائدة عند حدود قطاع غزة

يف  �إرهابية  منظمة  حما�ص  حركة  ت�صنيف  رف�صه  �ل�صود�ين  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  حزب  �أعلن   •

��صم  �إدر�ج  �إىل  �إ�صافة  وم�رش،  و�لبحرين  و�الإمار�ت  �ل�صعودية  عنها  �أعلنت  �لتي  �لالئحة 

�لالئحة. و�نتقد  تلك  �مل�صلمني، يف  لعلماء  �لعاملي  �لقر�صاوي، رئي�ص �الحتاد  �ل�صيخ يو�صف 

�الأمني �لعام حلزب �ملوؤمتر �ل�صعبي، علي �حلاج، �لقائمة �لتي �أ�صدرتها تلك �لدول، مت�صائالً 

.
عن �ملعايري �لتي �صنفت بها �ل�صخ�صيات و�لدول “�إرهابيني ومنظمات �إرهابية“73

�الإخو�ن  ندعم  ال  “نحن  قطر،  خارجية  وزير  ثاين،  �آل  �لرحمن  عبد  بن  حممد  �ل�صيخ  قال   •

ول�صنا  دولة  فنحن  �حلكومات،  مع  عالقاتها  وتقيم  �حلكومات  تدعم  قطر  دولة  �مل�صلمني، 

حزباً �صيا�صياً، كذلك بالن�صبة حلركة حما�ص �ملدرجة على قو�ئم �الإرهاب يف �لواليات �ملتحدة، 

لكنها بالن�صبة للدول �لعربية حركة مقاومة �رشعية“، و�صدد �لوزير �لقطري على �أن بالده 

�لر�صمية،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  وتتعاون  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تدعم  بل  حما�ص،  تدعم  ال 

وذكر �أن “وجود حما�ص يف قطر هو متثيل �صيا�صي للحركة، وقطر مكلفة من قبل �رشكائها 

�لدوليني باأن تعمل على �مل�صاحلة �لفل�صطينية، لذلك هناك قياد�ت من حركتي فتح وحما�ص، 

ون�صتغرب كيف �أ�صبحت حما�ص تهمة من قبل دول عربية“، مذكر�ً باأن “حما�ص غري مدرجة 

.
على قو�ئم �إرهاب جمل�ص �لتعاون �خلليجي“74
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االأحد، 2017/6/11

عقدت  �لتي  �الأ�صبوعية  حكومته  جل�صة  م�صتهل  يف  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

حما�ص  غزة.  يف  مدر�صتني  حتت  حما�ص  حفرته  نفق  �الأخرية  �الأيام  يف  “�كتُ�ِصف  بالقد�ص: 

�لذي نحاربه منذ �صنو�ت طويلة.  �لعدو  لها وهذ� هو  ب�رشياً  �ملد�ر�ص درعاً  �أطفال  ت�صتخدم 

�الأمن“.  جمل�ص  �إىل  حما�ص  �صّد  ر�صمية  �صكوى  بتقدمي  �خلارجية  وز�رة  عام  ملدير  �أوعزت 

وذكر نتنياهو �أنه �لتقى بال�صفرية �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل، وقال “لها �أي�صاً �إنه 

�آن �الأو�ن لالأمم �ملتحدة �أن تنظر يف ��صتمر�ر عمل �الأونرو�...، �الأونرو� �إىل حّد كبري، ب�صبب 

�لالجئني  م�صكلة  تخلّد  الآخر،  حني  من  �أن�صطتها  ب�صبب  �أي�صاً،  �ل�صديد  والأ�صفي  وجودها، 

�لفل�صطينيني بدالً من حلها. ولذلك حان �لوقت لتفكيك �الأونرو�، ولدمج �أجز�ئها يف �ملفو�صية 

 United Nations High Commissioner[ ل�صامية ل�صوؤون �لالجئني �لتابعة لالأمم �ملتحدة�

75
.�.“]for Refugees (UNHCR)l

وكالة  تفكيك  �إىل  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  بدعوة  �لتحرير  منظمة  نددت   •

�الأونرو�، وقال مدير د�ئرة �صوؤون �لالجئني يف �ملنظمة �أحمد حنون، يف بيان �صحفي له، �إن 

بقاء و��صتمر�ر عمل �الأونرو� وفق �لتفوي�ص �ملمنوح لها بالقر�ر �الأممي رقم 302 حلني �إيجاد 

حّل عادل و�صامل للق�صية �لفل�صطينية، و��صتمر�رها يف تقدمي خدماتها لالجئني �لفل�صطينيني 

.
76

على مد�ر 68 عاماً، �صّكل عامل ��صتقر�ر للمنطقة

و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  �أن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  ذكرت   •

حالياً،  �لكمية  ربع  من  باأكرث  غزة  لقطاع  �ملخ�ص�صة  �لكهرباء  كمية  تقلي�ص  قرر  )�لكابينت( 

مكانته.  تعزيز  �أجل  ومن  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  لطلب  ��صتجابة  وذلك 

و�أفادت �صحيفة يديعوت �أحرونوت باأن �لقر�ر جاء �أي�صاً بعد مو�فقة قيادة �جلي�ص و�الأذرع 

.
77

�الأمنية �الإ�رش�ئيلية على هذه �خلطوة

جتريها  �لتي  و�الت�صاالت  �ملباحثات  كافة  �أن  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  �أكد   •

يتعلق  فيما  �لفل�صطيني  �ل�صعب  طموحات  حتقيق  يف  �الإ�صهام  هدفها  م�رش  مع  حركته 

باحل�صار �الإ�رش�ئيلي �ملفرو�ص على غزة، وتوفري �الحتياجات �الأ�صا�صية للمو�طنني، وفتح 

يقوم  و�لعالقة  �الت�صاالت  تلك  منطلق  “�إن  بدر�ن  وقال  �مل�صافرين.  حركة  �أمام  رفح  معب 

على �أ�صا�ص عدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية مل�رش، وال لغريها من �لدول“. وو�صف بدر�ن 

و�لق�صايا  غزة  قطاع  �إعمار  مو�صوع  يف  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية  �لق�صية  من  قطر  موقف 

�لعربية و�الإ�صالمية بـ“�مل�رشف و�لو��صح و�ملعروف“، موؤكد�ً �أن قطر ت�صتحق �لدعم و�لوفاء 

.
78

لها من قبل كل من �صاندتهم يف يوم من �الأيام
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ورئي�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أن  عن  هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت   •

�ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية �إ�صحق هرت�صوغ �جتمعا �رش�ً بالرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، 

.
يف �لقاهرة يف ني�صان/ �أبريل 792016

�أعلنت �للجنة �لوز�رية ل�صوؤون �لت�رشيعات يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية عن تبنّيها مل�رشوع قانون   •

قدمه نائب من كتلة حزب ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل(، ويق�صي باأن تقتطع حكومة �الحتالل 

�لفل�صطينية،  �ل�رش�ئب  �أمو�ل  من  دوالر(  مليون   280 )نحو  �صيكل  مليار  �صنوياً  يعادل  ما 

كـ“عقاب“ لل�صلطة ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، لكونها تدفع خم�ص�صات لعائالت �الأ�رشى، 

.
80

و�الأ�رشى �ملحررين

رئي�ص  مع  ت�صامناً  وقفة،  يف  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينيني  �لدين  علماء  من  �لع�رش�ت  �صارك   •

�الحتاد �لعاملي للعلماء �مل�صلمني �ل�صيخ يو�صف �لقر�صاوي، �لذي �أدرجته كل من �ل�صعودية 

.
81

وم�رش و�الإمار�ت و�لبحرين، على قائمة �الإرهاب �خلا�صة بها

باجلامعة  ممثالً  فل�صطني  دخول  �إن  حجلة  �أبو  �للطيف  عبد  بريزيت  جامعة  رئي�ص  قال   •

الأف�صل   ،QS World University Rankings للجامعات  �لعاملي  �أ�ص  كيو  ت�صنيف  لقائمة 

بريزيت، جامعة  �أن  �إىل  ذ�ته،  �لوقت  يف  م�صري�ً  كبري�ً،  �إجناز�ً  يثل  �لعامل،  جامعات  من   %3l 

.
82

ومرتبتها 801، هي و�حدة من 32 جامعة عربية فقط �صمن �لت�صنيف �لعاملي

قال وزير �خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري �إن �تفاقية تر�صيم �حلدود بني م�رش و�ل�صعودية   •

مّت توقيعها بعد 11 جولة من �لتفاو�ص، و�عتمدت ب�صكل رئي�صي على قر�ر �لرئي�ص �الأ�صبق 

�إىل �أن “�إ�رش�ئيل  ح�صني مبارك رقم 27 ل�صنة 1990، ب�صاأن تنظيم �حلدود �لبحرية، م�صري�ً 

.
�أكدت �لتز�مها وتفهمها لهذ� �التفاق“83

يقرر  �أن  يكن  ال  �لوكالة  م�صتقبل  �إن  جيني�ص  كري�ص  لالأونرو�  �لر�صمي  �لناطق  قال   •

�لعامة �جلمعية  من  تفوي�صها  تتلقى  “�الأونرو�  �إن  جيني�ص  وقال  �جلانب.  �أحادي   ب�صكل 

لالأمم �ملتحدة، و�إن �جلمعية �لعامة لوحدها عب ت�صويت �الأغلبية، باإمكانها تغيري �لو�صع“، 

تفوي�ص  متديد  �ملا�صي  ]دي�صمب[  �الأول  كانون  يف  �أقرت  �لعامة  “�جلمعية  �أن  �إىل  م�صري�ً 

.
�الأونرو� لثالث �صنو�ت �إ�صافية“84

االإثنني، 2017/6/12

وّجه وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان تهديد�ت حلركة حما�ص، مدعياً �أن “�إ�رش�ئيل   •

ال تعّد الأي مو�جهة ع�صكرية، وال تعتزم �إطالق �أي حملة �صّد �لقطاع“، لكنها، يف �لوقت ذ�ته، 

 .
لن تتحمل ما �صماه “�أي ��صتفز�ز من طرف حما�ص“85
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د�فع �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص عن �لدور �لذي ت�صطلع به وكالة �الأونرو�   •

من �أجل حتقيق �ال�صتقر�ر و�ل�صالم يف �ملنطقة. و�أعرب غوتريي�ص عن �لقلق �إز�ء �النتقاد�ت 

�لعلنية �لتي وجهت موؤخر�ً �إىل �الأونرو� و�صالمة عملياتها. و�أكد غوتريي�ص، يف بيان تاله على 

�لدولية يف  �ملنظمة  �لعام فرحان حق، مبقر  �الأمني  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  نائب  �ل�صحفيني 

.
نيويورك، “�لدعم �لكامل لالأونرو�، وتقديره للدور �لذي توؤديه“86

�أعلنت �حلكومة �لبلجيكية رف�صها �العرت�ف باأي تغري�ت على حدود 1967 لدولة فل�صطني،   •

�خلارجية  وزير  وقال  و�الإ�رش�ئيلي.  �لفل�صطيني  �جلانبان  عليها  �تفق  �لتي  تلك  با�صتثناء 

�ل�صلطات  �إعالن  تدين  �الأوروبي،  �الحتاد  كما  “بلجيكا  �إن  �صحفي،  بيان  يف  �لبلجيكي، 

�الإ�رش�ئيلية �الأ�صبوع �ملا�صي، بناء �آالف �لوحد�ت �ل�صكنية �الإ�صافية يف �مل�صتوطنات“. و�أكد 

�لوزير �لبلجيكي �أن �إعالن “�إ�رش�ئيل“ عن بناء م�صتعمر�ت جديدة، “يهدد �أي �نتعا�ص ممكن 

وحمتمل ملحادثات �ل�صالم بني �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي لتحقيق حّل �لدولتني و�إقامة 

.
�صالم �صامل وعادل ود�ئم“87

قالت م�صادر يف حركة حما�ص يف قطاع غزة لـ �حلياة �إن وفد حما�ص تو�صل �إىل تفاهمات مع   •

�لنائب حممد دحالن، تتعلق باملعابر و�الأو�صاع �القت�صادية يف �لقطاع، و�لعالقة بني �جلناح 

�لذي يقوده دحالن يف حركة فتح يف قطاع غزة، وبني حركة حما�ص. وقالت �مل�صادر �إن هناك 

�أعمال �لبناء �جلارية  �إنهاء  �إىل ثالثة �صهور، بعد  وعود�ً بفتح معب رفح يف غ�صون �صهرين 

يف �ملعب، و�إجر�ء م�صاور�ت مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�أو�صحت �مل�صادر �أن “م�رش �صتقوم 

.
بات�صاالت مع �ل�صلطة �لفل�صطينية لالتفاق على ترتيبات لفتح �ملعب“88

قال �لقيادي يف حركة حما�ص �أحمد يو�صف �إن “هناك مبادرة م�رشية �إيجابية الإيجاد م�صاحلة   •

�نفر�جاً  حتقق  قد  دحالن،  حممد  �لنائب  فتح،  حركة  من  �ملف�صول  و�لقيادي  حركته  بني 

يو�صف، و�أ�صاف  عبا�ص“.  حممود  �لرئي�ص  مع  مل�صاحلة  ومتهيد�ً  غزة،  قطاع  يف   حقيقياً 

ل�صحيفة �لغد، لقد “جرت لقاء�ت وتفاهمات بني �لطرفني يف �لقاهرة، و�صط �أجو�ء �إيجابية، 

حيث و�صع كل طرف �صياغة حمددة حول �صبل بناء عالقة ثنائية متينة، وبناء روؤية جديدة، 

.
يف �إطار �مل�رشوع �لوطني �ملوحد“89

الثالثاء، 2017/6/13

�إن  �لكوجنر�ص،  يف  ��صتماع  جل�صة  خالل  تيلر�صون،  ريك�ص  �الأمريكية  �خلارجية  وزير  قال   •

عمليات“،  بتنفيذ  �أدينو�  من  لعائالت  �لدفع  ب�صاأن  �صيا�صتها  غريت  �لفل�صطينية  “�ل�صلطة 
م�صيفاً �أنها “تنوي وقف �لدفع لعائالت من �تهمو� بالقتل“، على حّد قوله. ورد�ً على �صوؤ�ل 
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ب�صاأن ما تدفعه �ل�صلطة �لفل�صطينية ملن دينو� بتنفيذ عمليات، قال تيلر�صون “�أنا �أ�صتطيع �أن 

�أوؤكد لك �أن هذ� �ملو�صوع قد طرح ب�صكل مبا�رش خالل زيارة �لرئي�ص �لفل�صطيني عبا�ص. و�أن 

.
�لرئي�ص تر�مب طرح ذلك �أمامه“90

وفد  مع  لقاء�ت  �أربعة  عقد  عن  دحالن،  ملحمد  �الأين  �لذر�ع  �مل�صهر�وي،  �صمري  ك�صف   •

حما�ص، خالل زيارته �إىل �لقاهرة، �صارك فيها من طرفهم كل من دحالن، وماجد �أبو �صمالة، 

و�صليمان �أبو مطلق، و�صامي �أبو �صمهد�نة، �إ�صافة �إليه �صخ�صياً. وقال �إن �لتفاهمات بينهم 

وبني حما�ص يجب �أن ت�صتند �إىل روؤية ومفهوم وطنيَّني، م�صري�ً �إىل �أنهم �أ�رشو� على �عتماد 

�أن  �مل�صهر�وي  ونفى  للمباحثات.  كاأ�صا�ص  �لقاهرة  و�تفاق  �لوطني  للوفاق  �الأ�رشى  وثيقة 

يكون فريقه قد �تفق مع وفد حما�ص على �إقامة دولة يف غزة. و�أ�صار �مل�صهر�وي، يف حو�ره 

ملف  �لدم،  ملف  وهي  �لكبى،  بامل�صكلة  �لبدء  على  �تفقو�  �أنهم  �إىل  �الإخبارية،  �لغد  قناة  مع 

�ل�صحايا، ومّت �التفاق على وجود مبا�رش لهذ� �مللف من خالل جلنة و�صندوق �صري�صد به 

.
91

مبالغ معينة حتى تبد�أ هذه �للجنة عملها لت�صميد �جلر�ح

من  �صل�صلة  �صتتخذ  �إنها  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  قالت   •

لن  �أنها  موؤّكدة  م�رش،  مع  غزة  قطاع  حدود  تاأمني  لتعزيز  و�الإ�صافية  �جلديدة  �الإجر�ء�ت 

ت�صمح باأي تهديد �أمني يف �ملنطقة �حلدودية. و�أو�صح �لناطق با�صم وز�رة �لد�خلية �إياد �لبزم 

�أن هذه �الإجر�ء�ت جاءت عقب زيارة قام بها وكيل �لوز�رة توفيق �أبو نعيم للحدود �جلنوبية 

.
92

لقطاع غزة

تقبل  ال  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إن  فرج  ماجد  �لفل�صطينية  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  رئي�ص  قال   •

�لتدخل يف �أي �صاأن عربي، وترف�ص تدخل حما�ص “غري �حليادي“ يف �الأزمات �لعربية. و�أكد 

�أقيم يف نابل�ص، وقوف �لقيادة �لفل�صطينية �إىل جانب �ل�صعودية،  �إفطار خريي  فرج، يف حفل 

.
93

و�الإمار�ت، و�لبحرين، وم�رش، ورف�صها الأي م�صاريع فار�صية يف �ملنطقة

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �أن حكومته “غري معنية بالت�صعيد يف قطاع   •

غزة“، بعد قر�ر خف�ص تزويد �لقطاع بالكهرباء. وقال نتنياهو، يف ت�رشيح مكتوب: “�إ�رش�ئيل 

غري معنية بالت�صعيد، وكل تف�صري �آخر هو عبارة عن تف�صري خاطئ، ولكننا معنيون باالأمن 

 .
و�صيا�صتنا �الأمنية و��صحة ومل تتغري“94

�لوزر�ء  غالبية  �أن  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي،  و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  �أعلن   •

�الأع�صاء يف �ملجل�ص �لوز�ري �الأمني �مل�صغر، يوؤيدون م�رشوعه لبناء ميناء دويل لقطاع غزة 

على جزيرة م�صطنعة يف قلب �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، لكن معار�صة وزير �لدفاع، �أفيجدور 

.
95

ليبمان، حتول دون �إطالق هذ� �مل�رشوع
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�عرتف �صابط كبري �صابق يف جي�ص �الحتالل با�صتخد�م �ملدنيني �لفل�صطينيني دروعاً ب�رشية   •

منظمة موؤ�ص�ص   Yehuda Shaul �صاوؤول  يهود�  �ل�صابق  �ل�صابط  وقال  �ملو�جهات.   خالل 

عدة  ي�صتخدم  �لفل�صطينيني  على  ي�صيطر  �أن  �أجل  ومن  �الحتالل  جي�ص  �إن  �ل�صمت،  ك�رش 

�الأطفال  ��صتخد�م  بينها  من  �صفوفهم،  يف  و�لذعر  �خلوف  زرع  هدفها  خمتلفة  �أ�صاليب 

.
96

و�ل�صباب كدورع ب�رشية. و�أكد �أن ذلك تكرر ع�رش�ت �ملر�ت

�لنري�ن  �إطالق  �إن  �الإن�صان:  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  قالت   •

عادياً.  �أمر�ً  �أ�صبح  للخطر  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  حياة  يعّر�صون  ال  متظاهرين  على  �لفتاكة 

وجاء يف �لتقرير، �أنه منذ كانون �لثاين/ يناير 2015 قتل 42 فل�صطينياً رمياً باالأعرية �لنارية 

خالل مظاهر�ت و�أحد�ث ر�صق حجارة. وتظهر �ال�صتق�صاء�ت �لتي �أجرتها بت�صيلم �أنه على 

.
97

�الأقّل 35 منهم مل ي�صكلو� خطر�ً على حياة �أفر�د قو�ت �الأمن

قال �ملتحدث با�صم �الأمم �ملتحدة ��صتيفان دوغريك: “ما مل يتم توفري متويل جديد لبنامج   •

�لغذ�ئية  �مل�صاعد�ت  ]2017[ تعليق تقدمي  �ملقبل  �لعاملي ف�صوف يتم يف يوليو/ متوز  �الأغذية 

غزة  قطاع  يف  و�الأطفال“  �لن�صاء  من  �أغلبهم  فل�صطيني  �ألف   150 من  يقرب  ملا  بالبطاقات 

�إىل عاجل  ب�صكل  يحتاج  �لعاملي  �الأغذية  “برنامج  �أن  �إىل  دوغريك  و�أ�صار  �لغربية.   و�ل�صفة 

6.6 ماليني دوالر لتوفري �مل�صاعد�ت �لغذ�ئية من خالل ق�صائم خالل �الأ�صهر �لثالثة �ملقبلة 

.
الأ�صد �الأ�رش فقر�ً غري �لالجئني يف غزة و�ل�صفة �لغربية“98

االأربعاء، 2017/6/14

حذر من�صق �الأمم �ملتحدة للم�صاعد�ت �الإن�صانية و�الأن�صطة �الإمنائية يف �الأر��صي �لفل�صطينية   •

ملليوين  �ملعي�صية  �لظروف  على  �لوخيمة  “�لعو�قب  من   Robert Piper بايب  روبرت 

مّت  “�إذ�  وقال:  غزة“.  قطاع  �إىل  �لكهرباء  �إمد�د�ت  يف  �لتخفي�ص  زيادة  نتيجة  فل�صطيني، 

�لو�صع �صي�صبح كارثياً، وهذ�  �لفل�صطينية، فاإن  �ل�صلطة  �لقر�ر، نتيجة لتعليمات  تنفيذ هذ� 

�النخفا�ص يف �الإمد�د�ت �صيخف�ص ن�صيب معظم �الأ�رش ومقدمي �خلدمات �إىل �صاعتني �أو نحو 

�أن  �إىل �الأمم �ملتحدة بدعوى  ذلك من �لطاقة يومياً“. وتوجهت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية 

“�إ�رش�ئيل“  �أن تنتهي واليته. كما هددت  ت�رشيحات بايب تتجاوز وظيفته ودوره، مطالبًة 

.
�أنه �إذ� مل يتم �إقالة بايب، “�صوف تتم رف�ص متديد تاأ�صريته للبقاء يف �لبالد“99

حذرت حركة حما�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من دفع غزة باجتاه “�حلائط“. ودعا �لقيادي يف   •

�حلركة �صامي �أبو زهري، يف ت�رشيح له، �ملجتمع �لدويل للتحرك و�لت�صدي ملثل هذه �ل�صيا�صة 

.
100

�الإ�رش�ئيلية �لكارثية جتاه قطاع غزة
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�الأحمد،  عز�م  للحركة،  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  فتح،  حركة  يف  �لوطنية  �لعالقات  مفو�ص  �أكد   •

من  بد�أتها  �لتي  �لتدريجية  �الإجر�ء�ت  تنفيذ  �صتو��صالن  و�حلكومة  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أن 

�صفحته  وطّي  �النق�صام  �إنهاء  على  للعمل  حما�ص  حركة  �الأحمد  ودعا  �النق�صام.  �إنهاء  �أجل 

�ل�صود�ء يف تاريخ �ل�صعب �لفل�صطيني، م�صدد�ً على �رشورة �أن ينتف�ص �لفل�صطينيون يف وجه 

.
101

�النق�صام

�أقر �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي بالقر�ءة �لتمهيدية م�رشوع قانون خ�صم �ملخ�ص�صات �ملالية �لتي   •

�أمو�ل  من  �لفل�صطينيني  و�جلرحى  و�ل�صهد�ء  �الأ�رشى  الأ�رش  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تدفعها 

.
102

�ل�رش�ئب �لتي جتبيها “�إ�رش�ئيل“ مل�صلحة �ل�صلطة

�أكد �لنائب جمال �خل�رشي �أن و�قع قطاع غزة يزد�د تعقيد�ً بعد ع�رش �صنو�ت على �حل�صار   •

�الإ�رش�ئيلي وتز�يد �أزماته �الإن�صانية ب�صكل حاد. و�أو�صح �خل�رشي �أن �أكرث من خم�صة �آالف 

على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صنّها  حروب  وثالث  �حل�صار  جر�ء  ت�رشرت  �قت�صادية  من�صاأة 

غزة، و�أن هناك خ�صائر مبا�رشة وغري مبا�رشة مبئات ماليني �لدوالر�ت. كما �أكد وجود �أكرث 

من ربع مليون عاطل عن �لعمل، و�لعدد يف تز�يد م�صتمر وينذر بكارثة كبى. ولفت �لنظر �إىل 

�أن 80l%  من م�صانع غزة ت�رشرت ب�صكل جزئي �أو كلّي ب�صبب �حل�صار ومنع دخول �ملو�د 

�خلام �لالزمة لل�صناعة. وبنّي �خل�رشي �أن هذه �لعو�مل �أ�صهمت يف �رتفاع معدالت �لبطالة، 

�صاحلة  غري  غزة  مياه  من    %95l �أن  من  �لدولية  بالتحذير�ت  وذّكر   ،%50l �لـ  تعّدت  حيث 

.
103

لل�رشب

هدمت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية قرية �لعر�قيب �لعربية يف منطقة �لنقب للمرة �لـ 114 على �لتو�يل.  •

�أعلنت دولة �لفاتيكان، �أن تقدماً كبري�ً قد �أجنز على طريق �لتو�صل �إىل �صيغة نهائية لـ“�التفاق   •

و“�إ�رش�ئيل“ �لفاتيكان(  )حكومة  �لر�صويل“  “�لكر�صي  بني  �ملبم  �ملبدئي“،   �الأ�صا�صي 

 The Fundamental Agreement between the Holy See and the State of Israel، يف

“خالل  �لنهائي  �التفاق  �لدولتني، بحيث يكن توقيع  �لعالقة بني  تنظيم  1993، حول  �صنة 

.
وقت قريب جد�ً“104

اخلمي�س، 2017/6/15

مع  متهيدية  تطبيعية  خلطوة  ت�صتعد  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت   •

فل�صطينيني  ومعتمرين  حجاج  نقل  بهدف  بينهما،  طري�ن  خّط  فتح  خالل  من  �ل�صعودية 

و“�إ�رش�ئيل“  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �ل�صحيفة  و�أو�صحت   .1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر�ص  من 

و�ل�صعودية و�ل�صلطة �لفل�صطينية و�الأردن، �أجرت �ت�صاالت �رشية يف �الأ�صابيع �الأخرية من 
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�أجل تن�صيق رحلة جوية �أوىل من مطار بن جوريون �لدويل �إىل �أحد مطار�ت �ل�صعودية لنقل 

حجاج فل�صطينيني، على �أن تتوقف �لطائرة قليالً يف مطار عّمان، وذلك �لتفافاً على عدم وجود 

�لرحالت �جلوية م�صتقبالً  تتم  باأن  لكن �خلطة تقت�صي  �لدولتني.  عالقات ديبلوما�صية بني 

.
105

بخط مبا�رش بني تل �أبيب و�لريا�ص

و�صائل  �أوردته  ما  جمدالين  �أحمد  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  نفى   •

.
�إعالم عبية حول نية �لرئي�ص حممود عبا�ص �إعالن غزة “قطاعاً متمرد�ً“106

�صحفياً  �إلكرتونياً  موقعاً   11 بحجب  قر�ر�ً  بر�ك  �أحمد  �لفل�صطيني  �لعام  �لنائب  �أ�صدر   •

.
107ً

فل�صطينيا

�جلديدة  �الإمنائية  �ملتحدة  �الأمم  ��صرت�تيجية  �ملتحدة  �الأمم  مع  �لفل�صطينية  �حلكومة  وّقعت   •

ل�صنو�ت 2018–2022، و�لتي تت�صمن �تفاقية �إطار عمل �الأمم �ملتحدة للم�صاعد�ت �الإمنائية يف 

فل�صطني، حتت رعاية وح�صور رئي�ص �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل. و�صتغطي هذه �ال�صرت�تيجية 

�لتنمية �الجتماعية، ودعم  1.3 مليار دوالر، لتعزيز  �إىل  2018–2022، بقيمة ت�صل  �صنو�ت 

�لتنمية �القت�صادية �مل�صتد�مة، باالإ�صافة �إىل دعم بناء موؤ�ص�صات �لدولة �لفل�صطينية، و�لعديد 

.
108

من �لقطاعات �الأخرى

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن “�إ�رش�ئيل“ لن تزود قطاع غزة بالكهرباء   •

د�خلية.  فل�صطينية  م�صكلة  �لكهرباء  �أزمة  و�إن  فاتورتها،  ثمن  �لفل�صطينيون  يدفع  �أن  دون 

وحّمل ليبمان �ل�صلطة �لفل�صطينية وحما�ص �مل�صوؤولية عن �أزمة �لكهرباء يف غزة، م�صري�ً �إىل 

“�أزمة د�خلية لي�ص الإ�رش�ئيل �أي عالقة فيها“. و��صرتط ليبمان وقف حما�ص ت�صنيع  �أنها 

 .
109

�ل�صو�ريخ وحفر �أنفاق �ملقاومة مقابل �إقامة جزيرة �صناعية قبالة �صو�حل غزة

اجلمعة، 2017/6/16

��صت�صهد ثالثة فل�صطينيني بر�صا�ص قو�ت �الحتالل، بينما �أعلنت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية مقتل   •

جمندة و�إ�صابة جنديني �إ�رش�ئيليني يف عمليات طعن و�إطالق نار يف موقعني قرب باب �لعمود 

يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة. وبنّي �لناطق با�صم حركة حما�ص �صامي �أبو زهري �أن �لعملية نفذها 

مقاومان من �جلبهة �ل�صعبية وثالث من حركة حما�ص. وقال وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي 

�أرد�ن، يف تغريدة على ح�صابه عب موقع تويرت، معلقاً على عمليات �لطعن بالقد�ص:  جلعاد 

�أحبطت هجوماً كبري�ً كان �صيودي  �لقد�ص تكون قد  �لهجوم يف  “قو�ت �الأمن بقتلها منفذي 
.
بحياة �لكثريين“110
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قال �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، يف خطاب �ألقاه خالل مر��صم �أقيمت الإحياء �لذكرى   •

�ل�صنوية �لـ 50 لال�صتيطان يف ه�صبة �جلوالن �ل�صورية، �إن على �لعامل �العرت�ف باأن �جلوالن 

ب�صاأن  د�خلياً  �إ�رش�ئيلياً  نقا�صاً  هناك  كان  “�إذ�  �أنه  ريفلني  و�دعى  “�إ�رش�ئيل“.  من  جزء  هو 

ه�صبة �جلوالن فقد �نتهى“، م�صيفاً �أنه “على �أمم �لعامل �أن تعرتف ب�صكل ر�صمي باأن ه�صبة 

.
�جلوالن هي جزء ال يتجز�أ من دولة �إ�رش�ئيل، و�أنها �رشورية لوجودنا ك�صعب“111

على  عقوبات  فر�ص  على  ين�ص  قر�ر  م�رشوع  مناق�صة  على  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  يعكف   •

د�عمي �ملقاومة �لفل�صطينية ممثلة بحركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. ويف ن�ّص �مل�رشوع، 

�مل�صار له بـ“قانون مكافحة �لدعم �لدويل لالإرهاب �لفل�صطيني لعام 2017“، عدة بنود تو�صح 

�آليات وتفا�صيل فر�ص عقوبات على �أي جهة، �أو �أفر�د، �أو دول، �أو �أدو�ت لدول؛ تقدم �لدعم 

.
112

للمقاومة �لفل�صطينية، �لذي حددها �لقانون بحما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي

ال�صبت، 2017/6/17

عن  �الأنباء  �صحة  عدم  �حل�صاينة  مفيد  �لفل�صطينية  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أعلن   •

وهناك  عقبات،  دون  عمله  يو��صل  �لفريق  و�أن  غزة،  الإعمار  �لوطني  �لفريق  عمل  وقف 

تو��صل مبا�رش مع رئي�ص �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل. و�أو�صح �حل�صاينة، يف ت�رشيح �صحفي، 

�إعمار  الإعادة  �لكويتية  �ملنحة  من  دوالر  ماليني  ثالثة  مبلغ  حتويل  على  مو�فقة  هناك  �أن 

غزة، للموؤ�ص�صات �الأهلية فيها، كما يجري �إمتام �إجر�ء�ت حتويل مبلغ �أربعة ماليني دوالر 

.
113

للمن�صاآت �القت�صادية و�لقطاع �لزر�عي

نف�صه  على  يطلق  �لذي  د�ع�ص  تنظيم  �صلوع  �لر�صق  عزت  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  نفى   •

تنظيم �لدولة �الإ�صالمية يف �لهجومني �للذين وقعا يف �لقد�ص يف 2017/5/16، وقال، يف تغريدة 

�إىل �لقد�ص ال عالقة لهم بد�ع�ص وهم ينتمون  �أبطال عملية  �لثالثة  “�ل�صهد�ء  �إن   على تويرت، 

خلط  بهدف  �لعدو  ��صتخبار�ت  ور�ءه  تقف  د�ع�ص  وتبني  وحما�ص،  �ل�صعبية  �جلبهة 

.
�الأور�ق“114

قياد�ت  من  عدد�ً  باأن  �مل�رشي،  �حلميد  عبد  �الإ�صالحي(  )�لتيار  فتح  حركة  يف  �لقيادي  �أفاد   •

�لفطر  عيد  بعد  غزة  قطاع  �إىل  �صيعودون  �مل�صهر�وي،  �صمري  �لقيادي  بينهم  من  �حلركة 

�ل�صعيد، لالجتماع مع قادة حركة حما�ص. ولفت �لنظر �إىل وجود تفاهم بني حما�ص وم�رش 

على مو�صوع تزويد �لقطاع بال�صوالر �ل�صناعي لتجاوز ما يكن من م�صكلة �لكهرباء، مبيناً 

�أن �لتفاهمات �لتي متت بالقاهرة ُبنيت على �أ�صا�ص حتقيق �لوحدة �لفل�صطينية، جلعل حياة 

 .
115

�لقطاع �أكرث كر�مة. و�أكد �لقيادي بفتح �أنه خالل فرتة قريبة �صيتم �لبدء بحل م�صكالت غزة
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على  بينيت،  نفتايل  �ليهودي،  �لبيت  كتلة  رئي�ص  �الإ�رش�ئيلي،  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  كتب   •

و�لتو�صيح  �لتاأكيد  هو  �حلقيقي  �ل�صالم  لتحقيق  �لوحيد  “�ل�صبيل  بتويرت:  �خلا�ص  ح�صابه 

“ال  �الإ�رش�ئيلية:  �لثانية  للقناة  �لوزير  وقال  للمفاو�صات“.  لي�صت  �لقد�ص  باأن  �لبد�ية  منذ 

يكن �أن يكون هناك �أي ت�صوية ب�صاأن �لقد�ص، و�ملدينة يجب �أن تبقى موحدة حتت �ل�صيادة 

.
�الإ�رش�ئيلية، و�لطريق نحو حتقيق �ل�صالم يكون من خالل تو�صيح وتاأكيد هذه �لقاعدة“116

و“�إ�رش�ئيل“  �ل�صعودية  �أن  لها  تقرير  يف  �لبيطانية   The Times �لتايز  �صحيفة  ك�صفت   •

�أن  �ل�صحيفة  ن�رشته  مقال  يف  وجاء  بينهما،  �قت�صادية  عالقات  الإقامة  حمادثات  جتريان 

خطوة  باأنها  �ملحادثات  �ملقال  وو�صف  �ل�صعودية.  على  كبرية  خماطر  حتمل  �لعالقات  هذه 

در�مية �صت�صع “�إ�رش�ئيل“ يف �لطريق لتطبيع عالقاتها مع “معقل �الإ�صالم وحار�صة �مل�صاعر 

.
�الإ�صالمية �ملقد�صة“117

االأحد، 2017/6/18

مكونات  كل  من  وطني  �إنقاذ  جبهة  ت�صكيل  �إىل  �حلية  خليل  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  دعا   •

�ل�صعب �لفل�صطيني ملو�جهة �إجر�ء�ت رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص، و�إعالء �مل�رشوع �لوطني. 

لن نقف  “�إننا  �لفل�صطينيني بغزة،  �الإعالميني  �إعالمي نظمه منتدى  لقاء  وقال �حلية، خالل 

�لعالج  من  �ملر�صى  ومنع  �لدو�ء  قطع  �إىل  و�صلت  �لتي  �الإجر�ء�ت  هذه  �إز�ء  �الأيدي  مكتويف 

.
باخلارج“118

�لذي  �لق�صائية،  �ل�صلطة  قانون  تعديل  م�رشوع  �لفل�صطيني  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  رف�ص   •

تبحث �حلكومة �لفل�صطينية �إقر�ره، و�أو�صح بيان للمجل�ص �أنه “يف �جتماعه �ليوم باجلل�صة 

�لق�صائية  �ل�صلطة  قانون  على  �لتعديل  م�رشوع  رف�ص  �ملجل�ص  قرر   ،2017 ل�صنة   5 رقم 

لوزير  �مل�رشوع  �إعادة  ومتت  �لد�صتورية،  عدم  ب�صبهة  م�صوباً  كونه  �لعدل  وزير  من  �ملقدم 

جملة  برف�صه  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  بر�أي  م�صفوعاً  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  وجمل�ص  �لعدل 

.
وتف�صيالً“119

�أ�صاد  �لذي  فتح  حركة  بيان  على  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �عرت�ص   •

بالفل�صطينيني �لثالثة �لذين ��صت�صهدو� يف �لقد�ص بعد طعن �رشطية �إ�رش�ئيلية ُتوفيت الحقاً، 

وقال: “بدالً من �إد�نة �لعملية �الإرهابية ن�رشت حركة فتح �لتي يرت�أ�صها �أبو مازن بياناً يدين 

مقاتلي حر�ص �حلدود �لذين قتلو� �الإرهابيني، كما �أ�صاد هذ� �لبيان بالقتلة ونعتهم باالأبطال“. 

�أنه ال حدود للكذب وللوقاحة. �ل�صلطة �لفل�صطينية ترف�ص بطبيعة  “يبدو  �إنه  وقال نتنياهو 

�إد�نة عملية �لقتل وهي �صتدفع �الآن تعوي�صات مالية الأ�رش �لقتلة“. كما دعا نتنياهو  �حلال 
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�ملالية الأ�رش  بالكف فور�ً عن دفع �ملخ�ص�صات  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “مطالبة  �إىل  �لعامل  دول 

.
�الإرهابيني، هذ� فقط ي�صجع �الإرهاب“120

�قتحمت وحد�ت خا�صة من قو�ت �الحتالل �مل�صجد �الأق�صى، عقب ت�صدي م�صلني بهتافات   •

�لوحد�ت  تلك  وقامت  �ملغاربة.  باب  من  لالأق�صى  جديدة  ��صتفز�زية  القتحامات  �لتكبري 

�لقبلي، ثّم تخريب عدد منها، قبل �عتالء �صطح �جلامع، وحتطيم نو�فذ  مبحا�رشة �جلامع 

�أثرية، لت�صوير �مل�صلني �ملعتكفني، والإلقاء قنابل �لغاز �ل�صامة �لتي ت�صببت باإ�صابات و��صعة 

على  �الحتالل  قو�ت  �عتد�ء  مع  بالتز�من  �ل�صن،  وكبار  �ملر�صى  خ�صو�صاً  �مل�صلني،  بني 

.
121

�مل�صلني �أمام �جلامع �لقبلي بال�رشب

مبياه ملوثة  غزة  قطاع  بحر  مياه  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �مليز�ن  ملركز  تقرير  ك�صف   • 

�ل�رشف �ل�صحي، و�أن حتويل �لبحر �إىل م�صتنقع كبري من مياه �ل�رشف �ل�صحي كارثة بيئية 

.
122

بكل �ملقايي�ص

االإثنني، 2017/6/19

�لفل�صطينية �ل�صلطة  قل�صت  �أن  بعد  غزة  لقطاع  �لكهرباء  �إمد�د�ت  بخف�ص  “�إ�رش�ئيل“  بد�أت   • 

�الإ�رش�ئيلية  �لكهرباء  �رشكة  �إن  �لفل�صطينية  �لطاقة  �صلطة  وقالت  للكهرباء،  ثمناً  تدفعه  ما 

خف�صت �إمد�د�تها �لبالغة 120 ميجاو�ط لقطاع غزة مبقد�ر 8 ميجاو�ط. و�أكدت ناطقة با�صم 

�لفل�صطينية يف ر�م �هلل بتغطية  �لتخفي�ص مت�صياً مع قر�ر �حلكومة  �الإ�رش�ئيلية بدء  �ل�رشكة 

.
123

تكلفة 70l% فقط من �لثمن �ل�صهري الإمد�د�ت كهرباء قطاع غزة

�ل�صلطة  رئي�ص  لدى  نية  وجود  قر�قع  عي�صى  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  نفى   •

.
124

�لفل�صطينية حممود عبا�ص الإلغاء هيئة �الأ�رشى ودجمها باحلكومة

طالبت �للجنة �ملركزية حلركة فتح يف بيان �صدر عقب �جتماعها برئا�صة حممود عبا�ص، حركة   •

حما�ص بتفكيك حكومة �لظل، ومتكني حكومة �لوفاق من ممار�صة �صلطاتها يف كافة �الأر��صي 

.
125

�لفل�صطينية، و�إز�لة كافة مظاهر �ل�صلطة يف �ملحافظات �جلنوبية

بيّنت معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي �رتفاعاً ي�صل �إىل 70.4l% يف عدد �لوحد�ت   •

خالل  �لغربية،  �ل�صفة  �أر��صي  على  �ملقامة  �مل�صتعمر�ت  يف  ببنائها  �لعمل  بد�أ  �لتي  �ل�صكنية 

فرتة ني�صان/ �أبريل 2016 – �آذ�ر/ مار�ص 2017، مقارنة مع فرتة ني�صان/ �أبريل 2015 – �آذ�ر/ 

.
126

مار�ص 2016؛ حيث مّت بناء 2,758 وحدة �صكنية، مقابل 1,619 وحدة

قالت وكالة �الأونرو� �إن �صكان قطاع غزة عا�صو� على مدى ما يقارب من ع�رشة �أعو�م حتت   •

ح�صار �أر�صي وجوي �صديد �لق�صوة، �الأمر �لذي �أثر على جو�نب متعددة من حياتهم، و�إن 
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طلبة  من   %30l نحو  ويحتاج  �لقطاع،  خارج  �حلياة  يعرفون  ال  غزة  �أطفال  من  كامالً  جيالً 

.
127

�الأونرو� �إىل جل�صات عالج نف�صية و�جتماعية منظمة

الثالثاء، 2017/6/20

على  و�إدر�جها  حما�ص  حركة  باإد�نة  قر�ر  �إ�صد�ر  �إىل  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  و��صنطن  دعت   •

نيكي  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �صفرية  وطالبت  لالإرهاب.  �ملجل�ص  قائمة 

�لفل�صطينية، �لق�صية  ب�صاأن  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  عقدها  �لتي  �لدورية  �جلل�صة  خالل   هايل، 

جمل�ص �الأمن بـ“معاقبة جميع �لدول و�لهيئات“ �لتي تقدم �لدعم للحركة. وقالت هايل: “نحن 

بحاجة �إىل زيادة �ل�صغط على حما�ص حتى تنهي طغيانها �لذي متار�صه على �صكان غزة... 

�ملجل�ص، ويت�صمن تد�عيات لكل من  �إرهابية يف قر�ر ي�صدره  و�أن نقوم بت�صنيفها كمنظمة 

.
يقدم �لدعم حلما�ص“128

�أكد جمال حمي�صن، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، و�أحد م�صاعدي �لرئي�ص �لفل�صطيني   •

يوؤثر على  “�لقيام بخطو�ت ت�صعيدية جتاه حما�ص، مبا ال  ينوي  �أن عبا�ص  حممود عبا�ص، 

.
�صعبنا و�أهلنا يف قطاع غزة، ودون �مل�صا�ص مب�صاحلهم“129

خف�صت “�إ�رش�ئيل“، للمرة �لثانية يف غ�صون يومني، من قدرة �لكهرباء �لتي تزود بها قطاع   •

ميجاو�ط   12 مقد�ره  ما  خف�صت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  غزة  قطاع  يف  �لطاقة  �صلطة  وقالت  غزة، 

 .
130

�إ�صافية من �لكهرباء، لي�صبح جمموع ما جرى تخفي�صه يف يومني 20 ميجاو�ط

   The Interdisciplinary Center Herzliya �لتخ�ص�صات  متعدد  هرت�صليا  مركز  �أطلق   •

موؤمتر هرت�صليا �لـ 17، مب�صاركة فعالة ملندوبني عن �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة فتح. وتتمثل 

�لرئي�ص  م�صت�صار  من  كل  �ملوؤمتر  يف  �صيلقيها  وخطابات  كلمات  عب  �لفل�صطينية  �مل�صاركة 

�إىل  �صعث،  نبيل  فتح  حركة  يف  �لدولية  �لعالقات  وم�صوؤول  �لدولية  للعالقات  عبا�ص  حممود 

جانب مد�خلة من رئي�ص ما ي�صمى بلجنة �لتو��صل مع �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي �إليا�ص �لزنانريي، 

�أمن �ملياه يف �ملنطقة وتاأثري�ته، ي�صارك  �إىل م�صاركة فل�صطينية يف جل�صة مغلقة حول  �إ�صافة 

�الأردنية  �ململكة  �الأردن يف  ند�ء جدالين، رئي�ص هيئة مياه و�دي  �لفل�صطينية  �إىل جانب  فيها 

.
131

�لها�صمية، �صعد �حلمر

تنفيذ عملية  �الإ�رش�ئيلي، بعد حماولته  فل�صطيني بر�صا�ص قو�ت �الحتالل  ��صت�صهد �صاب   •

.
132

طعن بالقرب من �حلاجز �لع�صكري �لقريب من قرية جبع �صمال �رشق �لقد�ص �ملحتلة

“بد�أ �لعمل �ليوم  قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف تغريدة له عب تويرت:   •

على �الأر�ص، كما وعدت، الإقامة جتمع �صكاين جديد ل�صكان عمونا“. و�أ�صاف: “بعد ع�رش�ت 
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و�ل�صامرة  يهود�  يف  جديدة  م�صتوطنة  يبني  وزر�ء  رئي�ص  �أول  �أكون  �أن  حقي  من  �ل�صنني، 

.
)�ل�صفة �لغربية(“133

نقل موقع �أن �آر جي �الإ�رش�ئيلي �أن وزير �الت�صاالت �الإ�رش�ئيلي �أيوب قر� �رشح يف حديث   •

مع وكالة بلومبريغ Bloomberg، �أن “هناك �حتماالً كبري�ً جد�ً باأن تكون الإ�رش�ئيل عالقات 

تتباحثان،  و�ل�صعودية  “�إ�رش�ئيل“  فاإن  قر�،  وبح�صب  �ل�صعودي“.  �لتحالف  ت�صميه  ما  مع 

عن طريق و�صطاء �أمريكيني، يف خمتلف �الأن�صطة �لتي تثبت نو�يا �لطرفني يف تطوير عالقات 

قوله.  حّد  على  �لفل�صطينيني،  مع  �ل�رش�ع  فيها  يحل  �لتي  �للحظة  يف  مك�صوفة  ديبلوما�صية 

و�أ�صاف �أنه جتري مناق�صة “�إمكانية فتح م�صالح �إ�رش�ئيلية يف �ل�صعودية، و�ل�صماح للطائر�ت 

�الإ�رش�ئيلية بالتحليق يف �ملجال �جلوي لل�صعودية، �الأمر �لذي يقل�ص �لرحالت �جلوية الآ�صيا 

.
بثالث �صاعات“134

قال �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف،   •

ذلك  يف  مبا  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �حلالة  حول  �لدورية  �الأمن  جمل�ص  جل�صة  يف  قدمها  �إفادة  يف 

غزة  قطاع  �إىل  �لكهرباء  من  �إمد�د�تها  بتخفي�ص  قامت  “�إ�رش�ئيل  �إن  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

.
135

بن�صبة 5l% بناء على طلب فل�صطيني“، دون ت�صمية �جلهة �لتي طلبت �لتخفي�ص

االأربعاء، 2017/6/21

��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف ر�م �هلل، كبري م�صت�صاري �لبيت �الأبي�ص   •

جاريد كو�صرن Jared Kushner، و�ملوفد �الأمريكي لـ“عملية �ل�صالم“ جاي�صون غرينبالت. 

و��صح  ب�صكل  �لق�صايا  كافة  بحث  �للقاء  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لرئا�صة  با�صم  �لناطق  وقال 

مبد�أ  على  �أكد  عبا�ص  �أن  و�أ�صاف  كافة.  �لنهائي  �لو�صع  ق�صايا  �إىل  تطرق  حيث  ومعمق، 

�ل�رشقية“ على حدود “�لقد�ص  �مل�صتقلة وعا�صمتها  �لفل�صطينية  �لدولة  �لدولتني الإقامة   حّل 

�صنة 1967، كما جدد �لتز�مه بتحقيق �ل�صالم �لعادل و�ل�صامل، �لقائم على قر�ر�ت �ل�رشعية 

.
136

�لدولية، ومبادرة �ل�صالم �لعربية

يف �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �صفرية  لت�رشيحات  رف�صها  عن  حما�ص  حركة  عبت   • 

�لت�رشيحات  هذه  �أن  �إىل  �لنظر  الفتة  �حلركة،  فيها  هاجمت  و�لتي  هايل،  نيكي  �ملتحدة  �الأمم 

هذه  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �لقانوع،  �للطيف  عبد  �حلركة  با�صم  �لناطق  وقال  خطرية. 

�لت�رشيحات �متد�د حلملة �لتحري�ص �ملتز�يدة �صّد حما�ص، و�لتي تتفق مع مو�قف �الحتالل 

�أن كل حماوالت و�صم  �لقانوع على  و�أكد  �ملنطقة.  �الإرهاب يف  ر�أ�ص  �لذي يثل  �الإ�رش�ئيلي 

�الحتالل،  تقاوم  وطني  حترر  حركة  حما�ص  و�صتبقى  بالف�صل  �صتبوء  باالإرهاب  �حلركة 

.
137

وتد�فع عن حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �مل�رشوعة
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قالت حركة حما�ص �إن دخول �لوقود �مل�رشي �خلا�ص بت�صغيل حمطة توليد �لكهرباء لقطاع   •

غزة، “خطوة مهمة“ يف مو�جهة �حل�صار �الإ�رش�ئيلي. و�أو�صح �ملتحدث با�صم �حلركة حازم 

قا�صم، يف بيان له، �أن دخول �لوقود �مل�رشي، من �صاأنه “تعزيز �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني يف 

غزة“. و�أ�صاف قا�صم �أن “هذه �ال�صتجابة �مل�رشية حلاجات �صعبنا يف غزة، هي خطوة مقدرة 

وم�صكورة، وتعك�ص �لدور �مل�رشي �لتاريخي و�لقومي �لد�عم ل�صمود �صعبنا �لفل�صطيني، 

 .
وحلقوقه ومطالبه �لعادلة“138

عّب وزير �ملالية و�لتخطيط �صكري ب�صارة عن �رتياحه لقر�ر �ملحكمة �لفيدير�لية يف و��صنطن   •

�لتحرير  ومنظمة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على  �أعو�م  �أربعة  منذ  قائمة  �إ�صافية  دعوى  باإ�صقاط 

�ملحاكم  يف  و�ملنظمة  �ل�صلطة  �صّد  �ملرفوعة  �لق�صايا  —�إحدى  �لدعوى  وكانت  �لفل�صطينية. 

�الأمريكية— قد رفعت من قبل جمموعات يينية حتاول �حل�صول على تعوي�صات مالية، 

يحملون  مو�طنون  خاللها  وُجرح  ُقتل  عمليات  عن  بامل�صوؤولية  و�ملنظمة  �ل�صلطة  متهمة 

لنحو و�صلت  مالية  بتعوي�صات  �ملدعون  طالب  وحيث  و�الإ�رش�ئيلية،  �الأمريكية   �جلن�صية 

.
139

900 مليون دوالر �أمريكي

اخلمي�س، 2017/6/22

�ل�صلطة  رئي�ص  �إن  هرت�صليا،  موؤمتر  يف  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

�لفل�صطينية حممود عبا�ص يحاول �إثارة حرب بني حركة حما�ص و“�إ�رش�ئيل“ من خالل قطع 

.
140

�الإمد�د�ت �إىل قطاع غزة

�ألقى مفو�ص �لعالقات �لدولية يف حركة فتح نبيل �صعث خطاباً با�صم �لرئي�ص حممود عبا�ص،   •

با�صتحقاقات  �اللتز�م  �ملتعاقبة  �الحتالل  حكومات  رف�ص  فيه  �أعلن  هرت�صليا،  موؤمتر  �أمام 

�تفاق �أو�صلو، الفتاً �لنظر �إىل �أنه “منذ عودة نتنياهو للحكم يف واليته �لثانية من �لعام 2009، 

و�إىل غاية �ليوم، مار�صت حكومة �الحتالل �صيا�صة تقدمي �رشوط م�صبقة يف كل مرة جديدة 

تقرتب فيها �ملفاو�صات من حتقيق تقدم حقيقي“. وقال �صعث �إن “�ل�صعب �لفل�صطيني قدم 

فل�صطينية  دولة  وباإقامة  باإ�رش�ئيل  �العرت�ف  جمرد  من  �أو�صلو  يف  و�ملوؤملة  �لكبرية  تنازالته 

من   %22l على  دولة  �إقامة  يعني  مبا  �ملحتلة،  �لقد�ص  وعا�صمتها  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف 

.
فل�صطني �لتاريخية“141

مليون  �إىل  �صتحتاج  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  �صهال  �أبو  ماأمون  �لفل�صطيني  �لعمل  وزير  قال   •

2030، من خالل �ال�صتثمار يف �أنظمة �لتعليم، وحت�صني مهار�ت  وظيفة جديدة بحلول �صنة 

.
142

�ل�صباب وجتهيزهم ل�صوق �لعمل
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قلّل �لناطق با�صم حركة حما�ص �صامي �أبو زهري، من �صاأن تهديد�ت قائد �ملنطقة �جلنوبية   •

بجي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بحّق �ملقاومة �لفل�صطينية. وقال �أبو زهري، يف ت�رشيح �صحفي، 

�إن “تلك �لتهديد�ت ال تخيف �صعبنا“. و�أ�صاف �أن على �الحتالل �أن يفكر كثري�ً قبل �تخاذ �أي 

قر�ر للحرب. وكان قائد �ملنطقة �جلنوبية بجي�ص �الحتالل �إيال ز�مري Eyal Zamir   قد �أطلق 

.
143

جمموعة من �لت�رشيحات �لتي يتوعد بها قطاع غزة و�ملقاومة �لفل�صطينية

�أكدت كتائب �لق�صام �أن يوم �لقد�ص �لعاملي هو منا�صبة لر�ّص �صفوف �الأمة وتوحيد جهودها   •

وت�صحيح بو�صلتها ليكون هدفها حترير �لقد�ص وفل�صطني وكن�ص �الحتالل. و�صددت على 

��صتئ�صال  يف  ملهمتها  تنطلق  و�أن  �جلانبية،  معاركها  عن  �الأمة  تتوقف  �أن  �الأو�ن  �آن  قد  �أنه 

.
144

�ل�رشطان �لذي ينخر �أو�صالها، وهو �الحتالل

�أ�صدر رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو تعليماته الإطالق م�رشوع بناء ��صتيطاين   •

�صخم، يف �رشقي �لقد�ص، ي�صمل �صبعة �آالف وحدة �صكنية جديدة، �صمن خمطط “تعزيز مكانة 

ترجمان مئري  �لقد�ص،  بلدية  رئي�ص  نائب  وقال  الإ�رش�ئيل“.  �أبدية  كعا�صمة  �ملوحدة   �لقد�ص 

رئي�ص  لديو�ن  �لعام  �ملدير  �إن  و�لبناء،  �لتخطيط  جلنة  يرت�أ�ص  �لذي   ،Meir Turgeman

للتنظيم  �للو�ئية  �للجنة  لرئي�صة  �لب�رشى“  “هذه  �أبلغ   ،Eli Groner غرونر  �إيلي  �حلكومة، 

.
145Jerusalem District Planning and Building Committee و�لبناء يف �لقد�ص

موؤمتر  خالل  كات�ص،  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  طالب   •

زيارة  �أجل  من  لنتنياهو  دعوة  بتوجيه  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان  �ل�صعودي  �مللك  هرت�صليا، 

�ل�صلمية يف �لعملية  �أجل دفع  “من  �لدعوة بكونها   �الأخري للمملكة ودول �خلليج، مبر�ً هذه 

.
�ل�رشق �الأو�صط“146

برحاب �لف�صيل  رم�صان  �صهر  من   27 �لـ  ليلة  فل�صطيني  مو�طن  �ألف   300 نحو  �أحيا   • 

.
147

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، بالرغم من �إجر�ء�ت �الحتالل �مل�صددة يف �ملدينة �ملقد�صة

�أعلنت �صلطة �لطاقة يف قطاع غزة عن ت�صغيل حمطة �لكهرباء بكميات �لوقود �مل�رشي �لتي   •

دخلت للمرة �الأوىل من معب رفح، و�أن حمطة �لتوليد دخلت �خلدمة بقدرة مولدين �ثنني بعد 

.
148

و�صول �لوقود �مل�رشي �إليها

اجلمعة، 2017/6/23

د�نت وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية ما تناقله �الإعالم �لعبي عن تطبيق خطة تهويدية جديدة،   •

تهدف �إىل تغيري معامل منطقة باب �لعمود يف �رشقي �لقد�ص �ملحتلة، وطم�ص هويتها �لتاريخية 

و�حل�صارية، من خالل تكثيف �لتو�جد �لع�صكري و�ل�رشطي يف �ملنطقة، وبناء �أبر�ج ع�صكرية 
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��صتفز�زية فيها، وو�صع م�صار�ت حديدية تنكيلية ملرور �ملو�طنني �لفل�صطينيني وتفتي�صهم، 

وغريها. و��صتهجنت، يف بيان لها، ال مباالة و�صمت �ملجتمع �لدويل ومنظمات �الأمم �ملتحدة 

يف  �مل�صبوق  وغري  �خلطري  �لت�صعيد  هذ�  �إز�ء  �ليون�صكو،  منظمة  مقدمتها  ويف  �ملخت�صة 

�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �جل�صيمة للقانون �لدويل، خ�صو�صاً و�أنها تتم على مر�أى وم�صمع من 

 .
149

�لعامل كله

�مل�رشية  �ل�صلطات  توريد  �صقفة  خليل  غزة  قطاع  يف  �ملالية  بوز�رة  �لبرتول  هيئة  مدير  �أكد   •

�لتفاهمات  �ل�صوالر مّت بناء على  �أن توريد  �ل�صوالر �مل�رشي. وبنّي �صقفة  �ألف لرت من   700

�الأخرية مع م�رش، موؤكد�ً �أنها ت�صمنت توريده للقطاع �لتجاري وحمطة كهرباء غزة. وذكر 

.
150

�أن �لكميات �ملوردة على مد�ر يومني بلغت 1.2 مليون لرت

حّذر �الأمني �لعام لـ“حزب �هلل“ �للبناين ح�صن ن�رش�هلل “�إ�رش�ئيل من �أنها �إذ� �صنّت حرباً على   •

�صورية �أو لبنان، لي�ص من �ملعلوم �أن يبقى �لقتال لبنانياً - �إ�رش�ئيلياً �أو �صورياً - �إ�رش�ئيلياً، 

�الأجو�ء  تفتح  قد  لكن  مبا�رش،  �صكل  يف  تتدخل  قد  دوالً  هناك  �إن  �أقول  �أنني  يعني  ال  وهذ� 

لع�رش�ت �الآالف، بل مئات �آالف �ملجاهدين و�ملقاتلني من كل �أنحاء �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي 

.
ليكونو� �رشكاء يف هذه �ملعركة“151

�لتقى �ملوفد �الأمريكي لـ“عملية �ل�صالم“ جاي�صون غرينبالت بعائلتي �جلنديني �الإ�رش�ئيليني   •

هد�ر  �جلنديني  عائلتا  ح�رشه  �للقاء  �أن  �لعا�رشة  �لعبية  �لقناة  وذكرت  غزة.  يف  �الأ�رشى 

�إن�صانية لالأمم �ملتحدة جتاه  �أي مبادرة  �آرون، وطالبتا ب�رشورة ��صرت�ط  جولدن و�صاوؤول 

حركة  ت�رشفات  �أ�صماها  ما  ب�صبب  غ�صبه  عن  غرينبالت  عّب  فيما  �جلنود.  با�صتعادة  غزة 

حما�ص باحتجاز �جلنود، و��صفاً �لفعل بالعمل غري �الإن�صاين، و�أنه يقف مع عائالت �جلنود 

.
152

يف مطالبها �لعادلة

ال�صبت، 2017/6/24

وقال  �الإلكـــرتونية.  �جلر�ئـم  قانون  على  عبا�ص  حممود  �لفل�صــطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �صادق   •

م�صت�صار �لرئي�ص لل�صوؤون �لقانونية ح�صن �لعوري �إن �لقانون �صيعمل على تنظيم �ملعامالت 

و�أ�صاف  �الجتماعي.  �لتو��صل  ومو�قع  �الإعالمية،  �الإلكرتونية  �ملو�قع  وعمل  �الإلكرتونية، 

�لعوري �أن قانون �لعقوبات مل يكن ي�صمل �لقطاع �الإلكرتوين، باعتباره قطاع م�صتجد، لذلك 

جاء هذ� �لقانون ليعمل على تنظيم هذ� �لقطاع �ملهم، من حيث فر�ص عقوبات على من يخل 

.
153

بال�صلوك �لعام، �أو �لتحري�ص من خالل هذه �ملو�قع

�إىل  قريباً  �صيعود  �لتيار  قادة  من  عدد�ً  �إن  دحالن،  تيار  �أقطاب  �أحد  ز�يدة،  �أبو  �صفيان  قال   •

.
154

�لقطاع، على �أن يعود دحالن يف مرحلة تالية
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قالت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �إن جميع من ّمرو� بتجربة �العتقال من �لفل�صطينيني،   •

و�لذين ُيقدر عددهم مبليون فل�صطيني، تعر�صو� ل�صكل �أو �أكرث من �أ�صكال �لتعذيب �جل�صدي 

�أفر�د �لعائلة، وقد تعر�صت �لغالبية  �أو  �أمام �جلمهور  و�لنف�صي، و�الإيذ�ء �ملعنوي، و�الإهانة 

.
155ً

منهم الأكرث من �صكل من �أ�صكال �لتعذيب، و�لتي جتاوزت �لثمانني �صكال

ومع�صكر�ت  مقر�ت  على  �الإ�رش�ئيلي  �حلربي  �ل�صالح  طري�ن  نفذها  �لتي  �لغار�ت  �أ�صفرت   •

تابعة جلي�ص �لنظام يف �صورية، يف مدينة �لبعث مبحافظة �لقنيطرة، عن �صقوط �صبعة جنود 

.
156

قتلى على �الأقل

االأحد، 2017/6/25

�حل�صار  ملو�جهة  �حلركة  �صعي  �حلية،  خليل  غزة،  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  نائب  �أكد   •

على �لقطاع وك�رشه، منبهاً �إىل �أن ��صتمر�ر �صيا�صة �حل�صار هي حماولة لك�رش �إر�دة �صعب 

�لفل�صطيني. وقال �حلية، خالل خطبة �لعيد يف �صاحة �ل�رش�يا مبدينة غزة: “طرقنا كل �الأبو�ب 

لك�رش �حل�صار عن غزة، وطرقنا �أبو�ب �أ�صقائنا يف م�رش فوجدنا بو�بة مفتوحة“. و�أ�صاف: 

�إىل �طمئنان �حلركة  “�صكر�ً م�رش، وغزة فرحة، م�رشورة بالبو�بات �لتي �صتفتح“، م�صري�ً 
.
لوعود م�رش بـ“�أال يبقى �حل�صار على غزة م�صتمر�ً“157

“�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان �إن �لواليات �ملتحدة معنية باإخ�صاع  قال �ل�صفري �الأمريكي لدى   •

حركة حما�ص، و��صفاً �حلركة بـ“�ملنظمة �الإرهابية �لوح�صية“. و�أ�صاف، يف كلمة �ألقاها خالل 

�إ�صافة ��صم هد�ر جولدن �إىل “لوحة �ل�رشف“ بالقد�ص، قائالً: “لدى �لواليات �ملتحدة �لتز�م 

.
باإخ�صاع حما�ص وذلك على �صوء رف�ص �حلركة �إعادة جثة �ل�صابط جولدن“158

�أمام معاً  لل�صالة  و�لرجال  للن�صاء  م�صاحة  الإيجاد  خطة  عن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  تخلت   • 

.
159

حائط �لب�ق يف �لقد�ص

�أعلنت حركة �ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص( �أنها متكنت من   •

يورو  مليون   190 بقيمة  مناق�صة  من   Egged )�إيغد(  �الإ�رش�ئيلية  �حلافالت  �رشكة  حرمان 

يف  �ملو��صالت  خطوط  الإد�رة  �لهولندية  �حلكومة  طرحتها  دوالر(،  مليون   212.45 )نحو 

.
160

�صمال هولند�

االإثنني، 2017/6/26

حول  �ل�صهيوين  �الحتالل  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  ت�رشيحات  �إن  حما�ص  حركة  قالت   •

على  تدلل  لها“  �الأ�رشى  �جلنود  جثث  الحتجازها  حّد  وو�صع  حما�ص  باإخ�صاع  “�لتز�مهم 
�لناطق  ل�صان  على  �حلركة  وو�صفت  �لفل�صطيني.  و�ل�صعب  �حلركة  �صمود  لعو�مل  جهله 
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لل�صفري  ر�صالة  برهوم  ووّجه  و�لرعناء“.  بـ“�لوقحة  �لت�رشيحات  برهوم  فوزي  با�صمها 

�لبا�صلة �صتحطم  “غزة �ملحا�رشة ك�صفت زيفكم، وحما�ص ومقاومة �صعبنا  �الأمريكي قائالً 

.
كل معادالتكم“161

نفى �لقيادي �ملقرب من �لنائب حممد دحالن، �صفيان �أبو ز�يدة �صحة �لوثيقة �لتي يتم تد�ولها   •

يف و�صائل �الإعالم حول نتائج �حلو�ر مع حما�ص يف �لقاهرة. و�أكد �أبو ز�يدة �أن �لوثيقة مزورة 

حما�ص.  مع  للحو�ر  حقيقية  نتائج  باأي  لها  عالقة  ال  �إعالمية  فبكات  وهي  �صحيحة  وغري 

وكانت هناك وثيقة ُن�رشت عب و�صائل �الإعالم عن نتائج لقاء دحالن - حما�ص يف �لقاهرة، 

.
162

تتكون من 15 بند�ً، وتهدف �إىل �إغالق ملف �مل�صاحلة �ملجتمعية ب�صكل كامل

قالت �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا، يف تقرير لها مبنا�صبة �ليوم �لعاملي مل�صاندة   •

�صحايا �لتعذيب، �إن “�ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �صجون �أجهزة �أمن �ل�صلطة يتعر�صون ل�صتى 

�صنوف �لتعذيب، �أبرزها �ل�رشب �ملبح و�لتعليق كالذبيحة“، و�إنه “خالل �صنو�ت �لتعذيب 

�ملنهجي قتل �صبعة مو�طنني حتت �لتعذيب، وال تز�ل �أجهزة �أمن �ل�صلطة متار�ص �لتعذيب على 

نطاق و��صع يف ظّل قر�ر �صيا�صي د�عم لالأجهزة �الأمنية وغياب �أي رقابة ق�صائية“. و�أ�صاف 

�لتقرير �أنه ال يعرف على وجه �لدقة عدد �ملعتقلني يف �صجون �أمن �ل�صلطة، ففي �لربع �الأول 

وطالب  حمررون  �أ�رشى  معظمهم  و��صتدعاء،  �عتقال  حاالت   1,007 �صجل   2017 �صنة  من 

تعر�ص �لكثريون منهم للتعذيب، ويف �صنة 2016 قّدر عدد من تعر�صو� لالعتقال و�ال�صتدعاء 

.
163ً

بـ 2,224 مو�طنا

الثالثاء، 2017/6/27

�ملو�قع  من  عدد�ً  يونيو،  حزير�ن/  �صهر  خالل  بر�ك،  �أحمد  �لفل�صطيني  �لعام  �لنائب  حجب   •

حممد  فتح  حركة  من  �ملف�صول  و�لقيادي  حما�ص  حركة  من  �ملقربة  �الإعالمية،  �الإلكرتونية 

دحالن. وهذه �ملو�قع �ملحجوبة هي: �صبكة قد�ص �الإخبارية، ووكالة قد�ص بر�ص �الإخبارية، 

ومركز  �صفا،  �لفل�صطينية  �ل�صحافة  ووكالة  للحو�ر،  وفل�صطني  �لف�صائية،  �الأق�صى  وقناة 

لالأنباء،  �صهاب  ووكالة  الين،  �أون  وفل�صطني  �الآن،  فل�صطني  ووكالة  لالإعالم،  فل�صطني 

 و�أمامة �الإخباري، و�أجناد �الإخباري، و�إن اليت بر�ص، و�أمد، وفر��ص بر�ص، و�لكر�مة بر�ص،

.
164

و�لكوفية بر�ص، و�صفا، و�صوت فتح �الإخباري، ووكالة فل�صطني بر�ص لالأنباء

�صنّت طائر�ت �إ�رش�ئيلية ثالث غار�ت على مو�قع يف قطاع غزة، مل ت�صفر عن وقوع �إ�صابات.   •

وقال �لناطق با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �إن طائر�ت �صالح �جلو، �أغارت على موقعنْي تابعنْي 

على  رد�ً  �لغار�ت  “تاأتي  له:  بيان  يف  و�أ�صاف  غزة.  قطاع  وجنوب  �صمال  يف  حما�ص  ملنظمة 
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 Sha‘ar[ هانيغيف  �صاعار  �الإقليمي  �ملجل�ص  �أر��صي  باجتاه  �صاروخية  قذيفة  �إطالق 

.
165

�.“]HaNegev Regional Council

بد�ية  منذ  �أنه   Nadav Argeman �أرغمان  ند�ف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  رئي�ص  ك�صف   •

�صّد  فد�ئية  لعمليات  خمطط   2,000 من  �أكرث  �إىل  �لو�صول  من  �جلهاز  “متكن   2016 �صنة 

�أرغمان، خالل موؤمتر  �إ�رش�ئيل، وذلك بو��صطة تن�صيقات تكنولوجية و��صتخبارية“. وقال 

�ل�صايب �لذي عقد يف جامعة تل �أبيب، �إنه مّت �عتقال �ملئات منهم، وت�صليم ق�صم �آخر لل�صلطة 

.
166

�لفل�صطينية، وحتذير ق�صم ثالث

�أطلق جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي �صندوق ليبتاد Libertad، �لذي �صي�صكل ذر�عاً �إ�صافياً يف   •

من  �ملو�صاد  �صيمّكن  �ل�صندوق  للجهاز.  �لتكنولوجية  �لقوة  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �جلهود  �إطار 

�إجر�ء �لبحث و�لتطوير بوترية �رشيعة بغية �لتعاظم �لتكنولوجي، وحتقيق �أهد�فه �ملختلفة يف 

.
167

بيئة �بتكارية ومليئة بالتحديات، مع �لرتكيز على �مل�صالح ذ�ت �ل�صلة بن�صاطه

حّذر �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان من �لتدهور �حلاد غري �مل�صبوق يف �الأو�صاع   •

�الإن�صانية يف قطاع غزة. ونبّه يف “مذكرة حتديث موقف“ ب�صاأن �الأو�صاع يف قطاع غزة �إىل �أن 

�صكان �لقطاع يعي�صون و�حدة من �أكرث �الأزمات �لتي مرو� بها �صدًة منذ بدء فر�ص �حل�صار 

عليه يف �صنة 2006، و�أنه قد و�صل عدد �الأدوية �لتي �نعدمت بالكامل يف “م�صتودع �أدوية غزة 

 �ملركزي“ �إىل 170 �صنفاً، بن�صبة 33l% من �إجمايل عدد �أ�صناف �الأدوية �الأ�صا�صية، فيما ال يز�ل

 نحو 37 �صنفاً من �أ�صل 67 �صنفاً من �أدوية مر�ص �ل�رشطان معدومة، وهو ما يعني �أن نحو

.
168

70l% من �لرعاية �لطبية و�خلدمات �ملقدمة ملر�صى �ل�رشطان باتت متوقفة ب�صكل �صبه كامل

ن�رشت �لوكالة �ليهودية �لعاملية يف خمتلف �ل�صحف �الإ�رش�ئيلية بياناً عاماً �تهمت فيه حكومة   •

للخطر  �ليهودي  �ل�صعب  م�صتقبل  “تعّر�ص  �أنها  نتنياهو،  بنيامني  برئي�صها  ممثلة  �الحتالل 

وتهدد وحدته“، وذلك �إثر قر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إلغاء خمطط لتخ�صي�ص �صاحة ل�صالة 

�أحز�ب  �صغط  حتت  وذلك  �لب�ق،  �صاحة  يف  و�لليب�ليني  و�ملحافظني  �الإ�صالحيني  �ليهود 

.
169

�حلريدمي

االأربعاء، 2017/6/28

يف �لفل�صطينية  للحكومة  طارئة  جل�صة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  تر�أ�ص   • 

ر�م �هلل، و�أكد �أهمية ��صتمر�ر �لعمل من �أجل �لو�صول �إىل م�صاحلة وطنية �صمن خطته �لقائمة 

على حّل �للجنة �الإد�رية يف قطاع غزة، ومتكني �حلكومة من �أد�ء مهامها يف قطاع غزة، و�إجر�ء 

.
170

�النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية
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نفت حركة حما�ص �صحة ما مّت تد�وله يف و�صائل �الإعالم حول �تفاق يف �لقاهرة، �أطلق عليه   •

.
171

��صم “وثيقة وفاق وطني لبناء �لثقة“، موؤكدة عدم وجود هذه �لوثيقة من �الأ�صا�ص

�الأغا  يو�صف  �لطفل  ��صت�صهاد  �لقدرة  �أ�رشف  غزة  يف  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  �لناطق  �أعلن   •

مب�صت�صفى �لرنتي�صي لالأطفال بغزة بعد �نتظار حتويلته منذ 17 يوماً. و�أ�صار �لقدرة �إىل �أنه 

�لطفل �لر�بع �لذي ي�صت�صهد ب�صبب توقف �لتحويالت �لعالجية، يف �أقل من 48 �صاعة. وبذلك 

.
يرتفع عدد �صهد�ء �لتحويالت �لعالجية �إىل 12 �صهيد�ً منذ بد�ية �صنة 1722016

�لفل�صطينية يف قطاع غزة بتنفيذ مرحلة جديدة من  �لوطني  �لد�خلية و�الأمن  �رشعت وز�رة   •

�إجر�ء�ت �صبط �حلدود �جلنوبية مع م�رش. وت�صمل �ملرحلة �الأوىل من هذه �الإجر�ء�ت تعبيد 

منظومة  ن�رش  جانب  �إىل  كم،   12 بطول  �جلنوبي  �حلدودي  �ل�رشيط  على  �لطريق  وت�صوية 

مر�قبة بالكامري�ت و�أبر�ج مر�قبة، �إ�صافة �إىل تركيب �صبكة �إنارة كاملة. وقال �للو�ء توفيق 

�إن�صاء منطقة  �لعمل على  �إنه يجري حالياً  �لوطني،  �لد�خلية و�الأمن  نعيم، وكيل وز�رة  �أبو 

عازلة على �حلدود بعمق مئة مرت د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية بحيث ت�صبح منطقة ع�صكرية 

.
173

مغلقة

�أن عدد نو�ب �ملجل�ص  �أكد �لناطق �الإعالمي ملركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات ريا�ص �الأ�صقر   •

�إعادة  بعد  نائباً،   12 �إىل  �رتفع  �الحتالل  �صلطات  لدى  �ملختطفني  �لفل�صطينيني  �لت�رشيعي 

.
174

�ختطاف �لنائب عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح حممد بدر من �خلليل

دعم  يف  �لكبري  قطر  دور  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صابق  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ثّمن   •

�للحمة �خلليجية  �أن تعود  �لفل�صطيني، ر�جياً  �ل�صعب  �لفل�صطينية ووقوفها بجانب  �لق�صية 

لقاء خا�ص  و�أكد م�صعل، يف  �الأ�صقاء.  �لفرقة بني  يتم نزع فتيل  و�أن  ل�صابق عهدها وقوتها، 

نظمته حما�ص يف �لن�صري�ت و�صط قطاع غزة، �أن وحدة �ل�صف �لعربي و�خلليجي من م�صلحة 

�لق�صية �لفل�صطينية، وحما�ص، وم�صلحة �الأمة و�ملنطقة وق�صاياها و�أمنها، حتى تقوم �الأمة 

.
175

�لعربية و�الإ�صالمية بدورها �ملطلوب يف مو�جهة �الحتالل �ل�صهيوين و�أعد�ء �الأمة

وكرّر  حما�ص،  حركة  على  عنيفاً  هجوماً  �أدلي�صتاين  يويل  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  رئي�ص  �صّن   •

�لتي  �ملاأ�صاوية  �الأو�صاع  م�صوؤولية  “تتحمل  �لتي  هي  باأنها  لها،  �الإ�رش�ئيلية  �التهامات 

�الأعلى  �ملجل�ص  يف  �ألقاه  خطاب  خالل  �أدلي�صتاين،  وو�صف  غزة“.  قطاع  �صكان  يعي�صها 

�لفيدر�يل �لرو�صي Federation Council )Russia(l، يف زيارة ر�صمية هي �الأوىل له ملو�صكو 

ب�صفته رئي�صاً للكني�صت، و�صف حما�ص باأنها “ت�صتهرت بحياة �صكان قطاع غزة بنف�ص مقد�ر 

.
��صتهتارها بحياة �ملو�طنني �الإ�رش�ئيليني“176
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خلطة  للرتويج  فيديو  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  ن�رش   •

للقطاع،  و�ل�صادر�ت  �لو�رد�ت  بو�صول  لل�صماح  غزة  �صاطئ  قرب  �صناعية  جزيرة  �إقامة 

.
177

وخلروج ودخول مو�طنيه، وذلك بعد �أن كان يتحدث فقط عن هذه �خلطة

رف�ص جمل�ص �لطائفة �الأرثوذك�صية يف �لنا�رشة بيع �الأوقاف �مل�صيحية و�لتفريط بها، وحّمل   •

�لبطريرك ثيوفيلو�ص �لثالث كامل �مل�صوؤولية عن مترير وتنفيذ هذه �ل�صفقات، كذلك طالبه 

�القت�صادية،   Calcalist كلكلي�صت  �صحيفة  ك�صف  �أعقاب  يف  وذلك  �إلغائها،  على  بالعمل 

 �لتابعة ملجموعة يديعوت �أحرونوت، عن قيام بطريركية �ليونان �الأرثوذك�ص ببيع 500 دومن

�لفل�صطيني  �لطالبية  حي  يف  خ�صو�صاً  �لقد�ص،  يف  �لبطريركية  �أر��صي  من   )
2
م �ألف   500(

�لعريق، وحي “نيوت“ يف �ل�صطر �لغربي من �ملدينة، على مقربة من دير �مل�صلبة �لقريب من 

.
178

مبنى �لكني�صت، �إىل جهات �إ�رش�ئيلية

من  �أطلقت  قذ�ئف  �صقوط  �أعقاب  يف  للجوالن،  زيارته  خالل  نتنياهو،  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�صورية: “نحتفل بالذكرى �لـ 40 لتاأ�صي�ص بلدة كات�رشين عا�صمة �جلوالن. قلت هنا �إننا لن 

نقبل بانزالق �لنري�ن �إىل �أر��صينا، و�إننا �صرند على �أي �إطالق نار. وخالل �لكلمة �لتي �ألقيتها 

�صقطت د�خل �أر��صينا قذ�ئف �أطلقت من �لطرف �ل�صوري، وجي�ص �لدفاع قد رّد على ذلك. 

.
نحن نهاجم من يهاجمنا، هذه هي �صيا�صتنا و�صن�صتمر فيها“179

اخلمي�س، 2017/6/29

�أكد �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات، خالل كلمة دولة   •

�أن �ل�صعب �لفل�صطيني يار�ص حقه �مل�رشوع يف �لدفاع عن نف�صه  فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة، 

�صّد جر�ئم �حلرب �لتي ترتكبها �صلطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صده، باحتاللها �مل�صتمر منذ 

خم�صة عقود. وقدم عريقات عر�صاً لطبيعة �جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية. ويف رده على �صوؤ�ل ل�صحفي 

�إ�رش�ئيلي ب�صاأن �عتبار حركة حما�ص وقوى فل�صطينية حركات �إرهابية، رّد عريقات بالتاأكيد 

.
180

على �أنها جزء ال يتجز�أ من �ل�صعب �لفل�صطيني ون�صاله �صّد �الحتالل

�أمنية  حالة  �أي  بوجود  ت�صمح  لن  حركته  �أن  على  �لزهار  حممود  حما�ص  يف  �لقيادي  �صدد   •

لبنامج  حديثه  خالل  �لزهار،  وبنّي  غزة.  قطاع  يف  �ملقاومة  ببنامج  ت�رش  وع�صكرية 

“ها�صتاق“ على قناة �جلزيرة، �أن هناك لقاء�ت جمعت وفد�ً من حركته مع �أع�صاء حم�صوبني 
موؤخر�ً.  غزة  قطاع  د�خل  �أم  م�رش  يف  �صو�ء  دحالن  حممد  �لت�رشيعي  باملجل�ص  �لنائب  على 

ونّوه �إىل �أن �للقاء �لذي جمع �لوفد�ن مب�رش �أ�صفر عن �التفاق على جمموعة ق�صايا، �أبرزها 
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تفعيل �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إدخال �لكهرباء و�لدو�ء لغزة، و�ل�صعي لفتح معب رفح، و�إجناز 

.
181

�مل�صاحلة �ملجتمعية

�الأ�رشى  �أهايل  منع  قررت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  قالت   •

�ملنتمني �إىل حركة حما�ص يف قطاع غزة من زيارتهم. و�أعربت �صهري زقوت، �ملتحدثة با�صم 

�للجنة عن قلقها من تد�عيات هذ� �لقر�ر. ومن جهتها، �صددت �لهيئة �لقيادية �لعليا الأ�رشى 

.
182

حما�ص على رف�صها للقر�ر

�لتاأجري  �صفقات  لكل  �لر�ف�ص  موقفها  على  �لكنائ�ص  ل�صوؤون  �لعليا  �لرئا�صية  �للجنة  �أكدت   •

�لقد�ص  يف  رحابيا“  “�صفقة  على  تعقيباً  وذلك  �الأرثوذك�صية،  �لطائفة  ملمتلكات  و�لبيع 

�أكدت  كما  �الإ�رش�ئيلية.  �ال�صتثمار  �رشكات  و�إحدى  �الأرثوذك�ص  �لروم  بطريركية  بني 

وحمايتها  �ملمتلكات،  هذه  على  �حلفاظ  م�صوؤولية  حتمل  على  �لبطريركية  م�صوؤولية  على 

.
183

و��صتخد�مها مل�صلحة تعزيز �لوجود �مل�صيحي يف هذه �لبالد، ووقف نزيف �لهجرة

يف �صقطت  طيار  بدون  طائرة  �أن  �أدرعي  �أفيخاي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  با�صم  �ملتحدث  �أعلن   • 

.
184

بيت حلم

لفل�صطني  �الإ�رش�ئيلي  �إنهاء �الحتالل  �إن  �أنطونيو غوتريي�ص  �ملتحدة  �لعام لالأمم  �الأمني  قال   •

كلمة  يف  غوتريي�ص،  ودعا  �ملنطقة“.  يف  �لد�ئم  �ل�صالم  �أ�ص�ص  الإر�صاء  �لوحيد  “�ل�صبيل  هو 

 �ألقتها نيابة عنه نائب �الأمني �لعام �أمينة حممد Amina Mohammed، خالل �فتتاح منتدى

بنيويورك،  �لدولية  �ملنظمة  مقر  يف   ،1967 حلرب  �خلم�صني  �لذكرى  الإحياء  �ملتحدة  �الأمم 

�لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �إىل ��صتئناف مفاو�صات مبا�رشة ب�صاأن جميع ق�صايا �حلّل 

.
185

�لنهائي، على �أ�صا�ص قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة

اجلمعة، 2017/6/30

لن متر  �لقرن“  “�صفقة  �إن  �أبو مرزوق  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى  �ملكتب  قال ع�صو   •

مهما �صاءت �الأو�صاع �الإقليمية، و�ن�صغل �الإقليم بنف�صه. و�صدد �أبو مرزوق على �أن �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي لن يكون جزء�ً من �ملنطقة ما د�مت �لقد�ص و�الأق�صى عنو�ن �ملرحلة. ونبّه �إىل �أن 

.
186

دعو�ت �لتوجه نحو �ل�صهاينة لي�صت بريئة، مهما كانت �لذريعة

جديدة  ع�صكرية  م�صاعد�ت  تقدمي  على  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  يف  �مليز�نية  جلنة  و�فقت   •

�جلوي  �لدفاع  نظام  حت�صني  يف  لالإ�صهام  دوالر؛  ماليني   705 تبلغ  بقيمة  لـ“�إ�رش�ئيل“ 

�أنظمة  �أنه �صتُخ�ص�ص هذه �الأمو�ل لتطوير و�رش�ء  لـ“�إ�رش�ئيل“. و�أفادت �صحيفة معاريف 

دفاع جوي مثل منظومة �لقبة �حلديدية Iron Dome، وحيت�ص، ومقالع د�ود، وذلك خالل 
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�صنة 2018. و�أ�صارت �إىل �أن �مل�صاعدة �الأمنية بلغت هذه �ل�صنة مقد�ر�ً �أعلى بنحو 100 مليون 

.
دوالر من م�صاعد�ت مماثلة و�فقت عليها يف �صنة 1872016

�أكد فريق �لر�صد و�لتوثيق يف جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية توثيقه 462 حالة   •

وفاة حتت �لتعذيب ملعتقلني ومعتقالت فل�صطينيني يف �صجون �لنظام �ل�صوري، بينهم �أطفال 

�لنظام  مطالبتها  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  جددت  كما  �ل�صن.  يف  وكبار 

ُيعّد  �لذين  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  من   1,613 من  �أكرث  عن  و�الإف�صاح  باالإفر�ج  �ل�صوري 

م�صريهم جمهوالً، موؤكدة �أن ما يجري د�خل �ملعتقالت �ل�صورية للفل�صطينيني هو “جرية 

.
حرب بكل �ملقايي�ص“188

م�رشوع  ب�صاأن  موؤقت  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

“قانون �عتناق �ليهودية“. وقال نتنياهو �إنه عقد لقاء مع روؤ�صاء �أحز�ب �الئتالف )�حلاكم( 
�لذي �أثمر �تفاق بخ�صو�ص م�رشوع �لقانون. وعن هذ� �التفاق قال: “يف حقيقة �الأمر، يتفق 

�مللتم�صون و�حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صوياً على جتميد كافة �الإجر�ء�ت �ملتعلقة بق�صية �عتناق 

�لت�رشيع يف �حلكومة و�لكني�صت يف  �لعليا، وجتميد ق�صية  �لعدل  �ليهودية يف حمكمة  �لديانة 

.
مو�صوع �عتناق �لديانة �ليهودية“189

بد�أت يف جزيرة رود�ص �ليونانية �أعمال “موؤمتر �مل�صاحلة و�حلو�ر بني يهود ليبيا و�لعرب“،   •

وبني  �لليبيني  �ليهود  بني  �لعالقات  لتطبيع  ر�صمي  ب�صكل  �لليبية  �حلكومة  تقيمه  �لذي 

و�صارك  �إ�رش�ئيليني.  وزر�ء  بح�صور  “�إ�رش�ئيل“،  مع  للتطبيع  كمقدمة  �لعربية،  �لدول 

جمليئيل جيال  �الجتماعية  �مل�صاو�ة  ووزيرة  قر�  �أيوب  �الإ�رش�ئيلي  �الت�صاالت   وزير 

.
190

Gila Gamliel، يف �ملوؤمتر

عالجه  حتويلة  تاأخر  جر�ء  غزة،  قطاع  من  �لعطار،  �صابر  ب�صام  �ملري�ص  �ل�صاب  ��صت�صهد   •

�صهد�ء  عدد  يرتفع  وبذلك  �هلل.  ر�م  يف  �ل�صلطة  قبل  من  �لتحويالت  �إيقاف  بعد  �خلارج،  يف 

.
�لتحويالت �لعالجية �إىل 13 �صهيد�ً منذ بد�ية 1912016

�أقّر جمل�ص �الأمن �لوطني �الأملاين German National Security Councill �صفقة لبيع ثالث   •

.
192

غو��صات نووية جديدة لـ“�إ�رش�ئيل“ بقيمة 1.5 مليار دوالر






