




 2016 مارس/ آذار_ _________________________________________________________

  1       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 فلسطينيةاليوميات ال
 2016آذار/ مارس 

 1/3/2016، الثالثاء

 لمخيم هذه األخيرة مااقتح ، خاللبرصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي إياد عمر سجدية استشهد 
 .1جنود إسرائيليين وعشرة فلسطينيا   22صيب خاللها أ   اندالع مواجهاتو قلنديا جنوب رام هللا، 

  السلطات اإليرانية إلى عدم  لها، في بيان ،لتحرير الفلسطينيةاللجنة التنفيذية لمنظمة ادعت
، مؤكدة أن التشكيك في نزاهة منظمة التحرير التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ورفضت

، وأن منظمة التحرير هي المسؤولة عن أسر الشهداء ال يستجدي أحدا   الفلسطيني شعبال
هم في المجاالت كافة، وأن الدعم الذي يقدم للشعب واألسرى والجرحى وكل ما يتعلق بحاجات
 .2في مجال تخصصه كل   ،الفلسطيني يجب أن يتم عبر المؤسسات

  دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى تكامل الدور الفلسطيني مع الدور العربي
، على ضرورة ضائيةفال القدسقناة  معمقابلة له وأكد مشعل، خالل  من أجل إنهاء االحتالل.

الرموز الفلسطينية  وشنوا الحروب واالغتياالت ضد   ،مالحقة العدو وقادته الذين قتلوا النساء واألطفال
ل واالستيطان ألنه جوهر وقال إن حماس تتطلع إلى التخلص من االحتال ،في الداخل والخارج

على إجرامه على  له وتغطية وشدد مشعل على أن التفاوض مع االحتالل تجميل .المشكلة
 .3األرض

  في قراراتها  الوكالة الدولية، إن استمرار في لبنان األونرواوكالة مع  "خلية األزمة"قالت لجنة إدارة
القاضية بتقليص الخدمات الطبية واالستشفائية، سينعكس سلبا  على السلم األهلي في لبنان، كما 

وأكد عضو قيادة حركة  ينيين ومطالبهم.الالجئين الفلسطاتهمت مديرها العام بالتحايل على 
أمام مقر األونروا في  "خلية األزمة" في مؤتمر صحفي عقدته الجهاد اإلسالمي شكيب العينا،

مقترح إنشاء الصندوق االستشفائي التكميلي، الذي أعلن عنه مدير األونروا الخلية  رفضبيروت، 
بتأمين  هاالدولية اإلنسانية، وجدد تمسكللمعايير  ته، لمخالفMatthias Schmaleماتياس شمالي 

 .4والمعيشية لالجئين الفلسطينيين االحتياجات الالزمة والمتطلبات الحياتية

 إفريقيا إسرائيل" صداقة جمعية إنشاء عن الكنيست في نتنياهو بنيامين اإلسرائيلية الحكومة رئيس أعلن،" 
والمصالح  اإلفريقية المصالح أن، الكيان في معتمدين أفارقة وزعم، خالل لقائه مع سفراء

 للدول "إسرائيل" تقدمه أن يمكن الذي الدعم إلى نتنياهو وأشار. متشابهة تقريبا   هي اإلسرائيلية
 .5المعلوماتي واألمن "المتطرف اإلسالمي اإلرهاب" سماهأ ما ضد   الدفاع في اإلفريقية
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  بقتل الرئيس  "إسرائيل"أيمن عودة  يليالمشتركة في الكنيست اإلسرائالعربية  القائمةاتهم رئيس
 ،في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي ،عودةوقال  الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

حين قتل  2004في سنة الذي كان يرأس الجهاز  ،آفي ديخترن وا  شاباك قتل عرفات، الجهاز إن 
 .6أرسل األشخاص الذين قتلوههو من عرفات، 

  والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس إن االحتالل نفذ خالل شهري  األوقافوزير قال
لمقدسات اعتداءات وانتهاكات على ا 109أكثر من  2016 رفبرايوشباط/ يناير / كانون الثاني

 .7ودور العبادة في فلسطين

   فقا  لما ذكره البنك الدولي،فيه معدالت البطالة و رتفع تقطاع غزة من أكثر أماكن العالم الذي  يعد 
فقد انحدر معدل البطالة العام في قطاع غزة في الربع  لإلحصاء، الفلسطينيوبحسب المركز 

 مقارنة بالربع السابق، %4.3وبينما شكلت نسبة االنخفاض  ،%38.4إلى  2015 سنةالرابع من 
غزة. وفي الربع  فإن معدل البطالة يبقى في مستوى مرتفع وخصوصا  بين الشباب في قطاع

بين أوساط الشباب، وبنسبة  %63 نحوومع معدل البطالة الذي يصل إلى  2015 سنةالثالث من 
بين أوساط الشباب الالجئين، كما أن األعداد والنسب بين أوساط النساء أكثر قساوة في  66.3%

 .8%84من ، حيث ذكر المركز الفلسطيني لإلحصاء أن المعدل أكثر 2015 لسنةالربع الثالث 

   ا  من الضفةفلسطيني 616عنى بشؤون األسرى، إن قوات االحتالل اعتقلت قالت مؤسسات ت 
مشترك وأظهر تقرير  فتاة. 18طفال ، و 140، بينهم 2016شباط/ فبراير غزة خالل قطاع و  الغربية

صدر عن نادي األسير، ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، وهيئة شؤون األسرى 
وصل إلى  2015 أكتوبر/ في تشرين األول نتفاضةأن عدد المعتقلين منذ بداية اال والمحررين،
كانت  2016خالل شباط/ فبراير وأوضح التقرير أن أعلى نسبة اعتقال  مواطنا . 4,120أكثر من 

 .9حالة 70بـ ، ونابلس حالة 125 ـتليها الخليل ب ،اعتقالحالة  158 ،في محافظة القدس

 اقتحموا ساحات  إسرائيليا   مستوطنا   1,149لشؤون القدس واألقصى أن  اإلعالميركز ذكر الم
 خاللعدد المقتحمين ن ع %120زيادة ب أي ،2016/ فبراير المسجد خالل شهر شباط

511 عددهم بلغ نالذي ،2016/ يناير الثاني كانون
10. 

 إن عدد الشهداء خالل  قال األمين العام للتجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين محمد صبيحات
بلغ عشرين شهيدا ، وبذلك يرتفع عدد شهداء االنتفاضة التي اندلعت في  2016شباط/ فبراير 

 .11شهيدة 15طفال ، و 51شهيدا ، من بينهم  190إلى  2015تشرين األول/ أكتوبر 
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 2/3/2016، األربعاء

  جنوب  ة عيليهستعمر مد تنفيذهما عملية طعن في عبرصاص االحتالل ب فلسطينياناستشهد
كما أ صيب جنديان إسرائيليين بعد  أصيب بجروح. مستوطنا  وادعت مصادر إسرائيلية أن  ،نابلس

كشف تحقيق أجراه جيش ، و قرب مستعمرة هار براخاه جنوب نابلس فلسطينيانأن طعنهما 
 .12االحتالل أن الجنود فروا تاركين وراءهم أسلحتهم والسترات الواقية

  أفيحاي مندلبليطالمستشار القضائي للحكومة  منبنيامين نتنياهو  اإلسرائيليةكومة رئيس الحطلب 
 نتنياهو كتبو  المصادقة على إبعاد عائالت منفذي العمليات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

ي في تقليص جد   إلى أنه يعتقد أن استخدام اإلبعاد سوف يؤدي مندلبليطفي رسالة بعث بها إلى 
 .13"ت اإلرهابيةالعمليا"

  محمود  السلطة الفلسطينية ، بحضور رئيس16الـ افتتح المجلس الثوري لحركة فتح أعمال دورته
على الموقف الفلسطيني المرحب  عباس كدوأ عباس، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.

لسطينية على بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم، تنبثق عنه آلية دولية لحل القضية الف
 .14غرار اآلليات التي وضعت لحل أزمات المنطقة

  أعلنت حركة حماس عن رفضها للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر سالم بين الجانبين الفلسطيني
في تصريح صحفي صدر عنها،  ،ت حماسقالو  الستئناف "العملية السياسية" بينهما.واإلسرائيلي 

فاف على انتفاضة القدس، وتتضمن "مخاطر أخرى متمثلة ن المبادرة الفرنسية ترمي إلى االلتإ
 .15الفلسطينيين في مدينة القدس وعودة الالجئين" بتصفية حق  

 موشيه يعلون أن الفلسطينيين يرب ون على الكراهية بينما اإلسرائيليين  اإلسرائيلي دفاعزعم وزير ال
البحرية في حيفا، إن "ذراع خالل حفل تخريج ضباط في سالح  ،وقال يعلون يربون على السالم.

وقال يعلون إن  بالغ القوة". استراتيجيالبحرية هو بالنسبة للجيش اإلسرائيلي ودولة إسرائيل ذخر 
على ضوء محاوالت إيران  في كافة الجبهات "وخصوصا   على الجيش اإلسرائيلي أن يكون مستعدا  

 .16بية"نا من جهة حدودنا الشمالية والجنو تفعيل أنشطة إرهابية ضد  

  على خلفية  عكاشة،على إسقاط عضوية النائب توفيق  المصري النوابصو ت أعضاء مجلس
 عضوا   16فيما رفض  .صوتا   465للسفير اإلسرائيلي بالقاهرة، بإجمالي أصوات بلغت  استقباله

 .17أعضاء عن التصويت تسعة، وامتنع تهإسقاط عضوي
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 3/3/2016، الخميس

  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن السلطة الفلسطينية أبلغت أعلن واصل أبو يوسف، عضو
بما فيها "االتفاق  بينهما من االتفاقيات الموقعة ل  الجانب اإلسرائيلي رسميا  أنها ستكون في ح  

، إذا لم عامخذ قبل األمني"، تماشيا  مع قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي ات  
إن إبالغ الجانب اإلسرائيلي هو الخطوة األولى وقال أبو يوسف  يل" بهذه االتفاقيات.تلتزم "إسرائ

 .18ضمن عدة آليات قادمة سيتخذها الجانب الفلسطيني، من أجل تطبيق قرار المجلس المركزي

  للمجلس حضرها ممثلو كتلة اإلصالح نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، خالل جلسة أقر
مشروع ، حركة حماس( في قطاع غزة، ولم يحضرها باقي الفصائل على والتغيير )المحسوبة

وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس  قانون الفصل في المنازعات اإلدارية بالقراءة الثانية.
 ؛النائب محمد فرج الغول، أن القانون يرتكز على اعتماد نظر المنازعات اإلدارية على درجتين

 .19بعد أن كانت ت نظر في درجة واحدة ،كمة العدل العلياالمحكمة اإلدارية ومح

  إن تكرار عمليات االقتحام التي ينفذها الشباب المقاوم  حسام بدران سالناطق باسم حركة حماقال
ات الضفة المحتلة، وتنفيذهم لعمليات طعن أو إطالق نار داخلها، تؤكد أن المرحلة المقبلة مستعمر ل

 .20ات الضفة، مشيرا  إلى أنه ال أمان لهم بعد اليوممستعمر رعب لسكان من انتفاضة القدس تحمل ال

  أعلنت عائلة الشهيد عمر النايف انسحابها من اللجنة التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود
في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة  ،26/2/2016في مالبسات اغتيال نجلها  فيعباس للتحقيق 
بإعادة تشكيل لجنة التحقيق على  عباس الرئيسلها، في بيان  ،ت العائلةوطالب البلغارية صوفيا.

أسس مهنية متخصصة لمتابعة واستكمال التحقيقات التي تجريها السلطات البلغارية. كما طالبت 
واستدعائه للتحقيق مع عدد من أفراد السفارة الذين لهم عالقة مباشرة  بإقالة السفير الفلسطيني فورا  

 .21باألمر

 رمريرون د اإلسرائيلي لدى الواليات المتحدة السفيرال ق Ron Dermer  تناصر  "إسرائيل"إن
في  ،رمريقال دو . داعش تنظيم الشعب الكردي في نضاله من أجل االستقالل، وفي حربه ضد  

وبين  ،"إننا نشعر أن هنالك عالقات قوية بين اليهود واألكراد حديث مع التلفزيون الكردي،
 .22ستان. نتمنى لهم الخير"ردإسرائيل وك

  معطيات تظهر عدد الجرائم الجنسية التي ارتكبت في الجيش العسكرية اإلسرائيلية  لشرطةانشرت
جريمة تحرش  92وجريمة اغتصاب،  12التقرير، وقعت  وبحسب، 2015 خالل سنةاإلسرائيلي 

 .23رتب عالية هذه الجرائم ضباط ذوو معظم المتورطين فيأشار التقرير إلى أن و  .جنسي
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 كد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن "إسرائيل قادرة على الدفاع ليس عن نفسها فحسب أ
ملك البحرين، أمام  وشدد". أيضا   االعتدال والدول العربية المعتدلة في المنطقة أصواتبل عن 
، على Marc Schneier الحاخام اليهودي مارك شناير مؤسسة التفاهم العرقي في نيويوركرئيس 

 أنشناير  ذكرو  ".إسرائيل إلىبين معتدلين ومتطرفين يستند  األوسطأن "توازن القوى في الشرق 
هي  إسرائيلبن خليفة شدد على أن "مسألة بدء بعض الدول العربية فتح قنوات دبلوماسية مع 

 .24مسألة وقت فقط"

 4/3/2016، الجمعة

  جنود االحتالل النار بكثافة صوب مركبتها جراء إطالق أماني حسني جواد سباتيناستشهدت ،
الخليل، فيما  –االستيطاني الواقع على الطريق العام بيت لحم  بالقرب من مفرق غوش عتصيون

 .25أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح نتيجة تعرضه لمحاولة الدهس من قبل سباتين

 أن "السلطة 16الـ اته العادية اجتماع انتهاء دورة دعب له المجلس الثوري لحركة فتح، في بيان أكد ،
أن و االستراتيجية لشعبنا عبر قائدة نضاله منظمة التحرير الفلسطينية"،  اإلنجازاتالوطنية أحد 

"السلطة لبنة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية العتيدة، ولن نسمح بانهيارها أو حلها، كما لن 
نجاز االستقالل الوطني، نراكم نسمح بتحويل هدفها األساسي والمتمثل في إنهاء اال حتالل وا 

المجلس "ضرورة إعطاء الحوارات األخيرة في الدوحة، الفرصة  وأكد عليها ونطور من أدائها".
استمرار مماطلة حماس، يدفع الحركة بتفعيل خيارات أخرى "ن أشار إلى أ، و "الكافية للنجاح

 .26"ياسات فئويةمعاناة شعبنا الرهين والمخطوف لس وإنهاءغزة الستعادة 

 كما  .كته الرافض إلقامة إمارة في غزةموقف حر  ،القيادي في حركة حماس ،جدد محمود الزهار
: "من يتعاون مع االحتالل قائال  كر الزهار استمرار التنسيق األمني من أجهزة السلطة مع االحتالل، ناست

 .27بل خطيئة دينية" سياسيا   ست موقفا  شعبنا هو جزء منه، وقضية التعاون والتنسيق األمني لي ويؤيده ضد  

  (أوتشا) لتنسيق الشؤون اإلنسانية المتحدةمكتب األمم قال United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian (OCHA)  منزال   323فككت  أوإن السلطات اإلسرائيلية هدمت 
ما  ،2016في المنطقة ج، منذ بداية في جميع أنحاء الضفة الغربية، غالبيتها العظمى  ومنشأة

 .28أكثر من نصفهم من األطفال ،فلسطينيا   440أدى إلى تشريد ما يقرب من 

  عدد العاملين في مجال دراسة استقصائية كشفت أن  يةسرائيلاإلوزارة الرعاية االجتماعية أجرت
 %5النساء، و من هممن %95، 2014خالل سنة  12,730و 11,420 ما بينفي "إسرائيل"  الدعارة

من العامالت في مجال الدعارة أمهات،  %62أن  وأوضحت الدراسة من الرجال المخنثين.
 .29حاجة إلى المالبأن معظم العامالت في الدعارة يقمن بذلك ألنهن و  ،منهن قاصرات %11و
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 5/3/2016، السبت

 ارات أخرى لما يسمى إن تهديد حركة فتح باستخدام خي سامي أبو زهري قال الناطق باسم حركة حماس
 يعكس حقيقة نواياها ورغبتها باالستقواء بالخارج لتحقيق أجندتها ومصالحها الفئوية. "استعادة غزةـ"ب

في تصريح صحفي، أن ما فشل فيه االحتالل بتركيع غزة ستفشل في تحقيقه قيادة  ،وأكد أبو زهري
الخيار الوحيد أمام فتح هو التخلي عن وأضاف أن  فتح، كما أنه ال توجد شرعية حتى تعود إليها غزة.

 .30واعتماد مبدأ الشراكة والتوافق ،واحترام نتائج االنتخابات الشعب الفلسطيني،لغة الوصاية على 

 دراسة تكشف بعض تفاصيل  ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،قدم صائب عريقات
وقال  ."إسرائيل"وطبيعة العالقة مع  ،ةية من القضية الفلسطينيمريكاأل المواقف الدولية وخصوصا  

ية طلبت من الرئيس عباس التريث واالنتظار وعدم تنفيذ قرارات المجلس مريكعريقات إن اإلدارة األ
 األوضاعتغيير ووعدت بالعمل على  ،اإلسرائيلية -المركزي الفلسطيني بتحديد العالقات الفلسطينية 

 .31إال أن الحكومة اإلسرائيلية رفضت ذلك ،صفقةوذلك من خالل تقديم رزمة أو  ،على األرض

 األونروا من مسؤولية  وكالة نه لن يتم إعفاءإرامي الحمد هللا  الفلسطينيالوزراء رئيس  قال
ن الحكومة ستواصل كد أاستمرار تقديم الخدمات لالجئين ورعايتهم داخل المخيمات وخارجها، وأ

 .32خيماتتنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في الم

 تاليا ساسون تقال Talia Sasson،  المنظمات غير الحكومية "، إن "صندوق إسرائيل الجديد"رئيسة
هي المعارضة الحقيقة في إسرائيل، وهي التي تدافع عن حقوق اإلنسان، ولذلك فإن الحكومة 

قراطية، و نحن بحاجة إلى سالم، إذا أردنا الحفاظ على الديم"ساسون  التوق ."هاتسن قوانين ضد  
ذا أردتم الدفاع عن ديم قراطيتكم، فعليكم أن تمنحوا للفلسطينيين الحق في إقامة دولة لهم، وهذا و وا 

ألف  400قراطية عندما نضع و لن تكون هناك ديم" على أنه ساسونوشددت  ."في صالح إسرائيل
ن، قانون مليون فلسطيني، وعندما يعيش الناس تحت نظامين قانونيين مختلفي 2.6مستوطن وسط 

 .33"لإلسرائيليين وقانون آخر للفلسطينيين

 6/3/2016، األحد

  المصرية حول اتهامها في قضية اغتيال النائب العام  التصريحاتاستهجنت حركة حماس
تلك التصريحات غير  إنالناطق باسم الحركة سامي أبو زهري وقال  المصري هشام بركات.

 طوير العالقات بين حماس والقاهرة.صحيحة، وال تنسجم مع الجهود المبذولة لت

مسؤولية جماعة في مؤتمر صحفي أعلن  قد مجدي عبد الغفارالمصري وزير الداخلية وكان 
ن عناصر حماس شاركوا في الحادث بـ"التخطيط إاإلخوان المسلمين عن اغتيال بركات، وقال 

 .34وتدريب اإلخوان على كيفية الرصد"
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 اتفاقها وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مع الحكومة، على  نيةالفلسطي أعلنت الكتل البرلمانية
أربعة دام إضراب بعد ، عدة نقاط لحل أزمة إضراب المعلمين بشكل سريع، والعودة للمدارس

)نحو  مليون شيكل 24إلى االتفاق على دفع  عن المجلس التشريعي صدروأشار بيان  .عيباأس
دفعة ثانية للمعلمين ما بين  بوع من العودة للدوام، ومثلهاأسللمعلمين بعد  مليون دوالر( 6.11

يتم الحوار بين الحكومة واللجنة المطلبية التي سيتم تعيينها من س، و 1/5/2016و 1/4/2016
المجلس المركزي لالتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين؛ للتسريع في تنفيذ ما تبقى من الديون 

1/9/2016وصرفها بحد أقصى 
35. 

  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قادة الحركة اإلسالمية في السودان إلى  ،خالد مشعلدعا
الذي وصل العاصمة  ،مشعلوقال  للوحدة". جعل وفاة المفكر اإلسالمي حسن الترابي "موسما  
... فقدت ع الذي تملكني لم أشعر به من قبلالسودانية لتأدية واجب العزاء بوفاة الترابي، "الوج

 .36تحن طه الجوامد" العقل الفسيح الذي يعرف الهدف وال األمة

  إن زئيف ألكين ،وزير استيعاب القادمين الجدد ،في الحكومة اإلسرائيلية القدسقال وزير شؤون ،
، منذ عام وهم يهددون بذلك، لكن ا  ية بوقف التنسيق األمني ليس جديدتهديد السلطة الفلسطين"

ن التنسيق األمني يحمي عباس أكثر من إسرائيل، ولهذا أعتقد هناك أمر ال يمكن إغفاله، وهو أ
، سنرى العديد من القيادات في السلطة ا  أجوف، وفي حال أصبح التهديد جدي أن هذا التهديد

 .37"الفلسطينية تتراجع

 قال ليونيداس بانتليدس Leonidas Pantelides مدير دائرة الشرق األوسط في وزارة الخارجية ،
ليس صحيحا  أن ": ال  ئقاأضاف . و "موقف قبرص من فلسطين لم ولن يتغير"ن القبرصية، إ

قبرص قد غيرت موقفها، وقبرص لن تغير مواقفها بشأن الموضوع الفلسطيني، صحيح أن هناك 
تحسنا  في العالقات بين إسرائيل وقبرص، ولكن هذا لن يكون على حساب عالقتنا مع األصدقاء 

 .38"العرب

  أن جمعية إلعاد أظهر تحقيق صحفيElad Association  االستيطانية تلقت معظم تمويلها من
بمبلغ يزيد عن  تلقت تمويال   إلعاد، إن وقال التحقيق، الذي نشرته صحيفة هآرتس جهات مشبوهة.

)نحو  مليونا   275، وتبين أن 2013–2006الفترة خالل  مليون دوالر( 115)نحو  مليون شيكل 450
كمالجئ للمتهربين من الضرائب، د  ها جاءت من شركات مسجلة في دول تعمنمليون دوالر(  70

بعض هؤالء المتبرعين تبرعوا في الماضي كما جاء في التحقيق أن  البهاما وسيشيل. رمثل جز 
 .39لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
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 7/3/2016، اإلثنين

 ماس، نفي حركته أي تدخل لها في جدد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة ح
الحركة من  طلقت ضد  الشأن الداخلي المصري، داعيا  إلى ضرورة التدقيق في االتهامات التي أ  

إن جهودا  كبيرة بذلت لتجاوز الوضع الذي وصلت إليه  أبو مرزوق وقال الداخلية المصرية.وزارة 
يتهم الحركة بإدارة عملية اغتيال و  ريوزير الداخلية المصفجأة يخرج لالعالقة بين حماس ومصر، 

صالح البردويل  بالحركةأكد القيادي كما  لنائب العام هشام بركات، وبعد فترة طويلة من الحادث.ا
وال من قاموسنا، وال في سيرتنا، وال  ،وال من برنامجنا ،وال من قيمنا ،على أنه "ليس من فلسفتنا
 .40أو التدخل في الشؤون الداخلية لها" ،يأو بأي قطر عرب ،تاريخنا المساس بأمن مصر

 محمود عباس، إن القدس هي القلب النابض لفلسطين وال معنى  الفلسطينيةالسلطة  قال رئيس
في مؤتمر صحفي عباس، وأكد  ين دون أن تكون القدس عاصمة لها.ألن تكون دولة فلسط

، Joko Widodo ويدودو جوكو يندونيساإلمع الرئيس  ية جاكرتاندونيسفي العاصمة اإل مشترك
أن "دعوتنا لزيارة فلسطين والقدس تهدف  ،واألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد مدني

 .41مع السجان" لتعزيز صمود أهلنا هناك، وهي زيارة للسجين وليست تطبيعا  

 ة، مطالبا  الوزير مازن غنيم إن قطاع غزة يمر بأزمة مياه كارثي الفلسطينية قال رئيس سلطة المياه
جميع الجهات بالتحرك إلنقاذ الوضع، حيث أنه ال يوجد مجال للتأخر وسط تصاعد مستمر في 

 .42من المياه الجوفية %97حدة األزمة والتلوث الذي طال 

  قرار دول مجلس التعاون الخليجي تصنيف  إناإلسرائيلية بنيامين نتنياهو  الحكومةرئيس قال
تطور بالغ األهمية، ال بل إنه مدهش، إال أن ما ال يقل  عنه " هابيا  تنظيما  إر  اللبناني حزب هللا

 المواصالتوزير طلب و  ."في الكنيست على إدانة هذا القراردهشة  هو إقدام حزبْين ممثلْين هنا 
قراطي و من لجنة آداب السلوك البرلمانية فحص موقف نواب التجمع الوطني الديميسرائيل كاتس 
 "إسرائيلرئيس حزب قرار الخليجي. ورأى الة للسالم والمساواة الذين دانوا قراطيو والجبهة الديم

السكان العرب في  أوساطالقائمة المشتركة ال تمثل المتطرفين في  أندور ليبرمان جفيأ "بيتنا
القائمة بمجموعة من  أعضاءووصف  ،بل المتطرفين في العالم العربي أجمع ،فحسب "إسرائيل"
 .43اإلرهابيين

  الجئة فلسطينية منذ بداية الصراع  444ي سورية استشهاد يمجموعة العمل من أجل فلسطينوثقت
 62الجئة قضين نتيجة القصف، و 214وبينت المجموعة أن  .2011مارس  السوري في آذار/

جراء استهدافهن برصاص  26ونتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك، 
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تحت  34، وبإعدامات ميدانية 5و، غرقا   26بطلق ناري، و 21و، إثر التفجيرات 37قناصين، و
 .44ألسباب أخرى 19التعذيب في السجون السورية، و

  لقمة االستثنائية لكلمته أمام الجلسة االفتتاحية  ، خاللي جوكو ويدودوندونيساإل الرئيسأعرب
بدأت أعمالها في  الخامسة لمنظمة التعاون اإلسالمي حول قضية فلسطين والقدس الشريف التي

نه لشرف للشعب والحكومة اإلندونيسيين إوقال  .ن قلقه لتدهور األوضاع في فلسطينع، جاكرتا
إلى إنهاء  "إسرائيل"داعيا   ،أن تستجيب للطلب الفلسطيني الستضافة هذه القمة االستثنائية

 . 45"إسرائيل"حيال  "نفد"قائال  إن صبر العالم و احتاللها األراضي الفلسطينية، 

  لقمة االستثنائية الخامسة " الذي صدر بعد اجاكارتا "إعالنفي  ،اإلسالميةطالب قادة الدول
بتقديم الدعم من أجل عقد مؤتمر  ،لمنظمة التعاون اإلسالمي حول قضية فلسطين والقدس الشريف

 جل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل  أيؤسس لمسار دولي جماعي جديد من  دولي للسالم
للمرجعيات  وطبقا   ،لجدول زمني واضح ومحدد وفقا  ، 1967 سنةحدود ما قبل  أساسلدولتين على ا

تفعيل المساهمة المالية "بإعادة كما طالبوا . بما في ذلك مبادرة السالم العربية ،المعترف بها دوليا  
 ،"ليةبمساهمات ما واألقصىوتوسيع المشاركة في صندوقي القدس  ،في صندوق القدس ووقفيته

، اتمستعمر إلى حظر منتجات ال ،والمجتمع الدولي على نطاق أوسع ،دعوة الدول األعضاء وأكدوا
دراج قادة المستوطنين  .46على قائمة اإلرهابيين والمجرمين المطلوبين للمحاكمة الدولية وا 

 8/3/2016، الثالثاء

  قتل و  ،نار وطعن إطالقتنفيذهم عمليات  بعد ،برصاص االحتالل فلسطينييناستشهد أربعة
 .47وبتاح تكفا شمال تل أبيب ،ويافا ،القدسفي آخرون  14وأصيب  إسرائيليخاللها 

 حول االعتقاالت التعسفية والتعذيب  تقريرا   عربية لحقوق اإلنسان في بريطانياأصدرت المنظمة ال
أسس  علىاعتقالهم واستدعاؤهم  عدد من تم   إنفيه قال ، 2015 خالل سنة الضفة الغربيةفي 

 27و ،امرأة 25 ، بواقعاستدعاء( 323حالة اعتقال، و 1,392) ا  فلسطيني 1,715قد بلغ  سياسية
النسبة الكبيرة من الذين الفتا  النظر إلى أن ، طالبا   422و، معلما   41وصحفيا ،  68و، طفال  

. فلسطينيا   969بواقع  ،االحتاللهم أسرى محررون من سجون  واالستدعاء لالعتقالتعرضوا 
اعتقال  حالة 462على بواقع األنسبة الشهدت محافظة الخليل  ،وحسب التوزيع الجغرافي

وأوضح  ...في محافظتي رام هللا والبيرة تحاال 208وحالة في محافظة نابلس،  246و ،واستدعاء
"ففي  ؛على ميزانية السلطة الفلسطينية التقرير أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تشكل عبئا  

مليار دوالر هي  3.860مليار دوالر من أصل  1.078تخصيص مبلغ يقدر بـ  تم   2014 عام
 .48وهو ما يعادل ميزانية وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم" ،موازنة السلطة
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  بدأت أعمال لجنة التحقيق البلغارية في وفاة األسير الفلسطيني السابق عمر النايف، وقال
إن تقرير خبراء الطب الشرعي يشير  ،تهلعاصمة صوفيا مع ممثلي أسر االدعاء العام في لقاء با

وأضاف أن المدعي العام صرح بأن الصورة غير  إلى ما سماه "آثار فعل خارجي" على جثمانه.
 .49أو أنه انتحر ،وفاة بسبب اعتداء تعرض لهالواضحة لدى السلطات؛ إذ ال تعرف ما إذا كانت 

  إلعالن عن مقتل عنصر في جهاز الشاباك، وذلك خالل اشتراكه اب اإلسرائيليةسمحت الر قابة
 .50ةفي المنطقة الحدودية مع قطاع غز بعملية أمنية 

  يعتقد و ، "إسرائيل"خارج  48فلسطينيي اإلسرائيليين اليهود أنه يجب طرد أو نقل  من %48يعتقد
 مركز بيو للدراساتأفضل، بحسب استطالع  يستحقون تعامال   "إسرائيل"أن اليهود في منهم  79%

Pew Research Center.  بالغ  5,601، المبني على مقابالت شخصية مع االستطالعووجد
ديانات أخرى أو من  34، ودرزيا   439و ،مسيحيا   468و ،مسلما   871و ،يهوديا   3,789) إسرائيلي

، أن اليهود 2015مايو أيار/ و  2014 أكتوبر تشرين األول/بين  إجراؤه ، والذي تم  (غير منتمين
 "إسرائيل"تؤذي، أمن  أنمن  ات في الضفة الغربية تساعد، بدال  مستعمر اإلسرائيليين يعتقدون أن ال

 .51للشعب اليهودي "إسرائيل"معظمهم أن هللا منح يعتقد و 

  المؤسسات الفلسطينية والعربية الناشطة في الواليات  تطالبنايف، العلى خلفية اغتيال عمر
الفلسطيني  رياض المالكي والسفير الفلسطيني بإقالة ومحاكمة وزير الخارجية األمريكيةالمتحدة 
التحالف الفلسطيني لها وقعه كل من  بيانجاء في و  .أحمد المذبوح والطاقم األمني افي بلغاري

وتحالف الجمعيات الفلسطينية  ،وشبكة الجالية الفلسطينية ،مسلمي أمريكا واتحاد ،قراطيو الديم
ساءة ،ض لمضايقاتالشهيد تعر   ن، أمركز النهضة الثقافيو  ،األمريكية ومحاوالت  ،معاملة وا 

 .52من توفير الحماية والرعاية المطلوبة متكررة لطرده بدال  

 كية قضيتين يويحملون الجنسية األمر  الغربية مجموعة من الفلسطينيين المقيمين في الضفة رفعت
 .53مليار دوالر 5.34م بتعويضات بقيمة شخصيات وهيئات مرتبطة باالستيطان تطالبه ضد  

 أوتمويلها بشكل جزئي  منشأة تم   121 تهدمأن قوات االحتالل اإلسرائيلي  أعلنت األمم المتحدة 
، متجاوزة بذلك 2/3/2016–1/1الفترة  خاللكلي من مانحين دوليين في الضفة الغربية المحتلة 

2015 سنةهدمها في  منشآت تم   108
54. 

  ومما جاء الفلسطيني بمناسبة يوم المرأة العالمي أوضاع المرأة الفلسطينية ءاإلحصااستعرض ،
حو نبلغ  الضفة الغربية وقطاع غزةفي  2015 سنةعدد السكان المقدر في نهاية  في البيان، أن

 .55%2.49مليون أنثى بنسبة  34.2و ،%8.50مليون ذكر بنسبة  41.2مليون فرد؛ منهم  75.4
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  في تورطها بحماس حركة إن نفي أبو بكر عبد الكريم زارة الداخلية المصرية و باسم  المتحدثقال
 .56غتيال"التحقيقات أثبتت تورطهم في اأمر "يخصها"، لكن "ال مقتل النائب العام هشام بركات

 9/3/2016، األربعاء

  عد عمليةديد بالقدس بحالبرصاص قوات االحتالل في باب  إصابتهما عدب فلسطينياناستشهد 
صابته بجروح خطيرة.إط  صيب آخروأ  فلسطيني استشهد كما  الق نار ومحاولة دهس مستوطن وا 

 .57محاولتهما طعن جنود إسرائيليين بعد ،على أحد الحواجز العسكرية بالقرب من سلفيت

  نائب الرئيس األمريكي جو بايدن ، خالل استقبالهمحمود عباسالسلطة الفلسطينية رئيس أكد 
Joe Biden1967الدولتين على حدود  دة األمل وتوفير األفق السياسي لتحقيق خيار حل  ، أن إعا 

بناء و  اإلسرائيلية، ، وأن استمرار اإلمالءاتةمنطقالهو مفتاح األمن والسالم واالستقرار في 
راقة الدماءحالة وتكريس  ،اتمستعمر ال  .58االحتالل هي أسباب العنف وا 

  جماعة اإلخوان المسلمين، وأن قراراتها لها مع ظيمية عالقات تنحركة حماس أن ال وجود لأكدت
في  مع مسؤولين مصريينجرت كشفت حركة حماس عن اتصاالت و  .يصنعها مكتبها السياسي

تركزت على و  ،م الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام هشام بركاتااتهأعقبت ، القاهرة
أنه جرى التأكيد من قبل حماس على ري هالناطق باسم حماس سامي أبو ز  قالتجاوز األزمة. و 

 .59أنها معنية باستمرار الجهود المبذولة من أجل تطوير العالقة

  أقر  وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون بأن "ال حلول سحرية" لوقف فوري لموجة العمليات
لخطوات المسلحة التي ينفذها فلسطينيون، لكنه أفاد بأن المؤسسة األمنية تدرس مزيدا  من ا

التصعيدية "لوقف موجة اإلرهاب"، وأن مسألة ترحيل عائالت منفذي "عمليات إرهابية" ما زالت 
 . 60قيد دراسة المستشار القضائي للحكومة، و"قد نقر  هذا اإلجراء إذا ثبت لنا أنه رادع"

 فاوضات انفراجة في المحادثات والم "ال توجد أي   إنه ل وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلوناق
"إسرائيل ليست مستعدة لقبول طلب تركيا برفع الحصار  على أن يعلونشدد و  الجارية مع تركيا".

 .61"إسطنبولاألمني عن قطاع غزة، وفي المقابل تركيا ترفض إغالق مكاتب حماس في 

 ستؤدي  األنفاقالبحر في  مياه صبحي رضوان "إن مشكلة ضخ   الفلسطينية قال رئيس بلدية رفح
واللسان البحري الذي تنشئه مصر  ،الشرب مياهوستؤدي لملوحة  ،هيار البنية التحتية لرفحإلى ان

 .62على شاطئ رفح المصرية سيؤدي إلى انجراف شاطئ بحر رفح "

  سامح شكري أن مصر تدعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي  المصري الخارجيةأكد وزير
 .63اإلسرائيلي –ني للصراع الفلسطي للسالم من أجل إيجاد حل  
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 علي حاجي زادة أمير اإلسالميةفضائية التابعة لحرس الثورة -قائد القوة الجو قال Amir Ali 

Hajizadeh والعراق وكل المظلومين  ةمتاحة لشعوب فلسطين ولبنان وسوري اإليرانيةالصواريخ  نإ
وستنهار في  ،س طويال  ن عمرها ليا  و  إيران،" محاصرة اليوم من قبل إسرائيل" إنوقال  .بالعالم
 .64الحرب

  يرولتأالفرنسية جانمارك  الخارجيةزير قال و JeanMarc Ayrault  إن حكومته لن تعترف بالدولة
الفلسطينية بشكل تلقائي في حال فشلت المبادرة الفرنسية لتحريك المفاوضات الفلسطينية 

 .65اإلسرائيلية

  إسرائيلـ"اظ على التفوق العسكري اإلقليمي لإنه يجب الحف األمريكي جو بايدن الرئيسقال نائب". 
"نحن ملتزمون بأن نضمن أن تكون  ،"إسرائيلـ"اجتماعه مع نتنياهو خالل زيارة ل دعب ،وقال بايدن

واالحتفاظ بتفوقها الكيفي  ،إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة كل التهديدات الخطيرة
 .66"لتحقيق ذلك كاف   مع كم   

 10/3/2016، سالخمي

  أنهت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر اعتصامها في مقر المجلس التشريعي الذي استمر
 .67أزمة استدعائها للتحقيق من النائب العام في السلطة الفلسطينية بعد ،أسبوعين

  حماس محمود الزهار أنه ال يعتقد أن كل األجهزة األمنية المصرية تتهم حركة  القيادي فيأكد
كشف الزهار أن العالقة بين الحركة و كته بالضلوع في اغتيال النائب العام هشام بركات. حر 

وبشأن تصنيف دول مجلس التعاون  .ا زالت جيدة"مكانت و "وجهاز المخابرات العامة المصرية 
الخليجي حزب هللا اللبناني تنظيما  إرهابيا ، قال الزهار إن مصطلح اإلرهاب ال يوجد عليه اتفاق، 

وأن "حماس ال تدخل في لعبة المحاور، وأنها  ،التصنيف "هو موقف سياسي"هذا وضحا  أن م
 .68كبير اسمه إسرائيل" مع هذا أو مع ذاك، وتنأى بنفسها من هذا التطور ألن لديها هم   تليس

  بالعمل  البدء قريبا   (كابينيت)المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية قرر
الفجوات الموجودة في الجدار األمني الفاصل في محيط القدس وفي جنوب جبل الخليل.  على سد  

وسحب "، اإلسرائيليين إغالق محطات إذاعية فلسطينية تحرض على اإلرهاب ضد  كما قرر "
وستتم مواصلة العمل على  ،العمل والتجارة من أهالي اإلرهابيين الفلسطينيين وأقربائهم"تصاريح 
 .69"الفترة الزمنية المطلوبة للمصادقة على هدم منازل اإلرهابيين الفلسطينيين تقصير

  يوآف غالنت  اإلسرائيليوزير اإلسكان أعلنYoav Galant ة إقامة ميناء بحري لقطاع فكر  هتأييد
جزيرة معزولة ال تقوى على "له إلى ل غالنت إن إغالق مصر للحدود مع القطاع حو  اقغزة، و 
من وراء ذلك  إسرائيل""ـوقال إنه سيكون ل أن فكرة الميناء البحري ستحل المشكلة. ، ورأى"الحياة
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وعدم تحمل مسؤولية السكان هناك، وكذلك  ،استمرار الهدوء :وهي ،ثالث مصالح تجاه القطاع
 .70نزع السالح

  يؤيدون  اإلسرائيليينمن  %63 أن إلىنتائج استطالع يشير  اإلسرائيلي معاريفنشرت صحيفة
ال  إنهم اإلسرائيليينمن  %62 قالو  منفذي العمليات. الفلسطينيين الشهداء أهالي بعادا  و حيل تر 

من  %77وقال  عملية. أوالتعرض لحادث  بإمكانيةلديهم هاجس  %60ن ا  ، و باألمانيشعرون 
نهاءالسالم  إحاللتفعل ما يكفي من أجل  نتنياهوحكومة  أنال يرون إنهم  اإلسرائيليين  وا 
بنيامين نتنياهو حول ما يجري منذ بداية  داءأغير راض  عن  هممن %79 أن إلىمشيرة  التصعيد.
 .71االنتفاضة

  من  40قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن قوات االحتالل اعتقلت
 .72من األطفال معظمهم، 2016منذ بداية في انتفاضة القدس المصابين 

 سأية جي فور شركة الحراسة البريطان أعلنت Formerly Group 4 Securicor (G4S) أنها 
حركة المقاطعة وسحب تجاوبا  مع الضغوط الناجمة عن  "إسرائيل"ستغلق مكاتبها في 
 .73العقوبات )بي دي أس(االستثمارات وفرض 

 أعلن المدير العام لشركة نتيفي هغاز اإلسرائيلية Israel Natural Gas Lines (INGL)  صموئيل
2017 سنةالغاز اإلسرائيلي إلى األردن خالل  ضخ  سيبدأ أنه  Samuel Tordjman انتورجم

74. 

  القبة الحديدية  بناء علىإن مهندسين إسرائيليين يعملون  اإلسرائيلية ن في االستخباراتو مسؤولقال
 في قطاع غزةنفاق األ، وهي شبكة تساعد في كشف Underground Iron Dome تحت األرضية

 نحوأنفقت  اإلسرائيليةحكومة الوطبقا  لتقرير بثته القناة التلفزيونية اإلسرائيلية الثانية، فإن  .هاوتدمير 
وقد خصصت  في سعيها لعرقلة عمليات بناء أنفاق غزة. 2004 سنةي منذ أمريكمليون دوالر  250

 ،ادة لألنفاق"بناء قدرات مضـل 2016 ة لسنةميزانية الماليالمليون دوالر في  40واشنطن من جانبها 
قول  لكشف وتحديد وتحييد األنفاق السرية التي تهدد الواليات المتحدة أو إسرائيل"، على حد  

Christopher Sherwood ية كريستوفر شيروودمريكالمتحدث باسم وزارة الدفاع األ
75. 

 11/3/2016، الجمعة

 سترد على  ةجبهال أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن
الجبهة سيكون بحجم جريمة  وقال مزهر "إن رد   عملية اغتيال األسير المحرر عمر النايف.
من  مزهر أن هناك "تقصيرا   ذكرو  في أعناق رفاقه". االغتيال ولن يتأخر، ودم الشهيد سيبقى دينا  

لحماية للشهيد عمر قبل السفارة الفلسطينية في بلغاريا، ومن السفير الفلسطيني بعدم توفير ا
 .76النايف، وهو يتواجد في السفارة"
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  قالت السفيرة اإلسرائيلية في بلغاريا إيريت ليليانIrit Lillian أي  دور فيما  "إسرائيل"إنه ال يوجد لـ
المحقق الفلسطيني وممثل أجرى  أخرى، ومن جه لنايف.ألسير الفلسطيني السابق عمر احدث ل

السفير  ايتصدره ،يم حمودي في صوفيا تحقيقات مع أطراف فلسطينيةاالدعاء في رام هللا إبراه
 .77في مالبسات استشهاد النايف ،الفلسطيني أحمد المذبوح

  ماليين دوالر لصالح  أربعةرامي الحمد هللا تقديم الحكومة مبلغ الفلسطيني أعلن رئيس الوزراء
 إلى الحمد هللا شاروأ .الشوكي بناء مركز خالد الحسن لمعالجة أمراض السرطان وزراعة النخاع

، 2015" في سنة إسرائيلـ"ل من المرضى الفلسطينيين آالف حالة 10لت حو  الفلسطينية ن السلطة أ
من مرضى السرطان، هذا إلى جانب التحويالت للمستشفيات الخاصة، والتي كلفت  %37منها 

 .78مليون دوالر 100خزينة السلطة الوطنية نحو 

  تم  برعايةنتائج االجتماع الذي  األونرواوكالة مع الفلسطينية لية األزمة لجنة إدارة خلخصت 
 عباس إبراهيم، بين وفد القوى الفلسطينية ومدير عام وكالة اللبنانيالمدير العام لألمن العام 

األونروا ماتياس شمالي، بأن "اللواء إبراهيم تمكن من وضع كل ملف الخدمات التي تقدمها 
المتحدة  لألمملالجئين الفلسطينيين في لبنان في عهدة األمم المتحدة، واألمين العام األونروا إلى ا

وأن هذا األمر  ،، والقرار ليس بيدهمعطى ألي حل   أيأن شمالي ال يملك  من جديد، خصوصا  
وفتح  الدولية، " تصعيد المواجهة مع الوكالةاألزمةقررت "خلية كما  إنجاز يسجل للواء إبراهيم".

 .79ة المطالب كلها سلة واحدةمعرك

  قال جيش االحتالل اإلسرائيلي إن أربعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة وسقطت في مناطق
 .80مفتوحة قرب مدينة سديروت القريبة من الشريط األمني دون أن توقع إصابات أو أضرارا  

  عند باب الخليل ، لمستوطنتنفيذه عملي ة طعن  فلسطيني بعداعتقلت قو ات األمن اإلسرائيلي ة
 .81وصفت بالمتوسطة المستوطنبالقدس المحتلة. وقالت مصادر إسرائيلية إن جروح 

   القناة اإلسرائيلية الثانية، وبثت شريطا  مؤيدا  لعمليات  تمكنت المقاومة الفلسطينية من اختراق بث
ات األخيرة كتب من العملي سم "انتفاضة القدس" بثت المقاومة صورا  ا. وتحت المقاومة الفلسطينية

بعد ساعات من  ذلكوجاء  بالمزيد من العمليات. "إسرائيل"عليها باللغة العبرية عبارات تتوعد 
واعتقال مدير مكتبها في الضفة الغربية  ،اقتحام قوات االحتالل مقر فضائية "فلسطين اليوم"

 .82فاروق عليات

 145الدورة  أعمالب في ختام على مستوى وزراء الخارجية العر  ،رحب مجلس الجامعة العربية ،
 .83بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسالم
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 12/3/2016، السبت

 سراء سلمان أبو خوصة وأصيب نحو أربعة آخرين من  ،استشهد الطفالن الشقيقان ياسين وا 
 .84ذويهما بجروح متفاوتة جراء استهداف طائرات االحتالل اإلسرائيلي لمنزلهم شمال قطاع غزة

 .ومن المقرر أن يبحث الوفد مع  وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة للقاء المخابرات المصرية
وا عادة فتح معبر  مصر،ملفات تتعلق بعالقة حماس مع  المصريةمسؤولين بالمخابرات العامة 

 .85رفح

 إتمام محمود عباس، بالتشاور مع رئيس الحكومة رامي الحمد هللا السلطة الفلسطينية قرر رئيس ،
قع بين الحكومة واتحاد المعلمين  ، ومنح المعلمين زيادة كامال   2013 سنةتطبيق االتفاق المو 

، والعمل على دراسة 2018و 2017 سنتيموزعة بالتساوي مع بداية  %10طبيعة العمل بنسبة 
فق االتفاق الموقع في  م كما قرر تصحيح أوضاع االتحاد العا .18/2/2016وضع اإلداريين و 

 .86قراطيةو للمعلمين الفلسطينيين بالوسائل الديم

  ناشطا   150األسرى والمحررين في فلسطين إن سلطات االحتالل اعتقلت  شؤونقالت هيئة
على خلفية ممارسة ، 2015منذ انطالق االنتفاضة الفلسطينية في تشرين األول/ أكتوبر  ،فلسطينيا  

عدد منهم لوائح  فت أن االحتالل أصدر في حق  بوك. وأضا فيس موقعحرية الرأي والتعبير على 
 .87آخرين قرارات باعتقالهم إداريا   اتهام بـ"التحريض"، فيما أصدر في حق  

 13/3/2016، األحد

 اليهودية الحركة من أجل إنقاذ القدس"ت أطلق The Movement For Saving Jewish Jerusalem "
تفاصيل خطة تنص على فصل غربي القدس  عرضت من خاللهموقعا  على الشبكة اإللكترونية، 

فيها.  مسار الجدارو تغيير حدود المدينة على و  ،عربيةال حياءاألوالمستعمرات في شرقي القدس عن 
إلى  رةمشي، آالف فلسطيني 307بينهم  ،ألفا   829إلى أنه يعيش في القدس بشطريها وأشارت الحركة 

وخفض نسبة  ،%81ة اليهود في المدينة إلى ألف فلسطيني رفع نسب 200من أن من شأن التخلص 
قرية وحيا  في القدس  28إلى وجود النظر  الحركة تقريرولفت  .%19الفلسطينيين إلى أقل من 

 ستةألف عربي و  27ألفا ، إضافة إلى البلدة القديمة في القدس التي يعيش فيها  296يعيش فيها 
 .88تعمرة إسرائيلية شرقي القدسمس 12ألف يهودي في  198آالف يهودي، في حين يعيش 

 التي  قطاع غزة أنها حلت جمعية "الباقيات الصالحات" الخيريةفي  الفلسطينية أعلنت وزارة الداخلية(
وجاء في كتاب موجه من الداخلية إلى  .تشكل غطاء لعمل حركة الصابرون المدعومة من إيران(

، وأن عليه تسوية أموره سياسيا   ها نشاطا  لممارست الجمعية هشام سالم أنه تقرر حل   الجمعيةرئيس 
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الجمعية ن أوزارة إياد البزم الالمتحدث باسم  أوضحو  شهر. أقصاهاالمالية لتصفية الجمعية في مدة 
 .89أعطيت مهلة لتسوية أمورها، لكنها لم تستجب فتقرر حلهاقد 

 إسحق يوسف" إسرائيل"في  الشرقيينالحاخام األكبر لليهود  عاد Yitzhak Yosef قتل  إلى
: "في حال قدم إرهابي تجاه أحدهم مع سكين، ، قائال  المهاجمين الفلسطينيين الذين يحملون سكاكين

وأضاف: "وفي حال لم يحمل سكينا ،  فإنه من الواجب )الديني( قتله.. من يأت لقتلك، تقتله أوال ".
لعماليق، وحينها سيكون حينها يجب إدخاله لسجن مؤب د حت ى قدوم المسيح، فيقول لنا من هم ا

 .90: "ال تخافوا من المحاكم أو إذا كان رئيس األركان يقول أمرا  مختلفا "قائال  وتابع  بإمكاننا قتلهم".

  فازت الفلسطينية حنان الحروب بجائزة "أفضل معلم في العالم"، والتي تمنحها مؤسسة فاركي
Varkey Foundation 91سنويا ، وقيمتها مليون دوالر أمريكي. 

 منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، دخول وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي Retno 

Marsudi  الفلسطينية، حيث كان من المقرر قيامها بزيارة السلطة والوفد المرافق لها، إلى أراضي
اح رسمية إلى رام هللا، ولقاء الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي، وكذلك افتت

 .92الضفة الغربيةقنصلية فخرية لجمهورية إندونيسيا في 

  قال وزير الخارجية األمريكي جون كيري إن الواليات المتحدة تبحث عن سبيل لكسر الجمود بين
"ال تستطيع  وشدد على أنه ،بقوة بحل الدولتين على التزام بالدهكيري  أكدو  والفلسطينيين. "إسرائيل"

 .93"دوليا   هذه )القضية( إنها تحتاج المجتمع الدولي وتتطلب دعما   حل   دولة واحدة وال شخص واحد

 14/3/2016، اإلثنين

  ؛ إذ مدينة الخليل فيبرصاص االحتالل قرب مستعمرة كريات أربع  فلسطينييناستشهد ثالثة
طالقادعت القناة العاشرة اإلسرائيلية، أن فلسطينيين كانا مسلح    ين وكانا يخططان لعملية دهس وا 

وأطلق جنود االحتالل النار عليه  ،ثالث تنفيذ عملية دهس جنود بمركبة فلسطينيحاول كما ، نار
أعلنت كتائب القسام أن الفلسطيني قاسم جابر الذي استشهد في عملية و  واستشهد على الفور.

ية وهو أحد أفراد خلية "الموت السريع" أو "الخل ،هو أحد أفرادهادهس قرب مستعمرة كريات أربع 
، وعد ها 2004 سنةالمجهولة" كما أطلقت عليها المخابرات اإلسرائيلية، والتي تشكلت أواخر 

 .94االحتالل من أخطر مجموعات المقاومة الفاعلة جنوب الضفة إبان "انتفاضة األقصى"

  لتحكيم لمحكمة الدائمة الحصلت دولة فلسطين على العضوية الكاملة فيPermanent Court of 

on (PCA)Arbitrati وبدون أي  ،صوت 24وامتناع  ،صوتا   57، بعد حسم التصويت من خالل
 .95معارضة
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  كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عن وجود لقاءات تمهيدية قد تتوج بلقاء
بين رئيس السلطة محمود عباس وبين مشعل، بهدف إيجاد طرق عملية لتطبيق المصالحة 

 ، على براءة الحركة من أي  24نس اشعل، خالل مقابلة صحفية مع قناة فر وأكد م بملفاتها كافة.
اتهامات مصرية بحقها، مشددا  على سعي الحركة ألن تكون لها عالقة مع كل الدول العربية 

 .96واإلسالمية وغيرها من الدول حول العالم

 ف عمليات تصعيد االنتفاضة وتكثيإلى  لتحرير فلسطين لجبهة الشعبيةاحماس و  ةدعت حرك
في بيان لها، على أهمية  ،وشددت حركة حماس جنود االحتالل والمستوطنين. المقاومة ضد  

مؤكدة أن "المقاومة ستستمر رغم  ،"تكثيف ضربات المقاومة، التي تؤلم المحتل من كل جوانبه"
 إلى مستوى باالرتقاءالجبهة الشعبية  تمن جانبها، طالب. و كل المحاوالت اليائسة لوقفها"

 .97في تصعيد االنتفاضة، والتصدي لكل محاوالت إجهاضها تضحيات الشهداء، والمضي قدما  

  ستنجز سالما  مع جيرانها العرب، وأن  "إسرائيل"رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قال
أن ذلك سوف يقود إلى اتفاق مع الفلسطينيين، معتبرا  أنه حان الوقت للمجتمع الدولي أن يدرك 

 .98رنموذج صناعة السالم قد تغي  

  موشيه يعلون إن الحكومة اإلسرائيلية اختلفت مع إدارة الرئيس األمريكي  اإلسرائيليقال وزير الدفاع
لم تفضل حكومة في مصر بقيادة  "إسرائيل"أن  وأكد باراك أوباما بشأن تقييم األوضاع في مصر.

اح السيسي إلى سدة الرئاسة يخدم مصالح اإلخوان المسلمين، وهي ترى أن وصول عبد الفت
 .99الغرب

  كلناورئيس حزب  اإلسرائيليوزير المالية أعلن Kulanu ، موشيه كحلون دعمه مشروع قانون
من أماكن ضد  االحتالل ينص  على إبعاد العائالت الفلسطينية ممن نف ذ أبناؤها عمليات 

 .100سكناها

  اإلسرائيلية، التعيينات الرفيعة في الدوائر الحكوميةصادقت اللجنة االستشارية المكلفة بمراجعة 
 Nadav على ترشح نداف أرغمان ،Jacob Turkel والتي يترأسها القاضي المتقاعد يعقوب تيركل

Argeman 101لمنصب رئيس جهاز الشاباك. 

  يل )تعد "إسرائيل" إلىصادقت هيئة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الدخول
2016 سنة( ل26رقم 

102. 

  إلى المبعوث الفرنسي بيير فيمون أسئلة ولدجقدم مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري 
Pierre Vimont  وقال الناطق  .2016حول المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم في صيف

ولد مع جإن لقاء  Emmanuel Nahshonشون حعمانوئيل ن بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية
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الجانب  ، وشدد على أنالمبعوث الفرنسي جاء بناء على طلب األخير لعرض المبادرة الفرنسية
على أهمية المفاوضات الثنائية المباشرة بدون شروط مسبقة بين الطرفين "اإلسرائيلي أكد 

 .103ومسؤولية السلطة الفلسطينية في مواجهة اإلرهاب والتحريض"

 15/3/2016، الثالثاء

  على أمر يقضي بمصادرة  ع نهائيا  موشيه يعلون وق   دفاعجيش اإلسرائيلي إن وزير الالقالت إذاعة
 .104في منطقة أريحا لتوسيع المستعمرات في تلك المنطقة( 2كم 34.2)نحو  دونما   342,2

  قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األمريكية جون كيربيJohn Kirby ة بالدهن حكومإ 
وأنها تعرب  ،شرق مدينة أريحا( 2كم 34.2نحو )دونما   342,2مصادرة  "إسرائيل"على علم بقرار 

 .105الدولتين وتندد به كون ذلك يهدد مستقبل حل   ،عن بالغ قلقها بصدد هذا اإلعالن

  تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون االجتماعية لوضع آلية  الفلسطينيقرر مجلس الوزراء
 .106للخطة االستراتيجية لمواجهة آفتي الفقر والبطالة في فلسطينتنفيذية 

  مصر بفتح معبر رفح البري للتخفيف  الحيةطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل
س الذي يزور مصر، اوقال الحية، في تصريح هو األول لوفد حم من معاناة سكان قطاع غزة.

ت العامة المصرية تناولت القضايا ذات االهتمام إن اللقاءات التي تمت مع مسؤولي المخابرا
ر الحية عن رفض حركته لسياسة االغتياالت وعب   من المسؤولية والشفافية. المشترك في جو  

حوادث االغتياالت السياسية  اغتيال النائب العام المصري هشام بركات وكل   السياسية كافة، مدينا  
 .107التي حدثت في مصر

  إن االتصاالت السرية  غادي آيزنكوتان العامة للجيش اإلسرائيلي رئيس هيئة األركقال
لم  في شأن تسليم السلطة المسؤولية األمنية عن عدد من مدن الضفة اإلسرائيلية -الفلسطينية 
 قالوا الضباط اإلسرائيليونوأشار إلى أن  بل إنها كانت أمنية محضة. ،سياسيا   تحمل طابعا  

وات الجيش لن تدخل هذه المدن إذا قام الفلسطينيون بمهمة الحفاظ ن قإلنظرائهم الفلسطينيين 
 .108هامن "االعتداءات"على الهدوء ومنع انطالق 

  موشيه كحلونوزير المالية التي يرأسها  ،المالية الوزارية في الحكومة اإلسرائيلية اللجنةأق رت، 
م في تمويل مشاريع اسهمليون دوالر( من أجل اإل 25.66)نحو  شيكلمليون  100رصد مبلغ 

تهويد في المنطقة المحيطة بالمسجد األقصى من ثالث جهات. وسيدفع المبلغ على مدى خمس 
 . 109سنوات لـ"صندوق إرث المبكى"
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  أن الجيش اإلسرائيلي  االنتفاضةتلن خالل معاينة جثث ثالث شهيدات فلسطينيات ق   تقاريركشفت
 .110يستخدم رصاص "دمدم" المحرم دوليا  

   هاعلى حظر بيع األراضي وتأجير  (عضوا   150مجلس النواب األردني بأغلبية أعضائه )ت صو 
 .111لحملة الجنسية اإلسرائيلية في إقليم منطقة بترا السياحية

 لشؤون القدس عبد هللا كنعان إن "كاميرات المراقبة التي  األردنية قال أمين عام اللجنة الملكية
ارك تهدف إلى رصد  انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي نصبها في المسجد األقصى المب سيتم  

 .112ضد  الشعب الفلسطيني، وتقديمها كوثيقة إلى الجهات الدولية المعنية"

  نيكا سوديرأ الدولة للشؤون الخارجية في مملكة السويد وزيرةقالت Annika Söder  إن اعتراف
 .113بالدها بدولة فلسطين جاء متأخرا  

 نأك د ألكسي دروبيني Alexey Drobinin ، أن التنسيق بين "إسرائيل"، مساعد السفير الروسي في
كل  وسنفعل أيضا   ،األزمة السورية و"سنحاول أن نضمن حل  ، كما هو البلدين بشأن سورية باق  

 .114"ما بوسعنا كي ال تتضرر المصالح األمنية اإلسرائيلية في هذه األثناء

  ألمم المتحدة اإلنمائي ابرنامج و أنها  األونرواأعلنت وكالةUnited Nations Development 

Programme (UNDP)  مليون دوالر من الصندوق السعودي  31.8وقعا على مذكرة تفاهم بمبلغ
في إعادة تأهيل ما يزيد المشروع سيسهم و . غزة للتنمية، لتغطية أعمال صيانة للمنازل في قطاع
قطاع العلى  عدوانالجئين، ممن تضرروا في العلى خمسة آالف منزل للفلسطينيين من غير ال

ومدرسة  ،وهي مدرسة العائلة المقدسة ،سيتم تأثيث وتجهيز ثالث مدارسو ، 2014في صيف 
 .115ومدرسة بطريركية الروم األورثوذكس ،راهبات الوردية

 16/3/2016، األربعاء

 حركة إلى القاهرة أن زيارة وفد ال ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،أكد موسى أبو مرزوق
في تصريحات له  ،وقال أبو مرزوق بمثابة فتح لصفحة جديدة وخطاب مودة لألشقاء في مصر.

ن "الزيارة لها ما بعدها، وأنها فتحت صفحة جديدة، إ ،على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك
 .116وخطاب مودة، لألشقاء في مصر، مؤكدين أنه ال يأتي من قبلنا إال الخير والسالم"

   بتشكيل لجنة تحقيق باغتيال األسير  أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما
الفلسطيني السابق عمر النايف داخل سفارة فلسطين في بلغاريا بدل اللجنة السابقة التي كان 

 ،شرعيا   وطبيبا   ،وتضم اللجنة الجديدة وكيل نيابة يترأسها وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات.
 .117من جهاز المخابرات وضابطا   ،قانونيا   مستشارا  و 
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 الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي االحتالل اإلسرائيلي من مغب ة  ،حذرت سرايا القدس
 .118في قطاع غزة "التمادي في عدوانه على الشعب الفلسطيني، وتكرار خرق التهدئة"

  تسيبي حوتوفيلي كشفت نائبة وزير الخارجية اإلسرائيليTzipi Hotovely  عن أن وزارتها أجرت
العاصمة جاكرتا، اإلسرائيلية زيارة مسؤول في الوزارة في أثناء يا، إندونيسمحادثة سرية مع 
 إلى ريتنو مارسودي يةندونيساإلترتيبات بشأن زيارة وزيرة الخارجية  إلىوادعت أنه توصل 
ما جعل  ،نقضت االتفاق مارسوديلقاءات مسؤولين إسرائيليين، إال أن  الضفة، لتشمل أيضا  

 .119تمنعها من دخول الضفة "إسرائيل"

  إن جيشه استثمر أكثر من  غادي آيزنكوتاألركان العامة للجيش اإلسرائيلي  هيئةرئيس قال
قطاع  فيلمشكلة أنفاق حماس  في محاولة  إليجاد حل   مليون دوالر( 256.6)نحو  مليار شيكل

اإلسرائيلية  عدوانمنذ نهاية ال مليون دوالر( 128.3)نحو يكل ش مليون 500أكثر من منها ؛ غزة
على ، في الكنيست آيزنكوت، أمام لجنة الخارجية واألمن شددو  .2014صيف في قطاع العلى 
من العديد ويستثمر في ذلك مقدرات كثيرة، في  ،مركزيا   الجيش يرى في األنفاق تهديدا  أن 

 .120الجوانب التكنولوجية والعملياتية

 إثر تدهور الحافلة التي كانت تقلهم للديار  ،آخرون 34وأصيب  ،فلسطينيا   معتمرا   16وفي ت
 .121األردنية السعوديةحدود البالقرب من في السعودية، المقدسة 

  قناة األقصى  الفرنسية بالعودة عن قرارها بوقف بث   السلطاتأردنية  شخصيةمئة طالبت
بناء  على اتصال أجراه رئيس والذي جاء ، Eutelsat ساتيوتلالفضائية على القمر الصناعي 

François Hollande فرانسوا هوالندالوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الفرنسي 
122. 

  بطرس حرب عن ضبط الفرق الفنية في وزارته "محطات إنترنت  اللبناني االتصاالتكشف وزير
 الفتا   ،"مجانا   وأحيانا   ،اإلنترنت اسة بخدماتغير شرعية تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حس

 .123إلى أن "الخطورة في األمر هو ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد هذه المحطات باحتياجاتها"

  ي مكالياوزير خارجية نيوزيلندا مور قال Murray McCully، معهد سيدني لوي له في في كلمة 
Lowy Institute  إن "ممارسات إسرائيل التعسفية هي التي تعرقل تسوية القضية أستراليافي ،

 .124الفلسطينية على أساس دولتين"

  ( 2كم 34.2)نحو دونما   342,2بمصادرة  "إسرائيل"إن قرار  األوروبي، في بيان له،قال االتحاد
كوك شالوتثير  ،دولة فلسطينية قابلة للحياة إقامةتعرض للخطر  أخرىشرق مدينة أريحا خطوة 

 .125بحل الدولتين "إسرائيل"التزام  مدى في
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 17/3/2016، الخميس

  بعدبرصاص جنود االحتالل قرب مستعمرة أرئيل في محافظة سلفيت، فلسطينيان استشهد شابان 
صابتهامجندة إسرائيلية  طعنهما  .126بجروح بالغة وا 

  مير بوتين فالديالرئيس الروسي لقائه ب ، بعدرؤوفين ريفلين اإلسرائيليالرئيس قالVladimir 

Putin ،في الكرملين، في  "إسرائيلـ"نه ك لف بمهمة رسم الخطوط الحمراء الجديدة لإ في موسكو
االلتزام الروسي العميق على بوتين أكد من جهته، و  أعقاب إعالن روسيا سحب قواتها من سورية.

 . 127إسرائيل""ا إلى شخصي تجاه كل الروس الذين هاجرو ال هالتزاموشدد على ، "إسرائيل"بأمن 

 وكيل رئاسة مجلس المصدرين األتراك مصطفى جقريقجي أوغلو قال Mustafa Çıkrıkçıoğlu  إن
وأوضح أن  ،2015–2005خالل الفترة  %771ارتفع  وفلسطينحجم التبادل التجاري بين تركيا 

مليون  82.2إلى  2004 سنة مليون دوالر في 9.4قيمة الصادرات التركية إلى فلسطين ارتفعت من 
2015 سنة دوالر في

128. 

 18/3/2016، الجمعة

 وش غقوات االحتالل على مفرق مستعمرة برصاص  محمود أحمد فنونفلسطيني استشهد ال
 .129اإلسرائيليين قيامه بطعن أحد الجنود بعدعتصيبون جنوب بيت لحم 

 وبنائها من  ،وخيةأن حركة حماس تمك نت من استعادة ترسانتها الصار  ةرجح ت تقديرات اإلسرائيلي
واال وحسبما ذكر تقرير لموقع  على قطاع غزة.األخير ونصف من العدوان ، وذلك بعد سنة جديد

 لتقديرات التي توفرت لها قبل العدوان. ووفقا   هانفسفإن  الحركة باتت تملك الكمية  اإلخباري
يما تمك ن االحتالل صاروخ، ف 4,600، فإن حماس استخدمت أيام العدوان نحو الموقع اإلسرائيلي
 .130أخرى كانت في مخازن الحركة أربعة آالفمن ضرب نحو 

 الجئيناعتماد نماذج جديدة لوثائق سفر لعن  اللبناني ت المديرية العامة لألمن العامنأعل 
21/3/2016من  ، اعتبارا  الفلسطينيين المسجلين في لبنان مقروءة آليا  

131. 

  السلطة لمحكمة الجنائية الدولية من دخول أراضيوفدا  من ا اإلسرائيليةمنعت السلطات 
العاصمة  إلىالفلسطينية للقاء مسؤولين وفنيين فلسطينيين، ما اضطر الوفد الستدعائهم 

 .132األردنية
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 19/3/2016، السبت

  أنأفاد رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير معن عريقات 
مليون دوالر من المساعدات التي  159س األمريكي يعطلون صرف بعض أعضاء الكونجر 

2015 سنةرصدتها اإلدارة األمريكية لصالح الفلسطينيين عن 
133. 

  ارون من الحرب في سورية وليبيا واليمن إلى غزة على وعد من فال الفلسطينيونحصل الالجئون
الجئا  كانوا  115جئا  من أصل ال 111 صدار جوازات سفر مؤقتة لـإوزارة الداخلية الفلسطينية ب

غزة، عن طريق في لدائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير  المطلوبة قدموا أوراقهم الثبوتية
 .134هيئة التنسيق المشتركة لالجئين من الدول العربية

  على حاجز  اإلسرائيليبرصاص جنود االحتالل  عبد هللا العجلوني الفلسطينياستشهد الشاب
 .135إسرائيلي محاولة طعن جندي عدب ،في الخليل اإلبراهيميي منطقة الحرم الريش ف أبو

  الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين  قانونالاإلسرائيلية إيليت شاكيد معارضة  عدلالوزيرة قررت
نتنياهو بشأن تقييد قدرة جمعيات يمينية ويسارية إلدارة حمالت دعائية سياسية خالل فترة 

األحزاب ما تضر بمأكثر نية يتضر باألحزاب اليمن مثل هذه الخطوة إاكيد ش قالتو  االنتخابات.
خدم سوى األحزاب توال  ،األحزاب الصغيرة من الجهتينبضر باألساس ت االيسارية، كما أنه

 .136الرئيسية وخاصة الليكود الذي يتزعمه نتنياهو

 اع غزة بتنفيذ مشروع كبير شرعت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قط
رئيس  ،وقال صالح أبو حصيرة لتشغيل عمال مدفوعي األجر في المرافق السياحية في القطاع.

 .137منشأة سياحية 35كثر من أعامل في  200إن المشروع يستهدف تشغيل  ،الهيئة

  ثالثة  مبينه سياح، مقتل أربعةإسطنبول التركية إلى  مدينة في شارع االستقالل في انفجارأدى
لى إصابة و  ،إسرائيليين  .138نو بينهم إسرائيلي ،36ا 

  :إننا نجري اتصاالت متواصلة مع تركيا خالل "قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
، بما في ذلك خالل األيام األخيرة، حيث نسعى للتوصل إلى ، وهذا ليس سرا  الماضيةاألشهر 

ليس بسبب عوائق "يتأخر أشار نتنياهو على أن األمر . و "نااتفاق يؤدي إلى تطبيع العالقات بين
 .139"نحاول تحقيق التفاهم حولها ،بل بسبب قضايا جوهرية ،وهمية
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 20/3/2016، األحد

 منزل عائلة الشهيد سعد دوابشة  إحراقالوحيد في قضية  رئيسيالحرق مجهولون منزل الشاهد أ
ول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان مسؤ  رجحو  .31/7/2015في  في دوما جنوب نابلس

 .140من قام بالعملية هم من المستوطنين أندغلس 

   نتيجة حفر السلطات قالت سلطة المياه في قطاع غزة إن وضع المياه في القطاع "خطير جدا ،"
لبعض اآلبار في المناطق الحدودية للقطاع. وقال ياسر الشنطي، رئيس سلطة المياه،  اإلسرائيلية

من المياه المخصصة لالستعماالت المنزلية، تعاني من ارتفاع معدالت مادتي  %85ثر من ن أكإ
 . 141سوح بهام"الكلوريد والنترات" فيها، لنسب أعلى بكثير من المعدالت ال

  كاميرا للمراقبة في باحات المسجد  55أعلن وزير األوقاف األردنية هايل داود أنه سيتم نصب
 .142األقصى

 ية السوداني إبراهيم غندور صحة ما رددته مصادر ألمانية من أن السودان نفى وزير الخارج
لكن الوزير السوداني أشار  ."إسرائيل"يتطلع إلى أن تلعب ألمانيا دور الوسيط لتطبيع عالقاته مع 

إلى أن الحوار الدائر اآلن في بالده بمشاركة مئة حزب وحركة سياسية، شهد تعبير البعض عن 
 .143"إسرائيل"يع مع رغبته في التطب

  دعا نائب الرئيس األمريكي جو بايدن الحكومة اإلسرائيلية إلى إظهار التزامها بحل الدولتين
للجنة الشؤون المؤتمر السنوي أمام  له بايدن، في كلمة قالو  .إلنهاء الصراع مع الفلسطينيين

 The American Israel Public Affairs Committeeالعامة األمريكية اإلسرائيلية )أيباك( 

(AIPAC)عملية توسيع المستعمرات التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية بشكل مطرد  ، إن
ضفاء الشرعية على البؤر االستيطانية ،ومنهجي ومصادرة األراضي "تضعف برأيي احتمال  ،وا 

ائيليين أو أنه ال توجد إرادة سياسية في الوقت الحالي بين اإلسر  شدد بايدن علىو  الدولتين". حل  
 .144بمفاوضات جادة الفلسطينيين للتحرك قدما  

 21/3/2016، اإلثنين

  الحاخام بينهم  ،من يهود اليمن يهوديا   17مجموعة مكونة من أن ت القناة الثانية اإلسرائيلية ذكر
بعد عملية م عقدة وسرية  جاء قدومهمالقناة إن  توقال. "إسرائيل"وصلت إلى  ،سليمان داهري
 .145وزارة الخارجية األمريكية وجهات أمريكية حكومية اشاركت فيه ،عامة استمرت لمد
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  ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن قوات االحتالل قررت  مسؤولقال
جنوب نابلس،  من أراضي قرى اللبن الشرقية والساوية وقريوت( 2كم 2.1)دونم  200,1مصادرة 

 .146لواستمالكها لصالح حكومة االحتال

 على ترشح حزبها  الحصولقراطية األوفر حظا  في و المرشحة الديم، هيالري كلينتون تقال
أن تكون  إن الواليات المتحدة ال يمكنها أبدا   ،"أيباكـ"لالمؤتمر السنوي أمام  لها في كلمةللرئاسة، 

ن عن و يتوقف القادة الفلسطيني أن وأكدت على ضرورة ."إسرائيل"محايدة فيما يتعلق بأمن 
 .147وتقديم الجوائز لعائالتهم ،ومباركة الشهداء "،التحريض على العنف"

  الصمت كسر"التي تطرحها منظمة  األسئلة إن يعلون هموشي اإلسرائيليوزير الدفاع قال" 
Breaking the Silence العسكرية وسرية العمليات العسكرية األسرار تمسوالتي  ،على الجنود، 

االحتفاظ بها لدى هذه  تم   أم ،نشر المعلومات التي تحصل عليها سواء تم   ةهو فعل خيان
 .148المنظمة

 أمام المؤتمر  له في كلمة، إسحق هرتسوغ ورئيس حزب العمل، رئيس المعسكر الصهيوني قال
يجب أال  تضطر و  ،االنفصال عن الفلسطينيين "إسرائيل"نه يجب على "، إأيباكـ"السنوي ل
 .149قراطيةو كونها دولة يهودية وكونها دولة ديم االختيار بين إلى "إسرائيل"

  إن رئيسقوله  أفيجدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا"حزب  رئيسيديعوت أحرونوت عن صحيفة نقلت 
أنه أبدى رفضه  مبينا  ، بانضمامه لحكومة نتنياهوقدم له عرضا  أرييه درعي حزب شاس 

 .150حكومة ن وضعها للدخول في أي  سابقة كا ا  وأوضح ليبرمان أن لدى حزبه شروط القتراح.ل

 الحزب الجمهوري النتخابات الرئاسة األمريكية دونالد ترامب مرشح قال Donald Trump،  في
بين بالده  قويا   سيقيم تحالفا   إنه في حال انتخابه رئيسا   ،"أيباكـ"لالمؤتمر السنوي أمام  له كلمة

 "إسرائيل"،المتحدة "لفرض إرادتها" على محاولة من األمم  وأعلن أنه سيعارض أي   .و"إسرائيل"
ن أي  و  وقالت مراسلة الجزيرة وجد  ."والفلسطينيين سيكون "كارثة "إسرائيل"اتفاق تفرضه على  ا 

"عاصمة إسرائيل  هاواعتبار  ،تعهد بنقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس ترامب إنوقفي 
 .151داعشرع الفلسطيني" لتنظيم األبدية". كما نقلت عنه قوله إن حركة حماس هي "الف

 السابق عمر  الفلسطيني األسيرأنه ال يعتقد أن  أعلن النائب العام البلغاري سوتري تيستروف
أن  من رغمالتعرض لجريمة قتل، ب 26/2/2016في الذي ع ثر عليه مقتوال  في صوفيا النايف 

بــب الوفاة كان الســقوط من كل ما توصلنا إليه هو أن س" وقال تيستروف التحقيق لم يكتمل بعد.
 .152"الطابق الثالث من مبنى السفارة. ولم نعثر على أية أسباب أخرى محتملة للوفاة
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  ه المعني بحالة حقوق اإلنسان في  خاصالمقرر ال، Makarim Wibisonoويبيسونو  مكارموج 
ا  بصورة خاصة إلى ، مشير "إسرائيلـ"، انتقادات لالمستقيل 1967 سنةالمحتلة  الفلسطينية األراضي

 .153إفالت الذين ينتهكون حقوق الفلسطينيين من المحاسبة

  لمدة شهر  في لبنان الجديدة تعليق تنفيذ سياستها االستشفائية لها، في بيان ،األونرواوكالة أعلنت
قيادات الالجئين الفلسطينيين إلى "العمل معها من أجل  األونرواودعت  .21/4/2016واحد، حتى 
ولتحديد التوصية  ،موعة عمل فنية من الخبراء لمراجعة تنفيذ السياسة حتى تاريخهتأسيس مج

 .154"بالمزيد من التعديالت على تلك السياسة

 22/3/2016، الثالثاء

  خالل مشاركته في حفل إصدار  ،نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيةأكد
ي مدينة غزة، على أن حركة حماس تسير على األعمال الكاملة للشيخ أحمد ياسين ف موسوعة

وهي حريصة  ،نهج الشيخ أحمد ياسين في عدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة عربية
أن يكون لحركة حماس  هنية على سالمة أبناء األمة العربية واإلسالمية وتشكل رافعة لها. ونفى

على أن حماس متمسكة بخيار المقاومة  مؤكدا  دولة عربية،  أدوار عسكرية أو أمنية في أي   أي  
جدد هنية تأكيده استعداد حماس لعقد تهدئة مع االحتالل بشرط أن كما  حتى تحرير فلسطين.

 .155"إسرائيلـ"تكون محدودة، وال يتم من خاللها االعتراف ب

 إلى األراضي الفلسطينية إسرائيليةمنع إدخال منتجات خمس شركات  الفلسطينية قررت الحكومة، 
 .156منتجات خمس شركات فلسطينية إلى القدس إدخال "إسرائيل" منالرد على منع  إطارفي 

 كشف رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي في غزة النائب عن حركة حماس جمال نصار، 
مها في ام حكومة الوفاق الوطني مهحتى تسل   2008 سنةأن الحركة دعمت خزينة الحكومة من 

 .157مليون دوالر 950بمبلغ  2014

  أجرت وزارة الداخلية في قطاع غزة مناورة عسكرية لفحص "جهوزية" الجبهة الداخلية في حال
 إنوزارة الالناطق باسم  ،البزم إيادوقال  في القطاع. "إسرائيل"اندلعت مواجهة عسكرية جديدة مع 

بهة الداخلية في تهدف لفحص وضمان جهوزية الج ،من نوعها األولىوهي  ،"المناورة التدريبية
 .158على القطاع" اإلسرائيليالعدوان  حاالت الطوارئ وقت الحروب وشن  

 حركة للقاضي محمد الخالل زيارة وفد من  ،طالب ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة
عساف لتهنئته بمناسبة تعيينه رئيسا  للمحاكم الشرعية في لبنان، الدولة اللبنانية بضرورة إقرار 

دنية واإلنسانية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، والعمل على تخفيف الحقوق الم
 .159معاناتهم إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم األصلية في فلسطين
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  المؤتمر  أمامبثها من القدس  في رسالة متلفزة تم   ،بنيامين نتنياهو اإلسرائيليةرئيس الحكومة قال
 وشدد مع الفلسطينيين "على الفور". المباشرةالمفاوضات  ستعد الستئنافنه مإ"، أيباكـ"لالسنوي 
لن يسهم سوى  إسرائيليكون الهدف منه الضغط على  األمنمن مجلس  "قرارا   على أن نتنياهو

 .160بتشديد المواقف الفلسطينية والقضاء لسنوات عدة على فرص السالم"

 مكاتب محتويات وصادر جنين، مدينة في ريكيةاألم - العربية اإلسرائيلي الجامعة الجيش اقتحم 
 .161المختلفةالطالبية  والكتل الطالب مجلس

  منذ بداية لعدم حملهم تصاريح فلسطيني 1,200إنها اعتقلت أكثر من  "إسرائيل"قالت شرطة ،
 .162مختلفة مناطقنفذتها في للعمال الفلسطينيين  مطاردةفي حملة  ،2016آذار/ مارس 

 23/3/2016، األربعاء

  لعاد االستيطانية المعروف إصادق المجلس الق طري اإلسرائيلي للتنظيم والبناء على مخطط جمعية
وادي  حوض البلدة القديمة"، المنوي إقامته على مدخل حي   -عير دافيد  –باسم "مجمع كيدم 

ض ن المجلس القطري رفإالمحامي سامي ارشيد  قالو  حلوة ببلدة سلوان، مقابل المسجد األقصى.
مشروع، وألغى قرار لجنة االستئنافات في مجلس التخطيط األعلى الكافة االستئنافات الم قدمة على 

2014 سنةقرار اللجنة اللوائية التي صادقت على المشروع وأعاد التي ألغت المشروع، 
163. 

  لسطينيالف شابال الئحة اتهام إلى المحكمة المركزية ضد   بئر السبعقدمت النيابة اإلسرائيلية في 
لكترونياتماجد عويضة، وهو مهندس حاسوب   ،، من قطاع غزةةوخبير في الحرب اإللكتروني وا 

بتهمة اختراق المنظومة ، ، قبل نحو شهريناإلسرائيلي الشاباك والجيشجهاز بعد اعتقاله من قبل 
حركة المحوسبة للطائرات بدون طيار في الجيش اإلسرائيلي، واختراق حواسيب الشرطة، ومتابعة 

وأتاح عويضة لكبار المسؤولين في حركة الجهاد اإلسالمي مشاهدة ما  الطيران في مطار اللد.
 .164في الزمن الحقيقي وبجودة فائقة غزة يجري في قطاع

  تقف في صدارة مواجهة اإلرهاب  "إسرائيل"أن  رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوادعى
هو "أكثر من يدرك ما يمر به الشعب البلجيكي، بسبب اإلسرائيلي  الشعبفي العالم، وأن 

قوات  وشبه نتنياهو العمليات التي ينفذها الفلسطينيون ضد   مواجهته اإلرهاب طوال سنوات"،
وساحل  ،وباريس ،وبروكسل ،االحتالل اإلسرائيلي بالعمليات اإلرهابية التي وقعت في إسطنبول

 .165العاج

 مؤيد في مقابل  11وبغالبية  ،شريع في الكنيست اإلسرائيليصادقت اللجنة الوزارية لشؤون الت
منفذي أهالي ، لمصلحة التسريع في اإلجراءات التشريعية لقانون إبعاد صوتينمعارضة 
 .166العمليات
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  قد ر تقرير بحثي صادر عن معهد أريج الخسائر االقتصادية الفلسطينية الناتجة عن االحتالل
 .167مليارات دوالر 46.9بنحو  2015 في سنة اإلسرائيلي

 في حديث إلى الطالب والمعلمين في األرجنتين، إنه ال يتوقع  ،قال الرئيس األمريكي باراك أوباما
حدوث نقلة في عملية السالم في الشرق األوسط قبل أن يغادر منصبه، وشدد على تأييده للحل 

 .168مع الفلسطينيينالقائم على دولتين يعيش فيهما اإلسرائيليون في سالم جنبا  إلى جنب 

   علن في العاصمة المغربية الرباط عن قبول طلب دولة فلسطين لالنضمام للجمعية العالمية أ
 .169للمصالح العمومية للتشغيل

  محمود نواجعة حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )بي دي أس(قال منسق 
اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة خسائر لية ألحقت باالحتالل اإلسرائيلي حركة الدو إن ال

 .170مليار دوالر 9.2حو نمليار دوالر، وتراجع قيمة صادراته  23

 24/3/2016، الخميس

  المتحدة بأغلبية على مشروع قانون تحديد "القائمة السوداء"  باألممصادق مجلس حقوق اإلنسان
تعمرات اإلسرائيلية بالضفة للشركات الدولية التي تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع المس

دولة  15دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت  32صوتت و  شرقي القدس ومرتفعات الجوالن.و 
 .171دولة ولم تعارض القرار أي   ،عن التصويت

 استشهدا وسط مدينة الخليل، عقب إطالق  فلسطينيين وزارة الصحة الفلسطينية أن شابين أعلنت
 منظمة بتسيلم قالتو  طعن جندي إسرائيلي. تهمامحاولهما بعد ثافة صوبالنار بك االحتاللقوات 

عبد الفتاح  ي ظهر شريط فيديوأحد الشهيدين، حيث بتصفية قام جندي إسرائيلي إن  اإلسرائيلية
على األرض نتيجة إصابته برصاص جيش االحتالل، إال أن رأسه كان  ىالشريف وهو ملق

لي تواجد بين مجموعة من الجنود والمسعفين يقوم بإطالق ويظهر الحقا  جندي إسرائي يتحرك.
 .172الرصاص على رأس الشريف من مسافة قريبة، ما أدى إلى استشهاده

 محمود عباس على الموقف الفلسطيني بالموافقة على ما يوافق عليه  السلطة الفلسطينية أكد رئيس
اجتماعه في رام هللا  بعدباس، ع شددو  األردن بشأن تركيب كاميرات مراقبة في المسجد األقصى.

ن المقدسات "تحت الوصاية على أمع نائب رئيس الوزراء األردني وزير الخارجية ناصر جودة، 
قامة الدولة الفلسطينية"  .173األردنية إلى أن يتم تحرير القدس وا 

  معارضته لخطوة تركيب كاميرات في  صبريعكرمة الشيخ األقصى  المسجدأبدى خطيب
نها خطوة "تصب في مصلحة سيطرة إسرائيل على المسجد". وقال إ وقالى، المسجد األقص
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يعب  ر عن قبول شراكة إسرائيل في إدارة المسجد "صبري إن الموافقة على تركيب كاميرات 
 .174األقصى والمقدسات اإلسالمية في القدس"

  من  %85على االحتالل اإلسرائيلي يسيطر  إنقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا
 .175المصادر المائية للفلسطينيين

  وصف إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الحوارات التي جرت مع
تدور حول ثالثة "حوارات ال ، إنخالل مهرجان وسط قطاع غزة ،وقال هنية مصر بأنها "واعدة"،

وتوثيق العالقة  ،الفلسطينيةوملف القضية  ،أولها تخفيف معاناة أهلنا في القطاع ؛ملفات
 .176الثنائية"

 ألف  75، أن في قطاع غزة مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة العمل ،كشف ماجد إسماعيل
خريج من الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مسجلون لدى وزارته بين بكالوريوس ودبلوم ال يجدون 

اعد بيانات الوزارة من طالبي العمل، ألف مسجل في قو  120وأوضح إسماعيل أن أكثر من  .عمال  
 .177%41الفتا  إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 

 اإلعالميمنذ البداية، تحت التأثير التركي والتأثير  أخطأناننا "إبشار األسد السوري  رئيسال قال ،
من هذه حين حصرنا أولوية دعمنا للقضية الفلسطينية بحركة حماس وخالد مشعل. تعلمنا الكثير 

التجربة، وأن الشعب الفلسطيني وقضيته ال يختزالن بفصيل واحد، خصوصا  بعدما تمخ ضت 
التطورات منذ بداية ما يسم ى بالربيع العربي عن جعل القضية الفلسطينية في أسفل اهتمامات 

د ، وسنماإلسرائيليمقاوم في حماس في وجه العدو  كل"حترم ي هنإاألسد  قال. و "الشعوب العربية
القيادة الحالية فمقاليدها في أيدي  أماقيادة سياسية جديدة.  أيلى ا  هؤالء و  إلى دائما   أيدينا

 .178"الخارج

  بان كي مون، في تصريح للصحفيين بعد اجتماعه برئيس مجلس  المتحدةاألمين العام لألمم عب ر
الجئين الفلسطينيين في الوزراء اللبناني تمام سالم، عن قناعته مع الحكومة اللبنانية بأن وضع ال

ويجب  ،األونروا تخفيض خدماتها االستشفائية، يبعث على القلق الشديدوكالة بعد قرارات  ،لبنان
 .179معالجته على وجه السرعة من قبل األسرة الدولية

 

 25/3/2016، الجمعة

 قت في لقاء مع "الجزيرة مباشر"، إن الحركة اتف، القيادي في حركة حماس الزهارمحمود  قال
خالل اللقاء مع وزير المخابرات المصري على إطالق حملة إعالمية موجهة للشارع المصري 

وذكر أن الحملة تستهدف نفي ما قيل عن الحركة في اإلعالم  لدحض االدعاءات بحق الحركة.
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يضاح موقف حماس من الشعب المصري. عن كشف الزهار و  المصري من إيواء "إرهابيين"، وا 
ولفت الزهار  قفها تجاه الحركة بعد نحو ثالث سنوات من التوتر والقطيعة.أن مصر غي رت مو 

مليارات دوالر في  ثالثةإلى أنه سيبلغ  ألهمية إجراء تبادل تجاري بين غزة ومصر، مشيرا  النظر 
 .180سنواتمليارات خالل  سبعةالسنة األولى وسيتطور إلى 

  ألمين العام لألمم المتحدة بان كي مونا أشرف دبور بزيارة ي في لبنانفلسطينالسفير الرحب 
، وسلمه مذكرتين، األولى باسم القيادات الفلسطينية في لبنان، والثانية ولمخيم نهر البارد لبنانل

بان قد قام و  باسم فلسطين. كما قدم إليه درعا   ،من لجنة المتابعة ألعمال إعمار مخيم نهر البارد
واإلسالمي  Jim Yong Kimالبنكين الدولي جيم يونغ كيم رئيسا  ةرفقب ،مخيم نهر البارد بزيارة

 .181للتنمية أحمد محمد علي مدني

  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتابع شخصيا  مسألة الجنود اإلسرائيليين في
ال أكد أن التقدم ال يتحقق إلكنه  ،لم يفصح عن فحواه ،غزة، معلنا  تحقيق تطور مهم بهذا الشأن

 .182مضنية تجري بهذا الشأن ا  جهودوأن  ،بعيدا  عن األضواء

  على قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم  ردا  ، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوقال
المتحدة، ببلورة قائمة سوداء للشركات اإلسرائيلية والدولية التي تنشط بشكل مباشر أو غير مباشر 

قراطية و المجلس تحول إلى سيرك معاد إلسرائيل، ويهاجم الديم"إن رائيلية، اإلسفي المستعمرات 
دور ليبرمان نتنياهو إلى جفيأدعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" كما . "الوحيدة في الشرق األوسط

 .183اإلنسانعالقات مع مجلس حقوق القطع 

 األمريكي خالل زيارته  رسجأعضاء من الكون ، خالل لقائه معاألردني عبد هللا الثاني ملكال ذكر
كانت على وشك الدخول في مواجهة جوية  ةاإلسرائيليو أن الطائرات المقاتلة األردنية ،واشنطنل

 إسرائيليإلى وجود تنسيق  مع الطائرات المقاتلة الروسية على الحدود الجنوبية لسورية، مشيرا  
 .184أردني لوضع حدود معينة للعملية الروسية جنوب سورية

 تحطم  بعدفي الضفة الغربي ة، مصرعه  اإلسرائيليجيش لرئيس اإلدارة المدنية ل ،ير عم ارلقي من
 .185في الجليل الغربيطائرته 

  يروشاليم مجلةقالت Yaroshalam إن الحكومة اإلسرائيلية تخطط إلقامة  سبوعية اإلسرائيليةاأل
 .186وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة بسغات زئيف في شرقي القدس 900
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 26/3/2016، السبت

  أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة توقف أحد مولدات محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع
وقالت  على الوقود الخاص بالمحطة. "ضريبة بلو"بسبب استمرار فرض وزارة المالية في رام هللا 

 وصلساعات  6بجدول إن توقف المولد عن العمل سينعكس على برامج التوزيع، ما يعني العمل 
 .187ساعة فصل 18مقابل  ،يوميا   للتيار

  إن خطورة  رئيس شعبة االستخبارات العسكرية األسبق الجنرال في االحتياط عاموس يدلينقال
خالل ندوة  ،وتحدث يدلين من حركة حماس. "إسرائيل" أقل تأثيرا   أمنتنظيم داعش على 

 ،ها الكيان قائال : "إن إيران على رأس التهديداتعن خريطة التهديدات التي يتعرض ل ببئر السبع
نها تأتي في المرتبة إفأما فيما يتعلق بخطورة داعش  ثم حركة حماس". ةيليها حزب هللا وسوري

 .188الخامسة من حيث خريطة التهديدات

   آالف إسرائيلي بينهم ضباط وجنود في جيش  سبعةع عليها أكثر من طالبت عريضة وق
الفلسطيني عبد الفتاح  بإعدامالقاتل، الذي قام  اإلسرائيليالجندي  سراح االحتالل، بإطالق

توجيه  وقال موقع واال اإلخباري إنه تم   .24/3/2016في  الشريف بشكل متعمد في الخليل
هيئة األركان ورئيس  ،موشيه يعلون دفاعووزير ال ،العريضة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

غادي آيزنكوت، تطالب بإطالق سراح الجندي، الذي وصفته بـ"بطل يلي العامة للجيش اإلسرائ
 .189"حبسه كارثة" وقالت إنلشجاعته،  عسكريا   وبترفيع رتبته العسكرية وتقليده وساما   ،إسرائيل"

 إن الحركة  ،قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال عايد أبو قطيش
الفلسطينية  نتفاضةفال  فلسطينيا  على يد جنود االحتالل اإلسرائيلي خالل االط 45وث قت استشهاد 
2015أكتوبر / تشرين الثاني فيالتي انطلقت 

190. 

 كشف الخبير األمني اإلسرائيلي يوسي ميلمان Yossi Melman ، في مقال نشره بصحيفة
المشتركة بشأن النشاط التقى رئيس جهاز الموساد لتنسيق مواقفهما  األردنيأن الملك ، معاريف

وما إذا كان ، ، من دون تحديد موعد دقيق أو مكان هذا اللقاء السرييةالجوي الروسي في سور 
 Tamir Pardoباردو مير اتسلفه التقى أم يوسي كوهين الملك التقى رئيس جهاز الموساد الجديد 

2015سنة الذي غادر المنصب أواخر 
191. 

  ألقاها أمام األمين العام لألمم في كلمة رشيد درباس،  نانيةاللب وزير الشؤون االجتماعيةقال
 أصيبت بثقوب خطرة".، إن مظلة وكالة األونروا "المتحدة بان كي مون خالل زيارته للبنان

المظلوم، الذي ال ]الفلسطيني[ هذا الشعب  إلىما بوسعكم لتقدموا الخدمات وطالبه بالسعي "
 .192لة األونروا"تربطه اآلن باألمم المتحدة، سوى مظ
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  بموجب التوراة، محظور "أنه  إسحق يوسف" إسرائيل"في  الشرقيينأعلن الحاخام األكبر لليهود
. "على غير اليهودي أن يسكن في أرض إسرائيل، إال إذا أخذ على عاتقه سبع وصايا أبناء نوح

ينبغي لألغيار  لو أن يدنا كانت أكثر حزما ، ولو أن لنا قوة الحكم، فال"وأضاف الحاخام أنه 
 .193")غوييم( أن يسكنوا في أرض إسرائيل

 27/3/2016، األحد

  أكد عباسرئيس محمود القال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن 
 ،استقباله في مقر إقامته في العاصمة األردنية خاللألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، ل

 .194ؤتمر الدولي، وأهميته إلنقاذ العملية السياسيةدعمه لعقد الم

  دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الفصائل الفلسطينية جميعها
بالعمل السريع على تحرير األسرى من التنظيمات كافة وتبييض السجون، مشددا  على ضرورة 

 .195البواسلسرى الفلسطينيين باألالعمل على أسر المزيد من الجنود لمبادلتهم 

  على إعدام عبد الفتاح الشريف في مدينة  إسرائيلي إقدام جندي وزارة الخارجية الفلسطينيةدانت
جميع التصريحات والمواقف اإلسرائيلية الرسمية التي تحاول الدفاع عن كما دانت  ،الخليل

 .196جيش االحتالل وأجهزته "أخالقيات"

 الجديد في األمم المتحدة  "إسرائيل"مندوب  من لي بنيامين نتنياهورئيس الوزراء اإلسرائي طلب
السلطة الفلسطينية، لـ"قيامها بإحياء ذكرى مقتل الفلسطينية دالل  تقديم شكوى ضد  نون اداني د

 .197المغربي، وجعلها شخصية يحتذى بها في المجتمع"

  نتنياهو للتنقيب عن الغاز في مياه وقعته حكومة بنيامين  العليا اتفاقا   اإلسرائيليةرفضت المحكمة
وجود بند "غير مقبول" في االتفاق كونه يحول دون تغيير  إلىوعزت المحكمة قرارها  المتوسط.

 .198سنوات ةاالتفاق لعشر  نص  

 على مسودة قانون األحداث )البنود  ،من حيث المبدأ ،المصادقة اإلسرائيلي قرر مجلس الوزراء
وتخويل اللجنة الوزارية  ،لعقوبة والتعامل مع جنايات األحداث(المحاكمة وا بإجراءاتالخاصة 

مقترنا   ،لشؤون التشريع صالحية اعتماد الصيغة النهائية لمشروع القانون وتقديمه إلى الكنيست
 .199بطلب تسبيق موعد مناقشته برلمانيا  

  القدس التابعة  افأوقفي دائرة  هايل داود تعيين ثالثة وخمسين موظفا   األردني األوقافقرر وزير
 .200األردنية األوقافلوزارة 
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  حذر وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور مما سماه "فزاعة التوطين"، داعيا  إلى "ضرورة الكف
ثارة عناوين خالفية ال لشيء إال للرغبة في  عن استدعاء الهواجس التاريخية غير المحقة، وا 

هل فعال  هناك وتساءل أبو فاعور: "السياسية". التحشيد الشعبي والسياسي داخل بعض األوساط 
بين اللبنانيين من يريد توطين السوريين والفلسطينيين أم غيرهم؟، كفى نبشا  للهواجس التاريخية، 

 .201وكفى تحريضا  على بعضنا بعضا "

   تحت  فاز الكاتب والناشط االجتماعي الفلسطيني شاكر خزعل بلقب "الشاب العربي األكثر تأثيرا
Arabian Business بيان بزنسار ألما نشرته صحيفة  "، وفقا  40 الـ سن  

202. 

 28/3/2016، اإلثنين

 ماهر عبيد أن الوفد أكد للمسؤولين المصريين عدم تدخل  إلى القاهرة أكد عضو وفد حماس
وتابع قوله: "دون الخوض في التفاصيل،  ،دولة، من بينها مصر ألي   الداخليةالحركة في الشؤون 

التباحث خالل اللقاء مع المسؤولين المصريين من المخابرات، في ملفات عديدة، وهي  م  لقد ت
بحاجة إلى المتابعة من الطرفين، لذا نعتقد أن الحديث عن المباحثات الجارية عنها في اإلعالم 

 .203سيفسد وسيضر وال ينفع، فالتمسوا لنا العذر"

 من أن الوقت يمر بسرعة لتحقيق السالم. ل""إسرائيمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية  حذر 
صعبة،  أياما  نحن نعيش " ،خالل استقباله في رام هللا وفد ائتالف اليهود الشرقيين عباس،وقال 

نهاء العداوة والدماء بيننا، لذلك نسعى  ورغم كل ما يجري ما نزال نمد أيدينا لكم لتحقيق السالم، وا 
 .204يلي"اإلسرائللحوار مع كل أطياف المجتمع 

  صائب عريقات األمم المتحدة بالشروع بإجراء تحقيق لمنظمة التحرير طالب أمين سر اللجنة التنفيذية
في أعمال القتل خارج نطاق القانون التي ترتكبها قوات االحتالل بحق أبناء الشعب  رسمي

تاة هديل والذي أعدمت فيه الف ،2015 / سبتمبرأيلول 13أنه "منذ  وبي ن عريقات،الفلسطيني. 
حاالت إعدام خارج  207تنفيذ  عاما  وحتى يومنا الحالي، فإنه تم   18الهشلمون البالغة من العمر 

أبنائنا الفلسطينيين، ما يتطلب إجراء تحقيق دولي  نطاق القانون من قبل قوات االحتالل ضد  
 . 205عاجل"

 ت المحلية، خاص بقضية اعتماد مقرر تعليمي في الجامعا الفلسطيني قرر مجلس التعليم العالي
م األولويات على سل   د  عاألسرى؛ وذلك تقديرا  لألسرى ولتسليط الضوء على قضيتهم التي ت  

 .206الوطنية
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  زياد الظاظا إن عقبتين اعترضتا تشكيل حكومة وحدة وطنية في  في حركة حماس القياديقال
ين تتعلقان بالبرنامج وذكر الظاظا أن العقبت المحادثات مع حركة فتح التي جرت في قطر.

 .207السابقة هنيةالسياسي لحكومة الوحدة الوطنية المنشود تشكيلها، وآليات دمج موظفي حكومة 

  المفروضة على الوقود  "ضريبة بلو"دعت حركة حماس حكومة الوفاق الفلسطينية إلى إلغاء
إعفاء غزة من هذه  الخاص بمحطة توليد كهرباء غزة، وااللتزام بالقرار السابق الصادر عنها حول

من ضريبة بلو  %50وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري "إن فرض نسبة  الضريبة.
على وقود توليد كهرباء غزة يؤدي إلى عدم القدرة على شراء الوقود الكافي لتشغيل المحطة وهو 

 .208ما يراكم معاناة غزة ويفاقم من أزمة الكهرباء"

 بغية منع  ،ي بنيامين نتنياهو بمنع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيينرئيس الوزراء اإلسرائيل أمر
 .209التي ترافق مراسم تشييع الشهداء إسرائيل" التحريض ضد  " مظاهر

 ثالثة  بسبب مخاطر وقوع هجمات، بعد مقتل رعاياها بمغادرة تركيا فورا   "إسرائيل" أوصت
 .210إسطنبولفي  19/3/2016في تفجير  إسرائيليين

  كنيست بسبب ال، على مشروع قانون يتيح تعليق عمل عضو األولىبالقراءة  ،الكنيستصادق
تمرير مشروع القانون بعد  ، وتم  نائبا   90شرط توافر أغلبية  "،دولةـ"الأو أقوال معادية ل ،نشاطات

 .211صوتا   53عضو كنيست، مقابل معارضة  59صو ت لصالحه  أن

 مليون دوالر  474ونروا، إن الوكالة تحتاج إلى لة األوكا قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم
 وأغزة، المتضررة بشكل كلي قطاع لتكملة ملف إعمار وبناء منازل الالجئين الفلسطينيين في 

ونروا طلبت األن إلى أ أبو حسنةشار وأ .2014في صيف اإلسرائيلية  عدوانجزئي بفعل ال
لذي ع قد في القاهرة في تشرين األول/ أكتوبر ، افي مؤتمر إعادة إعمار غزةمليون دوالر  724

 .212فقط مليون دوالر 250تلقت منها  ، غير أنها، إلنجاز ملف اإلعمار2014

 29/3/2016، الثالثاء

  ومسلحين محسوبين على حركة فتح داخل  الفلسطينية بين عناصر أمن السلطةاندلعت مواجهات
ة، وهو أحد قادة كتائب األقصى التابعة لفتح: وقال هاني حالو ، البلدة القديمة في مدينة نابلس
يالحقون المناضلين، واألجدر بهم مالحقة الجواسيس وتجار  "هناك أشخاص في السلطة

والمناضلين داخل  هو عملية اقتحام لمنازل الشهداء واألسرى المخدرات". وأضاف حالوة "ما تم  
 .213البلدة القديمة، وهذا لن نسمح به"
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 عاشور أبو عمر"،  ىاري لحركة فتح أعمال دورته العاشرة "دورة الشهيد يحيعقد المجلس االستش
اإلسراع في عقد  دعا فيها إلىكلمة  عباسوألقى  محمود عباس. السلطة الفلسطينيةبحضور رئيس 

لمواجهة التحديات القادمة التي تواجه القضية الفلسطينية من كافة  ،المؤتمر السابع للحركة
 .214جوانبها

  إلسرائيلية ا وسائل القتالتطوير  طةسلوق عت(رفائيل Rafael )ريالينس ديفن وشركة Reliance 

Defence  الهندية اتفاق تعاون حول إنتاج وتطوير والتزود بمنظومات دفاع جوي، وصواريخ
 .215لح السوق الهنديةاصجو، ومناطيد مراقبة كبيرة، ل - جو

  وا برصاص واعتداءات قوات االحتالل استشهد ا  فلسطيني 211أفادت معطيات فلسطينية أن
كما  .2015ول/ أكتوبر األاإلسرائيلي والمستوطنين منذ اندالع انتفاضة القدس؛ مطلع تشرين 

 .216المقاومة الفلسطينيةقتلوا في عمليات  إسرائيليا   33ذكرت نجمة داود الحمراء أن 

 أنها أحبطت مخططا  لمئات  ،مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، على لسان أعلنت الخرطوم
عن السودان على غرار  دارفورلتدمير وفصل إقليم  هودية،منظمة ي 520 ، من بينهاالمنظمات

 .217جنوب السودان

   من صادق الكنيست بالقراءة األولى على مشروعي قانون من شأنهما مساعدة المستوطنين اقتصاديا ،
ون األول آلية جديدة لدفع الضريبة لمن يشتري ويضع مشروع القان .لهم خالل تقديم تسهيالت ضريبية

 منازل في المستعمرات، لتجنيب المستوطنين دفع ضرائب مضاعفة لإلدارة المدنية وضريبة الدخل.
أما مشروع القانون الثاني فيمنح المستوطنين امتيازات ضريبية كتلك التي تمنح داخل الخط 

 .218األخضر

 30/3/2016، األربعاء

 ألمريكي باتريك ليهي طلب السيناتور اPatrick Leahy  قراطي في و نواب من الحزب الديم عشرةو
من وزير الخارجية جون كيري التحقيق في تنفيذ قوات االحتالل اإلسرائيلي  رس األمريكيجالكون

وتحديد ما إذا  االنتفاضة،أحداث فلسطينيين في  ضد   ،وتعذيب ،عمليات قتل خارج نطاق القانون
 .219ث تنتهك القانون األمريكيكانت هذه األحدا

  عن إجراء مفاوضات سرية بين جهات  وكيل وزارة الخارجية اإلسرائيلي األسبق أوري سافيركشف
سرائيلية لمواجهة اال فلسطينيةأمنية   .220الفلسطينية نتفاضةوا 

  اللقاءات األمنية بين ضباط إن قال الخبير األمني اإلسرائيلي في صحيفة معاريف يوسي ميلمان
سرائيليينسطينيين فل  تواصلحيث  ،التوتر الميداني بين الجانبين من رغمعلى ال ذلكاعتيادية، و  وا 



 2016 مارس/ آذار_ _________________________________________________________

  35       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

شاباك والجيش، وتساعدهما لمنع تنفيذ التنسيق عملياتها مع جهاز  أجهزة األمن الفلسطينية
 أمنيا   لقاء ثمانينأكثر من  ه تم  عقداإلسرائيليين. وأشار ميلمان إلى أن عمليات مسلحة كبيرة ضد  

 لمناقشة قضايا تفصيلية ميدانية لقاء أمنيا  ستين تم  عقد كما على مستوى قادة ألوية،  بين الجانبين
2015خالل 

221. 

   قام بزيارة تعزية باسم  رسميا   فلسطينيا   ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية باللغة العبرية إن وفدا
جيش لرئيس اإلدارة المدنية ل ،عمارمنير رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لعائلة 

الذي ترأسه عضو اللجنة  ،وحسب اإلذاعة فإن أعضاء الوفد .في الضفة الغربية اإلسرائيلي
 .222أشادوا بعمار ،المركزية لحركة فتح محمد المدني

  إن  ،زهري أبو ساميقال المتحدث باسم الحركة وحماس إلى القاهرة،  حركةوصل وفد من
ن الحركة تسعى جاهدة إلتمام اللقاءات  الحركة على استعداد لالستجابة للمطالب المصرية، وا 

منها على ضرورة نجاح هذه الجولة من  عن كشف تفاصيل األحداث لإلعالم، حرصا   بعيدا  
 .223اللقاءات

  على المخطط االستيطاني الجديد لبناء  اإلسرائيليةحكومة لوالبناء التابعة ل التخطيطصادقت لجنة
 .224حي الفاروق في جبل المكبر المطل على القدس المحتلة أراضييطانية على وحدة است 18

 31/3/2016، الخميس

  بأنه مستعد للقاء  ،محمود عباس، في لقاء مع القناة العبرية الثانية رئيس السلطة الفلسطينيةقال
 السالم.رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه يرغب بإجراء مفاوضات من أجل إحياء 

السياسة اإلسرائيلية بتجاهل التنسيق  نتقداو  .وأشار عباس إلى أن السلطة على وشك االنهيار
إلى أن أجهزة األمن  عباسأشار  االنتفاضةوبشأن  األمني واقتحام المدن بسبب وبدون سبب.

ات لتنفيذهم عملي الفلسطينية ال تتوقف عن تفتيش حقائب األطفال في المدارس وخارجها منعا  
قناعهم بأنه  ،وتمت مصادرتها ،في حقائب التالميذ سكينا   70العثور على  أنه "تم   طعن، مبينا   وا 

 .225ال جدوى مما يفعلونه ومن الموت على الحواجز"

  محمود عباس مرسوما  يقضي بإعادة تشكيل لجنة االنتخابات  رئيس السلطة الفلسطينيةأصدر
ى أن المدة القانونية للجنة االنتخابات أربع سنوات، المركزية، حيث ينص قانون االنتخابات عل

 ،لميس العلمي أمينا  عاما  ، و حنا ناصر رئيسا   من:الحالية وتتكون اللجنة  ن بمرسوم رئاسي.عي  وت  
، عضوا   اسحق مهنا، و شكري النشاشيبي عضوا  ، و خولة الشخشير عضوا  و  ،مازن سيسالم عضوا  و 
 .226أحمد الخالدي عضوا  ، و هللا عضوا  يوسف عوض ، و ياسر موسى حرب عضوا  و 
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 اعتماد الدفعة األولى  مفيد الحساينة عن أنه تم   الفلسطيني أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان
من أصحاب المنازل  1,154 التي تشملو  ،من المستفيدين من المنحة الكويتية إلعادة إعمار غزة

 .227المدمرة كليا  

 ي صبري صيدم إن الوزارة اتخذت قرارا  بالبدء بصناعة أول قمر قال وزير التربية والتعليم العال
خالل استقباله نائبة رئيس  ،وطلب صيدم .الطلبة الفلسطينيينصناعي فلسطيني تعليمي بأيدي 

مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق لها، من الضيوف تقديم خدمات القمر الصناعي من أجل 
 .228التي تدعمها الصين في هذا المجالتخصيص حزمة تعليمية أسوة بالبلدان 

 إن وفدي حركتي فتح وحماس تمكنا، وبعد  قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد
ن األحمد أن وبي   النقاش حول عدة قضايا وردت في اتفاق المصالحة. حسمنقاش طويل، من 

النقطة الثانية و لة، جوهر اللقاء تمحور حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات صالحيات كام
أشهر من  ستةإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني بعد هي و المهمة، 

سيتم التعامل بأنه ، وأضاف فيما يتعلق بقضية الموظفين تشكيل حكومة الوحدة وممارسة مهامها.
2014 سبتمبر /اتفاق المصالحة، وفي تفاهمات القاهرة في أيلول معها حسبما ورد في نص  

229. 

  230إغالق إدارة موقع تويتر حسابات رسمية لها باللغتين العربية واإلنجليزية القسامدانت كتائب. 

 سبافلوبولو لرئيس اليوناني بروكوبيس ارئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، خالل استقباله  قال 
Prokopis Pavlopoulos ،إيران  ليست عدوها بل حليفتها ضد  الدول العربية تدرك أن إسرائيل "ن إ

وداعش. وثمة أهمية بالغة للدور االستراتيجي الذي تلعبه إسرائيل في المنطقة. إسرائيل تساعد 
سرائيل القوية تمنع تدفق أعداد كبيرة من الالجئين إلى أوروبا ،االستقرار في الشرق األوسط  .231"وا 

 مع اقتراب بدء  :ف مردخايآيو الفلسطينية  في المناطق اإلسرائيلية قال منسق عمليات الحكومة"
موسم الصيد على شواطئ غزة، والذي من المفترض أن يبدأ األسبوع المقبل، قرر منسق أعمال 

إلى  ستةالحكومة في المناطق وقائد سالح البحرية توسيع رقعة الصيد جنوب وادي غزة من 
 .232أميال" تسعة

  الجندي الذي أعدم الجريح عبد الفتاح الشريف في االحتالل العسكرية اإلفراج عن  محكمةقررت
 .233، مع حجزه داخل قاعدته العسكرية24/3/2016في مدينة الخليل 

  مستوطنا  يهوديا  لباحات المسجد األقصى  1,114قدس برس اقتحام أكثر من  وكالةرصدت
 .234، بحماية مشد دة من عناصر الشرطة اإلسرائيلية2016المبارك خالل شهر آذار/ مارس 

  ونفاد أدوية من  شح   من "تمديد حياة أدوية" منتهية الصالحية في ظل   صيادلةتمك ن ثالثة
وبحسب وزارة الصحة فإن فريق الصيادلة الثالثة وف ر  مستودعات وزارة الصحة في قطاع غزة.
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عليها عبر تمديد حياة األدوية باالستخدام "الفع ال واآلمن" خالل السنة األولى للتجربة نحو 
 .235ألف دوالر 200

  في واشنطن زلقاه في معهد بروكينغأ، خالل خطاب أردوغانطالب الرئيس التركي رجب طيب، 
 .236قطاعال إلىوالسماح لتركيا بنقل سفينة إلنتاج الكهرباء  عن قطاع غزة، برفع الحصار

  السلطة قد ر تقرير صادر عن البنك الدولي خسائر قطاع الهواتف المحمولة في أراضي
سطينية خالل األعوام الثالثة الماضية بأكثر من مليار دوالر أمريكي، بسبب القيود الفل

خسائر المالية الأن  وجاء في تقرير بعنوان "الفرصة المفقودة للتنمية االقتصادية" اإلسرائيلية.
مليون دوالر، باحتساب ضريبة القيمة  184العامة للسلطة الفلسطينية في الفترة ذاتها بلغت 

ل وتشكل نسبتها المضا  .237من إجمالي الناتج المحلي %3فة فقط التي لم ت حص 
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