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الوقائع الفلسطينيّة
Palestine Over Two Months

ً
توثيقا ألهم الوقائع الفلســطينية واألحــداث المرتبطة بالصراع العربي
يتضمــن هذا التقرير
2017  يونيو/ حزيران30 -  مايو/ أيار1 اإلسرائيلي في الفترة
 اإلسرائيلي-  الصراع العربي، إسرائيل، فلسطين:كلمات مفتاحية
The latest report in this series covers milestones in Palestinian affairs and
developments in the broader Arab-Israeli conflict between May 1 and June 30, 2017.
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الوقائع الفلسطينية

 2017/5/1أعلنت حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) يف الدوحة،
وثيقتها السياسية الجديدة التي تنهي مفعول ميثاقها السابق
الصادر عام  .1988وتحمل النسخة الجديدة تغيريات مهمة يف
أدبيات الحركة ،من دون أن تكون انقالبًا عليها ،وهو ما من شأنه
أن ينعكس رمبا يف عالقات "حامس" العربية والدولية .فوفق الوثيقة
املعلنة "ال تتنازل حامس عن أي جزء من أرض فلسطني (التاريخية)
مهام كانت الظروف واألسباب والضغوط ،وترفض أي بديل عن
كامل من نهرها إىل بحرها ،ومع ذلك ،ومبا
تحرير فلسطني تحري ًرا ً
أي من
ال يعني إطالقًا االعرتاف بالكيان الصهيوين ،وال التنازل عن ٍّ
الحقوق الفلسطينية ،فإن حامس تعترب أن إقامة دولة فلسطينية
مستقلة كاملة السيادة ،وعاصمتها القدس ،عىل خطوط الرابع من
حزيران /يونيو  ،1967مع عودة الالجئني والنازحني إىل منازلهم التي
أخرجوا منها ،هي صيغة توافقية وطنية مشرتكة" .كام تؤكد الوثيقة
عىل نحو واضح أن حامس ال تعادي اليهود بسبب ديانتهم .وتشدد
عىل أنه "ال تنازل عن أي جزء من أرض فلسطني من بحرها إىل نهرها
مهام طال االحتالل" .كام تؤكد أن الدين اإلسالمي ض ّد "جميع أشكال
التط ّرف والتعصب الديني والعرقي والطائفي" ،وتقول إن حامس
تفهم اإلسالم بشموله جوانب الحياة كافة ،وروحه الوسطية املعتدلة،
أي إنسان أو االنتقاص من حقوقه عىل أساس قومي
وترفض "اضطهاد ّ
أو ديني أو طائفي" .وتع ّد حركة حامس منظمة التحرير الفلسطينية
"إطا ًرا وطن ًيا للشعب الفلسطيني يف الداخل والخارج يجب املحافظة
عليه ،مع رضورة العمل عىل تطويرها وإعادة بنائها عىل أسس
دميقراطية" .وعن موقف الفصائل من الوثيقة ،أكد القيادي يف حركة
الجهاد اإلسالمي يف فلسطني ،نافذ عزام ،أن حركته تختلف مع حركة
حامس يف موقفها األخري الذي تض ّمنته وثيقتها الجديدة بشأن القبول
بدولة فلسطينية عىل حدود الرابع من حزيران /يونيو  ،1967يف ظل
األوضاع الراهنة .يف حني رأت حركة فتح أن حامس مل تأت بجديد ،ومل
تعب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني عن موقف واضح.
ّ
(العريب الجديد)2017/5/1 ،

 2017/5/2تبنت منظمة األمــم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
"اليونسكو" من جديد قرا ًرا يع ّد القدس مدينة محتلة ،ويؤكد الطابع
الفلسطيني للبلدة القدمية يف القدس .وص ّوتت  22دولة ملصلحة القرار،
مقابل معارضة  10دول ،يف حني امتنعت  22دولة عن التصويت ،وتغ ّيب
مندوبو  3دول أخرى عن جلسة التصويت .وعارض القرار كل من:
الواليات املتحدة األمريكية ،وإيطاليا ،واململكة املتحدة ،وهولندا ،وليتوانيا،
واليونان ،وباراغواي ،وأوكرانيا ،وتوغو ،وأملانيا.
(فلسطني نت)2017/5/2 ،

رئيسا جدي ًدا
 2017/5/6انتخبت حركة حامس إسامعيل هنية ً
ملكتبها السيايس ،خلفًا لخالد مشعل ،وذلك بعد انتخابات جرت يف

غزة والدوحة ،شملت أيضً ا اختيار أعضاء املكتب السيايس البالغ
عددهم  18عض ًوا .وجاء فوز هنية بعد تنافس شديد مع موىس أبو
مرزوق ،نائب رئيس املكتب السيايس للحركة ،عىل هذا املنصب الذي
يعد أعىل منصب يف الحركة.
(يب يب يس عريب)2017/5/6 ،

 2017/5/7ص ّدقت لجنة الترشيع الوزارية ،يف الحكومة اإلرسائيلية
باإلجامع ،عىل مقرتح قانون الدولة القومية الذي يحدد أن إرسائيل
هي دولة القومية اليهودية ،وأنه ليس ألي كان حق تقرير املصري فيها
غري الشعب اليهودي .وجاء التصديق عىل القانون بعد أربع سنوات
من طرحه ألول مرة .ويدعو القانون املقرتح  -ويعني التصديق عليه
يف لجنة الترشيع الوزاري إلزام كتل االئتالف الحكومي كافة بدعمه
عند التصويت عليه يف الكنيست  -إىل تعريف إرسائيل بأنها دولة
يهودية ودميقراطية وأن القدس هي عاصمة إرسائيل ،وأن اللغة
العربية هي اللغة الرسمية ،وخفض مكانة اللغة العربية التي هي
إىل حد اآلن مبوجب القوانني االنتدابية لغة رسمية ،واالستعاضة عن
مثل
ذلك بالقول إن للغة العربية مكانة خاصة .ويعني البند األخري ً
أنه لن يكون عىل الدولة ومؤسساتها بعد اآلن نرش كل ما يصدر عنها
باللغة العربية ،وال إلزام مؤسسات الجمهور ووزارة املواصالت وضع
الفتات ومنشورات بالعربية.
(العريب الجديد)2017/5/7 ،

 2017/5/8قال الرئيس الرتيك ،رجب طيب أردوغان ،إنه "من الخطأ
الكبري مجرد مناقشة مسألة نقل سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف
إرسائيل إىل القدس" ،كاشفًا عن أن أنقرة "حذّرت من ذلك عىل أعىل
املستويات" معت ًربا أن "وثيقة حامس الجديدة خطوة هامة".
(وكالة األناضول لألنباء)2017/5/8 ،

 2017/5/10بعد انتخابات حازت اهتامم الشارع الفلسطيني ،فازت
"كتلة الوفاء اإلسالمية" ،الذراع الطالبية لحركة حامس يف جامعة بريزيت
يف انتخابات مجلس طلبة الجامعة ،فقد حصلت عىل  25مقع ًدا ،مقابل
حصول "كتلة الشهيد يارس عرفات" ،الذراع الطالبية لحركة "فتح" عىل
 22مقع ًدا ،فيام حصل "القطب الطاليب" ،الذراع الطالبية لـ "الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني" عىل  4مقاعد ،ومل تحصل "كتلة الوحدة
الطالبية" و"االتحاد التقدمي الطاليب" عىل أي مقعد.
(فلسطني اليوم)2017/5/10 ،

 2017/5/11التقى الرئيس الــرويس ،فالدميري بوتني ،الرئيس
الفلسطيني ،محمود عباس ،يف منتجع سوتيش جنوب روسيا .وأعلن
بوتني أن موسكو ستواصل دعمها الستئناف الحوار املبارش بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،داع ًيا إىل االمتناع عن القيام بخطوات
أحادية الجانب يف الرشق األوسط.
(وكالة وفا)2017/5/11 ،
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ويلوي  /زومتزومت

 2017/5/13أعلنت لجنة االنتخابات املركزية الفلسطينية أن
العدد النهايئ للمقرتعني يف االنتخابات للهيئات املحلية الفلسطينية
(البلديات) يف الضفة الغربية ،بعد احتساب أصوات الذين كانوا
داخل املراكز عند الساعة السابعة مسا ًء ،قد بلغ  420682ناخ ًبا
وناخبة ،ونسبتهم  %53.4من مجمل أصحاب حق االقرتاع ،والبالغ
عددهم  787386ناخ ًبا وناخبة ،مع العلم أن نسبة االقـراع يف
االنتخابات املحلية يف العام  2012بلغت آنذاك  .%54.8وجرت
االنتخابات املحلية يف الضفة الغربية من دون قطاع غزة ،بعدما
رفضت حركة حامس إجراءها .وقد بلغت نسبة تصويت الناخبني
يف ضواحي القدس  ،%40ويف جنني  ،%56وطولكرم  ،%56وطوباس
 ،%67ونابلس  ،%28وقلقيلية  ،%63وسلفيت  ،%68ورام الله
والبرية  ،%47وأريحا  ،%57وبيت لحم  ،%52والخليل .%49
(العريب الجديد)2017/5/13 ،

 2017/5/13استشهد املواطن األردين محمد الكسجي 57 ،عا ًما ،يف
منطقة باب السلسلة بالبلدة القدمية من القدس املحتلة ،بعد أن
أطلق عليه النار أحد أفراد رشطة االحتالل اإلرسائييل الذي أصيب
بجروح نتيجة تعرضه للطعن .وكان الكسجي دخل إىل األرايض املحتلة
بتأشرية سياحية ،لكنه تخلف عن العودة مع املجموعة السياحية.
(تلفزيون رؤيا اإلخباري)2017/5/13 ،

 2017/5/16قدم السفري األمــريك الجديد لدى إرسائيل ،دافيد
فريدمان ،اليهودي األصل واملنارص للمستوطنني ،أوراق اعتامده
للرئيس اإلرسائييل ،رؤبني ريفلني .وأعلن فريدمان ،يف مراسم تقديم
أوراقه الرسمية ،أنه "حصل عىل تفويض من الرئيس ترامب لتأييد
إرسائيل بكل الطرق املمكنة" ،مضيفًا أن اختيار ترامب إلرسائيل من
بني الدول التي يزورها يف أول رحلة له يف الخارج بعد تسلمه منصبه
"دليل عىل متانة حبه إلرسائيل".
(عرب )2017/5/16 ،48

 2017/5/18ص ّدق برملان االتحاد األورويب عىل قرار أكد فيه "حل
الدولتني كطريقة إلنهاء الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ،وعىل رضورة
أن تنهي إرسائيل بناء وتوسيع املستوطنات يف الضفة الغربية".
وأوضح القرار الذي تم التصديق عليه خالل جلسة عامة للربملان يف
سرتاسبورغ ،رشقي فرنسا ،أن "حل الدولتني عىل أساس حدود عام
 1967والقدس عاصمة للدولتني ،هو السبيل الوحيد لتحقيق سالم
دائم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني".
(وكالة وفا)2017/5/18 ،

 2017/5/22قال الرئيس األمــريك ،دونالد ترامب ،إن "الواليات
املتحدة مستعدة للعمل مع إرسائيل ،لجعل املنطقة أكرث أم ًنا وسال ًما،
بتجديد الجهد لتحقيق السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني".
وجاءت ترصيحات ترامب خالل مؤمتر صحايف مشرتك مع رئيس
الــوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،عقد يف مقر رئاسة الــوزراء
اإلرسائيلية مبدينة القدس.

 2017/5/14وجه القائد الفلسطيني األسري مروان الربغويث رسالة
إىل الشارع الفلسطيني والرأي العام العريب ،تح ّدث فيها عن معركة
األمعاء الخاوية التي كانت قد دخلت يف هذا التاريخ يومها الثامن
والعرشين وعن الذكرى التاسعة والستني للنكبة .وأثنى الربغويث عىل
بطوالت األرسى املرضبني عىل الطعام ضمن ما وصفها بـ "ملحمة
الصرب والثبات" .ووجه القيادي املعتقل يف السجون اإلرسائيلية ندا ًء
إىل الفصائل الفلسطينية ،ويف مقدمتها حركتا فتح وحامس ،للمصالحة
دعم لعقد مؤمتر وطني للحوار الشامل
الوطنية وتجديد الحوار ً
للوصول إىل وثيقة عهد ورشاكة وللحفاظ عىل التمثيل الفلسطيني
ومنع انهيار النظام السيايس الفلسطيني الذي يعيش حالة تأكّل
وضعف ،وإىل تشكيل حكومة وحدة وطنية عىل الفور.

 2017/5/25نقلت صحيفة يرسائيل هيوم ،املق ّربة من رئيس الحكومة
اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو عن مصدر فلسطيني رفيع املستوى يف رام
الله ،قوله ،إ ّن "الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،أبلغ الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،أنّه يعتزم إطالق تح ّرك سيايس ،يستند إىل مبادرة السالم
السعودية ،من خالل الرتكيز أولً عىل الدفع بخطة تسوية إقليمية
شاملة" .ووفق الصحيفة نفسها ،أكد ترامب لعباس ،أ ّن التح ّرك الذي
يت ّم بلورته لجهة بدء عمليات التطبيع بني الدول العربية وإرسائيل،
حل للقضية الفلسطينية ،يلقى تأيي ًدا مبدئ ًيا يف
التوصل إىل ّ
حتى قبل ّ
الرياض ويف دول الخليج ،ولدى األردنيني واملرصيني أيضً ا.

 2017/5/15وافقت لجنة القواعد واالنضباط واالمتيازات يف الربملان
األفريقي باإلجامع ،عىل منح صفة مراقب لفلسطني يف الربملان
األفريقي .وت ّم ذلك عقب املبادرة التي تقدمت بها تونس لنرصة
القضية الفلسطينية يف الربملان األفريقي ،وتتمثل يف الئحة لدعم
األرسى الفلسطينيني الذين يخوضون معركة األمعاء الخاوية يف
سجون االحتالل اإلرسائييل.

 2017/5/25قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس األمرييك مرشوع قانون
من أجل اإلدانة وفرض عقوبات عىل كل جهة أو دولة تدعم ما سامه
"اإلرهاب الدويل الفلسطيني" ،وحركتي حامس والجهاد اإلسالمي عىل
وجه الخصوص .واستهدف مرشوع القرار دولة قطر خاصة ،وال سيام أنه
يأيت وسط حملة إعالمية رشسة تستهدفها ،عقب قرصنة الوكالة القطرية
لألنباء ،وفربكة ترصيحات نسبت إىل األمري ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين.

(سام اإلخبارية)2017/5/14 ،

(فلسطني اليوم)2017/5/15 ،

(وكالة األناضول لألنباء)2017/5/22 ،

(العريب الجديد)2017/5/25 ،

(الجزيرة نت)2017/5/25 ،
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الوقائع الفلسطينية

 2017/5/27أعلنت هيئة شــؤون األرسى الفلسطينيني تعليق
إرضاب املئات منهم عن الطعام املستمر الذي دام  41يو ًما ،بعد
مفاوضات حتى ساعات الفجر يف سجن عسقالن اإلرسائييل .وقال
الناطق باسم هيئة األرسى ،حسن عبد ربه ،إنه جرى تعليق إرضاب
األرسى بعد مفاوضات يف سجن عسقالن مع قيادة اإلرضاب ومن
بينهم مروان الربغويث من دون أن تعلن بنود االتفاق .والجدير بالذكر
أن اإلرضاب الذي سامه الفلسطينيون والعرب "إرضاب الكرامة" بدأ
منذ  17نيسان /أبريل  ،2017وشارك فيه نحو  1500أسري فلسطيني
معظمهم من حركة فتح ،ونقل املئات منهم إىل عيادات السجون
أو إىل مستشفيات مدنية إرسائيلية يف األسبوع األخري بعد تدهور
أوضاعهم الصحية ومن بينهم قادة اإلرضاب أنفسهم .وطالب
األرسى بتحسني ظروف اعتقالهم ،وإعادة حقوق حرمتهم منها إدارة
مصلحة سجون االحتالل ،وكانوا قد حققوها يف إرضابات سابقة عن
الطعام .ومتثلت أبرز مطالب األرسى يف وقف سياسة منع زيارات
العائالت وانتظامها مرتني شهريًا ،وإنهاء سياستي االعتقال اإلداري
والعزل االنفرادي ،ووضع حد لإلهامل الطبي بحق األرسى املرىض،
والسامح برتكيب هاتف عمومي يف كل سجن للتواصل اإلنساين بني
األرسى وذويهم.
(الجزيرة نت)20017/5/27 ،

 2017/5/28قالت صحيفة هآرتس اإلرسائيلية إن مدير األوقاف يف
املسجد األقىص ،الشيخ عزام الخطيب التميمي ،اقرتح يف مقالة يف
الصحيفة عىل حكومة االحتالل إطالق مفاوضات جديدة للعودة
إىل ترتيبات الوضع القائم يف املسجد األقىص التي وضعها وفرضها
عام  1967وزير األمن اإلرسائييل آنذاك ،موشيه ديان ،بعد أيام
من احتالل القدس ،والتي تتيح لغري املسلمني زيارة الحرم القديس
الرشيف ،والتجول يف باحاته ،وحتى دخول املساجد ،يف ساعات
محدودة بصفة سياح ،من دون السامح بإقامة شعائر توراتية.
وظلت هذه التفاهامت سائدة حتى اقتحام رئيس الوزراء اإلرسائييل
األسبق ،أرئيل شارون ،لألقىص عام  2000واندالع االنتفاضة الثانية.
ويف عام  2003وتحت حكومة شارون ،تغريت هذه التفاهامت وتم
فرض وضع جديد وفق تعليامت وزير األمن الداخيل آنذاك ،تساحي
هنغبي .وبحسب هآرتس ،فإن العودة إىل الوضع الذي ساد حتى
 ،2003يتيح ،مبوجب الشيخ الخطيب ،للجميع دخول باحات املسجد
األقىص وساحاته ،مبا يف ذلك دخول املصليات ،ويشمل أعضاء كنيست
يهود وناشطي حركات الهيكل ولكن تحت رشوط األوقاف اإلسالمية،
مبعنى "إقرار الجميع أنهم يدخلون إىل املسجد ،وأنه ال حق لليهود
الصالة يف املكان".
(هآرتس اإلرسائيلية)2017/5/28 ،

 2017/5/29أعلن جيش االحتالل اإلرسائييل البدء يف بناء "بلدة"
للتدريبات العسكرية ،تحايك بناء القرى والبلدات اللبنانية ،وذلك
الستخدامها للتدريب العسكري والقتال داخل املدن والبلدات
املسكونة ،عىل غرار "البلدة" القامئة يف قاعدة تسآليم يف النقب .ومن
املقرر أن يبدأ استخدام "البلدة" يف التدريبات العسكرية مع مطلع
العام املقبل ،وستتيح تدريبات ميدانية لفرق من سالح الهندسة
واملدرعات واملدفعية.
(املدن اللبنانية)2017/5/30 ،

ّ 2017/6/2بي استطالع شامل ،نرشت نتائجه يف صحيفة يديعوت
أحرونوت ،أن  %63من اإلرسائيليني يعتقدون أنه "ال فرصة للتوصل
إىل اتفاق سالم مع الفلسطينيني" ،مقابل  %33فقط قالوا إن "هناك
فرصة للتوصل إىل تسوية" .وقال  %55من املشاركني يف االستطالع
إنهم يعارضون تفكيك املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية
املحتلة .ويف املقابل أيّد ذلك  %28فقط إذا كان يشمل اتفاق سالم
مع الفلسطينيني .وذكر  %19من اإلرسائيليني أن "الحل األمثل هو
ضم كامل الضفة الغربية إلرسائيل ،ومنح الفلسطينيني حقوق اإلقامة
دون حق التصويت" .وقال  %25إنهم "يؤيدون اتفاق سالم يضمن
بقاء الكتل االستيطانية :أريئيل وغوش عتصيون ومستوطنات غور
األردن ،تحت السيادة اإلرسائيلية ،وإقامة دولة فلسطينية يف األرايض
املتبقية ،مع تبادل أراض ،وتعويض الفلسطينيني بأراض من صحراء
حل يقوم
وبي االستطالع أن  %15من اإلرسائيليني يؤيدون ً
النقب"ّ .
عىل "إقامة دولة فلسطينية يف حدود  ."67أما يف ما يتعلق مبصري
القدس املحتلة ،فأعرب  %46من اإلرسائيليني عن معارضتهم ألي
انسحاب إرسائييل من القدس ،ووجوب بقائها "موحدة" تحت
السيادة اإلرسائيلية ،يف حني أيّد  %32منهم انسحابًا إرسائيليًا من
األحياء الفلسطينية يف القدس ،عىل أن تبقى البلدة القدمية والحرم
القديس تحت السيادة اإلرسائيلية .ويف سياق القدس ،قال  %72من
املشاركني يف االستطالع إنهم زاروا "حائط الرباق" .مع ذلك ،ذكر %34
من اإلرسائيليني أنه لو سنحت لهم الفرصة للعيش يف القدس لفعلوا
ذلك ،بينام أشار  %60إىل أنهم لن يسكنوا يف القدس حتى لو أتيح
لهم ذلك .كام أعرب  %35من املستوطنني يف الضفة الغربية املحتلة
عن استعدادهم لرتك املستوطنات يف حال إبرام اتفاق سالم ،بينام
عب %38
قال  %58منهم إنهم سيعارضون عرضً ا كهذا .إىل ذلكّ ،
من اإلرسائيليني عن اعتقادهم أن استمرار االحتالل سيفيض إىل
دولة ثنائية القومية ،يف حني أن  %41عارضوا ذلك .ورأى  %67من
املشاركني يف االستطالع أنه يف حال إقامة دولة فلسطينية يف الضفة
الغربية ،ستسيطر عليها "حامس" وتطلق الصواريخ عىل إرسائيل،
ونفى ذلك  %26فقط.
(العريب الجديد)2017/6/2 ،
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ويلوي  /زومتزومت

 2017/6/4نفى الناطق باسم حركة حامس ،حسام بدران ،طلب قطر
مغادرة عدد من قادة الحركة األرايض القطرية .ومث ّن بدران "الدور اإليجايب
الثابت واملتواصل الذي تقوم به دولة قطر يف دعم شعبنا الفلسطيني
وخصوصا إعامر غزة ودعم صمود أهلها".
وإسناد قضيته العادلة،
ً
(موقع رام الله اإلخباري)2017/6/4 ،

 2017/6/5تعليقًا عىل قرار أربع دول عربية ،هي السعودية
واإلمــارات والبحرين ومرص ،قطع عالقاتها الدبلوماسية مع دولة
قطر ،قال وزير الخارجية اإلرسائيلية أفغيدور ليربمان يف كلمة له
أمام الكنيست" :إنهم يف الدول العربية يدركون أن الخطر الحقيقي
للمنطقة هو ليس من إرسائيل وإمنا من اإلرهاب .ال شك بأن هذا
فرصا وإمكانات للتعاون يف مكافحة اإلرهاب ،سوية مع الرئيس
يتيح ً
ترامب الذي يدفع نحو تشكيل ائتالف ضد اإلرهــاب .إرسائيل
مستعدة للتعاون والكرة يف ملعب الطرف اآلخر".
(العريب الجديد)2017/6/5 ،

 2017/6/12كشف وزير الرتبية والتعليم اإلرسائييل ،نفتايل بينت،
حقيقة املواقف اإلرسائيلية يف ما يتعلق بإمكانيات تسوية بني
إرسائيل والفلسطينيني ،معل ًنا ،خالل مؤمتر سنوي تعقده صحيفة
هآرتس تحت اسم "مؤمتر إرسائيل للسالم" ،أن "بقاء القدس موحدة
(تحت االحتالل) أفضل من تسوية سياسية".
(سام اإلخبارية)2017/6/12 ،

 2017/6/15ذكرت جامعة الدول العربية ،يف تقريرها الذي رصدت
فيه االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية خالل أيار /مايو
 ،2017أن حكومة االحتالل اإلرسائييل ،وأذرعها التنفيذية ،تواصل
إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها الجسيمة املخالفة للقانون الدويل
اإلنساين بحق الفلسطينيني؛ فقد عرف أيار /مايو ارتفا ًعا كب ًريا يف
وترية االعتقاالت ،إذ اعتقلت سلطات االحتالل اإلرسائييل أكرث من

طفل .وأوضحت الجامعة أن اعتقال
 370فلسطين ًيا ،من بينهم ً 50
األطفال الفلسطينيني ارتفع بصفة خطرية وغري مسبوقة خالل العامني
( ،)2016 - 2015ليصل يف النصف األول من العام  2017إىل %80
مقارنة باألعوام السابقة .كام أعلنت حكومة االحتالل اإلرسائييل عن
فضل عن
حزمة مشاريع استيطانية جديدة يف الضفة الغربية املحتلةً ،
تجريف األرايض ملصلحة البناء االستيطاين؛ ففي سلفيت ج ّرفت بلدية
االحتالل قرابة  100دونم واستولت بوضع اليد عىل  9858دومنًا
يف محافظة جنني .وبحسب تقرير "حركة السالم اآلن" اإلرسائيلية
املناهضة لالستيطان ،فإن أعامل البناء خارج الكتل االستيطانية
وصلت يف العام  2017إىل  ،%70مقارنة بالعام  2016الذي سجل بناء
 1263وحدة استيطانية خارج الكتل االستيطانية ،أي ما يعادل زيادة
بنسبة  %34مقارنة بالعام .2015
(العريب الجديد)2017/6/15 ،

 2017/6/18أرسلت وزارة الخارجية األردنية مذكرة احتجاج
عمن موجهة إىل الحكومة
دبلوماسية إىل السفارة اإلرسائيلية يف ّ
اإلرسائيلية ،ع ّربت فيها عن إدانتها ورفضها املطلق لالنتهاكات
اإلرسائيلية التي جرت صباح اليوم باملسجد األقىص وطالبت بوقفها
فو ًرا .وكانت قوات االحتالل اإلرسائيلية اقتحمت ساحات األقىص
برفقة مجموعات من املتطرفني ،واعتدت عىل عدد من املصلني،
واستخدمت غاز الفلفل ضدهم ،وأغلقت أبواب املسجد القبيل.
(الدستور األردنية)2017/6/18 ،

 2017/6/28ش ّنت طائرة إرسائيلية غارة عىل موقع لقوات النظام
السوري يف أطراف بلدة الصمدانية الرشقية بريف القنيطرة ،كام
قصفت مدفعية االحتالل اإلرسائييل املوقع املعروف بـ "رسية مجد
حيمود" التابع لقوات النظام يف منطقة الصمدانية.
(العريب الجديد)2017/6/28 ،

