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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1أيار /مايو  30 -حزيران /يونيو .2021
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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 2021/5/1قال نزار بنات ،املرشّ ح عن قامئة "الحرية والكرامة"
لالنتخابات الترشيعية ،إنّه تلقى تبليغًا بالحضور إىل رام الله ملقابلة
النائب العام ،تزام ًنا مع إطالق مسلحني النار أمام منزله يف ُدورا
جنوب الخليل .وأشار إىل أ ّن عد ًدا من املسلحني تج ّمعوا أمام منزله
وأطلقوا النار بكثافة ،وكرسوا باب بيته ،وألقوا بداخله قنابل صوت،
رغم وجود طفلته الرضيعة يف الداخل ووالدتها التي أصيبت مؤخ ًرا
بفريوس كورونا.
(ألرتا فلسطني)2021/5/1 ،

 2021/5/2أ ّجلت املحكمة العليا اإلرسائيلية إصدار قرارها بشأن
العائالت املقدسية املهددة باإلخالء من منازلها يف حي الشيخ جراح
مبدينة القدس املحتلة ،لصالح جمعيات استيطانية ،وأمهلت الطرفني
أربعة أيام للتوصل إىل اتفاق بينهام ،قبل أن تصدر قرارها النهايئ.
(العريب الجديد)2021/5/2 ،

 2021/5/2دعت ممثلية االتحاد األورويب يف فلسطني السلط َة
الفلسطينية إىل "احرتام حرية التعبري" ،وذلك يف تغريدة نرشتها
تعقيبًا عىل إطالق مسلحني الرصاص نحو منزل نزار بنات ،املرشح
لالنتخابات الترشيعية ضمن قامئة "الحرية والكرامة" .وقالت إنها
تابعت بقلق الهجوم عىل منزل بنات يف مدينة دورا جنوب الخليل،
مؤكدة أن "العنف ضد السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان أمر
غري مقبول" .ودعت السلطة الفلسطينية إىل أن "تضمن احرتام حرية
التعبري وحامية ناشطي حقوق اإلنسان".
(ألرتا فلسطني)2021/5/2 ،

 2021/5/5اعتقلت الرشطة اإلرسائيلية خمسة فلسطينيني عىل األقل،
خالل احتجاجات شارك فيها أكرث من مئة شخص يف حي الشيخ جراح
يف القدس الرشقية املحتلة ،يف حني أكدت جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني تسجيل عرش إصابات .وبحسب بيان الرشطة اإلرسائيلية،
فإن االعتقال جاء عىل خلفية "سلوك غري منضبط واالعتداء عىل
عنارص الرشطة".
(دويتشه فيله)2021/5/5 ،

 2021/5/5وقّع  330عض ًوا يف مجلس النواب األمرييك عريضةً ،يرصون
فيها عىل أن  3.8مليارات دوالر أمرييك من املساعدات العسكرية
السنوية من الواليات املتحدة إلرسائيل تظل غري مرشوطة ،وذلك يف
رد واضح عىل الدعوات املتزايدة لجعل هذه املساعدات لحكومة
نتنياهو مرشوطة بالتزامها بقانون حقوق اإلنسان.
(القدس)2021/5/5 ،

 2021/5/5أعلنت الرشطة اإلرسائيلية اعتقال املشتبه به يف تنفيذه
عملية حاجز زعرتة التي أدت إىل مقتل مستوطن وإصابة اثنني
آخرين ،وذلك يف بيت مهجور ببلدة سلواد قرب رام الله يف الضفة
الغربية .وقالت رشطة االحتالل يف بيان لها إنه مع نهاية نشاطات
استخبارية وميدانية مكثفة قام بها جهاز األمن العام (الشاباك)
والجيش والرشطة ،تم إلقاء القبض عىل املهاجم الذي نفذ عملية
حاجز زعرتة ،منترص شلبي ،وهو من سكان ترمسعيا ،مؤكدة أنه ال
ينتمي إىل أي فصيل فلسطيني.
(الجزيرة نت)2021/5/5 ،

 2021/5/3قررت السلطات اإلرسائيلية منع دخول املستوطنني
اليهود إىل املسجد األقىص مبدينة القدس املحتلة حتى إشعار آخر.
وبحسب "إذاعة الجيش اإلرسائييل"" :تقرر إغالق دخول اليهود إىل
املسجد األقىص اعتبا ًرا من غد وحتى إشعار آخر" .وكانت جامعات
استيطانية أعلنت عزمها تنفيذ اقتحام كبري للمسجد األقىص يف
 28رمضان ،املوافق  10أيار /مايو الجاري ،مبناسبة ما يسمى "يوم
القدس" العربي.

 2021/5/5دعا "املنسق" اإلرسائييل األسبق ،إيتان دانغوت ،ومحللون
عسكريون ،إىل التعامل بجدية مع "التحذير األخري" الذي أطلقه
"قائد هيئة األركان" يف كتائب القسام ،محمد الضيف ،حيث حذّر
االحتالل من مواصلة عدوانه عىل حي الشيخ جراح .وقال املنسق
إن حركة حامس أضافت من خالل تهديدات الضيف معادلة جديدة
إىل معادلة البوابات اإللكرتونية وباب العامود ،مطالبًا قيادة جيش
االحتالل وجهاز "الشاباك" بأخذ هذه التهديدات عىل محمل الجد،
والبقاء عىل أهبة االستعداد.

 2021/5/4نقل الناطق باسم "كتائب القسام" ،أبو عبيدة ،عن قائد
هيئة األركان يف الكتائب ،محمد الضيف ،تأكيده أن "قيادة املقاومة
والقسام ترقب ما يجري عن كثب" ،يف إشارة إىل األحداث يف حي
الشيخ جراح يف القدس .وقال البيان إن "قائد األركان يو ّجه تحذي ًرا
واض ًحا وأخ ًريا لالحتالل ومغتصبيه بأنه إن مل يتوقف العدوان عىل
أهلنا يف حي الشيخ جراح يف الحال ،فإننا لن نقف مكتويف األيدي
وسيدفع العدو الثمن غال ًيا".

 2021/5/5يعمل جاريد كوشرن عىل إطالق مؤسسة جديدة لتدعيم
العالقات بني أربع دول عربية وإرسائيل ،بعد تطبيعها مبوجب
اتفاقات ساعد يف إبرامها ،أثناء شغله منصب أحد كبار مستشاري
الرئيس السابق دونالد ترامب ،وذلك وفق ما أعلنته املؤسسة .وقد
بدأ كوشرن خطوات تأسيس "معهد اتفاقات أبراهام من أجل السالم"
ليك يعمل عىل تعميق االتفاقات التي توصلت إليها إرسائيل عام
 2020مع اإلمارات العربية املتحدة والبحرين والسودان واملغرب.

(وكالة األناضول)2021/5/3 ،

(عرب )2021/5/4 ،48

(ألرتا فلسطني)2021/5/5 ،

(وكالة رويرتز)2021/5/5 ،
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 2021/5/6أكد مستشار هيئة شؤون األرسى ،حسن عبد ربه ،أن
 3500أسري سابق ومحرر سيتم إحالتهم إىل التقاعد املبكر ،يف إطار
ملف تفريغ األرسى السابقني عىل املؤسسات الرسمية.
(هيئة شؤون األرسى واملحررين)2021/5/6 ،

 2021/5/6أعلنت رشطة االحتالل اإلرسائييل اعتقال منترص شلبي،
الذي تنسب إليه تنفيذ عملية إطالق النار قرب حاجز زعرتة
العسكري ،شامل الضفة الغربية املحتلة ،والتي أسفرت عن مقتل
إرسائييل وإصابة مستوطنني آخرين .وقالت يف بيان لها إنها تلقّت
معلومات استخباراتية ،تفيد أن شلبي موجود يف أحد منازل سلواد
التابعة ملحافظة رام الله والبرية يف الضفة الغربية املحتلة.
(عريب )2021/5/6 ،21

 2021/5/7قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون املغرتبني،
أمين الصفدي ،إن ترحيل أهايل حي الشيخ جراح يف القدس املحتلة
من منازلهم جرمية يجب أن مينع العامل حدوثها .وأضاف يف ترصيح
له عرب "تويرت" أن استمرار إرسائيل يف مامرساتها الالرشعية وخطواتها
االستفزازية يف القدس املحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيني ،مبا يف
ذلك حق أهل حي الشيخ جراح يف بيوتهم "لعب خطري بالنار" .وأكّد
أن الفلسطينيني املهددين بالرحيل هم املالكون الرشعيون لبيوتهم،
كام تثبت وثائق سلّمها األردن لألشقاء يف دولة فلسطني .واعترب
الصفدي أن إرسائيل ،بصفتها القوة القامئة باالحتالل ،ملزمة وفق
القانون الدويل بحامية حقوق امللكية هذه.
(الغد)2021/5/7 ،

 2021/5/7حثّت األمم املتحدة إرسائيل عىل إنهاء جميع عمليات
اإلخالء القرسي يف حق الفلسطينيني يف القدس الرشقية ،محذر ًة من
أن أفعالها قد تشكّل جرائم حرب ،وفقًا لـ "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال املتحدث باسم املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق
اإلنسان ،روبرت كولفيل ،خالل مؤمتر صحايف دوري يف جنيف :ندعو
إرسائيل إىل إنهاء كل عمليات اإلخالء القرسي عىل الفور .وتأيت
ليل يف أعقاب اشتباكات بني قوات
الدعوة ،إثر اعتقال  15فلسطينيًا ً
األمن اإلرسائيلية ومحتجني عىل إجالء عائالت فلسطينية من القدس
الرشقية ،بحسب الرشطة.
(الرشق األوسط)2021/5/7 ،

 2021/5/7استنكرت دولة الكويت جميع اإلجراءات والقرارات التي
تتخذها "إرسائيل" بشأن حي الشيخ جراح يف مدينة القدس املحتلة.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية ،يف بيان لها ،عن إدانة الكويت
واستنكارها الشديدين الستمرار "إرسائيل" يف بناء املستوطنات وما
متارسه من عمليات تهجري وإخالل يف القدس الرشقية ،وال سيام يف
حي الشيخ جراح .وأكدت الوزارة خطورة عملية بناء املستوطنات
واالستمرار فيها لـ "مخالفتها مبادئ القانون الدويل ،ونسفها الجهود

الدولية الرامية إىل الوصول إىل حل نهايئ للرصاع الدائر يف الرشق
األوسط ،إضافة إىل تهديدها االستقرار يف املنطقة".
(الخليج أون الين)2021/5/7 ،

 2021/5/8دانت قطر وتركيا العدوان اإلرسائييل عىل املصلّني يف
املسجد األقىص.
(ألرتا فلسطني)2021/5/8 ،

 2021/5/8أصــدرت الواليات املتحدة واالتحاد األورويب بيانني
منفصلني يدعوان فيهام إىل "وقف العنف" و"التحرك بشكل عاجل"
لخفض التوتر بني الفلسطينيني واإلرسائيليني يف مدينة القدس الرشقية
التي تحتلها إرسائيل منذ عام  .1967وحذّر االتحاد األورويب من طرد
قائل إن "هذه
العائالت الفلسطينية من حي الشيخ جراح يف املدينةً ،
األعامل غري قانونية مبوجب القانون الدويل اإلنساين".
(فرانس )2021/5/8 ،24

 2021/5/8قال الناطق باسم كتائب القسام" ،أبو عبيدة" ،يف بيان
له" :نح ّيي صمود أهلنا املرابطني يف القدس واألقىص ونقول لهم بأن
قائد هيئة األركان يف كتائب القسام ،محمد الضيف ،وعدكم ولن
يخلف وعده" .وقد أطلق الضيف تحذي ًرا أخ ًريا لالحتالل اإلرسائييل
واملستوطنني يف ظل العدوان املتواصل عىل أهايل حي الشيخ جراح
بالقدس املحتلّة .ونقل أبو عبيدة عن الضيف تأكيده أ ّن قيادة
املقاومة وكتائب القسام ترقب ما يجري عن كثب.
(الحدث)2021/5/8 ،

 2021/5/8قالت رابطة الطالب يف املعهد العايل للدراسات الدولية
والتنمية يف جنيف إن رئيسة الرابطة تلقّت رسالة مقلقة من
ٍ
تصويت تم إجراؤه يف وقت
السفارة اإلرسائيلية يف سويرسا ،بشأن
سابق من هذا الشهر ،من أجل دعم حركة مقاطعة إرسائيل وسحب
االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها  ،BDSيف محاولة "مرفوضة"
للتدخل يف الشأن الداخيل للجامعة.
(ألرتا فلسطني)2021/5/8 ،

 2021/5/9حصل املدعي العام اإلرسائييل عىل موافقة بتأجيل جلسة
تعقدها املحكمة العليا اإلرسائيلية ،بشأن عمليات طرد مزمعة
لفلسطينيني يف القدس ،وهي جلسة تهدد بتأجيج مزيد من العنف
يف املدينة املقدسة وتصاعد القلق الدويل.
(وكالة رويرتز)2021/5/9 ،

 2021/5/10منحت "الغرفة املشرتكة لفصائل املقاومة الفلسطينية"
يف قطاع غزة ،إرسائيل ،مهل ًة حتى الساعة السادسة من مساء
 10أيار /مايو ،لسحب جنودها من املسجد األقىص وحي "الشيخ
جراح" مبدينة القدس املحتلة واإلفراج عن املعتقلني .وقال أبو عبيدة،
الناطق باسم كتائب القسام ،يف بيان مقتضب" ،إن قيادة املقاومة يف
الغرفة املشرتكة متنح االحتالل مهل ًة حتى الساعة السادسة من مساء
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يوم  10أيار /مايو الجاري ،لسحب جنوده ومغتصبيه من املسجد
األقىص املبارك وحي الشيخ جراح ،واإلفراج عن جميع املعتقلني خالل
هبة القدس األخرية ،وإال فقد أعذر من أنذر".
(يت آر يت العربية)2021/5/10 ،

 2021/5/10منحت كتائب عز الدين القسام ،الذراع املسلحة لحركة
املقاومة اإلسالمية "حامس" ،كيان االحتالل اإلرسائييل مهل ًة ساعتني
لفك الحصار عن املعتكفني يف املسجد األقىص مبدينة القدس املحتلة.
وجاء ذلك يف بيان مقتضب للناطق باسم كتائب القسام ،أبو عبيدة،
قائل فيه" :إذا مل ّ
يفك العدو [اإلرسائييل] الحصار عن املرابطني
ً
املعتكفني يف املسجد األقىص فلينتظر ردنا خالل ساعتني".
(القدس العريب)2021/5/10 ،

 2021/5/10أعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة
للجرمية اإلرسائيلية البشعة التي نفذتها حكومة االحتالل يف حق أبناء
شعبنا يف غزة والتي أدت إىل استشهاد  20مواط ًنا بينهم  9أطفال،
وإصابة العرشات .وح ّملت الرئاسة ،يف بيان صدر عنها ،حكومة
االحتالل املسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها يف
قطاع غزة والقدس .وطالبت الرئاسة املجتمع الدويل برسعة التحرك،
إليقاف هذه الجرائم يف حق األبرياء من أبناء شعبنا ،وإيقاف حكومة
االحتالل اإلرسائييل عن االستمرار يف جرامئها وإجراءاتها الهادفة إىل
تهويد املدينة املقدسة وترحيل العائالت من حي الشيخ جراح.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/5/10 ،

 2021/5/11أطلقت فصائل مقاومة فلسطينية اسم "سيف القدس"
عىل جولة التصعيد الحالية مع إرسائيل .وقالت "الغرفة املشرتكة"،
التي تضم األذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية (باستثناء حركة
فتح) ،يف بيان لها ،إنها متكنت من "توجيه رضبات لالحتالل ضمن
معركة 'سيف القدس' ،افتتحتها برضبة صاروخية للقدس املحتلة
واستهداف مركبة صهيونية شامل القطاع" .وأضافت أنه تال ذلك
االستهداف "قصف صاروخي مكثف استهدف محيط مدينة تل أبيب
(وسط) ومواقع العدو يف املدن املحتلة ومغتصبات ما يسمى غالف
غزة" .وتابعت" :نقول للعدو أننا سبق أن حذرناه من التامدي يف
عدوانه عىل مقدساتنا وأبناء شعبنا ،لكنه استمر يف غيّه بال وازع وال
رادع ،لذا فقد آن األوان له أن يدفع فاتورة الحساب" .وقالت" :لقد
راكمنا قوتنا لحامية أبناء شعبنا يف كل مكان ولن نتخىل عنهم مهام
كانت التبعات ،فسالحنا هو سالح لكل شعبنا أينام كان".
(وكالة األناضول)2021/5/11 ،

 2021/5/11طالب رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،مجلس
األمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان اإلرسائييل "املتدحرج" ضد

أهلنا يف قطاع غزة ،الذي أدى حتى اآلن إىل استشهاد أكرث من عرشين
مواط ًنا بينهم تسعة أطفال.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/5/11 ،

 2021/5/11أق ّر جيش االحتالل اإلرسائييل ات ّخاذ  6خطوات يف إطار
عمليّته العسكرية يف قطاع غزة ،والتي أطلق عليها اسم "حارس
األسوار" مقابل اسم "سيف القدس" الذي أطلقته فصائل املقاومة
بغزة عىل املواجهة الحالية .وترأس رئيس أركان جيش االحتالل،
أفيف كوخايف ،جلسة لتقييم الوضع ،أوعز يف ختامها مبواصلة
استهداف ما وصفه "مواقع إنتاج وتخزين الوسائل القتالية لحركتي
حامس والجهاد اإلسالمي" ،وتوسيع الغارات لتشمل أهدافًا أخرى
لناشطي الحركتني.
(ألرتا فلسطني)2021/5/11 ،

 2021/5/12أعلنت إرسائيل حالة الطوارئ يف مدينة اللد (وسط)،
بعد احتجاجات متواصلة إثر استشهاد شاب فلسطيني برصاص
مستوطن ،ونرص ًة للقدس واألقىص بعد التطورات األخرية .وتشهد
مدن يف أرايض الـ  ،48بينها اللد وعكا (شامل) ،موجة من املواجهات
بني سكان فلسطينيني ومستوطنني إرسائيليني ،عىل خلفية التوترات
األخرية يف القدس ،بحسب وسائل إعالم إرسائيلية.
(الجزيرة نت)2021/5/12 ،

 2021/5/12أكدت كتائب القسام ،الجناح العسكري لحركة املقاومة
اإلسالمية "حامس" ،استشهاد قائد لواء غزة يف الكتائب وعدد من
القادة امليدانيني يف غارة إرسائيلية ،يف الوقت الذي أكد فيه الجيش
اإلرسائييل استهداف "هيئة أركان عمليات الحركة".
(الجزيرة نت)2021/5/12 ،

 2021/5/12قال الرئيس األمرييك جو بايدن إن إدارته عىل تواصل
دائم مع رشكائنا يف الرشق األوسط حول التوترات األخرية يف املنطقة؛
أي تلك املتعلقة بالعدوان اإلرسائييل عىل غزة واألرايض الفلسطينية،
واالعتداء املتواصل عىل املسجد األقىص.
(األهرام)2021/5/12 ،

 2021/5/13أعلنت كتائب القسام إدخال سالحني جديدين إىل
"معركة سيف القدس" ،وهام صاروخ وطائرة مسرية "انتحارية" وفق
وصف الكتائب .وأعلن "أبو عبيدة" ،الناطق باسم كتائب القسام،
إطالق صاروخ "عياش  "250إىل مطار "رامون" القريب من مدينة
"إيالت" ،عىل مسافة  220كم عن قطاع غزة ،مبي ًنا أن الصاروخ يحمل
اسم الشهيد يحيى عياش ،ومداه  250كم .وأكدت مصادر إرسائيلية
سقوطه عىل بلدة قريبة من مطار رامون ،من دون أن توضح األرضار
رصحت الكتائب بإدخال طائرات "مسرية"
الناتجة منه .ويف بيان لها ّ
انتحارية من طراز "شهاب" محلية الصنع ،مبيّنة أنها استهدفت بها
منصة الغاز يف عرض البحر قبالة ساحل شامل غزة .كام استهدفت
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بها حشو ًدا عسكرية عىل تخوم القطاع ظهر اليوم .ونرشت الكتائب
مقطع فيديو قالت إنه يتضمن مشاهد للطائرة.

ويف النقب ،اعتقلت الرشطة واملخابرات  148فلسطين ًيا منذ بداية
معتقل يف السجون.
ً
الهبّة قبل ستة أيام ،بقي منهم 40

 2021/5/13حذّر الرئيس اإلرسائييل ،رؤوفني ريفلني ،من نشوب
حرب أهلية بني عرب البالد ويهودها ،وقالت الرشطة إن االعتداءات
كانت أكرث من جانب اليهود ضد العرب فيام يبدو.

 2021/5/15تلقّى الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،مكاملة هاتفية
من الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،هي األوىل بينهام منذ تسلّم األخري
منصبه يف كانون الثاين /يناير  .2021وطالب عباس اإلدارة األمريكية
بـ "وضع حد لالعتداءات اإلرسائيلية عىل أبناء شعبنا الفلسطيني يف
كل مكان" .ووفقًا لـ "وكالة األنباء الفلسطينية" ،فإن عباس أطلع
بايدن عىل "االعتداءات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني يف القدس
وغزة والضفة الغربية من آلة الحرب اإلرسائيلية التي تسببت يف قتل
املئات من أبناء شعبنا ،وجرح اآلالف ،وترشيد آالف العائالت من
منازلهم التي تم تدمريها يف غزة والضفة" ،كام أطلعه عىل "إرهاب
املستوطنني املتطرفني يف القدس والضفة ،واالعتداء عىل املصلني
يف املسجد األقىص املبارك ،ومنعهم من الوصول إليه وإىل كنيسة
القيامة ،ومحاوالت رسقة أرايض أهلنا يف (حي) الشيخ جراح".

(ألرتا فلسطني)2021/5/13 ،

(سويس إنفو)2021/5/13 ،

 2021/5/13وقّع وزير الحرب اإلرسائييل ،بيني غانتس ،أمر تجنيد
 10رسايا احتياط من قوات عنارص "حرس الحدود" ،وذلك لتعزيز
عمل الرشطة اإلرسائيلية عىل "استعادة السيطرة وفرض النظام".
يف حني حذّر الرئيس اإلرسائييل ،رؤوفني ريفلني ،من حرب أهلية يف
إرسائيل ،بعد مواجهات دامية اندلعت يف مدن الخط األخرض.
(املدن)2021/5/13 ،

 2021/5/13ألغت الخطوط الجوية الربيطانية رحالتها من تل أبيب
وإليها ،لتكون أول رشكة طريان دولية تتجنب السفر إىل إرسائيل.
وقالت الخطوط الجوية الربيطانية" :سالمة زمالئنا وعمالئنا وأمنهم
أولوية ،ونواصل مراقبة املوقف عن كثب" .وأعلنت سلطات مطار
بن غوريون أنه تم تحويل مسار جميع الرحالت املتوجهة إىل هذا
املطار الدويل يف تل أبيب حتى إشعار آخر ،بعد أيام من إطالق
الصواريخ من قطاع غزة.
(القدس العريب)2021/5/13 ،

 2021/5/13أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية وقف
االعتداءات اإلرسائيلية عىل الشعب الفلسطيني يف كل مكان ،يف
حني دعت واشنطن إىل وقف التوتر يف األرايض الفلسطينية مؤكدة
"حق إرسائيل يف الدفاع عن النفس" .ويف اتصال هاتفي أجراه وزير
الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،شدد عباس عىل أهمية خلق أفق
للوصول إىل حل سيايس مبني عىل أساس الرشعية الدولية ،يضمن
إنهاء االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية .وبحسب "وكالة األنباء
الفلسطينية الرسمية" ،أكد بلينكن أهمية الوصول إىل التهدئة ووقف
العنف ،مش ًريا إىل أن واشنطن تبذل جهو ًدا مع كل األطراف املعنية
للوصول إىل التهدئة.
(الجزيرة نت)2021/5/13 ،

 2021/5/15تواصلت املسريات والتظاهرات يف الداخل الفلسطيني
يف ذكرى النكبة الـ  73ونرص ًة للقدس واألقىص وضد العدوان عىل
غزة ،وتندي ًدا باعتداءات املستوطنني عىل املواطنني العرب بحامية
عنارص الرشطة اإلرسائيلية .ونفّذت الرشطة اإلرسائيلية حملة
مداهامت ،تخللها اعتقال عرشات الشبان يف البلدات الفلسطينية يف
الداخل .وقد اعتقلت قوات االحتالل  52فلسطين ًيا يف عكا ،و 14يف
حيفا ،و 12يف يافا ،وقرابة  30يف اللد ،و 6يف جلجولية ،و 4يف النارصة.

(العريب الجديد)2021/5/15 ،

(الرشق بلومبريغ)2021/5/15 ،

القسام،
 2021/5/15دعا "أبو عبيدة" ،الناطق العسكري باسم كتائب ّ
جامهري الشعب الفلسطيني يف القدس والضفة وغزة واألرايض
املحتلة عام  1948والشتات ،إىل االلتحام واالشتباك مع جيش العدو
الصهيوين يف كل الساحات وامليادين.
(امليادين)2021/5/15 ،

 2021/5/15هاجم وزيــر الدفاع اإلرسائييل السابق ،أفيغدور
ليربمان ،بش ّدة رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،معت ًربا
أ ّن "الكابينت" يخضع بالكامل لسلطة األخري ،وليس للوزراء أي
تأثري حقيقي يف التحركات التي يتخذها ،وأ ّن هدف العمل ّية هو
"تحسني صورته".
(النهار)2021/5/15 ،

 2021/5/15قال نائب رئيس املكتب السيايس لحركة "حامس" ،صالح
العاروري ،إن املعركة الربية (يف غزة) ستكون "كارثة عىل االحتالل
اإلرسائييل ،وستغري ميزان الرصاع" .وأضاف أن املقاومة الفلسطينية
قادرة عىل "مفاجأة العدو ،ولديها ما هو أقوى وأشد مام استخدمته
سابقًا".
(وكالة األناضول)2021/5/15 ،

 2021/5/15وصل نائب مساعد وزير الخارجية األمرييك للشؤون
الفلسطينية واإلرسائيلية ،هادي عمرو ،إىل الرشق الوسط يف مسعى
أمرييك لرتتيب تهدئة يف التصعيد الحايل بني إرسائيل والفلسطينيني.
وقال وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،إن واشنطن أوفدت
لحض اإلرسائيليني والفلسطينيني عىل وقف
مبعوث ًا إىل الرشق األوسط ّ
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التصعيد العسكري .وتابع" :هادي عمرو مكلف بدعوة الطرفني إىل
وقف العنف ،نيابة عن الرئيس بايدن".
(يب يب يس عريب)2021/5/15 ،

 2021/5/15دمرت طائرات االحتالل اإلرسائييل ،كليًّا ،برج الجالء يف
غزة ،والذي يضم نحو  60شقة سكنية للمواطنني ،ومكتب شبكة
"الجزيرة" يف غزة ومكتب "وكالة أسوشيتد برس" األمريكية لألنباء،
وكذلك عد ًدا من اإلذاعات املحلية ،إضافة إىل مكاتب محامني وأطباء.
(الرشق)2021/5/15 ،

 2021/5/16يعقد مجلس األمن جلسة لبحث تطورات األوضاع يف
األرايض الفلسطينية املحتلة ،بالتزامن مع إعالن االتحاد األورويب عن
عقد جلسة يف مسعى لوقف التصعيد يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
(العريب الجديد)2021/5/16 ،

 2021/5/16طالبت "وكالة أسوشيتد برس" األمريكية لألنباء بفتح
تحقيق مستقل يف الغارة الجوية اإلرسائيلية التي استهدفت مبنى
يضم مكتبها ومكاتب وسائل إعالمية أخرى يف قطاع غزة .ودعت
رئيسة التحرير التنفيذية للوكالة ،سايل بزيب ،إىل إجراء تحقيق
مستقل يف الغارة التي استهدفت ودمرت مبنى الجالء الذي كان
يضم مقر الوكالة ومقا ّر إعالمية أخرى يف قطاع غزة ،مؤكدة أن الرأي
العام يحق له معرفة الحقائق.
(القدس)2021/5/16 ،

 2021/5/16أغلقت قوات االحتالل حي الشيخ جراح يف القدس
باملكعبات اإلسمنتية.
(عمون)2021/5/16 ،

 2021/5/17أعلن رئيس مجلس النواب األردين ،عبد املنعم العودات،
أن املجلس أرسل إىل الحكومة األردنية مذكرة تطالب بطرد السفري
اإلرسائييل من عامن ،وسحب السفري األردين من تل أبيب ،ر ًدا عىل
التصعيد اإلرسائييل ضد الفلسطينيني.
(يورو نيوز)2021/5/17 ،

 2021/5/17فشل مجلس األمن يف إصدار بيان ،بشأن العدوان
أقل
املحاص ،للمرة الثالثة خالل ّ
الوحيش عىل قطاع غزة
اإلرسائييل
َ
ّ
من أسبوع.
(عرب )2021/5/17 ،48

 2021/5/17دعا "الشباب الفلسطيني" إىل "إرضاب شامل ومقاومة
مستمرة" عىل كامل الرتاب الفلسطيني يوم  18أيار /مايو .وجاء
يف بيان الدعوة أ ّن الجامهري الفلسطينية مدع ّوة ،أينام ُوجدت ،إىل
االلتزام باإلرضاب الشامل ،وتنظيم فعاليات وطنية يف املدن والبلدات
والقرى واملخيامت ،تأكي ًدا عىل أ ّن "انتفاضتنا مستمرة ما بقي
االحتالل" .وأضاف أ ّن الدعوة إىل اإلرضاب تأيت استمرا ًرا لالنتفاضة
التي انطلقت من القدس إىل اللد وحيفا وأم الفحم وكفرك ّنا ونابلس

ورام الله والخليل ووصلت إىل غزة العظيمة ،وكل القرى والبلدات
الفلسطينية ،وإىل حدود فلسطني مع لبنان واألردن وسورية ،وانطالقًا
من حتمية مواصلة البناء عىل مكتسبات الشعب الفلسطيني الثائر
يف وجه منظومة االحتالل املستعمر الجاثم عىل صدور الفلسطينيني،
وال ّناهب ملقدراتهم منذ  73عا ًما.
(ألرتا فلسطني)2021/5/17 ،

 2021/5/17أكد الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،أن إدارته تعمل مع
الفلسطينيني واإلرسائيليني لتحقيق تهدئة دامئة ،مضيفًا أن الطرفني
يستحقان العيش يف أمن وسالم.
(الخليج أون الين)2021/5/17 ،

 2021/5/17استدعت الخارجية الكويتية سفري جمهورية التشيك
لديها ،مارتن دوفراك ،عقب نرشه علم إرسائيل عىل حسابه الشخيص
يف موقع التواصل االجتامعي "إنستغرام" ،يف إشارة إىل تضامنه مع
دولة االحتالل يف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.
(الرشق)2021/5/17 ،

 2021/5/17نفت وزارة الصحة الفلسطينية معلومات كاذبة ،أطلقها
"منسق" أعامل الحكومة اإلرسائيلية ،زعم فيها أن مستشفى عمر
القاسم يف بلدة عزون رشق قلقيلية تع ّرض لالستهداف بصاروخ من
قطاع غزة.
(ألرتا فلسطني)2021/5/17 ،

 2021/5/17دعا  36نائ ًبا يف الكونغرس األمرييك إىل وقف فوري
إلطالق النار يف قطاع غ ّزة ،وذلك لـ "منع مزيد من الخسائر يف
األرواح" .وقال  28عض ًوا يف مجلس الشيوخ إنّه " ِمن أجل منع أي
خسائر أخرى يف أرواح املدنيني ومنع مزيد من تصعيد الرصاع يف
إرسائيل واألرايض الفلسطينية ،نحثّ عىل وقف فوري إلطالق النار".
(تلفزيون سوريا)2021/5/17 ،

 2021/5/17قال رئيس الحكومة الفلسطينية ،محمد اشتية ،إن ما
يجري يف قطاع غزة من املواجهة املسلحة مع إرسائيل "إبادة جامعية
تُبثّ عىل الهواء مبارشة".
(وكالة رويرتز)2021/5/17 ،

 2021/5/18قال العاهل األردين امللك ،عبد الله الثاين ،إن املامرسات
اإلرسائيلية االستفزازية املتكررة يف حق الشعب الفلسطيني قادت
إىل التصعيد الدائر ،والدفع باملنطقة نحو املزيد من التأزيم والتوتر.
(لوسيل)2021/5/18 ،

 2021/5/18أعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل العمل حتى
يتسنى للموظفني املشاركة يف املسريات التي ستنطلق منتصف
النهار ،يف حني دعت حركة فتح يف بيانٍ لها الفلسطينيني للمشاركة يف
مسريات ومظاهرات ستنطلق من مراكز املدن ومواجهات "سلمية"
مع الجيش اإلرسائييل واملستوطنني .وتأيت الدعوة إىل اإلرضاب يف
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مدن الضفة الغربية انسجا ًما مع دعوة لجنة املتابعة العليا لشؤون
الجامهري العربية يف إرسائيل لإلرضاب العام والشامل يف الوسط
العريب يف الداخل "ر ًدا عىل العدوان اإلرسائييل املتواصل عىل شعبنا
الفلسطيني" بحسب بيان حركة فتح .وشملت دعوات اإلرضاب
دعوات للمواجهة مع الجيش اإلرسائييل عند نقاط التّامس.
(فرانس )2021/5/18 ،24

 2021/5/18أبلغ الرئيس األمــريك ،جو بايدن ،رئيس الحكومة
اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،أن واشنطن تدعم وقف إطالق النار بني
إرسائيل وفصائل املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة ،بحسب ما جاء
يف بيان صدر عن البيت األبيض.
(عرب )2021/5/18 ،48

 2021/5/19أكد رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،إرصاره
"عىل مواصلة العملية العسكرية حتى تحقيق هدفها ،وهو استعادة
الهدوء واألمان للمواطنني اإلرسائيليني" ،مث ّم ًنا ،يف بيان صدر عن
مكتبه ،الدعم الرسمي األمرييك األورويب ملا وصفه بـ "حق إرسائيل يف
الدفاع عن نفسها".
(عرب )2021/5/19 ،48

 2021/5/19قال البيت األبيض إن الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،بحث
مع رئيس وزراء االحتالل اإلرسائييل بنيامني نتنياهو للمرة الرابعة،
العنف الدائر بني إرسائيل والفلسطينيني ،وحثّه عىل وقف التصعيد
يف غزة اليوم.
(القدس)2021/5/19 ،

 2021/5/19وصف رئيس جنوب أفريقيا ،سرييل رامافوزا ،يف
مقابلة حرصية لـ "فرانس  ،"24السياسة اإلرسائيلية املعتمدة يف غزة
قائل إن "الطريقة التي حرموا بها الفلسطينيني
بـ "الفصل العنرصي"ً ،
من حقوقهم والتي قصفوا بها املنطقة وتلك التي أطلقوا بها
العنان لإلرهاب ،ميكن للمرء أن يصنفها عىل أنها نوع من دول
الفصل العنرصي".
(فرانس )2021/5/19 ،24

 2021/5/20أكد الناطق باسم "كتائب القسام" الفلسطينية،
أبو عبيدة ،أن "املقاومة خاضت معركة "سيف القدس" دفا ًعا عن
القدس بكل رشف وإرادة واقتدار ،نيابة عن أمة بأكملها .وقال" :لقد
مت ّك ّنا بعون الله من إذالل العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل
األطفال وتدمري األبراج السكنية" .وأضاف" :نقول وبشكل واضح أننا
قد أعددنا رضبة تغطي كل فلسطني من حيفا حتى رامون ،ولكننا
استجبنا لوقف إطالق النار لرناقب سلوك العدو" ،وتابع" :قيادة
االحتالل أمام اختبار حقيقي وقرار الرضبة الصاروخية عىل الطاولة
حتى  2فج ًرا".
(آر يت العربية)2021/5/20 ،

 2021/5/20قال وزير خارجية لوكسمبورغ ،جان أسيلبورن ،إن
األولوية اآلن وقف العنف ،مح ّم ًل نتنياهو مسؤولية تصعيد العدوان
وما يحدث يف املنطقة .وأضــاف ،يف مقابلة صحفية مع "اإلذاعة
األملانية" ،أن نتنياهو يتح ّمل مسؤولية كبرية ملا يحدث وذلك بعد
أن عمل مع ترامب وحطّام آمال الفلسطينيني ،من خالل سياسة
االستيطان واالستيالء عىل األرايض وهدم املنازل.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/5/20 ،

 2021/5/20قرر صندوق الرثوة السيادية الرنويجي ،وهو األكرب من
نوعه يف العامل ،التخيل عن رشكتني تعمالن يف تطوير املستوطنات
اإلرسائيلية يف الضفة الغربية ،مش ًريا إىل مخاوف بشأن انتهاكات
حقوقية محتملة.
(الرشق األوسط)2021/5/20 ،

 2021/5/20طالب  138من األعضاء الدميقراطيني يف مجلس النواب
األمرييك إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط عىل الحكومة اإلرسائيلية،
من أجل وقف فوري إلطالق النار يف األرايض الفلسطينية .وقال أعضاء
الكونغرس يف رسالتهم إىل بايدن" :ندعوكم وإدارتكم إىل تسهيل
الوقف الفوري للعنف والضغط عىل الجانبني للتفاوض برسعة عىل
وقف إطالق النار ،ألن البديل من ذلك هو مأساة إنسانية ذات أبعاد
ال ميكن تصورها".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/5/20 ،

 2021/5/20برعاي ٍة مرصية ،جرى التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق
نار "متبادل ومتزامن" يف قطاع غزة؛ اعتبا ًرا من الساعة  2فج َر يوم
 21أيار /مايو "بتوقيت فلسطني" .وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين
أمنيني إىل تل أبيب واملناطق الفلسطينية؛ ملتابعة إجراءات التنفيذ،
واالتفاق عىل اإلجراءات الالحقة التي من شأنها الحفاظ عىل استقرار
األوضاع بصورة دامئة.
(الرشوق)2021/5/20 ،

 2021/5/22شدد الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،عىل رضورة االعرتاف
قائل" :من حق أهل الضفة
مبحمود عباس قائ ًدا للشعب الفلسطينيً ،
العيش بأمان ،وإن تصنيف حركة حامس منظمة إرهابية ال يعني
عدم إعادة بناء قطاع غزة" .وجاء ذلك خالل مؤمت ٍر صحفي مشرتك
جمع بايدن بنظريه الكوري الجنويب ،مون جاي ،أكّد فيه أن "ما
يحدث يف القدس يجب أن ينتهي" ،مج ّد ًدا التزامه مبا أسامه "أمن
وصالته من أجل صمود وقف إطالق النار بينها وبني حركة
إرسائيل"َ ،
"حامس" يف غزة.
(ألرتا فلسطني)2021/5/22 ،

 2021/5/22أفادت "وكالة رويرتز" أن وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين
بلينكن ،سيزور الضفة الغربية وإرسائيل .وتأيت هذه الزيارة يف أعقاب
دخول اتفاق لوقف إطالق النار بني إرسائيل والفصائل الفلسطينية
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يف قطاع غزة حيز التنفيذ وتوقف  11يو ًما من القصف املتبادل بني
الطرفني .وقالت وزارة الخارجية األمريكية إن بلينكن تح ّدث هاتفيًا
مع الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،وناقَشَ ا إجراءات لضامن
صمود وقف إطالق النار القائم بني الفلسطينيني وإرسائيل .وذكرت
الوزارة أن بلينكن أبلغ عباس بأن الواليات املتحدة ملتزمة بالعمل
مع السلطة الفلسطينية واألمم املتحدة ،لتقديم مساعدات إنسانية
رسيعة وحشد الدعم الدويل إلعادة إعامر غزة .كام أعلن املتحدث
باسم الــوزارة ،نيد برايس ،أن بلينكن تحدث هاتفيًا مع نظريه
اإلرسائييل ،غايب أشكينازي ،الذي "ر ّحب بالرحلة املرتقبة للوزير
بلينكن إىل املنطقة ،حيث سيلتقي يف األيام املقبلة نظرييه اإلرسائييل
والفلسطيني ونظراء إقليميني للتباحث معهم يف جهود التعايف
والعمل سويًا عىل بناء مستقبل أفضل لإلرسائيليني والفلسطينيني".
(الحرة)2021/5/22 ،

 2021/5/23استقبل الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،أمري دولة قطر،
إسامعيل هنية ،رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،والوفد املرافق
له ،وذلك بعد يومني عىل وقف إطالق النار يف غزة .وأعرب هنية عن
شكره لقطر ملساعيها و"جهودها الدبلوماسية التي أسهمت يف وقف
االعتداءات اإلرسائيلية عىل الشعب الفلسطيني والتوصل إىل التهدئة
ووقف إطالق النار يف غزة ،ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني"،
وفقًا لـ "وكالة األنباء القطرية".
(يس إن إن)2021/5/23 ،

 2021/5/23حذّر وزير الخارجية الفرنيس ،جان إيف لودريان ،من
"احتامل حصول فصل عنرصي" يف إرسائيل يف حال عدم التوصل إىل
حل الدولتني بني الدولة العربية والفلسطينيني.
(فرانس )2021/5/23 ،24

 2021/5/23أكّد وزير الخارجية األمــريك ،أنتوين بلينكن ،دعم
الواليات املتحدة لحل الدولتني باعتباره الطريقة الوحيدة التي
ستمنح اإلرسائيليني والفلسطينيني األمل يف التمتع بـ "إجراءات
متساوية من األمن والسالم والكرامة" ،وذلك يف ترصيحات أدىل بها
قبيل زيارة مرتقبة إىل الرشق األوسط.
(دويتشه فيله)2021/5/23 ،

 2021/5/24قال رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،إن عىل
"إرسائيل" رفع حصارها عن قطاع غزة ،يك تسري عملية إعادة اإلعامر
بيرس ومن دون تأخري حال توافر األموال الالزمة لذلك.
(مجلس الوزراء الفلسطيني)2021/5/24 ،

 2021/5/24دان عرشات األساتذة يف جامعة هارفارد األمريكية
العريقة ،إرسائيل ملامرسة سياسات الفصل العنرصي ،وطالبوا اإلدارة
األمريكية بالتوقف الفوري عن توفري الدعم لهذه السياسات ،معلنني

عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني يف نضاله من أجل حريته وحق
تقرير مصريه.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/5/24 ،

 2021/5/24يصل وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،إىل إرسائيل،
يف مستهل جولة تشمل أيضً ا فلسطني واألردن ومرص.
(العني)2021/5/24 ،

 2021/5/24أبلغ الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،وزير الخارجية
املرصي ،سامح شكري ،تقدير فلسطني مواقف مرص الداعمة لبالده.
وكان شكري وصل إىل رام الله عىل منت طائرة عمودية من األردن،
حيث التقى الرئيس الفلسطيني .وتابعت الرئاسة الفلسطينية
يف البيان الذي نرشته "وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية" ،أن
عباس "أطلع الوزير املرصي عىل آخر مستجدات األوضاع يف األرايض
الفلسطينية ،واالتصاالت التي تجريها القيادة الفلسطينية مع
الواليات املتحدة واألمم املتحدة واألطراف العربية والدولية ذات
العالقة لوقف اإلجراءات اإلرسائيلية" .وقال" :نحن عىل استعداد
ملواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني تكون ملتزمة بالرشعية
الدولية" .وقالت الرئاسة الفلسطينية إن عباس "تطرق إىل العملية
السياسية ،مؤك ًدا رضورة االنتقال بعد تثبيت التهدئة ،إىل مرحلة
البدء العاجل مبسار سيايس تحت إرشاف اللجنة الرباعية الدولية،
ينهي االحتالل اإلرسائييل عن شعبنا وأرضنا ،ويؤدي إىل قيام دولة
فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الرشقية ،عىل أساس قرارات
الرشعية الدولية".
(العني)2021/5/24 ،

 2021/5/25أكد وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،أن حضوره
دليل واض ًحا عىل التزام الواليات املتحدة األمريكية
إىل "إرسائيل" يع ُّد ً
بأمن إرسائيل ومواطنيها ،مبيّ ًنا أن بالده تحاول حشد الدعم الدويل،
من أجل إعــادة إعامر قطاع غزة "عرب بناء منظومة مساعدات
إنسانية ،من دون أن تستغلها حامس" ،عىل حد تعبريه.
(ألرتا فلسطني)2021/5/25 ،

 2021/5/25استقبل الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،نائب رئيس
الوزراء وزير الخارجية وشؤون املغرتبني األردين ،أمين الصفدي ،يف
حامل رسالة تضامن ودعم من جاللة
مقر الرئاسة يف مدينة رام اللهً ،
امللك ،عبد الله الثاين ،حيث أعرب عبّاس عن تقدير دولة فلسطني،
رئيسا وحكومة وشع ًبا ،مواقف األردن ،بقيادة امللك ،الداعمة للقضية
ً
الفلسطينية عىل الصعد كافة.
(اململكة يت يف)2021/5/25 ،

 2021/5/25قررت السعودية إغالق مجالها الجوي أمام الطائرات
القادمة من "إرسائيل" ومنعها من املرور عرب أجوائها نحو دول أخرى.
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/5/25 ،

ددعلالا  51ددعلااجملا  51 -ددعلادعلا

164

Issue 51 - Volume 9 - July  2021

 2021/5/25استدعت وزارة الخارجية األردنية السفري اإلرسائييل
لدى عامن ،أمري ويسبورد ،لـ "نقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة (إىل
تل أبيب) بخصوص احتجاز مواط َنني أردنيني يف إرسائيل ،وطريقة
تعامل السلطات اإلرسائيلية معهام".
(وكالة األناضول)2021/5/25 ،

 2021/5/25أكدت الواليات املتحدة أنها ترغب يف "إعادة بناء"
عالقتها مع الفلسطينيني ،وستسعى إلعادة فتح القنصلية األمريكية
يف القدس ،بعد لقاء وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن والرئيس
الفلسطيني ،محمود عباس.
(دويتشه فيله)2021/5/25 ،

 2021/5/25أيّدت الحكومة اإليرلندية اقرتا ًحا برملانيًا يدين "الضم
الفعيل" لألرايض الفلسطينية من جانب السلطات اإلرسائيلية.
(سويس إنفو)2021/5/25 ،

 2021/5/26استقبل الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،مبقر
الرئاسة يف مدينة رام الله ،وزير الخارجية الربيطاين ،دومنيك راب،
وأطلعه عىل آخر مستجدات األوضاع وأهمية العمل عىل وقف
اعتداءات املستوطنني املدعومني بقوات االحتالل اإلرسائييل يف الضفة
مبا فيها القدس ،ورضورة العمل عىل تثبيت التهدئة يف كامل األرايض
الفلسطينية ،ودعم جهود إعادة إعامر قطاع غزة.
(الرشوق)2021/5/26 ،

كل من إرسائيل والسلطة
 2021/5/26دعت السلطات املرصية ً
الفلسطينية وحركة "حامس" إىل عقد مباحثات يف القاهرة ،لضامن
وقف إطالق نار طويل األمد بني فصائل املقاومة الفلسطينية يف
قطاع غزة وجيش االحتالل اإلرسائييل.
(عرب )2021/5/26 ،48

 2021/5/26أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن
دعم إلعادة
آل ثاين أن بالده ستقدم منحة بقيمة  500مليون دوالر ً
إعامر غزة ،ومن جهتها أعربت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" عن
تقديرها ملوقف الدوحة .وقال وزير الخارجية القطري ،يف تغريدة له
عىل تويرت ،إن القرار جاء بتوجيهات من أمري دولة قطر ،الشيخ متيم
وصول
ً
بن حمد آل ثاين ،مؤك ًدا أن بالده ستواصل دعم الفلسطينيني
إىل الحل العادل والدائم بإقامة دولتهم املستقلة ،وفق مبادرة السالم
العربية ومرجعيات الرشعية الدولية ذات الصلة.
(الجزيرة نت)2021/5/26 ،

 2021/5/26انتقد رئيس الــوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو،
ترصيحات لوزير الخارجية الفرنيس ،جان إيف لودريان ،حذّر فيها
من احتامل أن تتحول إرسائيل إىل دولة "فصل عنرصي" .وقال "أود
أن أعرب عن احتجاجي الشديد ضد حكومة فرنسا ،بشأن ترصيحات
وزير الخارجية الفرنيس التي أدىل بها يف مقابلة تلفزيونية" .واعترب

نتنياهو أن ترصيح لودريان بأن إرسائيل ميكن أن تتحول إىل "دولة
فصل عنرصي (أبارتهايد) هو ادعاء وقح وكاذب ،وليس له أي أساس".
بغض النظر
وتابع "يف إرسائيل كل املواطنني متساوون أمام القانون ّ
عن أصلهم" ،مضيفًا "لن نقبل بأي محاولة منافقة وكاذبة لتعليمنا
األخالق يف هذا الشأن".
(الجزيرة مبارش)2021/5/26 ،

 2021/5/26أعلن وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،أ ّن واشنطن
"عاجل" للشعب الفلسطيني بأكرث من  360مليون دوالر.
ً
دعم
تق ّدم ً
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2021/5/26 ،

 2021/5/27قررت وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية حظر إدخال
منتجات رشكة تنوفا اإلرسائيلية لأللبان إىل السوق الفلسطينية ،لعدم
التزامها بالتعليامت الفنية اإللزامية الفلسطينية ،ال سيام بطاقة البيان
و ُمدد الصالحية.
(الحدث)2021/5/27 ،

 2021/5/27أقر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
إنشاء لجنة تحقيق يف انتهاكات إرسائيل لحقوق اإلنسان باألرايض
الفلسطينية ،وكانت أملانيا والنمسا وبريطانيا من الدول الرافضة
لهذا اإلجراء.
(الجزيرة نت)2021/5/27 ،

 2021/5/27اعتربت منظمة العفو الدولية أن ما يجري يف حي سلوان
بالقدس املحتلة هو مثال آخر عىل سياسة إرسائيل اإلجرامية املتمثلة
يف التهجري القرسي للفلسطينيني.
(التلفزيون العريب)2021/5/27 ،

 2021/5/27أطلقت منسقة الشؤون اإلنسانية لألرض الفلسطينية
املحتلة ،لني هاستينغز ،خطة طارئة بقيمة  95مليون دوالر "لدعم
األشخاص املترضرين من حالة التصعيد والعنف األخرية يف غزة
والضفة الغربية ،مبا فيها القدس الرشقية".
(أخبار األمم املتحدة)2021/5/27 ،

 2021/5/27دعا وزير اإلعالم الباكستاين ،فؤاد حسني شودري،
إىل رضورة نرش قوات سالم دولية يف األرايض الفلسطينية املحتلة،
لحامية املدنيني من عدوان قوات االحتالل اإلرسائييل ،وضامن السالم
يف املنطقة.
(وكالة األنباء ال ُعامنية)2021/5/27 ،

 2021/5/27أعلن وزير الخارجية الياباين ،توشيميتسو موتيجي ،عن
تقديم بالده مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة  10ماليني دوالر أمرييك،
ملواجهة االحتياجات العاجلة والطارئة املرتتبة عىل العدوان األخري
عىل غزة ،وملواجهة جائحة "كورونا".
(القدس العريب)2021/5/27 ،
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 2021/5/27وافق مجلس األمة الكويتي عىل اقرتاح قانون مبقاطعة
الكيان الصهيوين من حيث املبدأ ،ويحال إىل لجنة الشؤون الخارجية.
وأصدر يف جلسته الخاصة بيانًا بشأن االعتداءات الصهيونية يف
فلسطني املحتلة ،أعرب فيه عن تضامنه الدائم والقائم مع نضال
الشعب الفلسطيني ،لنيل حقه يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها
القدس ،ومؤك ًدا الرفض التام للعدوان الصهيوين األخري وجرائم
االحتالل يف مدينة القدس كافة.
(الرشق)2021/5/27 ،

 2021/5/27استدعت وزارة الخارجية اإلرسائيلية السفري الفرنيس
لدى "إرسائيل" ،بعد ترصيحات "صادمة" لوزير الخارجية الفرنيس،
جــان إيــف لــودريــان ،حــول مخاطر أن تشهد الدولة العربية
"فصل عنرصيًا".
ً
(امليادين)2021/5/27 ،

 2021/5/28أ ّجل ما يسمى "محكمة االحتالل املركزية" اإلرسائيلية
البت يف قرار تهجري  7عائالت مقدسية من حي بطن
يف القدس ّ
الهوى يف سلوان ،جنوب املسجد األقىص ،مدة سبعة أشهر.
(العريب الجديد)2021/5/28 ،

 2021/5/28حذّر وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،إرسائيل
امليض يف إجراءاتها بحي الشيخ جراح يف القدس الرشقية ،مام قد
من ّ
يؤدي إىل تجدد املواجهات.
(الجزيرة نت)2021/5/28 ،

 2021/5/28ص ّدقت سلطات االحتالل عىل بناء  560وحدة
استيطانية يف مستوطنة "متساد" ،مبحافظة بيت لحم ،يف الوقت
الذي واصل فيه املستوطنون اعتداءاتهم يف محافظات عدة ،وأقدموا
خاللها عىل تجريف أر ٍ
اض وإتالف محاصيل زراعية ورسقة أخرى
وترسيخ استيالئهم عىل مبنى قديم عرب وضع أبواب ونوافذ فيه.
(األيام)2021/5/28 ،

 2021/5/28أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،عن
شكره وتقديره لحرضة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين،
دعم إلعادة
أمري البالد املفدى ،عىل قراره تخصيص  500مليون دوالر ً
إعامر قطاع غزة ،مشي ًدا بجهود الدوحة املتواصلة من أجل تعزيز
صمود الشعب الفلسطيني يف أرضه.
(الرشق)2021/5/28 ،

 2021/5/28دعا أكرث من  600موسيقي من جميع أنحاء العامل إىل
تج ّنب إقامة العروض املوسيقية يف "إرسائيل" ،ر ًدا عىل االعتداءات
اإلرسائيلية التي استمرت  11يو ًما عىل قطاع غزة.
(امليادين)2021/5/28 ،

 2021/5/29اعتمد برملان بروكسل اإلقليمي قرا ًرا لصالح فلسطني،
يدعو إلدانة االحتالل اإلرسائييل لألرض الفلسطينية ،واالعرتاف بدولة

فلسطني عىل حدود الرابع من حزيران  ،1967ورفع الحصار املفروض
عىل األرض الفلسطينية ،وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني يف
مواجهة جائحة كورونا ،وفرض عقوبات اقتصادية عىل إرسائيل
ووقف كل البعثات االقتصادية البلجيكية لها.
(القدس العريب)2021/5/29 ،

 2021/5/29دعت مؤسسات فلسطينية وعربية وإسالمية يف
الواليات املتحدة إىل تنظيم مظاهرة مليونية يف العاصمة األمريكية
واشنطن تحت عنوان "معاقبة وردع إرسائيل" ،تندي ًدا مبا وصفته
جرائم االحتالل املستمرة يف حق الشعب الفلسطيني ،والتي كان
آخرها ما حصل يف قطاع غزة.
(الرشق األوسط)2021/5/29 ،

 2021/5/29قال رئيس الوزراء الكندي ،جاسنت ترودو ،إن بالده
ستقدم  25مليون دوالر للمدنيني الفلسطينيني املترضرين من الرصاع
األخري يف قطاع غزة والضفة الغربية.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/5/29 ،

 2021/5/30وافق مجلس الن ّواب العراقي عىل منح الفلسطينيني
املقيمني يف البالد الحقوق التي يتمتع بها املواطن العراقي األصيل.
ومينح القانون الشخص الفلسطيني املقيم عرش سنوات يف العراق
معاملة العراقي يف الحقوق والواجبات .ورغم أ ّن القانون مينح
الفلسطيني حقوق املواطن العراقي كافة ،فإنّه يستثنيه من الجنسية
العراقية ومشاركته يف االنتخابات ترشي ًحا وتصويتًا ،للحفاظ عىل حقه
يف العودة إىل وطنه.
(بوابة الالجئني الفلسطينيني)2021/5/30 ،

 2021/5/31استدعت وزارة الخارجية اإلرسائيلية سف َري ْي املكسيك
والفلبني للتوبيخ ،عىل خلفية تصويت بالدهام لصالح تشكيل لجنة
تحقيق أممية ضد "إرسائيل" ،عىل خلفية العدوان اإلرسائييل عىل
قطاع غزة.
(ألرتا فلسطني)2021/5/31 ،

 2021/6/2أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب فادي
صادق موىس وشحة ( 34عا ًما) ،من بلدة بريزيت شامل رام الله،
متأث ًرا بإصابته برصاص االحتالل قبل أسبوعني عىل املدخل الشاميل
ملدينة البرية .وأصيب وشحة بالرصاص الحي يف رأسه ،خالل مواجهات
اندلعت عند املدخل الشاميل ملدينة البرية ،ومكث يف العناية املكثفة
نتيجة جراحه البالغة ،قبل أن يعلَن عن استشهاده اليوم.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/6/2 ،

 2021/6/2ص ّوت الربملان اإلرسائييل لصالح املرشح ،إسحاق هرتسوغ،
رئيسا إلرسائيل خلفًا لرؤوفني ريفلني الذي تنتهي واليته الشهر
ليكون ً
املقبل ،يف انتخابات رسية.
(الحرة)2021/6/2 ،
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 2021/6/3التقى وزير الحرب اإلرسائييل ،بيني غانتس ،بوزير
الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،يف العاصمة األمريكية واشنطن.
يف حني أفادت وزارة الخارجية األمريكية باستمرار الدعم األمرييك
بغض النظر عن هوية الحكومة التي ستشكَّل.
العسكري لتل أبيبّ ،
كام التزمت واشنطن بضامن التفوق العسكري اإلرسائييل ،والتأكد
من قدرة إرسائيل عىل الدفاع عن نفسها ضد "تهديدات إيران".
(عرب )2021/6/3 ،48

 2021/6/4طالبت كل من مرص واألردن وفرنسا برضورة وقف جميع
اإلجراءات األحادية التي تقوض حل الدولتني ،وفرص التوصل إىل
السالم بني إرسائيل والفلسطينيني .ودعت الدول الثالث ،يف بيان
مشرتك ،إىل رضورة الحفاظ عىل الوضع الراهن لألماكن املقدسة،
ووجوب االستجابة للظروف اإلنسانية فو ًرا.
(الجزيرة نت)2021/6/4 ،

 2021/6/6ندد موظفون يف رشكة فيسبوك بالرقابة املفروضة عىل
محتويات داعمة للفلسطينيني .وجاء ذلك يف رسالة مفتوحة ،نرشت
عىل موقع فيسبوك الداخيل ،دعت مسؤوليه إىل اتخاذ التدابري الالزمة
لضامن عدم حذف محتويات موالية للفلسطينيني من صفحاته .وورد
يف نص الرسالة التي كشفت عنها صحيفة "فاينانشيال تاميز" "كام
أكده املوظفون والصحافة وأعضاء من مجلس الشيوخ األمرييك ،يشعر
العديد من مستخدمي موقع فيسبوك بأننا ال نفي بوعدنا بضامن
حرية التعبري عندما يتعلق األمر بالوضع يف فلسطني" .ووقّع العريضة
نحو  174موظفًا يف فيسبوك ،من دون الكشف عن أسامئهم.
(الدستور)2021/6/6 ،

 2021/6/6وصل رئيس الــوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،إىل
العاصمة القطرية الدوحة ،وكان يف استقباله والوفد املرافق له يف
مطار الدوحة الدويل ،وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية ،سلطان
بن سعد املريخي ،وسفري دولة فلسطني لدى قطر ،منري عبد الله غنام.
(القدس)2021/6/6 ،

 2021/6/7أعلن زعيم حزب الصهيونية الدينية االستيطاين ،بتسلئيل
سموتريتش ،أحد منظمي "مسرية األعالم" اإلرسائيلية ،أن املفتش
العام لرشطة االحتالل أبلغه رسم ًيا بـ "إلغاء املسرية".
(ألرتا صوت)2021/6/7 ،

 2021/6/7استقبل الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،أمري دولة قطر،
مبكتبه يف الديوان األمريي ،محمد اشتية ،رئيس وزراء فلسطني ،والوفد
املرافق له مبناسبة زيارته لقطر .وأكد األمري موقف دولة قطر الثابت
تجاه القضية الفلسطينية والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل
حقوقه الوطنية املرشوعة.
(الرشق)2021/6/7 ،

 2021/6/7أطلق ناشطون مغاربة حملة تطالب بطرد ممثل إرسائيل
تفاعل كب ًريا عرب وسائل
ً
يف الرباط ،دافيد غوفرين ،والتي القت
التواصل االجتامعي .واستخدموا يف الحملة ،التي انطلقت قبل
أيام ،وسم "اطردوا ممثل الكيان الصهيوين" عىل موق َعي التواصل
االجتامعي "فيسبوك" و"تويرت" ،وتفاعل معه آالف املغاربة .وذكر
الناشطون أن "الوسم تصدر ترند موقع تويرت يف البالد" .كام قام آالف
الناشطني بتغيري صورهم الشخصية عىل "تويرت" و"فيسبوك" ،وغريهام
من مواقع التواصل االجتامعي ،إىل صور ترمز إىل القضية الفلسطينية
مثل علم فلسطني وقبة الصخرة.
(األيام)2021/6/7 ،

 2021/6/9وصلت وفود الفصائل الفلسطينية إىل القاهرة ،تلبي ًة
لدعوة مرص إلجراء حوار وطني يشمل مختلف التطورات السياسية
وامليدانية عىل الساحة الفلسطينية ،وستبحث هذه اللقاءات إعادة
إعامر قطاع غزة وتثبيت التهدئة مع "إرسائيل" إضافة إىل ملف
املصالحة وترتيب منظمة التحرير ،وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية.
(إندبندنت عريب)2021/6/9 ،

 2021/6/9أصدر رئيس حكومة االحتالل املنتهية واليته بنيامني
نتنياهو ،قرا ًرا بتأجيل إخالء البؤرة االستيطانية التي أُقيمت يف الشهر
األخري عىل قمة جبل صبيح يف قرى بيتا ويتام وقبالن جنوب محافظة
نابلس .وو ّجه تعليامته لوزير الحرب اإلرسائييل بيني غانتس بتأجيل
إخالء البؤرة مدة أسبوع ،وذلك خالفًا لألمر العسكري الذي صدر قبل
يومني ويقيض بوقف البناء يف البؤرة وإخالئها خالل  8أيام.
(شبكة أجيال اإلذاعية)2021/6/9 ،

 2021/6/9أكد وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،أمام مجلس
النواب ،أن تقييامت بالده تؤكد أن معظم الصواريخ التي أُطلقت من
غزة خالل العدوان األخري كانت محلية الصنع .وقال" :أدق التقييامت
التي توجد لدينا يشري إىل أن معظم الصواريخ ُصنعت محليًا يف غزة
عىل يد حامس".
(عريب )2021/6/9 ،21

 2021/6/11أكد وزير خارجية بنغالديش ،أبو الكالم عبد املؤمن،
إدانة بالده اإلجراءات العنرصية التي تقوم بها سلطات االحتالل
اإلرسائييل بحق شعبنا يف الضفة الغربية ،مبا فيها القدس وقطاع غزة،
مش ًريا إىل أنها "ترقى إىل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/6/11 ،

 2021/6/13ص ّدق الكنيست اإلرسائييل عىل تنصيب الحكومة
اإلرسائيلية الجديدة التي يتناوب عىل رئاستها كل من رئيس حزب
"ميينا" ،نفتايل بينيت ،أ ّولً  ،ورئيس حزب "ييش عتيد" ،يائري لبيد ،ثان ًيا.
(عرب )2021/6/13 ،48
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عي الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،الدبلومايس األمرييك،
ّ 2021/6/15
توماس نايدز ،سف َري أمريكا لدى إرسائيل؛ ويتطلّب تثبيت تعيني
نايدز يف املنصب تصديق مجلس الشيوخ األمرييك الذي يسيطر عليه
الحزب الدميقراطي.

املساعدة يف إنهاء الهيمنة والقمع املؤسيس الذي متارسه إرسائيل عىل
الشعب الفلسطيني ،وإىل حامية حقوق اإلنسان األساسية الخاصة
بهم ،مشرية إىل أن الوقت قد حان للواليات املتحدة لتكرس الوضع
السيايس الراهن يف الرشق األوسط.

نقل عن مصادر أردنية ،إن
 2021/6/17قالت قناة "كان" العربيةً ،
األردن ق ّرر بشكل نهايئ التخيل عن مرشوع "قناة البحرين" بينه وبني
إرسائيل والسلطة الفلسطينية .وسرتكّز اململكة عىل الرتويج ملرشوع
"الناقل الوطني" ،وهو الناقل للمياه من البحر األحمر (مرشوع
العقبة – عامن لتحلية ونقل املياه) ،الذي ال يشارك فيه أي طرف ،يف
محاولة للتعامل مع النقص الحاد يف املياه يف اململكة.

 2021/6/21أفادت مصادر إرسائيلية ملوقع "واال" العربي بأن وف ًدا
إرسائيليًا اجتمع يف القاهرة مع مسؤولني يف املخابرات املرصية حول
املفقودين اإلرسائيليني يف قطاع غزة وموضوع التهدئة.

(عرب )2021/6/15 ،48

(القدس العريب)2021/6/17 ،

 2021/6/18أبرمت حكومة االحتالل والسلطة الفلسطينية صفقة
تبادل لقاحات "كورونا" ،تقيض بتحويل "إرسائيل" مبوجبها نحو
مليون جرعة "تنتهي صالحيتها قري ًبا" من جرعات لقاح "فايزر"
املضاد لفريوس كورونا إىل السلطة الفلسطينية.
(ألرتا فلسطني)2021/6/18 ،

 2021/6/18أمر رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،بتشكيل
لجنة مستقلة للتحقيق يف قضية صفقة اللقاحات التي تسلّمتها
وزارة الصحة الفلسطينية من إرسائيل ،وكانت صالحيتها عىل وشك
االنتهاء ،وذلك بعد مطالبات من منظامت ومؤسسات حقوقية
وفصائل فلسطينية بالتحقيق يف ذلك.
(العريب الجديد)2021/6/18 ،

اتصال
ً
 2021/6/18تلقّى وزير الخارجية املرصي ،سامح شكري،
هاتف ًيا من وزير خارجية إرسائيل ،يائري البيد ،وق َّدم شكري يف مستهل
االتصال التهنئة لألخري عىل توليه مهام منصبه الجديد .ورصح السفري
أحمد حافظ ،املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ،بأن شكري
أكّد لنظريه اإلرسائييل رضورة تحريك الجمود الحايل بني الطرفني
الفلسطيني واإلرسائييل وصولً إىل إطالق عملية تفاوضية شاملة ،عىل
نحو يضمن تدعيم ركائز االستقرار يف املنطقة.
(الرشوق)2021/6/18 ،

 2021/6/18قالت وزارة الخارجية األمريكية إن الوزير أنتوين بلينكن
تح ّدث مع وزير الخارجية اإلرسائييل ،يائري البيد ،وتناوال "رضورة
تحسني العالقات اإلرسائيلية  -الفلسطينية بأساليب عملية".
وأضافت يف بيان أنهام" :تبادلَ أيضً ا اآلراء حول فرص تعزيز جهود
التطبيع وكذلك قضايا األمن اإلقليمي مبا يف ذلك إيران".
(سكاي نيوز عربية)2021/6/18 ،

 2021/6/20وقّعت  680شخصية عاملية من  75دولــة ،رسال ًة
مفتوحة إىل الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،تدعو إىل العمل من أجل

(األهرام)2021/6/20 ،

(وكالة قدس نت لألنباء)2021/6/21 ،

 2021/6/21قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اعتبار مجالس الهيئات
املحلية "لجا َن تسيري أعامل" تحت إرشاف وزارة الحكم املحيل
ورقابتها ،حتى يتم إجراء االنتخابات للهيئات املحلية قبل نهاية العام،
وتشكيل لجنة يف موضوع التقسيم اإلداري بجميع محافظات الوطن.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/6/21 ،

 2021/6/22جــددت الجزائر دعمها للشعب الفلسطيني ،يف
سبيل إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس ،معتربة أن القضية
الفلسطينية قضية محورية بالنسبة إىل العرب .وقالت الخارجية
الجزائرية ،يف بيان لها ،إن وزيرها ،صربي بوقدوم ،أشاد يف اجتامع
عرب تقنية االتصال املريئ للجنة فلسطني التابعة لحركة دول عدم
االنحياز بصمود الشعب الفلسطيني ،وأكد أهمية اسرتجاع حقوق
شعبنا يف تقرير املصري وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس،
وفقًا للرشعية الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة .وأضاف البيان
أن بوقدوم أكد أمام االجتامع أن "جوهر القضية الفلسطينية يكمن
عىل وجه التحديد يف احتالل األرايض الفلسطينية ،وكذلك يف استمرار
القوة القامئة باالحتالل يف اإلفالت من العقاب" ،معت ًربا أن "أي حل
نهايئ ال بد أن يضمن معالجة هذين اإلشكالني".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/6/22 ،

 2021/6/23أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل  3فرق إلعادة
إعامر قطاع غزة .وأشارت يف بيان لها ،عقب اجتامعها األسبوعي،
إىل أن الفرق الثالث ستنسق عملها مع مكتب رئيس الــوزراء.
وقالت إن مكتب رئيس الوزراء سينسق عمله ،بعضوية كل من:
وزير األشغال العامة واإلسكان (مقر ًرا) ،ووزير الحكم املحيل ،ووزير
االقتصاد الوطني ،ووزير الزراعة ،ووزير العمل ،ورئيس سلطة املياه،
ورئيس سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية ،وتقرر أيضً ا تشكيل فريق
استشاري من املجتمع املدين والقطاع الخاص ،وتشكيل فريق فني
إلعادة اإلعامر.
(الرشق األوسط)2021/6/23 ،

 2021/6/23أفادت صحيفة "معاريف" العربية أن جيش االحتالل
اإلرسائييل يعمل عىل توثيق تعاونه مع الجيش األردين عىل طول
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الحدود بني البلدين .وأوضحت الصحيفة أن ذلك سيتم عرب إقامة
غرفة إدارة عمليات مشرتكة لكال الجيشني ،حيث يتقاسم الجانبان
فيها صــورة مراقبة متشابهة تتيح لهام استخدام لغة مشرتكة
بواسطة استعامل وسائل الجيش اإلرسائييل ومن خالل نظام تحكّم
ومراقبة واحد.
(القدس العريب)2021/6/23 ،

 2021/6/23صدقت اللجنة الفرعية لالستيطان يف "اإلدارة املدنية"
لالحتالل اإلرسائييل عىل مشاريع استيطانية يف الضفة الغربية ،وهي
أوىل املشاريع التي يتم التصديق عليها رسميًا يف عهد الحكومة
اإلرسائيلية الجديدة ،برئاسة نفتايل بينيت.
(عرب )2021/6/23 ،48

 2021/6/24تويف الناشط الفلسطيني املعارض للسلطة الفلسطينية،
نزار بنات ،بعد ساعات من اعتقاله عىل أيدي عنارص من األجهزة
األمنية الفلسطينية ،وفق ما أعلن محافظ مدينة الخليل يف الضفة
الغربية املحتلة.
(يورو نيوز)2021/6/24 ،

 2021/6/24دانت فصائل وقوى وشخصيات فلسطينية ما وصفته
بـ "حادثة االغتيال املدبرة" للناشط الفلسطيني املعارض للسلطة
الفلسطينية ،نزار بنات ،يف حني أعربت عدة جهات دولية ومؤسسات
حقوقية عن صدمتها مبا وصل إليه واقع الحريات يف فلسطني ،مطالب ًة
بتشكيل لجنة تحقيقٍ فورية ،ومحاسبة املتورطني فو ًرا.
(ألرتا فلسطني)2021/6/24 ،

 2021/6/24طالبت الواليات املتحدة واألمم املتحدة واالتحاد
األورويب بتحقيق مستقل وشفاف ،يف وفاة الناشط الفلسطيني نزار
بنات ،أثناء اعتقاله من جانب األمن الفلسطيني يف مدينة الخليل
بالضفة الغربية.
(الجزيرة نت)2021/6/24 ،

 2021/6/25قال االتحاد األورويب إنه ال يقدم أي مساعدات مالية
أو فنية لقوات األمن الفلسطينية بخالف املساعدات الفنية للرشطة
املدنية الفلسطينية.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2021/6/25 ،

 2021/6/25دانت منظمة التعاون اإلسالمي افتتاح جمهورية
هندوراس سفار ًة لها يف مدينة القدس املحتلة .واعتربت يف بيان
لها أن هذه الخطوة غري رشعية وانتهاك للقانون الدويل وقرارات
األمم املتحدة ذات الصلة ،ال سيام قرار مجلس األمن رقم  478لعام
 ،1980الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية يف القدس
إىل سحبها .ودعت هندوراس إىل الرتاجع عن قرارها غري القانوين،
مشددة عىل رضورة انخراط املجتمع الدويل يف الجهود الرامية إىل
تحقيق السالم العادل والشامل ،استنا ًدا إىل قرارات األمم املتحدة،

ومبادرة السالم العربية القامئة عىل حل الدولتني ،وإقامة دولة
فلسطني وعاصمتها القدس الرشقية.
(الدستور)2021/6/25 ،

 2021/6/26تتواصل يف مختلف مدن الضفة الغربية ،لليوم الثالث
عىل التوايل ،التظاهرات االحتجاجية عىل مقتل الناشط املعارض نزار
بنات ،عقب اعتقاله من جانب قوات أمن فلسطينية ،يف حني تواصل
السلطة قمع الحراكات االحتجاجية ،يف رام الله تحدي ًدا ،حيث مق ّر
الرئاسة (املقاطعة) ،مستهدفة كذلك الصحافيني واملص ّورين.
(العريب الجديد)2021/6/26 ،

 2021/6/26أظهرت نتائج ترشيح جثة املعارض الفلسطيني نزار
بنات أن سبب الوفاة غري طبيعي .وأن الفقيد تع ّرض لرضب مربح
يف جميع أنحاء جسده ،أدى إىل نزيف يف الرئتني بسبب الرضب
واالختناق .كام ب ّينت نتائج الترشيح وجود كدمات يف جميع أنحاء
الجسد وكسور يف األضالع ،وأوضحت أن الوفاة غري طبيعية ،أي
جنائية ،بحسب ما أكد بيان املنظامت الحقوقية الذي تاله رئيس
الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان ،عامر دويك.
(الرشق األوسط)2021/6/26 ،

 2021/6/26قالت نقابة املحامني إنها رفضت املشاركة يف اللجنة
التي شكلتها الحكومة للتحقيق يف اغتيال املناضل نزار بنات ،بسبب
ما وصفته "عدم حياديتها أو استقاللها".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/6/26 ،

 2021/6/27ح ّملت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات نائب رئيس
جهاز األمن الوقايئ يف الخليل ،ماهر أبو الحالوة" ،املسؤولية املبارشة
عن جرمية اغتيال ابنها نزار" .وقالت يف بيان لها" :نح ّمل املسؤولية
املبارشة الغتيال الناشط السيايس نزار خليل محمد بنات للمدعو
ماهر أبو حالوة نائب رئيس جهاز األمن الوقايئ يف الخليل ،حيث إن
أمر القتل بحجة االعتقال ُجهز يف مكتبه".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/6/27 ،

 2021/6/27أعلن حزب الشعب الفلسطيني انسحابه من الحكومة
برئاسة محمد اشتية ،احتجا ًجا عىل ما وصفه برتاجع الحريات بعد
أيام عىل وفاة ناشط سيايس بارز ومنتقد للرئيس الفلسطيني محمود
عباس خالل اعتقاله.
(وكالة رويرتز)2021/6/27 ،

 2021/6/27قال مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف فلسطني
إنه يشعر بالصدمة من "سلوك" األمن الفلسطيني يف مدينة رام الله،
يف إشارة إىل قمع املظاهرة االحتجاجية عىل قتل نزار بنات.
(وكالة رويرتز)2021/6/27 ،

 2021/6/28أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،أن لجنة
التحقيق يف وفاة الناشط واملعارض السيايس الفلسطيني نزار بنات
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"تعمل بكل شفافية" .وأضاف" :لجنة التحقيق التي شُ كلت سوف
تقوم بعملها بكل شفافية من أجل تبيان الحقيقة ،ووضع األمور يف
نصابها ضمن إطار القانون الفلسطيني".
(وكالة األناضول)2021/6/28 ،

 2021/6/28دانت  99شبكة ومنظمة حقوقية وأهلية فلسطينية
وعربية مقتل الناشط السيايس املعارض نزار بنات عىل يد األجهزة
األمنية خالل محاولة اعتقاله ،وذلك يف بيان مشرتك أصدرته اليوم.
ووصفت هذه الجهات يف بيانها مقتل بنات بأنه "فعل إجرامي يعيد
لألذهان مسلسل االغتياالت للشخصيات املعارضة ،ووصمة عار
إضافية يف جبني حكومة السلطة".
(القدس)2021/6/28 ،

 2021/6/28أكد قادة األردن ومرص والعراق رضورة تفعيل الجهود
لتحقيق السالم العادل والشامل ،الذي يلبي جميع الحقوق املرشوعة
للشعب الفلسطيني ونيل مطالبه املرشوعة للحصول عىل دولته
املستقلة عىل خطوط الرابع من حزيران  1967وعاصمتها القدس
الرشقية ،وفق القانون الدويل وقرارات الرشعية الدولية.
(األيام)2021/6/28 ،

 2021/6/29بدأ وزير الخارجية اإلرسائييل ،يائري البيد ،زيارة مدة
يومني إىل اإلمارات هي األوىل الرسمية لوزير إرسائييل منذ اتفاق
تطبيع العالقات بني الدولتني العام املايض .ودشن البيد يف العاصمة
اإلماراتية أبوظبي أول سفارة إرسائيلية يف الخليج ،بعد أقل من عام
عىل تطبيع العالقات بني البلدين .ومن املقرر أن يفتتح القنصلية
اإلرسائيلية يف إمارة ديب ،ويدشن الجناح اإلرسائييل يف معرض إكسبو.
(فرانس )2021/6/29 ،24

 2021/6/29كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن السلطة
الفلسطينية توجهت إىل سلطات االحتالل اإلرسائييل للحصول عىل
"إذن استثنايئ" لرشاء معدات لتفريق املظاهرات.
(ألرتا فلسطني)2021/6/29 ،

 2021/6/29رفع الفلسطينيون خالل تشييع جثامن الناشط
الفلسطيني نزار بنات ،يوم  25حزيران /يونيو ،والذي شارك فيه نحو
 15ألف فلسطيني ،الفتات تطالب بإنهاء حكم السلطة الفلسطينية،
وحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،حيث ردد املتظاهرون
عبارات مثل "عباس خائن" ،و"تسقط السلطة!".
(يب يب يس عريب)2021/6/29 ،

 2021/6/30أوصت لجنة التحقيق يف وفاة الناشط واملعارض
السيايس الفلسطيني ،نزار بنات ،بإحالة تقريرها إىل الجهات القضائية
التخاذ اإلجراء القانوين الالزم ،لكن عائلة بنات رفضت نتائج لجنة
التحقيق .وقال وزير العدل الفلسطيني ،محمد الشاللدة ،إن اللجنة
انتهت من إعداد تقريرها بشأن مالبسات وفاة املرحوم نزار بنات

من أجل تسليمه إىل الرئيس محمود عباس من خالل رئيس الوزراء
محمد اشتية .وأضاف أنه بعد دراسة ما قدم من تقارير وإفادات،
أوصت اللجنة بإحالة تقريرها ومرفقاته إىل الجهات القضائية ،التخاذ
املقتىض القانوين الالزم وفق القوانني والترشيعات الفلسطينية.
(الجزيرة نت)2021/6/30 ،

