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ويلوي  /زومتزومت

 2018/5/1رصح وزير الخارجية األمرييك الجديد ،مايك بومبيو ،بأن إلرسائيل
حق الدفاع عن نفسها ،وأن عىل الفلسطينيني العودة إىل املفاوضات.
(جريدة األيام الفلسطينية)2018/5/1 ،

 2018/5/2هدمت قوات االحتالل اإلرسائييل برفقة موظفي بلدية
االحتالل يف القدس عامرة سكنية تعود إىل املقديس جامل عطا عليان
يف قرية العيساوية رشق املدينة املقدسة ،بعد محارصتها .وحارصت
طواقم بلدية االحتالل بالقدس بحراسة العرشات من الجنود والقوات
الخاصة العامرة السكنية املؤلَّفة من ثالثة طوابق ،متهي ًدا لهدمها
بحجة البناء من دون ترخيص .وقامت طواقم بلدية االحتالل،
منذ الفجر ،بتفريغ محتويات املنازل السكنية ،إضافة إىل املحالت
التجارية يف البناية .كام اعتقلت قوات االحتالل األسري املحرر محمد
كامل عليان خالل حصار العامرة ،وقد قىض يف األرس  40شه ًرا ،وأفرج
عنه يف شباط /فرباير .2018
(جريدة القدس)2018/5/2 ،

 2018/5/3رصح الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف كلمته خالل
افتتاح املجلس الوطني الفلسطيني بأن "الحقائق تشري إىل أن مثل
هذه املذابح مل تحدث يف الدول العربية" .وانتقدت األمم املتحدة
واالتحاد األورويب وسلسلة من املنظامت اليهودية يف الواليات املتحدة
عباس ،وحذّرت من أن ترصيحاته سترض بعملية السالم يف الرشق
األوسط .وقال مبعوث األمم املتحدة إىل الرشق األوسط ،نيكوالي
ملدينوف ،إن "عباس كرر يف خطابه بعض أشد املعتقدات الحقرية
املعادية للسامية .مثل هذا الترصيح غري مقبول ومزعج للغاية وال
يخدم مصالح الشعب الفلسطيني أو السالم يف الرشق األوسط".
(هآرتس)2018/5/3 ،

 2018/5/4جـ ّددت منظمة العفو الدولية يف بيان لها ،دعوتها
الحكومات يف جميع أنحاء العامل إىل فرض حظر شامل عىل بيع
السالح واملع ّدات العسكرية إلرسائيل ،يف أعقاب سياسة االحتالل
املتّبعة ضد مسريات العودة السلمية ،واستعامله للقوة املفرطة
واملميتة ضد املتظاهرين السلميني يف قطاع غزة.
(قناة العامل)2018/5/4 ،

 2018/5/5أصيب  1143مواط ًنا فلسطين ًيا بنريان االحتالل وغاراته
عىل حدود قطاع غزة ،خالل الجمعة السادسة ملسريات العودة ،التي
أُطلق عليها "جمعة العمل".
(جريدة األيام الفلسطينية)2018/5/5 ،

 2018/5/7ص َّدق الكنيست اإلرسائييل ،يف القراءة التمهيدية األوىل،
مرشو َع قانون يقيض بخصم املخصصات املالية التي تدفعها السلطة
الفلسطينية إىل األرسى وذوي الشهداء الفلسطينيني من املستحقات
املالية الفلسطينية التي تجبيها إرسائيل ملصلحة السلطة الفلسطينية
من عائدات الرضائب عىل الواردات الفلسطينية.
(سبوتنيك عريب)2018/5/7 ،

 2018/5/10استهدفت طائرات حربية إرسائيلية عد ًدا من املواقع يف
األرايض السورية بالصواريخ ،يف حني أعلن جيش االحتالل أن "فيلق
القدس" اإليراين أطلق  20قذيفة يف اتجاه "خط املواقع األمامي يف
هضبة الجوالن" املحتل .وأضافت الوكالة العربية السورية لألنباء
(سانا) أن "طائرات إرسائيلية من داخل األرايض املحتلة أطلقت
وسمع دوي انفجارات
عد ًدا من الصواريخ باتجاه األرايض السورية"ُ .
ضخمة يف العاصمة دمشق ،كام ُس ّجل تحليق كثيف لطائرات
إرسائيلية ،بحسب وكالة "سانا".
(العريب الجديد)2018/5/10 ،

 2018/5/12سقط شهيد فلسطيني وأصيب نحو  973فلسطينيًا
برصاص القناصة اإلرسائيلية يف الجمعة السابعة ملسريات العودة عىل
حدود قطاع غزة ،حيث توافد آالف املواطنني الفلسطينيني للمشاركة
يف الجمعة السابعة التي سميّت "جمعة اإلعداد والنفري" ،ومن جانبها
دفعت قوات االحتالل مبزيد من التعزيزات العسكرية عىل حدود
القطاع ملواجهة املواطنني املحتجني.
(فلسطني اآلن)2018/5/12 ،

 2018/5/12تحت عنوان "سبعون عا ًما عىل نكبة فلسطني :الذاكرة
والتاريخ" ،افتُتح يف العاصمة القطرية الدوحة ،املؤمتر الخامس
للدراسات التاريخية ،مببادرة من "املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات" ،وخصص املؤمتر جلساته للحديث عن النكبة الفلسطينية.
(العريب الجديد)2018/5/12 ،

 2018/5/14شارك عدد كبري من الفلسطينيني يف "مليونية العودة
الكربى" ،عشية الذكرى الـ  70للنكبة الفلسطينية ،وذلك احتجا ًجا
ورفضً ا لقرار نقل السفارة األمريكية إىل القدس .وقالت مصادر طبية
فلسطينية إن عدد الشهداء الفلسطينيني يف ذلك اليوم وصل إىل 55
شهي ًدا ،وإن أكرث من  2700مصاب ُر ُموا برصاص الجيش اإلرسائييل
عىل الحدود الرشقية لقطاع غزة.
(فلسطني اليوم)2018/5/14 ،

 2018/5/14تو ّجه إسامعيل هنية ،رئيس املكتب السيايس لحركة
حامس ،إىل القاهرة عىل رأس وفد من الحركة للقاء مدير املخابرات
العامة املرصية اللواء عباس كامل من أجل بحث أفضل السبل لوقف
التدهور عىل حدود القطاع ،وذلك قبيل ساعات من انطالق "مليونية
العودة" ،وبالتزامن مع مراسم تدشني السفارة األمريكية يف القدس،
إذ عرض الجانب املرصي عىل الحركة بعض األفكار املرصية لتخفيف
الحصار اإلرسائييل املشدد عىل القطاع.
(مونتي كارلو الدولية)2018/5/14 ،

 2018/5/15أصدرت وزيرة خارجية االتحاد األورويب ،فيديريكا
موغرييني ،بيانًا قالت فيه إن االتحاد األورويب يدعو إرسائيل
والفلسطينيني إىل االمتناع عن قتل املزيد من املتظاهرين يف قطاع

التوثيق

135

الوقائع الفلسطينيّة

غزة ،وأضافت "يجب عىل إرسائيل احـرام حق التظاهرات غري
العنيفة ومبدأ استخدام القوة املتناسبة" ،وقد جاء البيان يف أعقاب
تظاهرات الفلسطينيني عىل حدود غزة؛ تزام ًنا مع "الذكرى الـ 70
للنكبة الفلسطينية" واحتجا ًجا عىل نقل السفارة األمريكية إىل القدس.
(جريدة القدس العريب)2018/5/16 ،

 2018/5/18أصيب خمسون فلسطينيًا من ج ّراء استهداف جيش
االحتالل اإلرسائييل للمتظاهرين قرب السياج األمني رشق قطاع
غزة ،وذلك يف الجمعة الثامنة ملسريات "جمعة الوفاء للشهداء
والجرحى" .بينام أكدت حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) استمرار
املسريات حتى رفع الحصار عن قطاع غزة .وخرج آالف الفلسطينيني
يف مسريات جامهريية جديدة إلحياء فعاليات الجمعة الثامنة من
مسريات العودة وكرس الحصار يف عدد من نقاط التامس عىل الحدود
الرشقية لقطاع غزة ،حيث واجههم جنود االحتالل بالغاز املدمع ،ما
تس َّبب يف إصابة خمسني منهم باالختناق وجراح مختلفة ،بحسب
وزارة الصحة الفلسطينية.
(الجزيرة نت)2018/5/18 ،

 2018/5/22كشف موقع "ديبكا" االستخباري أهم نقاط "خطة
السالم األمريكية" يف الرشق األوسط املعروفة إعالميا بـ "الصفقة
اإلقليمية الكربى" ،وسط مؤرشات عن عزم الرئيس األمرييك دونالد
ترامب اإلعالن عنها رسم ًيا يف منتصف حزيران /يونيو  ،2018أو يف
أواخره .وقال املوقع إن ترامب يرى أن خطته للسالم نقطة انطالق
لتشكيل مسار للعالقات اإلرسائيلية  -العربية ،عىل الرغم من رفض
الحديث عن الصفقة املطروحة من الجانب الفلسطيني.
(وكالة معا اإلخبارية)2018/5/22 ،

 2018/5/25كشف وزير الدفاع اإلرسائييل ،أفيغدور ليربمان ،عن
خطة استيطانية جديدة بالضفة الغربية املحتلة تستهدف بناء أكرث
من  3900وحدة استيطانية يف كل أرجاء الضفة الغربية ،وتأيت هذه
الخطوة يف ظل تقارير إعالمية غربية وإرسائيلية تحدثت عن نية
اإلدارة األمريكية طرح مبادرتها للتسوية "صفقة القرن" ،يف حني
كثفت حكومة نتنياهو من نشاطها االستيطاين منذ وصول الرئيس
ترامب إىل البيت األبيض.
(وكالة معا اإلخبارية)2018/5/25 ،

 2018/5/28تحت شعار "مستمرون رغم الحصار" خرج الفلسطينيون
إلحياء فعاليات الجمعة التاسعة من مسريات العودة وكرس الحصار
يف املخيامت املقامة يف عدد من نقاط التامس عىل الحدود الرشقية
لقطاع غزة .بينام أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد
شابني متأثرين بجراحهام التي أصيبا بها خالل مسريات العودة.
(الجزيرة نت)2018/5/28 ،

 2018/5/30سيطرت الزوارق الحربية اإلرسائيلية عىل سفينة الحرية
لكرس الحصار واقتادتها إىل ميناء أسدود وذلك بعد  4ساعات من
إبحارها من ميناء غزة .وقال مراسل "املركز الفلسطيني لإلعالم"
الذي رافق السفينة حتى تجاوزت املياه املسموح بها من االحتالل
اإلرسائييل ،إن زوارق االحتالل هددت املشاركني يف السفينة وحارصت
ميل.
القارب بعد ابتعاده عن شاطئ بحر غزة قرابة ً 11
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2018/5/30 ،

 2018/6/1استخدمت الواليات املتحدة األمريكية حق النقض
"الفيتو" ضد مرشوع قرار كويتي يف مجلس األمن الدويل ،يطالب
بتوفري حامية دولية للفلسطينيني يف األرايض املحتلة ،خاصة يف قطاع
غزة ،من االعتداءات اإلرسائيلية .وحصل مرشوع القرار الكويتي عىل
فضل عن استخدام
موافقة  10أصوات وامتناع  4عن التصويتً ،
واشنطن لحق النقض "الفيتو".
(الخليج أون الين)2018/6/1 ،

 2018/6/1استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب العرشات
بالرصاص الحي وقنابل الغاز يف اعتداءات قوات االحتالل اإلرسائييل
عىل املشاركني يف الجمعة العارشة ملسريات العودة التي اتخذت اسم
"من غزة إىل حيفا :وحدة دم ومصري مشرتك" ،ضمن مسرية العودة
الكربى عىل طول الحدود الرشقية لقطاع غزة.
(عرب )2018/6/1 ،48

 2018/6/3أصدر رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو،
تعليامته لرئيس مجلس األمن القومي اإلرسائييل ،مئري بن شبات،
للبدء يف وضع إجراءات من شأنها أن تتيح خصم مبالغ التعويضات
التي تقدمها الحكومة اإلرسائيلية ملاليك الحقول الزراعية املترضرة
من ج ّراء الطائرات الورقية الحارقة التي يتم إطالقها من قطاع غزة
املحارص ،من ميزانية السلطة الفلسطينية.
(عرب )2018/6/3 ،48

 2018/6/8خرج الفلسطينيون يف قطاع غزة للمشاركة يف فعاليات
"مليونية القدس" يف الجمعة الحادية عرشة ملسريات العودة ،وقبل
ذلك قامت طائرة إرسائيلية بإلقاء قنابل حارقة عىل مخيم العودة
رشق مدينة رفح يف جنوب القطاع .وأدت هذه القنابل إىل احرتاق
عدد من الخيام واشتعال إطارات مطاطية كانت مجهزة الستخدامها
يف االحتجاجات يف وجه االحتالل اإلرسائييل.
(الجزيرة نت)2018/6/8 ،

 2018/6/9شيّع آالف املواطنني يف قطاع غزة جثامني أربعة
شهداء – من بينهم طفل  -قتلتهم قوات االحتالل اإلرسائييل عىل
حدود القطاع خالل التظاهرات الشعبية .وانطلقت مواكب التشييع
من مستشفيات عدة يف اتجاه منازل الشهداء األربعة يف محافظتَي
رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة ،ومدينة غزة وجباليا شامل القطاع.
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واستشهد الطفل هيثم الجمل ( 15عا ًما) رشق رفح ،وزياد الربيم
( 24عا ًما) رشق خانيونس ،ويوسف الفصيح ( 29عا ًما) رشق غزة،
وعامد أبو درايب ( 26عا ًما) رشق جباليا.
(الرسالة نت)2018/6/9 ،

 2018/6/12صـ َّدق الكنيست اإلرسائييل مــرو َع قانون خصم
مخصصات الشهداء واألرسى من أموال الرضائب "املقاصة" التي
تجبيها إرسائيل ملصلحة السلطة الفلسطينية .وقد حاز القرار أغلبية
األصوات بـ  48صوتًا ،مقابل  13صوت ًا ضد القرار.
(جريدة األيام الفلسطينية)2018/6/12 ،

 2018/6/13اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة مرشوع قرا ٍر
مقد ًما من تركيا والجزائر ،بشأن توفري الحامية الدولية للفلسطينيني
يف األرايض املحتلة ،بعد حصوله عىل موافقة  120دولة مقابل
اع ـراض  8دول وامتناع  45دول ـ ًة عن التصويت .وأعلن رئيس
الجمعية العامة للمنظمة الدولية عن اعتامد مرشوع القرار الذي
يدين قتل املتظاهرين الفلسطينيني عىل يد قوات الجيش اإلرسائييل،
ويدعو إىل توفري حامية دولية للسكان املدنيني منهم يف أراضيهم
املحتلة .وشهدت جلسة التصويت نزا ًعا قانونيًا بني املندوبة األمريكية
الدامئة لدى املنظمة الدولية ،نييك هييل ،ورئيس الجمعية العامة
الذي اضطر إىل تعليق أعامل الجلسة خمس دقائق ألخذ الرأي من
اإلدارة القانونية لألمم املتحدة .وقبيل الرشوع يف التصويت عىل
مرشوع القرار طلبت الواليات املتحدة ،عىل لسان هييل ،التصويت
عىل إدخال تعديالت عليه ،تدين الجمعية العامة مبوجبها "حامس
إلطالق صواريخ بصورة متكررة إىل الداخل اإلرسائييل ،وللتحريض
عىل العنف عرب امتداد السياج الحدودي ،ما يع ّرض املدنيني للخطر".
(القدس العريب)2018/6/13 ،

 2018/6/15أصدرت هيئة مسريات العودة بيانًا دعت فيه إىل أن
تكون الجمعة الثانية عرشة "جمعة الرتاحم واملساواة"،وأشارت الهيئة
اىل أن جميع املسريات جاءت "للدفاع عن حق شعبنا بالعودة ورفض
مخططات تصفية القضية الفلسطينية" ،داعية إىل أن تشمل الضفة
الغربية والقدس املحتلتَني والداخل املحتل ودول الجوار .وأن هذه
الجمعة مخصصة للرتاحم واملواساة وزيارة بيوت الشهداء والجرحى.
(وكالة األنباء الجزائرية)2018/6/15 ،

 2018/6/21اندلعت خمسة حرائق يف أحراش محاذية للبلدات
اإلرسائيلية بـ "غالف غزة" بسبب طائر ٍ
ات وبالونات حارقة ،يف حني
سية مجموع ًة من الشبان بزعم إقدامهم عىل
قصفت طائرة احتالل ُم َّ
إطالق الطائرات الورقية من القطاع .وحذرت األجنحة العسكرية
لفصائل املقاومة يف بيان مشرتك ،االحتالل اإلرسائييل من مغبّة إرصاره
عىل كرس املعادالت مع املقاومة أو العدوان عىل شعبنا ،مشددة عىل
أنه "مىض الوقت الذي يحدد فيه العدو قواعد املواجهة ومعادالت
الرصاع منفر ًدا ،فالقصف بالقصف".
(عرب )2018/6/21 ،48

 2018/6/22أصيب أكرث من مئتي مواطن فلسطيني بجروح وحاالت
اختناق برصاص االحتالل اإلرسائييل يف املناطق الرشقية لقطاع غزة
خالل فعاليات املسرية الثالثة عرشة .وقالت وزارة الصحة يف غزة
إن  206مواطنني أصيبوا بجروح مختلفة واختناق بالغاز ،منهم
 120تم عالجهم بالنقاط امليدانية ،و 86تم عالجهم باملستشفيات
سبع حاالت منهم ِ
خطرة.
(جريدة الغد األردنية)2018/6/22 ،

 2018/6/24اعتقلت قــوات بحرية إرسائيلية ثالثة صيادين
فلسطينيني بعد أن أغرقت مركبًا كان عىل متنه عدد من الفلسطينيني
قبالة سواحل قطاع غزة .يف حني أطلقت طائرة استطالع إرسائيلية
صاروخًا تحذيريًا تجاه مجموعة من الشبان كانوا يطلقون طائرات
ورقية حارقة رشق مدينة غزة.
(الرشق األوسط)2018/6/24 ،

 2018/6/25اقتحم وزير االقتصاد والصناعة اإلرسائييل ،إييل كوهني،
الحرم اإلبراهيمي الرشيف يف مدينة الخليل ،وسط إجراءات مشددة
فرضتها قوات االحتالل .وقال شهود عيان إن قوات االحتالل منعت
املواطنني الفلسطينيني من الوصول إىل الحرم ،وعرقلت دخول املصلني
والزوار ،وشددت إجراءاتها العسكرية يف املنطقة ،تحض ًريا لزيارته.
(جريدة الغد األردنية)2018/6/25 ،

 2018/6/29استشهد مواطنان فلسطينيان برصاص االحتالل
اإلرسائييل ،يف حني أصيب  415آخرون ،خالل مشاركتهم يف مسريات
العودة يف الجمعة الرابعة عرشة التي حملت اسم "من غزة إىل
الضفة :وحدة دم ومصري مشرتك" ،عىل الحدود الرشقية لقطاع غزة.
(العريب الجديد)2018/6/29 ،

