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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة
يتضمــن هــذا التقريــر
بالصراع العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1أيار /مايو  30 -حزيران /يونيو .2019
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli Conflict.
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الوقائع الفلسطينية

 2019/5/1طالب رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،مجتمع
املانحني الدوليني يف اجتامع بالعاصمة البلجيكية بروكسل ،إدانة
السياسة اإلرسائيلية التي تقوم عىل مخالفة القوانني الدولية واالتفاقات
املوقّعة ،املتمثلة يف اتخاذ إرسائيل سلسلة من اإلجراءات للضغط عىل
السلطة الفلسطينية كاقتطاع أموال الرضائب الفلسطينية.
(القدس)2019/5/1 ،

 2019/5/2ش ّنت طائرات االحتالل اإلرسائييل غارة عىل قطاع غزة
بخمسة صواريخ؛ ما أدى إىل تدمري مواقع واشتعال النريان داخلها،
إضافة إىل إلحاق أرضار مادية بأرايض وممتلكات املواطنني املحيطة
بها .وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة ثالثة فلسطينيني
بجروح طفيفة ونقلهم لتلقّي العالج.
(الرشق القطرية)2019/5/2 ،

 2019/5/2قال مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،USAID
مارك غرين ،يف جلسة استامع أمام الكونغرس األمرييك ،إنه مل يسترشه
مسؤولو اإلدارة األمريكية قبل أن يعلن الرئيس األمرييك دونالد ترامب
عن إنهاء املساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية.
(القدس)2019/5/2 ،

 2019/5/4أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أربعة
أشخاص ،وإصابة عرشات آخرين بجروح مختلفة بينهم عرشة أطفال
يف قصف إرسائييل صاروخي ملوقع واستهداف املشاركني يف مسريات
سلمية بقطاع غزة ،والشهداء هم :رائد خليل أبو طري (19عا ًما)،
ورمزي روحي حسن عبدو ( 31عا ًما) ،وعبد الله إبراهيم محمود أبو
ملوح ( 33عا ًما) ،وعالء عيل حسن البوبيل ( 29عا ًما).
(هسربيس)2019/5/4 ،

 2019/5/4التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالرئيس
الرتيك رجب طيب أردوغان ،عىل هامش مشاركة اشتية يف افتتاح
مسجد تشامليجا بالشطر اآلسيوي من مدينة إسطنبول .وسلّم اشتية
الرئيس أردوغان رسال ًة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،مؤك ًدا
َ
رفض القيادة الفلسطينية ما يس ّمى صفقة القرن ،معت ًربا أن أي مبادرة
ال تحقق الحد األدىن من حقوق الشعب الفلسطيني مصريها الفشل.
وقال اشتية" :إن الواليات املتحدة متارس منهج االبتزاز" ،متوق ًعا أن
تعلن قريبًا عن خطة اقتصادية لن تتحدث عن دولة فلسطينية ذات
سيادة عىل حدود  ،1967وهذا ينسجم مع منحى التطرف الذي يتجه
نحوه املجتمع اإلرسائييل الذي أعاد بنيامني نتنياهو إىل سدة الحكم.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/5/4 ،

 2019/5/6أعلن الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،يف سياق تهنئة
املسلمني بشهر رمضان ،عن دعمه الكامل إلرسائيل يف عملياتها
العسكرية ضد الفلسطينيني بقطاع غزة .وقال ترامب يف تغريدة عرب
حسابه عىل تويرت" :تواجه إرسائيل مجد ًدا عدة هجامت صاروخية

من جانب إرهابيي حامس والجهاد اإلسالمي ،وندعم إرسائيل بنسبة
 100%يف دفاعها عن مواطنيها" .وأضاف" :بالنسبة إىل شعب غزة،
لن تجلب لكم مثل هذه األعامل اإلرهابية ضد إرسائيل إال الشقاء ..
أوقفوا العنف واعملوا نحو السالم ،إنه قابل للتحقق".
(وكالة أنباء األناضول)2019/5/6 ،

 2019/5/7أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة تعهدت
دعم للفلسطينيني يف الضفة الغربية املحتلة
بتقديم  480مليون دوالر ً
عب الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،عن
وقطاع غزة املحارص .وقد ّ
شكره وتقديره للشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،أمري قطر ،عىل تخصيصه
املبلغ عىل شكل منح وقروض ،لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف
من معاناته .وبدروه ،و ّجه رئيس املكتب السيايس لحركة حامس،
إسامعيل هنية ،الشكر لدولة قطر لدعم صمود الشعب الفلسطيني
يف الضفة والقطاع.
(عرب )2019/5/7 ،48

 2019/5/7رصح السفري الفلسطيني لدى األمم املتحدة ،رياض
حض املسؤولني األوروبيني خالل لقاءات جرت مؤخ ًرا يف
منصور ،بأنه ّ
بروكسل عىل أخذ املبادرة وعدم السامح للواليات املتحدة بأن تكون
الالعب األبرز يف عملية السالم يف الرشق األوسط .كام حثّ االتحاد
األورويب عىل الدعوة إىل مؤمتر دويل يشدد عىل اإلجامع العاملي بشأن
حل الدولتني للنزاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ويرفض النهج األمرييك.
وأضاف "سنكون سعداء للغاية إلظهار أن هناك أكرث من العب عىل
الساحة ،لتحديد كيف سنميض قد ًما".
(فرانس )2019/5/7 ،24

 2019/5/9أعرب األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش ،عن
تقديره ملا أعلنته دولة قطر مؤخ ًرا من دعم لفلسطني .وذكر املتحدث
رئيسا ملعالجة
باسم األمم املتحدة أن ذلك الدعم سيكون ً
عامل ً
االحتياجات االقتصادية واإلنسانية للشعب الفلسطيني .ومث ّن فرحان
حق ،نائب املتحدث الرسمي ،التعاون الذي وصفه باملمتاز بني قطر
واألمم املتحدة يف تطبيق الربامج اإلنسانية واالقتصادية الحيوية يف
األرض الفلسطينية املحتلة.
(وكالة سام اإلخبارية)2019/5/9 ،

 2019/5/9شارك آالف من فلسطينيي األرض املحتلة عام  1948يف
مسرية العودة الـ  22إىل قرية خبيزة املهجرة ،بالذكرى الـ  71للنكبة،
بعنوان "يوم استقاللهم هو يوم نكبتنا" ،مؤكدين حقهم بالعودة
إىل البلدات الفلسطينية امله ّجرة التي ُدمرت يف عام النكبة عىل يد
العصابات الصهيونية.
(العريب الجديد)2019/5/9 ،

 2019/5/9دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية
إلرسائيل  PACBIإىل مقاطعة مسابقة يوروفيجن األوروبية املقرر
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إقامتها يف إرسائيل خالل الفرتة  18-14أيار /مايو  .2019وناشدت
الحملة املؤسسات الثقافية الفلسطينية باالمتناع عن لقاء أي من
ال ّزوار أو الف ّنانني الذين ينوون تقديم عروض ضمن املسابقة املذكورة.
(القدس العريب)2019/5/9 ،

 2019/5/10أدى نحو مئتي ألف فلسطيني صالة الجمعة األوىل
من شهر رمضان يف املسجد األقىص ،وسط تشديد أمني إرسائييل
يف القدس القدمية ومحيطها .وبدأ توافد الفلسطينيني منذ ساعات
صباح الجمعة ،وقد منعت السلطات اإلرسائيلية الفلسطينيني الذكور
دون سن أربعني عا ًما من الوصول إىل القدس ألداء الصالة.
(الجزيرة نت)2019/5/10 ،

 2019/5/11شن مجموعة من الناشطني الفلسطينيني حملة إلكرتونية
ر ًدا عىل إطالق وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية كت ّي ًبا يحمل
اسم "قدوتنا رئيسنا" ،ودعا الناشطون إىل إطالق عريضة توقيعات
تطالب بإسقاط وسحب الكت ّيب .جاء إطالق الكتيب مببادرة من
وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية ضمن مبادرة تحمل عنوان "ألجل
فلسطني نتعلم" ،ويتكون الكتاب من اقتباسات مأخوذة من خطابات
الرئيس عباس.
(العريب الجديد)2019/5/11 ،

 2019/5/12اقتحمت قوات االحتالل اإلرسائييل املسج َد األقىص،
وأبعدت املعتكفني فيه بالقوة ،وأجربتهم عىل الخروج منه .وجاء
ذلك يف ضوء مواجهات اندلعت بني عرشات املصلني وقوات االحتالل.
(عرب )2019/5/12 ،48

 2019/5/13وافق الرئيس اإلرسائييل ،رؤوفني ريفلني ،عىل طلب رئيس
وزرائه ،بنيامني نتنياهو ،منحه مهلة إضافية متتد إىل أسبوعني لتأليف
حكومة جديدة ،عىل أن تنتهي الفرتة املمنوحة له يف  29أيار /مايو.
(الرشق األوسط)2019/5/13 ،

 2019/5/14قالت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
(األونروا) إن أكرث من مليون شخص ميثّلون أكرث من نصف سكان
قطاع غزة املحارص الذي يعتمدون عىل املعونة الغذائية املقدمة
من املجتمع الدويل ،قد ال يحصلون عىل طعام ٍ
كاف الشهر املقبل.
وأعلنت الوكالة يف بيان عن حاجتها إىل ما ال يقل عن  60مليون
دوالر إضافية بحلول حزيران /يونيو ملواصلة تأمني الطعام ألكرث من
مليون الجئ فلسطيني يف غزة ،من أصل  1.9مليون شخص هم
سكان القطاع .وبحسب األونروا فإن  620ألف شخص يف غزة يعانون
فق ًرا مدق ًعا ،يف حني يعاين  390ألف شخص فق ًرا مطلقًا.
(فرانس )2019/5/14 ،24

 2019/5/15يف تأكيد عميل للمقولة الفلسطينية الشهرية "الكبار
ميوتون والصغار ال ينسون" ،أحيا الفلسطينيون يف الضفة الغربية
وقطاع غزة واألرض املحتلة عام  1948فعاليات ذكرى "النكبة الـ ،"71

يف مسريات حاشدة ،ج ّددوا من خاللها التمسك بـ "حق العودة"
رسا عىل أيدي العصابات الصهيونية،
إىل ديارهم التي ه ّجروا منها ق ً
ون ّددوا باملخطط األمرييك الرامي إىل تصفية قضيتهم ،الذي يحمل
اسم "صفقة القرن".
(القدس العريب)2019/5/15 ،

 2019/5/16أظهرت إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية يف ذكرى
النكبة أن  305شهداء سقطوا منذ بدء مسريات العودة وكرس الحصار
السلمية رشق قطاع غزة يف  30آذار /مارس حتى  14أيار /مايو .2019
(القدس)2019/5/16 ،

 2019/5/17قالت حركة "السالم اآلن" يف تقرير لها إنه تم تشييد
نحو  20ألف وحدة استيطانية جديدة يف الضفة الغربية منذ تسلّم
رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،رئاسة الحكومة قبل 10
منزل للمستوطنني منذ عام
سنوات .وأفاد التقرير أنه تم بناء ً 19346
 ،2009عندما توىل نتنياهو رئاسة الحكومة للمرة الثانية حتى نهاية
 .2018وأشار إىل أن نحو  630ألف مستوطن يقيمون يف مستوطنات
يف الضفة الغربية ورشق القدس .ويف سياق متصل ،أفادت وكالة
"أسوشيتد برس" أنها حصلت عىل وثائق إرسائيلية رسمية تشري إىل
زيادة إنفاق الحكومة اإلرسائيلية عىل إنشاء املستوطنات يف الضفة،
منذ انتخاب الرئيس األمرييك دونالد ترامب.
(الراية القطرية)2019/5/17 ،

 2019/5/18أدى  200ألف مصلٍ صالة الجمعة الثانية من شهر
رمضان يف املسجد األقىص ،عىل الرغم من القيود اإلرسائيلية املشددة
التي تضعها سلطات االحتالل.
(وكالة أنباء األناضول)2019/5/18 ،

 2019/5/20استنكرت الفصائل الفلسطينية قبول دولة البحرين
عقد مؤمتر اقتصادي ،يُتوقع أن يعلن خالله عام يس ّمى "صفقة
القرن" ،التي تهدف بحسب الفصائل إىل تصفية القضية الفلسطينية.
وأعلنت إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب عن إطالق املرحلة
األوىل لـ "صفقة القرن" ،وذلك عرب استضافتها مؤمت ًرا أو ورشة عمل
يف البحرين ستُعقد يف أواخر حزيران /يونيو بعنوان "السالم من أجل
االزدهار" ،سيتم خاللها وفق ما أعلنه طاقم ترامب عن "القسم األول
من خطته املنتظرة لحل النزاع الفلسطيني  -اإلرسائييل" ،والذي
سريكّز عىل توجيه املزيد من االستثامرات االقتصادية نحو الضفة
الغربية املحتلة وقطاع غزة املحارص.
(عريب )2019/5/20 ،21

 2019/5/20نفى القيادي يف حركة املقاومة اإلسالمية "حامس"،
باسم نعيم ،الترسيبات اإلرسائيلية حول عقد حركته اتفاق تهدئة مع
االحتالل اإلرسائييل مدة ستة أشهر.
(العريب الجديد)2019/5/20 ،
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 2019/5/21بحث أمري قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،مع
الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،مستجدات القضية الفلسطينية
واألوضاع يف املنطقة .وقد التقى عباس أم َري دولة قطر يف زيارة رسمية
إىل الدوحة مدة  3أيام .وتناول اللقاء آخر املستجدات عن القضية
الفلسطينية واملنطقة ،واالعتداءات اإلرسائيلية عىل القدس واملسجد
األقىص واملقدسات اإلسالمية واملسيحية ،واألوضاع املالية الصعبة
التي مير بها الشعب الفلسطيني من ج ّراء خصم إرسائيل عائدات
الرضائب الفلسطينية.
(وكالة أنباء األناضول)2019/5/21 ،

 2019/5/22أعلن رجال أعامل فلسطينيون رفضهم املشاركة يف ورشة
"السالم من أجل االزدهار" التي دعا إىل عقدها البيت األبيض يف
العاصمة البحرينية املنامة ،بعد دعوات شخصية و ُجهت إليهم عىل
إثر رفض السلطة الفلسطينية طرح الفصل االقتصادي من "صفقة
القرن" األمريكية ،والتي متس بالحقوق الفلسطينية.
(الجزيرة نت)2019/5/22 ،

 2019/5/22قال املبعوث األمرييك إىل الرشق األوســط ،جيسون
غرينبالت ،إن الفلسطينيني سيخرسون كث ًريا إذا مل يشاركوا يف مؤمتر
البحرين ،يف إشارة إىل الورشة االقتصادية املرتقبة بشأن فلسطني يف
العاصمة البحرينية املنامة ،والذي أكدت جهات فلسطينية أنها مدخل
اقتصادي لتمرير "صفقة القرن" ،التي تستهدف تصفية القضية.
(عرب )2019/5/22 ،48

 2019/5/23استقبل العاهل األردين امللك عبد الله الثاين ،الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،يف العاصمة األردنية عامن ،يف إطار
التنسيق والتشاور املستم َّرين بني الجانبني .وأكد امللك عبد الله الثاين
خالل اللقاء أن "القضية الفلسطينية هي املركزية يف املنطقة ودو ًما
عىل رأس األولويات األردنية" ،مشد ًدا عىل وقوف األردن بكل طاقاته
وإمكاناته إىل جانب الفلسطينيني يف نيل حقوقهم املرشوعة والعادلة
وإقامة دولتهم املستقلة عىل خطوط الرابع من حزيران ،1967
وعاصمتها القدس الرشقية.
(روسيا اليوم)2019/5/23 ،

 2019/5/24شارك نحو  100ألف مصلٍ يف صالة الجمعة الثالثة
من شهر رمضان يف املسجد األقىص ،عىل الرغم من تقييد سلطات
االحتالل دخول الفلسطينيني إىل القدس.
(الدستور)2019/5/24 ،

 2019/5/25وث ّق مركز صدى سوشال عرشات الحاالت التي قام بها
موقع فيسبوك بإغالق حسابات لفلسطينيني جلّهم من الصحافيني
والناشطني من دون أي تحذير أو إنذار مسبق ،وذلك بحجة صناعتهم
ملحتوى فلسطيني عرب شبكة اإلنرتنت.
(شبكة قدس اإلخبارية)2019/5/25 ،

 2019/5/25حاز فيلم "ال بد أن تكون الجنة" للمخرج الفلسطيني،
ابن النارصة ،إيليا سليامن ،جائزتني يف مهرجان "كان" السيناميئ.
والجائزة األوىل هي جائزة النقاد ،والثانية هي جائزة الذكر الخاص.
(عرب )2019/5/25 ،48

 2019/5/26الحظ العديد من السائقني الفلسطينيني ،الذين
يتعرضون ملخالفات سري تحررها الرشطة اإلرسائيلية بحقهم يف
طرقات الضفة الغربية والشوارع االلتفافية ،أن قيادة الرشطة
اإلرسائيلية تضيف عىل رأس صفحة هذه املخالفات عبارة "الرشطة
اإلرسائيلية  -الوحدة :محافظة يهودا والسامرة /محافظة أورشليم
القدس" .ويُشار إىل أن هذه العبارة تحمل داللة سياسية بعدم
االعرتاف بالسلطة الفلسطينية.
(وكالة سام اإلخبارية)2019/5/26 ،

 2019/5/26دعت منظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية التي
قررت املشاركة يف ورشة العمل االقتصادية التي تنظمها الواليات
املتحدة األمريكية يف البحرين إىل مراجعة موقفها؛ إذ إن الهدف الذي
تسعى له اإلدارة األمريكية من مثل هذا املؤمتر (السالم من أجل
االزدهار) هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها االقتصادي بعد أن
خطت خطوات واسعة يف تطبيق الصفقة يف جانبها السيايس.
(رويرتز)2019/5/26 ،

 2019/5/30عقد رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو مؤمت ًرا
صحف ًيا يف فندق "أورينت" يف القدس ،قال فيه "كان من املفرتض
شخصا واح ًدا
أن تكون لدينا حكومة ميينية مستقرة وقوية ،لكن
ً
فقط رفض تنفيذ وعوده للناخبني" يف إشارة إىل ليربمان ،كام ذكرت
صحيفة إرسائيل اليوم العربية .وتسبب ليربمان يف حل الكنيست،
بعد إرصاره عىل سن قانون التجنيد الذي يفرض الخدمة العسكرية
عىل طالب املدارس الدينية التابعة للحزبني الحريديَّني "يهدوت
هتوراه" و"شاس" ،األمر الذي دفع الحزبني إىل اإلرصار عىل رفضه.
(وكالة أنباء األناضول)2019/5/30 ،

 2019/5/30ه ّجرت قوات االحتالل  15عائلة من منازلها يف األغوار
الشاملية ،يف مناطق حمصة ،ووادي املالح ،وخربة سمرة ،ومشارف
الرأس األحمر ،لتنفيذ تدريبات عسكرية واسعة .كام منعت قوات
االحتالل عـرات الفلسطينيني من الوصول إىل املراعي لرعي
مواشيهم ،وأحرقت مئات الدومنات ،وه ّجرت عرشات العائالت،
وألحقت الرضر مبمتلكاتهم.
(الخليج)2019/5/30 ،

 2019/5/31قالت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس إن نحو 260
ألف مصلٍ أدوا صالة الجمعة الرابعة واألخرية من شهر رمضان يف
املسجد األقىص ،وهو ما ميثل زيادة واضحة يف أعداد املصلني يف
األقىص هذا الشهر.
(رويرتز)2019/5/31 ،
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ويلوي  /زومتزومت

 2019/6/1رفض االتحاد األورويب إعالن السلطات اإلرسائيلية عن
مناقصة لبناء أكرث من  800وحدة استيطانية يف القدس الرشقية .وقال
يف بيانه "نؤكد معارضتنا الشديدة لسياسة االستيطان اإلرسائيلية ،مبا
يف ذلك القدس الرشقية ،وهي أمر غري قانوين ،وفقًا للقانون الدويل،
وكذلك تساهم يف عرقلة عملية السالم".
(الرشق األوسط)2019/6/1 ،

 2019/6/3ص ّدقت ما تسمى "اللجنة للبنى التحتية القومية"
اإلرسائيلية ،بعد رفض االعرتاضات ،عىل مرشوع إقامة سالل هوائية عىل
حائط الرباق (ما يطلق عليه االحتالل "حائط املبىك") يف القدس املحتلة،
والذي تعمل عليه وزارة السياحة وما تسمى "السلطة لتطوير القدس".
(عرب )2019/6/3 ،48

 2019/6/4استعرض مستشار الرئيس األمرييك وصهره جاريد كوشرن،
يف بروكسل "أفكاره" حول الرشق األوســط مع رئيس املفوضية
األوروبية ،جان كلود يونكر ،بحسب ما أعلنت مينا أندريفا املتحدثة
باسم يونكر ،وذلك بهدف استاملة األوربيني للموافقة عىل بنود
صفقة القرن.
(القدس)2019/6/4 ،

 2019/6/6قال الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،إن خطة السالم
األمريكية ستذهب إىل الجحيم .مؤك ًدا أمام الصحافيني بعد وضعه
إكليل من الزهور عىل رضيح الرئيس الراحل يارس عرفات ،مبناسبة
ً
حلول عيد الفطر ،أن الفلسطينيني سيواجهون هذه "املؤامرة".
(الرشق األوسط)2019/6/6 ،

 2019/6/7أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،أن الحكومة
الفلسطينية مضطرة إىل االقرتاض من البنوك ملواجهة األزمة املالية
التي تواجهها السلطة الفلسطينية ،وأضاف اشتية أن الحكومة ترفض
استالم أموال املقاصة الفلسطينية منقوصة.
(البيان)2019/6/7 ،

 2019/6/8دانــت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"،
الترصيحات الصادرة يف صحيفة نيويورك تاميز عىل لسان سفري إدارة
ترامب يف إرسائيل ،ديفيد فريدمان ،التي قال فيها "إن إلرسائيل الحق
بضم أجزاء من الضفة ،وإن املنطقة ليست يف حاجة إىل إنشاء دولة
فاشلة ،قاص ًدا بذلك الدولة الفلسطينية" ،وإن القيادة الفلسطينية
فرصا سخية إلقامة السالم".
أضاعت ً
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/6/8 ،

 2019/6/9أعلن وزير الخارجية القطري ،الشيخ محمد بن عبد
الرحمن آل ثاين ،أن بالده تؤيد أي خطة للسالم يف الرشق األوسط
يقبل بها الفلسطينيون .وش ّدد آل ثاين عىل عدم إمكانية فرض أي
حل عىل الفلسطينيني من جانب الواليات املتحدة.
(الخليج الجديد)2019/6/9 ،

 2019/6/12أعلن الجيش اإلرسائييل فرض حصار بحري عىل قطاع
غزة حتى إشعار آخر ،ر ًدا عىل استمرار إشعال الحرائق بواسطة
"البالونات الحارقة" اآلتية من القطاع إىل املستوطنات املجاورة.
(وكالة سبوتنيك عريب)2019/6/12 ،

 2019/6/14سقطت قذيفة أطلقت من قطاع غزة ،يف مستوطنة
"سديروت" الواقعة يف محيط القطاع املحارص ،أصابت بناية إصابة
مبارشة ،من دون وقوع إصابات .يف حني ذكرت تقارير من غزة أن
طائرات االحتالل ش ّنت غارات عىل القطاع بعد منتصف ليلة الخميس.
يأيت ذلك يف أعقاب دوي صفارات اإلنذار يف املستوطنات اإلرسائيلية
الواقعة يف محيط قطاع غزة يف املنطقة املعروفة إرسائيليًا بـ "غالف غزة".
(عرب )2019/6/14 ،48

 2019/6/16قال املكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان
التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية ،يف تقريره األسبوعي ،إن حكومة
االحتالل متيض يف مخططاتها االستيطانية وأطامعها التوسعية القدمية
والجديدة يف الضفة ،التي تعتربها حكومات االحتالل املتعاقبة قلب
مرشوعها االستيطاين .وقد رصد التقرير التوسع االستيطاين يف الضفة
الغربية مبا فيها القدس ومنطقة األغوار والخليل.
(األيام)2019/6/16 ،

 2019/6/16اقتحمت قوات إرسائيلية خاصة تابعة إلدارة معتقالت
االحتالل اإلرسائييل قسم األرسى يف معتقل "عسقالن" ،وأجرت
عمليات تفتيش وتخريب .وقال نادي األسري إن عملية القمع هذه
تأيت قبيل رشوع األرسى يف اإلرضاب املفتوح عن الطعام (معركة
املجدل) ،املقرر تنفيذه األحد  16حزيران /يونيو ملواجهة إجراءات
اإلدارة التنكيلية املتصاعدة منذ نهاية نيسان /أبريل .2019
(الرشق األوسط)2019/6/16 ،

 2019/6/16افتتح رئيس الــوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو،
مستوطنة جديدة يف مرتفعات الجوالن السورية املحتلة "تكرميًا"
للرئيس األمرييك ،دونالد ترامب.
(روسيا اليوم)2019/6/16 ،

 2019/6/18أعلن املبعوث األمــريك للرشق األوســط ،جيسون
غرينبالت ،أنه يتفق مع السفري األمــريك لدى إرسائيل ،ديفيد
فريدمان ،عىل "حق إرسائيل يف ضم أجزاء من الضفة الغربية".
(الرأي)2019/6/18 ،

 2019/6/19أشارت دراسة بادرت إليها مجموعة األزمات الدولية
إىل أن مخطط إرسائيل أصبح يف مراحل متقدمة ،ويهدف إىل دفع
ضم قلب القدس الرشقية املحتلة ،من خالل تسجيل كافة األرايض يف
القدس الرشقية يف سجل األرايض اإلرسائييل .ويف موازاة ذلك ،ال يزال
التخطيط جاريًا لفصل مناطق يف شامل القدس وجنوبها ،وتقع وراء
جدار الفصل العنرصي ،عن منطقة نفوذ بلدية القدس.
(عرب )2019/6/19 ،48
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الوقائع الفلسطينية

 2019/6/21قال الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إن نسبة
الالجئني بلغت نحو  41يف املئة من إجاميل السكان املقيمني يف دولة
فلسطني ،بحسب البيانات املسجلة يف عام  .2018وأوضح الجهاز
يف تقرير صدر عنه مبناسبة اليوم العاملي لالجئني الذي صادف يوم
 20حزيران /يونيو ،أن الالجئني ميثّلون  26يف املئة من السكان يف
الضفة الغربية ،و 64يف املئة من سكان غزة.
(الراية القطرية)2019/6/21 ،

 2019/6/24شارك عدد من املثقفني والكتّاب يف قطاع غزة يف
وقفة احتجاجية رفضً ا ملؤمتر "املنامة" االقتصادي ،املزمع عقده يف
العاصمة البحرينية.
(وكالة أنباء األناضول)2019/6/24 ،

 2019/6/24قال جاريد كوشرن ،كبري مستشاري الرئيس األمرييك
دونالد ترامب ،إن مقاطعة "مؤمتر البحرين" ،خطأ اسرتاتيجي.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2019/6/24 ،

 2019/6/26أعلنت سلطنة ُعــان أنها قــررت فتح بعثة
دبلوماسية جديدة عىل مستوى سفارة لدى دولة فلسطني.
وأعلنت وزارة الخارجية ال ُعامنية يف بيان لها أن السلطنة
قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطني
عىل مستوى سفارة ،استمرا ًرا لنهج السلطنة الداعم للشعب
الفلسطيني الشقيق.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/6/26 ،

