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 1/4/2016، الجمعة

 .وقال  نفت كتائب القسام وجود أّي اتصاالت حول الجنود اإلسرائيليين األسرى في قطاع غزة
 إنه ال توجد أيّ ، الناطق باسم الكتائب في تصريح صحفي بثته قناة األقصى الفضائية ،أبو عبيدة

معلومات عن مصير هؤالء  ل جنود العدو األسرى، وأن أيّ حو  اآلناتصاالت أو مفاوضات حتى 
وأضاف  الجنود األربعة لن يحصل عليها العدو إال عبر دفع استحقاقات قبل المفاوضات وبعدها.

 ويمارس الخداع مع ذوي جنوده األسرى. ،نتنياهو يكذب على شعبه ويضلل جمهوره أن أبو عبيدة
ة صور ألربعة جنود إسرائيليين، وهي صورة تنشر ألول وظهر أبو عبيدة في الفيديو وفي الخلفي

 .1مرة من جانب كتائب القسام
  إن المسجد األقصى في خطر، "يوسف ادعيس  الفلسطينيوزير األوقاف والشؤون الدينية قال

وبحاجة إلى تحرك فوري وعاجل من القادة العرب والمسلمين؛ ألن األقصى ليس فقط 
الصمت العربي واإلسالمي هو الذي "وأكد ادعيس أن  ."والمسلمين للفلسطينيين، بل لجميع العرب

يشجع مؤسسات االحتالل اإلسرائيلي على أن تقترف الجرائم بحق األقصى والمدينة المقدسة 
 .2"بشكل عام

 مع  وفد الحركة اتقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن اجتماع
بقية مع تجاه مصر كما  حماس د على سياساتيأكحيث تّم التالمسؤولين المصريين جيدة، 

ولن تسمح ألحد في غزة  ،وشدد هنية على أن حماس تقوم بالتزاماتها نحو ضبط الحدود .العرب
 .3ال مأوى بغزة لمن يضر بمصروأن أن يضر بمصر وأمنها 

  الحمراء نجمة داودجمعية أصدرت Magen David Adom  أظهرت فيه أن ا  نبياالطبية اإلسرائيلية ،
آخرين، في سلسلة عمليات نفذها  355قتلوا )ما بين مستوطن وجندي(، وأصيب  ا  إسرائيلي 33

، إضافة إلى مقتل سائح 2015ول/ أكتوبر األمطلع تشرين  ، منذفلسطينيون خالل انتفاضة القدس
ي عمليات إطالق نار، قتلوا ف ا  إسرائيلي 17وذكرت أن  أمريكي في عملية طعن بمدينة يافا المحتلة.

 في عمليات طعن، واثنان في عمليتْي دهس، وواحد ُقتل نتيجة رشق مركبته بالحجارة. 13و
1948سنة  في األراضي المحتلة 7الضفة، وب 13في القدس، و ا  إسرائيلي 13ورصدت مقتل 

4. 
   رات حركة المقاطعة وسحب االستثمالمحاربة  دوليا   نظمت صحيفة يديعوت أحرونوت مؤتمرا

في المؤتمر عشرات من الساسة والباحثين من داخل  وشارك .وفرض العقوبات )بي دي أس(
أن حركة  Itamar Eichner وكشف الكاتب في الصحيفة إيتمار آيخنر وخارجها. "إسرائيل"

 ضدّ  "إحباط"انتقلت لمرحلة جديدة، ودعا تل أبيب للقيام بما وصفه بعمليات  "إسرائيل"ـالمقاطعة ل
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كشف وزير المالية اإلسرائيلي و  ."إسرائيل"حركة المقاطعة، ألن ما تقوم به يهدد قيام زعماء 
نحو ) شيكلمليون  128خصصت  2016 لسنة "إسرائيل"النقاب عن أن موازنة موشيه كحلون 

 .5لمحاربة بي دي إس (مليون دوالر 33.9
 خالل فلسطينيا   647قلت كشفت مؤسسات األسرى الفلسطينية أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعت

بين نساء وفتيات. وبهذا يصل عدد حاالت االعتقال  16و ،قاصرا   128بينهم  ،2016 مارس/ آذار
وارتفع  حالة اعتقال. 4,767إلى أكثر من  2015أكتوبر / في تشرين األول نتفاضةمنذ بداية اال

ووصل  ،(عاما  12الواوي ) أصغرهن األسيرة ديما ،قاصرة 18بينهن  ،أسيرة 68عدد األسيرات إلى 
 .6أسير 700وعدد المرضى إلى ، 400عدد القاصرين إلى أكثر من 

  بلوماسية يعالقات د إقامة إلىبنيامين نتنياهو  اإلسرائيليدعوة رئيس الوزراء  إندونيسيارفضت
له من قيام أمعن خيبة  باسم وزارة الخارجية في جاكرتا المتحدثأعرب و  ."إسرائيل"بينها وبين 

 .7ولقائهم نتنياهو "إسرائيل"بزيارة  اإلندونيسيينعدد من الصحفيين 
  ليو يان دونغ قالت نائبة رئيس مجلس الدولة الصينيLiu Yandong  إن الصين ستقدم لفلسطين

الصين  إن ليو يان دونغوقالت  المزيد من المنح الدراسية الحكومية للطالب للدراسة في الصين.
طالب  610استضافت الصين حيث طلبة فلسطينيين للدراسة في الصين، تقدم مئة منحة دراسية ل

الصين ستحرص على تقديم مساعدات لدراسة  إن" قائلة وتابعت .2015 سنةحتى فلسطينيين 
دوالر( ألف  310)نحو يوان صيني  يوسنقدم مساعدات بقيمة مليون ،اللغة الصينية في فلسطين

من الباحثين الفلسطينيين الشباب للقيام  15نقدم فرصة لـ تكنولوجية، وس وأجهزةحاسوب  أجهزةفي 
 .8"أولويةبحثية في الصين للدراسة بمجاالت ذات  بأعمال

 2/4/2016، السبت

  السالم هو الهدف األعز واألمثل واألهم عندنا "إن محمود عباس  السلطة الفلسطينية رئيسقال
وننبذ  ،ا وهناك، لذلك رفعنا شعار السالم، وأن هناك من ال يريد السالم ويؤجج الحرب هنجميعا  

وفد أبناء الطائفة الدرزية برئاسة الشيخ  هللابرام  هلااستقبخالل  وقال ."شعار العنف واإلرهاب
نمد أيدينا للسالم، ونعرف أن هناك من ال يريد السالم ويرفض اليد الممدودة، ": زيدان العطشه

 .9"سالم حتى لو تأخر، لذلك يجب أن ال نفقد األملولكن ستبقى هذه اليد الممدودة حتى نحقق ال
  أوقفت إدخال مواد بناء لصالح مشاريع  "إسرائيل"قالت وزارة االقتصاد الفلسطينية في غزة إن

، إن القرار له وقال وكيل الوزارة حاتم عويضة، في بيان القطاع الخاص إلعادة إعمار غزة.
يع والشركات الخاصة في غزة، عدا مشاريع األمم يتضمن وقف إدخال مواد البناء لكافة المشار 

 .10ريةط  المتحدة والمشاريع الق  
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  سجون االحتالل من األسرى  "تبييض"يعمل على ن جناحها العسكري إ حماسقالت حركة
وأشار القيادي في حركة حماس مشير المصري إلى أن  ."ز لهاُيجهّ "عبر عدة صفقات تبادل 

، حتى تبييض كافة سجون االحتالل 4و 3و 2 اء األحرارتتجهز لصفقة وف"كتائب القسام 
 .11"اإلسرائيلي من جميع األسرى الفلسطينيين

  والمحررين أن االحتالل اإلسرائيلي يحتجز في سجونه ما ُيقارب  األسرىأفادت هيئة شؤون
جرائم "المرضى  وقالت الهيئة إن االحتالل يرتكب بحق األسرى .أسير فلسطيني مريض ,7001
 .12"ممنهجة طبية

  مستوطنا   1,272أن  "كيوبرس"أظهر تقرير إحصائي أعده المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى 
2016 / مارسوعنصرا  احتالليا  اقتحموا المسجد األقصى خالل شهر آذار

13. 
  فاعور أجرى اتصاال  بالسفير  أبووائل وزير الصحة اللبناني ذكر مصدر رسمي لبناني أن

نقل الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الناجي الوحيد " لبنان أشرف دبور، مقترحا   الفلسطيني في
 إلى، [2014] من أفراد عائلته الذين أحرق مستوطنون منزلهم في الضفة الغربية العام الماضي

 .14"لبنان، ومعالجته على نفقة وزارة الصحة اللبنانية
 3/4/2016، األحد

  بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في  رئاسيا   قرارا   سحمود عبام يةفلسطينالسلطة الأصدر رئيس
إن النائب محمد فرج الغول  الفلسطيني رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي وقال .السلطة
المجلس التشريعي ينظر بعين من الخطورة لقرار "وقال الغول إن  .إجراء غير قانوني القرار

ستورية بهذا التوقيت، دون الرجوع إلى أحد من الفصائل أو الرئيس عباس بتشكيل محكمة د
  .15"التوافق معهم حولها

  نشر جيش االحتالل اإلسرائيلي معطيات حول عدد وحجم العمليات التي نفذها الفلسطينيون
ال تشمل والتي  ،2016وآذار/ مارس  2015خالل الفترة الممتدة ما بين تشرين األول/ أكتوبر 

أقل عدد عمليات  2016مارس  /سجل شهر آذار حيث. األحياء العربية فيهاالقدس المحتلة و 
. في حين بلغ عدد 2015تشرين األول/ أكتوبر عملية في  44 عملية، مقارنة بـ 17بمجموع 

إلى انخفاض عدد التظاهرات وعمليات رشق الحجارة من  المعطيات تشيرو  .168العمليات الكلي 
، إلى 2015ديسمبر كانون األول/ في  303، إلى 2015توبر تشرين األول/ أكحادثة في  442
في  88كما انخفض عدد حاالت رشق الزجاجات الحارقة من  .2016مارس  /آذارفي  165

2016مارس  /آذارفي  20إلى  2015تشرين األول/ أكتوبر 
16. 

  الفتاح محمد أبو سندس إن نتائج تشريح جثمان الشهيد عبد الفلسطيني قال وكيل وزارة العدل
الشريف بينت أن الرصاصة األخيرة التي أطلقها الجندي اإلسرائيلي على رأسه، هي التي تسببت 
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أبو سندس أن الطبيب الفلسطيني ريان العلي، الذي حضر عملية التشريح، في  ذكرو  باستشهاده.
 إطالقنه كان من الممكن أن يبقى الشريف على قيد الحياة قبل إ قالمعهد أبو كبير في القدس، 

النار على رأسه، كون معظم الرصاصات التي أصابته قبل ذلك تركزت في قدميه ومناطق أخرى 
 .17من جسده

  طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة التحرير الفلسطينية بالوقوف أمام تصريحات الرئيس
ول سؤ م وفاةبقيام وفد من السلطة بالتعزية أمام ، و 2016في نهاية آذار/ مارس  محمود عباس

بخطورة بالغة لتكرار هذا تنظر  إنها الجبهة الشعبيةقالت و  اإلدارة المدنية في الضفة الغربية.
وأكدت الجبهة  ها تجاوزا  للخطوط الحمر.دّ السلوك المشرعن لهياكل االحتالل وأدواته القمعية، وتع

 .18ة لرئيس السلطةبأن هذا السلوك يسلتزم من منظمة التحرير الوقوف بالمحاسبة والمساءل
  سخاروف إال اإلخباري آفي االفلسطينية بموقع و  الشؤونقال مراسلAvi Issacharoff  قوات "إن

عملية فلسطينية ذات  140 [2015] الماضي أكتوبر /تشرين األولاألمن اإلسرائيلية أحبطت منذ 
ت انتحارية أو عمليا ،أو عمليات خطف ووضع عبوات ناسفة ،تضمنت إطالق نار ،قيمة كبيرة

ن عدد العمليات الفلسطينية بلغ إيسسخاروف  قالو  ."ومعظمها كانت تخطط لها حركة حماس
طالق  إسرائيليا   33أسفرت عن مقتل  ،عملية ومحاولة عملية 270 عن طريق الطعن والدهس وا 

 .19يومالفي  واحدة ، بمتوسط أكثر من عمليةفلسطينيا   270أكثر من فيها النار، وقد شارك 
 ب ة من شركة موساكصحيفة هآرتس ت قال رَّ  Mossack Fonsecaفونسيكا  إن الوثائق الُمس 

 ا  شاركم 850شركة و 600، كشفت عن تورط لها للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا  
نشاء شركات وهمية إسرائيليا    .20في عمليات غسيل أموال وا 

 4/4/2016، اإلثنين

  هي جنين ونابلس والخليل والقدس ،في أربع محافظات نازلمثمانية هدمت قوات االحتالل، 
 .21ألسر فلسطينيين نفذوا عمليات أو ساعدوا على تنفيذها في محافظات الضفة الغربية

  ترتب يأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدم إمكانية االستمرار في تنفيذ ما
ودانت اللجنة التنفيذية  بالتنكر اللتزاماتها. اللاالحتلتزامات إن استمرت سلطة ا من اهعلي

وبما يشمل اإلعدامات الميدانية، التي  الفلسطيني،الشعب  التصعيد الخطير لسلطة االحتالل ضدّ 
 .22ها إعدام الشاب عبد الرحيم الشريف في مدينة الخليلمنكان 

  يننا وبين مصر ما ب"إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،  عضو ،موسى أبو مرزوققال
.. فتحنا صفحة جديدة، وسنسطر فيها أفضل ما نملك من أقوال وأفعال، وكالنا .وشائج ومصالح

سائل اإلعالم من أن مصر وحول ما ذكرته بعض و  ."بحاجة للغة جديدة نتعامل بها، وسنفعل
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ف حماس فتح ملف الجنود األسرى الموجودين لديها، أوضح أبو مرزوق بأن هذا الملطلبت من 
 .23كان؛ وكل ما يذكر في اإلعالم هو اجتهادات ذكره، ولو لمرة واحدة مع أيّ  لم يفتح، ولم يأت  

 .عبرت حركة حماس عن رفضها قرار رئيس السلطة محمود عباس تشكيل المحكمة الدستورية 
القرار إجراء  أبو زهري، في تصريح صحفي، إن حماس تعدّ  ساميوقال الناطق باسم الحركة 

إلى أن معظم أعضاء  أبو زهري وأشار ي ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية.غير قانون
، منبها  إلى أن هذا األمر يناقض "محكمة حزبية"المحكمة ينتمون إلى حركة فتح، وهو ما يجعلها 

 .24"عدم انتماء أعضاء المحكمة ألي أحزاب"القانون الذي ينص على ضرورة 

 بنيامين نتنياهو في لقائه مع وزير الخارجية التشيكي لوبومير  يلياإلسرائ قال رئيس الوزراء
. إحدى القضايا التي نتعامل معها هي الرغبة بدفع السالم قدما  " إن Lubomir Zaoralek زوراليك

إذا ما قمت بتوجيه دعوة  هوقال الرئيس عباس قبل عدة أيام في لقاء مع التلفزيون اإلسرائيلي إن
له دعوة. لقد أخليت جدول أعمالي لهذا األسبوع. سأكون " ذكر نتنياهو أنه يوجهو  ."إنه سيأتي له،

سيكون أول موضوع للنقاش وقف التحريض. بابي مفتوح أمام كل من يريد السالم  هنا كل يوم.
 .25"مع إسرائيل

  يهودا جليك المتطرف  اليمينيأعرب الحاخامYehuda Glick ته عن سعادته الكبيرة الستمرار اقتحاما
إنه  بوك ليك على صفحته بموقع فيسجوكتب  معيقات تذكر. للمسجد األقصى المبارك دون أيّ 

، ا  يهودي 13مرة أخرى في جبل الهيكل )المسجد األقصى( كنا اليوم هناك ومعي مجموعة من "و
يبدو أن قرار الحكومة اإلسرائيلية بإخراج الحركة "وقال:  ."نا عشرات المسلمين بصمتوأحاط
بعاد المرابطاإلسال سجد األقصى( يعطينا ن والمرابطات عن جبل الهيكل )الميمية عن القانون، وا 

بدأوا يتعودون على أن هذا مشهد  ،وكما يبدو ،المسلمين"ليك إلى أن جوأشار  ."الحرية أكثر
 .26، في إشارة الستمرار اقتحامات المستوطنين لباحات األقصى"طبيعي

 ألف طفل  27أن  الفلسطينية الم الطفل في وزارة اإلعالمدائرة إعل أظهرت معطيات رسمية
 .2000 سنةفلسطيني كانوا ضحية انتهاكات االحتالل الصهيوني بين شهيد وجريح ومعتقل منذ 

ف طفل أل 13طفال  استشهدوا، وجرح أكثر من  2,070، إن لها في بيان ،وقالت دائرة إعالم الطفل
وأضافت  .2016 / مارسوحتى نهاية آذار 2000سبتمبر / في أيلولمنذ بداية انتفاضة األقصى 

، وما يزال في سجون االحتالل 2000 سنةألف طفل منذ  12ن قوات االحتالل اعتقلت أكثر من أ
 .27منهم للتعذيب واالعتداء %95؛ تعرض طفال   480

 منذ ، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة فلسطينيا   طفال   45 ستشهدا
 طفالت، عدا عن آالف المصابين، خمس، منهم 2015 / أكتوبرتشرين األول االنتفاضة فياندالع 

 .28بينما ما تزال قوات االحتالل تحتجز جثماني طفلين
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  ديفيدكشف الباحث اإلسرائيلي والضابط السابق في سالح االستخبارات العسكرية ماتي Mati 

David لسيسي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الرئيس المصري عبد الفتاح ا
د في مقال يحسبما أورده ديف ،وتقضي الخطة خطة إلقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء.

من سيناء إلى السلطة  2كم 600,1بنقل ما مساحته ، اإلخباري NewsOneله بموقع نيوز ون 
الدولة الفلسطينية بسيناء الالجئون الفلسطينيون وذكر أنه من المقرر أن ُيستقدم إلى هذه  الفلسطينية.

على حكم ذاتي ستحصل و ، ، على أن تكون هذه الدولة منزوعة السالحةمن مخيمات لبنان وسوري
العودة  ، وحقّ 1967في مدن الضفة الغربية، مقابل أن يتنازل عباس عن مطالبته بالعودة إلى حدود 

 .29لالجئين
  بيرني ساندرزقال Bernie Sanders ،قراطي و الذي يخوض انتخابات تمهيدية لترشيح الحزب الديم

 New York في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك ديلي نيوز ،النتخابات الرئاسة األمريكي

Daily News،  عشرة آالف بريء في قطاع "مسؤولة عن مقتل  "إسرائيل"بأنه على قناعة بأن
2014عدوان خالل  "غزة

30. 

 عشرات المواقع  للسواح،معدة  وزارة السياحة اإلسرائيليةل، باللغة اإلنجليزية ،يةطة رسمريخ أظهرت
ال ف المواقع اإلسالمية والمسيحية أما ،مستعمرات ومدارس دينية تلموديةوبضمنها في القدس 

على قائمة من  الخريطة تشتملو  يظهر منها إال موقع إسالمي واحد وخمسة مواقع مسيحية فقط.
 .31زيارة في القدس العتيقةلل موقعا   57

 5/4/2016، الثالثاء

  الملفقة التي رددتها بعض  األخبارردينة  أبونفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل
عن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد عرض على الرئيس  اإلسرائيلية اإلعالموسائل 

 .32ة وجزء من شبه جزيرة سيناءمحمود عباس إقامة دولة فلسطينية في قطاع غز 
  على دعوة رئيس الوزراء  ردا  عريقات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب  سرّ قال أمين

أن يعلن  على نتنياهو أوال  "اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس محمود عباس لعقد لقاء بينهما: 
وغير  ؛أن يعترف باالتفاقيات السابقةوقف االستيطان، وأن يفرج عن الدفعة الرابعة من األسرى، و 

 .33"أما التحريض فهو مردود عليه ،ذلك لن يكون هناك مفاوضات

 باسرئيس محمود عالاليمين القانونية أمام  الفلسطينية أعضاء المحكمة الدستورية معظم أدى 
، محمد الحاج قاسم رئيسا   أدى اليمين كل منحيث  .5/4/2016في  بمقر الرئاسة في رام هللا

، رفيق أبو عياش، و حاتم صالح الدينو  ،فتحي أبو سرور من وكل ،للرئيس أسعد مبارك نائبا  و 
ن عبد الرحمن أبو النصر وفتحي الوحيدي يالقاضي. وذكرت وكالة وفا أن كأعضاء، فواز صايمهو 

الوكالة إلى أن  ت، وأشار Video Conferenceعبر الفيديو كونفرانس  10/4/2016في اليمين  أديا
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عبر  مأ من قطاع غزة أداء اليمين القانونية، سواء بالحضورهما من منعتكانت قد  ركة حماسح
اليمين  الذي غاب عن اللقاء األول بداعي السفر، ،أدى عدنان أبو ليلى. فيما الفيديو كونفرانس

11/4/2016في  القانونية
34 . 

 محمود عباس تشكيل محكمة  قالت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي إن قرار الرئيس
التبعات القانونية " عباسويتنافى مع أبسط القواعد الدستورية، محملة  "كارثة وطنية" عديدستورية 

قانون المحكمة الدستورية وتعديالته "ن إ، في بيان صحفي ،كتلة حماس قالتو  ."لهذا المرسوم
( الصادر في 1018/1/1)باطل وملغى بموجب قرارات المجلس التشريعي وخاصة القرار رقم 

ثنين والثالثاء الدورة العادية األولى في الجلسة األولى المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة يومي اإل
 .35"هي تعديالت باطلة 2010. والتعديالت التي قام بها السيد عباس في العام 6-7/3/2006
  َّبة يوم الطفل الفلسطيني، أن مناسب ،الفلسطيني لإلحصاءن تقرير صادر عن الجهاز المركزي بي

 ؛طفال   2,165,288بنحو ر دّ  قُ  عاما   18دون الـ  2015 لسنة الضفة الغربية وقطاع غزةفي عدد األطفال 
وعدد  ،641,557قد بلغ عدد األطفال الذكور في الضفة ف .أنثى 1,059,625و ،ذكرا   1,105,663

جهاز إنه الوقال  .444,132اإلناث و  ،464,106قطاع ال، وبلغ عدد الذكور في 615,493اإلناث 
زيادة ب، 2015 سنةخالل  عاما   18–11حالة اعتقال ألطفال تتراوح أعمارهم بين  2,179تسجيل  تمّ 

وذكر الجهاز  .2014 سنةاعتقال في  حالة 1,266 تسجيل تمّ حيث ، 2014 بسنةمقارنة  72.1%
2015 سنةشهيدا  خالل  32األطفال بلغ  عدد الشهداءأن 

36. 
  في حي راس العمودوبلدية االحتالل في القدس على هدم حديقة أقيمت  اإلسرائيليةأقدمت الشرطة 

بادعاء ، 2015/ أكتوبر تشرين األولبداية االنتفاضة في سقطوا في القدس منذ  شهيدا   47لذكرى 
 .37أقيمت في منطقة عامة ودون ترخيصأنها 

  لصالح دفعات  مليون دوالر( 17.42)نحو  ورومليون ي 15.3 ـب ا  ماسهإقدم االتحاد األوروبي
 .38/ مارسالرواتب ومخصصات التقاعد لشهر آذار

  من أبناء  163كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن
مجموعة العمل أن  . وأعلنتفي سوريةاألزمة تحت التعذيب منذ بداية  استشهدوامخيم اليرموك 
الجئا ،  1,244إلى  2016 أبريل /من أبناء مخيم اليرموك وصل حتى بداية نيسانعدد الضحايا 

في الجئا  فلسطينيا  قضوا  440بيانات  توثق االمجموعة أنهوذكرت  .جراء القصف 447بينهم 
 .39األزمة ايةتحت التعذيب منذ بدسورية 

 6/4/2016، األربعاء

  حركة إسماعيل هنية، بقادة لتب السياسي لنائب رئيس المكوفد من حركة حماس، برئاسة التقى
، من بينها ، وأطلعهم على المستجدات السياسيةفي قطاع غزة القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية
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لقاءات وفد حماس مع القيادة المصرية في القاهرة، ولقاءات الحوار مع حركة فتح في  نتائج
صفحة  في العالقة مع مصر، وطيّ  حرص الحركة على عودة الدفء. وشدد هنية على الدوحة

استعادة العالقة مع مصر نابع من رؤية وعلى أن الخالفات السابقة والشروع في مرحلة جديدة، 
مشروع على حساب األرض المصرية  أيّ حماس رفض  كما أكد هنية استراتيجية لحماس.

 .40دور عسكري أو أمني في مصر أنه ليس لحماس أيّ و وتحديدا  سيناء، 
 اعتداء ألجهزة األمن الفلسطينية وقع  315ن إالسياسيين في الضفة  المعتقلينجنة أهالي قالت ل

االنتهاكات تنوعت ما بين  وقالت اللجنة إن .2016أنصار حركة حماس خالل مارس/ آذار  ضدّ 
االعتداء من بينها  ،إضافة إلى العديد من االنتهاكات ،حالة استدعاء 131و ،حالة اعتقال 100

عدا عن  ،ومداهمة منازل عدد من الطالبات ،ة الكتلة اإلسالمية في أكثر من جامعةعلى طلب
وأشارت لجنة األهالي إلى أن من بين المعتقلين  االعتداءات المتكررة بحق المعلمين المضربين.

 .41سابقا   سياسيا   معتقال   53و ،محررا   أسيرا   41السياسيين 

  انقطاع  أزمة اتفاق مع السلطة الفلسطينية إلنهاء إلىتوصلت أعلنت شركة الكهرباء اإلسرائيلية أنها
لها بيان  ت فيوقال .السلطة الفلسطينية للشركة الضفة الغربية بسبب تراكم ديون فيالكهرباء 
دوالر  ماليين 5.2نحو ) مليون شيكل 20ن االتفاق ينص على أن تقوم السلطة بتحويل إالكهرباء 
 .42مليون دوالر( 450نحو مليار شيكل ) 1.7أكثر من ديون البلغت  حيث ،لحسابها أمريكي(

  كشف أحمد عبد الهادي، نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، نتائج حملة التوقيع
على العريضة المقدمة من الالجئين الفلسطينيين في لبنان التي تضمنت مطالب إنسانية إلى 

إلى لبنان. وقال عبد الهادي إن  األخيرة أثناء زيارتهي في مون، كاألمين العام لألمم المتحدة بان 
 .43من مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ا  توقيع 35,500عدد التواقيع بلغ 

  ن حكومة إ ف مردخايآيو الفلسطينية السلطة في مناطق  اإلسرائيلية منسق عمليات الحكومةقال
وأكد  ينيين في مناطق ج في الضفة الغربية.بناء للفلسط مخططاتاالحتالل جّمدت دفع 

 ،خالل اجتماع لجنة شؤون االستيطان المتفرعة عن لجنة الخارجية واألمن في الكنيست ،مردخاي
ج، وذلك بموجب تعليمات  مناطقعلى أنه ال تجري أعمال لدفع خرائط هيكلية للفلسطينيين في 

 .44المستوى السياسي
  حجم توقيع عقود الصادرات اإلسرائيلية إن  في وزارة الدفاعرئيس قسم الصادرات األمنية قال

إلى أن  النظر ولفت المسؤول دوالر. اتمليار  5.7بلغ نحو ، 2015 سنةفي  "إسرائيلـ"األمنية ل
 . 45دوالر اتمليار  6.5الذي قارب ، 2014 سنةمقارنة بفي حجم العقود  ا  هناك ارتفاع

  الصنع، دفعية اإلسرائيلي اقتنى قاذفة صواريخ حديثةسالح المذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن 
 قذيفة 18قادرة على إطالق ، Romach اإلسرائيلية، تحمل اسم روماح العسكريةمن تطوير الصناعات 
المتمركز في هضبة  282وحدة سالح المدفعية وذكرت الصحيفة أن  صاروخية في الدقيقة.
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، كيلوغراما   عشرينبزنة  متفجرا   حربيا   مل رأسا  تحالتي  الجوالن أجرت تجربة على قاذفة روماح
 .46إلى عشرات الكيلومترات هاويصل مد

 سيناء إن مهمته القادمة هي العمل على تحطيم اتفاقية كامب ديفيد  والية داعش في قال تنظيم
Camp David Accords .وأكد التنظيم عبر مجلة النبأ  بين الحكومتين المصرية واإلسرائيلية

ية، التي تصدر بشكل رسمي عنه، أن "انهيار الجيش المصري المرتد في سيناء واقع ال األسبوع
 .47بإذن هللا تعالى" محالة قريبا  

  خمسة ماليين دوالر إلعادة إعمار منازل الالجئين التي  أكثر من توزيع عن ونروااألأعلنت وكالة
نحو توزيع المبلغ على نه سيتم وقالت إ .2014في صيف  تضررت خالل الحرب على قطاع غزة

مليون دوالر من إجمالي المبلغ  2.65تخصيص  إلى أنه تمّ الوكالة وأشارت . عائلة الجئة 720
دوالر إلصالح المساكن المتضررة بشكل  مليون 42.2و ،إلعادة إعمار المنازل المهدمة كليا  

 .48بالغ
 اعتقلت السلطات الرومانية البلجيكي ديفيد غيكلوفيتز David Geclowicz المولد رون  واإلسرائيلي

لمحاولتهما اإلسرائيلية،  Black Cube يعمالن في شركة بالك كيوبن اذلال ،Ron Weiner فاينر
وقرصنة رسائلها  Laura Kovesلورا كوفيشي  مضايقة رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد

 .49اإللكترونيبالبريد 

 د بويدنائب في البرلمان اإليرلندي ريتشار ال وصف Richard Boyd Barrett "بـ"الدولة  "إسرائيل
اللجنة  فيفي مداخلة له  النائب،العنصرية" التي ُتحّل لنفسها ما تحرمه على غيرها، وطالب 

، ألنه يمثل دولة إيرلندابطرد السفير اإلسرائيلي من  ،المشتركة للشؤون الخارجية اإليرلندية
فلسطينيين. وأضاف بويد إنه حان الوقت الذي ال يتم سياساتها عنصرية وارتكبت مجازر بحق ال

 .50كأي دولة طبيعية، ألنها ال تتصرف كالدول األخرى "إسرائيل"فيه معاملة 
  النقاب عن أن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية ضاعفت من  اإلسرائيليكشف الجيش

ونقلت اإلذاعة العبرية  بية.من نشاطاتها بالضفة الغر  %40عمليات التصدي للمقاومة، وأحبطت 
خالل قيام ، Roni Numa عن ما يسمى بـ"قائد المنطقة الوسطى" في جيش االحتالل روني نوما

، بجولة (كابينيت)المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية أعضاء في 
للمقاومة بالضفة الغربية، أن أجهزة األمن الفلسطينية ضاعفت من تصديها  ،ميدانية في رام هللا

 .51قبل أشهر %15بـ  قياسا  
 7/4/2016، الخميس

  عن قيام الجيش  ،بوط النقاب، للمرة األولىحكشف المراسل العسكري لموقع واال اإلخباري أمير بو
الصواريخ، وستكون  محّصنة ضدّ  "إسرائيل"وسط  فياألمريكي بإنشاء قاعدة عسكرية سرّية له 
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مراحل بلغ ن بناء القاعدة إبوط حبو قال جاهزة لمواجهة حاالت الطوارئ. و مشغولة بشكل دائم و 
المقامة قرب ديمونا، والتي يشغلها  Xأكس على ارتباط بمحطة الرادار القاعدة متقدمة، وستكون 

 .52جنود أمريكيون أيضا  
  ّعن الموساد اإلسرائيلي المسؤولية  ،عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير ،ل عمر شحادةحم

واتهم شحادة  الفلسطينية في العاصمة البلغارية صوفيا. السفارةاغتيال عمر النايف داخل مقر 
بإقالة وزير  وبعدم توفير الحماية الالزمة للشهيد، مطالبا   باإلهمالالسفارة الفلسطينية في صوفيا 

 .53الخارجية رياض المالكي
  كشف تقرير صادر عن مجموعة األزمات الدوليةInternational Crisis Group  عن أن رئيس الحكومة

 ،2014 / نوفمبراإلسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد أمام الملك األردني عبد هللا الثاني في تشرين الثاني
وتقليص عدد اليهود الذين يشاركون في  ،بمنع اقتحامات سياسيين إسرائيليين للمسجد األقصى

ك بأن تمنع األوقاف اإلسالمية أن يرابط الشبان هذه االقتحامات. وفي المقابل، تعهد المل
وأشار  لمواجهات مع قوات االحتالل. مسبقا   االفلسطينيون في المسجد األقصى لكي ال يستعدو 

في أعقاب تطبيق هذه التفاهمات ساد هدوء في األقصى والقدس المحتلة. تقرير المنظمة إلى أنه 
عدد المشاركين في االقتحامات تراجع من  أن لتشير إلىمعطيات الشرطة اإلسرائيلية وجاءت 
. وفي موازاة ذلك تراجعت المواجهات بين 2015 سنةفي  11,001إلى  2014 سنةفي  11,754

 الفلسطينيين وقوات االحتالل التي اندلعت في أعقاب استشهاد الفتى المقدسي محمد أبو خضير.
 2015 / أكتوبرفي تشرين األولهذه التفاهمات انهارت ذكرت أن  مجموعة األزماتغير أن 

 ،للتفاهمات انتهاكا   بذلكورأى األردن  نتيجة بعض اإلجراءات اإلسرائيلية.خالل األعياد اليهودية 
التوصل إلى  ، لكن تمّ 2015 / أكتوبرعبد هللا استقبال نتنياهو في تشرين األولالملك ورفض 

القائم في الحرم القدسي وأن  تفاهمات جديدة تقضي بأن يعلن نتنياهو عن استمرار الوضع
للتسوية الجديدة جرى االتفاق على  ووفقا   ."المسلمين يصلون في الحرم واليهود يزورونه فقط"

 .54المسجد األقصىنصب كاميرات مراقبة في 
  معاريف عن وزير المواصالت يسرائيل كاتس مطالبته بإبعاد عائالت منفذي  صحيفةنقلت

ذلك اإلجراء كفيل  أن شارحا  ، ةسرائيليين إلى قطاع غزة أو سورياإل العمليات الفلسطينية ضدّ 
 كافيا   شكل تهديدا  يأن هدم منازلهم لم  بتحقيق الردع المطلوب في وجه الفلسطينيين، في ظلّ 

 أن العائالت الفلسطينية تقوم مجددا  و  ؛اإلسرائيليين تنفيذ المزيد من الهجمات ضدّ يمنعهم من 
 .55مهدمة من األموال التي يجمعونها عبر التبرعاتبإعادة بناء منازلها ال

  بالحزب بشأن استقدام أبناء طائفة فالش مورا الداخليأعلن حزب الليكود أنه تمت تسوية الخالف 
Falash Mura  أدى حتى اآلن إلى مقاطعة اثنين من نواب  والذي، "إسرائيل"من أثيوبيا إلى

 .56الكنيست فيالحزب ألعمال التصويت 
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 مؤشر السالم الشهري اإلسرائيليالستطالع قال ا The Peace Index المعهد  هعدأ ، الذي
من  %67وجامعة تل أبيب، إن  The Israel Democracy Institute قراطيةو اإلسرائيلي للديم

اليهود اإلسرائيليين يؤيدون الفتوى التي أصدرها الحاخام األكبر لليهود الشرقيين في "إسرائيل" 
 .57تقضي بقتل كل فلسطيني يحمل سكينا  التي إسحق يوسف، و 

 ماكرو لالقتصاد السياسي معهدأعده  ،إسرائيلي أظهر تقرير The Macro Center for Political 

Economics ، القدس، قد  دونأن مساحة البناء االستيطاني في الضفة الفلسطينية المحتلة، من
قد ارتفعت مساحة البناء االستيطاني من ف ،وحسب البحث األخيرة. 17تضاعفت في السنوات الـ 

زيادة بنسبة ب، أي 2015 سنةفي  2م ماليين 97.9مساحة  إلى، 1998 سنةفي  2م ماليين 85.4
مليار دوالر، من بينها  32، ما يقارب 2015 سنةالكلية، وفق أسعار  األبنيةوبلغت قيمة  .105%

 .58مليار دوالر هي أبنية السكن االستيطاني 5.28
 8/4/2016، ةالجمع

  منزال  استلمت مؤخرا   52دياب "إن  أبوبلدة سلوان فخري  أراضيقال عضو لجنة الدفاع عن
في حي عين اللوزة  تجاريا   محال   14لقرارات هدم  إضافة ،وقضائية إدارية أوامرومنها  ،هدم أوامر

 محالت 4و منزال   12هدمت بلدية االحتالل  2016 سنةأنه خالل  دياب أبو ذكرو  ومسجد القعقاع".
 .59تجارية في بلدة سلوان بحجة البناء دون الترخيص

  أعلن السفير الفلسطيني لدى األمم المتحدة رياض منصور أن الفلسطينيين عازمون على بذل
مساع جديدة إلصدار قرار من مجلس األمن الدولي يدين االستيطان اإلسرائيلي بالضفة الغربية 

 .60المحتلة

  لداراذكر عكيفا Akiva Eldarمعلق الشؤون السياسية في موقع "يسرائيل بالس ، Yisrael Plus ،"
أن أحفاد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبنات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، يشاركون في مخيمات وأنشطة شبابية 

 لداراوقال  اإلسرائيلية، التي تعمل في مجال التطبيع. Sow Peace متنظمها جمعية يزرعون السال
إن "عباس وكبار مسؤولي السلطة يزجون بأقاربهم في أنشطة التطبيع مع إسرائيل ضمن هجمة 

 .61مالطفة للجمهور والرأي العام في إسرائيل"
 عتماد استراتيجية الشيخ خالد البطش إلى ا  الفلسطينية دعا القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي

أسر المستوطنين؛ لضمان الوصول إلى صفقات تبادل أسرى "مشرفة"، وصوال  إلى تحرير جميع 
 .62األسرى من سجون االحتالل الصهيوني

  ألف يتيم، الفتة 20عدد األيتام في قطاع غزة يبلغ إن  الفلسطينية وزارة الشؤون االجتماعيةقالت 
من هؤالء هم ضمن  %34.2أن و يوم "اليتيم العالمي"،  بةبمناسإحصائية أصدرتها إلى النظر، 
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، أن عدد األيتام في القطاع بفعل الحروب الثالثةالوزارة عاما . وكشفت  11–5الفئة العمرية من 
قتل يتيما   2,053عاما ، منهم نحو  18يتيما ، تقل أعمارهم عن  3,366بلغ  ،2014و 2008ما بين 

2014آباؤهم في حرب 
63. 

  أوإن السلطات اإلسرائيلية هدمت  (أوتشا) لتنسيق الشؤون اإلنسانية المتحدةب األمم مكتقال 
، ما أدى إلى 2016في التجمعات الفلسطينية في المنطقة ج منذ بداية  ومنشأة منزال   539فككت 
 .64أشخاص 804تشريد 

  الفلسطينية واألنشطة اإلنمائية في األراضي  اإلنسانيةمنسق األمم المتحدة للمساعدات قال
بسبب  "إسرائيل"إنه يتعين على االتحاد األوروبي أن يزيد الضغط السياسي على روبرت بايبر 

"وتيرة الهدم تجاوزت كل ما سجل  إن وقال بايبر تسريعها وتيرة أعمال الهدم في الضفة الغربية.
له لنا ما تبقى من ونحن ما زلنا في الشهر الرابع من العام. نشعر بقلق بالغ بشأن ما يحم ،سابقا  
بينها استثمارات لالتحاد  ،مشروع إغاثة من مانحين 140وذكر أنه جرى تدمير نحو  ."العام

شخص  600بينما فقد نحو  ألف دوالر(، 227.8)نحو  ألف يورو 200األوروبي قيمتها أكثر من 
 .65منازلهم وفقد نحو ألفين مصادر رزقهم

 9/4/2016، السبت

  أثناء في  ،فلسطينيين ثالثةاعتقلت  الفلسطينية أمن السلطةأجهزة إن قال موقع واال العبري
ذكرت صحيفة كما  قوات االحتالل قرب بلدة عارورة قضاء رام هللا. توجههم لتنفيذ عملية ضدّ 

وأسر مستوطنين أو جنود  ،معاريف العبرية أن المعتقلين الثالثة خّططوا لتنفيذ عملية إطالق نار
 .66هللا قرب رام عمراتمن مست

  بأن ما يسمى "صندوق أراضي إسرائيلاإللكترونيةأفادت الصحف اإلسرائيلية، عبر مواقعها ، 
Israel Land Fund"، ة معاليه أدوميم، "نشرت عمر بالتعاون مع الشركة االقتصادية لتطوير مست

قالت و  ومكاتب في المستوطنة". ،ومتنزه ،ومناطق تجارية ،مؤخرا  أربع مناقصات إلقامة فنادق
اإلسرائيلية، إن "الفندق سيقام وسط المستوطنة قرب مقر البلدية  Kol Ha'ir صحيفة كول هعير

 .67"[2م 200,2] دونم 2.2ومستوطنة كينيون أدوميم، ضمن مساحة 
  في غزة بو شاك األونرواقال مدير عمليات Bo Schack  إن الهدوء الحالي في غزة غير مطمئن

عن  ا يزال بعيدا  مك لوقف تدهور الوضع في قطاع غزة الذي إلى التحر  ولن يدوم، داعيا  
في غزة دمرت بسبب حظر سلطات  األثاثإلى أن صناعة  النظر ولفت بو شاك االستقرار.

استخدامه لبناء  إمكانيةاالحتالل استيراد الخشب الذي تزداد سماكته عن سنتيمتر واحد بحجة 
 .68األنفاق
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 ات التمهيدية الرئاسية األمريكية بيرني ساندرزلالنتخاب قراطيو الديمالمرشح  قال Bernie 

Sanders :" دعمت الواليات المتحدة، طبعا   إذاال يمكننا أن ننجح )في الشرق األوسط( إال ،
يرغب  أنلم نكن، آمل  أو سواء كنا يهودا  : "وقال إسرائيل لكن دون تجاهل حاجات الفلسطينيين".

وقال ساندرز  ."يتوقف هذا النزاع المزمن في الشرق األوسط أنالجميع )في الواليات المتحدة( في 
وأضاف  ."2014أثناء العملية العسكرية في غزة صيف  ردت بشكل "غير متناسب "إسرائيل"إن 
إسرائيل الحق في أن تكون حرة ومستقلة وأن تعيش بأمان دون التعرض لهجمات إرهابية، ـ"لأن 

ولكني أعتقد أننا لن نتمكن من جلب السالم إلى هذه  ...كوال أحد سيكافح أكثر مني في سبيل ذل
نهتم فقط بحاجات  أنال يمكننا " أنه وأوضح ."المنطقة إذا لم نعامل الفلسطينيين بكرامة واحترام

 .69"إسرائيل.. علينا أن نهتم بحاجات سكان المنطقة كافة

 10/4/2016، األحد

 لحركة حماس، أن حركته ماضية في تنظيم نائب رئيس المكتب السياسي  ،أّكد إسماعيل هنية
خالل الملتقى البرلماني  ،وقال هنية مع دول الجوار. وخصوصا  عالقاتها مع الدول العربية، 

عدد من النواب األوروبيين ، وشارك فيه الدولي الذي نظمته كتلة التغيير واإلصالح بغزة
تاح على دولنا العربية، وهذا األمر "منطلقون في االنفواآلسيويين والعرب وأمريكيون التينيون، 

ينطلق من أن قضية فلسطين بحاجة لعمقها العربي استراتيجيا  ووطنيا ، وشعبنا ال يستغني عن 
 .70أمته"

  في كلمته أمام مؤتمر االتحاد البرلماني  ،الزعنوندعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم
 اإلسرائيليةإلى تبني خطة عمل لفضح الجرائم  مؤتمرالأعضاء  العربي في مقر الجامعة العربية،

 .71الفلسطيني شعبالبحق 
  السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية  لبنانأعلنت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة عن إعفاء

واالستفادة من جميع االمتيازات التي يمنحها  ،والرسوم والضرائب األخرى ذات األثر المماثل
التفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إلقامة منطقة التجارة  البرنامج التنفيذي

 .72الحرة العربية الكبرى
  ،دان الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري ممارسات األجهزة األمنية في الضفة المحتلة

 وقال أبو زهري، هزة.وطنية لهذه األج محمال  قيادة السلطة وحركة فتح المسؤولية عن الممارسات الال
في تصريح صحفي، إن المعلومات حول دور أجهزة أمن السلطة في التعاون مع االحتالل 

وبّين أن هذه المعلومات تعكس ارتفاع وتيرة  خطيرة جدا . 9/4/2016في مقاومين  أربعة العتقال
 .73ة الفلسطينيةالتعاون األمني بين هذه السلطة واالحتالل إلجهاض االنتفاضة واستهداف المقاوم
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  بيانــات  اإلســرائيلية، إن لحكومــةلأثنــاء جلســة ، فــي بنيــامين نتنيــاهو اإلســرائيليرئــيس الــوزراء قــال
 أنكـــد أو  ".اإلرهابيـــةفـــي نطـــاق الهجمـــات  كبيـــرا   تظهـــر "تراجعـــا   جهـــاز األمـــن الـــداخلي اإلســـرائيلي

"اتخــاذ  إلــى باإلضــافةهجمــات، لمنــع وقــوع ال "إســرائيل"الســبب هــو "التــدابير الوقائيــة" التــي اتخــذتها 
أقـول ذلـك بحـذر شـديد ألن وأضـاف، " التحـريض فـي الشـارع الفلسـطيني". ضـدّ  قويـة جـدا   إجراءات

تحقيقه بفضل السياسة الحازمة والمسؤولة  ولكننا نعلم أنه تمّ  ،على عقب هذا التوجه قد يتغير رأسا  
تهـدف إلـى  ،اوالت يقـوم بهـا رائـد صـالحمحـ" إلى نتنياهو وأشار ."والممنهجة التي تقودها الحكومة

تصعيد الموقف في جبـل الهيكـل مـع اقتـراب عيـد الفصـح اليهـودي. هـذا الرجـل يشـكل فتيـل تفجيـر 
أجهزة األمن ووزيرة العدل بالعمل على إبعاده. كان يجـب علـى هـذا الرجـل أن وطالب " ."بحد ذاته

 .74داخل السجن"يكون اآلن 
 حركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني، تهديدات رئيس الوزراء رفض الشيخ رائد صالح، رئيس ال

: "نحن قوم ال نخاف إال هللا تعالى، ويشرفنا أن نواصل الدفاع ال  ئقا، له نتنياهو بنياميناإلسرائيلي 
لغة  "لن توقفنا أيّ  شدد على أنهعن القدس والمسجد األقصى المباركين حتى نلقى هللا تعالى". و 

 والمسجدريض علينا عن مواصلة فضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي في القدس تهديد لنا أو تح
 .75المباركين وما حولهما" األقصى

  خالل حفل تأبين الرؤساء ورؤساء الوزراء  ،بنيامين نتنياهو اإلسرائيليقال رئيس الوزراء
ى بالرغم من وقت مض السالم مع مصر في الوقت الحالي أقوى من أيّ إن ين، اإلسرائيليين المتوفّ 

سرائيل تمثل  وأضاف قائال : إن التي تواجه البلدين. التحديات الصعبة جدا   "العالقة بين مصر وا 
 .76قيمة األمن الوطني الهام لكال البلدين"

  ألف عامل أجنبي  174قال تقرير دائرة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلّية إن
عامل فلسطيني  600,81و ،عامل بصيغة غير قانونية 200,16 م، منه"إسرائيل"يعملون في 

 .77وأردني
  لالتحاد البرلماني العربي  23الـ المؤتمر  أعمال خالل ،نبيه برياللبناني رئيس مجلس النواب قال

تأكيد دعمنا المطلق للقيامة  إلى"إننا مدعوون  ،في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة
 ،شهيدا   230، والتي قدمت حتى اليوم ما يزيد عن واالنتفاضةة التي تجاوزت الهبّ الفلسطينية الراهنة و 
للجريمة المنظمة  إرهابيةوالحجارة أعتى قوة  ،والسكاكين ،وبقبضاتها العارية ،وهي تقاتل بصدرها

 ،المقاومة تذكرة هوية" أن واهؤالء أثبتوشدد بري على أن . "ممثلة بالجيش اإلسرائيلي ،في العالم
في  لالستيطان. هي تذكرة هوية فلسطين، وليست جواز سفر اإلطالقوليست جواز سفر على 

 .78هذا المكان أو ذاك"
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 إن عالقات المملكة مع مصر تاريخية، ،خارجية السعوديالوزير  ،قال عادل بن أحمد الجبير 
عاهدات مع م ن، وأن المملكة لن توقع أيّ اتيران وصنافير سعوديت يوشدد الجبير على أن جزيرت

 .79جزيرتينالفيما يتعلق ب "إسرائيل"
 نفسه يرى نه إ قال، و "إسرائيل"ابق بوزارة الخارجية العراقية حمد الشريف بزيارة سبلوماسي اليقام الد

أنه "في هذا المحور الزمنّي، على العرب أن يدركوا أنه ال صراع بين  شدد علىو  ،لها صديقا  
وأعرب الشريف عن أمله  إسرائيلي". - وجد صراع فلسطينيإسرائيل وبين الدول العربية، بل ي

 . 80"بتقّلد منصب سفير العراق في إسرائيل، مستقبال  
 على خلفية ما ُنشر من  ،لتزويدها الجيش األذري بالسالح "إسرائيلـ"قدمت أرمينيا احتجاجا  رسميا  ل

 ي منطقة ناغورنو قره باخقتلت سبعة مقاتلين أرمن ف ،إسرائيلية الصنع ،أن طائرة من دون طيار
 .81المطالبة باالستقالل عن أذربيجان

  تستفز  إن "حماس دائما   هيالري كلينتونقراطية النتخابات الرئاسة األمريكية و المرشحة الديمقالت
 ما يتخفون بمالبس مدنية، لكنهم مقاتلون حقيقيون يتبعون لحماس". إسرائيل، وهؤالء غالبا  

في حال تعرض أحد جنودك ألي هجوم، وهذا األمر ينطبق على  ردّ أن يحدث  وأضافت "ال بدّ 
إسرائيل التي تتعرض الستهداٍف على الدوام، لذلك فإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ألنها 

 .82مضطرة لذلك"

 11/4/2016، اإلثنين

  شهدت قفزة نقلت صحيفة معاريف العبرية عن جهاز الشاباك اإلسرائيلي قوله إن "األشهر األخيرة
عملية اختطاف  25، حيث خططت الحركة لتنفيذ اإلسرائيليين ضدّ في تخطيط حماس لهجمات 

 كبيرا   وقال ممثل لجهاز الشاباك إن "حركة حماس تبذل جهدا   عملية انتحارية". 15إلسرائيليين، و
جهاز إسرائيل، بما فيها عمليات اختطاف وعمليات انتحارية، لكن  لتنفيذ عمليات قاسية ضدّ 

وشدد  ".2015عملية حيوية منذ أوائل  290أكثر من  ، أحبطالمؤسسة األمنية ، وباقيالشاباك
 .83التعاون األمني مع األجهزة األمنية الفلسطينية تواصل "إسرائيل"أن على ممثل الشاباك 

 نيالمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قال قال Ibrahim Qalinحول  ،، خالل مؤتمر صحفي
ا تزال مستمرة مع الجانب اإلسرائيلي، مالمفاوضات  ن، إ"إسرائيل"بيع العالقات بين تركيا وتط

أن رفع الحصار المفروض على  نيوأكد قال وأنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق نهائي بهذا الصدد.
ض الفلسطينيين هو الشرط الثالث الذي وضعته أنقرة لتطبيع العالقات مع تل أبيب، معربا  عن رف

بالده التام لحرمان المدنيين في فلسطين من احتياجاتهم اإلنسانية األساسية بذرائع أمنية أو 
 .84رهاب"اإل"
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 السلطة الفلسطينية محمود ن رئيسإالسياسي للجبهة الشعبية رباح مهّنا  المكتبعضو  قال 
عبية من بقطع مخصصات الجبهة الش ،بأنه خطيئةو  بالمنفردوصفه  ،شفويا   عباس اتخذ قرارا  

، وذلك 2016/ مارس وآذار / فبرايرشهري شباطلالصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
 .85دون الرجوع لّلجنة التنفيذية للمنظمة

 رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن منع االحتالل  ،أعلن النائب جمال الخضري
في غزة أوقف مشاريع تقدر بنحو  اإلعماراإلسرائيلي إدخال مواد البناء للقطاع الخاص وا عادة 

 .86دوالر مليون 200
  ُفي مؤتمر صحفي، عن انطالق حزب سياسي عربي جديد باسم  ،رسميا   علن في مدينة الناصرةأ

 1948من فلسطينيي حزب عدد من الناشطين اإلسالميين التضم قيادة  ."الوفاء واإلصالح"
لرئيس الحركة اإلسالمية )الشمالية(  ثانيا   غل نائبا  الشيخ حسام أبو ليل، وهو من كان يشوبرئاسة 

 .87الشيخ رائد صالح
  على نيتها تحويل جزر تيران  مسبقا   "إسرائيل"أن مصر أطلعت  اإلسرائيليةأكدت صحيفة هآرتس

صحيفة إنه خالل االتصاالت مع الوقالت  .وصنافير في البحر األحمر إلى السيادة السعودية
أنها ال تعارض هذه الخطوة طالما أن حرية المالحة اإلسرائيلية في  "إسرائيل"مصر أوضحت 

في إطار اتفاقية  "إسرائيل"المنطقة تبقى مضمونة، إضافة إلى احترام االلتزامات المصرية تجاه 
 .88السالم
 12/4/2016، الثالثاء

 ي سيارته بانفجار عبوة ناسفة زرعت ف ،المعروف بـ"زورو" اغتيل أمين سر حركة فتح فتحي زيدان
 .89بمدينة صيدا جنوبي لبنان قرب مخيم المية ومية لالجئين الفلسطينيين

 محمود عباس رغبته بتفعيل المبادرة الفرنسية لجهة عقد مؤتمر  السلطة الفلسطينية أكد رئيس
الحصول على قرار من  أهميةفي الوقت ذاته  ، مؤكدا  اإلسرائيليدولي لحل النزاع الفلسطيني 

 .90نتنياهو استعداده للقاء عباس كما كرر قف االستيطان.لو  األمنمجلس 
  لغاء حكم إناشدت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية محكمة استئناف أمريكية

اتهمتهما  األمريكية األسرتعويضات لمجموعة من كمليون دوالر  655يقضي بتغريمهما مبلغ 
 .91ا قتلى أمريكيونسقط فيه "إسرائيل"" في إرهابيةبدعم هجمات "

  من أموال  دوالر(ماليين  5.3)نحو  مليون شيكل 20قالت سلطة الطاقة في غزة إن ما يعادل
، من خالل فرضها لضريبة شهريا   الفلسطينية الكهرباء في قطاع غزة يدخل في موازنة السلطة

الطاقة في غزة وأوضح رئيس سلطة  القيمة المضافة "البلو" على الوقود المشغل لمحطة الكهرباء.
فتحي الشيخ خليل "أن الحكومة في رام هللا تأخذ ضرائب على الوقود ثالثة أضعاف ما يأخذه 
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وأوضح الشيخ خليل أنه منذ سنتين لم تشغل  االحتالل ومصر مقابل تزويد القطاع بالكهرباء".
الضريبة  قيمة ،دولة قطر تهدفعما طرف، سوى  أو مدعوم من أيّ  ،محطة الكهرباء بوقود مجاني

مليون دوالر ذهبت في خزينة السلطة  65بقيمة  ،المضافة على الوقود المشغل للمحطة
 .92الفلسطينية

   لرئيس السلطة محمود عباس،  ومجسمات أحرق أنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صورا
 ظاهرةتووزير الخارجية رياض المالكي، والسفير الفلسطيني في بلغاريا محمود المذبوح، خالل 

"ميدان في اغتيال عمر النايف ( من على اغتياله )يوما   األربعين"ذكرى "في  ها الجبهةنظمت
إن قرار عباس بقطع  ،القيادي في الشعبية حسين منصور وقال السرايا" وسط مدينة غزة.

مخصصات الجبهة الشعبية من الصندوق القومي للمنظمة "تطاول على المجلس الوطني، 
 .93ئسة فاشلة انتقامية"ويعكس سياسة با

  السعودي -طرف في االتفاق المصري  "إسرائيل"أن  يعلون هوزير الدفاع اإلسرائيلي موشيأعلن 
على أن تكون السعودية هي الطرف الذي "إسرائيل" صادقت وقد بشأن جزيرتي تيران وصنافير، 

ي هذه المنطقة. ف "إسرائيل"يفي بالتزامات الملحق العسكري في اتفاقية السالم بين مصر و
"كان واضحا  لنا أنه إذا نقلت هذه الجزر للسعودية، فإن الرياض ستفي بالتزامات يعلون وأضاف 

مصر في معاهدة السالم. وقد تعهدت السعودية بالوفاء بااللتزامات كما وردت في الملحق 
 .94العسكري"

 تي تيران وصنافير أن جزير  سامح شكري إن مصر لم تّدع يوما   المصري ال وزير الخارجيةق
ن دورها كان حماية الجزيرتين وفقا    سنةلطلب الملك عبد العزيز آل سعود  ضمن أراضيها، وا 

إلى أن التزامات مصر ستظل قائمة  شكري وأشار بلغ إلى األمم المتحدة.، وهو أمر أُ 1950
همة بالتوافق والوجود الشرطي سيظل بالجزيرتين إلى أن يتم االنتهاء من ترتيبات إنهاء هذه الم

واألمم المتحدة، لكن التزاماتها بحماية وضمان حرية  "إسرائيل"بينها وبين  ثمّ  ،بينها وبين السعودية
 .95التفاقية السالم المالحة في مضيق تيران ستظل قائمة وفقا  

  الجدار واالستيطان وليد عساف إن "عمليات الهدم التي تنفذها السلطات  مقاومةقال رئيس هيئة
ائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تزايدت منذ بداية العام الجاري بنسبة تصل نحو اإلسر 
 .96، مقارنة مع السنوات السابقة"400%

  مشاريع البناء االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة  أن اإلسرائيليةالسالم اآلن  منظمةأعلنت
 .2015 سنة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016 سنةمن  األولمن ثالث مرات في الربع  أكثرتضاعفت 

 من األولوحدة استيطانية، في الربع  674تقديم خطط لبناء  ه تمّ إن، لها في بيان ،وقالت الحركة
2016 سنةمن  األولوحدة في الربع  194مقارنة بـ  2016 سنة

97. 
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 13/4/2016، األربعاء

 مع وكالة سبوتنيكفي مقابلة  ،محمود عباس السلطة الفلسطينية قال رئيس Sputnik ،الروسية 
جديدة متعددة األطراف مع وجود آلية  لعمليةلتكون بداية  [الفرنسية] ننا بحاجة إلى هذه المبادرة"إ

، ما قد يؤدي إلى خطوات عملية نحو إنهاء مركزيا   جديدة حيث يجب أن تلعب روسيا دورا  
 .98وتحقيق السالم العادل" ،االحتالل اإلسرائيلي

  خالل كلمته في مؤتمر المانحين حول عملية إعادة  ،رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللاقال
قد في رام هللا، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الدول والمؤسسات قطاع غزة الذي عُ  إعمار

تنديد إنه "آن األوان كي يتحرك المجتمع الدولي بما يتجاوز اإلدانة واالستنكار وال، الدولية الشريكة
غاثة غزة إجراءاتالتخاذ  عادة وحدة أرضنا الجغرافية والسياسية ،فاعلة لحماية شعبنا وا  لزام  ،وا  وا 

 .99إسرائيل برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة"

  مفوض من المسلمين في  أولإن "جمال حركوش، وهو  ،في بيان لها اإلسرائيلية،قالت الشرطة
للدائرة المكلفة تطوير خدمات الشرطة في القطاع  نه رئيسا  تعيي ، تمّ اإلسرائيليةتاريخ الشرطة 

"منحنا  ،بوك ، على موقع فيستراتيجية اإلسرائيلي جلعاد أرداناالس الشؤونوزير وكتب  العربي".
 .100وهو أول مسلم في هذا المنصب في تاريخ الشرطة اإلسرائيلية" ،رتبة مفوض لجمال حركوش

  ُالشبان  اإلسرائيليين" إلى أن اليومفي صحيفة "إسرائيل  نتائجهشرت أشار استطالع للرأي ن
من طالب  308 لـجاءت نتيجة استطالع للرأي ، حيث نحو اليمين والتشدد أصبحوا أكثر ميال  
أنفسهم وصفوا  %59 كاآلتي: بشأن آرائهم السياسية عاما   18–17بين  أعمارهم ،المدارس الثانوية
أنهم يزعمون  %23نحو و  ،فقط لديهم آراء "يسارية" %13وراء "جناح اليمين"، آبأنهم يعتنقون 

 .101لم يعلنوا عن آرائهم %5و ،وسطيون
   كشف معهد "الهيكل" الذي يهدف إلى "إنشاء الهيكل الثالث" المزعوم أنه أجرى عقد قران سريا 

توثيق المراسم  وحسب المعهد فقد تمّ  قبل عدة أيام. األقصى المسجدلزوجين من اليهود في 
 نشر على صفحته صورا  و  ،نشر الشريط بكامله بناء على طلب الزوجين فيديو لكنه لم يتمّ بال

إقامة مراسم الزواج في "الهيكل هو الحدث األول  إن قالو  ،أليدي العروسين دون كشف هويتهما
 .102"سنة 2000من نوعه منذ خراب الهيكل قبل 

  إن "الجنوب هو  جلعادعاموس  إلسرائيليةا في وزارة الدفاع واألمنيةرئيس الهيئة السياسية قال
في الصيف القادم، فهي  أن حماس لن تشّن حربا   من رغموأضاف قائال  إنه بالمصدر التهديد". 

"هناك أولوية وأفضلية للقيادة السياسية وأن  ،اإلسرائيليللردع  ا  تخشى على نفسها، وأن هناك تأثير 
يهتم محمد ضيف بالممارسات السياسية. وهو سيفعل لكن ال و ، ...في غزة على القيادة اإلرهابية

ال تتغير وال "أن الخطر الحقيقي يتمثل بأيديولوجية حماس التي  إلى جلعادوأشار  ما يحلو له".
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وال زالوا ملتزمين بطريقهم ولديهم  ،تقبل بأي اتفاق معنا، وخالفا  لألوهام فلم تتغير حماس يوما  
"مستعدون لالنتظار، ولديهم طول النفس  :واصفا  رجال حماسوقال  طول النفس في هذا السياق".

 .103فكرة تعترف بالتعايش الحقيقي، والهدوء ينبع من قوتنا ومن الردع" وال يمكنهم تبني أيّ 
  كشفت حكومة والية جنوب كردفان السودانية النقاب عن عمليات تهريب للذهب تقوم بها الحركة

عبر دولة الجنوب، مشيرة إلى أن الحركة قامت سابقا   "إسرائيل"الشعبية قطاع الشمال إلى 
باستجالب شركات أجنبية إسرائيلية بغرض التنقيب عن الذهب بالمناطق التي كانت تحت 

في تصريح  ،معتمد محلية أم دورين بوالية جنوب كردفان ،وقال حسن عبد هللا دودو سيطرتها.
الشركات اإلسرائيلية تقوم باستخالص سي(، إن  أم أسللمركز السوداني للخدمات الصحفية )

وتقوم بترحيله إلى دولة  ،الذهب والمعادن األخرى كاليورانيوم من المناجم ومربعات التعدين
 .104"إسرائيل"الجنوب تمهيدا  لنقله إلى 

 األمريكي آشتون كارتر الدفاعوزير بلغ أ Ashton Carter أن الواليات المتحدة  "إسرائيل"مصر و
س إعادة تشكيل قواتها في سيناء عن طريق رفع مستوى االعتماد على تكنولوجيا األمريكية تدر 

االستشعار عن بعد، حيث يمكن عندئذ نقل القوات األمريكية من شمال سيناء إلى الجنوب بسبب 
 .105الخطر المتزايد الذي ُيمثله تنظيم داعش في الشمال

 14/4/2016، الخميس

  وهو يفاجئني  ،حماس عدو ذكي جدا  "للجيش اإلسرائيلي إن  ضابط في قيادة الجبهة الجنوبيةقال
ألف مقاتل، وأن  20وبحسب الضابط، فإن كتائب القسام تضم  ."ويستخلص الدروس بصورة سريعة

 وحدة ليصل إلى خمسة آالف.هذه الازداد عدد المقاتلين في  2014 حربومنذ  ،لديها وحدة نخبة
لكنها لم  ،في ترميم قوتها العسكرية ةمنشغلو  لحة جديدة،القسام تحاول تطوير أس وقال الضابط إن

، وذلك "بفضل" المجهود المصري حربتصل بعد إلى الكمية والنوعية التي كانت لديها قبل ال
أن تقديرات الجيش اإلسرائيلي إلى  أشارو . الواسع من أجل إحباط إدخال أسلحة إلى قطاع غزة

غربية من أجل تشجيع تنفيذ عمليات، وادعى هي أن حماس "أججت التحريض" في الضفة ال
تحاول تشكيل خاليا مسلحة في لبنان وسيناء وسورية من أجل أن تعمل في ، أن حماس الضابط

 .106من عدة جبهات "إسرائيل" الحرب القادمة ضدّ 
  منظمة ل 13ـ لقمة الا فيالتي ألقاها  تهخالل كلم ،محمود عباس السلطة الفلسطينيةقال رئيس

إننا نتطلع لجهودكم إليجاد مظلة حماية دولية لفلسطين " ،إسطنبولاإلسالمي المنعقدة في التعاون 
نما تسعى للمزيد من التوسع،  أرضا  وشعبا  وقضية، فإسرائيل كما هو واضح ال تريد السالم، وا 
إنها تريد األرض واألمن والسالم واالستقرار لها وحدها، وهي تضع نفسها فوق القانون الدولي، 

 .107"قرارات الشرعية الدوليةو 
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 منظمـــة ل 13ـ الكلمـــة االفتتاحيـــة للقمـــة الـــ ئـــهإلقاخـــالل  ،الـــرئيس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان قـــال
اء فلســطين تحــت الظلــم اإلســرائيلي جــرح غــائر فــي قــ: "بإســطنبولالتعــاون اإلســالمي المنعقــدة فــي 

القضــــية فــــي  أجــــل حــــلّ مــــن قيــــام دولــــة فلســــطين المســــتقلة مــــن  بــــدّ  صــــدر العــــالم اإلســــالمي، وال
 .108المنطقة"

 اليونسكو منظمة صادقت( األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO على مشروع قرار يعّد )
 المسجد المشروع سّمىقد على أنهما "جزء ال يتجّزأ من فلسطين"، و  مدينتي بيت لحم والخليل

اضات اإلسرائيلية على ذلك، وتضّمن وحائط البراق باسميهما المعروفين، متجاهال  االعتر  األقصى
كما وّجه  القرار اإلشارة إلى "إسرائيل" بقوة االحتالل في جميع المواضع التي تستدعي ذكرها.

ن الحصار الذي أبش انتقادات إلى "إسرائيل" في الجلسة التي عقدتها المنظمة في باريس، ،القرار
ي في الخليل وقبر راحيل في بيت لحم، تفرضه على قطاع غزة، وسيطرتها على الحرم اإلبراهيم

 .109"زرع قبور يهودية مزيفة في مساحات مختلفة من المقابر اإلسالمية"ـمتهما  إياها ب
  عمر كتانة إن فريق المختصين الهولنديين الفلسطينية قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

 فيتسليمه للجانب اإلسرائيلي  زة، وتمّ الغاز لمحطة توليد كهرباء غ أنهوا تجهيز مشروع إمداد خطّ 
اجتماع ُعقد في القدس، جمع مستشارين من الشركة والحكومة الهولندية،  ، خالل13/4/2016

غاز لتشغيل  ويقضي المشروع بإمداد خطّ  وممثلين عن الحكومة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي.
 .110طميغا وا 340محطة التوليد وتوسيعها، لتصبح قدرتها اإلنتاجية 

  اسُتشهد فلسطيني وُأصيب سبعة آخرين، خالل المواجهات التي اندلعت في الضفة الغربية ومدينة
في  اأن محاولتي طعن حصلت ،صادر عن حركة حماس ،وذكر تقرير ميداني يومي القدس.

عتقال الضفة والقدس، أّدت األولى إلى استشهاد إبراهيم محمد برادعية، في حين أّدت الثانية إلى ا 
 .111عاما ( من البلدة القديمة في القدس 12طفلين )

  قـال رئـيس الــوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيــاهو إن هنـاك محـاوالت فلســطينية السـتئناف مـا وصــفها
فـــي القـــدس، خـــالل عيـــد الفصـــح لـــدى اليهـــود، ومـــع قـــدوم شـــهر  خصوصـــا  بــــ"الهجمات اإلرهابيـــة" 
ـــ"المحرضين"،  كومتــه ســتعمل ضــدّ ن حعلــى أنتنيــاهو  شــددو  رمضــان بعــد شــهرين. مــن وصــفهم ب

إلـى أنـه  هجمات من خالل نشر مزيد من العناصر األمنية في مناطق االحتكاك، مشـيرا   ومنع أيّ 
 .112إبالغ السلطة الفلسطينية واألردن وجهات أخرى بذلك تمّ 

 15/4/2016، الجمعة

  بشـــأنبتبنــي قــرار مشــترك  فــي إســطنبول أعمالهـــا 13اإلســالمي الـــ اختتمــت قمــة منظمــة التعــاون 
والقـدس الشـريف بالنسـبة لألمـة  فلسـطين"مركزيـة قضـية  علـى إسطنبول إعالن أكد، حيث فلسطين

وعلى "دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنيـة غيـر القابلـة  ،اإلسالمية"
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نشــاء الدولـة الفلســطينية الم للتصـرف، بمــا فــي ذلــك حـقّ  ســتقلة ذات الســيادة علــى تقريــر المصــير وا 
 و"علــى حــقّ  ،، وعاصــمتها القــدس الشــريف"1967يونيــو حزيــران/ األرض الفلســطينية المحتلــة منــذ 

الــذي اعتمدتــه  194الالجئــين الفلســطينيين فــي العــودة إلــى ديــارهم بموجــب القــانون الــدولي والقــرار 
على "ضرورة عقـد مـؤتمر  إسطنبول إعالنوأكد  ".11/12/1948الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

نهـــاء  دولـــي للســـالم فـــي وقـــت مبكـــر لوضـــع آليـــاٍت لتـــوفير الحمايـــة الدوليـــة للشـــعب الفلســـطيني وا 
، بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية، 1967االحــتالل اإلســرائيلي لــألرض الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 

 .113تنفيذا  لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم العربية"
 ســـخاروف إن األجهـــزة إبـــري آفـــي عالفلســـطينية بموقـــع واال ال الشـــؤونال الخبيـــر اإلســـرائيلي فـــي قـــ

، "إســرائيل" األمنيــة الفلســطينية أحبطــت فــي الشــهور الســتة األخيــرة عشــرات العمليــات الفدائيــة ضــدّ 
 لهـــذا الـــدور الكبيـــر الـــذي تقـــوم بـــه الســـلطة الفلســـطينية "إســـرائيل"عـــن ســـبب حالـــة إنكـــار  متســـائال  
 .114لصالحها

  من حزب البيـت اليهـودي أوري أريـل إنـه يؤيـد إقامـة مينـاء بحـري فـي  اإلسرائيليقال وزير الزراعة
"علينـا بنـاء مينـاء فـي غـزة، بحيـث  قطاع غزة. وأضاف في مقابلـة علـى قنـاة الكنيسـت اإلسـرائيلي:

إلــى األردن أو  منفــذ حقيقــي، يســمح للســكان بتصــدير البضــائع واســتيرادها، فــاليوم لــيس لــديهم أيّ 
 مصر أو إلى البحر، أنا أؤيد ذلك"، مشيرا  إلـى أهميـة بسـط السـيطرة اإلسـرائيلية علـى هـذا المينـاء.

ننقـل الغـاز والمـاء للفلسـطينيين فـي نـابلس، الخليـل، طـولكرم وجنـين،  أنمن الممكـن  إننا"كما قال 
ة مليــون كــوب معــالج مــن ننقــل لهــم مئــ أنفــي  ةالمشــكل أيــنفــنحن المســؤولون عــن هــذه المنطقــة.. 

 .115المياه وهي موجودة عندنا"

  قال مسؤول اللجنة الشعبية للدفاع عن المنازل المهدمة في مدينة القدس المحتلـة فخـري أبـو ديـاب
 الســـنةومنشـــأة فـــي مدينـــة القـــدس المحتلـــة، هـــدمها االحـــتالل اإلســـرائيلي منـــذ بدايـــة  منـــزال   113إن 

2016 يسان/ أبريلن، وحتى األول من شهر 2016 ةالجاري
116. 

  أسير مـريض يقبعـون فـي سـجون االحـتالل،  1,700إن الفلسطيني قال اتحاد لجان العمل الصحي
أســير  7,000أكثــر مــن هنــاك أن  لــه، فــي بيــان ،وذكــر االتحــاد .الســرطانيعــانون مــرض  25مــنهم 

 ،أسيرة 67و ،منهم سبعة أسرى أمضوا أكثر من ثالثين عاما   ،سجنا  ومركز توقيف 22يقبعون في 
 .117إداريموقوف  700نواب، و 6و ،طفل 400و
  ّإســرائيل"، بســبب  أعلنــت بلديــة مونتــورو/ قرطبــة، أنهــا انضــمت إلــى حملــة المقاطعــة العالميــة ضــد"

وتضـمن قـرار البلديـة المطالبـة بضـرورة احتـرام  سياساتها العنصرية وعدم التزامها بالقـانون الـدولي.
تقريـــر  لتـــزم بالقـــانون الـــدولي الـــذي مـــنح الشـــعب الفلســـطيني حـــقّ "إســـرائيل" لحقـــوق اإلنســـان، وأن ت

زالــة الجــدار الفاصــل. كمــا طالــب بضــرورة االعتــراف بحــق  المصــير، مــن خــالل إنهــاء االحــتالل وا 
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 ضـــرورة تطبيـــق حـــقّ  ، موضـــحا  1948المواطنـــة والمســـاواة للفلســـطينيين والفلســـطينيات فـــي أراضـــي 
194العودة للفلسطينيين حسب قرار 

118. 
 16/4/2016، السبت

  دور ليبرمـــان إن حركـــة حمـــاس تســـعى الحـــتالل تجمعـــات جـــبيتنـــا" أفي إســـرائيلحـــزب " رئـــيسقـــال
، خــالل نــدوة فــي بئــر الســبع ،ووصـف ليبرمــان اسـتيطانية فــي "غــالف غــزة" خــالل الحــرب القادمــة.

وأكـد فـي  حمـاس.موقع القناة العاشرة العبرية، حكومة نتنياهو بأنها في حالة "انهزامية" أمام نشرها 
 .119الوقت ذاته أن "إسرائيل تفاوض حماس لشراء الهدوء في المنطقة"

  قــال النــاطق باســم كتائــب القســام أبــو عبيــدة إن إغــالق موقــع تــويتر لحســابات كتائــب القســام تعبيــر
وأكد أن إغالق تويتر لحسـابه دليـل علـى  عن مدى إيالم رسالتنا للعدو وأذنابه وأدواته حول العالم.

الضـــــــحية  ها وانصـــــــياعها لالحـــــــتالل اإلســـــــرائيلي، وانحيازهـــــــا للجـــــــاّلد اإلســـــــرائيلي ضـــــــدّ خضـــــــوع
 .120الفلسطيني

  ُنشــر علــى موقعهــا اإللكترونــي، النقــاب عـــن أن  ،العبريــة الثانيــة التلفزيونيــةلقنــاة لكشــف تقريــر
صاروخا  فلسطينيا  ُأطلقـت مـن قطـاع غـزة علـى مواقـع صـهيونية مختلفـة داخـل األراضـي  7,160

أن أول صـاروخ أطلـق مـن غـزة علـى  التقريـروذكـر  .2015 سـنةوحتى  2001 سنةمحتلة، منذ ال
أن كتائـب القسـام تملـك اليـوم و  ،16/4/2001ات الصهيونية المحاذيـة للقطـاع، كـان فـي عمر المست

 .121كم 160صواريخ يبلغ مداها 
  صــحية( فــي مخيمــات ونــروا تجميــد العمــل بـــ"خطة االستشــفاء" )تقلــيص الخــدمات الاألقــّررت وكالــة

كثر من ألللتحّركات االحتجاجية التي عّمت المخيمات الفلسطينية  استجابةالالجئين بلبنان، وذلك 
قــرار بمثابــة "إنجــاز متواضــع تحّقــق بفضــل التحركــات الإن "خليــة أزمــة األونــروا" وقالــت  مئــة يــوم.

 .122الجماهيرية االحتجاجية في المخيمات الفلسطينية"
 حـول األطفـال المعتقلـين فـي  جديـدا   فلسطين تقريرا   –عالمية للدفاع عن األطفال أصدرت الحركة ال

ــــوم األســــير  ــــالتزامن مــــع ي ــــيس هكــــذا يعامــــل األطفــــال"، ب ســــجون االحــــتالل اإلســــرائيلي بعنــــوان "ل
التقرير إلـى أن عـدد األطفـال المعتقلـين فـي سـجون االحـتالل ارتفـع منـذ انـدالع  وأشار الفلسطيني.

أطفـال  104، بينهم طفال   440إلى  2016 / فبرايرحتى نهاية شباط 2015في خريف  الهبة الشعبية
 2008 / ينــايرهــذا العــدد هــو األعلــى منــذ كــانون الثــاني دّ عــ، ويُ عامــا   15و 12تتــراوح أعمــارهم بــين 

 .123عندما بدأت مصلحة السجون اإلسرائيلية باإلفصاح عن أعداد المعتقلين األطفال لديها
 لقــاء وزيــر الخارجيــة ســامح شــكري مــع فــدوى  بعــد لهــابيــان ، فــي خارجيــة المصــريةأعلنــت وزارة ال

لإلفراج عن مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزيـة لحركـة فـتح،  "إسرائيل"سعيها لدى  ،البرغوثي
 .124عاما   14المعتقل في السجون اإلسرائيلية منذ 
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  خــالل منــاظرة  ألمريكيــة بيرنــي ســاندرزقراطي لالنتخابــات التمهيديــة الرئاســية او المرشــح الــديمقــال
علـى حـق.  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو "لـيس دائمـا   إن، تلفزيونية مع هيالري كلينتون

السـالم فـي هـذه المنطقـة  إحـالل"إذا أردنـا  وأضاف قـائال : نظل منحازين على الدوام". أنال يمكننا 
ـــة الشـــعب الفلســـطيني بـــاحترام التـــي شـــهدت الكثيـــر مـــن الكراهيـــة والحـــروب فســـ يتعين علينـــا معامل

 .125وكرامة"

 17/4/2016، األحد

  مرتفعـــات الجـــوالنمســـتعمرة مـــن مســـتعمرات فـــي  األســـبوعيةعقـــدت الحكومـــة اإلســـرائيلية جلســـتها 
وقال نتنياهو في كلمته التي افتتح بها الجلسة، "إننا موجودون اليوم في مرتفعات السوري المحتل، 
ي أول مرة حيث تعقد الحكومة اإلسرائيلية جلسة رسمية في مرتفعات الجوالن، منذ الجوالن. هذه ه

"لقد اخترت عقد الجلسة االحتفالية  :. وتابع قائال  "عاما   49أن وضعت تحت الحكم اإلسرائيلي قبل 
للحكومة في مرتفعات الجوالن كي أمّرر رسالة واضحة: مرتفعات الجوالن ستبقى بيد إسـرائيل إلـى 

 .126"د. إسرائيل لن تنسحب من مرتفعات الجوالناألب

 إن حركتــه ملتزمــة بـــاإلفراج عــن جميـــع  خالــد مشـــعل قــال رئــيس المكتـــب السياســي لحركــة حمـــاس
خـــالل كلمتـــه فـــي يـــوم األســـير الفلســـطيني  ،وطالـــب مشـــعل ا قريـــب.األســـرى القـــدامى والجـــدد عّمـــ

تمـام المصـالحة.وذكرى استشهاد عبـد العزيـز الرنتيسـي، بالتوحـد فـي االنتفاضـة  أكـد النـاطق كما   وا 
إنجـاز صـفقة "العسكري باسم كتائب القسـام أبـو عبيـدة علـى أن لـدى كتائـب القسـام مـا يمّكنهـا مـن 

وخاطـب أبـو عبيـدة األسـرى فـي  ."تبادل أسرى مشرفة ألمتنا وشعبنا وكل طالب الحرية فـي العـالم
قريــب ويــوم الخــالص قــادم بــإذن هللا،  ثقــوا أيهــا الرجــال أن فجــر الحريــة"ســجون االحــتالل قــائال : 

 .127"فتحريركم رسالة سامية تحتل القلب من عقيدتنا العسكرية
  ّوال سـالم وال اسـتقرار وال  قالت حركة فتح "إن قضية حرية األسرى إحدى ثوابتنـا الوطنيـة، فـال حـل

القــوانين االحــتالل إال بــإطالق حــريتهم، فاألســرى مقــاتلون مــن أجــل الحريــة، كفلــت كــل  أمــن لدولــة
بالتنســـيق مـــع قيـــادة منظمـــة  ،وقالـــت الحركـــة إنهـــا تحـــرص والشـــرائع الدوليـــة حقـــوقهم فـــي الحريـــة".

ــــة يرئيســــ التحريــــر، علــــى إبقــــاء حريــــة األســــرى شــــرطا   ا  ألي تقــــدم فــــي العمليــــة السياســــية مــــع دول
 .128االحتالل

 مـا زعـم أنهـا "عالقـة اليونسكو "تتجاهل منظمة نتنياهو إنامين يبن اإلسرائيليةرئيس الحكومة  قال "
ـــة بجبـــل الهيكـــل  ـــة اليهودي ـــربط الديان ـــدة مـــن نوعهـــا ت ـــة فري أن  "، مـــدعيا  [ألقصـــىا ]المســـجدتاريخي

وأن كـل يهـود العـالم صـلوا فـي المسـجد خـالل  ،شّيدا لمدة ألف سـنة هنـاك "الهيكلين األول والثاني"
 مده األمم المتحدة"، مضيفا  وقال نتنياهو إن "هذا قرار سخيف آخر تعت آالف السنين، حسب قوله.
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ة العالميــة "تعيــد كتابــة جــزء أساســي مــن تــاريخ البشــرية، وهــي تبــرهن مــرة أخــرى أنــه ال منظمــأن ال
 .129يوجد هناك مستوى أدنى لن تنخفض إليه"

  الريــاض بحريــة  التــزامإن التصــريح الســعودي حــول وزيــر الطاقــة اإلســرائيلي يوفــال شــتاينتس قــال
هـذه هـي المـرة األولـى التـي  "عمليا   وأشار إلى أنها ،ي مضيق تيران "إيجابية"المالحة اإلسرائيلية ف

إزاء إسرائيل، والذي يعنـي مـنح الشـرعية السـعودية غيـر المباشـرة  ودوليا   تلتزم فيها السعودية رسميا  
ســـرائيل". علـــى أن مســـتوى التنســـيق بـــين تـــل أبيـــب شـــتاينتس وشـــدد  التفـــاق الســـالم بـــين مصـــر وا 

أنه التقى قبل أسـبوعين وزيـر الخارجيـة المصـري  وقت سابق"، مبينا   فضل بكثير من أيّ والقاهرة "أ
 .130أول لقاء علني رفيع المستوى منذ خلع نظام مبارك "على انفراد"، وهو عمليا  

  بصـرف تعويضـات  ،، بتمويل من الصـندوق السـعودي للتنميـةاإلنمائيباشر برنامج األمم المتحدة
بقيمـة  ،بمنازل عدد من العائالت الفلسطينية غير الالجئة في قطاع غـزةلحقت  التيعن األضرار 

أسـرة  6,527ن البرنامج أن عدد المسـتفيدين مـن المرحلـة األولـى للصـرف بلـغ وبيّ  مليون دوالر. 31.8
مبلــغ يتــراوح مــا بــين خمســمئة إلــى خمســة آالف دوالر لكــل أســرة وأن ال ،مــن فئــة األضــرار الطفيفــة
وذلـــك بمبلـــغ إجمـــالي بلـــغ ســـبعة ماليـــين  ،عـــادة تأهيـــل وصـــيانة منـــازلهممتضـــررة كمخصصـــات إل

 .131دوالر، وسيستمر الصرف لباقي المواطنين من الفئات المختلفة خالل األشهر الستة المقبلة
 18/4/2016، اإلثنين

  ّوقـال عبـاس ين.اإلسرائيلي دان الرئيس محمود عباس العمليات التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد ،
زيارتـه للعاصـمة األلمانيــة بـرلين للقــاء المستشـارة األلمانيــة  خــاللديــر شـبيغل مجلـة قابلـة مــع فـي م

ن األوضـاع فـي المنــاطق  "إسـرائيل"إن التنسـيق األمنــي مـع  ،ميركـل الينجـأ يســير علـى مـا يــرام، وا 
 محاوالت حركة حمـاس لتخريـب األمـور"."األمنية على الرغم من  ةجهز األالفلسطينية تحت سيطرة 

شـبان كـانوا ينـوون  ثالثـةقامـت قبـل أيـام باعتقـال  الفلسـطينية األمنيـة ةجهـز األأن  إلـى عباسوأش ر 
 .132ما يمكنني قوله إن قواتنا تعمل بكفاءة عالية لمنع اإلرهاب"""إسرائيل"،  تنفيذ عملية ضدّ 

  غــزة، مــن قطــاع  ضــخما   اكتشــفت نفقــا  قــد  أن وحــدات الهندســة العســكرية اإلســرائيليالجــيش أعلــن
أقرت كتائب القسـام بمسـؤوليتها عـن و بعشرات األمتار.  الحدود، وقد عبر الشريط مترا   ثالثينبعمق 
قالـــت إن جـــيش االحـــتالل، لـــم "يتجـــرأ علـــى نشـــر كافـــة التفاصـــيل والمعلومـــات  هـــانفـــق، لكنالحفـــر 

ل التــي "تحــتفظ لنفســها بحــق نشــر كافــة التفاصــي أنهــا كتائــب القســام توذكــر  والحقــائق أمــام شــعبه".
بنيـامين  اإلسـرائيلي رئـيس الـوزراءومـن جهتـه، قـال  أخفاها العدو الصهيوني في الوقـت المناسـب".

فــي القــدرة علــى اكتشــاف األنفــاق. أهنــ  رئــيس هيئــة  عالميــا   اختراقــا  "حققــت  ""إســرائيل إن نتنيــاهو
لوجيــا بمناســبة األركــان العامــة للجــيش وجــيش الــدفاع والشــاباك ورجــال االســتخبارات وخبــراء التكنو 

طائلة من أجل إحباط تهديد  الحكومة تصرف أمواال  " وأشار إلى أن ."تحقيق هذا االختراق النوعي
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محاولـة تقـوم بهـا حمـاس لالعتـداء علـى جنودنـا ومواطنينـا.  إسـرائيل سـترد بقـوة علـى أيّ  األنفـاق..
 .133"إنني متأكد بأن حماس تدرك ذلك جيدا  

  بجـــروح  إســـرائيليا   21إصـــابة إلـــى فـــي القـــدس، مـــا أدى  ســـرائيليةإانفجـــرت عبـــوة ناســـفة فـــي حافلـــة
سـبب االنفجـار  أنتبين من خالل فحـوص خبـراء المتفجـرات " :ةاإلسرائيلي وقالت الشرطة متفاوتة.
 .134"عبوة ناسفة انفجرت بالقسم الخلفي من الحافلة إلىيعود 

  باإلعـدام شـنقا   اع غـزة أحكامـا  العسكري فـي قطـ للقضاءأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة 
 .135بالرصاص على خمسة متهمين بالتخابر مع االحتالل اإلسرائيلي ورميا  

 مـروان البرغـوثي، اعتمـاد "وثيقـة العهـد والشـراكة  ،القيـادي فـي حركـة فـتح ،اقترح األسير الفلسطيني
س، وانتقـــد مـــع حركـــة حمـــا اســـتراتيجيةبهـــدف توحيـــد الصـــف الفلســـطيني وبنـــاء عالقـــة  ،السياســـية"

، وقال إن تجربة ربع قرن من المفاوضات "إسرائيل"تمسك السلطة الفلسطينية بالتنسيق األمني مع 
مبـادرة  ،في حـوار مـع المركـز الفلسـطيني لإلعـالم، وطرح البرغوثي أثبتت عدم جدوى هذا الخيار.
نهاء االنقسـام الـداخلي. ودعـا ،مع حماس استراتيجيةمن عشر نقاط لرسم عالقة  إلطـالق حـوار  وا 

صــريح وصــادق ومخلــص بــين اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح والمكتــب السياســي لحركــة  اســتراتيجي"
 .136حماس مجتمعْين، وليس حوار  مندوبين"

  أو  160عــرض ألول مــرة لـــ"آر تُ  يظهــر صــورا   فيــديوعرضــت كتائــب القســامR160"،  وهــو صــاروخ
ويصــــل مــــدى  عبــــد العزيــــز الرنتيســــي. ديالقيــــاب االســــم تيمنــــا  هــــذا مطـــور صــــنعته وأطلقــــت عليــــه 

 صــيف كــم، وقــد اســتخدم أول مــرة خــالل العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة 160الصــاروخ إلــى 
2014

137. 
  تعـارض إقامـة مينـاء فـي غـزة بذريعـة  "إسـرائيل"إن  بنيـامين نتنيـاهو اإلسـرائيليةقال رئيس الحكومـة

ن و  ،"الصعوبة األمنية في مراقبة الدخول والخروج منه" من يعتقد أن فـتح قنـاة بحريـة لغـزة سـوف "ا 
على وشـك التوقيـع علـى اتفـاق مـا مـع  "إسرائيل"ونفى نتنياهو أن تكون  ."تدعم األمن فهو مخط 

قــد  "إســرائيل"كــون ت، كمــا نفــى أن أالســلطة الفلســطينية بشــأن أنشــطة جــيش االحــتالل فــي منــاطق 
 .138نشاط في المدن الفلسطينية في الضفة الغربيةبعدم قيام الجيش اإلسرائيلي بأي  التزمت رسميا  

  2016خــالل النصــف األول مــن نيســان/ أبريــل زار وفــد مــن قطــاع الصــناعة اإلســرائيلي القــاهرة، 
لتعزيـــــز العالقـــــات االقتصـــــادية بـــــين الجـــــانبين، حســـــب مـــــا أوردتـــــه صـــــحيفة يـــــديعوت أحرونـــــوت 

ن الوفـــد أجـــرى وقالـــت الصـــحيفة إن هـــذه أول زيـــارة مـــن نوعهـــا م اإلســـرائيلية. نـــذ عشـــر ســـنوات، وا 
 .139لقاءات مع عمالء مصريين قائمين ومحتملين في مجالي الصناعة والتجارة

 عــودة إن حجــم الخســائر التــي لحقــت باالقتصــاد  عبيــر الفلســطيني قالــت وزيــرة االقتصــاد الــوطني
مليون  285 ـحددها ب التيو الفلسطيني جراء السياسات اإلسرائيلية يتجاوز "بكثير" ما أعلنه البنك الدولي 
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التي تقـدر فـي منطقـة األغـوار وحـدها بنحـو و  ،لم تشمل الخسائر في المنطقة ج وقالت إنها، دوالر
 .140، بحسبهادوالر سنويا   اتمليار  3.5

  بالمســجدهللا النســور أن األردن ســيتوقف عــن تركيــب كــاميرات  عبــد األردنــي رئــيس الــوزراء علــنأ 
 . 141المبارك األقصى

 بحـــبس رئــيس الحركــة اإلســـالمية الشــمالية الشــيخ رائـــد  اإلســرائيلية حكمــا   العليـــاة أصــدرت المحكمــ
 فـــــيلـــــه أشـــــهر، بعـــــدما أدانتـــــه بتهمـــــة "التحـــــريض علـــــى العنـــــف"، خـــــالل خطبـــــة  تســـــعةصـــــالح 

16/2/2007
142. 

  حفل العشاء الذي نظمته منظمة جي ستريتخالل نائب الرئيس األمريكي جو بايدن، استهل J Street، 
وقـال إن  ،شارة إلى "اإلحباط الجارف" الذي يشعر به من تصرفات الحكومة اإلسرائيليةخطابه باإل

أن هـــذه  إلـــى وأشـــار ."رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو قـــاد الـــبالد فـــي االتجـــاه الخطـــأ"
مـــــا يعنـــــي دولـــــة واحـــــدة للفلســـــطينيين  ،نحـــــو "واقـــــع الدولـــــة الواحـــــدة" "إسرائيلـ"السياســـــات تســـــير بـــــ

شدد و  إلى خطورة هذه النتيجة. منبها   ،رائيليين لن يكون فيها اليهود في نهاية المطاف أغلبيةولإلس
حــول التزامنــا بــأمن  شــكّ  أيّ  لــن يكــون هنــاك أبــدا  "الخالفــات السياســية علــى أنــه بــالرغم مــن بايــدن 
 .143إسرائيل"

 إيـال زميـر سـرائيليجـيش اإلالقائـد المنطقـة الجنوبيـة فـي  قال Eyal Zamir ـن حركـة حمـاس تُ أبـ د ع 
إذا ما ارتكبـت مثـل  باهظا   نها ستدفع ثمنا  من أوحذر حماس  ،"إسرائيل"العدة للمواجهة القادمة مع 
االسـتعداد  أتمعلى  سرائيليجيش اإلال أنإلى النظر  ولفت زمير السائد.هذا الخطأ وخرقت الهدوء 
حيـاتهم ومنـع حمـاس مـن  قـاذإنالسكان بهـدف  إلخالءوهو مجهز بخطة  ،لخوض المعركة القادمة

  .144إنجازاتتحقيق 
 19/4/2016، الثالثاء

  سياسـي مـن  توسيع المشاركة الدوليـة إليجـاد حـلّ  إلىمحمود عباس  يةفلسطينال السلطةدعا رئيس
خالل مؤتمر صحفي مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركـل،  عباس، وأكد خالل األفكار الفرنسية.

 .145ة الكبرى أمام تحقيق السالمأن االستيطان يشكل العقب
  خليــة تابعــة للجبهــة الشــعبية  2016فــي آذار/ مــارس ادعــى جهــاز الشــاباك اإلســرائيلي أنــه اعتقــل

لتحريــر فلســطين، كانــت تخطــط ألســر مســتوطن مــن أجــل تحريــر أســرى فلســطينيين مقابــل إطــالق 
 .146سراحه

 ـــة الشـــهيد ياســـر عرفـــات ـــة عـــن حركـــة الشـــبيبة الطال ،فـــازت كتل ـــات  ،بيـــة )فـــتح(المنبثق فـــي انتخاب
مقعـدا   32كتلة علـى الوحصلت  خضوري. -التقنية  وفلسطينمجلسي اتحاد طلبة جامعتي القدس 

كتــل طالبيــة  فــي انتخابــات جامعــة القــدس، حيــث تنــافس علــى مقاعــد المجلــس ســتّ  51مــن أصــل 
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ي مصـطفى( وحصـلت جبهـة العمـل الطالبـي )كتلـة الشـهيد أبـو علـ شاركت في العملية االنتخابيـة.
مقاعــد،  5مقاعــد، وكتلــة الوحــدة الطالبيــة علــى  3مقاعــد، وتجمــع المبــادرة الطالبــي علــى  9علــى 

مقعـدا   22كتلـة علـى الوفي انتخابات جامعة خضوري حصـلت  مقعدين.على وكتلة فلسطين للجميع 
كتل وأطر طالبية على  وحصلت كتلة فلسطين التي تكونت من تحالف ستّ  مقعدا . 33من أصل 

 .147مقعدا   11
  صــيف  جديــدة علــى قطــاع غــزة فــي اإلســرائيلي يــوآف غالنــت أنــه يتوقــع حربــا   اإلســكانأعلــن وزيــر

 علـــى حـــدّ  ،لتبجحهـــا" ألن حركـــة حمـــاس تعـــزز مـــن قـــدراتها الهجوميـــة "وينبغـــي وضـــع حـــدّ ، 2016
 .148قوله

 سـفح حـي  نفذت منظمات "الهيكل المزعوم" تدريبات افتراضية على ذبح قرابين الفصح العبـري فـي
ـــار  الُمطـــلالطـــور  جبـــل الزيتـــون/ ـــارك، بمشـــاركة كب ـــى القـــدس القديمـــة والمســـجد األقصـــى المب عل

 .149، وبحراسة معززة ومشددة من شرطة وجنود االحتالل"إسرائيل"حاخامات اليهود في 
  ما زلت أؤكـد وأحـذر بصـوت 1948الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في أراضي قال" ،

ومجنونـة فـي نفـس الوقـت تنـوي بعـض أذرع االحـتالل  أن هناك مخططات خطيـرة جـدا   يبدو؛ عالٍ 
المســجد األقصــى، وقــد يكــون ذلــك خــالل أيــام مــا يســمونه عيــد الفصــح  اإلســرائيلي القيــام بهــا ضــدّ 

العبــري"، وقــال: "أخشــى مــا أخشــاه أن يكــون هنــاك أخطــر مــن ذلــك ينتظــر المســجد األقصــى مــن 
 .150يرة"مؤامراتهم الخبيثة والشر 

  وّقــع رئــيس اللجنــة القطريــة إلعــادة إعمــار غــزة الســفير محمــد العمــادي علــى ثالثــة مشــاريع جديــدة
شـــمل: إنشـــاء ثمـــاني عمـــارات ســـكنية ومركـــز إصـــالح تتقـــدر تكلفتهـــا بنحـــو عشـــرين مليـــون دوالر، 

 نيوتأهيل، وتوريد وتركيب معدات وأجهزة طبية، وتأثيث مبنى مستشفى الشيخ حمد بـن خليفـة آل ثـا
وأكد العمادي أنه بتوقيع اللجنة علـى العقـود الجديـدة تكـون قـد نفـذت  للتأهيل واألطراف الصناعية.

حمـد بـن خليفـة  السـابقمليـون دوالر، مـن منحـة األميـر  300مشاريع ضخمة في قطاع غزة بقيمـة 
 .151ماليين دوالر 407البالغ قيمتها  ،آل ثاني

 نظمات اليهودية تسهم بشكل كبير في إحالل االستقرار قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين إن الم
إلـــى اللقـــاءات المكثفـــة التـــي تجـــري بـــين المنظمـــات اليهوديـــة الروســـية  السياســـي فـــي بـــالده، مشـــيرا  

 .152ونظيراتها األوروبية
 " تعاونـا   هنـاكقال فتحي أبو العردات، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان، إن 

مـا فـي المخيمـات، بعـد  األوضاع بين الفصائل الفلسطينية، واألمـور باتـت جيـدة نوعـا  لضبط  كبيرا  
وعـن محاولـة اغتيـال القيـادي فـي  زيـدان فـي صـيدا".فتحـي الجريمة النكراء التي استهدفت القيـادي 

حركـــة فـــتح رفعـــت شـــناعة، فـــي مخـــيم الرشـــيدية، أوضـــح أبـــو العـــردات أن الوضـــع ال يخلـــو مـــن 
تســليمهما لمخــابرات  وتــمّ  ،إلقــاء القــبض علــى المتهمــين فــي التخطــيط لالغتيــال وقــد تــمّ  ،الخطــورة
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جهـــة"، بانتظـــار مـــا  مباشـــرة إلـــى أيّ  ورفـــض أبـــو العـــردات "توجيـــه االتهـــام حاليـــا   الجـــيش اللبنـــاني.
 .153ستكشفه التحقيقات

 20/4/2016، األربعاء

 منفــذها هـو الشــهيد  ، وقالـت إن18/4/2016فــي  تبنـت حركـة حمــاس عمليـة تفجيــر حافلـة القـدس
بجـراح أصـيب بهـا إثـر  الـذي أعلنـت استشـهاده متـأثرا   ،أبو سـرور مـن مدينـة بيـت لحـم عبد الحميد

 .154التفجير الذي نفذه
 عبـاس، إن فرنسـا  السـلطة الفلسـطينية محمـود لـرئيسبلوماسـي يالمستشـار الد ،قال مجـدي الخالـدي

حول االستيطان في مجلس األمـن، لــ"إتاحة  طلبت من القيادة الفلسطينية تأجيل تقديم مشروع قرار
 .155المجال أمام الجهود الفرنسية والمشاورات الجارية لعقد المؤتمر الدولي"

  أراضــي  إن ،فــي بيــان لهــا بمناســبة اليــوم العــالمي للتــراث ،الفلســطينية واآلثــارقالــت وزارة الســياحة
 مـن أكثـرا التراثيـة والثقافيـة، وفيهـا غنى دول العـالم فـي تنـوع مصـادرهأ من  دّ عتُ  يةفلسطينالسلطة ال

تدمير  أعمال إلى األثريةتعرض عدد من المواقع  إلىالبيان  أثري. وأشارم عل  موقع وم   سبعة آالف
مـــــن مواقـــــع التـــــراث الثقـــــافي  %60مـــــن  أكثـــــرن أ، و اإلســـــرائيليونهـــــب خـــــالل ســـــنوات االحـــــتالل 

 .156الفلسطيني تقع تحت سيطرة االحتالل
 ـــق دليـــل مصـــور أصـــد رته دائـــرة شـــؤون الالجئـــين الفلســـطينيين التابعـــة لحركـــة حمـــاس أوضـــاع وّث

بظـروف معيشـتهم والخـدمات الصـحية والتعليميـة والرياضــية  يتعلـقالالجئـين بقطـاع غـزة، وكـل مـا 
لموقــع كــل مخــيم فــي قطــاع غــزة، ومعلومــات مــوجزة  وتضــمن الــدليل عرضــا   والبلديــة المقدمــة لهــم.

 ،والمراكز الصحية والمستشفيات ،ات والمدارس ورياض األطفالعنه تقدم إحصائيات حول الجامع
 .157والمؤسسات اإلغاثية ،واألندية الرياضية ،واألسواق ومراكز التموين ،وآبار المياه ،والبلديات

  خطــــة متعــــددة  (كابينيــــت)المجلــــس الــــوزاري اإلســــرائيلي المصــــغر للشــــؤون السياســــية واألمنيــــة أقــــر
تسمح للجيش بـالتزود بأسـلحة متقدمـة وبتعزيـز ، 2020–2016 سنواتلل اإلسرائيليلجيش لالسنوات 

كمــا قــدم رئــيس هيئــة األركــان  قوتــه إلــى جانــب تحســين كيفيــة اســتخدام المــوارد الموجــودة بحوزتــه.
التنســــــيق األمنــــــي مــــــع األجهــــــزة األمنيــــــة تقريــــــرا  عــــــن  ،المجلــــــس الــــــوزاري ، خــــــالل جلســــــةالعامــــــة

 .158الفلسطينية
  ائيلية عـن مخطـط الجـدار المنـوي بنـاؤه علـى طـول الحـدود مـع قطـاع كشفت مصـادر عسـكرية إسـر

أكثر بناؤه كلف يُ فوق األرض وتحتها مع مجسات إلكترونية. وس الذي سُيبنى غزة لمواجهة األنفاق
وسيشــــمل إنشــــاء ســــياج وأســــوار وتركيــــب وســــائل هندســــية عــــامين، ويســــتغرق  ،مــــن مليــــار دوالر

 .159في العالم وتكنولوجية مستحدثة ومميزة من نوعها
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  إيرينـا بوكوفـا  اليونسكوبعثت المديرة العامة لمنظمةIrena Bokova  رئـيس حـزب يوجـد  إلـىرسـالة
قــرار المنظمــة بشــطب اســم مــا يســمى "جبــل الهيكــل"  افيهــوصــفت اإلســرائيلي يــائير البيــد،  مســتقبل
منظمــة  الشــريف فــي أوراق المنظمــة "هــو قــرار سياســي للــدول األعضــاء فــي األقصــى المســجدعــن 

علـــى رســـالة البيـــد وآخـــرين مـــن ساســـة  ردا  ، مـــن جـــانبي". وقالـــت بوكوفـــا ولـــيس مقبـــوال   اليونســـكو
، إن "القــرارات اتخــذت فــي المــؤتمر العــام وفــي اليونســكوقــرار  مــن غضــبهم أعربــوا عــن "إســرائيل"

 فــــي نشــــرت تصــــريحا   وأشــــارت إلــــى أنهــــاوهمــــا هيئتــــان ال أديرهمــــا".  ،لليونســــكو اإلداريــــةاللجنــــة 
الســماوية الثالثــة ومكــان للحــوار بــين  لألديــان"القــدس هــي مكــان مقــدس  إنلــت فيــه اق 17/4/2016

 .160، مسيحيين ومسلمين"كل الناس: يهودا  

  شــاركت ســفارة فلســطين فــي الســنغال فــي إطــالق الحملــة الدوليــة فــي غــرب إفريقيــا مــن أجــل حريــة
يني، وذلـــك ضـــمن مـــؤتمر شـــعبي األســـرى فـــي ســـجون االحـــتالل، تزامنـــا  مـــع يـــوم األســـير الفلســـط

 .161ورسمي أقامته السفارة في بيت الصحافة بالعاصمة دكار
 قــال رئــيس االتحــاد الــدولي للصــحفيين International Federation of Journalists جــيم بوملحــه 

Jim Boumelhaناصــر أبــو بكــر، إن مــؤتمر  الفلســطينيين ، فــي رســالة وجههــا لنقيــب الصــحفيين
يرلنـــــدا، البـــــالغ عـــــددهم اتحـــــاد الصـــــحفيين فـــــ ، دان هجمـــــات االحـــــتالل منـــــدوبا   250ي بريطانيـــــا وا 

المستمرة على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجـرائم االحـتالل  اإلسرائيلي
وجــرح العشـرات خــالل العــدوان علــى قطــاع غــزة فــي  فلســطينيا   صــحفيا   19إلــى استشــهاد  أدتالتـي 

2014صيف 
162. 

 21/4/2016 ،الخميس

  زعمـــه اعتقـــال خليـــة تابعـــة لحركـــة حمـــاس  اإلســـرائيلي باكاجهـــاز الشـــ عـــننقـــل موقـــع واال العبـــري
أنـــه بعـــد الجهـــاز وادعـــى  .18/4/2016فـــي بالقـــدس المحتلـــة  12مســـؤولة عـــن تفجيـــر البـــاص رقـــم 

فجيـر تحقيقات أجرتها األجهزة األمنية لالحتالل تبّين أن عبـد الحميـد أبـو سـرور هـو منفـذ عمليـة ت
اعتقـل عـدد أنـه الحافلة بالقدس وهو ينتمي لخلية تابعة لحركـة حمـاس كانـت تنشـط فـي بيـت لحـم و 

ومـن قـام  ،الناسـفة ةتصـنيع العبـو المسـؤول عـن أن من ضمن المعتقلين . وزعم الشاباك من أفرادها
 .163عن الخليةمسؤول ال ، إلى جانببتوصيل منفذ العملية

 ـــة ل ـــة التنفيذي ـــات المـــديرة العامـــة طالـــب أمـــين ســـر اللجن ـــر الفلســـطينية صـــائب عريق منظمـــة التحري
حـــول اعتبـــار قـــرار اعتمـــاد تســـمية المســـجد  تصـــريحاتهاإيرينـــا بوكوفـــا بتوضـــيح  اليونســـكولمنظمـــة 

إلــى التقيــد  ،خــالل رســالة رســمية ،بوفوكــا عريقــات ودعــا األقصــى قــرارا  سياســيا  للــدول األعضــاء.
رارات منظمــة اليونســكو، وتنفيــذ القـرار الصــادر حســب األصــول وااللتـزام بقواعــد القــانون الــدولي وبقـ

  .164من قبل المنظمة
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 اللــواء توفيــق أبــو نعــيم "إن األمــن  الفلســطيني فــي قطــاع غــزة قــال مــدير عــام قــوى األمــن الــداخلي
عمــل يهــدد األمــن القــومي المصــري  القــومي المصــري هــو أمننــا، وال يمكــن أن نســمح بــانطالق أيّ 

 .165من داخل قطاع غزة"
  الـرئيس الروسـي فالديميـر بـوتين فـي  خـالل لقائـه ،رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهوقال

موسكو هو توثيق التنسيق بـين الـدولتين، لمنـع سـوء فهـم وصـدامات بـين زيارته موسكو، إن هدف 
مـا بشـأن ، وتـابع نتنيـاهو "أةا تزال القوات الروسية فـي سـوريم، حيث الروسي واإلسرائيلي الجيشين

هضبة الجوالن، فإننا لن نعود لأليام التي كانوا فيها يطلقون النار علـى مسـتوطناتنا وعلـى أطفالنـا 
مــن أعــالي الجــوالن. لــذلك فإنــه بتســوية أو مــن دون تســوية، هضــبة الجــوالن ســتبقى تحــت الســيادة 

ر، وهـي سـتبقيها أحمـ بـوتين إن "إسـرائيل تـرى فـي هضـبة الجـوالن خطـا  مخاطبا  قال و  اإلسرائيلية".
 .166كجزء من أراضيها"

  خــالل تقيــيم لألوضــاع فــي رئــيس هيئــة األركــان العامــة للجــيش اإلســرائيلي غــادي آيزنكــوتقــال ،
ـــة فـــي ظـــلّ  ـــة المحتل ـــاس  النتفاضـــةا الضـــفة الغربي ـــرئيس الفلســـطيني محمـــود عب الفلســـطينية، إن ال

قولـه إنــه بــين األنشــطة  آيزنكــوتعــن  اإلسـرائيلي للتلفزيــونونقلــت القنـاة الثانيــة  "يحـارب اإلرهــاب".
التــي تنفــذها الســلطة الفلســطينية "جمــع ســكاكين مــن التالميــذ فــي المــدارس، وهنــاك انخفــاض فــي 

 .167التحريض في السلطة الفلسطينية"
  نائب في المجلـس التشـريعي البينهم  ،أمر اعتقال إداري بحّق أسرى 56 االحتاللأصدرت سلطات

 .168حسن يوسف
  ألـــف مـــدمن علـــى  55القـــدس عطـــا قريـــع إنـــه يوجـــد فـــي مدينـــة القـــدس  حافظـــةمقـــال مـــدير صـــحة

ألـــف نســـمة،  445إن عـــدد ســـكان محافظـــة القـــدس وضـــواحيها يبلـــغ نحـــو  قريـــعوقـــال  المخـــدرات.
أصــبح  1994 ســنةأنــه منــذ عــودة الســلطة الفلســطينية وأشــار إلــى ، ســكنيا   تجمعــا   49مــوزعين علــى 

 .169تأمين الصحيمن الشعب الفلسطيني مشمولين بال 94%

  إن هـدف المبـادرات الفرنسـية حـول "النـزاع الفلسـطيني  يرولتأجانمارك الفرنسية  الخارجيةوزير قال
وعــن المبــادرة الفرنســية، المتمثلــة فــي عقــد  " هــو التوصــل إلــى "الحــل الوحيــد الممكــن".اإلســرائيلي-

ــ، قــال 2016 /30/5اجتمــاع وزاري تحتضــنه بــاريس فــي  لــدعوات ُوجهــت إلــى وزير الفرنســي إن اال
ــة فــي المنطقــة، اللجنــة  ــدائمين فــي مجلــس األمــن الــدولي، والجهــات الفاعل الرباعيــة، واألعضــاء ال
أن بــاريس فضــلت عــدم دعــوة الفلســطينيين واإلســرائيليين إلــى هــذا االجتمــاع، مرجئــة ذلــك  موضــحا  

 .170مؤتمر دولي تأمل باريس في عقده أيضا ، إذا ما نجح االجتماع الوزاريإلى 
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 22/4/2016، الجمعة

 علــى تمســك الشـــعب الفلســطيني بـــنهج  شــدد رئــيس المكتـــب السياســي لحركــة حمـــاس خالــد مشـــعل
، مشــــيرا  إلــــى أن أهــــل القــــدس والضــــفة الغربيــــة يلتحمــــون للــــدفاع عــــن المســــجد والمقاومــــةالجهــــاد 
ة وخلفهـا إن القيـادة التركيـ ،إسـطنبول، ُنظم فـي مدينـة شعبيوقال مشعل خالل مهرجان  األقصى.

وأكد مشعل أن تركيا تسـتحق  غزة.عن قطاع حصار العلى كسر  صرونمالشعب التركي العظيم 
ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في الحروب اإلسـرائيلية علـى  ،الشكر لما قدمته للقضية الفلسطينية

 .171تها في مشاريع إعادة اإلعماراماسها  و  ،غزة
  عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح المشـرف العـام علـى لشـنوق وزيـر الداخليـة اللبنـاني نهـاد المأكد

أن "األجهــزة األمنيــة بكــل فروعهــا فــي الــوزارة ســتكون متعاونــة مــع  ،الســاحة اللبنانيــة عــزام األحمــد
 .172القيادة الفلسطينية وسفارة فلسطين للحفاظ على استمرار الهدوء في المخيمات"

 بات المسـتوطنين لـذبح مـا يسـمى "قـرابين الفصـح" فشلت كل المحاوالت التي حاولـت تنفيـذها عصـا
 .173في أول أيام عيد الفصح العبري، والذي يستمر عدة أيام

  أعلن المحامي الفلسطيني غاندي أمين أن مجموعة من المحامين الفلسطينيين ومتطوعين ناشطين
يـــة فـــي ممـــن يـــدعمون القضـــية الفلســـطينية، قـــدموا دعـــوى قضـــائية فـــي المحكمـــة االتحاديـــة األمريك

مليــار دوالر للمتضــررين الفلســطينيين الــذين يعــانون  34.5 واشــنطن للحصــول علــى تعــويض بقيمــة
ضـــد عـــدد مـــن الشخصـــيات ورجـــال األعمـــال  ،مـــن انتهاكـــات اإلســـرائيليين علـــى شـــّتى األصـــعدة

 .174ات اإلسرائيليةعمر والمؤسسات المرتبطة بالمست
 ئير جــوالنحـذر نائــب رئــيس أركـان الجــيش اإلســرائيلي الجنـرال يــا Yair Golan اللبنــاني حــزب هللا 

من أنه "في الحرب المقبلة سيلحق بلبنان دمار كبير"، يمـس البنيـة التحتيـة وبيـوت المـدنيين، لكنـه 
 .175"إسرائيل"أقر بأن حزب هللا طّور قدرات جديدة تشكل "خطرا  لم يسبق له مثيل" على 

 23/4/2016، السبت

  التواصــل االجتمــاعي مجموعــة مــن المقــاومين مــن كتائــب  انتشــر عبــر مواقــع فيــديوأظهــر مقطــع
 .18/4/2016فـي منفـذ عمليـة القـدس  ،عبـد الحميـد أبـو سـرور يالقسام في زيارة لعائلـة االستشـهاد

 العسـكري، يقـدمون واجـب العـزاء لوالـدة الشـهيد. ويظهر في الفيديو مقـاومون ملثمـون يرتـدون الـزيّ 
ن كتائــب القســام فــي محافظــة بيــت لحــم خــالل انتفاضــة عــد هــذا أول ظهــور علنــي لمقــاومين مــويُ 

 .176القدس
 في  كبيرا   شهد ارتفاعا   2016أبريل  /ثالث من شهر نيسانأظهرت معطيات إسرائيلية أن األسبوع ال

ورصــد  .إســرائيليا   25الفلســطينيون، والتــي أدت إلصــابة مــا ال يقــل عــن  نفــذهاعــدد العمليــات التــي 
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عمليــة للمقاومــة فــي  138تنفيــذ المقــرب مــن المســتوطنين،  ،هــودي"تقريــر نشــره موقــع "الصــوت الي
 .177األراضي الفلسطينية

  عشــرات المواقــع والنقــاط العســكرية فــي المنطقــة  إقامــة إلــى األجهــزة األمنيــة فــي قطــاع غــزةعمــدت
 ســتين موقعــا   بإنشــاءعــاذرة "قمنــا  أبــووقــال قائــد األمــن حســين  الحدوديــة فــي جنــوب قطــاع غــزة.

 أيّ بمصــر لضــبط الحــدود وضــمان عــدم حــدوث  أشــقائناية علــى طــول حــدودنا مــع ونقطــة عســكر 
مـن نحـو  نمئـة بـدال  اثم إلـىالمصريين، زدنا عدد القوات  إخواننا"بناء على رغبة  وأضاف اختراق".
من النقاط والمواقـع خلـف  عددا   وأنشأنامالصقة للسياج الحدودي،  جديدا   موقعا   35 وأنشأنا ،مئتين

ثالثـــة مواقـــع  بإقامـــةلتســـهيل الســـيطرة، وقمنـــا  األمتـــارمـــواز يبعـــد عشـــرات  علـــى خـــطّ  تـــالل رمليـــة
 .178سالم" أبوشرق معبر كرم  األولىعسكرية للمرة 

  أكــدت وزارة الداخليـــة واألمــن الـــوطني فــي غـــزة أن الســـلطات المصــرية تواصـــل إغــالق معبـــر رفـــح
الحاجــة  ة التــي قالــت إنهــا "بــأمّس للشــهر الثالــث علــى التــوالي وســط تكــّدس آالف الحــاالت اإلنســاني

ألــف حالــة مســجلة فــي  30وأشــار النــاطق باســم وزارة الداخليــة إيــاد البــزم إلــى وجــود قرابــة  للســفر".
وأكد أن معبر  حاالت إنسانية أخرى.و كشوفات الوزارة للسفر العاجل والطارئ من مرضى وطالب 

 .179"6201رفح "لم يفتح إال ثالثة أيام فقط خالل العام الجاري 
  حركــة حمــاس ســامي أبــو زهــري، فــي تصــريح صــحفي، إن الحركــة تحــذر مــن  باســمقــال النــاطق

استمرار التشديد المستمر للحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، وأكد أبو زهري أن استمرار الوضع 
 .180في غزة بهذه الطريقة لم يعد ممكنا  

  عــن  خطيــبالالشــيخ كمـال  1948 ســنةكشـف القيــادي اإلســالمي فـي األراضــي الفلســطينية المحتلـة
ـــذ  ـــات اليهوديـــة المتطرفـــة، وينشـــط فـــي مجـــال تنفي وجـــود تكتـــل مشـــترك يجمـــع المنظمـــات والجمعي

إلــى أن بنيــامين نتنيــاهو يــرأس هــذا التكتــل بعضــوية  اقتحامــات مشــتركة للمســجد األقصــى، مشــيرا  
 .181من وزراء حكومته ثمانية

 أراضٍ اســـتيطانية تقــدمت بطلــب لمــا ســمته تطـــوير  جمعيــات أن اإلســرائيلية اإلســكانوزارة  أعلنــت 
تعــــود لعــــائالت يهوديــــة قامــــت بشــــرائها فــــي  أنهــــاتــــزعم  بــــأراضلربطهــــا  ،خلــــف الجــــدار الفاصــــل

وحــدة  1,690الــوزارة أنهــا بصــدد تقــديم مشــروع اســتيطاني لبنــاء  وأكــدت ،عشــرينيات القــرن الماضــي
 .182استيطانية عليها

 تـرى أن هنـاك تعاونـا   "إسـرائيل"ن إ ئيلي الجنـرال يـائير جـوالنقال نائب رئيس أركان الجيش اإلسـرا 
 داعــش إلــى العمــل معــا   "غيــر مســبوق" مــع مصــر واألردن، حيــث تــدفعهم الحــرب ضــدّ  اســتخباراتيا  

 .183بشكل وثيق أكثر
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 24/4/2016، األحد

 ة ســاحات المســجد األقصــى، بحراســة ومرافقــة عناصــر مــن الشــرط إســرائيليا   مســتوطنا   158 اقــتحم
اإلسرائيلية التي حولت البلدة القديمة في مدينـة القـدس إلـى مـا يشـبه الثكنـة العسـكرية لمناسـبة عيـد 

 .184الفصح اليهودي
  النقابـــات واالتحـــادات العماليـــة لتصـــويب أوضـــاعها  أمـــوالتجميـــد  الفلســـطينيةقـــررت وزارة العمـــل

 . 185الداخلية، وتقديم تقاريرها اإلدارية والمالية
 غـزة أيمـن اليـازوري أن في قطـاع اعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم ذكر الوكيل المس

وقـال  مؤسسة أكاديمية. 29آالف طالب ينتسبون إلى  110يبلغ نحو  القطاععدد طالب جامعات 
 ،ألــف مــن حملــة البكــالوريوس 12، مــنهم ألــف خــريج ســنويا   20إن تلــك المؤسســات تخــّرج نحــو 

نحــو ألفــي طالــب علــى درجــات علميــة متفاوتــة مــا بــين الدراســات ، و الــدبلوم مــن حملــة وســتة آالف
 .186العليا وبرامج تدريبية أخرى متخصصة

  خــــاللعضـــو الكنيســـت حنـــين زعبـــي، قراطيو التجمـــع الـــوطني الـــديمحـــزب دعـــت القياديـــة فـــي ، 
الناصـــرة برعايـــة مركـــز  فـــيمحاضـــرة لهـــا فـــي حلقـــة نقـــاش حـــول "مســـودة وثيقـــة الوحـــدة الوطنيـــة" 

واالنتفــــاض علــــى دورهــــا  ،الفلســــطينيين لتغييــــر الســــلطة الوطنيــــة ،مســــارات ومركــــز مــــدى الكرمــــل
 . 187الوظيفي وتنسيقها األمني

  َّر عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحيـة مـن وجـود مـؤامرات تحـاك إلظهـار قطـاع حذ
ت الكيـد والعبـث بـأمن لـى أن محـاوالعوشـدد الحيـة  غزة على أنه بـؤرة لــ"التطرف والفلتـان األمنـي".

 .188غزة قد فشلت
  ن أعداد العمـال العـاطلين عـن العمـلإرئيس اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة،  ،سامي العمصيقال 

 .189%60والبطالة  ،%70ألف عامل، فيما بلغت نسبة الفقر  213وصلت إلى ما يقارب  في غزة
 25/4/2016، اإلثنين

 الحياة أن السلطة الفلسـطينية قـررت تأجيـل التوجـه إلـى  صحيفةكشفت مصادر ديبلوماسية غربية ل
اتضاح فرص المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسـالم  لحينمجلس األمن في شأن االستيطان، 

رئيس محمـود عبـاس أبلـغ عـددا  مـن الـدول التـي زارهـا، وبينهـا بـاريس، الوأوضحت أن  في باريس.
مجلـس األمــن، اسـتجابة لطلــب عـدد مــن الــدول،  إلــىني أنـه قــرر تأجيـل تقــديم مشـروع قــرار فلسـطي

 .190بينها فرنسا
  قال أمين سر كتلة التغيير واإلصالح النائب محمد فرج الغول إن "الرئيس محمـود عبـاس مسـلوب

االســــتيطان لــــدى مجلــــس األمــــن يصــــب فــــي مصــــلحة  اإلرادة، وتصــــرفه فــــي ســــحب شــــكوى ضــــدّ 
وأضـاف الغـول فـي تصـريح صـحفي، أن "عبـاس  ".االحتالل اإلسرائيلي من خالل التنسيق األمنـي
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يعمل بدكتاتورية، ويخضع لضغوط صهيونية وفرنسية ودولية، ويمنع تقديم قادة االحتالل لمحكمة 
 .191الجنايات الدولية"

  عــزام األحمــد، إن هنــاك  ،مســؤول ملــف المصــالحة فيهــا ،المركزيــة لحركــة فــتح اللجنــةقــال عضــو
ا التــي تعتــرض طريــق إتمــام المصــالحة. وأوضــح أن سويســرا تحركــا  سويســريا  لحــل بعــض القضــاي

شارك تمضيفا  أن بعض الدول األوروبية  ،تتحرك لحل بعض اإلشكاالت، مثل قضية موظفي غزة
 .192في هذا الجهد بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية

  أقــدمت قــوات خاصــة مــن قــّوات األمــن اإلســرائيلية، بالتعــاون مــع جهــاز الشــاباك علــى اعتقــال
مــن نــابلس، فــي جبــل المكبــر فــي شــرقي القــدس، بــزعم تخطــيطهم لتنفيــذ عمليــة  ثالثــة فلســطينيين

 .193"إسرائيل"داخل 
  خلـال   1,537وجود عن المفاعل النووي اإلسرائيلي في ديمونا  يعملون داخلكشفت دراسة أجراها علماء 

Ultrasound اساوندأولتر  –الّتصوير بالموجات فوق الصوتية  بواسطةفي قلب المفاعل، ُرصدت 
194. 

 أن المحادثـات الجاريـة بشـأن تطبيـع العالقـات مـع  نيأّكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قـال
مـن مرحلتهـا األخيـرة، وأنـه يـتم التخطـيط لعقـد  اقتربـت، وفـق الشـروط التـي حـددتها أنقـرة، "إسرائيل"

للتوقيع على االتفاقية وبـدء مرحلـة  أوضح أن التخطيطو لقاء جديد خالل فترة قريبة للغرض نفسه. 
تطبيع العالقات، سيتم عقب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المادتين المتعلقتين بدفع التعويضـات 

 . 195ورفع الحصار عن غزة
  ّرسـالة لحـث الـرئيس بـاراك  ،من أصل أعضائه المئـة ،من مجلس الشيوخ األمريكي عضوا   83ع وق

تزيـد لــ"إسرائيل" تفـاق بشـأن حزمـة مسـاعدات دفاعيـة سـنوية جديـدة أوباما على اإلسراع بالتوصل ال
 .196قيمتها عن المساعدات الحالية البالغة ثالثة مليارات دوالر

 26/4/2016، الثالثاء

  المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس موســـى أبـــو مـــرزوق علـــى أنـــه ال يمكـــن أن يكـــون  عضـــوشـــدد
في منشور له عبر  ،وقال أبو مرزوق الضفة.المطار أو الميناء أو كالهما أدوات لفصل غزة عن 

بـــوك، إن حمـــاس تـــرى أن ال دولـــة فـــي غـــزة وال دولـــة بـــدون غـــزة، ومصـــرة علـــى المصـــالحة  فـــيس
 .197والوحدة الوطنية، على الرغم من كل العقبات التي تضعها فتح، وصوال  لهذا الهدف

  ســجل النــاخبين الســنوية، عــن إتمــام عمليــة تحــديث  الفلســطينيةالمركزيــة  االنتخابــاتأعلنــت لجنــة
ممـــن  %78.5يعــادل  وناخبــة، أي مــا ناخبــا   2,006,064مبينــة أن العــدد اإلجمــالي للمســجلين بلـــغ 

وقالت اللجنة إن عدد المسـجلين بالضـفة الغربيـة بلـغ  .31/3/2016يحق لهم التسجيل، وذلك حتى 
 مسـجال   831,336غـزة المسـجلين فـي قطـاع  عدد، بينما بلغ %74.9بنسبة تسجيل وصلت  1,174,728

 .198%84.3بنسبة 
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 مجلـة "إسـرائيل ديفـنس" فـي تصـريحات نقلهـا موقـع  ،قـال جهـاز الشـاباكIsrael Defense إن  ،عنـه
حماس، ُتحـاول العـودة إلـى عمليـات اختطـاف الجنـود واحتجـازهم  خصوصا  المنظمات الفلسطينية، 

 .199كرهائن، لذلك يجمعون معلومات عن تحركات الجنود
  حمــــاس الســــلطة الفلســــطينية وقيــــادة فــــتح إلــــى التوقــــف عــــن حالــــة العبــــث بالقضــــية دعــــت حركــــة

 والــذي كــان آخــر أمثلتــه اإلعــالن عــن عــرض مشــروع قــرار علــى مجلــس األمــن ضــدّ  ،الفلســطينية
وقــال النــاطق اإلعالمــي لحركــة حمــاس ســامي أبــو زهــري، فــي  االســتيطان ثــم التراجــع عــن ذلــك.

زمـــة علـــى الســـاحة الفلســـطينية هـــو وقـــف سياســـة التفـــرد تصـــريح صـــحفي، إن المخـــرج الحقيقـــي لأل
وتوفر اإلرادة السياسية لتحقيق المصالحة مع القوى الفلسطينية وليس مع  ،واحترام الشراكة الوطنية

 .200االحتالل اإلسرائيلي
  محمود عباس ميدان الرئيس األسبق لجنوب إفريقيا نيلسون مانديال يةفلسطينالالسلطة دشن رئيس 

Nelson Mandela ّإفريقيـالدى جنـوب  فلسطينوقالت سفارة . الطيرة بمدينة رام هللا ، وذلك في حي 
 .201أمتار ستةالنصب التذكاري هدية من جوهانسبرج، بطول إن 

  عــن تفاصــيل غواصــة رهــافاإلســرائيلية  معــاريف صــحيفةكشــفت Rahav ،  واألغلــى  األكثــر تقــدما
 .مليــون دوالر( 675)نحــو  مليــون يــورو 600تهــا كلفبلغــت حيــث فــي ســالح بحريــة االحــتالل،  ثمنــا  
مـا عـن أضـعاف  10، وقدرتها القتالية تزيـد بــ مترا   68هذه الغواصة يبلغ  لصحيفة إن طولا توقال

نوويــة، ويعمــل عليهــا  صــواريخ تحمــل رؤوســا   إطــالقلــدى "إســرائيل" مــن غواصــات، وأنهــا تســتطيع 
وتســـتطيع ، بحريـــا   مقـــاتال   50إلـــى ليصـــل العـــدد آخـــرين،  15، ويمكنهـــا اســـتيعاب بحريـــا   جنـــديا   35

متر تحت سطح البحر، وهي مزودة بمحـرك كهربـائي يمنحهـا يتعدى الثالثمئة اإلبحار على عمق 
 .202أثناء اإلبحار، وعدم اإلحساس بوجودها من قبل غواصات معادية في عمق البحرفي الهدوء 

 آالف تصـــريح عمـــل لعمــــال  عشـــرة قالـــت صـــحيفة معـــاريف اإلســـرائيلية إن جهـــاز الشــــاباك ألغـــى
1948من الضفة المحتلة، كان ُيسمح لهم بالعمل في مناطق  فلسطينيين

203 . 
 ـــى شـــكل  األقصـــى ســـاحات المســـجد إســـرائيليا   مســـتوطنا   267 اقـــتحم ـــاب المغاربـــة عل مـــن خـــالل ب

 .204مناسبة عيد الفصح اليهوديب ،بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة اإلسرائيلية ،مجموعات
 ــ التــابع لألمــم المتحــدة باإلجمــاع عــن قلقــه بشــأن التصــريحات اإلســرائيلية عــن  األمــنر مجلــس عبَّ

رئــيس  ،Liu Jieyi ليــو جيــه يــيمنــدوب الصــين لــدى األمــم المتحــدة قــال حيــث  هضــبة الجــوالن.
"عبــر أعضــاء المجلــس عــن قلقهــم العميــق بشــأن التصــريحات  :مجلــس األمــن الــدولي هــذا الشــهر

 .205"ونة األخيرة بشأن الجوالن وشددوا على أن وضع الجوالن ال يزال كما هواإلسرائيلية في اآل
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 27/4/2016، األربعاء

 فــي الشــهر الخــامس وشــقيقها، برصــاص قــوات االحــتالل المتمركــزة  فلســطينية حامــل أم استشــهدت
ادعــت شــرطة االحــتالل أن أفــراد "حــرس الحــدود" اإلســرائيلي  مــاوفي علــى حــاجز قلنــديا العســكري.

 أنشــهود عيــان  أكــد، أطلقــوا النــار علــى شــابة فلســطينية كانــت تتقــدم نحــو الحــاجز مشــهرة ســكينا  
 .206إطالق النار كان من مسافة بعيدة

  عقــد المجلــس التشــريعي جلســة خاصــة بمقــره فــي مدينــة غــزة واســتمع لتقريــر اللجنــة القانونيــة الــذي
دى مـداخالتهم وتعقيـبهم علـى التقريـر وأعـرب النـواب لـ ،تاله رئيس اللجنة النائب محمد فـرج الغـول

وليســت  ،غيــر قانونيــة، التــي شــكلها الــرئيس عبــاس، العليــا الدســتورية عــن اعتقــادهم بــأن المحكمــة
أكــد النائــب الثــاني لــرئيس المجلــس أحمــد بحــر أن و  وذات أبعــاد ودالالت سياســية بحتــه. ،دســتورية

القــانون األساســي، مضــيفا  أن قــانون مــن  103مرســوم تشــكيل المحكمــة جــاء خالفــا  ألحكــام المــادة 
بموجب قرار من المجلس التشريعي في جلسته األولى في  يألغ 2006( لسنة 3هذه المحكمة رقم )

2006مارس آذار/ 
207. 

  أبلغتنـا الفلسـطينية "عضو اللجنـة الوطنيـة لمتابعـة أزمـة كهربـاء غـزة جميـل مزهـر إن الحكومـة قال
وأضـاف أن  .2016أيـار/ مـايو" مـن مطلـع  لغـزة مـن البلـو بـدءا   بأنها ستعفي وقود الكهربـاء المـّورد

  .208"%100إلى  %80"اإلعفاء مفتوح دون سقف زمني، وأن نسبة اإلعفاء ستتراوح ما بين 
  ـــة فـــي حركـــة حمـــاس أكـــد حركـــة بمحيطهـــا ال عالقـــاتأن أســـامة حمـــدان مســـؤول العالقـــات العربي

ومصـر إلنهـاء  السـعوديةلى دور عربـي بقيـادة اإلقليمي تسير في الطريق الصحيح، وأنها تراهن ع
كمــا لفــت حمــدان االنتبــاه إلــى أن عالقــات  االحــتالل. ودور إيرانــي لــدعم المقاومــة ضــدّ  ،الحصــار

قــال و  ،ملحوظــا   تشــهد تحســنا   خصوصــا  وبالســعودية  ،حمــاس بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي عامــة
صــون أن تكــون بأفضــل صــورها علــى "العالقــات مــع إيــران ممتــدة وطويلــة، ونحــن حري إن حمــدان

 .209قاعدة دعم المقاومة"

 "المحســوبة علــى حركــة حمــاس، للعــام الثــاني علــى التــوالي، بغالبيــة  ،فــازت كتلــة "الوفــاء اإلســالمية
، فيمـا مقعدا   25أي  ،صوتا   3,481مقاعد مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت، حيث حصلت على 

، مقابـل مقعدا   21أي  ،صوتا   3,035 ،بة على حركة فتحالمحسو  ،نالت كتلة "الشهيد ياسر عرفات"
باركـــت حركـــة و  مقاعـــد. 5الـــذي حصـــل علـــى  ،قراطي"و لكتلـــة "القطـــب الطالبـــي الـــديم صـــوتا   668

فـــي بيـــان صـــحفي، إن فـــوز الكتلـــة مبايعـــة جديـــدة لخيـــار  ،وقالـــت، حمـــاس فـــوز الكتلـــة اإلســـالمية
ســناد النتفاضــة القــدس، ود ،المقاومــة كــل  مــن رغمبــالليــل علــى قــوة حركــة حمــاس ورســالة دعــم وا 

 .210التحديات التي تتعرض لها
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  بشـــدة علـــى تعامـــل رئـــيس الـــوزراء بنيـــامين  اإلســـرائيلية إســـحق هرتســـوغ المعارضـــةرئـــيس اعتـــرض
حفر األنفاق من قطاع غزة إلى داخل األراضي الفلسطينية  في نتنياهو مع نشاطات حركة حماس

كومـة نتنيـاهو بأنهـا أتاحـت لحمـاس التصـرف بمطلـق الحريـة ح هرتسـوغواتهم  .1948سنة  المحتلة
 .211في غزة

 المقامة  2016لسنة  347الدائرة الثانية لألمور المستعجلة، الدعوى رقم  ،أحالت محكمة اإلسكندرية
إلـى النائـب العــام  ،المنسـق العـام الئــتالف دعـم صـندوق تحيـا مصــر ،مـن المحـامي طـارق محمــود

مة الجنايات؛ التخاذ قرار بإدراج حماس على قوائم التنظيمـات اإلرهابيـة. إلحالتها إلى محك تمهيدا  
واتهم محمود حماس بالتورط في عملية اغتيـال النائـب العـام  وذلك طبقا  لقانون الكيانات اإلرهابية.

 .212المستشار هشام بركات

 المنــدوب الباكســتاني الــدائم لــدى األمــم المتحــدة الســفيرة مليحــة لــودهي تقالــ Maliha Lodhi إن ،
 هباكســتان عازمــة علــى مواصــلة الــدعم الــذي تقدمــه للشــعب الفلســطيني ليــتمكن مــن تقريــر مصــير 

مجلس األمن الدولي حول لخالل مشاركتها في اجتماع  ،وأشارت لودهي وتحرير أراضيه المحتلة.
السـالم  العـائق األكبـر فـي طريـق عـدّ ات اإلسـرائيلية تُ عمر الوضع في الشـرق األوسـط، إلـى أن المسـت

 .213بالشرق األوسط
 أعلن حزب العمال البريطاني Labour Party (UK)  إيقاف نائبة تمثله في البرلمـان بسـبب تعليقـات

بينهـا تدوينـة دعمـت فيهـا  ،2014معادية للسامية عبرت عنها عبر مواقع التواصل االجتماعي فـي 
علـى "إيقافهـا  Naz Shah از شـاهوقـال الحـزب إنـه اتفـق مـع نـ إلى الواليـات المتحـدة. "إسرائيل"نقل 
" من الحزب لحين انتهاء التحقيـق وهـو مـا يعنـي أنهـا لـن تكـون ممثلـة لحـزب العمـال ومنعهـا إداريا  

"أقبـل وأفهـم  ةلـئقا اعتـذرت فـي البرلمـان قبـل قـرار إيقافهـاقد شاه وكانت  من المشاركة في أنشطته.
.. ة اليهوديــة وأنــا آســفة بشــدة علــى ذلــك.أن الكلمــات التــي اســتخدمتها ســببت اســتياء وأذى للطائفــ

 .214"واحدا   معاداة السامية نوع من العنصرية. قوال  
 قــال وزيــر الخارجيــة الصــيني وانــغ يــي Wang Yi   فــي  "إن للقضــية الفلســطينية مكانــة مهمــة جــدا

جدول الدبلوماسية الصينية.. يتحدث أناس كثيرون عن الالجئين وعن قضايا ساخنة بالطبع ولكن 
ر عـن تعاطفنـا الشـديد ونعتقـد أن موضـوع تحمله اإلخوة الفلسطينيون أكثر من ذلك.. نحن نعبّ ما ي
 .215"ين هو من أولويات المجتمع الدوليفلسط
 28/4/2016، الخميس

  حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية االحتالل اإلسرائيلي من اسـتمرار
خالل كلمة له في مهرجان لحن االنتفاضة الـذي  ،وأكد هنيةالحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، 

قامـة المينـاء  في ب الفلسطينيشعال نظمته حماس في مدينة غزة، أن من حقّ  غزة رفع الحصـار وا 
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القســام مــن انفجــار وشــيك إذا لــم يرفــع الحصــار  كتائــبحــذرت كمــا  وتشـييد المطــار وفــتح المعــابر.
 .216مهرجان: "رفع الحصار، أو االنفجار"السام، خالل وقال ملثم من كتائب الق عن قطاع غزة.

  تـــرفض المبـــادرة الفرنســـية  "إســـرائيل"رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية بنيـــامين نتنيـــاهو أن  مكتـــبأعلـــن
 والفلسطينيين، وفي مركزها عقد مؤتمر دولـي للبحـث فـي حـلّ  "إسرائيل"بين  المفاوضاتالستئناف 

ن "إســـــرائيل متمســـــكة بموقـــــف بــــــأن إمكتـــــب نتنيـــــاهو  وقـــــال الفلســـــطيني. –للصـــــراع اإلســـــرائيلي 
إلــى طاولــة  المفاوضــات المباشــرة هــي الطريــق األفضــل لحــل الصــراع، وأنهــا مســتعدة للعــودة فــورا  

نـه "رفـض" أب يسـرائيلاإلعالن اإل الفلسطينيةالرئاسة  عّدتو  المفاوضات ومن دون شروط مسبقة".
زالت  ام "إسرائيل"اسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن وقال الناطق الرسمي باسم الرئ لعملية السالم.

الدوليـة، والشـرعية  اإلرادةمبادرة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ومـا زالـت تتحـدى  ترفض أيّ "
 .217القائمة على أساس حل الدولتين"

  ّليســـار مـــع ا مشـــتركا   ا  سياســـي عـــت كتلـــة فـــتح البرلمانيـــة فـــي العاصـــمة البلجيكيـــة بروكســـل إعالنـــا  وق
فـي إطـار  ،نمرك والسـويد وفنلنـدا والنـرويجاتضـم آيسـلندا والـد التـي ،األوروبي الموحد لدول الشـمال

األول مـن  د  يعـفي بيان صحفي أن االتفـاق  الكتلةوذكرت  تضامن األخيرة مع الشعب الفلسطيني.
 .218نوعه بين كتلة في البرلمان األوروبي وأخرى غير عضو في االتحاد األوروبي

 ا طعــن مجنـدة مـن جــيش االحـتالل قــرب همـحاولتمخـرى بعــد أواعتقلـت  فلســطينيةبت فتـاة أصـي
 .219رام هللا

  قـد بلغـت  يةفلسـطينأراضي السـلطة التجارة وصناعة محافظة غزة إن نسبة البطالة في  غرفةقالت
 مــــديروقــــال  .2016 ســــنةألــــف شــــخص خــــالل  336وبلــــغ عــــدد العــــاطلين عــــن العمــــل  ،25.9%

في مقال عشية "يوم العمال العـالمي"، إن نسـبة الشـباب  ،في الغرفة ماهر الطباع العالقات العامة
 الطبـاع وأضاف في الضفة الغربية. %18، و%51العاطلين عن العمل في قطاع غزة بلغت نحو 

مـن ســكان  %41ألفـا  فـي الضـفة ينــدرجون تحـت بنـد البطالـة، بواقـع  43قطـاع والألفـا  فـي  193أن 
 .220ان الضفةمن سك %17القطاع و

  للمشــاركة فــي  اســتعدادا   ،ســتة آالف مســيحي مــن مصــر إلــى مدينــة القــدس خــالل أيــام نحــووصــل
 ويسـبق احتفـاالت المسـيحيين بعيـد الفصـح طبقـا   القيامـة،قداس "سبت النور" الذي يقـام فـي كنيسـة 

 .221للتقويم الشرقي

 جيرمــي كــوربين البريطــاني قــرر زعــيم حــزب العمــال Jeremy Corbyn عضــوية عمــدة لنــدن  تعليــق
، بعــد دفاعــه عــن البرلمانيــة المســلمة نــاز شــاه، التــي Ken Livingstone الســابق كــين ليفنغســتون

إلــى  "إســرائيل"واجهــت عاصــفة مــن النقــد، بعــد الكشــف عــن رســالة إلكترونيــة دعــت فيهــا إلــى نقــل 
 .222الواليات المتحدة
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 29/4/2016، الجمعة

  عمليـــة ســـرية فـــي الجـــوالن الســـوري المحتـــل يتخـــذها  اإلســـرائيلي النقـــاب عـــن غرفـــة الجـــيشكشـــف
المتحـدث باسـم ". وقال ولبنان تحمل اسم "خيمة النار ةللتخطيط لعمليات االغتيال في سوري منطلقا  

"لقـــد طورنـــا مـــن قـــدراتنا علـــى شـــتى  Avichay Adraeeجـــيش االحـــتالل اإلســـرائيلي أفيخـــاي أدرعـــي 
ط عشـــرات العمليـــات اإلرهابيـــة وعـــزز مـــن قدراتـــه ن الجـــيش اإلســـرائيلي مـــن إحبــاالصــعد، ممـــا مّكـــ

 .223الدفاعية

  ـــا نـــتفهم الهـــم الثقيـــل الـــذي يحملـــه ماتيـــاس شـــمالي فـــي لبنـــان  األونـــرواقـــال مـــدير عـــام وكالـــة "إنن
يضاح جميع القـرارات التـي تتخـذها  ،والمخاوف التي تساورهم ،الالجئون ومهمتنا طمأنتهم وشرح وا 

الحــوار القـائم بـين األونـروا وخليــة األزمـة الفلسـطينية برعايـة لبنانيــة الوكالـة"، مبـديا  ارتياحـه لمسـار 
عـادل  نحن نعتبر أن الحل لمعانـاة الالجئـين لـيس بموازنـة األونـروا بـل فـي حـلٍّ "وأضاف:  ودولية.

 . 224"بوجودنا في لبنان طالما هناك الجئون فلسطينيون هنا سنستمرللقضية الفلسطينية ونحن 
 30/4/2016، السبت

 مهمـة الـدفاع عـن الوجـود المسـيحي فـي فلسـطين "محمـود عبـاس إن  السلطة الفلسطينيةل رئيس قا
، ولن نتردد ولن نتقاعس عن الدفاع عن أن يبقى شرقنا وشعوبنا والمشرق مهمتنا بل واجبنا جميعا  

يمــــانهم إموحـــدة زاخــــرة بتعـــدديتها، فلــــن يبقـــى فــــي هـــذه األرض إال مــــا ينفـــع أهلهــــا علـــى اخــــتالف 
 .225"بهمومشار 

 امتالكهـا طـائرات درون ،كشـفت سـرايا القـدس، الـذراع العسـكرية لحركـة الجهــاد اإلسـالمي Drone 

aircraft مناســـبة الـــذكرى برايا القـــدس، فـــي شـــريط فيـــديو بثتـــه صـــغيرة مـــن دون طّيـــار. ونســـبت ســـ
متهــا مــن منظو  ا  فــي الســرايا عــوض القيــق، تطــوير الطــائرة وجــزء "المهنــدس"الثامنــة الغتيــال القائــد 

 .226العسكرية إلى القيق نفسه
  قـــال مركـــز عبـــد هللا الحـــوراني للدراســـات والتوثيـــق التـــابع لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، فـــي تقريـــره

، واســتولت علــى آالف الــدونمات فلســطينيين أربعــةالشــهري، إن قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، قتلــت 
 ،400ل ااعتقــو ا ، فلسـطيني 270صـابة إإلـى  النظـرولفـت المركـز  .2016 / أبريـلخـالل شـهر نيسـان

/ ولاألتشـــرين  االنتفاضـــة فـــيإلـــى أن عـــدد الشـــهداء منـــذ انـــدالع  التقريـــر وأشـــار طفـــال . 60بيـــنهم 
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