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أيار  /مايو 2014

 2014/5/2أعلن الناطق الرسمي باسم املفوضية العليا لألمم املتحدة،
روبرت كولفيل انضامم فلسطني رسميًّا إىل  5اتفاقيات لألمم املتحدة
من أصل  7اتفاقيات أساسية تع ّزز حامية حقوق اإلنسان يف فلسطني.
وأفاد كولفيل يف لقاء ،بأ ّن هذه االتفاقيات هي ض ّد التعذيب ،وإلغاء
التمييز العرقي ،وإلغاء جميع أنواع التمييز ض ّد املرأة ،ولحامية
حقوق املعوقني ،وحقوق الطفل .كام انض ّمت فلسطني إىل الربوتوكول
االختياري التابع التفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل بخصوص
ضلوع األطفال يف النزاعات املسلّحة ،والتي من املفرتض أن ترسي
يف  7أيار/مايو  .2014وأ ّما معاهدتا األمم املتحدة للحقوق املدنية
والسياسية وللحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،فمن املفرتض
أن ترسيا يف  2متوز/يوليو .2014
(الحياة)2014/5/2 ،

 2014/5/4نقلت وكاالت أنباء أ ّن املبعوث األمرييك الخاص لشؤون
محادثات السالم يف الرشق األوسط مارتني إنديك يدرس االستقالة
من منصبه عىل خلفية فشل محادثات السالم األخرية بني إرسائيل
والفلسطينيني .وح ّمل مسؤول أمــريك إرسائيل مسؤولية فشل
املحادثات ،وأ ّن نتنياهو مل يتح ّرك يف طريق املفاوضات عىل الرغم
تنص عىل متديد
من محاولة كريي وإنديك تقديم اتفاقية إطارية ّ
املحادثات بني إرسائيل وفلسطني لنهاية العام.
(شينخوا)2014/5/4 ،

 2014/5/4يف مسعاه لس ّن قانون الحقوق القومية للشعب اليهودي
وللدولة ،وخالل اجتامع ملجلس الــوزراء اإلرسائييل ،أكّد بنيامني
نتنياهو عىل تكريس إرسائيل كدولة قومية للشعب اليهودي يف
القوانني األساسية ،وتع ّد هذه الخطوة تح ّديًا للفلسطينيني الذين
يرفضون االعرتاف بإرسائيل دولة يهودية .ويرى نتنياهو أ ّن الدولة
ألي شعب آخر ،وال ميكن
القومية للشعب اليهودي فقط وليس ّ
االعـراف بدولة قومية فلسطينية دون االعـراف بإرسائيل دولة
الشعب اليهودي.
(الرشق األوسط)2014/5/5 ،

 2014/5/7بالتزامن مع زيارة سوزان رايس مستشارة األمن القومي
رصح صائب عريقات لجريدة الرشق األوسط
األمرييك إىل إرسائيلّ ،
بإمكانية استئناف مفاوضات السالم مع إرسائيل .وأكّد أ ّن االتصاالت
مازالت مستمرة مع الجانب األمــريك ،وح ّمل إرسائيل مسؤولية
تعليق املفاوضات وتقويض جهود الواليات املتحدة ،وذلك بعد إعالن
املصالحة الفلسطينية بني حامس وفتح يف  23نيسان  /أبريل .2014
(الرشق األوسط)2014/5/7 ،

 2014/5/8و ّجهت هيومن رايتس ووتش و 17منظمة حقوقية
تحض
فلسطينية ودولية ،خطابًا للرئيس الفلسطيني محمود عباسّ ،
فيه فلسطني عىل السعي بصفة عاجلة للوصول إىل املحكمة الجنائية
الدولية .وش ّددت املنظامت عىل أهمية منح االختصاص للمحكمة
الجنائية الدولية لتقديم ضحايا جرائم الحرب وجرائم ض ّد اإلنسانية
املرتكَبة عىل األرايض الفلسطينية.
(هيومن رايتس ووتش)2014/5/8 ،

 2014/5/10أصدرت حركة حامس بيانًا تستنكر فيه مطالب الواليات
املتحدة األمريكية برضورة اعرتاف الحكومة الفلسطينية املقبلة
تدخل يف الشأن الداخيل الفلسطيني.
بإرسائيل ،واعتربته ً
(شينخوا)2014/5/10 ،

 2014/5/11استنكرت حركة حامس دعوة األمني العام السابق
لجامعة الــدول العربية عمرو موىس ،والتي طالب فيها حامس
برضورة القبول باملبادرة العربية للسالم واالعـراف بوجود دولة
إرسائيل .واعتربت حامس أ ّن األمر يع ّد تدخ ًّل ساف ًرا يف الشأن الداخيل
الفلسطيني .وقال حسام بدران الناطق باسم حركة حامس "هذه
الترصيحات ترض بالقضية الفلسطينية واملصالحة الداخلية ،وتعطي
ذريعة الستمرار مالحقة املقاومة ،وتشديد الحصار عىل قطاع غزة".
(القدس العريب)2014/5/11 ،

 2014/5/11نرشت وكالة وفا تقري ًرا شهريًّا بخصوص مواصلة ق ّوات
االحتالل اإلرسائييل اعتداءاتها عىل الصحفيني لفرض سياسة العزلة
اإلعالمية عىل األرايض الفلسطينية ،حيث بلغ عدد االنتهاكات خالل
شهر نيسان  /أبريل 14 ،2014انتهاكًا ،كمالحقة قوات االحتالل
الحي
للصحفيني ،واالعتداء عليهم بالرضب ،وإطــاق الرصاص
ّ
واملعدين ،وإطالق القنابل املسيلة للدموع ،واالعتقال املبارش ،أو
بتقدميهم للمحاكامت.
(وكالة وفا)2014/5/11 ،

 2014/5/12بعد فشل الجهود األمريكية يف اتفاق السالم بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،أعلنت وزارة الخارجية األمريكية أ ّن
وزير الخارجية األمرييك جون كريي سيجتمع والرئيس الفلسطيني
محمود عباس يف لندن يوم  15أيار  /مايو .كام أشارت املتح ّدثة
باسم الخارجية األمريكية جني سايك إىل أ ّن هدف اللقاء أيضً ا هو
بحث عالقتهم املستمرة مع الفلسطينيني؛ وذلــك يف إشــارة إىل
احتامل استمرار متويل السلطة الفلسطينية يف حال نفّذت اتفاق
املصالحة مع حركة حامس .ترى الواليات املتحدة أ ّن اللوم يقع عىل
الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل ،إشارة لالستيطان اإلرسائييل والطلب
الفلسطيني االنضامم إىل  15اتفاقية دولية.
(رويرتز)2014/5/12 ،

العدد ٩
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تموز  /يوليو 2014

 2014/5/12التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ٍ
وفد من
قيادات حامس يف الضفة الغربية لبحث ترسيع اتفاق املصالحة
الوطنية وتنفيذه ،وإنهاء االنقسام بصورة كاملة.

أ ّن إرسائيل تجري اتصاالت مبارشة مع مسؤولني عرب وفلسطينيني
عرب قنوات خلفية عىل الرغم من توقّف مفاوضات السالم برعاية
جون كريي يف نيسان  /أبريل .2014

 2014/5/12قال عبد الفتاح السييس املرشح الرئايس املرصي ووزير
الدفاع السابق يف مقابل ٍة مع محطة سكاي نيوز عربية" ،إ ّن السالم
مستق ّر بني مرص وإرسائيل ،وأ ّن انتشار الق ّوات املرصية يف مناطق
معيّنة من سيناء هو لحفظ األمن املرصي وحفظ أمن جريان مرص.
وأشار إىل أ ّن اإلرسائيليني تف ّهموا أ ّن وجود الق ّوات يف هذه املناطق
التي متنع نصوص املعاهدة االنتشار فيها إال لحفظ أمن الدولتني.
ويف املقابل ،أعلن مسؤولون إرسائيليون أ ّن إرسائيل وافقت عىل نرش
مد ّرعات وطائرات للجيش املرصي يف سيناء من أجل الرشطة فقط.

 2014/5/18اعترب رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو إحياء
ذكرى النكبة هو تحريض عىل إرسائيل وتشويه لصورة الشعب
اليهودي ،وذلك أثناء الجلسة الحكومية األسبوعية .وأضاف نتنياهو:
إ ّن السلطة الفلسطينية مستمرة يف التحريض وتشويه صورة إرسائيل
من خالل مسريات الحداد عىل ما يس ّمونه النكبة.

(جريدة األيام)2014/5/13 ،

(سكاي نيوز)2014/5/12 ،

 2014/5/14أعلن مسؤول فلسطيني لوكالة الصحافة الفرنسية،
أ ّن لقاء وزير الخارجية األمرييك جون كريي بالرئيس الفلسطيني
محمود عباس يف  15أيار/مايو  2014يف لندن ،قد يكون املحاولة
األخرية من كريي الستئناف املفاوضات .ويع ّد لقاؤه بعباس األ ّول
منذ انهيار املفاوضات بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل ،عندما
علّقت إرسائيل املفاوضات ر ًّدا عىل املصالحة الفلسطينية .وقال
واصل أبو يوسف ،عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،إ ّن الرئيس
يتغي ورشوط
محمود عباس سيبلغ كريي بأ ّن املوقف الفلسطيني لن ّ
استئنافها لن تتب ّدل.
(الرشق األوسط)2014/5/14 ،

 2014/5/15استشهد شابّان فلسطينيان يف رام الله ،برصاص ق ّوات
االحتالل ،خالل مواجهات اندلعت بالقرب من سجن عوفر اإلرسائييل
غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية ،ضمن فعاليات إحياء
الذكرى  66للنكبة ،وأصيب مثانية آخرون ،اثنان منهم يف حالة حرجة.
والشابّان هام :نديم نوارة ( 17سنة) ،من بلدة املزعة الغربية،
ومحمد أبو ظاهر (20سنة) ،من بلدة أبو شخيدم يف رام الله.
(العريب الجديد)2014/5/15 ،

 2014/5/17نقلت وكالة رويرتز أ ّن إرسائيل أجرت اتصاالت مع
مسؤولني فلسطينيني وعرب عرب قنوات خلفية ،حيث اجتمعت
وزيرة العدل تسيبي ليفني كبرية املفاوضني اإلرسائيليني يف املحادثات
رسا يف لندن األسبوع املايض مع
التي جرت عىل مدى تسعة أشهر ًّ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس .وأكّد وزير الخارجية افيجدور
ليربمان للقناة الثانية التلفزيونية اإلرسائيلية هذا اللقاء الذي اعتربه
خاصا وال يعني إعادة املفاوضات .كام مل ّح مسؤول إرسائييل
اجتام ًعا ًّ

( رويرتز)2014/5/17 ،

(شبكة قدس)2014/5/18 ،

أي تحقيقات يف اعتداء
 2014/5/19مل ت ُجر السلطات الفلسطينية ّ
شنتّه ق ّوات األمن الفلسطينية ض ّد رجلني شاركا يف احتجاج سلمي
يف مدينة رام الله .وقالت هيومن رايتس ووتش ،عىل فلسطني
احرتام التزامها بحقوق اإلنسان وتربئة الضحايا ومساءلة الرشطة ميثّل
اعتقالهم ومحاكمتهم انتهاكًا لحقوقهم يف حرية التعبري والتج ّمع،
وذلك يناقض العديد من االتفاقيات الدولية التي انض ّمت إليها
فلسطني يف  2نيسان  /أبريل .2014
(هيومن رايتس ووتش)2014/5/19 ،

 2014/5/20أصدرت إرسائيل أوامر للرشطة وجهاز األمن الداخيل
بتقييد التح ّركات لعد ٍد من نشطاء اليهود من اليمني املتطرف ،خشية
إحداث عراقيل وإفساد زيارة البابا فرنسيس لألرايض املق ّدسة .ونرشت
صحيفة هآرتس اإلرسائيلية ،إ ّن ثالثة شبّان يهود سيمنعون من دخول
القدس إىل أن تنتهي زيارة البابا .وجاءت الخطوة اإلرسائيلية بعد
أن قام مجهولون بالكتابة عىل عمود يف مجمع األساقفة نوتردام
ولكل
بالقدس الرشقية عبارة بالعربية "املوت للعرب وللمسيحيني ّ
من يكرهون إرسائيل".
(الرشق)2014/5/21 ،

 2014/5/21بدأ أكرث من خمسة آالف أسري فلسطيني يف السجون
اإلرسائيلية إرضابًا تضامن ًّيا مع زمالئهم اإلداريــن ،واحتجا ًجا عىل
سياسة االعتقال اإلداري .وقد ه ّدد املعتقلون اإلداريون املرضبون عن
الطعام وتصعيد املوقف بالتوقّف عن رشب املاء يف حال مل يتحقّق
مطلبهم بإنهاء االعتقال اإلداري.
(القدس العريب)2014/5/22 ،

 2014/5/23حذّر ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الرويس،
مبعوث الرئيس الرويس إىل الرشق األوسط ،السلطة الفلسطينية
والحكومة اإلرسائيلية من نتائج القيام بخطوات أحاديّة الجانب
كتوسيع النشاط االستيطاين وتجميد أموال الرضائب الفلسطينية.
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وأكّد بوغدانوف أ ّن موسكو ستواصل العمل عىل تثبيت عملية السالم
سواء عن طريق االتصاالت الثنائية أو عن طريق املجتمع الدويل.

فلسطينية انتقالية معربًا عن قلقه من دور حامس يف حكومة
من هذا القبيل".

 2014/5/25وصول البابا فرنسيس إىل مدينة بيت لحم الفلسطينية.
وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله يف أن تساهم
زيارة البابا فرنسس املدينة يف تحقيق السالم يف األرض املقدسة؛
وذلك بعد انهيار املفاوضات املدعومة من جانب الواليات املتحدة.
واستعرض عباس أمام البابا فرنسيس الوضع الذي تعيشه مدينة
القدس الرشقية منذ عام  1967وما تتع ّرض له من اإلج ـراءات
اإلرسائيلية لتغيري طابعها والتضييق عىل أهلها من الفلسطينيني
املسيحيني واملسلمني.

حض رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،املجتمع
ّ 2014/6/1
رسع" واالع ـراف بحكومة التوافق الوطني
الدويل عىل عدم "الت ّ
الفلسطينية .وقال نتنياهو" :أدعو جميع األطـراف املسؤولة يف
رسع واالعرتاف بحكومة فلسطينية تض ّم
املجتمع الدويل إىل عدم الت ّ
"حامس" وتعتمد عليها" .كام رفضت إرسائيل السامح لثالثة وزراء
فلسطينيني من قطاع غزة بالعبور إىل رام الله للمشاركة يف إعالن
الحكومة الجديدة.

(روسيا اليوم)2014/5/23 ،

(رويرتز)2014/5/25 ،

 2014/5/26أكّــدت وزيــرة القضاء اإلرسائييل تسيبي ليفني
ملف املفاوضات مع الفلسطينيني يف اجتامع ملكتب
املسؤولة عن ّ
املحامني اإلرسائيليني يف ايالت ،أ ّن تعليق عملية السالم الجارية
مع الفلسطينيني ،سيح ّول إرسائيل إىل دولة عربية أو دولة ثنائية
القومية.
(القدس)2014/5/26 ،

 2014/5/27أعلنت حركتا فتح وحامس يف مؤمت ٍر صحفي ،عن تشكيل
حكومة توافق وطني برئاسة رامي الحمد الله.
(رويرتز)2014/5/27 ،

 2014/5/28اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع 300
من نشطاء السالم اإلرسائيليني يف مكتبه يف رام الله ،ودعا الحكومة
اإلرسائيلية إىل العودة للمفاوضات التي توقّفت بعد ما يقرب من
تسعة أشهر من استئنافها برعاية أمريكية .واشرتط العودة مقابل
اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األرسى وتجميد االستيطان ثالثة أشهر.
وأكّد أنّه ال يوجد طريق إال السالم واملفاوضات السلمية.
(رويرتز)2014/5/29 ،

حزيران  /يونيو 2014

 2014/6/1أعرب وزير الخارجية األمريكية جون كريي يف اتصال
هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قلقه من
تشكيل حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة املقاومة اإلسالمية
"حامس" .وقالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية جنيفر
بسايك يف ترصي ٍح صحفي لها ،إنّ "الوزير األمرييك تح ّدث هاتف ًّيا
مع رئيس السلطة الفلسطينية عن خطّته لتشكيل حكومة

(القدس العريب)2014/6/2 ،

(جريدة األيام الفلسطينية)2014/6/2 ،

 2014/6/2أ ّدت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله،
اليمني الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،يف مق ّر
الرئاسة يف مدينة رام الله .وض ّمت  17حقيبة وزارية لوزراء من
الضفة وغزة ،وفقًا للمرسوم الرئايس التايل:
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
بعد االطّالع عىل القانون األسايس املع ّدل لسنة 2003م وتعديالته،
وعــى خطاب التكليف الصادر ع ّنا بتاريخ 2014/05/27م،
وعىل القرار بقانون بشأن املصادقة عىل الحكومة السابعة عرشة
(حكومة الوفاق الوطني) بتاريخ 2014/06/م ،وبنا ًء عىل الصالحيات
املخ ّولة لنا ،وتحقيقًا للمصلحة العامة ،رسمنا مبا هو آت:

مادة ()1
اعتامد تشكيل مجلس الــوزراء من السادة التالية أسامؤهم يف
الجدول(.)١
مادة ()2
تعيني السيد /عيل محمود عبد الله أبو دياك أمي ًنا عا ًّما ملجلس
الوزراء بدرجة وزير.
مادة ()3
كل ما يتعارض مع أحكام هذا املرسوم.
يلغى ّ

العدد ٩
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مادة ()4
يخصه ،تنفيذ أحكام هذا
عىل الجهات املختصة كافةّ ،
كل فيام ّ
املرسوم ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينرش يف الجريدة الرسمية.
صدر يف مدينة رام الله بتاريخ2014/6/2 :م
محمود عباس
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
الجدول ()1

 2014/6/5أعلن نتنياهو موافقته عىل اقرتاح لبناء أكرث من 1500
وحدة استيطانية جديدة يف الضفة الغربية والقدس املحتلة ،يف ر ّدة
فعل مبارش عىل املصالحة الفلسطينية .وبحسب املقرتح فإ ّن البناء
سيجري يف مستوطنة رامات شلومو يف القدس ،ومستوطنات افرات،
بيتار عيليت ،وآدم ،جفعات زئيف ،ارئيل وألفي منشيه ،يف الضفة
الغربية .كام أعلن عن قراره بناء  1800وحدة استيطانية .وحسب
القرار فإنّه سيت ّم بناء  550وحدة يف مستوطنة "بروخني" ،و 38وحدة
يف مستوطنة "ال متان" ،و 25وحدة يف مستوطنة "كوخاب يعقوب"،
و 54يف مستوطنة "الفي منشه" ،و  10يف مستوطنة "تسوفيت"،
و 638يف مستوطنة "عيل زهاف".
(القدس العريب ،والحياة الجديدة )2014/6/5

1

رامي وليد كامل حمد الله

رئيسا للوزراء
ً
ووزي ًرا للداخلية

2

زياد محمود حسني أبو عمرو

وزي ًرا للثقافة
ونائ ًبا لرئيس الوزراء

3

محمد عبد الله محمد مصطفى

وزي ًرا لالقتصاد الوطني
ونائ ًبا لرئيس الوزراء

4

شكري أسعد شكري بشارة

وزي ًرا للاملية
ووزي ًرا لشؤون التخطيط

5

رياض نجيب عبد الرحمن املاليك

وزي ًرا للشؤون الخارجية

6

سليم مصطفى سليم السقا

وزي ًرا للعدل

7

عدنان غالب جواد الحسيني

وزي ًرا لشؤون القدس

8

روال نبيل جربان معايعة

وزي ًرا للسياحة واآلثار

9

جواد محمد قطيش عواد

وزي ًرا للص ّحة

10

الحي شخشري
خولة راغب عبد ّ

وزي ًرا للرتبية والتعليم والتعليم
العايل

11

عالم سعيد أنيس موىس

وزي ًرا لالتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات
ووزي ًرا للنقل واملواصالت

12

مفيد محمد سليم الحساينة

وزي ًرا لألشغال العامة واإلسكان

13

شوقي عبد املجيد أحمد العيسة

وزي ًرا للزراعة
ووزي ًرا للشؤون االجتامعية

14

هيفاء فهمي حافظ اآلغا

وزي ًرا لشؤون املرأة

15

مأمون عبد الهادي حسن أبو شهال

وزي ًرا للعمل

 2014/6/8أق ّرت الحكومة اإلرسائيلية قانونًا مينع إطالق رساح
األرسى القابعني يف سجون االحتالل قبل انتهاء محكوميتهم ،عىل
أن يت ّم خالل أسبوع التصويت التمهيدي عليه يف الكنيست متهي ًدا
إلقراره نهائ ًّيا.

16

نايف سمور سليم أبو خلف

وزي ًرا للحكم املحيل

17

يوسف إدعيس إسامعيل الشيخ

وزي ًرا لألوقاف والشؤون الدينية

 2014/6/9أق ّر الكنيست اإلرسائييل ،بالقراءة األوىل قانون "إطعام
األرسى املرضبني عن الطعام بالقوة" .وص ّوت إىل جانب القانون ،29

 2014/6/5أعلنت عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
حنان عرشاوي أ ّن الفلسطينيني سيتو ّجهون إىل مجلس األمن الدويل
ر ًّدا عىل اإلعالن اإلرسائييل عن بناء  1500وحدة استيطانية جديدة
يف الضفة الغربية والقدس .وقالت عرشاوي "تنظر اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل هذا التصعيد األخري بأقىص درجات
الجدية وستتو ّجه إىل مجلس األمن والجمعية العامة لألمم املتحدة
ملواجهته باعتباره السبيل األمثل لكبح جامح هذا الخرق الكبري
وضامن املساءلة".
(الجزيرة نت)2014/6/5 ،

 2014/6/8ج ّرد بطريرك القدس وسائر أعامل فلسطني واألردن
البطريرك ثيوفيلوس الثالث ،الكاهن جربيئيل نداف من كافة
مسؤولياته" ،لعدم التزامه بتعليامت السلطة الكنسية الرافضة
لتجنيد املسيحيني يف جيش االحتالل اإلرسائييل" .قال البطريرك
ثيوفيلوس الثالث" ،إ ّن الكاهن نداف ميثّل حالة شاذة بني رجال
الدين األرثوذكس ،ومواقفه املنادية باالنخراط يف الجيش اإلرسائييل ال
متثّل ّإل شخصه ،والكنيسة األرثوذكسية ترفض رفضا قاط ًعا ما ينادي
به نداف لتجنيد املسيحيني يف الجيش اإلرسائييل".
(وكالة وفا)2014/6/8 ،

(وكالة وفا)2014/6/8 ،

التوثيق والتقارير
الوقائع الفلسطينيّة
في الفترة ٢٠١٤/6/15 - ٢٠١٤/5/2
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يف حني عارضه  18عض ًوا يف الكنيست ،و ُح َ
ول إىل لجنة الكنيست
إلعداده للقراءتني الثانية والثالثة.
(الحياة الجديدة)2014/6/10 ،

 2014/6/10انتخب الكنيست (الربملان اإلرسائييل) رؤفني ريفلن
رئيسا للدولة ،وفاز ريفلني بتأييد  63صوتًا مقابل  53صوتًا ملنافسه
ً
مئري شرتيت .وسوف يرأس ريفلني ،وهو رئيس سابق للربملان ،إرسائيل
ملدة سبع سنوات خلفًا لشمعون بريس الذي تنتهي فرتة رئاسته يف
 27من شهر متوز  /يوليو  .2014وهو عضو يف حزب الليكود الذي
يتز ّعمه رئيس الــوزراء بنيامني نتنياهو .وكان املرشحون األربعة
اآلخرون ،مئري شرتيت من حزب الحركة (حات نوعا) وهو من أحزاب
تتول
الوسط ،وداليا اتزيك التي أصبحت يف عام  2006أ ّول سيدة ّ
رئاسة الكنيست ،وقاضية املحكمة العليا السابقة داليا دورنر ،وعامل
الكيمياء الفائز بجائزة نوبل دان شيختامن.
(يب يب يس العربية)2014/6/10 ،

 2014 /6/11داهمت الرشطة اإلرسائيلية وموظّفو ما يس ّمى "دائرة
أرايض إرسائيل" ،قرية كفر برعم يف الجليل األعىل ،إلخالء الذين أعلنوا
عودتهم إىل قريتهم كفر برعم ،حيث قامت بهدم ممتلكاتهم وقطع
تيار الكهرباء واملاء.
(وكالة وفا)2014/6/11 ،

 2014/6/13رشعت الق ّوات اإلرسائيلية يف تفتيش البيوت يف الضفة
الغربية بحثًا عن ثالثة مستوطنني فُقدوا بعد زيارتهم مدرسة دينية

يف الخليل .وتح ّدثت وسائل إعالم إرسائيلية عن احتامل اختطاف
املستوطنني .وجاء يف بيان للجيش "إ ّن الق ّوات املسلّحة رشعت يف
عملية بحث وتفتيش واسعة لتحديد مكان وجودهم".
(يب يب يس)2014/6/13 ،

 2014/6/14واصل األرسى اإلداريون إرضابهم املفتوح عن الطعام.
امللف
ويأيت هذا اإلرضاب احتجا ًجا عىل محاكمة األرسى عىل أساس ّ
رسي ،وملدد غري مح ّددة ،ورفضً ا لسحب اإلنجازات التي حقّقها
ال ّ
األرسى يف اإلرضابات السابقة.
(وكالة وفا)2014/6/14 ،

 2014/6/15اتّهم رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،حركة
املقاومة اإلسالمية "حامس" رسم ًّيا ،بتنفيذ عملية خطف املستوطنني
الثالثة يف الضفة الغربية ،وذلك مع بدء جلسة الحكومة األسبوعية.
وقال نتنياهو" ،أستطيع أن أقول إ ّن من نفّذ (عملية) االختطاف
هم نشطاء حامس يف الضفة الغربية" .وه ّدد نتنياهو بأنّه ستكون
هناك "تبعات لهذه العملية" ،مك ّر ًرا الزمة أ ّن "هذه هي حامس التي
تحالف معها أبو مازن" ،يف إشارة إىل اتفاق املصالحة .وعىل الفور،
رأى املتحدث باسم "حامس" ،سامي أبو زهري ،أ ّن ترصيحات نتنياهو
"غبية وذات بعد استخباري واالحتالل يتح ّمل املسؤولية عن عملية
التصعيد ض ّد شعبنا وقياداته يف الضفة الغربية.
(العريب الجديد)2014/6/15 ،

