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 اليوميات الفلسطينية
 2017آذار/ مارس 

 1/3/2017األربعاء، 

  دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إلى مواجهة كل من يحاول المساس بمنظمة
خالل اجتماع  ،التحرير الفلسطينية، "الممثل الشرعي والوحيد ألبناء شعبنا". وقال الزعنون

األردن، في مقر المجلس بعّمان: "ال يجوز االستهانة  ألعضاء المجلس الوطني المتواجدين في
وتضليل الرأي  ،بمؤتمر إسطنبول، فقد حاول من نظم هذا االجتماع التستر وراء بيانهم الخداعي

وتضليل من شارك في هذا المؤتمر، فقد كشفت تصريحاتهم التي سبقت وتخللت وأعقبت  ،العام
 .1اس بمنظمة التحرير وشرعية تمثيلها"المؤتمر عن أهدافهم المبيتة لمحاولة المس

 إن "المؤتمر داعم  ،منير شفيق "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"ـقال رئيس األمانة العامة ل
نماعن منظمة التحرير الفلسطينية،  لنضاالت الشعب الفلسطيني، وال يسعى إلى أن يكون بديالا  إلى  وا 

 قال ،وحول القضايا التي سيركز عليها المؤتمر ومجمدة".إعادة تشكيلها وبنائها ألن المنظمة نائمة 
ن "المؤتمر سيسهم بشكل فعال في كل الجهود والنضاالت التي يخوضها الشعب الفلسطيني، إشفيق 

سيما  سواء أكانت في قضايا الالجئين ومشاكلهم، أو في القضايا التي تتعلق بالنضال الفلسطيني، ال
 .2الحصار عنه" ، إضافة إلى دعم قطاع غزة وفكّ انتفاضة الضفة الغربية والقدس

  دعت قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان جميع المطلوبين غير الفلسطينيين للخروج من مخيم
التوافق عليها  عين الحلوة فوراا، باعتبار أن المخيم ليس مأوى للمطلوبين، استناداا للوثيقة التي تمّ 

خالل االجتماع الذي عقد  ،قوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينيةوتوقيعها من قبل كافة الفصائل وال
28/2/2017في  في سفارة فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت

3. 
  طعنه مستوطناا في بلدة الظاهرية جنوب مدينة بعد استشهد شاب فلسطيني برصاص االحتالل

ل أطلقوا النار بشكل مباشر وسائل اإلعالم العبرية، أن جنود االحتال وذكرتالخليل المحتلة. 
صابته بجراح خطيرة  .4تجاه شاب فلسطيني تمكن من طعن مستوطن وا 

  ن إدارة إ ،محمود عباس ةالفلسطيني السلطة مستشار الشؤون الدولية لرئيس ،نبيل شعثقال
الرئيس األمريكي دونالد ترامب "لم تعرض على الجانب الفلسطيني حتى اآلن سوى مقابالت 

 .5توجد أي بلورة جدية لحوار سياسي ثنائي"أمنية، وال 
  ،أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين رفضها إجراء االنتخابات المحلية دون توافق وطني

وذلك بعد يوم واحد من إعالن الحكومة الفلسطينية عزمها إجراء االنتخابات في الضفة الغربية 
خالد البطش إن "األولية هي  الحركة ي فيوقال القياد .13/5/2017المحتلة دون قطاع غزة في 

 .6الستعادة الوحدة وترتيب البيت الداخلي وتحقيق المصالحة التزاماا باإلجماع الوطني"
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 لقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون با اإلسرائيلي صادقت لجنة الدستور التابعة للكنيست
نما أيضاا  الكنيست، والذي يسمح بشطب مرشحين للكنيست ليس فقط  بسبب أفعال قاموا بها، وا 

 .7"إسرائيل"على تصريحات تعبر عن "دعم اإلرهاب" أو نفي وجود  بناءا 
 إن السلطات اإلسرائيلية بدأت  يقال ممثل منظمة التعاون اإلسالمي في فلسطين أحمد الرويض

وقال  احته.بتنفيذ التقسيم المكاني للمسجد األقصى المبارك، من خالل وضع غرفة زجاجية في س
إن إدخال غرفة زجاجية إلى ساحة المسجد، يقصد بها االنتقال للتقسيم المكاني بعد  يالرويض

 .8فرض التقسيم الزماني من خالل االقتحامات اليومية للمستوطنين
 2/3/2017الخميس، 

  لمنع حفر كبيرة  قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن الحكومة اإلسرائيلية تبذل جهوداا
"هناك أناس يعتقدون أن حماس ستتحول فجأة إلى  قال ليبرمان:و أنفاق على حدود قطاع غزة. 

نها ستتوقف عن العمل من أجل  حركة سالم، مثل حركة السالم اآلن )يسارية إسرائيلية(، وا 
2014 في سنةتدميرنا". ورأى ليبرمان أنه لم يكن هناك بديل سياسي للحرب على غزة 

9. 
 ين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تمسك منظمة التحرير أكد أم

 .10، دون أي تغيير2002بمبادرة السالم العربية 
  تقدمت عائلة التميمي في الخليل بشكوى لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، ضّد رئيس السلطة

 ،لتي تعود ملكيتها للصحابي تميم الداريمحمود عباس، لقراره استمالك أرض الوقف اإلسالمية ا
رضي هللا عنه، للكنيسة الروسية. وأكد روحي يعقوب أبو ارميلة، أحد ُنظار وقف الصحابي تميم 

عدم قبل أن تصدر قرارها بشأن ن عباس تجاوز المحكمة العليا، أ ،الداري، وأصحاب األرض
 .11تسجيل أرض الوقف اإلسالمي لصالح الكنيسة

 كتب السياسي لحركة حماس خليل الحية رفض حركته مشاريع توطين الفلسطينيين أكد عضو الم
وجدد رفضه  أن سياسة التراجع أمام العدو الصهيوني ال تجدي. و"الوطن البديل" كافة، مشدداا 

أنه ال تنازل عن  ا يشاع عن مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء أو في األردن، مؤكداا عمّ 
"لن تكون غزة دولة فلسطين وحدها؛ بل هي جزء من دولة أنه . وشدد فلسطين وال شبر منها

 .12فلسطين الكبرى"
  هناك ضغطاا كبيراا على  أنأعلن قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب

لماذا هم متسائالا " "،هم لبنانيون"و ،الحلوة من الدولة اللبنانية في قضية المطلوبين عينمخيم 
هم دخلوا والمطلوب منا اآلن اعتقالهم، ال، نقول: على المطلوبين  ،اخل المخيم؟ نحن لم ندخلهمد

ألف نسمة في المخيم، من شادي  100اللبنانيين أن يخرجوا من المخيم كما دخلوه، حفاظاا على 
 .13ونقول لهم ارحموا أطفال هذا المخيم ونساءه ومن فيه" ،المولوي وغيره
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 د كريم بورأعلن الجنرال أحم Ahmed Karim Burrوهو مستشار عسكري لقاسم سليماني ، Qassem 

Soleimani قائد "فيلق القدس" التابع لـلحرس الثوري اإليراني، أن بالده "حّددت كل المراكز ،
ثانية"،  30دقائق و 7، مهدداا بـ"تدميرها بصواريخ بعيدة المدى في غضون "إسرائيل"المهمة" في 

 .14ان العتداءإذا تعّرضت إير 
  رفعت منظمات حقوق اإلنسان الدولية مذكرة لألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرسAntonio 

Guterres ."عّدت المذكرة و ، تحثه فيها وتطالبه بوضع الجيش اإلسرائيلي ضمن "القائمة السوداء
ضرر باألطفال في الجيش اإلسرائيلي جزءاا من جماعات مسلحة في العالم مسؤولة عن إيقاع ال

 .15النزاعات المسلحة، وارتكاب جرائم بحقهم، وذلك خالل هجماته العسكرية في األراضي الفلسطينية
 3/3/2017الجمعة، 

  مليون دوالر  50أكد وزير األشغال العامة واإلسكان الفلسطيني مفيد الحساينة أن قطر قدمت
دوالر التي أعلن عنها األمير السابق  أمريكي لقطاع اإلسكان في قطاع غزة، ضمن منحة المليار

، عقب العدوان 2014لقطر حمد بن خليفة آل ثاني بمؤتمر القاهرة في تشرين األول/ أكتوبر 
 .16اإلسرائيلي على غزة، لدعم ملف اإلعمار

  شكلت قوات االحتالل لواءا جديداا؛ للرد على ما أسمته تهديدات األنفاق للمستعمرات المحاذية
قالت القناة العبرية الثانية إن اللواء الجديد الذي يتكون من مئات من أفراد قوات لقطاع غزة. و 

ووفق القناة العبرية يتزود أفراد اللواء بوسائل  "حرس الحدود" يبدأ تدريباته في األيام القادمة.
ودراجات  ،وطائرات مروحية بدون طيار ،ووسائل رؤية ليلية ،وأسلحة خاصة ،تكنولوجية متطورة

 .17وسيارات جيب تحمل مدافع رشاش ثقيلة ،وجرافات ،ريةنا
  طالبت مجموعة من جنود االحتياط اإلسرائيليين بإلغاء تسمية شارع على اسم ياسر عرفات في

1948 سنةقرية جت الفلسطينية داخل أراضي فلسطين المحتلة 
18. 

 جائزة لقليمي أربعة طالب فلسطينيين من جامعة بيزيت إلى النهائي اإل مكون من وصل فريق
وفي حال فوز الفريق الفلسطيني في النهائي  الدولية في سنتها الثامنة. The Hult Prizeهالت 

في مقاطعة واشنطن  2017/ سبتمبر ي النهائيات التي ستقام في أيلولاإلقليمي فإنه سيشارك ف
 ،Bill Clinton بق بيل كلينتوناوجائزة هالت هي من أفكار الرئيس األمريكي الس األمريكية.

باالشتراك مع كلية  Clinton Global Initiative ةعالميال كلينتونوتشرف عليها ما يسمى بمبادرة 
 .19هالت لألعمال الدولية، وتسعى إليجاد حلول خالقة لمشاكل العالم

  وذلك لدراسة مسألة نقل  ،األمريكي إلى الكيان اإلسرائيلي الكونجرسعن  رسمية بعثةوصلت
مريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة من الناحيتين العملية والسياسية، بحسب ما السفارة األ

 .20ليكجذكر عضو الكنيست المتطرف يهودا 
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  االشتراكية الدولية منظمةانتخبت International Socialist Organization،  في أعمال مؤتمرها
ياال أللرئيس، ولويس  يل شعث نائباا لها، ونب رئيساا  George Papandreou ، جورج باباندريو25 الـ

Luis Ayala  21عاماا  أميناا. 
 4/3/2017السبت، 

  اتهم تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحررين في فلسطين أطباء يعملون لصالح مصلحة
 ،ومعسكرات الجيش، بـ"تعذيب األسرى الفلسطينيين ،ولدى األجهزة األمنية ،السجون اإلسرائيلية

همالهم صحياا" ،ي عليهموالضغط النفس وتركهم "فريسة لشتى األمراض التي تتفاقم في  ،وا 
 .22أجسامهم، وعدم التزامهم آداب مهنة الطب وأخالقها والمواثيق الدولية واإلنسانية"

 عن فتح مراكز التسجيل والنشر واالعتراض في  الفلسطينية أعلنت لجنة االنتخابات المركزية
مركزاا  758ة الغربية. وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها فتحت جميع الهيئات المحلية بالضف

 .23هيئة محلية بالضفة الغربية، بما فيها القدس 391للتسجيل في 
 المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، ربحي ـوعضو المبادرة ل ،كشف السفير الفلسطيني السابق"

الكفيلة بإجراء انتخابات حرة في  تالعمل على الطرق واالستعداداسيجري قريباا  هحلوم عن أن
بحيث تتزامن مع عملية مماثلة في الضفة الغربية وقطاع  ،أماكن تواجد الفلسطينيين في الخارج

ليقول شعبنا كلمته في اختيار من  ،"في منأى عن االحتالل ،1948غزة واألراضي المحتلة سنة 
ن المؤتمر إ قائالا  فاضأو  ينية".يمثلونه في المجلس الوطني ومؤسسات منظمة التحرير الفلسط

، يهدف أوالا وأخيراا إلى إعادة تشكيل منظمة إسطنبول، في 26/2/2017و 25الذي انعقد في 
وعلى قاعدة الميثاق القومي  ،التحرير على القواعد واألسس التي تأسست من أجلها المنظمة

1968 لسنةوالمعدل  1964 سنةالفلسطيني المقر 
24. 

  عبية لتحرير فلسطين عن مشاركتها في االنتخابات المحلية التي ستجرى في الش الجبهةأعلنت
13/5/2017الضفة الغربية فقط في 

25. 
  تنفيذ وثيقة التفاهم في شأن الوضع بتوصلت اللجنة المكلفة من القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان

من المخيم أالمشتركة" لحفظ تشكيل "القوة ب ،األمني في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين
إن  اللواء صبحي أبو عرب ،عضو اللجنة ،واستقراره. وقال قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان

هو "في النوعية وقرار كل الفصائل التزام  ،حلها التي تمّ  ،االختالف بين هذه القوة والقوة السابقة
ألسبوع المنصرم"، على أن تمنح صالحيات ما اتفق عليه في اجتماع السفارة الفلسطينية مطلع ا

 .26واسعة بالتدخل الفوري وقت الضرورة من دون العودة إلى المرجعية السياسية
  االحتالل  رئيس بلدية ،، ونير بركاتزئيف ألكين في الحكومة اإلسرائيلية وزير شؤون القدسأعلن

وذكرت  ".Atarot C ج-روتعن بدء مشروع المنطقة الصناعية في قلنديا المسمى "عط ،القدس في



 2017 مارس/ آذار ___________________________________________________________

  5       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

، (2ألف م 100)نحو  العبرية أن مساحة المشروع تقارب مئة دونم Kol Ha'ir أسبوعية كول هعير
 دونماا  70حو نقطعة أرض بمساحة  12وستخصص في إطار هذا المشروع وفي مرحلته األولى 

 .27مصانع أغذية ومصنعان للمعادن 10بينها  ،مصنعاا  12لبناء  (2ألف م 70)نحو 
  الكثير من القتلى خالل الحرب  السابق موشيه يعلون أن جيشه فقد   الدفاع اإلسرائيليأكد وزير

في معرض  ،خالل ندوة، إن هناك أشياء ليس لها حلّ  ،. وقال2014على قطاع غزة صيف 
إياه  دور ليبرمان، متهماا جالحالي أفيالدفاع وهاجم يعلون وزير  حديثه عن أنفاق المقاومة في غزة.

فيسبوك. وأشار الساعة على  48بمحاولة كسب اإلعجابات عبر تهديد حماس وهنية بالقتل خالل 
 .28يعلون إلى أنه سينشئ حزب سياسي جديد لخوض المنافسة في االنتخابات المقبلة

 5/3/2017األحد، 

 2016 سبتمبر /كشفت صحيفة هآرتس النقاب عن أّن رئيس الحكومة اإلسرائيلية سعى في أيلول 
ى محاولة إطالق مبادرة لعقد مؤتمر قمة إقليمي في القاهرة بمشاركة مصر واألردن، وربما عدد إل

هرتسوغ وثيقة إسحق المعارضة  رئيسمن دول الخليج العربي، بينها السعودية واإلمارات، وقّدم ل
لع تشرين نتنياهو عاد وتراجع في مط بنود يعّبر فيها عن التزامه بحل الدولتين، إال أنّ ثمانية من 
 .29أكتوبر عن هذه الفكرة، وهو ما أحبط محاولة ضّم هرتسوغ لالئتالف الحكومي /األول

 والمقرب من القيادي المفصول من حركة فتح محمد  ،ي ديمترينقال النائب عن حركة فتح دليا
شاباا من كوادر فتح  11دحالن، إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تواصل اعتقال 

المؤيدة لدحالن في الضفة. وأوضح ديمتري أن هؤالء الشبان اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في 
 .30مؤتمر للشباب عقد في مدينة عين السخنة المصرية قبل عدة أسابيع

  قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الخالف المستمر على تشكيل
ديدة، يعيق عقد اجتماع جديد للجنة التحضيرية للمجلس الوطني. حكومة وحدة وطنية فلسطينية ج

وأكد احتمالية عقد جلسة لهذا المجلس بأعضائه السابقين، حال استمرت الخالفات، وهو أمر 
حين سئل إن كانت هناك نية لعقد  ،ترفضه حركتا حماس والجهاد اإلسالمي. وقال أبو يوسف

 .31مجدداا، إن ذلك األمر "غير وارد" اجتماع جديد للجنة التحضيرية في بيروت
  أعلنت اللجنة اإلدارية العليا في قطاع غزة عن إلغاء إجازة يوم المرأة العالمي، وقالت "إن يوم

 .32هو يوم عمل رسمي" 8/3/2017األربعاء 
  محمد  ،أمراا إلى رئيس المجلس المحلي لقرية جتأرييه درعي أصدر وزير الداخلية اإلسرائيلي

ساعة إلزالة الالفتة التي تحمل اسم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات  48ه فيها يمنح ،وتد
 .33على شارع في القرية
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  حركة فتح قرار السلطات اإلسرائيلية منع تسمية شارع باسم ياسر عرفات في بلدة جت، عدَّت
ي بيان صدر عن ف ،وأكدت فتح موقف معاٍد للسالم ورموزه، ورموز الوطنية التحررية الفلسطينية.

مفوضية اإلعالم والثقافة، أن القرار اإلسرائيلي يدلل على مدى العدائية للسالم والرموز اإلنسانية 
 .34المناضلة من أجل تحقيقه

  ألف منزل عربي  50أكد المحامي الفلسطيني المقيم في الداخل المحتل عمر الخمايسي أن نحو
 .35بالهدم مهددة 1948 سنةفي الداخل الفلسطيني المحتل 

  ن مجموع الغرامات التي فرضت بحق األسرى األطفال إهيئة شؤون األسرى والمحررين قالت
، قد وصلت إلى ما يقارب 2017/ فبراير في سجن عوفر، خالل شهر شباط عاماا  18دون سن 

إدخال  أنه تمّ  ،وأوضح محامي الهيئة لؤي عكة .دوالر( ألف 15.13 )نحو ألف شيكل 57
 .36نفسهإلى قسم األشبال في سجن عوفر خالل الشهر  صراا قا أسيراا  50

 6/3/2017اإلثنين، 

  والمطارد لقوات االحتالل اإلسرائيلي باسل األعرج، عقب اشتباك  الفلسطينياستشهد الناشط
 مسلح مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة رام هللا، وذلك بعد عدة شهور على مطاردته.

اعتقال األعرج عقب دهم منزله في قرية الولجة بمحافظة بيت لحم، بعد وحاولت قوات االحتالل 
اعتقل أصدقاؤه،  أيام من اإلفراج عنه من سجون السلطة الفلسطينية، برفقة أربعة من أصدقائه، ثمّ 

 .37ورفض األعرج تسليم نفسه
 ة للشؤون األمنية أمام اللجنة البرلمانية اإلسرائيلي ،دور ليبرمانجاإلسرائيلي أفي دفاعقال وزير ال

دونالد ترامب حذرت الحكومة اإلسرائيلية مباشرة، من أن أي عمل  األمريكي والخارجية، إن إدارة الرئيس
إنني أريد وقال ليبرمان ". "يقود "إلى فرض السيادة في يهودا والسامرة )الضفة(، سيؤدي إلى نشوب أزمة

 .38ين، وعدم استيعابهم في مناطقنا"أو أوضح موقفي، وهو أن علينا االنفصال عن الفلسطيني
  قال نبيل شعث، مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدولية، في حديث إلذاعة "صوت

فلسطين" الرسمية، إن الجانب الفلسطيني أبلغ الواليات المتحدة األمريكية أن إقدامها على نقل 
 .39"عملية سالم"سفارتها في "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس يلغي دورها في أي 

  صادق الكنيست اإلسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون سحب الجنسية، بناء على
صوتاا  51طلب المحاكم أو وزير الداخلية، والمعروف باسم "قانون عزمي بشارة"، بأغلبية 

 ،خارجبال . ويسمح القانون الجديد للمحكمة بمنع دخول "مشتبه به باإلرهاب" يعيش17ومعارضة 
من المشاركة في المداوالت لسحب مواطنته، كما يسمح بإجراء مداوالت بشأن سحب مواطنة 

حتى في الحاالت التي ال يستطيعون أو ال يريدون فيها الوصول إلى  ،"مشتبهين باإلرهاب"
 .40للمشاركة في هذه المداوالت "إسرائيل"
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  أو "إسرائيل"ن يمنع منح تأشيرة دخول إلى صادق الكنيست، بالقراءة النهائية، على اقتراح قانو ،
 .41"إسرائيل" ، لمواطنين أجانب يدعون لمقاطعة"إسرائيل"تصريح مكوث في 

 قال معهد القدس للعدل Jerusalem Institute for Justice، إن مؤسس المعهد له في بيان ،
نائب رئيس  ضدّ تقدم بدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية  Michael Myers ميخائيل مايرز

إلى أن الدعوى تتهم هنية، بصفته المعهد المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وأشار 
لحماس في قطاع غزة، بـ"االنتهاك المنسق والوحشي لحقوق اإلنسان الفلسطيني في قطاع  زعيماا 
انتهاك دعوى على اتهام هنية بالوتتركز  ".2014خالل عملية الجرف الصامد في عام  ،غزة

 .42حقوق الفلسطينيين، وليس اإلسرائيليين
 إن مؤشرات سوق  ،رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار ،قال محمد اشتية

إلى أن أشد المؤشرات خطورة ارتفاع عدد  اا ر يشم، مقلقة جداا  2016سنة العمل الفلسطيني ل
، ليصل اهتي سبقتال سنةعن ال 2016اية مع نه %15والمستعمرات بنسبة  "إسرائيل"العاملين في 
 .43في المستعمرات 200,24منهم نحو  "،إسرائيل"عامل وعاملة في  800,128العدد إلى 

  قال رئيس اللجنة الفرعية لشؤون األمن القومي في الكونجرس األمريكي رون دي سانتيسRon 

DeSantis يأمل صدور قرار من ، في ختام محادثات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس، إنه
2016مايو  الرئيس دونالد ترامب بنقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس في أيار/

44. 
 7/3/2017الثالثاء، 

  قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن أطراف االنقسام في حركة
لوطنية، من خالل عملها حماس ما زالت تصر على تعطيل جهود المصالحة واستعادة الوحدة ا

حكومة الوأضاف أن  .قطاع غزةالمستمر في عدم تمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها تجاه 
)نحو  مليون شيكل 80تخصص ما يقارب نصف الموازنة لمحافظات قطاع غزة، وتلتزم بدفع 

المفترض  لصالح الكهرباء، إضافة إلى االلتزامات األخرى التي من شهرياا مليون دوالر(  23.23
، ولكن فرض أطراف حماس سيطرتها على ساعة يومياا  12-8أن توفر التيار الكهربائي من 

 .45في وقت قريبشركة الكهرباء يقلص تلك المدة إلى ثالث ساعات كما كان يحدث 
  أكدت حركة حماس أن ما جاء في بيان حكومة رامي الحمد هللا، وادعاءاتها بعدم تمكينها من

باء في غزة يعكس طريقة تفكير هذه الحكومة وسياساتها المكشوفة والمخيبة إدارة ملف الكهر 
لآلمال. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي، إن رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد هللا ما زالوا يصرون على استكمال دورهم 

 ،والحراكات الشعبية ،والحلول ،متجاهلين كل الجهود ،بفي حصار غزة بكل الطرق واألسالي
 .46واإلنسانية لحل أزمة الكهرباء ،والفصائلية ،والوطنية
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  ألف عامل لدى  100قرابة  م  هُ ، تقول إنه ي  "إسرائيل"إلى اتفاق مع  يةفلسطينالتوصلت وزارة العمل
استخراج تصاريح عمل ويحظر  ،االحتالل، حيث يضمن تسريع إجراءات دخولهم عبر الحواجز

 .47التي ستتولى بدورها التنسيق مع تل أبيب ،إال من خالل السلطة الفلسطينية
 الراعي الروحي للعالم المسيحي في األراضي المحتلة، انتقاداا الذعاا  ،شّن األب مانويل مسلم 

من العشرات  ستشهادللسلطة الفلسطينية على استمرارها في التنسيق األمني، والذي أّدى ال
 وخاطب األب مسلم أهل الضفة المحتلة، بالقول: "يجب البدء فوراا  المقاومين في الضفة المحتلة.

سرائيل واالحتالل، والشعب يجب أن يأخذ بيده قرار الثورة"  .48بالعصيان المدني إلسقاط السلطة وا 
 ودية داخل قال مدير التعليم والتأهيل في دائرة أوقاف القدس ناجح بكيرات إن عدد الكنس اليه

 التي تمّ  ،داخل سور البلدة القديمة كنيساا  75، منها 104البلدة القديمة بالقدس وحولها وصل إلى 
وأشار مدير مركز القدس  .2016 سنةمن مساحتها لغاية نهاية  %22مصادرة وتهويد ما مجموعه 

من حيث عدد األسوأ  تكان 2016 سنةللمساعدات القانونية وحقوق اإلنسان رامي صالح إلى أن 
 .49منشأة 171والتي بلغت  ،هدمها داخل مدينة القدس المنشآت التي تمّ 

  فلسطينية نتيجة الحرب الدائرة في  462وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية استشهاد
في تقريرها "األرواح النظر ولفتت المجموعة  والباقي من األطفال. ،امرأة بالغة 376سورية، بينهن 

امرأة فلسطينية قضوا خالل الهجرة من سورية  33رة"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن "المهدو 
ا يزال منهن م ،امرأة 94توثيق اعتقال النظام  كذلك تمّ  ".%13.37إلى خارجها، ويشكلون نسبة 

امرأة تحت  34فلسطينية مجهولة المصير في أقبية السجون والمعتقالت. إضافة إلى مقتل  61
 .50لتعذيب في معتقالت النظاما
  كشف الصحفي المصري أحمد جمعة النقاب عن أن القاهرة بدأت بتطوير الصالة المصرية

 .51بمعبر رفح، الستيعاب حركة المسافرين، بما يليق بسمعة الدولة المصرية
  في تغريدة على موقع  ،لياسفيرة الواليات المتحدة األمريكية في األمم المتحدة نيكي هدعت

 ،بعد اجتماعها بالسفير الفلسطيني رياض منصور في مقر األمم المتحدة بنيويورك ،ويترت
 .52بدل التوجه للمنظمة الدولية "إسرائيل"الفلسطينيين إلى التفاوض المباشر مع 

 8/3/2017األربعاء، 

 ياا األول يحظر أذان المساجد كل ؛مشروعي قانون ،أقر الكنيست اإلسرائيلي، بالقراءة التمهيدية ،
والثاني يحظر أذان الفجر دون سواه. وشهدت جلسة التصويت أجواء عاصفة، وقد وقف النائب 

المشتركة،  العربية أيمن عودة ومّزق القانون. في حين ألقى النائب أحمد طيبي خطاب القائمة
 إخراج النائبين من الجلسة وقت النقاش. وداس عليه، وتمّ  ،وفي ختام خطابه، مزق القانون

من جميع نواب  نائباا  48من جميع نواب االئتالف الحاكم، وعارضه  نائباا  55ي القانون بدعم وحظ
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حزب الليكود، لم  في من التيار األكثر تشدداا  الغد أن نواباا  مراسل صحيفة المعارضة. وقد الحظ
 .53ليكجيهودا يشاركوا في التصويت، أبرزهم النائب المتطرف 

 كتلة التغيير واإلصالح، ، بمشاركة نواب غزة فيته المنعقدة أقّر المجلس التشريعي في جلس
مشروع معدل لقانون السلطة القضائية، ومشروع قانون حظر التعدي على األراضي الحكومية 

رئيس اللجنة القانونية في المجلس، إن  ،بالقراءة األولى. وقال النائب المستشار محمد فرج الغول
ية بالقراءة األولى لتعذر قيام رئيس السلطة وشغور منصبه المجلس أقر قانون السلطة القضائ

 .54النتهاء واليته، مما أثر سلباا على أداء السلطة القضائية
  أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس سامي خاطر أن "وثيقة سياسية ستصدر عن

 عاماا  30و حماس خالل شهر من اآلن، تعكس توجهات الحركة وتجربتها ومبادئها العامة بعد نح
وأوضح خاطر أنه "مضى على البدء في صياغة هذه الوثيقة أكثر من عامين من  ."من تأسيسها

وأضاف: "مضمون الوثيقة هو  الزمن، وأنها مرت على المؤسسات الشورية والتنفيذية للحركة".
ا أهدافها ضمن وثيقة معلنة من مصادرهو تنزيل تجربة الحركة وتوجهاتها األساسية ومبادئها 

الحقيقية وليس كما ينقل عنها اآلخرون". وأكد أن "الوثيقة ال تحمل أي مراجعة بالنسبة لتحرير 
ن كانت أبدت مرونة في إدارة الصراع تبعاا   . 55للتوافق الوطني" األرض، وا 

  من تداعيات مصادقة  ،لناطق باسم الحركة حازم قاسملفي حديث صحفي  ،حماس حركةحّذرت
على مشروع قانون يقضي بمنع رفع األذان عبر مكبرات الصوت في الحكومة اإلسرائيلية 

 .56المساجد الموجودة داخل الخط األخضر
 ريكس دور ليبرمان، في لقائه مع وزير الخارجية األمريكية جدعا وزير الدفاع اإلسرائيلي أفي

نسان التابع بإعادة النظر في سياستها تجاه مجلس حقوق اإل إلى القيام ، الواليات المتحدةتيلرسون
وادعى ليبرمان أن هذه المؤسسات ال تقوم بالدور المطلوب  لألمم المتحدة، وتجاه وكالة األونروا.

من ذلك، ينشغل المجلس لحقوق اإلنسان بـ"االفتراء على إسرائيل، ومحاولة المس بها  منها، وبدالا 
 .57عن طريق تشويه الواقع"

  تسفيكا ياشوموفيتش  يليسرائجيش اإلالقال قائد القوات الجوية فيZvika Haimovich ن حركة إ
في  "إسرائيل"ما يشير إلى أن  ،حماس تحسن من قدراتها الصاروخية وتجري تجارب يومية عليها

 .58صاروخ في وقت واحد 100الحرب القادمة مع غزة قد تتعرض لـ 
 ر، أسدلت محكمة جنايات اإلسماعيلية الستار على أكبر قضية تجسس وتخابر في مص

محكمة بالمؤبد على كل الوقضت  ".Ovadia Network والمعروفة إعالمياا باسم "شبكة عوفاديا
 . كما قضت غيابياا من المتهم عودة طلب إبراهيم برهم، وسالمة حامد فرحان أبو جراد حضورياا 

ضباط بجهاز  أربعةإسرائيليين منهم  ستةبالمؤبد على المتهمين محمد أحمد عيادة أبو جراد، و 
 .59المخابرات العسكرية اإلسرائيلية
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 والذي نظمته مؤسسة ،الدوحة الملتقى التنموي واإلنساني لدعم الشعب الفلسطيني القطرية افتتح بالعاصمة 
طالق مبادرات تنموية  75قطر الخيرية بمشاركة  منظمة إنسانية إقليمية ودولية، بهدف تنسيق الجهود وا 
إن إجمالي الدعم الذي  ،راعي الملتقى ،لعام لصندوق قطر للتنميةقال المدير او  لمساعدة الفلسطينيين.

 .60ماليين دوالر في السنوات الخمس الماضية 810وصل إلى  ،قدمته قطر من خالل الصندوق فقط
 9/3/2017الخميس، 

 في بيان مشترك، وقع عليه مجلس األوقاف، ودائرة األوقاف  ،دعت الهيئات اإلسالمية في القدس
 ؛ي القدس، والهيئة اإلسالمية العليا بالقدس، ومفتي القدس والديار الفلسطينيةاإلسالمية ف
 .61إلى عدم االمتثال لقانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في األذان الفلسطينيين

  فلسطينياا في أنحاء الضفة الغربية، بينهم النائب  14شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت طالت
 .62عشرة إلى سرىرتفع أعداد النواب الفلسطينيين األلي ،ليل سميرة الحاليقةعن محافظة الخ

 عن توجه المجلس التشريعي الفلسطيني إليجاد  ،حركة حماسالقيادي في  ،كشف صالح البردويل
، بصفته المرجعية القانونية لعمل وكالء الوزراء في غزة صيغة إدارية تتالءم مع الواقع في قطاع

 .63تخفيف الضغوطات التي يواجهونها، وبما يشكل رافعة للعمل اإلداريالقطاع؛ من أجل 
  أكدت كتائب القسام أنها ال تستهدف األطفال، وأنها تسعى لتحييد المدنيين عن مجريات العمل

 ،في كلمة مسجلة لها، خالل ندوة حوارية، دعاية االحتالل الصهيوني ،ونفت الكتائب .العسكري
بشرية  دروعاا  ،الفلسطينية دور العبادة والمستشفيات والمؤسسات المدنيةوزعمه استخدام المقاومة 
 .64لحماية عناصرها وقادتها

  لوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه بحث خالل لقائه الرئيس الروسي فالديمير بوتيناقال رئيس، 
 ،ي هذه القضيةقضية الجنود األسرى في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو أن بوتين وعده بالمساعدة ف

وذكر نتنياهو أنه  والجثث المحتجزة لدى الفصائل الفلسطينية. ،والعمل على إعادة اإلسرائيليين األسرى
 وتعزيز نفوذها العسكري، مؤكداا لها بناء قواعد عسكرية و  ةإيران في سوري مسألة تواجدطرح أمام بوتين 

 .65لن تقبل بذلك "إسرائيل"أن  مبيناا و ة، أن ممارسات إيران هناك تقوض وتهدد االستقرار في المنطق
  قالت تسيبي ليفني، القيادية في المعسكر الصهيوني، إن "الهدف من قانون المؤذن هو ليس منع

نما نشر الكراهية والتوتر". وأضافت ليفني "أنها ليست مسألة  ،في تصريح صحفي ،الصوت وا 
 من أجل هوية دولة إسرائيل". ربهم معاا ولكن المتكبرين الذين يجب أن نحا ،العرب اإلسرائيليين

 .66نه "يخجل كيهودي من هذه الخطوة"إ، يائير البيد (مستقبل يوجد) عتيد يشحزب قال رئيس و 
 ( وذلك من أجل  270حو نرصدت وزارة الدفاع اإلسرائيلية ميزانية بقيمة مليار شيكل )مليون دوالر

 وبحسب صحيفة كلكليست لى النقب.البدء في نقل الصناعات العسكرية من مركز البالد إ
Calcalist  فقد تقرر البدء بخطوات عملية لنقل المعسكرات والصناعات العسكرية الممتدة على
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، إلى صحراء النقب، حيث (سبعة كيلومترات مربعة) آالف دونم سبعةمساحة تبلغ أكثر من 
 .67ألف وحدة سكنية 20سيبنى مكانها مشاريع إسكان تشمل على أكثر من 

  اإلسرائيلية االستعانة بنحو ألفي عامل أجنبي، من أجل تسريع بناء الجدار في محيط قطاع  الحكومةقررت
 .68عامل أجنبي للمساعدة في بناء الجدار أسفل األرض 000,2-500,1غزة. وُيتوقع استخدام ما بين 

  أن بلدية  ،تاألمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسا ،عيسى حناكشف
 ،مليون دوالر كضرائب 100االحتالل تجمع سنوياا من الفلسطينيين في شرقي القدس ما يقرب من 

لكنها تصرفها وتخصصها لتطوير البنية التحتية والتعليم وغيرها من التفاصيل على الجزء الغربي 
 . 69أي للمستوطنين اليهود في المدينة

  70على التوالي 110 قرية العراقيب في النقب للمرة الـ االحتالل اإلسرائيلي منازل سلطاتهدمت. 
  مارك تونرقال Mark C. Tonerتمّ  أنه ، القائم بأعمال المتحدث بلسان وزارة الخارجية األمريكية" 

مليون دوالر لمشاريع في الضفة الغربية مثل المياه، البنى التحتية، التعليم، الطاقة  220.3تحويل 
وأوضح  دني، الحكم المحلي وسيادة القانون إضافة إلى إعادة إعمار غزة".المتجددة، المجتمع الم

 .71تونر أن "ال شيء من هذه األموال سيتوجه مباشرة إلى السلطة الفلسطينية"
  سفيراا  ديفيد فريدمانالعالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي على تعيين  لجنةصادقت

 .72للواليات المتحدة لدى "إسرائيل"
 10/3/2017جمعة، ال

  من الرئيس األمريكي دونالد ترامب.  هاتفياا  تلقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتصاالا
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس ترامب وجه دعوة رسمية للرئيس 

 .73، لبحث سبل استئناف العملية السياسيةعباس لزيارة البيت األبيض قريباا 
  أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المساس بعقيدة األمة

خالل كلمة له في افتتاح مسجد  ،وقال هنية االحتالل. ومقدساتها سيفجر طاقاتها ومقاومتها ضدّ 
العكلوك شمال قطاع غزة، إن قرار االحتالل اإلسرائيلي بمنع األذان في القدس المحتلة قرار 

لن يكتب له النجاح. وأضاف إذا كان هذا القرار بالقراءة التمهيدية، فهو سيكون مرحلة فاشل 
 .74تمهيدية لزوال االحتالل

 المطار، و البنية التحتية، و إن المؤسسات اللبنانية،  تيقال رئيس كتلة البيت اليهودي الوزير نفتالي بين
شرعية  كل هذه يجب أن تكون أهدافاا " قواعد الجيش اللبناني،و الجسور، و محطات توليد الكهرباء، و 

لمهاجمتها إذا نشبت حرب. ويجب أن نقول هذا لهم وللعالم منذ اآلن. إذا أطلق حزب هللا صواريخ 
 .75على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، فهذا يجب أن يعني إعادة لبنان إلى العصور الوسطى"
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  بعد التواصل إلى يوماا  33منذ  عامالط نالصحفي محمد القيق إضرابه المفتوح ع األسيرعلق ،
14/4/2017اتفاق مع سلطات االحتالل، يقضي باإلفراج عنه في 

76. 
 11/3/2017السبت، 

  في  مراقباا  أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن دولة فلسطين أصبحت عضواا
 .77منظمة دول الكاريبي

 إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  دافيد بيتاني قال رئيس االئتالف الحكومي في الكنيست اإلسرائيل
عن بيتان قوله العبري "حتى لو وجهت الئحة اتهام ضّده". ونقل موقع واال  لن يستقيل من منصبه

 .78بيبي ألنه ال يوجد شيء" خالل ندوة ثقافية، "أنا أقول للجميع لن يكون هناك أي لوائح اتهام ضدّ 
  خميس اإلسي بجائزة  في قطاع غزة بالجامعة اإلسالمية محاضر في كلية الطبالفاز الطبيب

 ،"Based Health Care-Evidence المسند بالبراهين الطبدولية في الطب، لدوره بنشر ثقافة "
 ،البريطانية Oxford وأوضحت جامعة أكسفورد بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

كان األول من ثالثة أكاديميين ممن فازوا بجائزة  عبر موقعها اإللكتروني، أن الطبيب اإلسي
 Kellogg College’s Community Engagement andاإلنجاز واإلبداع من كلية كيلوك كوليج 

Academic Merit Award
79. 

 12/3/2017األحد، 

  نظمت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي وقفة احتجاجية تنديداا باختطاف االحتالل
أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي  ،وفي كلمة له خالل الوقفة؛ الشعب الفلسطيني نواب

 إن محمود الزهار تلةكالرئيس كما قال  نواب.الأحمد بحر رفضه لسياسة االحتالل باختطاف 
 .80شعب المختطفين في سجون االحتالل اإلسرائيليالالحركة لن تفرط باألسرى الفلسطينيين ونواب 

  محكمة الصلح في  أمامأجهزة األمن الفلسطينية عشرات المتظاهرين الذين اعتصموا قمعت
هللا في الضفة الغربية احتجاجاا على محاكمة الشهيد باسل األعرج ورفاقه الخمسة، وأطلقت  رام

عدد من  إلى أدىواعتدت بالضرب على بعضهم، ما  ،والفلفل لتفريقهم ،والغاز ،قنابل الصوت
ملف الشهيد األعرج، واستكمال محاكمة  إغالققررت محكمة صلح  مافي. عتقاالتاإلصابات واال

 .81بقية رفاقه األسرى حالياا في سجون االحتالل اإلسرائيلي
 عن اعتقال خاليا عسكرية تابعة لحركة حماس في مناطق مختلفة  اإلسرائيلي أعلن الشاباك

 أبدوا استعدادهم لتنفيذ عمليات ضدّ  وتجنيد شبان ،بتنفيذ عدة عملياتنجحت  ،بالضفة الغربية
 .82بحسب مزاعم االحتالل، أهداف إسرائيلية

  في حركة حماس صالح البردويل من خطورة ذهاب رئيس السلطة الفلسطينية  القياديحّذر
وانتقد البردويل ما  عن اإلجماع الفلسطيني. بعيداا  ،محمود عباس إلى واشنطن بطريقة انفرادية
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لنتائج المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس األمريكي دونالد ترامب  "التضخيموصفه بـ"المبالغة و 
مع عباس. واستبعد البردويل أن تكون المكالمة لصالح فلسطين، وأعرب  10/4/2017يوم الجمعة 

 .83من مسار متكامل لتصفية القضية الفلسطينية عن خشيته من أن تكون جزءاا 
 لسطين تعليق مشاركتها باالنتخابات المحلية الفلسطينية، المزمع أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير ف

، احتجاجاا على تفريق قوات األمن الفلسطينية لوقفة احتجاجية في 2017إجراؤها في أيار/ مايو
 .84مدينة رام هللا، واالعتداء على المشاركين فيها

  ّأطلقها البطريرك  باسم حركة حماس في لبنان رأفت مرة على التصريحات التي المتحدث رد
الماروني بشارة الراعي بشأن الالجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي دعاهم فيها إلى الرحيل، 

 تحريضياا  إلى أنها "تحمل نفساا  النظر ، الفتاا 1975 في سنةإياهم مسؤولية اندالع الحرب  محمالا 
أصعب المراحل، حيث  وال تخدم االستقرار اللبناني". وقال مرة: "المنطقة تمر بواحدة من

الصراعات المذهبية والتدخالت الخارجية واالنقسامات المحلية، وبالتالي ال داعي الستحضار 
ورأى مرة، أن "ال مبرر على  والتحريض". ،واإلساءة ،والتخوين ،الماضي واستخدام لغة العنف

وء والود التي يجب أن إلى أنه "ال يخدم أجواء الهد اإلطالق للكالم الذي أطلقه الراعي"، مشيراا 
 ،والعقالني ،"المطلوب العودة للكالم الحكيم :وأضاف الفلسطينية". –تسود العالقة اللبنانية 

 .85العليا" ،كما الفلسطينيين، للمحافظة على مصالح اللبنانيين ،والواعي
  ىكاتس أجر  اإلسرائيلية األولى إن وزير االستخبارات والمواصالت اإلسرائيلي، يسرائيل القناةقالت 

في األسابيع الماضية محادثات مع االتحاد األوروبي وممثلين عن دول عربية، من أجل إقامة 
 .86جزيرة اصطناعية مقابل شاطئ غزة

  من  ألف طالب يتخرجون سنوياا  21القدس إلى أن صحيفة تشير إحصائيات وأرقام حصلت عليها
آالف خريج دبلوم.  6و ،سو بكالوريألف خريج  14جامعات وكليات قطاع غزة، من بينهم نحو 

ونحو  ،على األقل من تخرجه سنةمنهم يحصل على فرصة عمل مؤقت بعد  %48وأن نحو 
 .87منهم يحصلون على فرصة عمل جيدة في مجال تخصصهم بعد تخرجهم بفترة قصيرة 25%

  لبقاء في قبل منع الصحفيين من ا ، الذي قال،األمنية عن الجندي أحمد الدقامسة األجهزةأفرجت
مكان استقباله مهنئين باإلفراج عنه: "ال تصدقوا كذبة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وال تصدقوا 

اش، وال توجد ر أم الرش إلىالنهر، ومن الناقورة  إلىالدولتين، فلسطين واحدة من البحر  كذبة حلّ 
 .88دولة اسمها إسرائيل"

  يرجانتقد الممثل األمريكي العالمي ريتشارد Richard Gere "بسبب مستوطناتها في "إسرائيل ،
"المستوطنات استفزاز سخيف... إنها بالتأكيد ليست ضمن  :يرج وقال الضفة الغربية المحتلة.

برنامج شخص يريد عملية سالم حقيقية". وشدد على "ضرورة إقامة دولتين تكون فيها القدس 
 .89عاصمة للشعبين، ومدينة مفتوحة حرة"
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 13/3/2017اإلثنين، 

 90استشهد شاب مقدسي وأصيب شرطيان إسرائيليان بعملية طعن بمنطقة باب األسباط في القدس. 
  فيسبوك: "في مستهل محاولة الدور ليبرمان، على صفحته على جالدفاع اإلسرائيلي أفي وزيركتب

جديدة لتحريك مفاوضات سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، يجدر بنا استخالص العبر من 
ي. العبرة األولى هي أن أي محاولة لحل المسألة الفلسطينية على أساس أرض مقابل الماض

سالم مصيرها الفشل المسبق". وأضاف أن "الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق دائم هي بتبادل 
أنه "ال يمكن أن تقوم دولة  شدد علىو  وتبادل سكاني كجزء من تسوية إقليمية شاملة". ،أراضٍ 

من الفلسطينيين، بينما تكون  %100و ،مة من حيث سكانها بدون أي فرد يهوديفلسطينية منسج
 .91من سكانها الفلسطينيين" %22إسرائيل دولة ثنائية القومية مع 

  أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست اإلسرائيلي، رفض اقتراح  النائبجدد
إن سعي  "التبادل السكاني". وقال عودةـلخاص بدور ليبرمان، اجوزير الدفاع اإلسرائيلي أفي

 . 92شمال هو "محاولة لطردهم من المواطنة"في الليبرمان للتخلص من عرب المثلث 
  قرر رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الداخلية، رامي الحمد هللا، تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على

 .93لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدثأحداث "مبنى المحاكم" في البيرة وفي محافظة بيت لحم، 
  رأى حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن قمع أجهزة األمن التابعة للسلطة

، هو "تصرف خارج عن ثقافة الشعب 12/3/2017الفلسطينية في رام هللا لوقفة سلمية يوم األحد 
لشهيد األعرج هو الممثل الحقيقي وقال خريشة "ا ن للفلسطينيين".يوتراثه، في يوم أسود وحز 

للشعب الفلسطيني، في صموده وثباته ومقاومته"، مشيراا إلى أن من مارس العنف في رام هللا ضّد 
 . 94المحتجين، سيمارسه غداا وفي المستقبل

  قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، خالل ندوة سياسية حول "رفض فكرة إدخال قوات
وال تقبل بدول بدونه".  ،ن "حماس ال تسعى إلقامة دولة مستقلة في قطاع غزةدولية للقطاع"، إ

أن الهدف منها "التهرب من الواقع  ورأىوشدد على رفض حركته لفكرة إدخال قوات دولية للقطاع، 
أعرب رضوان كما  الجديد الذي فرضته المقاومة في غزة ومن منح الشعب الفلسطيني لحقوقه".

 .95"إسرائيلـ"، مع عدم االعتراف ب1967امة دولة فلسطينية على حدود عن قبول حركته بإق
  ميري ريجف لكين و أقدم الوزيران اإلسرائيليان زئيفMiri Regev  اقتراحاا للحكومة اإلسرائيلية

)نحو  مليون شيكل 2"تراث جبل الهيكل"، )أي المسجد األقصى(، بميزانية سنوية لـلتأسيس صندوق 
UNESCO رر الوزيران اقتراحهما بأنه يأتي رداا على قرار منظمة اليونسكوبو ألف دوالر(.  550

96. 
  نتلإرقائق الحاسوب األمريكية  شركةأبرمت Intel  إي لشراء شركة موبيل  اتفاقااMobil-e  ،اإلسرائيلية

هذا االتفاق بأنه  ،مليار دوالر. ووصف مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في تصريح مكتوب 15بنحو 
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ي، إمع مدير عام شركة موبيل  أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل". وسارع بنيامين نتنياهو لالتصال هاتفياا "
 "هذه الصفقة تثبت بشكل دراماتيكي بأن الرؤية التي نقودها تتحقق... إسرائيل تصبح مركزاا  قال:و 

 . 97ارات"في مجال صناعة السي ليس في مجال السايبر فحسب، بل أيضاا  عالمياا  تكنولوجياا 
 بلغ عدد شهداء انتفاضة القدس التي اندلعت في األراضي الفلسطينية المحتلة في تشرين األول/ أكتوبر 

، بحسب ما أفاد به تقرير صادر عن مركز القدس لدراسات الشأن شهيداا  285 ما مجموعه 2015
. %29ما نسبته أي ، 18الـ وطفلة أعمارهم ال تتجاوز  طفالا  79اإلسرائيلي والفلسطيني. واستشهد 
 .98عاماا 18الـ قاصرات أعمارهن ال تتجاوز  12شهيدة، بينهن  24وبلغ عدد النساء اللواتي استشهدن 

 لمناسبة "يوم 2016 سنةاستعرض الجهاز المركزي لإلحصاء واقع المؤسسات الثقافية في فلسطين ل ،
 612فقد بلغ عدد المراكز  .سنةمن آذار/ مارس من كل  13في الثقافة" الفلسطيني، الذي يصادف 

، كما بلغ عدد المشاركين في األنشطة 2016 في سنة ،في الضفة الغربية وقطاع غزة عامالا  ثقافياا  مركزاا 
 . 99آالف زائر زاروا المتاحف في فلسطين 206ألف مشارك، باإلضافة إلى ما يقارب  583الثقافية نحو

  الخارجية جبران باسيل إعداد رسالة مفصلة طلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من وزير
 .100إلى مجلس األمن الدولي بشأن التهديدات اإلسرائيلية للبنان

 14/3/2017الثالثاء، 

  السالم"التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رام هللا، مع الموفد األمريكي لعملية" 
 د التزام السلطة الفلسطينية والواليات. وجدد الطرفان تأكيJason Greenblattجيسون جرينبالت 

التأكيد على التصميم  االمتحدة بدفع السالم الحقيقي والدائم بين "إسرائيل" والفلسطينيين. كما أعاد
 .101المشترك للواليات المتحدة والسلطة الفلسطينية لمكافحة العنف واإلرهاب

  ّتجين الذين خرجوا في مسيرة اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب المح وصف أمين سر
بأنهم "مجموعة مرتزقة لهم أجندات خارجية تهدف إلى اإلطاحة  ،ضّد السلطة والتنسيق األمني

بالسلطة وبالمشروع الوطني". وخاطب الرجوب، في منشور له عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، 
فوراا، قائالا إنه ال داعي للمهنية رئيس الوزراء رامي الحمد هللا بأن يوقف ما وصفها بـ"حالة الفلتان" 

 .102الزائدة عبر تشكيل لجنة تحقيق، وفق تعبيره
  طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية حكومة الوفاق الوطني بالقيام بواجباتها

في  ،وقال الحية وأاّل تلقي بالمصائب على القطاع وتغرقه في المشاكل. ،الكاملة تجاه قطاع غزة
خالل مهرجان، نؤمن أن منظمة التحرير الفلسطينية هي بوابة الجميع، متسائالا في  كلمة له

ا تزال مؤصدة أمام أبنائها موهي  ،كيف لها أن تبقى قائدة للشعب الفلسطيني ،الوقت ذاته
وقال إن قيادة حماس والقسام والفصائل ال تسعى إلى الحرب، لكن في حال شنت علينا  وشعبها.

 .103كاألسود واألبطالالحروب سنقاتل 
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  ،أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حرصها على االستقرار األمني والسلم األهلي في لبنان
وجددت الفصائل، خالل  وتمسكها بالعالقة األخوية التي تربط الشعبين اللبناني والفلسطيني.

 منظمة فتحي أبو العردات،في بيروت، برئاسة أمين سر فصائل ال يةفلسطينالسفارة الاجتماع عقد في 
استعدادها لتقديم كل ما يتطلب لتشكيل القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة، على 

 .104قاعدة القيام بالمهام األساسية المنوطة بها
  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "ال يمكن الحديث مرحلياا عن اتفاقات مع

نما عن بدايات متتالية من المصارحة والمكاشفة" ،ةالسلطة الفلسطيني  .105وا 
  ة معاليه أدوميم في القدس هي جزء من عمر إن مست زيوفال شتاينتوزير الطاقة اإلسرائيلي قال

 .106دولة إسرائيل""
  شرعت مجموعة من المستوطنين في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين، شرق

قرية المغير، بعدما بدأوا في إقامة بركس لتربية األغنام على جبل الطبون من  رام هللا، بالقرب من
 .107أراضي قرى المغير وأبو فالح وكفر مالك، شرق رام هللا

 إسرائيل"والجزائر يزورون  ،وتونس ،وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن صحفيين من المغرب أعلنت،" 
 .108الحقيقية "إسرائيل" من أجل التعرف على ،بدعوة من وزارة خارجيتها

  األمريكية أن الحكومة األمريكية طلبت من األردن تسليم األسيرة المحررة أحالم  العدلأعلنت وزارة
التميمي بسبب مقتل مواطنين أمريكيين في العملية التي شاركت فيها في القدس بمطعم "سباروا" 

2001 اا في سنةإسرائيلي 15والتي قتل فيها 
109. 

  السماح لهم بالخروج من بلدة يلداالسوري إثر رفض حواجز النظام  ينفال فلسطينيأط ثالثةتوفي، 
 .110لتلقي العالج في مستشفيات دمشق

  قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطالع للرأي العام الفلسطيني في
استمرار  2017ع األول من تؤكد نتائج الربو . 11/3/2017–8الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة 

ويطالب الثلثان باستقالته؛ ولكن  ،عباس محمود وجود نسبة عالية من عدم الرضا عن أداء الرئيس
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة فإنه يحصل على نسبة متطابقة من األصوات التي قد يحصل 

ية حركة فتح مقارنة . كما تشير النتائج إلى تراجع شعبةعليها مرشح حركة حماس إسماعيل هني
 .111عندما ارتفعت شعبيتها قليالا على ضوء عقد المؤتمر السابع للحركة ،بالوضع قبل ثالثة أشهر

 15/3/2017األربعاء، 

  إسكوا االقتصاديةالمتحدة  األمماتهمت لجنة( واالجتماعية لغرب آسيا ESCWA )"إسرائيل" 
جاء ذلك في و  الشعب الفلسطيني. ضدّ  (Apartheid ايدهبارتكاب جريمة الفصل العنصري )أبرت

ريما خلف، في العاصمة اللبنانية بيروت،  لإلسكواصحفي عقدته األمينة التنفيذية  مؤتمر
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أعدته لجنتها حول "ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة  واستعرضت فيه تقريراا 
وصراحة إلى أن "إسرائيل إلى أن تقرير لجنتها يخلص بوضوح  خلفوأشارت  الفصل العنصري".

تقرير الد ع  دعا مُ و دولة عنصرية أنشأت نظام )أبارتايد( يضطهد الشعب الفلسطيني بأكمله". 
إلى إعالن حالة طوارئ لمتابعة شؤون الفلسطينيين الذين يعانون  Richard Falk ريتشارد فولك

ة لمالحقة سلطات وقال فولك إن التقرير سيضع األسس المناسب من الفصل العنصري. يومياا 
االحتالل اإلسرائيلي، ودعا الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى أخذ المبادرة وتقديم التقرير أمام 

 .112الجمعية العامة حتى يتم النظر فيه وتبنيه
  مليون دوالر أمريكي  4.5األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة عن صرف  وزيرأعلن

، المستفيدين من المنحة الكويتية. وقال الحساينة، في قطاع غزة اا ألصحاب المنازل المدمرة كلي
 .113فلسطينياا  مواطناا  550 ـفي تصريح صحفي، إنه سيتم صرف المبلغ ل

  س عاالحتالل اإلسرائيلي النار صوب فتاة فلسطينية؛ بزعم محاولتها تنفيذ عملية د قواتأطلقت
 .114شمال الخليل ،ة غوش عتصيونعمر قرب مست

 إن الشرطة نفذت عملية لها،  لوبا السمري، في بياناإلسرائيلية تحدثة باسم الشرطة قالت الم
تحت اسم كتائب شهداء  تعمل"خلية عسكرية" ، اعتقلوا خاللها مشتركة مع جهاز الشاباك والجيش

 .115أهداف إسرائيلية بلدة الرام شمالي مدينة القدس، بدعوى "تنفيذها" عمليات ضدّ ، في األقصى
  والفلسطينيين  "إسرائيل"زير الدفاع السابق موشيه يعلون التوصل إلى تسوية نهائية بين استبعد و

 م  ع  د  بينما  ،أجزاء من الضفة الغربية في المستقبل القريب، لكنه أعرب عن معارضته ضمّ 
 .116االنفصال السياسي عن الفلسطينيين

 عديل قانوني يقضي بمنع أشخاص على ت ،صادق الكنيست اإلسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة
أدلوا بأقوال "داعمة لإلرهاب" من خوض االنتخابات للكنيست. وحسب اإلذاعة العبرية العامة، 

 .117"إسرائيل بيتنا" حزب طرح هذا التعديل من قبل أعضاء كتلة فإنه تمّ 
  ة ، بينهم مسؤولون كبار في شركة "الصناعات الجويشخصاا  13اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية

 .118بتهم فساد "ممنهج" ،اإلسرائيلية"
  تؤكد قيام 15/6/1967جرى الكشف عن وثيقة سرية لوزارة الخارجية اإلسرائيلية ُوضعت في ،

فلسطيني من قطاع غزة، وتركهم يسيرون باتجاه سيناء مئة الجيش اإلسرائيلي بطرد وترحيل نحو 
 .119االحتالل ضدّ  أرضياا  لغماا  بفعل تستر سكان من القطاع على هوية من زرع ،كعقاب جماعي

  قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن عدد األسرى المحكومين بالمؤبد فأكثر في سجون
 .120أسيراا  498االحتالل ارتفع إلى 

  ّيقضي برفض تسليم األسيرة المحررة من السجون  ان قراراا أصدرت محكمة صلح جزاء عم
 .121لـ"عدم وجود اتفاقية للتسليم بين األردن وأمريكا"، اإلسرائيلية أحالم التميمي للسلطات األمريكية
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  والمياه ،شملت قطاعات الصحة ،مشروعاا في فلسطين تسعيناألحمر القطري  الهاللنفذ، 
 ،2002 سنةمليون دوالر، وذلك منذ بدء أعماله هناك  114وبميزانية تتجاوز  ،والتعليم العالي

2008 سنةلضفة الغربية وقطاع غزة ومروراا بافتتاح بعثتين تمثيليتين له في ا
122. 

 16/3/2017الخميس، 

 نواب حركة حماس في قطاع غزة التعديالت التي أجروها على قانون اللجنة اإلدارية التي  أقر
 .123ستوكل لها مهام إدارة المؤسسات الحكومية في القطاع

  إرهابية"  ني منظمةالدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان أن الصندوق القومي الفلسطي وزيرأعلن"
قالت و  ."إسرائيل" بسبب الدعم الذي يقدمه هذا الصندوق لعناصر تمارس نشاطات "إرهابية" ضدّ 

السلطة الفلسطينية إن إعالن ليبرمان هو خرق أساسي التفاق أوسلو الموقع بين منظمة  رئاسة
 .124منظمة التحرير الصندوق القومي من مؤسسات مشيرة إلى أن ،التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"

  أشار رئيس السلطة الفلسطينية إلى أن المبعوث األمريكي لشؤون المفاوضات الدولية جيسون
وشدد  لقضية الفلسطينية.لجرينبالت جاء مستمعاا، خالل زيارته لرام هللا، ولم يحمل حلوالا مقترحة 
إلى القدس فهي ستدمر  عباس على أنه "إذا قامت أي إدارة بما فيها إدارة ترامب بنقل السفارة

 . 125بذلك عملية السالم"
 على وسائل اإلعالم، أكدت من خالله التوصل إلى اتفاق مع  اإلسرائيلية بياناا  عدلعممت وزارة ال

والسجن مع وقف التنفيذ  سنتين،النائب باسل غطاس، بموجبه سيفرض عليه السجن الفعلي ل
س مطلع األسبوع المقبل استقالته من أن يقدم النائب غطا على، (ستحدد فترته المحكمة)

، مشدداا ه سابقاا وأكد غطاس نبأ توقيع اتفاق مع النيابة العامة في الملف الذي فتح ضدّ  الكنيست.
ونابعاا من مواقفه اإلنسانية والضميرية واألخالقية تجاه  ،على أن كل فعل قام به كان شخصياا 

 .126مسؤولية عن ذلكاألسرى، وأنه على أتم االستعداد لتحمل كامل ال
  إلى االستنتاج بعدم إمكانية قيام المجندين والمجندات  "إسرائيل"خلص عدد من الحاخامات في

بعد  ،إلى هذا االستنتاج في "ورقة موقف" واوصلو  .في الجيش اإلسرائيلي، بأداء أدوار قتالية معاا 
ديمية الدينية ما قبل الخدمة ، رئيس "األكاYigal Levinsteinأن استهزأ الحاخام إيغال لوينشتاين 

 .127"، بمشاركة مجندات في مهمات قتاليةmilitary religious academy-Pre العسكرية
 بإلغاء أنطونيو غوتيرس لي األمين العام اطالبت السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة نيكي ه

لي إن السطينيين. وقالت هالف بممارسة األبرتهايد ضدّ  "إسرائيل"، الذي يتهم لجنة اإلسكواتقرير 
 .128"الواليات المتحدة غاضبة من كتابة التقرير"

  القدس بحكم كونهم "السكان شرقي أقرت المحكمة العليا اإلسرائيلية بالوضعية الفريدة لسكان
 .129المقدسيين باستعادة إقامتهم في المدينة األصليين"، مقررة في حكم غير مسبوق حقّ 
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 17/3/2017الجمعة، 

 العامة التنفيذية لإلسكوا ريما خلف من مهماتها  واألمينةالعام لألمم المتحدة  األمينوكيلة  استقالت
 أصدرتهالعام للمنظمة الدولية لسحب التقرير الذي  األمينبعد الضغط الذي مورس عليها من 

ألنني وقالت خلف: "استقلت  .الفلسطينيين بممارسة األبرتهايد ضدّ والذي يتهم "إسرائيل"  اإلسكوا،
 عن جريمة ماثلة، وأصر على كل استنتاجات التقرير". أكتم شهادة حقّ  أالأرى من واجبي 

تقرير من السكوا رفع اإلأعلنت األمم المتحدة أن األمين العام للمنظمة الدولية طلب من لجنة و 
 .130موقع اللجنة على اإلنترنت

 ما أسماه بـ"قافلة  فجراا قصفت ئيلية الطائرات الحربية اإلسراإن  الناطق باسم جيش االحتالل قال
ن المضادات األرضية السورية ، وا  كانت متجهة نحو حزب هللا" ةسوريسالح استراتيجي شمال 

سنوات تطلق  ستّ أطلقت صواريخها باتجاه الطائرات اإلسرائيلية المهاجمة. وتابع: ألول مرة منذ 
ائيلية وجرى إسقاط أحد هذه الصواريخ، المضادات األرضية السورية النار باتجاه الطائرات اإلسر 

. وتابع البيان: إن االنفجارات الذي سمعت في األغوار والقدس ومناطق أخرى وهو ما شكل خطراا 
 .131اعتراض الصواريخ السورية المضادة للطائراتالسهم صواريخ  ةعن محاولة منظوم ةناتج

  132م73قي القدس بطول احتفل مواطنون في بلدة العيساوية بتدشين أطول مئذنة في شر. 
 18/3/2017السبت، 

  جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رفضه القاطع لقرار
دور ليبرمان باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة، جفيأوزير الجيش اإلسرائيلي 

 .133بمنظمة التحرير "إسرائيل"إلغاء اعتراف  بةبمثا عريقات قرار ليبرمان عدَّ "مؤسسة إرهابية". و 
  قصف طيران االحتالل اإلسرائيلي بصاروخ واحد على األقل موقعاا لكتائب القسام في منطقة

أطلقت مدفعية االحتالل أربع قذائف على  كماالشاليهات غرب غزة، من دون وقوع أي إصابات. 
زة. وكانت مصادر عبرية ذكرت أن األقل صوب موقع للمقاومة في بيت الهيا شمال قطاع غ

 .134صاروخاا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في المجلس اإلقليمي في ساحل عسقالن
 دور ليبرمان، ووصفه جهاجم النائب في الكنيست اإلسرائيلي أحمد الطيبي وزير الدفاع أفي

اني". وقال الطيبي إن "ليبرمان بـ"العنصري"، بسب اقتراح تقدم به األخير حول ما يسمى "التبادل السك
 .135وعنصرياا ال يفهم معنى الديموقراطية في أسوأ الحاالت" ،يعّد شخصاا مغروراا في أفضل حال

  خالل ندوة سياسية عقدت بمدينة  ،اإلسرائيلي السابق إيهود باراك دفاعوزراء ووزير الالقال رئيس
لى شحنات تابعة لتنظيم حزب هللا في ع هجوماا  12ت شنّ  "إسرائيل"إن  بئر السبع، في النقب،

 .136ينتين الماضيسنتخالل ال ةسوري
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  من منازل مخيم  %70مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن أكثر من  مراسلأشار
مدمرة تدميراا كلياا وجزئياا، بسبب استمرار قوات النظام السوري استهدافه  ،جنوب سورية ،درعا

يتزامن ذلك مع قطع النظام السوري و  الغاز والمدفعية. وأسطواناتفجرة بالصواريخ والبراميل المت
ضافة إلى األوضاع اإلنسانية القاسية جراء الحصار الذي يفرضه إ، 1,071المياه عن المخيم لليوم 

 .137في المواد الغذائية والطبيةوالنقص الحاد الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة له، 
 قيمة حرارية ذي ي جامعة اإلسراء بغزة، إلى إنجاز علمي جديد، بإنتاج وقود توصل باحثون ف

جاء ذلك خالل بحث علمي مشترك لثالثة باحثين من  عالية، من مخلفات معاصر الزيتون.
 ،الطاقة، وعبد الفتاح قرمانو المتخصص في الهندسة الميكانيكية  ،الجامعة هم: عالء مسلم

براهيم الحساينة المتخصص في الهندسة المتخصص في الك يمياء التحليلية وغير العضوية، وا 
حيث  ،وعرضت نتائج هذا البحث في المؤتمر الدولي السادس للعلوم والتنمية المحكم الزراعية.

 .138باحثاا من عدة دول 180شارك فيه أكثر من 
 19/3/2017األحد، 

  يب المسجد األقصى الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطأصدر
ورئيس مجلس األوقاف والشؤون اإلسالمية الشيخ عبد العظيم سلهب، ورئيس الهيئة اإلسالمية 
العليا وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري، فتوى شرعية: أكدت أن المسجد األقصى 

 .139بشعب فلسطين وحدهالمبارك يخص المسلمين جميعاا في أرجاء المعمورة، وليس منحصراا 
 دور ليبرمان بتدمير منظومة الدفاع الجوي السورية دون تردد إذا جهدد وزير الدفاع اإلسرائيلي أفي

وقال ليبرمان " المرة التالية  على المقاتالت اإلسرائيلية في األجواء السورية. أطلقت قذائف مجدداا 
. سنقوم بتدميرهم .مقاتالتنا. بهم ضدّ  التي يستخدم فيها السوريون منظومة الدفاع الجوي الخاصة

 .140دون أي تردد"
  حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في قطاع غزة بـ"اإلعدام حتى الموت" على فلسطينيْين وآخرين

 .141باألشغال الشاقة، بتهمة االتجار بالمخدرات
 ألردني واإلسرائيلي قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم إن التحضيرات جارية بين الجانبين ا

يتم  3ممليون  30إلى  20بخصوص تحصيل حصة الجانب الفلسطيني المائية التي تتراوح من 
 .142الميت( - الحصول عليها من محطات التحلية اإلسرائيلية بموجب مشروع ناقل البحرين )األحمر

  لك، وفقاا إنهم يرغبون بالهجرة لو تمكنوا من ذ "إسرائيل"من السكان اليهود في  %27قال 
لالستطالعات لصالح مشروع "رحلة إسرائيلية" التابع  Midgham الستطالع أجراه معهد ميدغام

من اليهود العلمانيين في  %36لالستطالع، فإن  ووفقاا  لوزارة التربية والتعليم والجيش اإلسرائيلي.
يرغبون بالهجرة.  من اليهود المتدينين إنهم %7يرغبون في الهجرة منها، بينما قال  "إسرائيل"
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 23ما بين أعمارهم هم باألساس شبان يهود في تتراوح  "إسرائيل"وتبين أن الراغبين في الهجرة من 
 .143عاماا  29و
  إن الجيش اإلسرائيلي ال يدع الهدوء على غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، قال

ييرات الجارية في القطاعين السوري الجبهة الشمالية أن يغرر به، والجيش يراقب ويتابع التغ
إن التصريحات الصادرة مؤخراا من بيروت توضح أن أطراف الحرب  آيزنكوتواللبناني. وقال 

وبإذن منها وبموافقتها"، مردفاا: "إننا  ،القادمة باتت واضحة: "دولة لبنان والتنظيمات الناشطة فيها
لحزب هللا، وسنبذل كل جهد لتحقيق هذه نحافظ على المصالح األمنية، ونعمل لمنع نقل سالح 

 .144الغاية في المستقبل أيضاا"
 20/3/2017اإلثنين، 

  دولفينز  شركةوّقعتDolphins الطبيعي المصرية ومجموعة تمار للغاز Tamar group 
 .145عاماا  15مليار دوالر على مدى  20اإلسرائيلية للغاز، اتفاقية الستيراد الغاز بقيمة 

 لما يعرف بقوات  قيادي في فوج الجوالن، التابع رسمياا ال ،رائيلية ياسر السيداستهدفت طائرة إس
أثناء قيادته سيارته في طريق دمشق خان أرنبة، مما أدى في السوري،  في الجيشالدفاع الوطني 

 .146إلى قتله على الفور
 جئين شرق اتهم محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب مطلوبين لألمن الفلسطيني في مخيم بالطة لال

بالعمل لصالح محمد دحالن القيادي المفصول من حركة فتح، وامتالك مبالغ مالية كبيرة  ،المدينة
 .147إلثارة االضطراب األمني والرعب بين المواطنين

 ضباط جهاز الشرطة التابع للسلطة الفلسطينية برام هللا،  ، وهوقال خليل ُدغمش إن شقيقه وسيم
عشر سنوات، توفي داخل أحد السجون المصرية، دون معرفة أي  والذي يقيم في القاهرة منذ

تفاصيل أو معلومات حول ظروف ومالبسات اعتقاله ووفاته. وأوضح ُدغمش، أن شقيقه اعتقل 
 .148قبل ثالثة أيام في القاهرة على خلفية غير معروفة

  إلقامة 25 يي الذكرى الـبنيامين نتنياهو إلى الصين في زيارة رسمية تح اإلسرائيليةحكومة الوصل رئيس 
بين  االتفاق في اللقاء وتمّ  العالقات االقتصادية بينهما. ولتعزيزبلوماسية بين البلدين يالعالقات الد

على تسريع إقامة منطقة تجارية حرة بين  Li Keqiang غيانتشكه نظيره الصيني لي و  نتنياهو
 .149الخاص المشتركة لهماوتسريع عمل لجنة التعاون االقتصادي  ،والصين "إسرائيل"
 أعلى هيئة قضائية في المملكة، على قرار صدر عن محكمة األردنية صادقت محكمة التمييز ،

ان يقضي بعدم تسليم المواطنة األردنية أحالم التميمي، المتهمة باستخدام أسلحة صلح جزاء عمّ 
 .150مواطن أمريكي، إلى السلطات األمريكية دمار شامل ضدّ 
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 أن بإمكان  ية،بعيد إطالق صواريخ سورية على طائرات إسرائيل، وري بشار األسدالرئيس الس رأى
لعب دور لمنع  لروسيا يمكن إنه. وقال "إسرائيل"روسيا "أن تلعب دوراا مهماا" بين سورية و

 .151من مهاجمة سورية مرة أخرى في المستقبل "إسرائيل"
 مم المتحدة قائلة إن التطرق ألوضاع انتقدت الواليات المتحدة مجلس حقوق اإلنسان التابع لأل

يظهر  ،حقوق اإلنسان في فلسطين وغيرها من األراضي العربية المحتلة كجزء من جدول أعماله
في بيان صدر  ،قالت وزارة الخارجية األمريكيةو  إسرائيل منذ أمد طويل". "انحياز المجلس ضدّ 

كل قرار يطرح  المتحدة ستصوت ضدّ إن "الواليات  ،في الوقت الذي يناقش فيه المجلس القضية
 .152تحت هذا البند في جدول األعمال وتشجع الدول األخرى على القيام بالمثل"

 21/3/2017الثالثاء، 

  كتلة "التغيير واإلصالح" التابعة لحركة حماس في المجلس عن  نائبالاعتقل الجيش اإلسرائيلي
 .153الخليلمدينة لظاهرية جنوبي من منزله في بلدة ا ،محمد الطل، فلسطينيالالتشريعي 

  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قضية االستيطان في األحياء اليهودية في
وأضاف  من المفاوضات مع اإلدارة األمريكية لتقييد النشاط االستيطاني. القدس ليست جزءاا 

نه عمر نتنياهو أن الحكومة لن توقف البناء في مست يبحث عن "صيغة مشتركة مع ات القدس، وا 
 . 154ات الضفة الغربيةعمر األمريكيين بشأن عمليات البناء في مست

  قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر: إن اللجنة اإلدارية في قطاع
تخلي حكومة الحمد هللا عن مهامها  غزة، مؤقتة، بهدف تسيير األعمال وخدمة المواطنين في ظلّ 

 .155لمنوطة بها، مشيراا إلى أنه "ريثما تأتي حكومة وتنال الثقة من المجلس ستنتهي مهمة اللجنة"ا
 عضونبيه بري وفداا من حركة حماس الفلسطينية برئاسة  اللبناني التقى رئيس المجلس النيابي 

المكتب السياسي موسى أبو مرزوق. وقال أبو مرزوق: "بحثنا مواضيع عديدة تهم الشعبين 
بناني والفلسطيني، سواء األمن اللبناني أو أمن المخيمات، إذ إن األمن الفلسطيني هو جزء من الل

األمن اللبناني. ويهمنا أمن لبنان واستقراره، وال يمكن على اإلطالق أن يأتي من المخيمات أو 
مات سواها ما يضر لبنان، ونحن عاقدون العزم من أجل أن يبقى لبنان مستقراا وأن تكون للمخي

 .156الفلسطينية مساهمة كبيرة في هذا األمن واالستقرار"
 ذكر موقع سكوب Scoop  ن حركة حماس تسلمت شبكة اتصاالت أاإلسرائيلي على اإلنترنت

ُتشبه بدقتها وتكنولوجيتها المتطورة شبكة اتصاالت حزب هللا  ،صينية متقدمة جداا من إيران
ريكية قالت إن الحديث يدور عن شبكة قيادة وسيطرة ن مصادر غربية وأمأموقع الاللبناني. وذكر 

مغلقة جداا من الناحية  C2 2سي  وهي من طراز شبكة االتصاالت ،ُيطلق عليها اسم سيلغ



 2017 مارس/ آذار ___________________________________________________________

  23       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

التكنولوجية، وُتمكن المقاتلين من إجراء اتصاالٍت من دون أي مشاكل، كما أنه ال ُيمكن اختراق 
 .157المحادثات التي تجري من خاللها

  االحتالل اإلسرائيلي إنهاءه تدريبات ومناورات عسكرية واسعة في المناطق الحدودية أعلن جيش
 بأنها مع قطاع غزة. ووصفت القناة العبرية العاشرة على موقعها اإللكتروني هذه التدريبات

جندي احتياط شاركوا في هذه التدريبات  ألفي، وأن سنتيناألوسع واألكبر للجيش اإلسرائيلي منذ 
 .158رات باإلضافة إلى فرقتي مشاة وفرقتين من المدرعاتوالمناو 

  طالب يستفيدون حالياا من خدمات التعليم في األونروا 262,000قال تقرير لألونروا إن أكثر من، 
 .159في مختلف أنحاء قطاع غزةمدرسة  267في ، معلم 500,8بدعم من 

  من  %49.2سطينية تشكل نسبة إلحصاء الفلسطيني أن المرأة الفللجهاز المركزي للأظهر تقرير
أن عدد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بلغ  التقريرعدد السكان. وأوضح 

 .160مليون من اإلناث 2.4، بينهم 2016نهاية  في نسمة ماليين 4.88
 الرئيس الصيني شي جين بينغ  شددXi Jinping  على وجوب التوصل إلى تسوية للقضية

خالل لقائه رئيس الوزراء  ،أقرب وقت، من خالل االلتزام بحل الدولتين. وقال بينغ الفلسطينية في
بين إسرائيل  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يزور العاصمة بكين، إن "التوصل إلى حلّ 

 .161الدولتين في أقرب وقت ممكن" وفلسطين قائم على أساس حلّ 
  السعر الذي اشترت به مصر الغاز اإلسرائيلي كشف الخبير االقتصادي مصطفى عبد السالم أن

عبر صفحته  ةدوالرات للمليون وحدة حرارية. وقال عبد السالم، في تدوين ثمانيةيبلغ نحو 
فيسبوك، إن هذا السعر يزيد بنحو الثلثين عن مستويات األسعار العالمية الالشخصية على 

 .162ةعن األسعار العالمي %60، أي بزيادة نحو السائدة حالياا 
 22/3/2017األربعاء، 

  أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا، في رام هللا، خطة عمل إقامة سوق الكهرباء
الجديد في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد على أن الحكومة تتابع بشكل جدي زيادة القدرة 

زة، وستعمل على تحويل لصالح قطاع غ "إسرائيل"القادم من  161الكهربائية الموردة عبر الخط 
عمل محطة توليد الكهرباء في القطاع من السوالر إلى الغاز لخفض التكلفة وزيادة القدرة، إضافة 

محطات لتوليد الكهرباء  أربعإلى أن الحكومة ستعمل من خالل خطة الطاقة الجديدة على إنشاء 
 .163والخليل ،وجنين ،ونابلس ،في رام هللا

 كتلة "التغيير واإلصالح" التابعة لحركة حماس في عن  نائبالسرائيلي اعتقلت قوات االحتالل اإل
 .164إبراهيم دحبور على مفترق بلدة عرابة جنوب غرب جنين فلسطينيالالمجلس التشريعي 
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  أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن العمل المقاوم انطلق
ليتمكن اليوم من تحقيق معادلة الردع والتكافؤ مع من بيت الشيخ المؤسس أحمد ياسين 

، على 13الـ خالل زيارته لمنزل الشيخ الياسين في ذكرى استشهاده  ،وأثنى السنوار االحتالل.
 .165جهاد الشيخ المؤسس ودوره في إشعال االنتفاضة الفلسطينية ومقاومة االحتالل

  تسقط سالحها، ولن توجهه إلى أي فرد  حركة حماس محمود الزهار إن الحركة لنفي  القياديقال
خالل كلمة له في المؤتمر العام للكتلة اإلسالمية بمدينة غزة  ،وأضاف الزهار خارج حدود فلسطين.

 .166"السالم عند حركة حماس ال يعني االستسالم"في ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين، أن 
 التوقيع على  م زيارته للصين، إنه تمّ قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ختا

 .167اتفاقية تجارية بقيمة ملياري دوالر 25
 هرتزلمان( أأن رئيس االستخبارات العسكرية لالحتالل ) ةمعاريف العبري صحيفة زعم موقع 

المقاومة الفلسطينية في  أنفاقالعجز الواضح لدى جهازه بشأن  ،في موقف نادر له ،انتقدهليفي 
فشل  ومن ثمّ  ،أنفاق غزة كانت عبارة عن فشل معرفي بالدرجة األولى"إن  هليفيل وقا قطاع غزة.

 .168"2014معلوماتي خالل عدوان 
  في  2016في سنة عدد المساكن التي بدأ بناؤها  أناإلسرائيلي المركزي  اإلحصاءمكتب أعلن

في  "إسرائيل" وشرعت .2015 سنة، مقارنة ب%40ات الضفة الغربية المحتلة ارتفع بنسبة عمر مست
أشار . و 2015 سنةوحدة في  1,884مقابل  2016في سنة وحدة سكنية استيطانية  2,630بناء 

وحدة سكنية استيطانية منذ تولي رئيس الوزراء  14,017أعمال البناء بدأت في المركز إلى أن 
2009 سنةبنيامين نتنياهو منصبه في 

169. 
 ة، في أوساط الفئة العمرية تحت تسع"إسرائيل"في  وصل عدد األطفال الذين أقدموا على االنتحار 

محاولة انتحار وصلت إلى  800حو ن، وذلك من أصل 2015 سنةطفالا في  32، إلى أعوام
 .170المستشفيات اإلسرائيلية

  لمناسبة  مشتركاا  صحفياا  أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وسلطة المياه الفلسطينية، بياناا
المي. وأوضح البيان أن عدد التجمعات الفلسطينية التي يتوفر لديها شبكة صرف يوم المياه الع

، في حين 2013 سنةل تجمعاا  98، مقارنة بـ تجمعاا  557من أصل  2015 سنةتجمعات ل 104صحي 
 تجمعاا  458 مقارنة بـ 2015 سنةتجمعات ل 508أن عدد التجمعات التي تتوفر لديها شبكة مياه عامة 

في اليوم،  لتراا  82.2للبيان، فإن معدل استهالك الفرد من المياه في فلسطين  وفقاا و  .2013 سنةل
2015 سنةفي قطاع غزة، وذلك خالل  79.2في الضفة الغربية، و 84.3ويتراوح هذا المعدل بين 

171. 
 بصفته منسقاا لبرنامج إعادة إعمار غزة في مجلس التعاون الخليجي ،قام البنك اإلسالمي للتنمية، 

، حيث ستتضمن األونروا مليون دوالر مع وكالة 40عادة التوجيه والتوقيع على اتفاقية بقيمة بإ
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عادة إعمار لما ال يقل عن وحدة سكنية في مختلف  ألف االتفاقية المعدلة أعمال إصالحات وا 
2014 عدوانأو الهدم الكلي خالل  ،أنحاء قطاع غزة تعرضت للضرر الجزئي

172. 
 23/3/2017الخميس، 

 لجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة أن اإلدارة األمريكية عرضت اد أمين عام أك
في شأنها خالل زيارة الرئيس محمود  للحصول على ردّ  ،على القيادة الفلسطينية "أفكاراا أولية"

مي عباس المرتقبة إلى واشنطن، موضحاا أن هذه األفكار تضمنت اقتراحاا بالدعوة إلى مؤتمر إقلي
، إضافة إلى سبعة بنود عكس بعضها "شروطاا إسرائيلية" "إسرائيل"تحضره األطراف العربية و

 .173الستئناف المفاوضات
  أصدرت المحكمة اإلدارية في غزة حكماا بإلغاء قرار رئيس السلطة محمود عباس الخاص بتشكيل

الغية  د  على القرار تع، أن اآلثار المرتبة لهافي بيان  ،المحكمة الدستورية. وذكرت المحكمة
والتي انتهت منذ عدة سنوات،  أعوام، ةالنتهاء والية الرئيس المحددة في القانون األساسي بأربع

وقال النائب العام المستشار إسماعيل  وأصبح ال يملك الصالحية في القانون إلصدار هذا القرار.
كمة الدستورية المشّكلة بالقرار جبر إنه بصدور هذا الحكم، فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المح

 .174حكماا منعدماا، أو ال يترتب عليه أي أثار قانونية هو الملغي
  واألمن الوطني في قطاع غزة أنها ستبدأ بإجراءات إعدام كافة تجار  الداخليةأكدت وزارة

 .175المخدرات الذين صدرت ضّدهم أحكام، وذلك بعد استنفاذ اإلجراءات القانونية بحقهم
  وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد محمد الحساينة، في مؤتمر صحفي بغزة، عن منحة أعلن

 مليون دوالر، بالتنسيق مع وكالة األونروا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 80إعمار جديدة بقيمة 
United Nations Development Programme (UNDP) مليون دوالر  80. وقال إنه تّم اعتماد

مليون دوالر بالتنسيق مع وكالة  40ودية مقسمة على جزأين، حيث تّم اعتماد مبلغ بقيمة منحة سع
مليون دوالر من  10مستفيد، كما تّم اعتماد مبلغ الجئ  1,300األونروا إلعادة إعمار منازل ل 

بالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة مواطن،  274لـ مليون دوالر إلعادة إعمار منازل  40أصل 
نمائي. وأكد أنه في حال االنتهاء من منح اإلعمار القائمة، ستبلغ نسبة اإلنجاز في ملف إعادة اإل

 .176%89إعمار غزة ما نسبته 
  ّمن بناء  انتهت في واشنطن جولة محادثات أمريكية إسرائيلية دون التوصل التفاق للحد

كرر وفد الواليات  ،وفي بيان مشترك أصدره البيت األبيض في ختام االجتماعات ات.عمر المست
في سياق التحرك تجاه  ،مب بشأن األنشطة االستيطانيةاالمتحدة مخاوف الرئيس دونالد تر 

"أوضح الوفد اإلسرائيلي أن عزم إسرائيل للتحرك  ،للبيان وطبقاا  التوصل التفاق سالم بالمنطقة.
 .177ف في االعتبار"إلى األمام هو لتبني سياسة تتعلق باألنشطة االستيطانية تأخذ تلك المخاو 
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  من الواليات المتحدة األمريكية واألمم المتحدة الضغط على لبنان إلدخال تعديل  "إسرائيل"طلبت
على المناقصة التي يعتزم إطالقها بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في خمسة من البلوكات 

، خالل زيوفال شتاينترائيلي البحرية الواقعة في المياه االقتصادية اللبنانية. وقال وزير الطاقة اإلس
أرسلت مطلع  "إسرائيل"في الواليات المتحدة، إنَّ  CERAWeek سيراويك مشاركته في مؤتمر

رسالة رسمية إلى األمم المتحدة تعرب فيه عن احتجاجها على سلوك  2017 فبراير /شباط
في جزء منها باتجاه الحكومة اللبنانية المتعلق بإعالن مناقصة في مياهها االقتصادية التي تشذ 

ستحافظ على حقوقها وهي  "إسرائيل"أنَّ  زشتاينت. وأضاف "دولة إسرائيلـ"المياه االقتصادية ل
 .178منفتحة على الحوار بهذا الخصوص، على حّد قوله

  للواليات المتحدة لدى  أقر مجلس الشيوخ األمريكي بأغلبية ضعيفة تعيين ديفيد فريدمان سفيراا
46 ضدّ  صوتاا  52جلس الشيوخ تعيين فريدمان بأغلبية ، وأقر م"إسرائيل"

179. 
 24/3/2017الجمعة، 

 مسلحون مجهولون في قطاع غزة األسير المحرر والقيادي في كتائب القسام مازن فقهاء،  اغتال
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم إن فقهاء تعرض إلطالق نار مباشر من 

نطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة. من جهته قال الناطق باسم الشرطة مسلحين مجهولين في م
وقال القيادي في  في قطاع غزة أيمن البطنيجي إن فقهاء اغتيل بأربع رصاصات في الرأس.

"عملية اغتيال هذا المجاهد ال تخدم سوى االحتالل، واألجهزة إن حركة حماس خليل الحية 
 .180عنه التحقيقات" األمنية تحقق وتدقق وننتظر ما ستسفر

  أنجيال ميركل عقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جلسة مباحثات مع المستشارة األلمانية
Angela Merkel.في مؤتمر  ،وأكد عباس ، وذلك في مقر المستشارية بالعاصمة األلمانية برلين

 دل والشامل، وفق حلّ صحفي عقده مع ميركل، تمسك القيادة الفلسطينية بخيار تحقيق السالم العا
 .181، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية1967الدولتين على أساس حدود 

 ولم  ،قال وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني علي أبو دياك إن المحاكم في غزة لم تشكل
اكم في غزة بأن المح 3/4/2016 فيوقد حكمت محكمة العدل العليا  ،يعين قضاتها حسب القانون

أن قرار محاكم  ،في بيان صحفي ،وأضاف أبو دياك ال تملك صالحية إصدار األحكام القضائية.
قال نقيب و  غزة منعدم وصادر عن محكمة غير قانونية وغير معترف بها من أي دولة في العالم.

غزة"،  سمى "المحكمة اإلدارية فييالمحامين الفلسطينيين حسين شبانة، إن الحكم الصادر عما 
والخاصة بإلغاء قرار الرئيس عباس بتشكيل المحكمة الدستورية هو حكم باطل، وال يمس األصول 

 .182ةالقانونية بأي صلة، وذلك ألن هذه المحكمة ال تمتلك صفة االختصاص القانونية وال الشرعي
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 ؤولين جال وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، على المس
الفلسطينية وأوضاع المخيمات في لبنان،  -اللبنانيين وركزت محادثاته على المصالحة الفلسطينية 

 . 183والرئيس تمام سالم ،والتقى الوفد رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري
  مفتوحاا  راباا ، إض17/4/2017ون يوم أفتح أن معتقليها في السجون اإلسرائيلية سيبد حركةأعلنت 

ودعا مروان البرغوثي، في بيان  عن الطعام لتحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم.
 .184صحفي، معتقلي حركته بالسجون اإلسرائيلية إلى ضرورة الوحدة والتالحم في تنفيذ اإلضراب

  ارة المدنية" سمى بـ"اإلديالسابعة اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني، أن رئيس ما  القناةذكرت
 ،يرافقه الطاقم المهني التابع له ،ات غور األردنعمر اإلسرائيلية زار المجلس اإلقليمي في مست

 .185احتياجاتهاغور، ودراسة الات عمر رية في مستيلبحث مشاريع تطو 
  ستعدادات لتحضير االأنيس القاسم النقاب عن  "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"كشف رئيس

بإجراءات انتخابات المجلس الوطني، وا عادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية،  ملفات متعلقة
وطرق إجراء االنتخابات، وتقديمها لقيادة السلطة الفلسطينية ورئاسة الوطني خالل األسابيع 

وأكد القاسم أن الشعب الفلسطيني بالخارج يستطيع لعب دور أساس وحاسم في إعادة  القادمة.
 .186حريرهيكلة منظمة الت

  نيكوالي مالدينوف  "عملية السالم في الشرق األوسطـ"المنّسق الخاص لألمم المتحدة لأكد
حدىجميع األنشطة االستيطانية غير قانونية وفق القانون الدولي، و  رى أنت أن األمم المتحدة  ا 

 .187العقبات الرئيسية أمام السالم
  رته المنعقدة بجنيف أربعة قرارات تدين في دو  ،حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة مجلسأقر

فقد دان المجلس االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في الضفة  االنتهاكات اإلسرائيلية.
دولة، مع  30الذي صدر بموافقة  ،الغربية، بما فيها شرقي القدس، وفي قطاع غزة، وطالب القرار

وقال مراسل الجزيرة في جنيف  ."إسرائيل"بمساءلة  ،دولة عن التصويت 15رفض دولتين وامتناع 
دولة عن التصويت على  15، إذ امتنعت "إسرائيل"إن الصعوبة كانت بخصوص قرار محاسبة 

النقطة  في تمريره، خصوصاا  هذا القرار، كما واجه القرار الرابع المتعلق باالستيطان صعوبة أيضاا 
، وذلك بعد إصرار دول القرار مرّ  ثمّ  ات، إذ عدلتعمر المتعلقة بمقاطعة كل ما يتعلق بالمست

أوروبية توصف بالحليفة للفلسطينيين على تخفيف حدة هذا القرار من مقاطعة تامة إلى محاولة 
 .188ات اإلسرائيليةعمر إلعاقة التعامل مع المست

 25/3/2017السبت، 

 يكافئ حجمها، بما  ءقالت كتائب القسام إن االحتالل سيدفع ثمن جريمة اغتيال الشهيد مازن فقها
في بيان عسكري، على أن معادلة  ،مؤكدةا أن من يلعب بالنار سُيحرق بها. وشددت الكتائب
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التي يريد أن يثبتها العدو على أبطال المقاومة في غزة، "سنكسرها وسنجعل  "،االغتيال الهادئ"
حماس خليل الحية في  القياديحّمل و  العدو يندم على اليوم الذي فكر فيه بالبدء بهذه المعادلة".

 .189بكل تداعياتها ومالبساتها وردود األفعال عليها ،ءاالحتالل الصهيوني جريمة اغتيال فقها
  حزب العمل اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ إن معظم أعضاء الكنيست يريدون اإلطاحة  رئيسقال

بديلة، وأال أن المعارضة قادرة على تشكيل حكومة  إلى اا شير برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، م
في  نائباا  61وأضاف هرتسوغ أن  مشكلة لديها من التوجه لصناديق االقتراع "إذا لزم األمر".

 .190الكنيست يريدون اإلطاحة بنتنياهو
  يفيد بأن األطفال الذين يولدون  ،اا علمياا في مجال أطفال األنابيبإنجاز أعلن فريق طبي فلسطيني

التي يعاني بصورة طبيعية  اإلنجابضعف ن مشكلة رج الجسم ال يرثو في عمليات إخصاب خا
 ،منها آباؤهم. وأعلن رئيس الفريق الطبي في المستشفى االستشاري في رام هللا سالم أبو خيزران

 . 191لد عبر تقنية اإلخصاب خارج الجسمعن والدة الطفل األول في العالم إلنسان وُ 
 26/3/2017األحد، 

 ننتهج سياسة  2016حزيران  /ور ليبرمان: "منذ مطلع يونيودجاإلسرائيلي أفي دفاعقال وزير ال
تجاه حماس في قطاع غزة؛ نحن ندير سياسة جديدة بمسؤولية وصرامة، وكل من  مختلفة كلياا 

يراقب ويرى سياستنا بغزة وردودنا يدرك أنها سياسة مغايرة، والمسؤولية والصرامة هي المفتاح 
ن وجدت  نفقاا  15لتوجهنا ورؤيتنا". وأضاف "ال يوجد  تمتد من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، وا 

وفي معرض رده على سؤال المستوطنين عن وعده باغتيال نائب رئيس  أنفاق فهي أقل بكثير".
ساعة من توليه منصبه، قال: "تحدثوا معي  48المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خالل 

 .192عن هنية عند انتهاء فترتي وزيراا"
 ون ونقابيون فلسطينيون إلى االلتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، والتصدي لكل دعا سياسي

منظمة في  ووصف السكرتير العام للهيئة القيادية لالتحادات والنقابات محاوالت االلتفاف عليها.
 ،منظمةالخالل مهرجان خطابي في رام هللا، دعت له اتحادات ونقابات  ،التحرير محمد عياد

 .193الذي عقد في إسطنبول بـ"مؤتمر ملغوم" الشعبي لفلسطينيي الخارج" "المؤتمر
  تظر بخطورة بالغة إلى تصريحات رئيس السلطة محمود عباس حول ننقالت حركة حماس "إننا

فقط من أراضي فلسطين التاريخية والتخلي عن باقي فلسطين لصالح الكيان  %22مطالبته بنسبة 
تصريحات عباس "تصريح صحفي،  ، فيلحركة فوزي برهومالناطق باسم ا وقال الصهيوني".

 .194"ألركان االحتالل لحق شعبنا في أرضه وترسيخاا  جريمة وطنية وشطباا 
  كشف تقرير مفصل لصحيفة هآرتس عن تفاصيل بشأن تصعيد وتغييرات في سياسة وزارة

و إلى مقاطعة دولة الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلية، لمواجهة حركة المقاطعة الدولية التي تدع
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ات. وذكر التقرير أنه تمت زيادة ميزانية وزارة الشؤون االستراتيجية عمر االحتالل ومنتجات المست
 .195مليون دوالر( 12 نحومليون شيكل ) 46في السنوات األخيرة لتصل إلى 

  ن قال األب مانويل مسلم إن الشهيد مازن فقهاء استشهد مرتين، األولى عندما اعتقل في السجو
 ."إسرائيل"وتعرض للتعذيب في محاولة لسحق عنفوانه، والثانية عند اغتياله بطريقة وقحة على يد 

وأكّد األب مسلم أن الشهيد الفقهاء هو نموذج للشاب المبدع والمميز، داعياا المقاومة الفلسطينية 
، فمن يخون "طخوهم وألقوهم في البحر :وفي مقدمتها كتائب القسام لتصفية الجواسيس، مضيفاا 

 .196بلده ال أمان له"
  وصل إلى القاهرة "لمواصلة المباحثات حول تصدير  إسرائيلياا  ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن وفداا

الغاز الطبيعي من حقل تمار إلى مصر". وأضافت اإلذاعة أن "الجولة السابقة من هذه 
 .197ذكر تفاصيل أخرىالمباحثات كانت قد ُعقدت في العاصمة المصرية قبل أسبوع"، دون 

  نها "شاركت الكيان الصهيوني، أو إت قالشركة أمريكية،  15فرضت طهران عقوبات على
تعاونت معه، في شكل مباشر أو غير مباشر، في جرائمه الوحشية في فلسطين المحتلة، أو 
دعمت العمليات اإلرهابية التي ارتكبها أو وّسعت المستوطنات غير الشرعية في فلسطين 

 .198"2334تلة، من خالل انتهاكها قرار مجلس األمن الرقم المح
  أعاد نائب الرئيس األمريكي مايك بنسMike Pence  بشأن احتمال نقل السفارة  الحديث مجدداا

الشؤون العامة من تل أبيب إلى القدس، وقال في كلمة أمام لجنة  "إسرائيل"األمريكية في 
إن  ،The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)األمريكية اإلسرائيلية )أيباك( 

 .199الرئيس ترامب يدرس األمر بجدية
  صدر قرار عن لجنة الدفاع الرسمية عن المناضلة الفلسطينية رسمية عودة، بعدم سجنها في

عاماا( بصفقة  69وافقت المناضلة عودة )حيث  الواليات المتحدة، ولكنها ستفقد جنسيتها األمريكية.
 .200اء مع السلطات األمريكية، تقضي بمغادرتها الواليات المتحدة وسحب الجنسية منهاادع

 27/3/2017اإلثنين، 

  شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على أن قيادة الحركة قبلت تحدي
ال اغتيال القائد القسامي مازن فقهاء في غزة. وقباالحتالل لها بتغيير قواعد اللعبة والصراع 

متحدياا االحتالل، خالل كلمة له في حفل تأبين فقهاء في غزة، إن "الجواب ما ترى ال ما  ،مشعل
وأكد أن قيادة حماس تقف عند مسؤولياتها وهي تعرف ما تفعل وقادرة على مواصلة  تسمع".

ونبه مشعل على أن  ."إرادتنا أقوى من سالحهم وسننتصر عليهم في النهاية"مسيرتها، مردفاا: 
على أن  حماس تصر على خيار المقاومة والجهاد، فهو استراتيجيتها الكبرى واألولى، مشدداا 

حماس فتحي حماد  القيادي فيقال و . الفلسطيني شعبالحماس ال تفرط بثوابتها الوطنية وحقوق 
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ن المقاومة ستبتكر طرقاا ءعلى اغتيال فقها إن كتائب القسام ستبدع في عملية الردّ  للحد من  ، وا 
 .201المقاومين جرائم االحتالل ضدّ 

  أصدر النائب العام في قطاع غزة أمراا منع بموجبه نشر التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال مازن
تلك التي مصدرها الجانب اإلسرائيلي  خصوصاا فقهاء، وذلك في أعقاب تداول الكثير من األخبار 

 .202حول الحادثة
  وض االنتخابات البلدية المزمع عقدها في فتح عن اسم كتلتها التي ستخ حركةكشفت

 .203تحدي صمود شراكة تنمية" -، "كتلة التحرر الوطني والبناء 13/5/2017
  في كلمة مسجلة للمؤتمر السنوي للجنة الشؤون  ،الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيسقال

تبقى في حالة تأهب واستعداد س "إسرائيل"في واشنطن، إن  (أيباك) –العامة األمريكية اإلسرائيلية 
 "إسرائيلـ"كما طالب السلطة الفلسطينية بوقف تمويل من أسماهم "اإلرهابيين"، واالعتراف ب .للقتال

 .204"سالم"أنه ملتزم بالعمل مع اإلدارة األمريكية للتوصل إلى اتفاق  أشار إلىكـ"دولة يهودية"، و 
  دوت هتوراة لدينية اليهودية ممثلين بزعيم يهزاب ااإلسرائيلية الرسمية أن رؤساء األح اإلذاعةذكرت

وزعيم حركة شاس أرييه درعي، أبلغوا رئيس الوزراء اإلسرائيلي  ،Moshe Gafniموشيه غفني 
 .205نتنياهو بعدم موافقتهم على تقديم موعد االنتخابات العامة

  ماليين سبعةنحو ) مليون شيكل 27صادقت لجنة المالية البرلمانية اإلسرائيلية على تحويل مبلغ 
لمجالس المستعمرات اليهودية الواقعة في الضفة الغربية. كما أقرت  ،على شكل هبة ،دوالر(

دوالر( لغرض زيادة  ماليين ثمانيةنحو مليون شيكل ) 30اللجنة تخصيص مبلغ آخر قدره 
 .206الحماية في حافالت المستوطنين التي تستخدم للسفريات في مناطق الضفة

  مة الفلسطينية إن فوز الباحثتين التربويتين شهناز الفار، ودعاء محمد وهبة، بجائزة قالت الحكو
 .207خليفة التربوية بدورتها العاشرة في دولة اإلمارات، إنجاز فلسطيني جديد على المستوى التربوي

  أعلن أكبر تجمع لعلماء الدين بالجزائر التحضير إلرسال قافلة مساعدات إلى قطاع غزة نهاية
 . 208، بعد "موافقة" السلطات المصرية على مرورها عبر معبر رفح البري2017بريل أ /ياننس

 28/3/2017الثالثاء، 

  الثانية أن كتائب القسام أقدمت على تصنيع صاروخ جديد يحمل كميات كبيرة  العبريةذكرت القناة
 .209اتمن المتفجر  غك 200–160وحسب القناة فإن الصاروخ يحمل  من المتفجرات. جداا 

 إنه "ال توجد خطة سالم  ،في حديث خاص لـ"الغد" ،قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
جديدة وال مبادرات جديدة"، مؤكداا "التمسك بتطبيق مبادرة السالم العربية بدون تعديل"، واستمرار 

 . 210التنسيق مع الملك عبد هللا الثاني، ومع كل من مصر والسعودية، في هذا الشأن
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  ابتداءا من 2017المركزية عن فتح باب الترشح لالنتخابات المحلية  االنتخاباتعلنت لجنة أ ،
6/4/2017ولغاية مساء يوم الخميس  28/3/2017صباح يوم الثالثاء 

211.  
  أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة  ،األمريكية لدى األمم المتحدة نيكي هالي السفيرةقالت

الذي كرر مطالبة إسرائيل — 2334مجلس األمن رقم  (، إن قرارأيباكائيلية )اإلسر  - األمريكية
كان  —بوقف جميع األنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة بشكل فوري وكامل

"كل ما يمكنني قوله لكم هو قائلة: بمثابة "ركلة في البطن" شعرت بها الواليات المتحدة. وأضافت 
"أريدكم أن  :". وتابعت2234المتحدة يخافون من الحديث معي عن القرار  إن الجميع في األمم

 .212وّلى" إسرائيل، ولكنه لن يتكرر"، مشددة على أن "زمن تقريع تعرفوا إن هذا األمر حصل طبعاا 
 اإلدارة : "إن قائالا  في تويتر ،المكتب السياسي لحركة حماس عضو ،غرد موسى أبو مرزوق

لن يفعلوه،  القادة العرب في قمة البحر الميت بأن ال يقولوا شيئاا  رة"، ناصحاا األمريكية ستنقل السفا
في إشارة إلى مشروع القرار الذي رفعه وزراء الخارجية العرب للقادة بشأن رفض العرب نقل 

مبادرات جديدة، بل مواقف بوجه الصف ]نريد[ ال السفارة األمريكية إلى القدس. وأضاف: "
من الملك ال  من الطمع، فهؤالء إذا أوتوا نصيباا  تنازل أو تطبيع يعني مزيداا الصهيوني. إن أي 

 .213"يأتون الناس نقيراا 
  تسيبي حوتوفيلي قالت نائب وزير الخارجية اإلسرائيليTzipi Hotovely  لن تنسحب  "إسرائيل"إن

ان، أنه لالستيط في مؤتمر عقد في واشنطن دعماا  ،حوتوفيلي. وأضافت 1967إلى حدود  أبداا 
 .214ات في الضفة ليبلغ ميلوناا عمر يجب زيادة عدد سكان المست

  الدول العربية في قراراتهم التي اعتمدوها، الدول األعضاء، لزيادة رأس مال  خارجيةدعا وزراء
مليون دوالر، ودعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام، تبدأ  500صندوقي األقصى والقدس، بمبلغ 

2002ليات التي أقرتها قمة بيروت وفقاا لآل ،1/4/2017من 
215. 

  ،غورجان تورك أوغلوقال القنصل العام التركي في مدينة القدس Ghorcan Turkoglu إن ،
أي ضرر خالل فترة الحكم العثماني، بل كانت  قدسيتهاالمدينة المقدسة لم يلحق بوحدتها أو 

لقدس نظمه المعهد الثقافي جاء ذلك في كلمة افتتاحية لمؤتمر حول او  أفضل حقبة لحمايتها.
كشك،  أبو" في جامعة القدس، بحضور رئيس الجامعة عماد Yunus Emre يونس إمرهالتركي "

 . 216إلى جانب أكاديميين أتراك وفلسطينيين
 2010، بعد تعليقها في "إسرائيل"بلوماسية مع يقالت نيكاراجوا إنها قررت استعادة العالقات الد 

سرائيلية بمهاجمة أسطول يحاول كسر الحصار المفروض على قطاع على قيام قوات إ احتجاجاا 
"تولي الحكومتان  :وقالت وزارة خارجية نيكاراجوا في بيان غزة، على أن يتم ذلك على الفور.

واإلسهام في  ،أهمية كبيرة الستئناف العالقات بهدف تعزيز النشاط المشترك لرفاهية الشعبين
 .217م"الكفاح من أجل السالم في العال
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  218مهاجر يهودي من أوكرانيا، بحسب اإلذاعة اإلسرائيلية العامة )رسمية( 200 "إسرائيل"وصل إلى . 
  فلسطين للتضامن" بياناا تفضح فيه وجود ما يسمى "أصدقاء يهودا  -أصدرت جمعية "فرنسا

من عدد من  وأّكد بيان الجمعية أن مجموعة "الصداقة"، المتأّلفة والسامرة" في البرلمان األوروبي.
 .219ت اإلسرائيلية في األراضي المحتلةعمراالنواب األوروبيين، تقوم بالترويج والدعاية للمست

 29/3/2017األربعاء، 

  التي  ،28لقمة العربية الـ لأعلن األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط البيان الختامي
"نؤكد استمرارنا في العمل على إعادة إطالق عقدت في منطقة البحر الميت، وجاء في البيان: 

مفاوضات سالم فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي االنسداد السياسي، وتسير وفق جدول 
الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة  زمني محدد إلنهاء الصراع على أساس حلّ 

والذي يشكل السبيل الوحيد  ،القدس الشرقية ، وعاصمتها1967على خطوط الرابع من حزيران عام 
، كد القادة العرب على أن السالم العادل والشامل خيار استراتيجيأو  ."لتحقيق األمن واالستقرار

كما  وااللتزام بها.، 2002 سنةتمسك بمبادرة السالم العربية كما ُطرحت في قمة بيروت ال وعلى
 .220ى نقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلةطالب البيان دول العالم بعدم الموافقة عل

  إن على "إسرائيل" 28في كلمته بالقمة العربية الـ  ،رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباسقال ،
في المنطقة، وتعيش بأمن وسالم إلى جانب جيرانها، أن  "لسالمـ"اإذا أرادت أن تكون شريكاا ل

الستحواذ على األرض، وعليها أن تنهي احتاللها، تتخلى عن فكرة أن األمن يأتي بمزيد من ا
شعب الفلسطيني من تحقيق حريته واستقالله على أرضه، وعندها ستحظى الوتتوقف عن حرمان 

 .221، وفق مبادرة السالم العربية"السالم"باحترام الجيران، وسينعم شعبها بثمار 
  ستيطان، والعمل على تقويض فرص تستمر في توسيع اال "إسرائيل"هللا الثاني إن  عبد الملكقال

عادل وشامل للقضية  ، مشدداا على أنه ال سالم وال استقرار في المنطقة دون حلّ "السالم"تحقيق 
أننا " ،28لقمة العربية الـ لكما أكد، خالل ترؤسه الجلسة االفتتاحية  الدولتين. الفلسطينية، من خالل حلّ 

ر الوضع القائم، وفي الوقوف بوجه محاوالت سنواصل دورنا في التصدي ألي محاولة لتغيي
 .222"التقسيم، الزماني أو المكاني، للمسجد األقصى/ الحرم القدسي الشريف

  28 في كلمته بجلسة العمل األولى في القمة العربية الـ ،أمير قطر ،الشيخ تميم بن حمد آل ثانيدعا 
وطنية العليا إلنهاء حالة االنقسام لمصلحة ال، جميع القيادات الفلسطينية إلى تغليب ااألردنفي 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وشدد الشيخ حمد على أنه "لن تقوم دولة فلسطينية بدون غزة ولن 
إلنهاء  أساسيةوشدد آل ثاني على أن "توحيد الصف الفلسطيني ركيزة  تقوم دولة في غزة".

 .223طة بال سيادة"إلى أنه "ال معنى وال جدوى للخالف على سل االحتالل"، مشيراا 
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  تداولت وسائل إعالم إسرائيلية وفلسطينية فيديو بثه نشطاء من غزة، موجهين فيه رسالة تهديدية
على عملية اغتيال القيادي بحركة حماس مازن فقهاء، مفادها أن "الجزاء  لمسؤولين إسرائيليين رداا 
 .224"إسرائيل"ة القيادية في ر الفيديو أغلب الشخصيات األمنية والسياسيظه  من جنس العمل". ويُ 

 (، في باب العمود، عاماا  49قوات شرطة االحتالل اإلسرائيلية بدم بارد سهام راتب نمر ) أعدمت
 .225أحد أبواب البلدة القديمة، في شرقي القدس

  معامل )مخارط( "استخدمت لصناعة أسلحة في منطقة  ثالثةقال الجيش اإلسرائيلي إنه أغلق
وأكد ناطق باسم الجيش،  تجارة األسلحة في الضفة الغربية". مستمرة ضدّ  الخليل، في إطار حملة

أنه في عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك، قام الجنود بمصادرة معدات وقطع غيار أسلحة 
. وبحسب بيانات للجيش اإلسرائيلي فإنه من الورشات، قبل تشميع أبوابها، لكنها لم تعتقل أحداا 

 ، مقابل إغالققطع سالح منها 110بعد أن صادر  ،ورشة 12أغلق الجيش  2017 سنة منذ بداية
 .226قطعة سالح 450 ةصادر وم ،2015، في سنة ورشة محلية 43

  اماتها في األمم المتحدةهسإدوالر من  يمليون قررت قطع "إسرائيل"قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن 
قرارات مؤيدة  أربعةلألمم المتحدة على  بعد التصويت األخير لمجلس حقوق اإلنسان التابع

لفلسطين. وأضافت في بيان، إن "األموال ستستخدم لمشاريع تنموية في بلدان تدعم إسرائيل في 
 .227المنظمات الدولية"

 فريقيا قد إاإلسرائيلي لدول  عسكرياإلسرائيلية أن حجم التصدير ال دفاعبينت معطيات وزارة ال
إلى  عسكريال، في حين سجل التصدير 2015 سنة، مقارنة ب2016 سنةفي  %70ارتفع بنسبة 
إلى  موجه أساساا  عسكريالوبينت المعطيات أن التصدير  في العقد األخير. قياسياا  أوروبا رقماا 
مليار دوالر مع  2.6على عقود بقيمة  2016سنة التوقيع في  الهند. وتمّ  خصوصاا و دول آسيا، 

ألوروبا في  عسكريالالتصدير ووصل  .2015 سنةدوالر عن مليون  300دول آسيوية، أي بزيادة 
اإلسرائيلية هذا االرتفاع إلى "المخاوف  عسكريالمليار دوالر. وتعزو الصناعات  1.8إلى  2016

مليون  275فريقيا إلى إإلى  عسكريالوصل حجم التصدير . و "المتصاعدة من تنفيذ عمليات
لى   .228مليون دوالر إلى أمريكا الالتينية 550الشمالية، ومليار دوالر إلى أمريكا  1.2دوالر، وا 

  ّفي مجلس األمن على خلفية التهديدات التي أطلقها مسؤولون  "إسرائيل" قدم لبنان شكوى ضد
 .229إسرائيليون باستهداف البنى التحتية في لبنان

 30/3/2017الخميس، 

  وباإلجماع على إقامة (تالكابين)صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية ،
ستخصص للمستوطنين الذين  ،مستعمرة جديدة بالضفة الغربية المحتلة بديلة عن مستعمرة عمونا

خالل جلسة الكابينت، عن قراره القاضي بتسويق  ،أبلغ نتنياهو الوزراء كما. هاإخالؤهم من تمّ 
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ها قبل عدة أشهر، وهي وحدة سكنية قد أعلن عن 5,700وحدة سكنية استيطانية من أصل  2,000
 .230تأجيل تسويقها بسبب خلل تقني وحدات سكنية استيطانية تمّ 

  خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، بيان القمة العربية في األردن، مشيراا  حسنانتقد
إلى تمسكها "المميت" بإحياء مشروع التسوية مع االحتالل اإلسرائيلي، بالرغم من فشله طوال 

 .231نوات الماضيةالس
  العالقات العربية في حركة حماس أسامة حمدان عن خيبة أمله من تجديد قمة  مسؤولأعرب

وأكد حمدان أن  ذلك إضاعة للوقت والجهد. عدَّ و ان العربية طرحها للمبادرة العربية للسالم، عمّ 
وقفة يعيدون "عملية التسوية مع االحتالل الصهيوني، ماتت منذ وقت طويل، وأن العرب بحاجة ل

 . 232بدل إعادة نفخ الروح في جثة هامدة" ،فيها النظر في كل هذه المسيرة
 جندي، ممن  500ضابط و 300خالل حفل تخريج  ،أعلن وكيل وزارة الداخلية بغزة توفيق أبو نعيم

 ،ء، والذي أطلق عليه اسم الشهيد مازن فقها28والدورة التأسيسية الـ  31اجتازوا دورة الضباط الـ 
بدء مرحلة أمنية جديدة تتسم بالحفاظ على األمن واالستقرار، "لتبقى الوزارة درعاا قوياا وخادماا وفياا 

 .233لهذا الشعب الذي يشكّ ل الحاضن الدائم لنا"
  ذكرى يوم األرض يأتي هذا ": إن ليوم األرض 41قالت الحكومة الفلسطينية، في بيان بالذكرى الـ

موقعاا استيطانياا )مستعمرات وبؤر(، مقامة على  423ون في ألف مستوطن يقيم 620العام و
 .234"من إجمالي مساحة الضفة الغربية %46أراضي الدولة الفلسطينية، تشكل مساحتها 

  إن ليوم األرض 41الـ ذكرى البمناسبة  ،القائمة العربية الموحدةقال النائب أيمن عودة، رئيس ،
شتى األساليب التعسفية، القسم األكبر من األراضي ، ب1948"حكومات إسرائيل صادرت منذ سنة 

من األراضي في المنطقة التي أقيمت فيها إسرائيل في حينه، وصرنا  %92العربية. كّنا نملك 
قرية عربية ومنعوا أهلها من  500أكثر من "هدم  وأشار إلى أن االحتالل ."فقط %2.5نملك فقط 

عربي الجئ في قلب الوطن. أقاموا أكثر من مائتي بلدة ألف  300العودة إليها، واليوم لدينا نحو 
ألف  50جديدة لليهود ولم يقيموا بلدة واحدة للعرب. بل يديرون سياسة هدم للبيوت، واليوم يوجد 

 .235"بيت عربي مهددة بالهدم
  مليون دوالر أمريكي في حساب وزارة المالية  30.8السعودي للتنمية عن إيداع  الصندوقأعلن

ية. وأوضح سفير الرياض لدى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الفلسطين
أحمد قطان أن المبلغ يمثل قيمة إسهامات السعودية الشهرية لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية للفترة 

 .236دوالر شهرياا  ماليين 7.7بواقع  2017حتى آذار/ مارس  2016من كانون األول/ ديسمبر 
 وارسي  سعيدة البريطاني ت البارونة في مجلس اللورداتقالSayeeda Warsi  ارتكبت جرائم "إسرائيل"إن 

 David كاميرونديفيد حينها وزيرة في حكومة  كانت، و 2014 سنةحرب في هجومها على غزة في 
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Cameron من سكان قطاع غزة، وأصيب 2,200أثناء الحرب ما يزيد على في قتل لقد  ،االئتالفية 
 .237"و"أعتقد بشكل قاطع أن سياستنا تجاه إسرائيل سياسة خاطئة ،ما يقرب من عشرة آالف بجراح

  قالت نائب رئيس اتحاد الموظفين في وكالة األونروا أمال البطش إن إدارة األونروا أوقفت رئيس
اء العام التحادات الموظفين حسان العرقان عن العمل، وأرسلت إنذارات بالجملة ألعض المؤتمر
وأوضحت البطش أن إدارة األونروا أوقفت العرقان عن العمل بالرغم من أنه رئيس  االتحاد.

إلى أن إدارة األونروا لم النظر  البطش المؤتمر للمناطق الخمس التي تنشط فيها األونروا. ولفتت
 هار تكتف بإيقافه عن العمل، بل حذرت بطرده، على خلفية ممارسته العمل النقابي على إثر إصد

 .238بيان بمناسبة يوم األرض. مشيرةا إلى أنه يتم نشر بيانات في جميع المناسبات الوطنية
 31/3/2017الجمعة، 

 كشف روبرت فوكس Robert Fox؛ المراسل العسكري لصحيفة ذي إيفنينغ ستاندارد The Evening 

Standard  ،سرائيلية مرموقة نها بمنزلة "أمل إ لتوقاعن محادثات سرية أجرتها شخصيات فلسطينية وا 
عّد وقال فوكس إن تلك المحادثات تُ  جديد لعملية السالم في الشرق األوسط"، حسب عنوان تقريره.

الصحيفة أشار إلى أن "من أكبر الخطوات تقدماا في عملية السالم في الشرق األوسط منذ سنين". و 
، الذي BICOMائيلي بايكوم حصلت على أخبار تلك المباحثات من مركز األبحاث البريطاني اإلسر 

 The Royal Institute بالتعاون مع المعهد الملكي للشؤون الدولية ،شارك في استضافة االجتماعات

of International Affairsالمعروف بـ"شاتام هاوس ، Chatham House"239. 
 ألفي إلقامة  السلطة الفلسطينية قرار الحكومة اإلسرائيلية إقامة مستعمرة جديدة، وطرح عطاء رأت

 .240وحدة استيطانية جديدة، إعاقة للجهود األمريكية الرامية إلى إعادة إطالق العملية السياسية
 صحيفة معاريف أن "إسرائيل" مررت رسائل من خالل األطراف غير السورية الضالعة في  ذكرت

ورية، مقابل المحادثات حول مستقبل سورية، قالت فيها إنها ستكون مستعدة لتقليص تدخلها في س
تسوية أو تفاهمات صامتة تقضي بمنع إيران وحزب هللا ومليشيات شيعية أخرى من االقتراب 
لمسافة معينة من خط وقف إطالق النار في الجوالن المحتل. وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل" 

ات بموجب اتفاق فصل القو  ،ستوافق على أن يعود جيش نظام األسد إلى "المنطقة الحدودية هذه
 . 241"1974بين الدولتين من العام 
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