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 2016/5/1ج ّدد مستوطنون بقيادة عدد من "الحاخامات" ،اقتحامهم
للمسجد األقىص ،من باب املغاربة ،بحراس ٍة معززة ومشددة من
عنارص القوات الخاصة برشطة االحتالل اإلرسائييل.
(وكالة وفا)2015/5/1 ،

 2016/5/2تع ّد "وزيرة القضاء" اإلرسائيلية إيليت شاكيد مرشوع
قانون يقيض بض ّم مناطق يف الضفة الغربية إىل السيطرة اإلرسائيلية
الكاملة وستطرح شاكيد املــروع قري ًبا عىل اللجنة الوزارية
للترشيعات ملناقشته ،قبل طرحه عىل الهيئة العامة للكنيست .وترى
شاكيد يف إنفاذ القانون اإلرسائييل عىل املناطق املصنفة "ج" طريقًا
للض ّم الكامل لهذه األرايض إىل السيادة اإلرسائيلية.
(الجزيرة .نت)2016/5/2 ،

 2015/5/2قال وزير األوقــاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف
ادعيس ،إ ّن قوات االحتالل اإلرسائييل واملستوطنني ،نفّذوا  124انتهاكًا
واعتداء بحق املقدسات خالل شهر نيسان  /أبريل  .2016وأوضح
ادعيس أ ّن هذه االعتداءات تركّزت يف املسجد األقىص ،واملسجد
اإلبراهيمي الذي منعت سلطات االحتالل رفع األذان فيه  63وقتًا،
يف حني واصلت تعدياتها عىل أرايض الوقف يف أريحا والخليل ومقام
يوسف بنابلس.
(وكالة وفا)2016/5/2 ،

 20216/5/2أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ،الدعوات التي
وصفتها بـ "العنرصية" ،من قبل أركان حكومة االحتالل بنيامني
نتنياهو وقيادات املستوطنني ،بشأن فرض القانون اإلرسائييل عىل
املناطق الفلسطينية ،كخطوة متقدمة لض ّمها إىل إرسائيل.
(العريب الجديد)2016/5/2 ،

 2016/5/3أنهت رشكة "مودعني ازرحي" للحراسة تحقيقًا داخليًا
حول إطالق حارسني منها النار عىل الفتاة مرام طه وشقيقها
إبراهيم عىل حاجز قلنديا بقرار ي ّربئ الحارسني اللذين أطلقا النار
وقتال مرام وشقيقها بحجة أ ّن الحارسني عمال وفقًا للقواعد املرعية
يف مثل هذه الحاالت وتقرر مواصلة الحارسني عملهام ضمن صفوف
الرشكة كاملعتاد.
(األيام الفلسطينية)2016/5/3 ،

 2016/5/3استشهد شاب برصاص جيش االحتالل ،غرب رام الله.
وأكّدت وزارة الصحة أ ّن الشاب أحمد رياض شحادة ( 36عا ًما) من
مخيم قلنديا وسكان بيتونيا ،استشهد برصاص االحتالل عىل الطريق
الذي يربط مدينة رام الله وبلدة بيتونيا بالقرى والبلدات الواقعة
غرب املحافظة .وا ّدعى جيش االحتالل أ ّن ثالثة جنود أصيبوا بعملية
دهس نفّذها الشاب قبل استشهاده.
(الحياة الجديدة)2016/5/4 ،

 2016/5/3أعلن أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،صائب عريقات ،عن قرار اللجنة املركزية لحركة فتح
بـ "إنهاء اللقاءات الثنائية األمنية مع إرسائيل".
(موقع عرب)2016/5/3 ،48

عبت عائلة الشهيد الطفل محمد أبو خضري عن غضبها
ّ 2016/5/3
واستيائها من إصدار املحكمة املركزية اإلرسائيلية يف القدس املحتلة،
حكم بالسجن املؤبد و 20عا ًما عىل قاتل ابنها محمد ،يوسيف بن
ً
دافيد ،ووصفت القرار بأنّه "غري ٍ
كاف" .واستشهد الطفل أبو خضري
عىل أيدي مجموعة متطرفة من املستوطنني حرقًا يف يوليو  /متوز من
عام  ،2014بعد أن ت ّم خطفه واقتياده إىل مستوطنة قرب القدس
وأحرق حيًا.
(العريب الجديد)2016/5/3 ،

 2016/5/5ش ّنت طائرات إرسائيلية سلسلة غارات استهدفت عدة
مواقع يف قطاع غزة ،وهو ما أسفر عن إصابة فلسطيني و 3أطفال.
وقالت مصادر عسكرية إرسائيلية إ ّن القصف يأيت ر ًدا عىل هجامت
الهاون التي ش ّنتها املقاومة يف وقت سابق عىل املناطق الحدودية.
(يب .يب .يس العربية)2016/5/5 ،

 2016/5/5أوصــت محكمة االحتالل العليا ،بتسليم جثامني
الشهداء املحتجزة لدى سلطات االحتالل خالل مــد ٍة أقصاها
نص عىل أن يتم
 30يو ًما .ووفقًا للمعلومات األولية ،فإ ّن القرار ّ
التسليم بشكل تدريجي ،وأن متنح عائالت الشهداء مهلة مدتها
 48ساعة قبل دفن الجثامني لتصبح صالحة للدفن ،كونها محتجزة
يف ثالجات لفرتات متفاوتة ،حيث إ ّن أقدم الجثامني محتجز منذ
 8ترشين األول  /أكتوبر  2015أي منذ سبعة أشهر تقري ًبا.
(القدس)2016/5/5 ،

 2016/5/6يف تقرير "األونروا" ،بعنوان "الوضع الطارئ يف قطاع غزة
– اإلصدار رقم  "142أشارت املنظمة الدولية إىل أنّه "بدخول الحصار
املفروض عىل قطاع غزة عامه العارش يف شهر يونيو 2016؛ فإ ّن القيود
املشددة املفروضة عىل حركة األفراد والبضائع من وإىل قطاع غزة مل
تد ّمر فقط اقتصاد قطاع غزة املعتمد عىل التجارة ،بل أ ّدت إىل ارتفاع
معدالت البطالة بشكل كبري ،وإىل الفقر الشديد والنعدام األمن
الغذايئ وأسهمت يف وجود حاالت االكتئاب وفقدان األمل والشعور
خصوصا بني أوساط الشباب .وإضاف ًة إىل ذلك ،أ ّدى الحصار
بالحبس
ً
إىل زيادة التكاليف عىل املنظامت اإلنسانية العاملة يف قطاع غزة،
مخفضً ا من قيمة املبالغ املالية النادرة املخصصة للتدخالت اإلنسانية؛
ففي  2015فقط ،بلغت قيمة تكاليف التوظيف واملهام اللوجستية
الناتجة من املتطلبات اإلرسائيلية يف ما يخص استرياد ومراقبة واردات
األونروا إىل قطاع غزة حواىل  8.6ماليني دوالر ،بحيث يعادل هذا
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املبلغ تكاليف بناء  6مدارس لألونروا أو توزيع طرود غذائية عىل
حواىل  930.000مستفيد عىل مدار  5أسابيع.

تلحق رضرا وكان ينبغي من دون شك تفاديها" ،مؤك ًدا أ ّن هذا القرار
الذي يشري إىل "فلسطني املحتلة" من دون أن يستخدم تسمية "جبل
الهيكل" التي يطلقها اليهود عىل باحة املسجد األقىص "لن يغري
شيئا يف سياسة فرنسا" حيال النزاع بني إرسائيل والفلسطينيني .وكان
املجلس التنفيذي لليونيسكو ،مببادرة من دول عربية عدة ،أصدر
يف الرابع عرش من نيسان  /أبريل  2016مبوافقة فرنسا قرارا عن
"فلسطني املحتلة" يهدف إىل "الحفاظ عىل الرتاث الثقايف الفلسطيني
والطابع املميز للقدس الرشقية".

 2016/5/9أفرجت سلطات االحتالل اإلرسائييل عن جثامن الشهيد
محمد عبد منر ( 37عا ًما) من قرية العيسوية ،والذي استشهد يف
العارش من ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2015بعد إطالق النار عليه من
قبل حراس املستوطنني يف منطقة املرصارة بالقدس؛ بدعوى محاولته
تنفيذ عملية طعن.

 2016/5/12قال سامح شكري وزير الخارجية املرصي إ ّن مرص
كل أعضاء املجتمع الدويل مبا يف ذلك إرسائيل،
منفتحة عىل التعاون مع ّ
يف ما يتعلق بالقضاء عىل اإلرهاب وحامية األمن القومي ،متعه ًدا
باالستمرار يف القيام بذلك بطرقٍ فعالة من أجل مكافحة اإلرهاب.

(األونروا)2016/5/6 ،

 2016/5/8مخطط استيطاين إرسائييل لتوسيع مستوطنة (راموت)
يف القدس بإضافة  1.435وحدة استيطانية و 240وحدة استيطانية
خاصة ،لتشمل مناطق تجاريّة ومباين عا ّمة عىل مساحة 419
سكنية ّ
دومنًا أغلبيتها من األرايض التاريخية لقرية لفتا امله ّجرة وأرايض قرية
بيت إكسا.
(األيام الفلسطينية)2016/5/9 ،

(األيام الفلسطينية)2016/5/9 ،

 2016/5/10أدانت محكمة إرسائيلية الطفل أحمد منارصة (14
عا ًما) من بيت حنينا يف مدينة القدس ،بـ "محاولة قتل مستوطنني
اثنني" ،دون النطق بحكم محدد .واعتقل أحمد بتاريخ  12ترشين
األول /أكتوبر  2015بدعوى محاولته مع ابن عمه الشهيد حسن
طعن مستوطنني داخل مستوطنة مقامة عىل أرايض القدس ،وقد
متّت إدانته بعد الزعم بأنّه اعرتف مبحاولته طعن مستوطنني خالل
العملية املزعومة.
("القدس" دوت كوم)2016/5/10 ،

 2016/5/10أصيب ضابط يف جيش االحتالل اإلرسائييل ،يف انفجار
عبوة ناسفة عىل حاجز قرب مدينة القدس املحتلة .وجاء أ ّن
العبوة انفجرت عىل حاجز حزما ،قرب القدس ،ما أدى إىل إصابة
الضابط يف وجهه.
(موقع عرب )2016/5/10 ،48

 2016/5/11دعا وزير الخارجية البلجييك ديدييه ريندرز إرسائيل إىل
السامح بدخول املواد الرضورية إلعادة بناء آالف املنازل التي ُهدمت
يف الحروب التي شهدها قطاع غزة .وقال ديدييه بعد قيامه بجولة
يف بعض أحياء غزة املهدمة ،إ ّن "وترية اإلعامر بطيئة جدا ،ونحتاج
إىل بذل جهود أكرب ،ونطالب بتسهيل دخول املواد إىل غزة ليك ننظّم
العمل ويتم ترسيع عملية البناء".
(الجزيرة .نت)2016/5/11 ،

 2016/5/11أسف رئيس الوزراء الفرنيس مانويل فالس لتأييد فرنسا
قرارا أصدرته اليونيسكو حول القدس ،معت ًربا أنّه يتضمن "صياغات
مؤسفة ويف غري محلّها" كان ينبغي تفاديها .وقال فالس أمام الجمعية
الوطنية "هناك يف قرار اليونيسكو صياغات مؤسفة ،يف غري محلّها،

(القدس العريب)2016/5/11 ،

(جريدة األيام الفلسطينية)2016/5/13 ،

 2016/5/13قال رئيس طاقم موظفي البيت األبيض دنيس ماكدونو
إ ّن الواليات املتحدة تجري اتصاالت مع إرسائيل ملنحها رزمة
مساعدات عسكرية هي األكرب التي ستتلقاها دولة من واشنطن.
وأكّد املسؤول األمرييك يف سياق حفل أقامته "سفارة إرسائيل" لدى
الواليات املتحدة مبناسبة "تأسيس إرسائيل" أ ّن إدارة الرئيس باراك
أوباما ملتزمة مبنع إيران من امتالك السالح النووي والحفاظ عىل
أمن إرسائيل.
(القدس العريب)2016/5/13 ،

 2016/5/13جددت إرسائيل معارضتها للمبادرة الفرنسية إلحياء
جهود السالم مع الفلسطينيني وذلك قبل زيارة لوزير الخارجية
الفرنيس جان مارك آيرولت إليها أث ّر فيها تصويت لباريس عىل قرار
ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (يونيسكو) ال يتبنى
التسميات اإلرسائيلية يف القدس.
(الحياة الجديدة)2016/5/14 ،

 2016/5/14أكّد سامح شكري وزير الخارجية املرصي أ ّن العالقات
أي تطور إيجايب خالل الفرتة
املرصية مع حركة حامس مل تشهد ّ
األخرية ،ونفى وجود مفاوضات معها يف هذا الشأن وصحة ما تردد
عن وجود مسا ٍع للتهدئة بني القاهرة والحركة ،بوساطة من اململكة
العربية السعودية.
(األيام الفلسطينية)2016/5/15 ،

 2016/5/16دعا عرشات الحاخامات املتطرفني إىل (قتل الفلسطينيني
(كل مخرب عريب
وإطالق النار عليهم ،دون حساب) ،مؤكدين أ ّن ّ
املس باليهود يفقد حقه يف الحياة والوجود،
خرج من بيته ،ولديه نية ّ
ويجب إطالق النار عليه) ،مشددين عىل دعمهم ملا أقدم عليه
الجندي اإلرسائييل املجرم ،قاتل الشهيد عبد الفتاح الرشيف يف مدينة
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الخليل ،وقد جاءت دعوات الحاخامات هذه خالل مشاركتهم يف
(مؤمتر طارئ ملناقشة موضوع األمن اإلرسائييل) ،مبشاركة العرشات
من الحاخامات من أركان التيار الصهيوين املتديّن ،من أبرزهم
(يرسائيل اريئيل) رئيس ما يس ّمى بـ (معهد الهيكل).
(وكالة وفا اإلخبارية)2016/5/17 ،

 2016/5/22أكّد رالف تراف ممثل االتحاد األورويب يف فلسطني
سعي االتحاد لبناء دولة فلسطينية كاملة السيادة عىل حدود العام
 .67جاء ذلك خالل احتفال االتحاد األورويب يف فلسطني بعيده
السادس والستني (يوم أوروبا).
(الحياة الجديدة)2016/5/23 ،

 2016/5/24أصدر وزير األمن الداخيل اإلرسائييل جلعاد اردان ،قرا ًرا
بوقف تسليم جثامني الشهداء املحتجزة لدى القوات اإلرسائيلية إىل
ذويهم بدعوى عدم التزام عائلة الشهيد فؤاد أبو رجب التميمي
برشوط الرشطة لتشييع جثامن ابنها.
(جريدة القدس)2016/5/25 ،

 2016/5/25أعلن "رئيس الوزراء اإلرسائييل" بنيامني نتنياهو التوصل
إىل اتفاق مع حزب "إرسائيل بيتنا" اليميني املتطرف وتعيني زعيمه
افيغدور ليربمان وزي ًرا للدفاع "الحرب" .وجاء االتفاق بني الحكومة
االئتالفية وليربمان بعد فشل املفاوضات التي أجراها نتنياهو مع
زعيم املعارضة اسحاق هريتزوغ.
(يب يب يس العربية)2016/5/25 ،

 2016/5/30أصيب جندي إرسائــيــي يف حادثة طعن وسط
"تل أبيب" ،وقالت رشطة االحتالل إنّها ألقت القبض عىل فتى
فلسطيني بتهمة طعنه.
(الجزيرة .نت)2016/5/30 ،

طفل ،و( )15سيدة و( )5فتيات قارصات ،والنائب يف
املايضً )84( ،
املجلس الترشيعي عبد الجابر فقهاء .وأشار إىل أ ّن أعىل نسبة اعتقال
كانت يف مدينة القدس ،حيث اعتقلت سلطات االحتالل ()111
مواط ًنا منها ،تليها الخليل باعتقال ( )80مواط ًنا ،و( )61من رام الله
والبرية ،و( )48من بيت لحم ،يف حني بلغ عدد املعتقلني من نابلس
( )45مواط ًنا ،ومن جنني ( ،)34ومن طولكرم ( ،)24ومن قلقيلية (،)14
وعرشة مواطنني من سلفيت ،وخمسة من طوباس ،وكذلك من أريحا،
عالو ًة عىل ( )34مواط ًنا اعتقلتهم من قطاع غزة.
وبلغ عدد األرسى يف سجون االحتالل حواىل ( )7000أسري ،منهم أكرث
طفل ،و( )71أسرية ،و( )15فتاة قارص ،وسبعة ن ّواب يف
من (ً )330
املجلس الترشيعي ،عالو ًة عىل ما يقارب ( )750أس ًريا إداريًا .ولفت
التقرير إىل أ ّن سلطات االحتالل أصدرت ( )156أم ًرا إداريًا خالل شهر
أيار ،منها ( )40أم ًرا جدي ًدا.
(وكالة وفا اإلخبارية)2016/6/2 ،

 2016/6/2استشهاد املواطنة أنصار حسام هرشة من بلدة قفني
شامل طولكرم ،بعد أن أقدم جنود االحتالل املتمركزون عىل الحاجز
عىل تنفيذ عملية إعدام ميدانية جديدة.
(األيام الفلسطينية)2016/6/3 ،

ُ 2016/6/3عقد يف العاصمة الفرنسية باريس مؤمت ٌر دويل يهدف
إلحياء عملية السالم يف الرشق األوسط بني الفلسطينيني واإلرسائيليني.
وشارك يف االجتامع الوزاري األعضاء الدامئون يف مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة ،واللجنة الرباعية الدولية للسالم يف الرشق األوسط،
وجامعة الدول العربية ،ورشكاء آخرون .وعقد املؤمتر دون مشاركة
الفلسطينيني واإلرسائيليني.
(يب .يب .يس العربية)2016/6/3 ،

 2016/5/31قال املستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني "األونروا" عدنان أبو حسنة ،إ ّن الوكالة أنجزت إىل اآلن
أكرث من  90يف املئة من البيوت املترضرة بصورة بليغة وهي الفئة ما
بني  5000إىل  18ألف دوالر.

 2016/6/5قال ستيفان دوجاريك املتحدث باسم األمني العام لألمم
املتحدة بان جي إ ّن بان انتقد بشدة قرار إرسائيل طرح خطط لبناء
مئات الوحدات السكنية يف الضفة الغربية والقدس الرشقية بعد
أيام من مطالبة القوى العاملية إرسائيل بوقف سياستها االستيطانية.

 2016/6/2اعتقلت سلطات االحتالل  471مواط ًنا فلسطين ًيا خالل شهر
أيار  /مايو  ،2016لريتفع بذلك عدد املواطنني الذين جرى اعتقالهم
منذ بداية اله ّبة الشعبية يف ترشين األول  /أكتوبر  2015إىل ()5805
فلسطيني .وأكّــدت مؤسسات األرسى (نــادي األسري الفلسطيني،
ومؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان ،ومركز امليزان لحقوق
اإلنسان ،وهيئة شؤون األرسى واملحررين) ،يف تقرير مشرتك ،استمرار
قوات االحتالل يف اعتقال الفلسطينيني تعسفيًا ،واستمرار انتهاكاتها
الجسيمة واملنظمة التي ترتكبها بحق األرسى الفلسطينيني يف السجون
اإلرسائيلية .وأوضح التقرير أ ّن من بني املعتقلني خالل شهر أيار  /مايو

 2016/6/5مع دخول االحتالل اإلرسائييل الضفة الغربية وغزة عامه الـ
 ،50دعت "هيومن رايتس ووتش" امل ّدعية العامة للمحكمة الجنائية
الدولية لفتح تحقيق رسمي يف الجرائم الدولية الخطرية املرتكبة
يف فلسطني من قبل "إرسائيليني وفلسطينيني" .حيث قالت هيومن
رايتس ووتش إنّه "نظرا لألدلة القوية عىل ارتكاب جرائم خطرية يف
فلسطني منذ  ،2014ومنها أعامل نقل سكان إىل أر ٍ
اض محتلة ،فإ ّن
عىل مدعية املحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن تفتح تحقيقًا
رسم ًيا مبا يتفق مع "نظام روما األسايس" املنشئ للمحكمة.

(وكالة وفا اإلخبارية)2016/5/31 ،

(رويرتز العربية)2016/6/5 ،

(هيومن رايتس ووتش)2016/6/5 ،

العدد 21

124

تموز  /يوليو 2016

 2016/6/8قُتل أربعة إرسائيليني ،وأُصيب عد ٌد آخر بجراح ،يف عملية
إطالق نار وقعت ،يف مجمع "شارونا" التجاري يف قلب مدينة تل أبيب
بفلسطني املحتلة ،بينام أعلنت رشطة االحتالل عن اعتقال منفّذي العملية،
وهام من بلدة يطا من الخليل ،من دون أن تتب ّنى أ ّي جهة العملية املزدوجة.
(العريب الجديد)2016/6/8 ،

 2016/6/13اختارت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،سفري إرسائيل ،داين
دانون ،لرئاسة اللجنة األممية القانونية (اللجنة السادسة) ،والتي تتضمن
مها ّمها النظر يف املسائل القانونية الدولية والعمل عىل تطوير القانون
الدويل وتطبيقه وتدوينه ،إضاف ًة إىل النظر يف مسائل مكافحة اإلرهاب.
وحصلت إرسائيل عىل  109أصوات مؤيدة من أصل  193دولة.
(العريب الجديد)2016/6/13 ،

 2016/6/15أق ّرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتني الثانية والثالثة،
مرشوع قانون يرشعن تغ ّول االحتالل اإلرسائييل يف قمع النضال
ويرسخ االعتقال اإلداري مبوجب القانون .وطرحت
الفلسطينيّ ،
مرشوع القانون هذا الذي يُعرف بـ "قانون اإلرهاب" وزيرة القضاء
اإلرسائيلية ،أييليت شاكيد ،من كتلة "البيت اليهودي" .وأيّد القانون
 57عضو كنيست ،وعارضه  .16ويرفع هذا القانون العقوبة القصوى
عىل ارتكاب مخالفات عدة يصفها القانون بأنّها "إرهابية" إىل 30
يعب
ونص عىل عقوبة بالسجن لثالث سنوات عىل ّ
عا ًما سج ًناّ ،
كل من ّ
بأي
عن تعاطف مع منظمة فلسطينية أو عربية مناهضة إلرسائيل ّ
طريقة ،مثل مدح املنظمة أو رفع علم.
(األيام الفلسطينية)2016/6/16 ،

 2016/6/16ق ـ ّررت وزارة األمـــن اإلرسائيل ّية بناء جــدار تحت
األرض ميت ّد إىل ما فوق سطح األرض ،عىل الحدود اإلرسائيل ّية
"حل نهائيًا لألنفاق الهجومية التي تشيّدها حركة
مع قطاع غ ّزةً ،
حامس ،يف حربها ض ّد الحصار اإلرسائييل املتواصل منذ  10أعوام.
تلف قطاع غـ ّزة ،لتشكّل عمليًّا
سيمت ّد عىل طول  60كيلومرتًا ّ
تنصبه إرسائيل عىل الحدود مع القطاع
جهازًا أمن ًّيا إرسائيل ًّيا ثالثًا ّ
املحارص ،بعد منظومتي "هوبرس أ" و"هوبرس ب" ،إذ ش ّيدت األوىل
يف تسعينيات القرن املايض ،بعد اتّفاق أوسلو ،أ ّما الجهاز الثاين ،فت ّم
نصبه بعيد االنفصال األحادي الجانب الذي نفّذته إرسائيل مع قطاع
غ ّزة .ومل تستطع املنظومتان "هوبرس أ" و"هوبرس ب" التغلّب عىل
األنفاق الفلسطينيّة املقبلة من القطاع.
(موقع عرب )2016/6/16 ،48

 2016/6/18انتهى اجتامع جديد بني وف َدي حركتَي "فتح" و"حامس"
التوصل إىل اتفاق ،وسط اتهامات
يف العاصمة القطرية الدوحة دون ّ
متبادلة من الطرفني بأسباب الفشل.
(األيام الفلسطينية)2016/6/19 ،

 2016/6/19بدأ  60أس ًريا من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني"،
إرضابًا مفتو ًحا عن الطعام ،يف سجن "مجدو" ،تضام ًنا مع زميلهم
األسري بالل كايد ( 35عا ًما) الذي يخوض إرضابًا مفتو ًحا عن الطعام
حكم بالسجن
احتجا ًجا عىل تحويله إىل االعتقال اإلداري فور إنهائه ً
ملدة  14عا ًما.
(الحياة الجديدة)2016/6/20 ،

 2016/6/27أعلن رئيس الوزراء الرتيك بن عيل يلدريم من أنقرة
ونظريه اإلرسائييل بنيامني نتنياهو من روما ،عن بدء املرحلة األوىل
من اتفاق تطبيع العالقات بني إرسائيل وتركيا ،والذي مبوجبه سيت ّم
تبادل السفراء بني البلدين ،وإدخال مساعدات إىل قطاع غزة املحارص.
وقال يلدريم إ ّن  28من حزيران  /يونيو  2016سيشهد توقيع االتفاق
من قبل ممثّيل البلدين ،ثم يتم إحالة االتفاق إىل الربملان الرتيك خالل
ثالثة أيام للتصديق عليه .وبحسب رئيس الوزراء الرتيك ،فقد تعهدت
إرسائيل بدفع تعويضات بقيمة عرشين مليون دوالر ،وذكر أ ّن هذه
االتفاقية ستمكّن من إيصال املساعدات إىل قطاع غزة الذي يتعرض
لحصار خانق ،بحيث ستتو ّجه أول سفينة تحمل عرشة أطنان من
املساعدات اإلنسانية إىل ميناء أسدود الجمعة مبوجب االتفاق .وأكّد
عمل دؤوبًا من أجل توليد التيار الكهربايئ واملياه الصالحة
أ ّن هناك ً
للرشب يف قطاع غزة ،إضاف ًة إىل بناء مستشفى كبري بسعة مئتي
رسير ،مع العديد من املشاريع األخرى.
(الجزيرة .نت)2016/6/27 ،

 2016/7/1أوصت اللجنة الرباعية الدولية للسالم يف الرشق األوسط
يف تقرير لها برضورة توقّف إرسائيل عن بناء املستوطنات وعرقلة
التنمية الفلسطينية وتخصيص أر ٍ
اض يسعى الفلسطينيون إلقامة
دولة عليها يف املستقبل ليقترص استخدامها عىل إرسائيليني .وذكر
تقرير اللجنة التي تض ّم الواليات املتحدة وروسيا واالتحاد األورويب
واألمم املتحدة أ ّن السياسة اإلرسائيلية "تق ّوض عىل الدوام إمكانية
نجاح حل الدولتني" .وأضافت" :هذا يطرح تساؤالت مرشوعة عن
نوايا إرسائيل عىل املدى البعيد واملقرونة بترصيحات بعض الوزراء
أي دولة فلسطينية عىل
اإلرسائيليني بأنّه يجب ّأل تكون هناك ّ
اإلطالق .كام انتقدت اللجنة الرباعية القادة الفلسطينيني "ألنّهم مل
ينددوا بشكل ثابت وواضح بهجامت س ّمتها "إرهابية" وطالبت بـ
"التصدي لزيادة األسلحة غري املرشوعة ونشاط املسلحني يف قطاع
غزة الذي تسيطر عليه حركة حامس.
(رويرتز العربية)2016/7/1 ،

