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  1       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 فلسطينيةاليوميات ال
 2016 فبراير/ شباط

 1/2/2016، اإلثنين

 من قرية كفر جمال جنوب طولكرم، جراء الشاب أحمد حسن عبد اللطيف توبة  استشهد
المقامة على أراضي  ،ة سلعيتمستعمر إطالق جنود االحتالل النار عليه بالقرب من بوابة 

 .1رائيليينجنود إس محاولة طعن بعدقريتي كفر صور وكفر جمال، 

  اإلسرائيلي لمدينة  الفلسطينية اللواء عدنان الضميري إن اإلغالق األمنيةقال الناطق باسم األجهزة
بإطالق  [أمجد السكري] قيام رجل شرطة"للمواطنين. وأضاف أن  "عقوبة جماعية"يشكل  رام هللا

أي شرطة أو حادث فردي، وقد يحدث في  [على حاجز بيت إيل العسكري] النار على الجنود
 .2"جيش، بما فيها الجيش اإلسرائيلي، وال يستدعي فرض عقوبات جماعية

  لحركة فتح محمود العالول، خالل عملية دفن أمجد السكري، منفذ  المركزيةأكد عضو اللجنة
العسكري، أن "حركته تفخر بالشهيد السكري ككل  عملية إطالق النار على حاجز بيت إيل

وتابع  برصاص االحتالل خالل الهبة الجماهيرية المندلعة منذ أربعة أشهر".الشهداء الذين ارتقوا 
 .3لنا إال أن نقاتله" "االحتالل لم يترك لنا مجاالً قائاًل العالول 

  العبرية ريشيت بيت اإلذاعةلقاء مع  في، موشيه يعلوناإلسرائيلي  الدفاعوزير قال Reshet Bet إن 
(، وهي تقوم بتقديم المساعدة لنا في األحدالنار ) إطالقعملية  "قوات األمن الفلسطينية تنصلت من

ن أجهزة األمن على أ ،صحيفة معاريففي تصريحات نقلتها عنه  ،يعلونوشدد  العمليات". إحباط
بينما يحبط الجيش  ،%20في إحباط العمليات الفلسطينية بنسبة  "إسرائيل"الفلسطيني تساعد 

التي تسعى  ،هذا ما يمنع منظمات مسلحة مثل حركة حماسمن العمليات، و  %80اإلسرائيلي 
 .4من إخراج عملياتها إلى حيز التنفيذ، وفق تعبير الصحيفة ،إلشعال الوضع في الضفة الغربية

 مؤتمر خالل  ،ف مردخايآيو في المناطق الفلسطينية  اإلسرائيلية قال منسق عمليات الحكومة
إن كل زعيم فلسطيني سيأتي بعد الرئيس " ،القدس في العالم يعقد في يينسرائيلاإلسفراء لل

 .5"إزاء إسرائيل الفلسطيني الحالي محمود عباس سينتهج سياسة أكثر تشدداً 

  يديعوت أحرونوت، في مقابلة لموقع صحيفة يائير البيد (مستقبل يوجد) عتيد يشرئيس حزب قال، 
بيد إنه ا، بسبب إهمالها لها". وقال الإن "إسرائيل تمر بأسوأ فترة على الساحة الدولية منذ إقامته

"يجب التوصل إلى تسوية مع حماس عن طريق الواليات المتحدة، ويجب على إسرائيل أن توافق 
بشروط على بناء ميناء بحري في قطاع غزة، فرغبة حماس الشديدة بالميناء ستمنعهم من مهاجمة 

 .6قصفها وتدميرها على الفور"هجومية، على إسرائيل  نفاقأإسرائيل، وفي حال ثبت وجود 
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 2/2/2016، الثالثاء

  إلنهاء االنقسام، وتحقيق المصالحة  "مبادرة وطنية حقيقية" الفلسطيني التشريعي المجلسأطلق
وقال النائب األول لرئيس المجلس أحمد بحر إن  .ينية "لالنطالق نحو مستقبل واعد"الفلسط

 : ستة أسس هي المبادرة تشتمل
تئام اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور الجميع لالتفاق اإلسراع في ال .1

 االتفاق عليه. وطنية لمواجهة كافة التحديات وتنفيذ ما تم   استراتيجيةعلى وضع 
 .تشكيل حكومة وحدة وطنية .2
 .التشريعي فور تشكيل الحكومة التأكيد على ضرورة انعقاد المجلس .3
 .لرئاسية وانتخابات المجلس الوطنيجراء االنتخابات التشريعية وااإلعالن عن موعد محدد إل .4
 .جتماعي الناتج عن سنوات االنقساموجبر الضرر اال ،مصالحة مجتمعية إجراء .5
 .7سياسي يقوم على القواسم المشتركةضع برنامج و   .6

  ار الفلسطينية في مدينة نابلس المحاضر في جامعة النجاح الوطنية عبد الست الشرطةاعتقلت
محمود الفلسطيني تحريض على قتل الرئيس ال ، بتهمةقاسم، بأمر من رئيس النيابة الفلسطينية

الفلسطينية عباس وقادة األجهزة األمنية
8. 

  انهيار نفق  بعدكتائب الن من يد مجاهدااستشهعن القسام، في بيان صحفي، أعلنت كتائب
 .9غزة للمقاومة وسط قطاع

  اإلسرائيلي وقيادة الجيش حكومة بنيامين نتنياهو  أفيجدور ليبرمان" اإسرائيل بيتن" حزب رئيسدعا
 .10السياسي لحماسنائب رئيس المكتب  ،الغتيال إسماعيل هنية

  مؤسسة يش دينوث قت Yesh Din  مخالفة بحق فلسطينيين على خلفية  135اإلسرائيلية
وقعت و ممتلكات. حادثة انتهاك ل 39و ،حادثة عنف 58، منها 2015 سنةفي  أيديولوجية

 .11ود البيوت أو البلدات الفلسطينيةداخل حد منها حادثة 27

 نتاج  120استثمار مبلغ  قررت اإلدارة األمريكية  "االختراع اإلسرائيلي"مليون دوالر في تطوير وا 
مقابل مبلغ مشابه ترصده وزارة الدفاع اإلسرائيلية. وقال مسؤول في الصناعة  ،لكشف األنفاق
 ،برفقة خبراء األسلحة في بالده "إسرائيل" ن نائب وزير الدفاع األمريكي زارإسرائيلية العسكرية اإل

 للعاموصادق على القسم األول من المبلغ  ،وشاهد المشروع الذي بدئ بنشره على حدود قطاع غزة
 .12المقبلين عامينالفي نفسها القيمة بعلى أن يدفع قسطين آخرين  ،مليون دوالر 40 ـاألول ب
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 3/2/2016، ألربعاءا

 بعد إطالق قوات االحتالل  شرقي  القدس،منطقة باب العمود في  شبان فلسطينيين ةثالث استشهد
بالسكاكين وسالح رشاش على أفراد من الشرطة  د تنفيذهم هجوماً عب ،اإلسرائيلي النار عليهم

، بليغةجروح ما أدى إلى إصابة مجندتين في شرطة حرس الحدود اإلسرائيلي ب ،اإلسرائيلية
 .13توفيت إحداهما في وقت الحقو 

  حماس في لبنان علي بركة أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية  حركةأكد ممثل
ودعا  لها أبعاد إنسانية واجتماعية وأمنية وقانونية، وهي ناتجة عن االحتالل الصهيوني لفلسطين.

إذا قررت "أنه وشدد على ، األونروااه دعم ميزانية الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تج بركة
استجابة للموقف األمريكي الصهيوني من أجل تصفية قضية  ،الدول المانحة إلغاء األونروا

فإننا سنتوجه إلى الحدود الفلسطينية اللبنانية من أجل العودة إلى  ،العودة الالجئين وشطب حق  
 .14"فلسطين

  في قطاع  وقع المجد األمني عن اعتقال أحد العمالء الخطرينلم فلسطينية أمنيةكشفت مصادر
وأوضحت المصادر أن  .عاماً  14منذ أكثر من  سرائيليةالذي يعمل لصالح المخابرات اإلو  ،غزة

شارك في العديد من العمليات التي أدت الغتيال عدد من رجال  (عاماً  42) .س العميل م.
 .15المقاومة وقصف البيوت على رأس ساكنيها

 سحب تصاريح  ف مردخايآيو في المناطق الفلسطينية  اإلسرائيلية منسق عمليات الحكومة قرر
طالق النارم "،اإلرهابيينعائالت " أفراد منالعمل والتجارة   .16في باب العمود نفذي عملية الطعن وا 

  التي  األنفاق إن ف مردخايآيو في المناطق الفلسطينية  اإلسرائيلية منسق عمليات الحكومةقال
 لكنها ال تشكل خطراً  ،تحفرها حماس على الحدود تجلب الموت والدمار لقطاع غزة والسكان

 .17"إسرائيل"على  استراتيجياً 

 المؤسسة اليهودية الفرنسية  أظهر استطالع رأي أجرتهFondation de Judaisme Français  ومعهد
حول معاداة  "جزئياً "المسؤولية اليهود يتحملون يرون أن  من الفرنسيين %59أن  ،Ipsosبسوس إ

 .18اً كبير  بأن لهم دوراً  %14في ذلك، و مهماً  دوراً  ليهودلبأن منهم  %3، ويعتقد السامية في فرنسا

 4/2/2016، الخميس

   ع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وممثل ألمانيا االتحادية في رام هللا للتعاون المالي وق
)نحو  مليون يورو 56اتفاقية دعم وتعاون مالي بقيمة  Peter Beerwerth بيرورث بيتروالتقني 
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لصالح وزارات المالية والتخطيط، والحكم األموال وتخصص االتفاقية  .مليون دوالر( 61.4
 .19والتربية والتعليم العالي الفلسطينية ،المحلي

 (،اً عام 13ن من العمر )حارس أمن إسرائيلي بجراح عقب طعنه من قبل فتاتين فلسطينيتين تبلغا صيبأ 
من سكان منطقة الجواريش القريبة من مدينة الرملة المحتلة، داخل األراضي الفلسطينية المحتلة 

4819 سنة
20. 

 أفيحاي مندلبليط ن المستشار القانوني للحكومة نياهو مبنيامين نت اإلسرائيليالوزراء  طلب رئيس
Avichai Mandelblit  التجمع  حزب النواب الثالثة من ها ضد  الممكن اتخاذ اإلجراءاتفحص

شارك أفرادها بعمليات مع عائالت فلسطينية  أيامقبل عدة  اجتماعهمبسبب  ،الوطني الديمقراطي
نتنياهو ورئيس  اتفقوقد  النواب.ومن ضمنها رفع الحصانة البرلمانية عن هؤالء ضد  إسرائيليين، 

على تقديم شكوى شخصية إلى  ،المة هاتفيةخالل مك، Yuli Edelsteinيولي إدلشتاين الكنيست 
 .21وباسل غطاس ،وحنين زعبي ،القةالنواب جمال زح لجنة السلوك واآلداب البرلمانية ضد  

  إسرائيلية في القدس المحتلة بالسجن المؤبد على أحد المستوطنين الذين شاركوا  محكمةحكمت
 21كما حكمت بالسجن  .2014في تموز/ يوليو  في عملية حرق وقتل الطفل محمد أبو خضير

نظر في مصير المتهم الرئيسي يوسيف حاييم بن دافيد أجلت العلى القاتل الثاني، فيما  عاماً 
Yosef Haim Ben-David ،لغياب تقرير طبي عن وضعه  نظراً  ،الراشد الوحيد بين المجرمين

 .22النفسي

  يوسف شابيرا  "إسرائيل"اتهم مراقب الدولة فيYosef Shapira  ئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ر
الحرب ُقبيل يعلون بسوء تقدير خطورة األنفاق الهجومية للمقاومة الفلسطينية  هدفاع موشيالووزير 

بيرا، في مسودة تقرير عن أنفاق المقاومة، إن نتنياهو ويعلون اوقال ش .2014على غزة صيف 
 .23هائأثنافي قبل الحرب و وا التعامل مع مسألة األنفاق ءوالمجلس األمني المصغر أسا

  أعلن رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع عن أن المعتقل اإلداري الصحفي محمد
القيق يرفض قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بشأن تعليق اعتقاله اإلداري، وأكد مواصلته اإلضراب 

 .24إطالق سراحه عن الطعام، حتى يتم  

 مليون  59بقيمة  عودية، من خالل الصندوق السعودي للتنمية، تبرعاً قدمت المملكة العربية الس
من أجل المشروعات التي سيتم تنفيذها في غزة والضفة الغربية واألردن.  األونروادوالر لوكالة 

4/2/2016 توقيعها في لندن في تأكيد هذا التبرع من خالل ثالث اتفاقيات تم   ولقد تم  
25. 
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 5/2/2016، الجمعة

 ن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة تواصل اإلعداد أعل
والبناء بـ"خطوط متوازية" من أجل التحضير لمعركة التحرير، وأن من ضمن ذلك "بناء اإلنسان 

عداد جيل القرآن"، الماليزية للقرآن الكريم والسنة  اإلندونيسيةفي حفل افتتاح األكاديمية  وقال وا 
"لدينا أكاديمية لتعليم القرآن وأخرى أمنية وعسكرية، وأكاديميات علوم  ،مال قطاع غزةش

"بندقية بال قرآن تضل، على أن هنية شدد وتكنولوجيا تسير بخطوط متوازية في كل المسارات". و 
لهام  ،ويطبقونه ،لكن ال بد له من رجال يحملونه ،وقرآن بال قوة تحميه يبقى مصدر عزة وا 

 .26بمقتضى تعاليمه في اإلعداد والجهاد والرباط والتحرير" ويفعلون

  عملية إعدام نفذتها قوات االحتالل بعد( عاماً  14هيثم إسماعيل محمد البو )استشهد الطفل 
محاولتهما إلقاء زجاجة حارقة باتجاه سيارة عسكرية إسرائيلية كانت  بعدآخر،  طفل اعتقلو  ،بحقه

حلحول  بالقرب من مفرق النبي يونس شمال شرق بلدة 60م تمر على الشارع االستيطاني رق
 .27الخليل شمال

 منذ بداية أصيبوا،  301قتلوا، و إسرائيلياً  30ن أ ةإلسرائيلياالحمراء  داودنجمة  أعلنت
تقديم اإلسعافات  "تم   إلى أنه تشار أ كما .2015في تشرين األول/ أكتوبر  انتفاضة القدس

 .28مة"أشخاص أصيبوا بالصد 106إلى 

  جلعادعاموس  اإلسرائيلية في وزارة الدفاع واألمنيةحذر رئيس الهيئة السياسية Amos Gilad  من
جيش "إن  قائالً  ،على الحدود مع قطاع غزة األنفاقمن خالل  "إسرائيل" ضد   اعتداء أي  ارتكاب 

عن اعتقاده جلعاد وأعرب  ."جداً  باهظاً  مما سيكلف الفلسطينيين ثمناً  ،عملياتياً  الدفاع سينفذ حينها رداً 
بنى  السلطة الفلسطينية تعمل ضد   أنعلى وأكد  ،عملياً  ليس حالً  األنفاق حرب وقائية ضد   ن شن  أب
 .29ستنهار كما حصل في قطاع غزة فإنهالم تتصرف على هذا النحو  إذا ألنها ،التحتية "اإلرهاب"

 من النواب العربثالثة  عقابية، ضد   يولي إدلشتاين بـ"إجراءات توعد رئيس الكنيست اإلسرائيلي 
تجريدهم من حصانتهم البرلمانية  ، تصل حد  [وحنين زعبي وباسل غطاس زحالقةجمال ]

 اً ثة لعائالت إرهابيين، يمثل تحريضإن "زيارة أعضاء الكنيست الثالإدلشتاين وقال  ومحاكمتهم".
 اً خطير  اً ل الجد، كونه يشكل مس  مر على محمعلى ارتكاب جرائم قتل، وأنا آخذ هذا األ اً وتشجيع

بنيامين نتنياهو "رفع شكوى  نه قرر ورئيس الوزراء اإلسرائيليوأعلن أ .بالكنيست وبدولة إسرائيل"
 .30أعضاء الكنيست الثالثة" شخصية شديدة الل هجة إلى لجنة آداب المهنة البرلمانية ضد  

  أكثر وفاة يي سورية أنه وث ق والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطين الرصدأكد فريق
 استشهادحيث أدى القصف إلى  ؛فلسطينيًا سوريًا بسبب الحرب الدائرة في سورية 3,121من 
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تحت قضوا  الجئاً  431و، بسبب االشتباكاتالجئين  703 استشهدو الجئًا فلسطينيًا،  1,057
 .31التعذيب في سجون ومعتقالت النظام

 6/2/2016، السبت

  غمر األنفاق  عبد الفتاح السيسي إن الرئيس المصرياإلسرائيلي يوفال شتاينتس وزير الطاقة قال
التنسيق أن  شدد علىو  إسرائيل"."على حدود بالده مع قطاع غزة بالمياه، بناًء على طلب من 

 .32وقت مضى بين البلدين أفضل من أي   األمني

  ى اعتماد برنامج منظمة إن دعوة حركة فتح إل حماس سامي أبو زهريحركة  باسمقال الناطق
وأكد أبو زهري، في تصريح صحفي، أن  التحرير كبرنامج للحكومة يناقض اتفاق المصالحة.

حركة فتح تحاول فرض الشروط المسبقة بعيدًا عن اتفاق المصالحة، وهو ما يضع عالمات 
ت إلى وضع آليا أبو زهري ودعا تساؤل كبيرة على مدى جدية حركة فتح لتحقيق المصالحة.

وأن الحكومة  خصوصاً مشاكل غزة  وحل   ،ودعم االنتفاضة ،حقيقية لتطبيق اتفاق المصالحة
 .33القطاع الحالية مارست سياسة التمييز والتهميش ضد  

  عن اعتقال عميلة للمخابرات الصهيونية في قطاع غزة كانت فلسطينية كشفت مصادر أمنية
 .34الذين قضوا في أنفاق المقاومة اإلعدادء شهدابيوت تتنقل بين بيوت عزاء الشهداء وخصوصًا 

 انسحبت قوات االحتالل اإلسرائيلي من بلدة قباطية جنوب غرب جنين بعد حصار استمر ثالثة أيام 
التي ينحدر منها الشهداء الثالثة الذين نفذوا عملية في باب العمود بمدينة  ،البلدةكعقاب ألهالي 
صابة ُأخرىوأسفرت عن مقتل مجندة  ،القدس المحتلة  .35إسرائيلية وا 

  2015 / أكتوبرولاألوصل عدد النساء الفلسطينيات اللواتي اعتقلهن الجيش اإلسرائيلي منذ تشرين، 
 مئة امرأة من كافة المناطق الفلسطينية والفئات العمرية، بحسب هيئة شؤون األسرى والمحررين.

إن االحتالل "، له وانة، في بيانوقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بالهيئة عبد الناصر فر 
 .36"اإلسرائيلي صع د من استهدافه للنساء الفلسطينيات خالل انتفاضة القدس

  األوروبي بهدم المنازل الممولة من صناديق أوروبية في الضفة الغربية المحتلة، داعيًا  االتحادندد
 .37عملية هدم مقبلة إلى وقف أي   "إسرائيل"

 عدم تحقيق تقدم في تسوية  إزاءنه يشعر بـ"الذنب" أبان كي مون المتحدة  لألممالعام  األمين أعلن
لقاها أفي كلمة  شدد بان،و  س المنظمة الدولية.أاليتيه على ر خالل و  "الفلسطيني اإلسرائيليالنزاع "

أمام الفلسطينيين نه ال خيار أعلى  ،في لندن Chatham House تشاتام هاوس فكيرمركز الت أمام
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 أماملهذا الوضع، ولنفسح المجال  "لنضع حداً  :الً ئقاأضاف و  .سوى العيش معاً ليين واإلسرائي
 .38الشبان الفلسطينيين ليكبروا من دون كراهية"

  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أعلنت بعثةThe United States Agency for International 

Development (USAID)  مليون دوالر  50عن استثمارها مبلغ في الضفة الغربية وقطاع غزة
الخدمات الصحية، وتحسين جودة خدمات الطوارئ والخدمات  إلىأمريكي لزيادة فرص الوصول 

أن العمل سيكون على برنامج صحي  ،في بيان لها ،وأوضحت الصحية األساسية في قطاع غزة.
 .39لدوليةقضايا صحية"، بالشراكة مع الهيئة الطبية ا 2020جديد بعنوان: "غزة 

 7/2/2016، األحد

 خالل اجتماعهم  ة،مو التي يتشكل منها ائتالف الحك اإلسرائيلية وافق رؤساء الكتل البرلمانية
 ،ووفقًا لمشروع القانون على تبني مشروع قانون يتيح تعليق عضوية أعضاء الكنيست. ،وباإلجماع

ضوية الكنيست ووقف عمل يمكن تعليق ع ،قراطيةو نتنياهو بحامي الديمبنيامين الذي وصفه 
120ـ البرلمان ال أعضاء أصل من عضوًا لصالح هذا التعليق 90صوت  إذاعضو الكنيست 

40. 

  عن انطالق العمل في مشروع  مفيد الحساينة الفلسطيني ل العامة واإلسكانعلن وزير األشغاأ
 يونسخان  فيفي منطقة الزنة  وحدة سكنية ألصحاب المنازل المدمرة كلياً  15 إعمارإعادة 

 .41وتنفيذ جمعية دار الكتاب والسنة ، بتمويل من جمعية راف اإلنسانية القطريةبقطاع غزة

  وقال ، المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية هاالشعبية لتحرير فلسطين عن رفض الجبهةأعلنت
 ،نية"موقفنا هو عدم المشاركة في حكومة الوحدة الوط :رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة

 التي هي أحد نتائج اتفاق أوسلو الذي نرفضه". ،حكومة تنبثق عن السلطة الفلسطينية أي   أو
 .42حكومة يكون سقفها اتفاق أوسلو لن نشارك بها" "أي  على أن مهنا  شددو 

  بجراح أصيب بها عقب  اً ، متأثر شاب سوداني استشهادأعلنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي عن
يذه لعملية طعن في مدينة عسقالن جنوبي ارية في أطرافه السفلية، بعد تنفإصابته بعدة طلقات ن

 .43بجراح طفيفة اً إسرائيلي اً أصاب خاللها جندي، 1948 سنةفلسطين المحتلة 

 كتائب محمود رشدي اشتيوياليذ حكم اإلعدام بحق العضو في أعلنت كتائب القسام عن تنف ،
ين لها نفذا الحكم، مرجعة ذلك لتجاوزات اشتيوي وأوضحت أن القضاء العسكري والشرعي التابع

كتائب عن تنفيذ حكم الوهذه هي المرة األولى التي تعلن فيها  السلوكية واألخالقية التي أقر بها.
 . 44اإلعدام بحق أحد عناصرها
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  باإلجماع على خطة انفصال أحادية الجانب في الضفة  اإلسرائيلي مؤتمر حزب العملصادق
إسحق حزب الالتي طرحها رئيس و ، "خطة االنفصال عن الفلسطينيين"عليها اسم الغربية، أطلق 

نما  ،حزب منع الوصول إلى واقع الدولة الواحدةالقرر و  .هرتسوغ دفع باتجاه التوصل في نهاية الوا 
العمل، فإنه ينبغي التمسك بمبدأ الحفاظ على حزب لقرار مؤتمر  ووفقاً  الدولتين. ةاألمر إلى رؤي

من أجل الحزب سيعمل فالقدس شرقي ل بالنسبةو  ،استكمال بناء جدار الفصلب الستيطانيةالكتل ا
 .45فصل عشرات القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس عن منطقة نفوذ البلدية

  معتقل إداري يقبعون في معتقالت االحتالل، من  700األسرى والمحررين أن  شؤونأعلنت هيئة
 .46بينهم أسيرتان وتسعة قاصرين

  أن فرنسا قررت إلغاء صفقة شراء طائرات من دون القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي  تذكر
وقالت القناة إن إلغاء الصفقة ناجم على ما يبدو من أن وزارة  ."إسرائيل"طيار من صنع 

حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض الدفاع الفرنسية "استسلمت" لعريضة عممتها 
فرنسا بعدم  طالبتالتي و ، ، التي وقع عليها ثمانية آالف شخصي أس(العقوبات )بي د

لحاق األذى بالفلسطينيين ،استخدام هذه الطائرات  .47ألنها تستخدم في قتل وا 

 8/2/2016، اإلثنين

  ات المصالحةيحول تطبيق اتفاق "محدداً  عملياً  تصوراً "توصلت حركتا فتح وحماس إلى ما سمتاه، 
وجاء في  م تداول هذا التصور والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين.نه سيتأمشيرتين إلى 

برعاية قطرية كريمة، " :بالتزامن وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و بيان نشرته حركة حماس 
، لقاءات بين حركتي فتح وحماس، وذلك للبحث 8/2/2016-7ثنين شهدت الدوحة يومي األحد واإل

 وأضاف ."ات تطبيق المصالحة ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضيةفي آلي
يجابية تدارس المجتمعون آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة ": البيان وفي أجواء أخوية وا 

وقد توصل الجميع إلى تصور " :وتابع البيان ."موضع التنفيذ ضمن جدول زمني يجري االتفاق عليه
لي محدد؛ لذلك سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، وفي اإلطار الوطني عم

 .48"الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على األرض

  محمود عباس "إن هناك ضرورة لعقد مؤتمر دولي للسالم، ونحن  يةفلسطينالسلطة القال رئيس
نبثق عنه آلية دولية على غرار اآلليات التي تحبنا باإلعالن الفرنسي لعقد المؤتمر الدولي، لر 

دعمه الكامل للهبة " عباسوأكد  أنشئت لحل أزمات المنطقة، وذلك لمعالجة القضية الفلسطينية".
على  داً ، مشد"االحتالل بكل الطرق السلمية الشعبية السلمية التي يقوم بها شعبنا الفلسطيني ضد  

كل ذلك ال " من رغمبال إنه قاللكنه و  ."تعنت االحتالل هو السبب الرئيسي لهذه الهبة الشعبية"أن 
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تزال أيدينا ممدودة للسالم، ونعمل على تحقيقه من خالل المفاوضات إلقامة الدولة الفلسطينية 
ن أشكال فكرة ، وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نقبل بأي شكل م1967المستقلة على حدود عام 

 .49يهودية الدولة، ألننا اعترفنا بإسرائيل، ونحن مستمرون باالعتراف بها"

  الفلسطينية اإلدارة العامة للمتابعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم العالي أصدرتهأظهر تقرير 
البًا ط 53,998تعرض  ،2015سنة حول االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المسيرة التعليمية، خالل 

معلمة وعدد من موظفي الوزارة ومؤسساتها العتداءات من قوات و معلمًا  840,3وطالبة و
 .50االحتالل

 ن الجيش اإلسرائيلي يجري اختبارات على منظومة تكنولوجية حديثة إل موقع واال اإلسرائيلي اق
 .51كشف األنفاق التي تحفرها المقاومة الفلسطينية على حدود قطاع غزةل

  اإلتيكا"آداب المهنة لجنة عقدت" Ethics  يتسحاق فكنينبرئاسة عضو الكنيست Yitzhak Vaknin 
َمْت ضد    ،حنين زعبيو الكنيست جمال زحالقة،  أعضاء جلسة نقاش حول الشكاوى الكثيرة التي ُقد ِّ

 ،زعبي عن جلسات الكنيست لمدة أربعة أشهرغطاس و قررت اللجنة إبعاد و وباسل غطاس. 
 .52ينوزحالقة لمدة شهر 

  قال رئيس "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينتNaftali Bennett  حزب إن أعضاء الكنيست من
وقال بنيت إن "هذا  جعلوا أنفسهم على خطى الحاج أمين الحسيني.التجمع الوطني الديموقراطي 

 ".اً عام 67إلى أسوأ أعدائنا، هو الذي جلب الكارثة للعرب في إسرائيل قبل  االنضمامالتوجه، 
أنه "على العرب أن يلفظوا من داخلهم المحرضين وأفعالهم في قتل النساء والرجال  وأضاف مهدداً 

ذا لم يفعلوا ذلك، فإن الديم  .53قراطية اإلسرائيلية ستضطر للدفاع عن نفسها"و واألطفال اليهود، وا 

  رائيلي إن "الجمهور اإلس إسحق هرتسوغ ، ورئيس حزب العمل،الصهيوني المعسكرقال رئيس
 اتهمو  ليس على استعداد لرؤية أعضاء كنيست يقفون دقيقة حداد على أرواح قتلة منحطين".

لى جانب  "يقومون كل الوقت باستفزازات ضد  بأنهم التجمع حزب نواب  هرتسوغ دولة إسرائيل، وا 
جمهور .. ال.الخطاب اإلسرائيلي إلى الكراهية اإلرهاب. وهم يخدمون المتطرفين الذين يريدون جر  

 .54يشعر أنه ال يمكن االستمرار بهذا الشكل"

  يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي  قاصراً  450والمحررين أن  األسرىكشفت هيئة شؤون
 ألشكالمن األسرى القاصرين تعرضوا  %95 إنوقالت الهيئة  والمعسكرات. التوقيفومراكز 

واستجوابهم، وأن معظمهم اعتقل من  خالل اعتقالهم واإلهاناتمختلفة من التعذيب والضرب 
 .55البيت في ساعات متأخرة من الليل
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  على خطة يعمل  (كابينيت)المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية صادق
، إضافة "إسرائيل"ألف فلسطيني تصاريح عمل في  30وتقضي بمنح  ،على بلورتها األمنجهاز 

 .56مثيلة لها تصاريح عمل الذين يحملون حالياً إلى العمال الفلسطينيين 

 9/2/2016، الثالثاء

  ن الجيش يعمل معظم األوقات إ غادي آيزنكوتقال رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي
مركبة هندسية على الحدود لتحديد  مئة وقام بنشر أكثر من ،لمحاربة تهديد األنفاق من غزة سراً 

 .57قدرات متطورة"" ى الجيشلد، مشددًا على أن تدميرهالو  "إسرائيل"خل لحماس دا ممراتمواقع 

 كيري  األمريكي جون محمود عباس إنه التقى وزير الخارجية ةالفلسطيني السلطة قال رئيس
أنها  من رغمبالإنه يشكر له مساعيه وقال  ،مرة، عالوة على مئات المكالمات الهاتفية 42

لكنه رجح أال تتمكن من فرض موقفها  ،رنسا قوة محترمةوقال عباس إن ف ظلت غير مجدية.
 .58على الواليات المتحدة

  بجروح، في عملية طعن قرب مستعمرة نفيه دنيال جنوب بيت لحم. إسرائيلي مستوطنأصيب 
 .59وقالت مصادر إسرائيلية إن المنفذ استطاع االنسحاب من المكان

 يام القادمة هي الكفيلة باإلجابة عن مدى ن األإالقيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان  قال
ووصف جوالت حوار  التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس في حوارات الدوحة. التوافق الذي تم  

يجابية ومسؤولية عالية، وكانت تهدف إلى آليات لتطبيق  الدوحة بأنها جرت في أجواء أخوية وا 
 ى تطبيق عملي ووضع جدول زمني.الوصول إلبل المصالحة، وليس للتوصل إلى اتفاق جديد 

 إلنهاءعيطة وجود جدية من الجميع  أبوأكد الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة فايز بدوره، 
نجازاالنقسام    .60المصالحة وا 

 61أعلنت كتائب القسام عن استشهاد أحد مجاهديها بانهيار نفق للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة. 

  كل "لتغليف  مشروعاً  تعد   اإلسرائيلية ئيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومةرئيس الوزراء اإلسراقال
على الحدود مع  أمني لنحمي أنفسنا من الوحوش الضارية في محيطنا. وسنبني جداراً  بجدارإسرائيل 
"يجري إعداد خطة إلكمال الفراغات في الجدار األمني حول يهودا  :وتابع القول ."األردن
 .62"والسامرة

  ندياإ أوفحيفة تايمز صذكرت The Times of India  صفقة عسكرية إتمام يجري العمل على أنه
 ثالثة حونوالهند، حيث يبلغ إجمالي الصفقة  "إسرائيل"هي األضخم في تاريخ العالقات بين 

قذيفة صاروخية موجهة  164لتفاصيل الصفقة فإن الهند ستحصل على  وطبقاً  دوالر. اتمليار 
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 .والتي بإمكانها تدمير مواقع محصنة وأخرى تحت األرض ،قنبلة ذكية 250ة إلى بالليزر باإلضاف
 ايكبمنظومة سمنصة من  321 وأضافت الصحيفة أن تقدمًا تحقق في المفاوضات العالقة لشراء

Spike ،  63صاروخًا موجهاً  8,356الدبابات، و التي تركب عليها صواريخ موجهة ضد. 

 10/2/2016، األربعاء

 وجود خطة لبناء كنيس يهودي في جزء من عن ركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى أعلن الم
 .64وقف حمام العين على بعد أمتار من المسجد األقصى المبارك

  أبو زهري إن مسودة آليات تطبيق اتفاق  يالرسمي باسم حركة حماس سام المتحدثقال
ألمر حسبما اتفق عليه بين وفدي أن هذا او  ،قيد التشاور داخل مؤسسات الحركةهي المصالحة 

ونفى أبو زهري ما نشر ببعض وسائل  باجتماعاتهما األخيرة في العاصمة القطرية. نحركتيال
 .65على أن ال أساس لها من الصحة اإلعالم حول تفاصيل تلك المسودة، مشدداً 

  في حكومة حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل إنهم في الحركة "لن يشاركوا  فيقال القيادي
حكومة، إذا لم تعلن السلطة  مشاركة في أي   أنه لن تكون هناك أي   شدد علىالوحدة المقبلة"، و 
 .66انتهاء العمل بـ"اتفاق أوسلو" الفلسطينية رسمياً 

  تطبيقه  أنولكن من الناحية العملية ال يرى  ،الدولتين نه يؤيد حل  إرئيس الوزراء اإلسرائيلي قال
ويوافقون على دولة منزوعة  ،"دولة يهوديةـ"ك "إسرائيلـ"الفلسطينيون ب فيعتر أمر ممكن ما لم 

تواصل  أنال إخيار في الواقع السياسي الحالي  ليس أمامها أي   "إسرائيل" أن شدد علىو  السالح.
 .67سيطرتها على الضفة الغربية

  ًاومة للهجوم على أنفاق المق قال ضباط بجيش االحتالل إن على جيشهم أن يكون جاهزا
حكومة االحتالل  ،ال العبريالموقع و  وفقاً  واوطالب ،الفلسطينية على طول الحدود مع قطاع غزة

 عملية عسكرية" للوصول لألنفاق ومرابض الصواريخ على حدود غزة. بأن تناقش قرار "شن  
 وأشار الضباط إلى أن جيش االحتالل أنهى تدريبات عسكرية للقيام بهذه الخطوات ضد  

 .68قطاعال

  لشؤون القدس واألقصى إن المؤسسة اإلسرائيلية تواصل العمل الدؤوب  اإلعالميقال المركز
لطمس معالم وقدسية مقبرة مأمن هللا اإلسالمية التاريخية في القدس، بهدف إنهاء وجود المقبرة 

 السلطات اإلسرائيلية "تقوم في الفترة األخيرة ببناء فندق أن إلىالمركز وأشار  بشكل كامل.
سياحي قبالة مقبرة مأمن هللا على بعد أمتار من الجهة الشمالية للمقبرة، األمر الذي يسهم في 

لها بالكامل  مع  ىمناطق سياحية وتجارية تتناف إلىقضم وطمس معالم ما تبقى من المقبرة، ويحو 
 .69قدسية وتاريخ أعرق وأكبر مقبرة إسالمية في القدس"
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  بقيمة  2016سنة م دعمًا ماليًا للحاجات اإلنسانية للفلسطينيين لنداء لتقدي المتحدةأطلقت األمم
صادر عن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري  مشترك بحسب بيانو مليون دوالر.  571

بشارة ومنسق األمم المتحدة للمساعدات اإلنسانية واألنشطة اإلنمائية في األراضي الفلسطينية 
إلى دعم االحتياجات اإلنسانية الضرورية ف المساعدات تهد، Robert Piperروبرت بايبر 

تهدف تنفيذ المساعدات يبر إن اوقال ب الفلسطينية.سلطة مليون فلسطيني في أراضي ال 1.6 ـل
وكالة من وكاالت  12و ،غير حكوميةمنظمة  67 :منظمة إنسانية 79قدمتها  مشاريع 206

 .70األمم المتحدة

 فرنسا ستبدأ في القريب العاجل "بتحرك على  أنران فابيوس لو وزير الخارجية الفرنسي  أعلن
تقضي و"وفلسطين،  "إسرائيل"الدولتين  حل   إلىللتوصل  دولي للسالم سعياً  مؤتمرمرحلتين" لعقد 

تقضي الثانية كما نأمل، بعقد اجتماع دولي  األولى بعقد اجتماع دولي ال يشارك فيه األطراف، ثم  
 .71راف"في الصيف، يشارك فيه األط

 11/2/2016، الخميس

 قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية األسبق الجنرال في االحتياط عاموس يدلين Amos 

Yedlin2009 سنةضد  قطاع غزة منذ  "إسرائيل"إن الحروب التي شن تها ، ، في دراسة نشرها 
كة حماس لفترة طويلة وهي: ردع حر  ،التي تم  تحديدها االستراتيجيةوحتى اليوم لم ُتحقق أهدافها 

ضعاف الحركة عسكرياً  ،ضرب البنية التحتية لحماسو ، جداً  وفرض حصار يمنع الحركة من  ،وا 
 .72زيادة ترسانتها العسكرية

  شتية أن "سبب الهبة في القدس ليس األزمة اأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد
ك غربية، على أهميتها، ولكن ما حر  يعاني منها الفلسطينيون في الضفة ال التياالقتصادية 

أشار و  الفلسطينيين للتظاهر ضد  االحتالل هو انسداد األفق السياسي وممارسات االحتالل".
إلى "أن وفدًا فلسطينيًا  اشتية، خالل مشاركته في مؤتمر لمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،

تنسيق األمني، ما دامت إسرائيل تعصف بقرار وقف ال إلبالغهسيلتقي وفدًا إسرائيليًا اليوم 
 .73باالتفاقيات بشكل مستمر"

  ،خالل مشاركته في مؤتمر لمركز أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق
أن الشرط األساسي لنجاح المصالحة الوطنية هو عزل الضغوط  الزيتونة للدراسات واالستشارات،

رئيس محمود العلى أن قرار تطبيق المصالحة بيد  شدداً الخارجية عن االتفاق الفلسطيني، م
  .74عباس
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 ترفض تواجد حركة حماس على األراضي  "إسرائيل"إن  موشيه يعلون اإلسرائيلي دفاعقال وزير ال
. تركيا : "نحن على استعداد للتوصل إلى مصالحة. إال أننا نملك شروطاً قائالً  أضافو  التركية.

تركيا تدعم حركة ... سطنبول. نحن لسنا مستعد ين لتقب ل األمرتستضيف اآلن حركة حماس في إ
 حماس، بشكل عام. يجب تناول األمر بنقاشاتنا. أنا غير متأكد من قدرتنا على التوصل لمصالحة".

ل لتسوية سياسية"" على تركيا االستجابة أن علىيعلون شدد و   .75لهذه الشروط من أجل التوص 

 زئيف ألكين  اإلسرائيلي أكد وزير الهجرةZeev Elkin السلطة الفلسطينية قائمة فقط بفضل اتفاق  أن
 ،السلطة الفلسطينية ستتبخر أن علىألكين شدد هم ركائزه. و أ من  األمني نسيقالت يعد   حيث ،أوسلو
ستعلن عن عدم التقيد  أنهاولن يكون هناك قاعدة لوجودها طالما نعشها، آخر في  تدق مسماراً وأنها 

 .76الدوليةعلى الحلبة  "إسرائيلـ"لن يلحق الضرر ب اإلجراءمثل هذا  أنإال  ،قياتبهذه االتفا

  أودعت أربع منظمات أهلية ُتعنى بحقوق اإلنسان في فلسطين مكتب المدعي العام للمحكمة
 وجرائم ضد   ،جرائم حرب "إسرائيل"تحوي أدلة على ارتكاب  قانونيةالجنائية الدولية مذكرة 

التي  ،المذكرةوجاء في  .4/8/2014-1نة رفح، جنوب قطاع غزة، خالل الفترة اإلنسانية في مدي
قدمها مركز الميزان لحقوق اإلنسان، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، والمركز 

ن قوات االحتالل "ارتكبت انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون إالفلسطيني لحقوق اإلنسان، 
اإلنسانية، عبر استهدافها المنظم  ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد  الدولي اإلنساني 

 .77مدنيًا" 212فلسطينيًا، من بينهم  255للمدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية والممتلكات، إذ قتلت 

 المصري  قالت القناة العاشرة اإلسرائيلية إن رؤساء الطائفة اليهودية بالواليات المتحدة التقوا الرئيس
، أحد Malcolm Hoenleinمالكولم هونلين  وذكرت أن السيسي التقى أيضاً  ،السيسي عبد الفتاح

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن السيسي أعرب عن من أكثر المقربين 
 . 78ومصر "إسرائيل"التزامه بالمصالح بين 

  1967 سنةالمحتلة  الفلسطينية سان في األراضيالمعني بحالة حقوق اإلن خاصالمقرر القال 
لب ويبيسونو اكما ط .الفلسطينيين" "إن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضد   ،مكارم ويبيسونو

 .79بإطالق سراح المعتقلين اإلداريين الفلسطينيين

 األونروا بيير كرينبول وكالة أكد المفوض العام لPierre Krähenbühl أن السياسة الجديدة 
تحمل منافع وتحسينات سيلحظها الالجئون الفلسطينيون  في لبنان الوكالةلالستشفاء التي تتبعها 

أن األونروا تطب ق السياسة  إلى ، ومشيراً بعد فترة، متعهدًا بأن الوكالة لن تهمل شؤون الالجئين
 .80ذاتها في فلسطين واألردن
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  مليون دوالر للسلطة الفلسطينية لتدعيم  40وافق البنك الدولي على منحة لسياسات التنمية قدرها
. وأشار البنك إلى أن المالية العامة وتحسين بيئة األعمال عن طريق تيسير تسجيل األراضي

نتيجة الستمرار القيود  ،بطيئاً  ما زال واالنتعاش االقتصادي ،زال صعباً  وضع المالية العامة ما
 ،زال شديد الصعوبة الوضع في غزة ماك إن وقال البن. %60بنسبة وتراجع مساعدات المانحين 

من التعهدات التي أُعلنت في مؤتمر القاهرة إلعادة إعمار غزة )حتى  %35فلم يتم صرف سوى 
فحسب من االحتياجات العامة التي تحددت في تقييم  %6تغطية  (، وتم  2015سبتمبر  /أيلول

ياسات التنمية من البنك الدولي نح سإجمالي مِّ وأشار البنك إلى أن  األضرار واالحتياجات.
2015 في سنةمليون دوالر  125 تبلغ والمساندة المالية من المانحين

81. 

 12/2/2016، الجمعة

 تهدف الجيش اإلسرائيلي تكنولوجيا حديثة، طورتها شركة إسرائيلية،  استخدامعن  ُكشف النقاب
وحدة الكوماندوز لتابعين ورصد تسلل غواصين مقاتلين  ،كشف تحركات تحت سطح البحر

وقالت صحيفة معاريف إن سالح البحرية اإلسرائيلي استكمل نشر  كتائب القسام. في البحري
عبارة عن أجهزة مجسات ترسل إشارات إلى رادار لسالح البحرية وقادرة على  هيو  ،منظومةال

 .82التمييز بين حركة أسماك أو غواصين

 ألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، حول وجهت الرئاسة الفلسطينية رسالة عاجلة إلى ا
واإلجراءات التقشفية التي بدأت وكالة األونروا العمل بها،  2016الجديد لسنة  االستشفائيالبرنامج 

والتي تمس بمستوى الحياة األساسية لالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان. وطالبت الرئاسة 
ذه الخطوات غير المقبولة، والتي تمس بمستقبل وحياة وكالة األونروا بعدم اللجوء إلى مثل ه

 .83الالجئين الفلسطينيين

 نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المصالحة مع حركة فتح "تتم  ذكر
 وشدد هنية على ضرورة "وجود إرادة حقيقية وقناعة لدى حركة فتح". بشكل واقعي وفعلي"، مشدداً 

 .84ل وفق مبدأ الشراكة الوطنية، وأنه ال يجوز ألحد أن يقرر بمفرده""العم ضرورةعلى 

 بنيامين نتنياهو أجرى اتصااًل  ةرئيس الحكومة اإلسرائيليأن وزارة الخارجية اإلسرائيلية  أعلنت
أنه في ، و الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيرينيمع  اً هاتفي

 قال. و "قريبة وودية"واالت حاد األوروبي، عادت لتكون  "إسرائيل"بين  العالقاتة فإن أعقاب المكالم
تلقت  "إسرائيل" أن ذكر، و "تغل ب الطرفان على األزمة"لناطق بلسان وزارة الخارجي ة اإلسرائيلي ة: ا

ضمانات من االتحاد األوروبي بشأن عدم تحو ل قرار وسم منتجات المستعمرات لخطوة سياسية 
 ، أو ترسم حدودها الجغرافية."إسرائيل"من شأنها أن تعزز من مقاطعة 
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 ."إسرائيل"، وكررت التزام االتحاد األوروبي بأمن "إسرائيل"عن التضامن مع شعب  موغيرينيأعربت و 
حركة المقاطعة العالمية )بي دي أس( ومحاوالت  وأكدت بأن االتحاد األوروبي يعارض بقوة المقاطعة

 .85يشك ل وال يعني المقاطعة، وأن إخطار االتحاد األوروبي حول وسم المنتجات ال "لإسرائي" ضد  

 المعتقل و  25/11/2015 طالبت زوجة الصحفي الفلسطيني محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ
السجون اإلسرائيلية، السلطة والفصائل الفلسطينية، بالتحرك العاجل لإلفراج عنه، قبل إداريًا في 
من الفصائل  ن تتحدث مع أيريد أتال أنها وقالت فيحاء شلش، زوجة القيق،  وفاته".إعالن "

الفعل والضغط بكل "ريده اليوم، هو تما وأن  ها،، بعد استشهاد زوجالسلطة الفلسطينية أو
أن وضعه "غير مسبوق في خطورته، سواء كان ذلك على  أكدتوعن حالته الصحية،  الوسائل".

 .86راجع في عمل وظائف جسده"صعيد األلم، أو الت

  مع  ،صعبة على االقتصاد الفلسطيني أخرىسنة  تكان 2015 إن سنةالدولي  النقدقال صندوق
 %3.3بنسبة  يشهد االقتصاد الفلسطيني نمواً  أنوتوقع صندوق النقد الدولي  .%2.8 ـنمو قدر ب

 .87يةاإلسرائيلوذلك بسبب استمرار غموض الوضع السياسي والقيود ، 2016في 

 13/2/2016، السبت

  بالخليل، قوات االحتالل اإلسرائيلي برصاص الفتاة كلزار محمد عبد الحليم العويوي استشهدت
 الجنود المتمركزين على حاجز أحدالشهيدة العويوي أصابت و  محاولتها طعن أحد الجنود. عدب

 .88طلق عليها الناربجروح، قبل أن يُ  عسكري

  يس المكتب السياسي لحركة حماس، السلطات المصرية بفتح معبر إسماعيل هنية، نائب رئطالب
وجد د تأكيده على أن "ال دور أمني أو عسكري تلعبه غزة في مصر أو  رفح الحدودي بشكل دائم.

كما دعا هنية إلى إنهاء ملف المختطفين الفلسطينيين  غيرها، ونحن ال نتدخل بشؤون أحد".
جهولون"، إثر اعتراض حافلتهم وهي في طريقها إلى مطار األربعة في مصر، والذين اختطفهم "م

2015القاهرة ُبعيد اجتيازهم معبر رفح، في آب/ أغسطس 
89. 

  المكتب السياسي  عضوبراهيم، بعد لقائه إاللواء عباس اللبناني شدد المدير العام لألمن العام
باعتبارها  ،أعمالهاعلى "التمسك بوكالة األونروا واستمرار  ،لحركة حماس موسى أبو مرزوق

بإصدار  بالبدء، واعدًا العودة"الجهة المكلفة دوليًا بإغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين إلى حين 
 .90وثائق السفر اللبنانية الجديدة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين

 التقى وفد من الفصائل الفلسطينية رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني Ali Larijani 
أسر شهداء انتفاضة  استعداد دولته دعم للقضية الفلسطينية، مبدياً  إيرانأكد على دعم  الذي

عادة إعمار البيوت التي دمرها االحتالل الصهيوني  .91القدس، وا 
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  عقب لقائها في  ،الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيرينيقالت
تقرير "إن اللجنة تخطط لصياغة  ،الرباعية للسالم في الشرق األوسط من اللجنة وزراءميونيخ 

ولكن نريد أن  ،ال نريد فقط أن نتحدث عن الوضع الراهن"مضيفة: ". حول الوضع على األرض
اللجنة موضحة أن " ،"نضع توصيات للتقدم نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل

 .92"الدولتين للحياة لشرق األوسط قلقة للغاية بشأن قابلية حل  الرباعية لوسطاء السالم في ا

 إلسرائيلية زيادة المساعدات العسكرية السنوية المقدمة ااألمريكية على الحكومة  اإلدارة عرضت
مصادر  وقالت ؛رس األمريكيجالكونمن هذه المساعدات لطلب زيادة لها، شريطة االمتناع عن 

 مساعداتالمليون دوالر، إلى  800مريكية وافقت على إضافة مبلغ إن اإلدارة األ ديبلوماسية
 .93مليارات دوالر أربعة نحو لتبلغ العسكرية

 14/2/2016، األحد

  إطالق قوات االحتالل النار عليهم  بعدبينهم فتاة، الضفة الغربية، من فلسطينيين  ستةاستشهد
طالق نار ،بدم بارد  .94بحجة محاولتهم تنفيذ عمليات طعن وا 

 عن  اً صادر  اً بيان ،انتقدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة
عقب المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  ،األوروبيبعثة االتحاد 

قالت ، و نيالممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيرينتنياهو و
في محاولة مفضوحة  ،أو لتبييض صفحة الكيان المراوغة،إلى  اً البيان لجوء إن فيعشراوي 

"إسرائيل" مقابل إعطاء االتحاد ـلى وأكدت عشراوي أن البيان يقدم تنازالت ورشاو  لتبرئة المحتل.
 .95في "عملية السالم" بالشرق األوسط األوروبي دوراً 

  المكتب السياسي لحركة حماس، العمليات التي ينفذها مسلحون  عضو ،مرزوق أبوانتقد موسى
: صفحته على فيس بوكفي أيام فتح معبر رفح. وكتب على  خصوصاً الجيش المصري،  ضد  

"يكاد أمر العمليات اإلرهابية وتزامنها مع فتح المعبر ال يفترقان، منذ سنتين ويزيد. فكلما فتح 
 .96"؟بتساؤل "هل يمكن أن يكون كل ذلك مصادفة "، مضيفاً المعبر تكون العملية اإلرهابية جاهزة

  من إعالن فشل المفاوضات  ال بد  "قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي إنه
وعلى  ،ووقف التنسيق األمني مع العدو، واعتماد المقاومة بكافة أشكالها ،الفلسطينية اإلسرائيلية

 .97"تنجز المصالح الفلسطينية رأسها الكفاح المسلح، عندها فقط

 مع المعتقل عن الطعام، تضامناً  مفتوحاً  إضراباً  بدأ معتقلو حركة حماس في السجون اإلسرائيلية 
، بحسب بيان للهيئة القيادية العليا 25/11/2015 منذمحمد القيق، المضرب عن الطعام  اإلداري

 .98لمعتقلي حماس
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  ن األردن إ ،في مرافعة له أمام محكمة إسرائيلية ،نياهوبنيامين نت اإلسرائيليرئيس الوزراء قال
للتعقيدات فشل الصفقات مسؤولية  ، محمالً من "إسرائيل" غى قرار الحصول على الغازأل

في  "إسرائيل"اإلسرائيلية التي تعيق توقيع اتفاق االحتكار لعدد من حقول الغاز التي تسيطر عليها 
ل توص  تم  الإن استمرار التأخير في تمرير االتفاق الذي  وقال نتنياهو البحر األبيض المتوسط.

 .99سيتسبب بخسائر ال تستطيع إسرائيل التغلب عليها""ه مع الشركات االحتكارية، يلإ

 دولة " "إسرائيل"بنيامين نتنياهو إن الدول العربية لم تعد ترى في  رئيس الحكومة اإلسرائيلية قال
إنشاء م  العمل على وذكر نتنياهو أنه ي ."اإلسالم الراديكالي"ا عدوه وتعد  كحليف،  تراها، بل "عدو

أن هناك عالقات سرية مع العديد منها، وأخرى تربطها و عالقات مع العديد من الدول العربية، 
 .100"إسرائيلـ"عالقات علنية ب

 عدد  مع مستعدة لتطوير استراتيجية مشتركة "إسرائيل"ن إيعلون  اإلسرائيلي موشيهوزير الدفاع  قال
مؤتمر  أماملقاها أفي كلمة  ،يعلون شارأ. و ةمن الدول العربية السنية فيما يخص الوضع في سوري

وفي  العربي ولبعض الدول في الخليج لـ"إسرائيل"المصالح المشتركة  إلى ،األمن الدولي في ميونيخ
 .101في الوقت الراهن هااتصاالت علنية مع إجراءال يمكن  والتي إفريقيا،شمال 

 وحدة  1,800أن الحكومة اإلسرائيلية شرعت ببناء  اإلسرائيليةالسالم اآلن  منظمةل كشف تقرير
، من بينها 2015 سنةخالل  1967المحتلة سنة  استيطانية جديدة في األراضي الفلسطينية

السلطات  ، وأنوحدة في مستعمرات معزولة إلى الشرق من جدار الفصل العنصري 1,422
في الضفة  560من بينها ، 2015 سنةوحدة استيطانية خالل  1,143ناء مناقصات لبنشرت 
ومنذ انتخاب نتنياهو المنظمة في تقريرها إلى أنه  توأشار في شرقي القدس.  583و ،الغربية

وهو ما  ،وحدة استيطانية إلى الشرق من الجدار 8,645بناء  ، تم  2009في سنة  رئيسًا للوزراء
في المستعمرات، وهذا يشير إلى أن حكومات نتنياهو أقامت من أعمال البناء  %68يشكل 
 .102ألف مستوطن جديد 40لـ  بناء وحدات

  نتنياهو، خالل بنيامين عبد الفتاح السيسي على رئيس الوزراء اإلسرائيلي أثنى الرئيس المصري
في  ،السيسي وقال لقاهرة.ا في الواليات المتحدةفي  اليهوديووفد اللوبي  هاللقاء الذي جمع

، Makor Rishonأحد مراسلي صحيفة ماكور ريشون ، Zvika Klein تصريح نقله زفيكا كلين
"زعيم يمتلك قوى كبيرة تساعده ليس فقط  نتنياهوإن  ،Twitter تويتر موقع على صفحته على

 .103بل أيضًا لدفع المنطقة والعالم كله إلى األمام" ،على قيادة بالده

  ها ستمنع المؤسسات الممولة حكوميًا، مثل الجامعات والبلديات، من البريطانية أن الحكومةأعلنت
 ،ن هذه المقاطعة "تسمم النقاشاتإ لها، وقالت الحكومة في بيان مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية.
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وأن  ،تؤثر في الصادرات البريطانية"كما يمكن أن  "،وتغذي معاداة السامية ،وتضعف االندماج
 .104"تضر بالعالقات الدولية

 15/2/2016، اإلثنين

  في انتفاضة القدس من منفذي العمليات %71جهاز الشاباك اإلسرائيلي أن  نشرهابينت معطيات 
 ،يليها رام هللا ،، وأن منطقة الخليل احتلت المكان األول في عدد المنفذينعاماً  25 الـكانوا دون 

عملية  169عملية في القدس، و 37 أنه تم  تنفيذ وبينت المعطيات .والقدس على التوالي ،وجنين
 .105عملية داخل الخط األخضر 22في باقي أنحاء الضفة الغربية، و

  من المسؤولين في األجهزة األمنية اإلسرائيلية والفلسطينية، قد  أن عدداً  العبريأكد موقع واال
، وناقشوا الحفاظ على التنسيق 2016نصف األول من شهر شباط/ فبراير الخالل اجتمعوا 

لتصريحات مسؤولين في السلطة الفلسطينية، والتي أعلن فيها عن  األمني، وليس وقفه، خالفاً 
 .106وقف التنسيق األمني بين الطرفين

  الظالمة"أعلنت القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان رفضها القاطع لكافة القرارات واإلجراءات" 
ينيين في لبنان، والنازحين من المخيمات األونروا بحق الالجئين الفلسط وكالةالتي اتخذتها 

في بيان صدر عنها، عقب اجتماعها في مقر سفارة دولة  ،األونروا وطالبت القيادة السورية.
فلسطين في بيروت، بالتراجع عن هذه السياسات وا عادة كل الخدمات والتقديمات التي 

 .107قلصتها

  نقل نفط قطري من أسدود إلى "اقترحت  "إسرائيل"ن إ اإلسرائيلي موشيه يعلون الدفاعوزير قال
من العمل  %80"تقوم بـ "إسرائيل" قال يعلون إنعباس رفض األمر". و  محمودقطاع غزة، لكن 

من أجل منع حماس والجهاد اإلسالمي من السيطرة على الضفة الغربية". وشدد على أن السلطة 
 .108دون تنسيق أمني" اً واحد اً الفلسطينية في الضفة الغربية "ال تستطيع البقاء دوننا يوم

  109شهيداً  180 بلغ االنتفاضةأعلن التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين أن عدد شهداء. 

 أعادت السلطات المصرية إغالق معبر رفح البري مع قطاع غزة، بعد فتحه بشكل استثنائي 
 .110أيام في كال االتجاهينلثالثة 

 وذلك سنوات، سبع  خاللأربعة أضعاف  "إسرائيل"عدد المهاجرين اليهود من فرنسا إلى  ارتفع
مهاجرًا  1,867 وصل "إسرائيل"في حين ف ؛بيانات وزارة الهجرة واالستيعاب اإلسرائيلية حسب
2015 سنةفي  مهاجراً  7,469 وصل عددهم، 2008 سنةفي  فرنسياً  يهودياً 

111. 
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 16/2/2016، الثالثاء

 اهو، خالل زيارته أللمانيا، من المستشارة األلمانية طلب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتني
 حرب، التدخل الستعادة جثث جنديين إسرائيليين قتال خالل الAngela Merkelأنجيال ميركل 

"المبادرة  قال نتنياهو إنو  ا تزال حركة حماس تحتفظ بجثتيهما.م، 2014 صيففي  على غزة
 .112"اإلعالن عنها غريبة الفرنسية مثلما تم  

 2015 سنةالسلطة الفلسطينية حصلت خالل  أنرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا  لنأع 
"لم نتلَق : وقال الحمد هللا التي وعدت بها من الدول والجهات المانحة. المساعداتعلى نصف 

مليار دوالر كانت قد تعهدت بها الدول والجهات  2.1 مليون دوالر من أصل 685سوى 
 .113المانحة"

 محمد القيق إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام المعتقل اإلداري الصحفي الفلسطيني  رفض
في مقابل نقله من المستشفى اإلسرائيلي إلى مستشفى فلسطيني في  25/11/2015 المتواصل منذ
نهاء اعتقاله اإلداري. القدس، وأصر   رئيس  هذا، وقد أعلن على نقله إلى مستشفى في رام هللا، وا 

 تضامناً  ،عن الطعام مفتوحاً  إلسالمية داخل الخط األخضر الشيخ رائد صالح إضراباً الحركة ا
 .114مع القيق

  قال عزمي مجاهد، المتحدث باسم اتحاد كرة القدم المصري، إنه ال يمانع خوض الالعبين
بلوماسية بين مصر يالمصريين منافسات رياضية في تل أبيب، على أساس وجود عالقات د

  .115"إسرائيل"و

  أن سفيرها باتريك ميزونف  أبيبالفرنسية في تل  السفارةأعلنتPatrick Maisonnave  عرض
حراك  إطار"المبادرة الفرنسية للسالم" على مسؤولين في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، في 

 .116بلوماسي تقوم به فرنسا في محاولة لتمرير المبادرةيد

 17/2/2016، األربعاء

 تستخدم طائرات من دون طيار صغيرة  تبدأ إن كتائب القسامسرائيلية قالت مصادر عسكرية إ
أو  ،ألنه يمكن استخدامها لغرض التجسس "،إسرائيل"على  جديداً  نها تشكل تهديداً إ قالت، و جداً 

عن  العبريونقل موقع واال  أهداف إسرائيلية. ضد   توجيه قوة من الحركة لدى تنفيذها هجوماً 
سكرية التابعة للجيش اإلسرائيلي قولهم إن جنود الفرقة شاهدوا طائرات مصادر في فرقة غزة الع

 .117قرب الشريط الحدودي وداخل القطاع، وأنها سرعان ما اختفت كهذهصغيرة 
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  إنها ستحظر على السلطات المحلية وهيئات القطاع العام مقاطعة الموردين  البريطانية الحكومةقالت
ن المقاطعين قد يواجهون عقوبات مشددة. ،جديدةاإلسرائيليين بموجب قواعد حكومية  وقالت  وا 

الحكومة إن اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية تتطلب من الموقعين عليها معاملة 
 الموردين اإلسرائيليين سيعد انتهاكاً  تمييز ضد   وبالتالي فإن أي   ،الموردين على قدم المساواة

 .118لالتفاقية

   شديد اللهجة للحكومة  سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات احتجاجاً  ه أمينوج
فيما يتعلق بقرارات المجالس  خصوصاً ، "إسرائيل"تجريم مقاطعة  قرارهاالبريطانية بشأن 

وأكد عريقات أن "قرار الحكومة البريطانية يعتبر مكافأة لسلطة االحتالل على نهجها  البريطانية.
خيار الدولتين، وعلى استمرار نشاطاتها االستيطانية، وفرض الحقائق على األرض، المدمر ل

 .119وجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني األعزل"

  أوقفت األجهزة األمنية في اليومين الماضيين، عددًا من المعلمين ومدراء المدارس في عدد من
وجنين وسلفيت وقلقيلية، تراوحت تقديرات  الغربية، أبرزها محافظات الخليل الضفةمحافظات 

مؤسسات حقوقية بأن عددهم بين عشرين وثالثين موقوفًا، فيما تعذر الحصول على تعقيب من 
 المحاوالت المتكررة لالتصال به.من رغم على الالناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية، 

كزية لحركة فتح، ومفوض عام من جانبه، طالب اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المر 
المنظمات الشعبية فيها، أجهزة األمن بالوقف الفوري عن استدعاءات المعلمين على خلفية 

 .120إضرابهم النقابي

  مليون دوالر،  1.5جواد عواد إن الحكومة التركية قدمت منحة بقيمة  الفلسطينية الصحةقال وزير
 .121ع غزةلمستشفيات في محافظات قطاالتغطية نفقات وقود 

 أطلق حرس الحدود التركي النار عليهم خالل  بعدما من سورية أربعة الجئين فلسطينيين توفي
 .122محاولتهم اجتياز الحدود السورية التركية

  ُعن تأهل حنان الحروب، المعلمة في مدرسة "بنات سميحة خليل الثانوية" في البيرة،  علنأ
 Varkey لعالم"، التي تنظمها مؤسسة فاركيللمرحلة النهائية ضمن جائزة "أفضل معلم في ا

Foundation  ُمنح لمعلم مبتكر لمرة واحدة في للمرة الثانية، وتبلغ قيمة جائزتها مليون دوالر، ت
 .123العمر، نظير اهتمامه بالطالب، وتأثيره الملهم على الطالب والمجتمع

  في سنة فوا في سيناء المصرية على أيدي مسل حين مجهولين طِّ فلسطينيين، اختُ أربعة قالت عائالت
ق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط إ، 2015 نها سلمت رسالة إلى المنس 
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ت ودع يزور القطاع، بشأن حادثة اختفاء أبنائها.الذي ، Nikolay Mladenovنيكوالي مالدينوف 
 .124أبنائها السلطات المصرية، ومطالبتها بالكشف عن مصيراألمم المتحدة إلى مخاطبة  العائالت

 ومصر سُيدرس  "إسرائيل"إبرامه بين  السالم الذي تم   اتفاقأن  اإلسرائيلي ذكرت إذاعة الجيش
 .125ألول مرة في المدارس المصرية

  أيام، وشهدت ثمانية اختتم وفد من حركة حماس زيارته إلى العاصمة اإليرانية طهران، استمرت
زيارة جاءت تلبية لدعوة الأسامة حمدان إن  الحركةوقال القيادي في  اللقاءات الناجحة. منة جمل

النتصار الثورة اإلسالمية في إيران، مؤكدًا أن الوفد وجد دعمًا وتأييدًا  37الـ لذكرى بمناسبة ا
ة لصفحة وعب ر حمدان عن أمله في أن تكون هذه الزيارة مقدم للمقاومة واالنتفاضة في فلسطين.

يران  .126جديدة من التعاون بين حماس وا 

  تحولت مباراة ود ية جمعت المنتخبين األولمبيين الجزائري والفلسطيني لكرة القدم، إلى تظاهرة
نصرة القضية الفلسطينية، من خالل حضور كثيف ودعم  فيتفننت فيها الجماهير الجزائرية 

لخامس من يوليو بالعاصمة اكتظ ملعب احيث  الضيوف، على حساب أصحاب األرض.
 .127بالجماهير عن آخره قعد،ألف م 80لـ والذي يتسع  ،الجزائرية

  ق طالب في الشرق األوسط نيكوالي  التسوية السلميةلألمم المتحدة لعملية  الخاصالمنس 
الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام  اإلداريحياة المعتقل  إنقاذبالعمل من أجل مالدينوف 

25/11/2015 منذ
128. 

  بدء سلطات الجمارك األمريكية وسم منتجات عن كشفت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي
أن السلطات  يةالمستعمرات لتمييزها عن بقية المنتجات اإلسرائيلية. وذكرت القناة التلفزيون

قيقاتها أن وسم بضائع المستعمرات معمول به منذ سنوات، لكن تح "إسرائيل"األمريكية أبلغت 
 . 129أثبتت بدء وسم الجمارك األمريكية منتجات المستعمرات

  المتحدة للمساعدات اإلنسانية واألنشطة اإلنمائية في األراضي الفلسطينية  األمممنسق دعا
الوقف الفوري لعمليات تدمير ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة " إلى روبرت بايبر

"بلغ عدد عمليات الهدم في األسابيع الستة األولى من عام  :بايبروقال  ."واحترام القانون الدولي
فلسطيني من ديارهم، أي ما يعادل أكثر من  400وُهجر ما يزيد على  ،للفزع مثيراً  حداً  2016

 .130برمته" 2015نصف العدد اإلجمالي للفلسطينيين المهجرين في عام 
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 18/2/2016، الخميس

  ُفي مجمع رامي ليفي االستيطاني فلسطينيان ب آخر بعد أن طعنهما فتيان ل مستوطن وأصيتِّ ق
وأعلن الجيش اإلسرائيلي أن  للتسوق، المقام فوق أرض مصادرة من بلدة جبع، شرق رام هللا.

Nahal Brigade في الجيش اإلسرائيلي من لواء ناحال رقيبالقتيل هو 
131. 

 بين الحكومة  إنهاء القضايا العالقة محمود عنيوسف ال الفلسطينية أعلن الناطق باسم الحكومة
كما  .20/2/2016اتفاق يضمن استئناف الدوام في المدارس ابتداء من وعن إبرام  واتحاد المعلمين

بتوقيع األمين العام لالتحاد أحمد سحويل،  مذيالً لالتفاق صورة والتعليم العالي  التربيةوزارة وزعت 
أمين سر اتحاد المعلمين غير أن  لتعليم العالي صبري صيدم.وممثل الحكومة، وزير التربية وا

لى أنهم النظر إ مع جهة ال تمثل المعلمين، الفتاً  السابق عصام دبابسة أكد أن االتفاق قد تم  
وقال دبابسة إن "حكومة الحمد هللا قامت بتوقيع اتفاق مع  من جديد. اإلضرابقرروا العودة إلى 

وهو ال يمثل المعلمين، ووجوده في االتحاد أحد أسباب دخول  ،رئيس االتحاد أحمد سحويل
 .132منذ أكثر من أسبوع" إضرابالمعلمين في 

 جمال الخضري إن الحصار  الفلسطيني قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب
اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عشرة أعوام هو "أطول حصار في التاريخ المعاصر 

 .133نحو مليوني فلسطيني، وآثاره الكارثية تتفاقم في المجاالت كافة" طاول

  أشهر ونصف على  أربعةبالسجن  عوفر حكماً معتقل في  اإلسرائيلي االحتاللأصدرت محكمة
 آالف شيكل ثمانيةكفالة مالية قدرها مع (، عاماً  12الطفلة ديما الواوي ) ،فلسطينيةأصغر أسيرة 

الحكم على الطفلة ديما بعد اتهامها بتنفيذ عملية طعن، وفق بيان لنادي وجاء  .دوالر( ألفي )نحو
 .134األسير الفلسطيني

 19/2/2016، الجمعة

  استشهد ثالثة شبان فلسطينيين برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدس
 .135عمليَّتي طعن ودهس بعدالمحتل تين، 

  ن "كتائب القسام اكتشفت قبل إهنية  إسماعيلحماس  المكتب السياسي لحركة رئيسقال نائب
والمجاهدين". وأضاف:  األنفاقلكشف حركة  األرضجهازًا به كاميرات ومجسات تحت  أيامعشرة 

نه "ال يوجد هنية أ. وأكد "إسرائيل"توازن ردع" مع  أقول"أن غزة أصبحت تمتلك منظومة ردع، وال 
. وعن و"إسرائيل"استمرار التوتر بين حماس  من رغملاحرب جديدة على غزة" على  في األفق أي  
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سرائيليين أتراكاالجتماعات بين مسؤولين  "اللقاءات التركية مع االحتالل  إنقال هنية  ،وا 
 .136قطعت شوطًا كبيرًا في موضوع الميناء" في قطاع غزة اإلسرائيلي

 اإلسرائيلي آفي ديختر  قال الرئيس األسبق لجهاز الشاباكAvi Dichter  ًإن الجهاز أحبط مؤخرا 
عمليات تفجيرية بواسطة أحزمة ناسفة، كالتي شهدتها االنتفاضة الثانية في النصف األول من العقد 

إحباط لبنية تحتية ممأسسة في الضفة وعملت على صنع  اوأضاف أنه "كانت هناك عمليت الماضي.
اإلسالمي باستئناف العمليات أحزمة ناسفة وجرى إحباطها. وهذا يظهر مدى رغبة حماس والجهاد 
 .137وعدم ربط ذلك بغزة" ،االنتحارية ألن هذا يالئم أجندة حماس بإثارة غليان في يهودا والسامرة

  مليون دوالر لوكالة  47.7بقيمة  مالياً  عن تقديمها دعماً  األمريكيةأعلنت الواليات المتحدة
سيتم  تخصيص و  .2016 سنةل ةسورياألونروا، استجابة لندائها الطارئ لألزمة اإلقليمية في 

مليون  10.2، وتخصيص ةمليون دوالر لدعم أنشطة االستجابة الطارئة للوكالة داخل سوري 37.5
 .138دخالت الطارئة للوكالة في لبنان واألردنلتدوالر من أجل ا

  يرلنداالفلسطينيين ناصر أبو بكر أن اتحاد صحفيي بريطانيا  الصحفيينأعلن نقيب لة بعث برسا وا 
المعتقل عاجلة إلى رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو طالب فيها بإطالق سراح الصحفي 

 .139اإلداري محمد القيق

 " من عمليات الهدم في المنطقة المصنفة  2016سنة منذ بداية اإلسرائيلية المدنية"  اإلدارةسر عت
مبنى  447، مقابل فقط أسابيع ستة مبنى خالل 293فقد هدمت  الغربية. الضفة أراضيج من 

 سنةمنذ بداية  أسبوعهدمها في كل  مبنى يتم   49ما معدله  إن أي، 2015 سنةهدمت طوال 
2015سنة في  أسبوعياً في المعدل  مبان   9، مقابل 2016

140. 

  بتحسين  "إسرائيل"نه ال يعقل أن تقوم إاليوناني في حديث لإلذاعة العبرية  الدفاعقال وزير
فيما "موقفها )تركيا( من إسرائيل ما زال عدائيًا  ،عزلة فيه تركيا ا في وقت تزدادعالقاتها مع تركي

 Ahmetتصريح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو  (إلثبات أقواله)كما كان"، مستذكرًا 

Davutoglu  141بأنه يريد رؤية علم فلسطين يرفرف فوق القدس أشهرقبل ثالثة. 

 20/2/2016، السبت

  لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي تساحي هنغبي رئيس قالTzachi Hanegbi نه إ
حركته  النار على المهاجم وشل   إطالق ،شرطي أو جندي أو إسرائيلي لديه سالح "يجب على أي  
لترددهم في اللحظة التي  األمن تفادياً  أفرادعلى  "يجب أال نضع قيوداً  قائاًل: وأضافوحتى قتله". 

 .142"يتصرفوا أنليهم يجب ع
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  أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة الفلسطينية صائب عريقات أنه لن يترشح النتخابات
 .143دعمه ترشيح القيادي الفتحاوي المعتقل مروان البرغوثيأكد و الرئاسة الفلسطينية المقبلة، 

 نشر موقع كيكار هاشبت Kikar HaShabbat صة بالحاخام نير اإلسرائيلي العظة األسبوعية الخا
، "أرض إسرائيل"ن الرب يحب اليهود ويحفظهم في إ، والتي قال فيها Nir Ben Artzi بن آرتسي

لو انفجر قطاع غزة بكل َمن يعيشون فيه حتى ال يبقى أثر لحركة  اإلسرائيليوتمنى الحاخام 
ودعا الحاخام  أن العالم أجمع يعيش في جهل عميق، باستثناء اليهود.رأى و  ،حماس أو عناصرها

، إذ يواصل تنفيذ العمليات "إسرائيلـ"الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يقوم بعمل عظيم ل للرئيس عبد
العسكرية في سيناء لتطهيرها ممن أسماهم "اإلرهابيين"، إضافة إلى عملية إغراق أنفاق غزة، الفتًا 

 .144طرًا على تل أبيبوكل الجماعات التي تشكل خ "المتطرفين"إلى أنه يتتبع عناصر حماس و

 أوقفت شركة المحاماة الدولية ميلبانك Milbank دعمها لكلية الحقوق في جامعة هارفرد Harvard 
بسبب استضافتها لنقاش يدعم القضية الفلسطينية ضمن نشاط نظمته مجموعة "طالب  ،األمريكية

 .145من أجل العدالة في فلسطين"

 21/2/2016، األحد

 ن حركة حماس خططت الغتيال رئيس حكومة االحتالل بنيامين إسرائيلية أ مصادر زعمت
نتنياهو في القدس المحتلة. وبحسب محاضر تحقيق إسرائيلية مع ناشطين فلسطينيين ينتمون 

 .146للحركة فإن عملية االغتيال كانت ستتم داخل أحد كنس القدس المحتلة أو صاالتها العامة

 حرير الفلسطينية صائب عريقات "نحن وكما أكد الرئيس سر اللجنة التنفيذية لمنظمة الت أمين قال
أكثر من مرة، إلى جانب أشقائنا في السعودية في كل ما يقومون به، لهزيمة قوى التطرف 

 .147واإلرهاب والبطش، التي تحمل مسميات إسالمية ال عالقة لها بديننا الحنيف"

  ة إنه لم يصل من أموال اإلعمار مفيد الحساين واإلسكان الفلسطينيالعامة  األشغالقال وزير
ا مأسرة  950، وأن هناك والوعود التي قطعتها الدول في مؤتمر القاهرة للمانحين سوى الثلث تقريباً 

 مليون طن 1.8طواقم وزارته تمكنت من إزالة  أنوأوضح الحساينة  تزال تعيش في الكرفانات.
2014عدوان غزة من ركام المنازل المهدمة خالل  (مليار كغ .81)

148. 

  القناة اإلسرائيلية العاشرة النقاب عن سلسلة لقاءات "مثمرة" جمعت وزير المالية اإلسرائيلي كشفت
بنظيره الفلسطيني شكري بشارة باتجاه المزيد من تخفيف  Moshe Kahlonموشيه كحلون 

وبحسب القناة فإن الطرفين اتفقا على ثالثة محاور  الصعوبات االقتصادية على الفلسطينيين.
زيادة تصاريح الشركات و ، عدد تصاريح العمال في ورشات البناء وسوق البناء زيادة هي:
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زيادة تصاريح األطباء الفلسطينيين ، و الفلسطينية لتدريبها على الصناعات التكنولوجية الذكية
 .149للعمل في مشافي داخل الخط األخضر

 نتهاكات األجهزة قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان في تقرير  شامل  أصدره حول ا
حاالت االعتقال واالستدعاءات  ال سي ما، 2015 سنةخالل  الفلسطينية السلطة األمنية في أراضي

 ،في الضفة الغربيةحالة  1,274، منها حالة اعتقال تعسفي 1,391التعسفية والتعذيب، أنه سج ل 
ت لها عالقة حالة استدعاء للتحقيق على خلفيا 1,187قطاع غزة، وما يزيد عن في  117و

حالة  1,089، منها باالنتماء السياسي أو ممارسة الحق في التعبير السلمي عن الرأي واالحتجاج
 .150في غزة 98في الضفة، و

  عامًا(، عندما أطلقت عليه 15اإلسرائيلي الفتى قصي ذياب أبو الرب ) االحتاللأعدمت قوات
 .151جنودها نفيذ عملية طعن ضد  الرصاص قرب مفرق بلدة بيتا جنوب نابلس، بحجة محاولة ت

  في حصيلة ضحايا تفجيرات السيدة زينبأن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ذكرت 
الجئًا، غالبيتهم من أبناء مخيم السيدة  38من الالجئين الفلسطينيين ارتفعت إلى  21/2/2016

سيدة زينب سقطوا منذ ضحية من أبناء مخيم ال 55وثقت إلى أنها مجموعة العمل . وأشارت زينب
 .152بداية أحداث الحرب في سورية

 22/2/2016، اإلثنين

  ن الجيش  هاإلسرائيلي موشي دفاعالقال وزير يعلون إن حركة حماس تحفر األنفاق الهجومية، وا 
اإلسرائيلي يستعد لمواجهة هذه األنفاق عندما ينشب القتال في الجبهة الجنوبية. وقال يعلون "إننا 

وأضاف أن  سنا، ونعمل على مواجهة ذلك سواء بالوسائل الدفاعية أم الهجومية".ال نوهم أنف
تعزز من قوتها، وتحاول التسلح بالصواريخ، ولكنها تجد صعوبة في جلبها من الخارج،  حماس

 .153ولذلك تضطر إلنتاجها، ومن هنا تأتي تجارب إطالق الصواريخ باتجاه البحر

 التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف اإلدارة األمريكية  اتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة
وأشار إلى أن  فشلها في تحقيق السالم في المنطقة. من رغمالبالتغطية على جرائم االحتالل ب

في العاصمة  ئهماوزير الخارجية األمريكي جون كيري ألح على الرئيس محمود عباس، خالل لقا
رة عودة الهدوء إلى الضفة الغربية، وعدم التحرك تجاه ، على ضرو 21/2/2016في  اناألردنية عم  

اإلدارة األمريكية بملف  خاللهاستنشغل  حيثخالل األشهر المقبلة،  األمم المتحدة مجدداً 
 .154األمريكية االنتخابات الرئاسية

 موسى أبو مرزوق إن حركته أنهت دراستها للورقة  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس
 ا تزال تنتظر موقف فتح لتحديد موعد اللقاء المقبل.ملقاءات الدوحة األخيرة، و  التي طرحت في
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تحديد موعد للقاء المصالحة المزمع عقده بين وفدي  وأوضح أبو مرزوق أنه حتى "اآلن لم يتم  
 .155فتح وحماس في الدوحة، وذلك بسبب سفر رئيس السلطة محمود عباس في زيارة خارجية"

 لجنة لالمعلمين أحمد سحويل أنه واألمانة العامة وضعوا استقاالتهم أمام ا أعلن أمين عام اتحاد
وقال سحويل إنه لم يتم الرد بقبول أو رفض  المركزية لحركة فتح ومفوضية المنظمات الشعبية.

فراز قيادة جديدة  ن هذه الخطوة جاءت لفتح الطريق أمام إجراء انتخابات وا  االستقالة، وا 
 .156لالتحاد

 يعلون أن الواليات المتحدة وروسيا تعترفان بحرية تحرك  هموشي اإلسرائيليالدفاع  أعلن وزير
تدافع عن نفسها،  أنمبدأ واحد:  إلى ، وقال يعلون إن "إسرائيل تتحرك استناداً سوريةفي  "إسرائيل"

 .157روسيا" أولدى الواليات المتحدة  أكانمعروف  واألمر ،نتحرك األمروبناء على هذا 

  إنه يجب عدم إعادة جثث منفذي  نفتالي بينت ،رئيس البيت اليهودي ،التعليم اإلسرائيليقال وزير
نما تدفن في مقبرة مجهولة المكان داخل  كما كان  "إسرائيل"الهجمات الفلسطينية إلى ذويهم، وا 

ية انتقاداته الحادة إلى الطريقة التي تتعامل بها الحكومة اإلسرائيل بينتاألمر في السابق. ووجه 
 .158مع موجة العمليات الفلسطينية المستمرة

 ألول مرة استضافت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بين  ،هال في بيان ،اإلسرائيلية الخارجيةوزارة  قالت"
من الصحفيين العرب المقيمين في أوروبا، في مبادرة تستهدف  من الشهر الجاري وفداً  19–14

وأوضح بيان الوزارة أن الوفد  إضافة إلى العالم العربي".الوصول إلى جماهير عربية غير تقليدية 
 Deutsche فيلهأربعة صحفيين ينشطون في مختلف وسائل اإلعالم التقليدية مثل دويتشه  ضم  

Welle (DW)،  )وهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سيBritish Broadcasting Corporation 

(BBC) وسكاي نيوز العربية ،Sky News Arabia ، والصحافة العربية واإللكترونية مثل موقعي
يالف، إضافة إلى مدراء مواقع إخبارية إلكترونية  .159الشرق األوسط وا 

  الطريق الوحيد للحفاظ على  إن إسحق هرتسوغ العمل الصهيوني رئيس حزب المعسكرقال رئيس
سطينيين المقدسيين الفل أن هرتسوغورشليم القدس هو االنفصال عن الفلسطينيين. ورأى أيهودية 

 .160"إسرائيل"ألف، يكرهون  300، وعددهم اإلسرائيلية األراضي إلىالذين قمنا بضمهم 

  يوسيف حاييم بن دافيدالعام اإلسرائيلي قرر محاكمة  يالمدعذكرت القناة العبرية الثانية أن ،
 .161ي" عنهالنفس االضطراببعد إسقاط دعوى " ،القاتل الرئيسي للطفل الشهيد محمد أبو خضير

  كشف موقع أن آر جيNRG  القدس استضاف مؤتمراً  غربيأحد الفنادق أن الناطق بالعبرية 
االستراتيجية اإلسرائيلي جلعاد أردان تحت عنوان "االئتالف الدولي  الشؤوننظمه وزير  سرياً 
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له العالم، بحثوا خال أرجاءمن  يهودياً  زعيماً  150وشارك في المؤتمر  ".GC4I إسرائيلألجل 
 .162كيفية مواجهة حركة المقاطعة العالمية )بي دي أس(

  دعت إليها مجموعات "إسرائيل"البريطانية لندن حملة تدعو لمقاطعة  العاصمةانطلقت في ،
تزامنًا ، ، وبدأتها بملصقات في مترو األنفاقحركة المقاطعة العالمية )بي دي أس(عديدة، منها 

نشرها في نحو  وشملت الحملة أربعة ملصقات تم  ي. اإلسرائيلاألبرتهايد  بداية أسبوعمع 
 . 163"إسرائيل"إلقناع البريطانيين بضرورة مقاطعة  قطار، تحمل كل منها رسالة وسبباً  500

 23/2/2016، الثالثاء

  28ظهر أنه قتل تُ ، 2015 سنةمعطيات تعكس الوضع األمني في اإلسرائيلي  الشاباكنشر جهاز 
تشير المعطيات إلى ارتفاع . و في الضفة الغربية 2015 سنةية نفذت في عمل 1,368وأن  ،إسرائيلياً 

ن حركة إالشاباك  . ويقول2015 سنةعملية في  635فذت حيث نُ  ،عدد العمليات في القدس
حماس  ةقيادفي توجيه وتمويل عمليات تنطلق من الضفة الغربية، من خالل  حماس تبذل جهوداً 

حركة تستغل الهدوء في قطاع غزة من أجل بناء قوتها الأن و  ،في الخارج، برئاسة صالح العاروري
وتشتمل عملية البناء على إنتاج "، إسرائيل"العسكرية في إطار االستعداد للمعركة القادمة مع 

نتاج طائرات بدون طيار، وتوسيع األنفاق الهجومية، وتدريب قوات خاصة بهدف  الصواريخ، وا 
 .164عن طريق األنفاق "إسرائيل"دخول 

  المعلمين كافة للعودة إلى مدارسهم، واالضطالع  الفلسطينية والتعليم العالي التربيةدعت وزارة
وأهابت الوزارة بالمعلمين كافة النظر  من طلبة المدارس. الشعب الفلسطينيبمهامهم تجاه أبناء 

 .165المعلمين بعين األهمية البالغة إلى ما خسره الطلبة من تعلم خالل أيام إضراب

 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث أن قوى األمن الفلسطيني ستعود قريبًا إلدارة د أك
 .166معبر رفح البري مع مصر

 ةمليون دوالر خالل خمس 70إنه استعاد  ،رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ،النتشةرفيق  قال 
اء مئات الماليين من الدوالرات لكن محققيه أخفقوا في الكشف عن أدلة لتبرير مزاعم اختف أعوام،

وأن  ،أن هناك حاجة لتعقب "عشرات الماليين من الدوالرات"النتشة وأضاف  من أموال الحكومة.
 .167أحد التحديات الكبرى التي تواجه فريقه هي استعادة األموال التي اختفت في الخارج

  راً أنهم أفاد إسرائيليون ت األمتار عن الحدود مع نصب هوائي ات تبعد فقط عشرا الحظوا مؤخ 
 تكنولوجياً  ، من شأنها أن تمنح حركة حماس، تقد ماً عن تركيب كاميرات أيضاً  ناهيك، قطاع غزة

 .168يساعدها في المواجهة القادمة
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 قال المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية روني ألشيخ Roni Alsheikh ن الشرطة ستجند بشكل إ
أن الشرطة ستعمق تعاونها مع المجتمع العربي. ونقلت صفوفها، وادعى في  48فلسطينيي مكثف 

على خطة حكومية لتقديم  وسائل إعالم إسرائيلية عن ألشيخ قوله إنه "جرت المصادقة مؤخراً 
 .169خدمات الشرطة وتعميق الشراكة مع المجتمع العربي"

  السياسية بشأن ذكرت القناة العبرية العاشرة أن قيادة الجيش اإلسرائيلي قد مت مقترحًا للجهات
 وبحسب القناة، فإن الجيش اقترح أن يتم   األوضاع األمنية والحياتية واالقتصادية في قطاع غزة.

عقد هدنة طويلة األمد مع حماس مقابل إنشاء ميناء وفق آليات تنظيمية معينة تتحكم بها 
 تهريب أي   حتى ال يتم   ،طرف آخر، وبمساعدة من السلطة الفلسطينية وليس أي   "،إسرائيل"

أن عدم اتخاذ سلسلة من اإلجراءات لتحسين الحياة بغزة إلى الجيش  أشارو  أسلحة من خالله.
 .170وأن ذلك ليس ببعيدسيعني أن المعركة المقبلة مع حماس ليست سوى مسألة وقت، 

  تسجيل المدن الكبرى هجرة  أظهرت، إحصائيةمعطيات اإلسرائيلي المركزي  اإلحصاءنشر مكتب
، فيما وصف المركز هجرة "اليهود" من 2014خالل سنة  اكتظاظاً  األقلتجاه المناطق سلبية با

وصل مدينة القدس لإلقامة فيها في الفترة  ،اإلحصاءلمكتب  ووفقاً  القدس باألخطر والمثيرة للقلق.
ير والحظ التقر  تركوا المدينة لإلقامة في غيرها. 17,091إسرائيلي مقابل  10,351الزمنية المذكورة 

من الفئة العمرية كانوا من الشباب  أخرى وأماكنغالبية الذين هجروا القدس باتجاه مدن  أن
من  4,393لإلقامة في القدس  أتواوفي المقابل كان من بين من  ،(شاباً  6,421) عاماً  29–15

 .171عاماً  64–30الفئة العمرية  من 917,2و عاماً  29–15الفئة العمرية 

  وأصيبت ابنتها بجروح، جراء دهسهما من قبل مستوطن، في قرية  سطينيةفل مسنةامرأة استشهدت
 .172فصايل باألغوار الجنوبية

  لدى القاهرة حاييم كورين اإلسرائيليقال السفير Haim Koren  إن "بالده تحترم الرئيس المصري
 إلى اً عبد الفتاح السيسي، ألنه رئيس منفتح يريد االستقرار للمنطقة عامة، ومصر خاصة"، مشير 

سرائيل". ،أن معالم الشرق األوسط تغيرت أن السيسي "يدرك جيداً  ووفق  ويفهم ما تمر به مصر وا 
في  ،بيان للسفارة اإلسرائيلية بمصر نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أضاف كورين
وجود  حديث لصحفيين مصريين، أن "التعاون اإلسرائيلي مع مصر يسير بشكل جيد، في ظل  

صالح مشتركة بين القاهرة وتل أبيب، والعالم العربي أجمع، كالسعودية، واألردن، وكل دول م
 .173الخليج العربي"

  هليفي  هرتزلحذ رHerzl Halevi(، رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان 
Amanه ، من أن ترد ي األوضاع االقتصادية في قطاع غزة يهد د بانفجار الموقف في وج
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حركة "إن ، في جلسة مغلقة للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست ،وقال هليفي ."إسرائيل"
ن االقتصادي لسكان غزة سيشك ل أقوى  حماس غير معني ة بالتصعيد"، مشيرًا إلى أن التحس 

وشد د هليفي على أن خطوات اقتصادية كزيادة عدد العمال الفلسطينيين في . ضمانات الحتوائهم
، كفيلة بتفادي مزيد  من التصعيد، مؤكدًا أهمية التعاون األمني مع أجهزة السلطة "رائيلإس"

 .174رأى وجوب الحفاظ عليهكما الفلسطينية، 

  هللا أن عالقات حزبه بحركة حماس قائمة ولم  عن حزب هللا حسن حب   اللبناني النائبأكد
ورفض حب  هللا الحديث عن  سرائيلي".قوية وأن ما يجمعهم هو مقاومة االحتالل اإل"تنقطع، وهي 

وجود قنوات اتصال بين حزب هللا وحركة حماس، وقال: "نحن ال نتحدث عن قنوات اتصال 
نما عن عالقات تاريخية وقوية قائمة ولم تنقطع". وأضاف: "هناك اتصال مباشر بين  بيننا، وا 
 .175قيادات الحزب وحركة حماس، وال وجود ألية مشاكل تذكر"

 24/2/2016، األربعاء

  قتل ضابط احتياط في الجيش اإلسرائيلي، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني أصيب بجروح
 .176جنوب بيت لحم ،في التجمع االستيطاني غوش عتصيون

  العميد في األمن الوطني الفلسطيني أيمن جرادات، في بلدة سيلة الحارثية جنوب  مجهولونقتل
أسير محرر،  إن جردات ةئل منظمة التحرير علي زكارنمدينة جنين. وقال الناطق باسم فصا

 .177وكان قائدًا ميدانيًا ضمن مجموعات كتائب شهداء األقصى

  بلغها أ الفلسطيني عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، أن النائب العام ،أبو بكر نجاةكشفت
"إن قرار النائب العام بكر  أبووقالت  بقرار مثولها للتحقيق في مقر نيابة مدينة رام هللا. رسمياً 

أن  وأكدتذلك للنائب العام"،  وأبلغت ،غير قانوني بصفتي عضو مجلس تشريعي فلسطيني
حرية التعبير والتضامن مع المعلمين في حقوقهم النقابية التي  إطارالقضية تأتي في 

 .178نبهايطالبو 

  مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان -نشرت منظمة بتسيلم B'Tselem - The Israeli 

Information Center for Human Rights in the Occupied  (هموكيد)ومركز الدفاع عن الفرد 
Center for the Defence of the Individual (Hamoked)  ًبعنوان "برعاية القانون:  موسعاً  تقريرا

رق التعذيب التي يتبعها ويتناول التقرير ط ما بين التنكيل والتعذيب في مقر التحقيقات شيكما".
بشهادات قانونية موثقة من قبل  وقد حفلجهاز الشاباك اإلسرائيلي مع األسرى الفلسطينيين، 

احتجزهم الشاباك وحقق معهم بين  فلسطينياً  أسيراً  116مقابالت مع وأجريت  األسرى.
ول ويق ، ومعظمهم من سكان جنوب الضفة الغربية.2014آذار  ومارس/ 2013آب  أغسطس/
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من هؤالء األسرى اعتقلوا على أيدي السلطة الفلسطينية، وفور إطالق سراحهم من  39التقرير إن 
التي حققت معهم فيها  هاذاتالقضايا  عنسجونها اعتقلهم األمن اإلسرائيلي، ليتم التحقيق معهم 

 .179"رائيلإس"معظم اعترافاتهم لدى السلطة الفلسطينية وصلت أن األجهزة األمنية الفلسطينية، و 

  من حزب البيت اليهودي أوري أريل  اإلسرائيليقال وزير الزراعةUri Ariel نه سيؤيد إنشاء إ
 .180ميناء بحري في غزة في حال صادق الجيش اإلسرائيلي على الترتيبات األمنية بشأنه

 سلطات  أن ،ذكر تقرير صادر عن مركز أبحاث األراضي، التابع لجمعية الدراسات العربية
نتفاضة الفلسطينية في ألسباب أمنية وانتقامية منذ بدء اال منزالً  24ل اإلسرائيلي هدمت االحتال

2015بداية تشرين األول/ أكتوبر 
181. 

  لدى لبنان محمد فتحعلي "التزام قيادة بلده البقاء سندًا لفلسطين وخصمًا  اإليرانيأعلن السفير
حضره  ،ل مؤتمر صحفي في مقر السفارةخال ،وأعلن". وفي طليعتهم العدو الصهيوني ،ألعدائها

"تقديم مساهمة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء عن ممثلون عن أحزاب وفصائل فلسطينية، 
ألف دوالر لكل  30االحتالل تقدر بسبعة آالف دوالر، ومساهمة مالية بقيمة  انتفاضة القدس ضد  

 ."المحتل الصهيوني تفاضة القدس ضد  أسرة هدم االحتالل منزلها لمشاركتها في أحد أبنائها في ان
فرع  - المساهمة المالية الشهرية، التي دأبت مؤسسة الشهيد في إيران" إلى فتحعليوأشار 

تاريخ االنتفاضة  1987فلسطين تقديمها لجميع عوائل شهداء االنتفاضة الفلسطينية منذ العام 
 .182األولى"

 بمحافظة منزله في  حاييم كورين ائيلياإلسر توفيق عكاشة السفير النائب المصري  ستضافا
 .183عكاشةمن بناًء على دعوة  ،القاهرة لتناول وجبة العشاء

  للسلطات الرسمية في بالده، باعتقال  اً رسمي فريقيا طلباً إقدم اتحاد المحامين المسلمين في جنوب
ئم حرب فور وصوله إلى البالد، بتهمة "ارتكاب جرا شمعون بيريزالسابق  اإلسرائيليالرئيس 

 .184اإلنسانية" وجرائم ضد  

 25/2/2016، الخميس

 فتح بإدارة ظهرها لجهود تحقيق المصالحة حركة القيادي في حركة حماس،  ،اتهم صالح البردويل
 .185محمود عباس المسؤولية الكاملة عن ذلك الفلسطينية الوطنية، محماًل رئيس السلطة

 مفتوحًا داخل المجلس بمدينة  كر اعتصاماً المجلس التشريعي الفلسطيني نجاة أبو ب عضو بدأت
 .186العامةعلى مذكرة اعتقال صادرة بحقها من قبل النيابة  احتجاجاً رام هللا، 
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  الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الجيش اإلسرائيلي على وشك إيجاد حل   رئيسقال 
ء سلطات محلية في محيط ونقل مسؤول إسرائيلي عن نتنياهو قوله لرؤسا لألنفاق في قطاع غزة.

 .187قطاع غزة إن الميزانية إلقامة حواجز عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة جاهزة

  عم  اإلضراب الشامل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، بدعوة من نقابة
طة الموظفين، رفضًا الستمرار مشكلة الموظفين ورفض إلحاقهم بالوظيفة العمومية في السل

 .188بقيادة حكومة التوافق الوطني في رام هللا الفلسطينية

  رؤوفين ريفلين اإلسرائيلي الرئيساستقبل Reuven Rivlin  حازم  "إسرائيل"مصر الجديد لدى سفير
بعث أوقال ريفلين للسفير المصري: "إنني  في حفل رسمي. اعتماده أوراقخيرت، الذي قدم له 

 .189. وقال بالعربية: "مصر أم الدنيا""الشعب المصري أبناءكل برسالة صداقة للرئيس السيسي ول

  الخارجية األمريكية جون كيري إن االقتراح لعقد مؤتمرين إقليميين بهدف المضي قدماً  وزيرقال 
ما  ،الدولة الفلسطينية في حال فشل الجهودبالدولتين، أو اعتراف أحادي الجانب  في تطبيق حل  

 ،الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ذي يشعر به المجتمع الدولي إزاء حل  هو إال انعكاس لإلحباط ال
 أن اإلدارةكيري أكد و  في ضوء جمود المفاوضات وارتفاع وتيرة االضطرابات بين الجانبين.

 وأن الواليات المتحدة ال تنظر ،"لم تعلن بعد التزامها أو تأييدها للجهود الفرنسية األمريكية
إسرائيل، وأن الحكومة األمريكية ترفض أية خطوات أحادية نحو إقامة  بإيجابية لخطة تعارضها

 .190دولة فلسطينية"

  كاميرونديفيد قال David Cameron في مجلس العموم  ، خالل كلمة لهرئيس الوزراء البريطاني
ي إلسرائيل، ولكن ينبغي علي  القول إن المرة األولى الت اً قوي "ُيعرف عني كوني صديقاً : البريطاني

رأيت ما حدث مع  ،زرت فيها القدس وكانت لدي جولة حقيقية في أنحاء هذه المدينة الرائعة
نحن "وتابع القول  ".التطويق الفعال للقدس الشرقية، القدس الشرقية المحتلة، إن ذلك صادم حقاً 

ث وهو مرفوض، ال نريد دعم ما يحد ،ولكننا ال نؤيد االستيطان غير الشرعي ،مؤيدون إلسرائيل
 .191"الحفاظ على هذه المدينة كما كانت عليه في الماضي في القدس الشرقية، من المهم جداً 

  ألغت محكمة استئناف أمريكية إدانة ناشطة فلسطينية اتهمت باالحتيال على سلطات الهجرة
فيما يتعلق  ،"إسرائيل"بعدما تقاعست عن إبالغ السلطات األمريكية بأنه قد سبق سجنها في 

وقالت رسمية يوسف عودة إن اعترافها  أسفر عن مقتل اثنين. 1969 سنةي متجر في بتفجير ف
الجيش اإلسرائيلي شمل االغتصاب والصعق  بخصوص التفجير كان نتيجة تعذيب شديد على يد  

 .192بالكهرباء
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  خالل  %25.9أظهرت بيانات وأرقام رسمية أن نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت
في شخص ألف  143ألف شخص، بواقع  336بلغ عدد العاطلين عن العمل ، حيث 2015 سنة

للذكور  %22.5البطالة بلغ معدل و . (%41) ألف في قطاع غزة 193و(، %17.3)الضفة الغربية 
 .193لإلناث %2.39مقابل 

 26/2/2016، الجمعة

 ارة فلسطين في في حديقة مقر سف السابق عمر النايف مقتوالً  الفلسطيني األسير ُعثر على
، استشهاد لهاوأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان . العاصمة البلغارية صوفيا

السلطة  رئيسودان  النايف، أحد كوادرها، متهمًة جهاز الموساد بالوقوف وراء جريمة االغتيال.
مقتل وقرر "تشكيل لجنة تحقيق لكشف مالبسات  اغتيال النايف، محمود عباس الفلسطينية

أن جريمة إلى األمين العام للجبهة الشعبية األسير أحمد سعدات كما أشار  المناضل النايف".
اغتيال المناضل النايف مدبرة، وقال سعدات، في بيان له، إن هذه الجريمة تتواطأ فيها السلطة 

وصف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة و  .فيه ومخابراتها بشكل مباشر وواضح ال لبس
أين السفير الفلسطيني وأين أمن "س إسماعيل هنية اغتيال النايف بـ"أعظم الخزايا"، متسائاًل: حما

 .194"السفارة وحراسها؟ لماذا تركوا هذا المناضل وحده في مواجهة الموساد الصهيوني

  برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز  فتىاستشهد
 .195البيرة بيت إيل شمال

  نبيل أبو ردينة: "ال علم لنا من قريب أو بعيد السلطة الفلسطينية قال الناطق الرسمي باسم رئاسة
هدم منازلهم  ، أو لمن تم  اإلسرائيليةستدفع للمعتقلين الفلسطينيين في السجون  إيرانيةبأن أموااًل 

لرئاسة الفلسطينية ترفض أية ا"ن على أ أبو ردينة شددو  على يد قوات االحتالل، ولم نبلغ بها".
محاولة لتجاوزها بهذا الخصوص، وتصر على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي 

عن تقديم  والعنوان الرئيسي الوحيد للشعب الفلسطيني، وأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تتوانَ 
 .196"تاجرة بهذه المعاناة، وترفض الماإلمكاناتالدعم ورفع المعاناة عن شعبنا رغم قلة 

  وجد أي  يإنه ال  ف مردخايآيو في المناطق الفلسطينية  اإلسرائيلية عمليات الحكومة منسققال 
وأوضح أنه في حال جرى بحث موضوع  مفاوضات أو حوارات بشأن إقامة ميناء بحري في غزة.

مات مع السلطة إقامة ميناء في غزة مستقباًل، فسيكون ذلك فقط في إطار اتفاقيات أو تفاه
 .197الفلسطينية
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  دوالر(  مليون 127.7 نحومليون شيكل ) 500اإلفراج عن وزير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون قرر
من العائدات الضريبية التي تجبيها لمصلحة السلطة  "إسرائيل"من األموال التي تحتجزها 

 .198الفلسطينية

  محمد القيق  المعتقل اإلداري الصحفين قضية بشأ الفلسطيني أن اتفاقًا تم   األسيرأعلن نادي
وقف  وأوضح النادي أن االتفاق يفضي عمليًا إلى، 25/11/2015 منذ المضرب عن الطعام

لى  اإلضراب 21/5/2016اإلفراج عنه في  ويتم  ، اإلداري االعتقال إنهاء معركته ضد  وا 
199. 

 شعب الشفائية "العالجية" ألبناء أعلنت وكالة األونروا أنها أدخلت تعديالت على سياستها االست
في  ،وأوضحت الوكالة الفلسطيني في لبنان، لتعزيز استدامة دعم الرعاية التي تُقدمها الوكالة.

بيان صحفي، أن للتعديالت العديد من المنافع المهمة، بما في ذلك زيادة دعم الرعاية 
ئين الفلسطينيين في لبنان، عالوة لالج والتي طالما كانت طلباً  ،االستشفائية من المستوى الثالث

على المستشفيات الخاصة التي تميل إلى  المعدلة تقلل كذلك من االعتماد على أن هذه السياسة
 .200أن تكون أكثر كلفة

  "أظهرت التقارير لصحيفة "إسرائيل اليومIsrael Hayom  أنه وخالل االنتفاضات الفلسطينية التي
، قتل 2015أكتوبر تشرين األول/ والثالثة مطلع  ،2001 سنةية والثان ،1987 سنةاألولى  ،اندلعت
في االنتفاضة  1,084قتلوا خالل االنتفاضة األولى، وإسرائيليًا  179، منهم إسرائيلياً  1,623
في عمليات إطالق النار  متزايداً  تقارير أن االنتفاضة الحالية تشهد ارتفاعاً التظهر و  .الثانية

، كما أن عدد المصابين اإلسرائيليين في تزايد، إسرائيلياً  34فقد قتل  ؛واستخدام السالح الناري
 .201إسرائيلياً  350، وأصيب قرابة عملية عملية أو محاولة 500,1حيث وقع ما يزيد على 

  مليون دوالر لمصابين  9.4على دفع مبلغ تعويض بقيمة  إيرانكية إجبار يأمر  محكمةقررت
 إيران، بحجة قيام 1997 سنةلية تفجير وقعت في القدس في قتلوا في عم إسرائيليينوعائالت 

 .202جل تنفيذ العملية، وذلك حسبما جاء في صحيفة معاريفأبتقديم السالح لحركة حماس من 

 27/2/2016، السبت

  َّمحاولة إلنشاء ميناء بحري يربط  اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد بإحباط أي   عضود تعه
على قناة فلسطين الفضائية، معه خالل لقاء  ،وقال األحمد يرة قبرص التركية.بين قطاع غزة وجز 

نما عوامة مع قبرص التركية التي ال يعترف بها أحد،  ،إن ما يجري الحديث عنه "ليس ميناء وا 
وأضاف "نحن نعترف بقبرص الموحدة الصديقة الوفية التي وقفت مع  ال نعترف بها". ونحن أيضاً 

وأشار  ية في أحلك الظروف، ولن نتنازل عن وحدة قبرص مثلنا مثل القبارصة".الثورة الفلسطين
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العالقة الفلسطينية القبرصية  إلى أن الهدف من إقامة الميناء أو هذه المحاوالت هو "مس  األحمد 
 .203بشكل جوهري"

 على ترحيب حركته بالدعم المالي الذي  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ،عباس زكي أكد
وقال  قدمه الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ألسر الشهداء الذين سقطوا خالل انتفاضة القدس.ست

التكفل بأسر شهداء انتفاضة القدس  زكي: "أبلغونا خالل زيارتنا األخيرة إلى طهران بأنه تم  
دد آلية التي دمرتها إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه خالل الزيارة جرى االتفاق على أن تح وا عمار البيوت

إن  الفلسطينية جاء فيه صدر تصريح صحفي عن الرئاسةوبالمقابل،  فيما بعد. األموالتوزيع 
زكي ال يمثل إال نفسه، وال يمثل منظمة التحرير أو السلطة فيما يتعلق بتصريحاته حول دعم 

 .204إيران ألسر الشهداء

 ة اإلسرائيلية لتحريك ملف شارك أكثر من ألفي إسرائيلي بمسيرة في الجليل للضغط على الحكوم
Shaul Aaronشاؤول آرون  2014الجندي األسير في قطاع غزة منذ حرب 

205. 

   على جسد  ،عالمات أو إشارات عنف نشر االدعاء العام البلغاري بيانًا أكد فيه عدم وجود أي
غارية في حديقة السفارة الفلسطينية في العاصمة البل تم  العثور علية مقتوالً الذي  ،عمر نايف

"إن نايف كان على قيد  Sotir Tsatsarov وقال النائب العام البلغاري سوتري تيستروف .صوفيا
 .206نه فارق الحياة بعد وقت قصير من وصول اإلسعاف"أالحياة حين وصل طاقم اإلسعاف، إال 

 28/2/2016، األحد

  الحتالل داخل حركة حماس موسى أبو مرزوق إن الحركة حرصت على مقاومة االقيادي في قال
االعتداء على الحركة في أكثر من ساحة من قبل  ولم تتجاوز تلك السياسة، مبينًا أنه تم  فلسطين 

 الحركة لم تدعم أو تساعد أي  "وأكد أبو مرزوق أن  داخل.في الالعدو الصهيوني، لكن ردها كان 
خل في شؤون على حدود أرضنا، كما أنها لم تتدخارج حدود األرض الفلسطينية جهة كانت 

، مبينًا أن الحركة تبذل ما في وسعها لحفظ الحدود بين قطاع غزة "الشقيقة مصر ال سي ماجيرانها 
ما يضر بأمن مصر واستقرارها  لهابَ قِّ أن الحركة ال تسمح أن يأتي من على شدد كما  ومصر.

 .207في سيناء خصوصاً بأي حال من األحوال 

  غاز إلى قطاع غزة خط   د هلل أن الحكومة تعتزم مد  رامي الحمالفلسطيني  الوزراءأكد رئيس، 
قامة محطة لتحلية المياه هناك، كما أنها بدأت خطوات جريئة الستخراج  "بترول" من حقل الـوا 

 .208رنتيس المعروف منذ عقدين من الزمن
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  في قطاع غزة اعتماد برنامج تشغيل مؤقت الفلسطيني العامة لمجلس الوزراء  األمانةقررت
فرصة عمل، على بند التشغيل المؤقت  2,500ين العاطلين عن العمل بمنحهم للخريج

 .209للخريجين

  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن رفع الحصار عن قطاع غزة لن يكون
قامة ميناء ومطار. االحتاللإال برفع قبضة  موافقة حماس على وضع الحية وأكد  اإلسرائيلي، وا 

 ،سالح الدولية كافة على الميناء والمطار، لضمان عدم استخدامهما في إدخال أي   أنواع الرقابة
 . 210أو ممنوعات

  دعا عمر شحادة، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو لجنة التحقيق في اغتيال
اشف عمر النايف، إلى عدم التسرع بإطالق األحكام وانتظار نتائج التحقيق، "التي سيشارك فيها ك

النايف، الشقيق األكبر للمناضل عمر، بناء على طلب من القيادة الفلسطينية، ما سيفتح الطريق 
ووجه شحادة أصابع االتهام إلى الموساد اإلسرائيلي في عملية اغتيال  لكشف الحقائق".

 .211النايف

  ه في سيارة الفلسطيني السابق عمر النايف الرواية البلغارية بأنه لفظ أنفاس األسيرنفت أرملة
اإلسعاف ولم يتعرض للتعذيب، في حين رفضت السلطات البلغارية السماح للسفير الفلسطيني أو 

 .212شقيق عمر بمعاينة الجثة

  تهاملكيتعود ( 2ألف م 600)دونم  600على  2015سنة في إسرائيليون  مستوطنوناستولى 
وتقع هذه  ها لحجج أمنية.تمنع سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصحابها من دخول ين،فلسطينيل

 .213األراضي بين الجدار األمني الحدودي وبين نهر األردن

  كشف النائب المصري توفيق عكاشة عن توسط رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عند
وأكد  .عسكرياً  وليست انقالباً  ،يونيو" ثورة شعبية 30باراك أوباما لالعتراف بأن " األمريكي الرئيس
ة خالل برنامج "مصر اليوم"، على قناة الفراعين الفضائية، أن نظام السيسي استجاب عكاش

واشنطن وقابل ى لإأن نتنياهو ذهب  ، مؤكداً للتوسط لدى أمريكا "إسرائيل"لنصيحته باللجوء إلى 
 .214أوباما

 29/2/2016، اإلثنين

  من حارة  أكرم، وشقيقه الناشط في حركة حماس، ،اعتقال ناصر بدوي الشاباكجهاز أعلن
طالق نار على الجيش اإلسرائيلي و  قنص سنينة في مدينة الخليل، والمتهمين بتنفيذ عمليات أبو ا 

 .215والمستوطنين بالقرب من الحرم اإلبراهيمي في أكثر من مناسبة
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 يوسف المحمود: إن استمرار تعطيل العملية  الفلسطينية قال الناطق الرسمي باسم الحكومة
م االستجابة لكافة المبادرات والحلول التي طرحتها الحكومة والفصائل وممثلو وعد ،التعليمية

االتفاق عليه، يعود إلى األزمة في تمثيل  الحكومة بجميع ما تم  والتزام المجتمع المدني، 
 .216المعلمين

  ًأو تنظيم  ،، ُيمنع بموجبه أي تجمهرإدارياً  أصدر محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان قرارا
 .217أو االعتصام، بدون إذن مسبق وحسب األصول ،يراتالمس

  أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن انتفاضة القدس أفرزت ثالث حقائق
تؤكد في جملتها على االستعداد الفلسطيني لمواجهة االحتالل الذي يمثل أصل المشكلة في 

خالل  ،وقال مشعل راتيجيات التحرير.على أن وحدة فلسطين واألمة من است المنطقة، مشدداً 
للحديث حول استراتيجيات مشروع المقاومة، على  "على خطى صالح الدين"مشاركته في برنامج 

قناة القدس الفضائية، إن انتفاضة القدس أكدت أن الشعب الفلسطيني لديه مخزون هائل من 
 .218دم األحمرأحمر بالفعل، ومن أجله يراق ال النضال، وأن القدس واألقصى خط  

 الناطق الرسمي  ، وحذرعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعًا لها بمقر الرئاسة في رام هللا
لتمرير مشاريع مشبوهة لفصل  اإلسرائيليمن محاوالت االحتالل  ةأبو ردين نبيلحركة الباسم 

م تحت ميناء عائ إقامةمن خالل مسميات مختلفة؛ كمشروع الضفة الغربية قطاع غزة عن 
في إقامة مؤسساته الوطنية وأكدت اللجنة حق  الشعب الفلسطيني  .الكاملة اإلسرائيليةالسيطرة 

 / يونيوالمستقلة على حدود الرابع من حزيران دولتهوبناء  ،ضمن المشروع الوطني الفلسطيني
 .219وعاصمتها شرقي القدس 1967 سنة

 في الموضوع الفلسطيني ليس هل المركزي السؤال إن زئيف ألكين  اإلسرائيلي وزير الهجرة قال
نما متى ستنهار؟ ستنهار الحالية ما وأشار ألكين إلى أن االنتفاضة  السلطة الفلسطينية أم ال، وا 

وحذر من  هي إال لمحة مصغرة عن الحال التي ستؤول إليه الضفة الغربية بعد انهيار السلطة.
محاوالت "توقف عن بالالمجتمع الدولي  لبطاو  .األمنية للوضع الجديد "إسرائيل"هزية اعدم ج

". سينفجر في وجوهنا ،ألن األمر يدور عن عملية تنفس اصطناعي فقط ال غير ،تقوية السلطة
حين لخالفة وأضاف ألكين أن   ةميال يمكن انتخابهم، ولن يتمكنوا من هز  عباسمعظم المرش 

جون اإلسرائيلية  من لديه أكبر حظوظ لالنتصاروأن  ،حركة حماس في االنتخابات موجود في الس 
 .220وهو مروان البرغوثي

  2015خالل سنة فلسطين المحتلة  إلىاليهود المهاجرين  أعدادازدياد  اإلسرائيلية اإلذاعةذكرت ،
عن  اإلذاعةونقلت  .2014 سنةفي  26,710مهاجرًا، مقارنة مع  29,850 إلىوالذين وصل عددهم 
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نه هاجر من فرنسا إة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية قولها مصادر سلطة السكان والهجرة التابع
، ومن 5,563مقابل  6,612ومن أوكرانيا  ،2014 سنةفي  6,806مقابل  2015 سنةفي  6,832

539,4مقابل  396,6، ومن روسيا 530,2مقابل  573,2الواليات المتحدة 
221. 

  ونروا، من خالل اتفاقية مشتركة مليون دوالر لوكالة األ 38.21تبرعت الحكومة اليابانية بقيمة
ونائب المفوض  ،من مكتب الممثلية اليابانية، Takeshi Okubo وقعها السفير تاكيشي أوكوبو
 في مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة في رام هللا. ،Sandra Mitchellالعام لألونروا ساندرا ميتشل 

التبرع به دفعة واحدة  األكبر الذي يتم  تبرع الهذا التبرع، بحسب بيان صدر عن األونروا،  عد  ويُ 
 .222من اليابان لألونروا
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