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اجلمعة، 2016/1/1

وح�صب  �أبيب.  تل  و�صط  نار  �إطالق  بعملية  �آخرون  ثمانية  و�أ�صيب  �ثنان  �إ�رش�ئيليان  ُقتل   •

�ل�رشطة  بالفر�ر. وفر�صت  �آلية الذ  ��صتخدم بندقية  �لذي  �ملهاجم  فاإن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة 

�أنه كان يف ما�صيه متعاطفاً  �إىل  �أ�صارت  �لعملية وتفا�صيلها، كما  ��صم منفذ  على ن�رش  حظر�ً 

�لتنظيم �لذي يطلق على نف�صه ��صم تنظيم �لدولة �الإ�صالمية )د�ع�ص(، ورمبا يكون هذ�  مع 

�لد�فع ور�ء تنفيذه �لعملية. وقالت و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية �إن و�لد منفذ �لهجوم متطوع 

�أنه  و�أبلغها  �لهجوم،  بّث فيديو  �الأمنية بعد  بال�رشطة، وهو من ك�صف هوية جنله لالأجهزة 

.
“�رشق �صالحه”1

�ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  �خل�رشي،  جمال  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  �أ�صار   •

�الأزمات  تفاقمت  �لعا�رش،  عامه  غزة  قطاع  ح�صار  دخول  مع  �أنه  �إىل  �حل�صار،  ملو�جهة 

على  يعي�صون  من  عدد  جعل  �حل�صار  �أن  �خل�رشي  وبنّي  �لكارثية.  و�الأو�صاع  �الإن�صانية 

�أقل من  �ليومي  �لفرد  فل�صطيني، فيما معدل دخل  �أكرث من مليون  يبلغ  �الإغاثية  �مل�صاعد�ت 

�لبطالة،  يف معدالت  �رتفاع كبري جد�ً  �لفقر، مع  يعي�صون حتت خّط   %80 دوالرين، ونحو 

جتاوزت 60%. كما �أكد �خل�رشي �أن 80% من م�صانع غزة ما ز�لت مغلقة ب�صكل جزئي �أو 

 .
2
كلي

�أفاد تقرير �صحفي �إ�رش�ئيلي �أن حركة حما�ص تو��صل تطوير قدر�تها �ل�صاروخية وزيادة   •

“�إ�رش�ئيل”.  حجم �حلفريات يف �الأنفاق حتت �الأر�ص ��صتعد�د�ً ملو�جهة ع�صكرية قادمة مع 

�إن   Amir Bohbot بوحبوط  �أمري  �الإخباري   Walla و�ال  ملوقع  �لع�صكري  �ملر��صل  وقال 

جهودها  تو��صل  حما�ص  باأن  كافية  معلومات  لديها  باتت  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �الأو�صاط 

بقطاع غزة لزيادة حجم �حلفريات يف �الأنفاق حتت �الأر�ص، كي ت�صل ملنطقة غالف غزة �لتي 

.
3
توجد فيها �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية �جلنوبية

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص ح�صام بدر�ن �إن �صنة 2016 �صتكون �صنة “غ�صب، و�نتفا�ص   •

مت�صاعد يف وجه �ملحتل �ل�صهيوين”. و�أ�صار �إىل �أنها �صت�صهد “تطور�ً وت�صعيد�ً لالنتفا�صة 

.
و�أعمال �ملقاومة باأ�صكالها كافة، ودون �أّي ��صتثناء”4
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�أكد مفو�ص حركة فتح يف قطاع غزة زكريا �الأغا �أن �حلركة ثابتة يف خّط �ملو�جهة �الأول عن   •

�لوطن. ودعا �الأغا خالل �الحتفال، باإيقاد “�صعلة �النطالقة” بالذكرى �لـ 51 النطالقة فتح، 

�جلديدة  �ل�صنة  بد�ية  �أن  و�أو�صح  وطنية.  وحدة  حكومة  وت�صكيل  �مل�صاحلة  الإجناز  للعمل 

�صت�صهد خطو�ت حازمة �أولها حتديد �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل”، مبا يف ذلك وقف �لعمل باالتفاق 

.
5
�الأمني و�القت�صادي

نّفذها  فد�ئية  عمليات  ثمانية  �أن  �إنرتنا�صيونال  بر�ص  قد�ص  وكالة  �أعّدته  تقرير  ذكر   •

فيها ��صتُ�صهد   ،2015 دي�صمب  �الأول/  كانون  خالل  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  فل�صطينيون   �صبان 

.
6ً
11 فل�صطينيا

�صاحات  �قتحمو�  �إ�رش�ئيلياً   14,064 �أن  و�الأق�صى  �لقد�ص  ل�صوؤون  �الإعالمي  �ملركز  ك�صف   •

2014، �لذي  لعدد �ملقتحمني يف  2015، و�أن هذ� �لعدد م�صابه تقريباً  �مل�صجد �الأق�صى خالل 

�ل�صيا�صية  و�ل�صخ�صيات  �لوزر�ء  عدد  �نخفا�ص  �إىل  �ملركز  و�أ�صار  �إ�رش�ئيلياً.   14,952 بلغ 

.
7
�الإ�رش�ئيلية �لذين �قتحمو� �الأق�صى يف 2015، عن �ل�صنة �ل�صابقة لها

�أزمة مالية مزمنة تفاقمت ب�صبب  �لتي تو�جه  �لقد�ص،  �الإ�رش�ئيلي يف  قررت بلدية �الحتالل   •

�لهجمات �لفل�صطينية خالل �نتفا�صة �لقد�ص، �إلغاء �أكرث من �ألفي وظيفة. وقال رئي�ص �لبلدية 

نري بركات Nir Barkat، يف بيان �صادر عن مكتبه، “�إنه قر�ر �صعب جد�ً، لكن لالأ�صف لي�ص 

.
8
لدينا خيار”، يف غياب �مل�صاعدة من قبل �لوز�رة

23 جثماناً  �الإ�رش�ئيلي �صلمت  �أن �صلطات �الحتالل  �لفل�صطيني  �الرتباط  �أعلنت م�صادر يف   •

ل�صهد�ء فل�صطينيني كانت حتتجزهم، ��صت�صهدو� خالل �نتفا�صة �لقد�ص. وبح�صب �مل�صادر 

.
9
فاإن 17 من بني �ل�صهد�ء من حمافظة �خلليل، و�لباقني موزعون بني نابل�ص، ور�م �هلل، وجنني

“�إح�صائيات  بعنو�ن  توثيقياً  تقرير�ً  �صورية،  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  �أ�صدرت   •

�ل�صحايا �لفل�صطينيني حتى نهاية كانون �الأول - دي�صمب 2015”. حيث وثق �لتقرير 3,089 

�صحية من �لالجئني �لفل�صطينيني �ل�صوريني ��صت�صهدو� منذ بد�ية �الأزمة يف �صورية. و�أ�صار 

�لتقرير �إىل �أن 1,704 �صحايا توزعو� على جميع �ملخيمات �لفل�صطينية يف �صورية، �إ�صافة �إىل 

�صحايا  �صمنهم  ومن  �ل�صورية  �ملدن  خمتلف  يف  خميماتهم  خارج  ق�صو�  فل�صطيني   1,315

�لتعذيب �لذين بقيت �أماكن وفاتهم جمهولة، باالإ�صافة �إىل 70 �آخرين ق�صو� خارج �صورية. 

و�الأفرع  �ل�صجون  يف  �لتعذيب،  حتت  ق�صت  فل�صطينية  �صحية   427 وّثق  �أنه  �لتقرير  وذكر 

.
10

�الأمنية �لتابعة للحكومة �ل�صورية

من   ،2015 �صنة  خالل  فل�صطينياً   6,815 �عتقال  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  جمعية  وثقت   •

يف  �الأ�رشى  عدد  وو�صل  وفتاة.  �مر�أة   200 ونحو  وقا�رش،  طفل   2,000 من  �أكرث  بينهم 
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450 طفالً وقا�رش�ً، و57 �صيدة وفتاة، و�أكرث  7 �آالف �أ�صري، منهم نحو  �ل�صجون �إىل قر�بة 

.
11

من 600 �أ�صري �إد�ري

ال�صبت، 2016/1/2

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu، خالل زيارته ملوقع   •

عملية تل �أبيب، “�صنطالب من �جلميع �لوالء لقو�نني �لدولة، ال يكن �لقول �إنني �إ�رش�ئيلي يف 

�حلقوق وفل�صطيني بالو�جبات، ومن يريد �أن يكون �إ�رش�ئيلياً فليكن �إ�رش�ئيلياً ب�صكل كامل، 

لقو�نني  �الن�صياع  هو  و�الأعلى  �الأول  و�لو�جب  �صو�ء،  حّد  على  �لو�جبات  ويف  �حلقوق  يف 

�أن هناك حتري�صاً وح�صياً يار�صه �الإ�صالم �ملتطرف  “نعلم جميعاً  �لدولة”. وقال نتنياهو: 

يف �لو�صط �لعربي �صّد دولة �إ�رش�ئيل، هناك حتري�ص يف �مل�صاجد، ويف �ملد�ر�ص، ويف �صبكات 

�لتو��صل �الجتماعي، �إننا نعمل ب�رش�مة �صّد هذ� �لتحري�ص، كما فعلنا عندما �أخرجنا �ل�صق 

.
�ل�صمايل للحركة �الإ�صالمية وحركة �ملر�بطون عن �لقانون”12

ير�صيان  مطلبني  يف  “للم�صاحلة  ��صتعد�ده  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أعلن   •

�النتخابات  �إىل  �لذهاب  ثم  ومن  وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل  وهما:  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

.
الإنهاء هذ� �جلرح �لد�مي يف ج�صد �صعبنا”13

�أعلنت جلنة �أهايل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني يف �ل�صفة �لغربية، يف تقرير �إح�صائي لها، �أنها ر�صدت   •

و�أن�صار  �أبناء  بحق  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  به  قامت  �نتهاكاً   265

�الأول/ كانون  �صهر  خالل  حما�ص،  حركة  �أبناء  ر�أ�صهم  وعلى  �ملقاومة،  ف�صائل   وكو�در 

.
دي�صمب 142015

�لقد�ص تثبت  �نتفا�صة  �أن  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص،  �ملكتب  �إ�صماعيل هنية، نائب رئي�ص  �أكد   •

من جديد، �أن �الحتالل ال م�صتقبل له على �أر�ص فل�صطني. وقال هنية “�إننا �صعب و�حد ودم 

و�حد... هذه �النتفا�صة تعّب عن كل �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني”. وحول مبادرة ت�صغيل معب 

رفح قال هنية: “ما يتعلق مبعب رفح، نحن بالتاأكيد �صننظر يف �أية مبادرة باإيجابية، تخفف 

من �ملعاناة عن �صعبنا �لفل�صطيني وتفتح معب رفح جمدد�ً، ولكن على قاعدة �ل�رش�كة وعدم 

.
�الإق�صاء”15

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية: “نحن ال ن�صارك يف جلنة حت�صريية   •

لعقد جمل�ص وطني نحن ل�صنا جزء�ً منه”، مو�صحاً �أن حركته م�صتعدة للم�صاركة “يف جلنة 

.
حت�صريية �صمن �تفاق �مل�صاحلة �لعام، �تفاق �لرزمة، لت�صكيل جمل�ص وطني جديد”16
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قالت حركة حما�ص �إنها تدر�ص مقرتحاً حلل �أزمة �إغالق معب رفح �لبي على قاعدة �لتخفيف   •

�لفل�صطيني، ودعم �صموده، وحتقيق �ل�رش�كة ووحدة �لوطن. و�أو�صح  من معاناة �ل�صعب 

حلل  �أفكار�ً  تلقت  حما�ص  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  زهري،  �أبو  �صامي  �حلركة  با�صم  �لناطق 

�أزمة �إغالق معب رفح من عدة جهات، من بينها قوى وف�صائل وبع�ص �أطر�ف �ملجتمع �ملدين 

.
17

و�ملجل�ص �لت�رشيعي

قطاع  تزويد  على  �التفاق  مّت  �إنه  مزهر  جميل  �ل�صعبية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

غزة بخط كهرباء جديد من “�إ�رش�ئيل”، �صيزّود �لقطاع بنحو 120 ميغاو�ط �أخرى. و�أ�صاف 

.
18ً

مزهر �أن تنفيذ �مل�رشوع �صي�صتغرق عاما

�أعلنت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية تو�صلها لهوية منفذ �لهجوم �مل�صلح يف قلب تل �أبيب يف 2016/1/1،   •

�خلط  د�خل  �ملثلث  يف  عرعرة  بقرية  يقطن  ملحم،  ن�صاأت  يدعى   ،1948 فل�صطينيي  من  وهو 

.
19

�الأخ�رش. وقالت �ل�رشطة �إنها مل تتمكن بعد من �إلقاء �لقب�ص عليه

 Avigdor ليبمان  �أفيجدور   Yisrael Beitenu بيتنا”  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  قال   •

�إن  �الإ�رش�ئيلية،   Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ملوقع   Lieberman

“�صعف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية هو ما ي�صجع وي�صمح لتنفيذ عمليات �إرهابية وي�صمح بارتفاع 
وتريتها، �حلكومة ال تنتهج �أي �صيا�صة للتعامل مع �لو�صع �لقائم”. وقال ليبمان �إن عملية 

�إطالق �لنار �لتي وقعت يف �صارع ديزينجوف يف مركز تل �أبيب، مّت �لتخطيط لها بعناية، و�تهم 

�حلكومة بالكذب و�خرت�ع م�صطلح “�إرهاب �الأفر�د”، و�أكد �أن ال وجود لعمليات فردية، بل 

.
20

كل �لعمليات خطط لها بعناية منذ �لبد�ية

 Benzi غوب�صتاين  بنت�صي  �حلاخام  �ملتطرفة  �ليمينية   Lehava لهافا  منظمة  رئي�ص  دعا   •

Gopstein، بالتز�من مع �الحتفال باأعياد �مليالد �مل�صيحية، حلرق �لكنائ�ص يف �لقد�ص �ملحتلة. 

وبّث موقع �لقناة �لثانية �الإ�رش�ئيلية ت�رشيحاً لغوب�صتاين قال فيه �إن “�لوجود �مل�صيحي يف 

�لقد�ص غري مرغوب به، وهذ� ما يجب �أن نرتجمه باالأفعال ولي�ص باالأقو�ل فقط”. وو�صف 

�لعر�قيل  وو�صع  حماربتها  ويجب  �لوثنية،  �أنو�ع  من  “نوع  باأنها  �مل�صيحية  غوب�صتاين 

يف �مل�صيحية  بالديانة  �ملتعلقة  �لدينية  �ملمار�صات  �أمام  و�أي�صاً  �لقد�ص،  يف  �نت�صارها   �أمام 

.
�لقد�ص”21

يف  �لطبي  �الإهمال  �صيا�صة  �إن  �لفل�صطينية،  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  لهيئة  تقرير  قال   •

تقدمي  عدم  و��صتمر�ر  ت�صاعدها،  ب�صبب  �الأ�رشى  �أرو�ح  حت�صد  ز�لت  ما  �الحتالل  �صجون 

�أج�صادهم، و�إن عدد �ملر�صى يزيد على  �لعالجات �لالزمة للمعتقلني، ما يفاقم �الأمر��ص يف 

و�الأور�م  بال�رشطان  م�صابة  حالة  و25  و�صلل،  باإعاقات  م�صابون   95 منهم  �أ�صري،   1,500
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�خلبيثة، و�إن عدد �الإعاقات �رتفع خالل �نتفا�صة �لقد�ص. و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن عدد �صهد�ء 

��صتخد�م  نتيجة  و71  �لطبي،  �الإهمال  ب�صبب  �صهيد�ً   55 �صهد�ء:   207 بلغ  �الأ�صرية  �حلركة 

�لتعذيب �ملميت و�مل�رشع قانونياً يف �صجون �الحتالل، و74 نتيجة �لقتل �لعمد بعد �العتقال 

و�الإعد�م خارج نطاق �لق�صاء، �إ�صافة �إىل 7 �صهد�ء �أ�صيبو� باأعرية نارية وهم د�خل �ل�صجون 

.
22

و�ملعتقالت

عن  �حل�صار  فّك  �إن   Recep Tayyip Erdoǧan �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  قال   •

غزة ما ز�ل نقطة �خلالف �لرئي�صية يف �ملفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل”، الإعادة تطبيع �لعالقات. 

وقال �أردوغان �إن “�ل�رشوط �مل�صبقة الأي تطبيع للعالقة مع �إ�رش�ئيل معروفة لدى �جلميع، 

ونحن بحاجة الإر�صال �صفينة توفر �لكهرباء لقطاع غزة”. و�أو�صح �أن �تفاقاً عادالً بني تركيا 

و“�إ�رش�ئيل” من �صاأنه �أن يخفف معاناة �لفل�صطينيني، فـ“�إ�رش�ئيل بحاجة �إىل دولة مثل تركيا 

حقيقة  هذه  �إ�رش�ئيل.  مثل  دولة  �إىل  بحاجة  باأّننا  نعرتف  �أن  يجب  �أي�صاً  ونحن  �ملنطقة،  يف 

“تفّكر يف حمنة �لفل�صطينيني، فلي�ص  �إقليمية علينا �أن نر�ها”. و�صدد �أردوغان على �أن تركيا 

لديهم هناك ماء �أو كهرباء. هذه �مل�صاكل ال حُتل من خالل �لقتال �أو �ل�رش�خ، وقد مّرت �أ�صهر 

.
ومل حتل هذه �مل�صاكل”23

�أعلنت دولة �لفاتيكان، �عرت�فها ر�صمياً بفل�صطني دولة م�صتقلة بعد ��صتكمال كل �الإجر�ء�ت   •

�ملرعية. وقالت �لفاتيكان �إن �التفاق �لذي وّقع يف نهاية حزير�ن/ يونيو 2016 بينها وفل�صطني 

يدخل حيّز �لتنفيذ بعد تو�فر جميع �ل�رشوط لذلك. و�أكدت �لفاتيكان يف بيان، �أن “�التفاق بني 

�الأ�صا�صية  �جلو�نب  يتناول  بند�ً،  و32  مقدمة  من  موؤلف  فل�صطني  ودولة  �لر�صويل  �لكر�صي 

الأن�صطة �لكني�صة يف فل�صطني، مع �لتاأكيد يف �لوقت نف�صه على دعم حّل متفاو�ص عليه و�صلمي 

.
للنز�ع يف �ملنطقة”24

�إن تقلي�صات  �لفل�صطينيني يف حركة حما�ص بلبنان يا�رش علي،  �لالجئني  قال م�صوؤول ملف   •

)�الأونرو�(  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

)UNRWA( يف �ملجال �ل�صحي بد�أت مع بد�ية �صنة 2016، وتتعلق باإقليم لبنان وحده دون 

دول �الأقاليم �الأخرى �لتي �صمن م�صوؤوليتها. و�أو�صح علي �أن �لتقلي�صات تتعلق بامل�صتوى 

�لثاين و�لثالث يف �لتغطية �ل�صحية �ملقدمة لالجئني، وبانخفا�ص من ما ن�صبته 100% �إىل %80 

�لهالل  مب�صت�صفيات  و%95  �حلكومية،  �مل�صت�صفيات  يف  و%85  �خلا�صة،  �مل�صت�صفيات  يف 

.
25

�الأحمر
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االأحد، 2016/1/3

ك�صفت كتائب �لق�صام عن وحدة “�لظل”، و�لتي و�صفتها باأنها �إحدى �أهم وحد�تها �ل�رشية،   •

فيديو  مقطع  يف  �لق�صام،  كتائب  وقالت  �الإ�رش�ئيلي.  �لعدو  �أ�رشى  تاأمني  �إليها  ي�صند  و�لتي 

بثته ف�صائية �الأق�صى، ت�صمن �صور�ً للجندي جلعاد �صاليط Gilad Shalit، �إن وحدة �لظل 

�لفل�صطينيني يف �صجون  �أعو�م ومهمتها �الأ�صا�صية ك�رش قيود �الأ�رشى  تاأ�ص�صت منذ ع�رشة 

ملزمون  و�صباطها  �لظل  وحدة  �أفر�د  �أن  �لكتائب،  با�صم  �لناطق  عبيدة،  �أبو  و�أكد  �لعدو. 

مبعاملة �الأ�رشى �الإ�رش�ئيليني باأخالق �الإ�صالم، و�ملحافظة عليهم حتى �إجناز �صفقة �إطالق 

.
26

�الأ�رشى �لفل�صطينيني

خالل  دحالن  حممد  فتح،  حركة  يف  �ل�صابق  �لقيادي  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  يف  �لنائب  �أكد   •

لقائه مع موقع �ملونيتور Al-Monitor، �أن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية ف�صلت يف حتقيق �أّي 

لالأزمة  “�إد�رة  يعدُّ  �الآن  يفعلونه  ما  و�أن  و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني  �صيا�صي  �خرت�ق 

�لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  بني  �الأمني  �لتن�صيق  بتعليق  دحالن  طالب  كما  حلّها”.  ولي�ص 

و�الإ�رش�ئيلية الأنه يقّدم حالً من دون مقابل. و�أكد دحالن �أنه قّدم �لدعم و�مل�صورة �إىل �لقيادة 

�مل�رشية �حلالية بقيادة �لرئي�ص عبد �لفتاح �ل�صي�صي للتخل�ص من نظام �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

.
27

فرتة تويّل �لرئي�ص حممد مر�صي �لرئا�صة

قدمت �لف�صائل �لفل�صطينية مبادرة حلركة حما�ص وحلكومة �لتو�فق �لفل�صطينية، بهدف حّل   •

�ل�صعبية  �لقيادي يف �جلبهة  �إد�رة معب رفح �حلدودي مع م�رش. وقال جميل مزهر،  �أزمة 

“�لف�صائل قدمت مبادرة حلما�ص وحكومة �لتو�فق حلل �أزمة �ملعب”،  �إن  لتحرير فل�صطني، 

.
28

معب�ً عن �الأمل يف “جتاوب” حما�ص مع �ملبادرة

ر�صدت وكالة قد�ص بر�ص �ندالع �ملو�جهات بني قو�ت �الحتالل و�لفل�صطينيني فيما يقارب   •

بينها من   ،2015 �صنة  خالل  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �أنحاء  مبختلف  متا�ص  نقطة   3,474 

تخلّلها  2015؛  �صنة  من  �الأخري  �لربع  خالل  ت�صجيلها  مّت  ومقاومة  مو�جهة  نقطة   1,939

�إ�رش�ئيلية  �أهد�ف  �صّد  فل�صطينيني  مقاومني  قبل  من  ودع�ص،  نار  و�إطالق  طعن  عمليات 

�إىل  �الأخري  �لربع  خالل  �أدت  �لفل�صطينية  �ملقاومة  عمليات  �أن  �لوكالة  وذكرت  و��صتيطانية. 

وز�رة  �إح�صائية  �أن  �إىل  و�أ�صارت  خمتلفة.  بجر�ح   271 و�إ�صابة  �إ�رش�ئيلياً،   26 نحو  مقتل 

�خلارجية �الإ�رش�ئيلية �أظهرت �أن 155 عملية للمقاومة ُنفذت �صّد قو�ت �جلي�ص و�مل�صتوطنني 

.
29

خالل �لربع �الأخري

 ،Bezalel Smotrich بت�صلئيل �صموتريت�ص Knesset قال رئي�ص جلنة �القت�صاد يف �لكني�صت  •

“�إ�رش�ئيل” كما وردت يف  �أر�ص  �إن حدود  �لثانية،  �لتلفزة �الإ�رش�ئيلية  يف مقابلة معه يف قناة 
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قوله.  وفق  دم�صق،  �إىل  ت�صل  وحدها  �لقد�ص  حدود  و�إن  �حلالية،  �حلدود  تتجاوز  �لتور�ة 

و�أ�صاف �صموتريت�ص �أنه يتوجب �الكتفاء موؤقتاً باحلدود �حلالية لـ“�إ�رش�ئيل”، م�صري�ً �إىل �أنه 

يتوجب ��صتغالل �لظروف م�صتقبالً من �أجل حتقيق ما جاء يف �لتور�ة. وزعم �صموتريت�ص 

باأن جميع �الأر��صي �لتي تقع على �صفتي نهر �الأردن يجب �أن تكون �صمن �أر��صي “دولة 

.
�إ�رش�ئيل”30

ك�صف مدير �لطب �لعديل �لفل�صطيني �صابر �لعالول عن وجود ر�صا�ص جديد �أكرث فتكاً وجد   •

�الإ�صابات  �أن  �أظهر  �لت�رشيح  فاإن  �لعالول  ��صتالمهم. وح�صب  مّت  �لذين  �ل�صهد�ء  يف جثامني 

جاءت قاتلة بالر�أ�ص و�ل�صدر، ومّت �إطالق �لر�صا�ص من م�صافات قريبة، مما يعني �أنها متت 

.
31

بق�صد �الإعد�م �ملبا�رش

�لروم  كني�صة  �أمام  تظاهرة  حلم  بيت  حمافظة  يف  �مل�صيحي  �ل�صباب  من  كبري  عدد  نظم   •

�أمالك  �أن  على  تاأكيد�ً  �لفل�صطينية  و�الأعالم  �لالفتات  ورفعو�  �صاحور،  بيت  يف  �الأرثوذك�ص 

�لثالث  ثيوفيلو�ص  �لبطريرك  يت�رشف  كما  يونانية،  ولي�صت  فل�صطينية  �أمالك  هي  �لكني�صة 

�أن  يونانية  �صحيفة  فيه  ك�صفت  وقت  يف  �حلر�ك  هذ�  وياأتي  حوله.  ومن   Theophilos III

�لبطريرك ثيوفيلو�ص يغتني من بيع �أر��صي �لبطريركية لليهود، كما �أن �ملقربني منه مالأو� 

.
32

جيوبهم مببالغ خيالية و�صلت �إىل 172 مليون دوالر

مهام  ملبا�رشة  �أبيب  تل  �إىل  “�إ�رش�ئيل”،  لدى  �جلديد  �مل�رشي  �ل�صفري  خريت،  حازم  و�صل   •

�ل�صفري  نتنياهو، رحب بو�صول  بنيامني  �إن  �لعبية  �إ�رش�ئيل”  “�صوت  �إذ�عة  عمله. وقالت 

.
33

�مل�رشي، و�أعرب عن �أمله يف �أن ي�صاعد ذلك على توطيد �لعالقات بني �لبلدين

االإثنني، 2016/1/4

طالبت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل �لفل�صطينية �ملجتمع �لدويل بال�صغط على �الحتالل من   •

�أجل رفع �حل�صار عن قطاع غزة، و�إعادة �إعمار �ملد�ر�ص �لتي ُدمرت خالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 

على �لقطاع �صيف 2014، موؤكدة �أن �حل�صار و�لعدو�ن يهدد�ن �لعملية �لتعليمية. و�أو�صح 

 55 من  �أكرث  يعرقل  �حل�صار  �أن  �لبعاوي  �أنور  �لتعليمية  لل�صوؤون  �مل�صاعد  �لوز�رة  وكيل 

.
34

م�رشوعاً يف جمال �الأبنية �ملدر�صية، منها خم�صة مد�ر�ص مّت تدمريها ب�صكل كلي

على  تقلي�صات  بتنفيذ  �الأونرو�  وكالة  بدء  �إن  حما�ص  حركة  يف  �لالجئني  �صوؤون  مكتب  قال   •

بيان  يف  �ملكتب،  و�صدد  �صعبنا”.  �أبناء  بحق  جديدة  “جرية  ُيعّد  لبنان  يف  لالجئني  خدماتها 

.
�صحفي، على رف�صه لهذه �لقر�ر�ت، د�عياً “الإ�صقاطها بكل �لو�صائل �ل�صلمية �ملتاحة”35
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نقل مر��صل موقع و�ال �لعبي عن �أفيجدور ليبمان قوله �إن عملية تل �أبيب نتيجة طبيعية   •

ملا و�صفها “�ل�صيا�صة �ل�صعيفة” حلكومة نتنياهو. وقال ليبمان �إن منفذ �لعملية كان يق�صد 

�لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لتابعة  �الإعالم  و�صائل  متار�صه  �لذي  بالتحري�ص  متاأثر�ً  �ليهود،  قتل 

�الأ�صو�أ”  “�ل�صفقة  باإبر�مه  �الأخري  متهماً  نتنياهو،  حكومة  من  �الأمو�ل  على  حت�صل  �لتي 

�أ�صفرت عن ت�صكيل خاليا م�صلحة يف �ل�صفة  مع حركة حما�ص، �صفقة تبادل �الأ�رشى �لتي 

.
36

�لغربية

“�إ�رش�ئيل” من �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أجهزتها �الأمنية، �مل�صاعدة لتحديد مكان ن�صاأت  طلبت   •

ملحم، منفذ عملية تل �أبيب، يف ظّل وجود �حتمال فر�ره �إىل �ل�صفة �لغربية، ونقلت “�إ�رش�ئيل” 

.
37

معلومات لل�صلطة �لفل�صطينية تتعلق مبلحم مقابل م�صاعدتها

ك�صفت وثيقة ر�صمية �إ�رش�ئيلية، بعد �صماح �ملحكمة �لعليا بن�رشها، �أن عدد�ً من �مل�صتوطنني   •

�ملتطرفني غادرو� قرية دوما جنوب نابل�ص، و�لتي حدثت فيها جرية حرق عائلة دو�ب�صة، 

.
38

بعد ع�رش دقائق من و�صول �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إىل �لقرية

�أعلن جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أن عدد �جلنود �لذين �نتحرو� يف �صنة 2015 بلغ 15 جندياً،   •

.
وهو عدد �جلنود ذ�ته �ملنتحرين يف �صنة 392014

و�ملجل�ص  �صاحور،  وبيت  جاال،  وبيت  حلم،  بيت  مدن  يف  �الأرثوذك�صية  �ملوؤ�ص�صات  قررت   •

�ملركزي �الأرثوذك�صي يف فل�صطني، و�حلر�ك �ل�صبابي �لعربي �الأرثوذك�صي، مقاطعة ��صتقبال 

�لبطريرك ثيوفيلو�ص �لثالث يف �حتفاالت عيد �مليالد �ملجيد. ولفتت �ملوؤ�ص�صات �لنظر �إىل �إمعان 

�لبطريرك ثيوفيلو�ص �لثالث يف �ل�صري على �لنهج و�ل�صيا�صات و�الإجر�ء�ت و�ملمار�صات �لتي 

“تتمثل  �ملمار�صات  هذه  �أن  و�أو�صحت  �الأرثوذك�صية،  �لعربية  و�لق�صية  �لكني�صة  �إىل  ت�صيء 

ال  مبا  تاأجري�ً،  �أو  بيعاً  �الأرثوذك�صية  �لوقفية  و�لعقار�ت  �الأر��صي  ت�رشيب  يف  �ال�صتمر�ر  يف 

ي�صاهم يف تعزيز �صمود وثبات �أبناء �لرعية على �أر�ص �الآباء و�الأجد�د، بل ي�صاهم يف تهجري 

.
�ل�صباب �مل�صيحي”40

�أعلن حزب �هلل �للبناين، يف بيان له، م�صوؤوليته عن تفجري عبوة نا�صفة باآلية ع�صكرية �إ�رش�ئيلية   •

يف منطقة مز�رع �صبعا �ملحتلة. ورّد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي على هذه �لعملية باإطالق 115 قذيفة 

.
41

من عيار 155 ملم، و7 قذ�ئف هاون، على �لقرى �ملحررة �ملحيطة باملنطقة

قدم مكارم ويبي�صونو Makarim Wibisono، �ملقرر �خلا�ص �ملعني بحالة حقوق �الإن�صان يف   •

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 1967، ��صتقالته �إىل رئي�ص جمل�ص حقوق �الإن�صان لدى 

�الأمم �ملتحدة United Nations Human Rights Council، وذلك ب�صبب رف�ص “�إ�رش�ئيل” 

حزير�ن/ يف  من�صبه  توىل  �أن  منذ  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  دخول  تاأ�صرية   منحه 
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يونيو 2014. و�أعرب ويبي�صونو، يف بيان له، عن �الأ�صف �ل�صديد لعدم متكنه من �لقيام بزيار�ت 

ميد�نية �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، قائالً: “ل�صوء �حلظ، �أحبطت كل جهودي للم�صاعدة 

.
يف حت�صني حياة �ل�صحايا �لفل�صطينيني من �النتهاكات يف ظّل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي”42

الثالثاء، 2016/1/5

�ملنطقة  لقادة  �إ�صماعيل هنية عدة ر�صائل  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  بعث نائب رئي�ص   •

�لفل�صطيني. وقال هنية  وزعمائها يحثهم فيها على دعم �نتفا�صة �لقد�ص، و�صمود �ل�صعب 

يف ر�صالته، “�ليوم يفجر �صعبنا �نتفا�صته �لثالثة يف ظّل حال �الأمة �ملوؤمل، و�أمام �لتاآمر على 

.
�لق�صية و�لدعم �لال حمدود لدولة �الحتالل من �لقريب و�لبعيد”43

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، خالل �جتماع �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي   •

�مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت Cabinet(، �إنه يجب على “�إ�رش�ئيل” �ال�صتعد�د 

قدر  �النهيار  هذ�  منع  على  �لعمل  �إىل  ودعا  �لفل�صطينية”،  �ل�صلطة  “�نهيار  �حتمال  ملو�جهة 

.
44

�الإمكان

�الإ�رش�ئيلية،  للحكومة  ومبيتة”،  خبيثة  “نو�يا  من  �لفل�صطينية  �خلارجية  وز�رة  حذرت   •

تقف خلف ما جتريه من م�صاور�ت الحتمال �نهيار �ل�صلطة �لفل�صطينية. وقالت �لوز�رة �إن 

�لدويل،  �ملجتمع  ��صتغفال  �أ�صكال  من  �صكالً  “تعد  نتنياهو  بنيامني  يجريها  �لتي  �مل�صاور�ت 

وحقوقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صّد  و�لت�صليل،  و�لتحري�ص،  �لكذب،  حلمالت  و��صتمر�ر�ً 

.
و�إجناز�ته”45

�نهيار  و�إمكانيات  “�آفاق  �إن  جمدالين،  �أحمد  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال   •

.
�ل�صلطة �لفل�صطينية هي نتيجة ل�صيا�صات �إ�رش�ئيل وتر�كم عدو�نها �صدها”46

�أعدمت قو�ت �الحتالل �أحمد يون�ص كو�زبة، من بلدة �صعري، �صمال �رشق �خلليل، وذلك بزعم   •

�إ�رش�ئيلياً يف حميط م�صتعمرة كفار عت�صيون �صمال �خلليل، حيث قامت قو�ت  طعنه جندياً 

�الحتالل باإطالق �لر�صا�ص على كو�زبة وتركته ينزف على �الأر�ص، ومنعت �إ�صعافه حتى 

.
47

��صت�صهاده

�لتي قدمت لها من  �أنها �صكلت جلنة قيادية ملتابعة �الأفكار و�ملقرتحات  �أكدت حركة حما�ص   •

�أبو زهري، يف ت�رشيح  �لناطق با�صم �حلركة �صامي  �أطر�ف عديدة ب�صاأن معب رفح. وقال 

�صحفي، �إن �حلركة �صتجري �مل�صاور�ت �لالزمة يف ظّل حر�صها على تخفيف معاناة �ل�صعب 

كل  مع  �صتعمل  حما�ص  �أن  �إىل  زهري  �أبو  و�أ�صار  �لوطنية.  �ل�رش�كة  وحتقيق  �لفل�صطيني 

.
48

�الأطر�ف �لوطنية للمتابعة مع �الأ�صقاء يف م�رش ل�صمان �تخاذ موقف م�رشي بفتح �ملعب
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قال ع�صو �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �أحمد �لطيبي، خالل كلمة �ألقاها يف �لكني�صت، �إن 1,100 من   •

و�لتحري�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �لد�خلي  �لعنف  ب�صبب   2000 �صنة  ��صت�صهدو� منذ   48 فل�صطينيي 

�لذي متار�صه “�إ�رش�ئيل” �صّد فل�صطينيي 48، و��صفاً ذلك بال�رشطان �لذي ينت�رش يف �جل�صم 

.
ويهدد فل�صطينيي 4948

ر�صّدت موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية ن�صاطاً ��صتيطانياً وتهويدياً ملحوظاً يف �لقد�ص �ملحتلة خالل   •

2015، ف�صالً عن مو��صلة تنفيذ عمليات �حلفريات، �لتي و�صلت �إىل خم�صني حفرية،  �صنة 

�أ�صفل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك ومبحيطه. وقالت �ملوؤ�ص�صة يف تقرير حول “�نتفا�صة �لقد�ص 

وعام 2016: حتليل �لبيئة �ملحيطة و�آفاق �لدعم”، �إن “�رتفاع وترية �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية 

�ندالع �النتفا�صة  �إىل  �الأق�صى، و�مل�صّي قدماً يف خمطط تق�صيمه زمانياً ومكانياً، دفعا  �صّد 

.
�لفل�صطينية”50

االأربعاء، 2016/1/6

�لق�صية تبقى  �أن  �ملقبول  غري  من  �إنه  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   • 

حول  �أثري  ما  وحول  �لق�صايا.  كل  من  �أقدم  �أنها  من  �لرغم  على  حّل،  دون  من  �لفل�صطينية 

“�إجناز من �إجناز�تنا ولن نتخلى عنها، وال  �إن �ل�صلطة  �أو �نهيارها، قال عبا�ص  حّل �ل�صلطة 

يحلم �أحد بانهيارها”. وبخ�صو�ص معب رفح، قال: “م�رش لديها م�صاكل كبرية مع حما�ص، 

وتقريباً �أقفلت كل �ملعابر، م�رش لها م�صلحة باإقفال �ملعابر”. و�أ�صاف: “و�فقنا على �ملبادرة 

�لتي قدمت حول �ملعابر، لكن حما�ص مل ترد عليها حتى �الآن، ويقولون �إنهم ما ز�لو� يدر�صون 

هذه �ملبادرة، وال نعلم متى �صريدون عليها”. وحول �لوحدة �لوطنية، قال عبا�ص: “نريد حالً 

�ليمني فيها،  �إىل مكة و�أق�صمنا  �أهل غزة جزء من �صعبنا، ولذلك ذهبنا  �أهلنا يف غزة، الأن  مع 

وبعد ثالثة �أ�صهر حدث �النقالب، ثم ذهبنا �إىل �لدوحة وعقدنا �جتماعاً، ثم ذهبنا �إىل �لقاهرة، 

.
ويف غزة �أي�صاً، وهم قالو� �أم�ص �إنهم ال يريدون �إجر�ء �نتخابات”51

�ل�صلطة  رئي�ص  ت�رشيحات  �أن  على  زهري  �أبو  �صامي  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  �صدد   •

�لفل�صطينية حممود عبا�ص �دعاء�ت ال �أ�صا�ص لها من �ل�صحة. وقال �أبو زهري �إن حما�ص توؤكد 

على ��صتعد�دها الإجر�ء �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية و�لوطنية بدون ��صتثناء، وفق ما 

ن�ّص عليه �تفاق �لقاهرة. و�أ�صاف �أن �حلركة تدعو �حلكومة �إىل �لقيام مب�صوؤولياتها كاملة يف 

غزة، �صو�ء معب رفح �أم غريه. كما عّب �أبو زهري عن �نزعاج حما�ص من ت�رشيحات عبا�ص 

�لتي �أ�صار فيها �إىل �أنه من حّق �ل�صلطات �مل�رشية �إغالق معب رفح، و�أكد �أن ذلك يثل تبير�ً 

.
52

مرفو�صاً ال�صتمر�ر م�رش يف �إغالق �ملعب
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يعلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  م�صادقة  عن   Haaretz هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت   •

غو�ص  م�صتعمرة  بناء  مل�صّطح   )
2
كم  0.04( دومناً  �أربعني  �صّم  على   Moshe Ya‘alon

.
53

عت�صيون

 ،The Jewish Home �ليهودي  �لبيت  �لكني�صت بت�صلئيل �صموتريت�ص، من كتلة  قدم ع�صو   •

�إغالق  �إىل  يهدف  �لذي  �لقائم،  لقانون  تعديل  عن  عبارة  قانون،  م�رشوع  نائباً،   12 ومعه 

بـ“�الإرهاب” خلطباء فيها، وهذ�  �لتحري�ص على ما ي�صمى  مّت توجيه تهمة  م�صاجد يف حال 

.
54

ثالث م�رشوع قانون يقدمه نو�ب عن�رشيون ي�صتهدف �مل�صاجد يف غ�صون �صهر و�حد

�رَش �صهد�ء فل�صطني، و�خلا�ص ب�صهد�ء 
ُ
�أظهر �لتقرير �ل�صنوي �ل�صادر عن �لتجمع �لوطني الأ  •

�صنة 2015، �أن 179 �صهيد�ً ��صت�صهدو� بالر�صا�ص و�لغاز �ل�صام �لذي �أطلقته قو�ت �الحتالل، 

.
55

بينهم 15 �صهيدة، ور�صيع )ثالثة �صهور(، وُم�صنة )72 عاماً(

اخلمي�س، 2016/1/7

“قد�صنا  مهرجان  خالل  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �أكد   •

نحو  �لهدف  و��صحة  �حلركة  بو�صلة  �أن  خانيون�ص،  يف  �حلركة  نظمته  �لذي  �لوعد”  �قرتب 

�لقد�ص، و�الأق�صى، وفل�صطني. و�صدد على �أن حما�ص لن تقبل �إال بكل فل�صطني من بحرها �إىل 

نهرها، بالرغم من حماوالت �لبع�ص لت�صويه �حلقائق و�بتز�ز حما�ص باأنها تقبل بدولة يف غزة. 

و�صدد هنية على �أن حما�ص تبني قوتها، �لتي �صتفاجئ �لعامل، من �أجل �لقد�ص و�الأق�صى وكل 

فل�صطني، مبيناً �أن غزة ذخر�ً ��صرت�تيجياً لل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة، و�الأر��صي �ملحتلة، 

.
56

وخميمات �للجوء و�ل�صتات

جنود  طعن  حاولو�  �إنهم  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قال  فل�صطينيني،  �صبان  �أربعة  ��صت�صهد   •

.
57

�إ�رش�ئيليني يف حادثني منف�صلني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة

م�صتوى  على  طر�أ  ملمو�صاً  حت�صناً  �أن  �إ�رش�ئيلية  �أمنية  م�صادر  عن  هاآرت�ص  �صحيفة  نقلت   •

�لتن�صيق �الأمني مع �أجهزة �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية، ومتثّل مبنع �أجهزة �ل�صلطة للمتظاهرين 

م�صتوى  على  ملمو�ص  النخفا�ص  باالإ�صافة  بال�صفة،  �لتما�ص  لنقاط  �لو�صول  من 

“�لتحري�ص”. و�أ�صارت هاآرت�ص �إىل تعليمات �صدرت من �لرئي�ص حممود عبا�ص بالعمل على 
.
58

تهدئة �الأو�صاع، وذكرت �أن �ل�صلطة عادت العتقال �أن�صار حركة حما�ص يف هذ� �الإطار

 Israel Security Agency-ISA )Shabak( )دعى جهاز �الأمن �لعام �الإ�رش�ئيلي )�ل�صاباك�  •

قتل  بهدف  هجوم  لتنفيذ  خططت  و�خلليل  �لقد�ص  من  حما�ص  حلركة  تابعة  خلية  �عتقل  �أنه 

وخطف �إ�رش�ئيليني. وبح�صب بيان �ل�صاباك، فاإن عنا�رش �خللية �صتة �أ�صخا�ص، منهم ثالثة 
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�إىل �أن �خللية  يحملون �لهوية �الإ�رش�ئيلية ويقطنون بالقد�ص، و�الآخرون من �خلليل، م�صري�ً 

�ختطافه  �صيتم  �إ�رش�ئيلي  �أي  الحتجاز  مكاناً  و�أعدت  �لتخطيط  من  متقدمة  ملرحلة  و�صلت 

.
59

�صو�ء كان حياً �أم جثة

حاجز  من  �لقد�ص  �نتفا�صة  �قرت�ب  مع  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاأن  لد�ر�صات  �لقد�ص  مركز  ذكر   •

مبا  فل�صطينياً   15,848 نحو  �إ�صابة  �إىل  باالإ�صافة  �صهيد�ً،   145 �حل�صيلة  بلغت  يوم،  �ملئة 

�لقد�ص، فقد قتل �إح�صائيات مركز  3,422. وبح�صب  �لغاز، و�عتقال  �الإ�صابات بقنابل   فيها 

27 �إ�رش�ئيلياً، و�أ�صيب 350، بـ : 77 حادث �إطالق نار، و77 عملية طعن، و44 حماولة طعن، 

.
60

و19 عملية دع�ص

تو�صيحات  “�إ�رش�ئيل”  من  طلبت  م�رش  �إن  هاآرت�ص  ل�صحيفة  �إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  قال   •

�إىل  “�إ�رش�ئيل”  ودعت  و�أنقرة،  �أبيب  تل  بني  �مل�صاحلة  ملف  يف  حرز 
ُ
�أ �لذي  �لتقدم  ب�صاأن 

�إبقاء تركيا بعيد�ً عن قطاع غزة. وقال �مل�صوؤولون �إن م�رش عّبت عن حتفظاتها حول منح 

يف  ت�صهيالت  باأي  تعهدت  قد  “�إ�رش�ئيل”  كانت  �إذ�  ما  �صاألت  كما  غزة،  قطاع  يف  دور�ً  تركيا 

�حل�صار �ملفرو�ص على �لقطاع. وبح�صب �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني، �لذين رف�صو� �لك�صف عن 

�أ�صمائهم، فاإن �لقاهرة ��صتاءت من �لتقارير �لتي ن�رشتها و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية حول 

حدوث �نفر�ج يف حمادثات �مل�صاحلة بني تركيا و“�إ�رش�ئيل”، ومما ذكره �الإعالم �لرتكي من 

.
61

�أن “�إ�رش�ئيل” و�فقت على تخفيف �حل�صار على غزة

�ليهودي  �مللياردير   ،Sheldon Adelson �أديل�صون  �صيلدون  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت   •

�أوباما بار�ك  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إىل  �رشياً  �قرت�حاً   2013 �صنة  يف  نقل   �الأمريكي، 

Barack Obama، ن�ّص على �أن يتبع مببلغ مليار دوالر من �أمو�له �خلا�صة الإنتاج �ملنظومة 

.
�مل�صادة لل�صو�ريخ، وقذ�ئف �لقبة �حلديدية Iron Dome ل�صالح “�إ�رش�ئيل”62

اجلمعة، 2016/1/8

عملية منّفذ  عن  �ملختلفة  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن  الأذرع  �ملتو��صل  �لبحث  من  �أيام  ثمانية  بعد   • 

�إىل �ملنزل �لذي �ختباأ  �ل�صاباك  �أو�صلت معلومات ��صتخبار�تية جهاز  �أبيب ن�صاأت ملحم،  تل 

بد�خله يف قريته عرعرة، وقامت وحدة �لعمليات �خلا�صة بت�صفيته بد�عي �أنه �أطلق �لنار على 

.
63

عنا�رشها

ك�صفت لو�ئح �التهام �لتي وجهتها �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية حلازم �صندوقة وفادي �أبو كعيان،   •

من �صكان �رشقي �لقد�ص �ملحتلة، باأنهما خططا لتنفيذ عملية تفجري للمن�صة �لتي �صيخطب 

عليها رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف غربي �لقد�ص. و�أنه قد جرى جتنيدهما 
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�لقد�ص  يف  عمليات  عدة  لتنفيذ  م�صاعدة  له  وقدما  حما�ص(،  حركة  )من  عز�م  �أحمد  قبل  من 

.
و�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 641948

��صت�صهد �صابان فل�صطينيان بنري�ن قو�ت �الحتالل على حاجز �حلمر�ء يف منطقة �الأغو�ر،   •

.
65

بعد �أن حاوال طعن جنود �حلاجز �لع�صكري

�نتفا�صة  و�صف  رف�صه  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  جدد   •

�لقد�ص باأنها “�نتفا�صة حتريك” �أو “�نتفا�صة �ل�صباب �ملحبط”، موؤكد�ً �أنها �نتفا�صة “حترير 

.
66

�الأر�ص و�الإن�صان”، ولن ي�صتطيع �أحد �إيقافها

�لفل�صطينية  �لف�صائل  �أن  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �أكد   •

�ملوقف  باإيجابية  ي�صاع  ما  خالف  على  �مل�رشي،  �جلانب  مع  �ملعب  فتح  مبادرة  تناق�ص  مل 

“�صاألت   ،Facebook �أبو مرزوق، على �صفحته على �لفي�صبوك  �مل�رشي من �ملبادرة. وقال 

عدد�ً ال باأ�ص به من قادة �لف�صائل عن �ملوقف �الأهم يف �لق�صية، موقف م�رش، فكان �جلو�ب 

�إيجابياً و�الأمر فقط متوقف على حما�ص، وهذ� ما دفعني �إىل �صوؤ�ل �الإخوة يف م�رش مبا�رشة، 

و�لغريب �أين وجدت من جو�ب �الإخوة يف م�رش ال �أحد من �لف�صائل ناق�ص معهم �ملبادرة، و�أن 

�لق�صية �الأهم بالن�صبة لهم هو �الأمن  �لكثريين عن موقفهم غري �صحيحة، و�أن  ت�رشيحات 

.
�صو�ء للعاملني يف �ملعب، �أو �الأمن للم�صافرين”67

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح �مل�رشف على �ل�صاحة �للبنانية عز�م �الأحمد، عقب لقائه   •

و�ال�صتقر�ر  �لهدوء  “حالة  �إن  بريوت،  يف  �مل�صنوق،  نهاد  �للبناين  و�لبلديات  �لد�خلية  وزير 

و�الن�صباط �لذي تعي�صها �ملخيمات �لفل�صطينية، دليل على جناح �لتن�صيق و�لتعاون �مل�صرتك 

�لفل�صطيني - �للبناين على خمتلف �مل�صتويات من �أجل عدم ��صتغالل �ملخيمات ل�رشب �الأمن 

.
و�ال�صتقر�ر و�ل�صلم �الأهلي يف لبنان”68

�لناطق با�صم �حلركة  �أبيب، و�أ�صاد  �ل�صهيد ن�صاأت ملحم منفذ عملية تل  نعت حركة حما�ص   •

ح�صام بدر�ن بال�صهيد ملحم، �لذي �أربك دولة �الحتالل الأكرث من �أ�صبوع متو��صل، بعد �أن 

حطم �أ�صطورة �لقب�صة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، �لتي يتفاخرون بها، ونفذ عمليته يف قلب �لعدو 

.
69

بكل ثبات و�صكينة و�إبد�ع

 2015 �صنة  خالل  و��صل  �الحتالل  �أن  �حلالوة،  �أبو  �إ�صماعيل  �خلليل  �أوقاف  مدير  �أكد   •

�مل�صلني  وو�صول  وقت،   600 لنحو  �الآذ�ن  رفع  مبنعه  �الإبر�هيمي،  �مل�صجد  بحق  �نتهاكاته 

�أربعة  �ل�صبت  يوم  �الأذ�ن  رفع  ينع  �الحتالل  �أن  �إىل  �حلالوة  �أبو  و�أ�صار  �إليه.  �لفل�صطينيني 

�أوقات، من وقت �صالة �لفجر �إىل �ملغرب، فيما ينع رفع �الأذ�ن يف وقت �صالة �ملغرب بحجة 

.
70

�إزعاجه للم�صتوطنني
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ال�صبت، 2016/1/9

�رشد�  قرية  يف  �حللبي،  مهند  �ل�صهيد  عائلة  منزل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  فجرت   •

يف بد�أت  �لتي  �لقد�ص  �نتفا�صة  يف  �لطعن  عمليات  منفذي  �أول  هو  و�حللبي  �هلل.  ر�م   �صمال 

.
ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 712015

ما  موؤخر�ً  �حلركة  تلقي  عن  زكي،  عبا�ص  فتح  حركة  يف  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ك�صف   •

قائمة على  وو�صعها  مكاتبها  باإغالق  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  من  بـ“تهديد�ت   و�صفها 

.
�الإرهاب، يف حال متت حماكمة قادة �إ�رش�ئيل �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية”72

�أكد ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح نبيل �صعث، �أن جناح حركتي حما�ص وفتح يف �لتو�صل   •

�إىل حكومة وحدة وطنية فل�صطينية، كفيل باأن ي�صع حالً للكثري من �مل�صاكل �لتي يعاين منها 

قطاع غزة. وك�صف �صعث عن �أن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص يتعر�ص لـ“�ملخطط 

.
73

نف�صه” �لذي تعر�ص له �لرئي�ص �لر�حل يا�رش عرفات

 Euro-Mid Observer for �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  �إح�صائية  بينت   •

��صت�صهدو�  �لذين  عدد  �أن   ،2016/1/8–2015/10/1 فرتة  غّطت  �لتي   ،Human Rights

باحتجاز  “�إ�رش�ئيل”  تقوم  ن�صاء،  و7  طفالً،   27 بينهم  �صخ�صاً،   150 بلغ  �لفل�صطينيني  من 

جثة 24 �صخ�صاً منهم. فيما بلغ عدد �لذين قتلو� من �الإ�رش�ئيليني 27 �صخ�صاً، بينهم �مر�أة 

و�حدة. وعلى �صعيد �مل�صابني، بلغ عددهم من �لفل�صطينيني 15,759 م�صاباً، فيما بلغ عدد 

352 �إ�صابة طفيفة �إىل متو�صطة، و33 �إ�صابة 385 م�صاباً، منهم   �مل�صابني من �الإ�رش�ئيليني 

.
74

خطرية

االأحد، 2016/1/10

�لناطق  و�أكد  �لبي.  رفح  معب  �أزمة  ملناق�صة  �لف�صائلية  باللجنة  حما�ص  حركة  �لتقت   •

وقال و�رشيحاً.  جاد�ً  كان  �للقاء  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  زهري،  �أبو  �صامي  �حلركة   با�صم 

بكل  للقيام  غزة  �إىل  �حلكومة  بو�صول  ترحيبها  للف�صائل  �أكدت  حما�ص  �إن  زهري  �أبو 

م�صوؤولياتها يف �ملعب وغريه، و�صدد على �أنه ال مانع لدى �حلركة من �أن تت�صلم جلنة وطنية 

.
75

من �لف�صائل مهمة �الإ�رش�ف على �ملعب

�ل�صعب  حزب  يف  �لقيادي  �لبي،  رفح  معب  �أزمة  ملناق�صة  �لف�صائلية  �للجنة  ع�صو  قال   •

حما�ص  حركة  مقرتح  رف�صت  �لفل�صطينية  �لف�صائل  “جلنة  �إن  �لعو�ص،  وليد  �لفل�صطيني 

ب�صاأن �أن تتوىل جلنة م�صكلة منها )من �لف�صائل( �إد�رة معب رفح”، م�صري�ً �إىل �أن �للجنة طلبت 

.
76

�إبقاء �لنقا�ص ب�صاأن مبادرتها �لر�مية �إىل ت�صلم حكومة �لوفاق �لفل�صطينية �إد�رة �ملعب
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Mossad جزء ال  �ملو�صاد  �أن جهاز  نتنياهو على  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �صدد رئي�ص �حلكومة   •

يتجز�أ من �أمن “�إ�رش�ئيل”، و�أ�صاف قائالً: “على خلفية �صعود �لتطرف �الإ�صالمي و�الإرهاب 

�لتوجيه  دقيقة  و�الأ�صلحة   ،]Cyber Warfare[ �ل�صايب  �أهمية  و�زدياد  يار�صه،  �لذي 

�إطار �لتعامل مع  �أكرث فاأكرث يف  و�أ�صلحة �لدمار �ل�صامل، يلعب �ملو�صاد دور�ً ي�صبح رئي�صياً 

هذه �لتهديد�ت، ويف �إقامة عالقات مع دول يزيد عددها عّما يكن �لتحدث عنه هنا، مبا يف ذلك 

.
يف �لعامل �لعربي”77

قال وزير �الأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية �لفل�صطينية يو�صف �دعي�ص، �إن �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية   •

و�ملقامات،  �لعبادة،  ودور  �ملقد�صات،  على  �مل�صللة  �الإعالمية  و�لت�رشيحات  و�النتهاكات 

 .
78

و�الأ�رشحة، و�ملقابر خالل �صنة 2015، جتاوزت 1,336 �عتد�ء

�أعلنت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية وجهاز �ل�صاباك عن �عتقال �أربعة فل�صطينيني يف ت�رشين �لثاين/   •

 35 �صارع  على  نار  �إطالق  عمليات  لتنفيذ  و�لتخطيط  خلية،  ت�صكيل  بتهمة   ،2015 نوفمب 

باخلليل. وذكر �ل�صاباك �أنه مّت تقدمي الئحة �تهام �صّدهم ت�صم تهماً عديدة، �أهمها: �الن�صمام 

.
لتنظيم “�إرهابي” تابع حلركة حما�ص، و�لتخطيط لتنفيذ عمليات “�إرهابية”79

فل�صطينية  ف�صائل  بح�صور  النطالقتها،   51 �لـ  �لذكرى  �صورية  يف  فتح  حركة  �أحيت   •

من �حلركة  من  قياد�ت  �إىل  باالإ�صافة  “�لبعث”،  وحزب  �ل�صوري  �لنظام  عن   وممثلني 

.
80

�ل�صفة �لغربية

Maariv �الإ�رش�ئيلية �إن �النقالب �لذي قاده عبد �لفتاح �ل�صي�صي يف  قالت �صحيفة معاريف   •

“�إ�رش�ئيل” يف جمال مو�جهة تهريب  م�رش قد �أف�صى �إىل تقلي�ص �جلهد �حلربي �لذي تبذله 

يو�صي  �ملو�صاد  رئي�ص  �أن  �ل�صحيفة  وذكرت  �لفل�صطينية.  للمقاومة  غزة  قطاع  �إىل  �ل�صالح 

�ملخابر�ت  مع  و�لتعاون  �لعالقات  تعزيز  �أولوياته  ر�أ�ص  على  و�صع   Yossi Cohen كوهني 

.
81

�مل�رشية

�لق�صية  لدعم  �لدولية  �ل�صاحة  بالتحرك على  �ملعنية  �مل�صغرة  �لعربية  �لوز�رية  �للجنة  دعت   •

�لفل�صطينية، �إىل عقد موؤمتر دويل بهدف �لتو�صل �إىل �إن�صاء �آلية دولية فعالة الإنهاء �الحتالل 

 .
82

�الإ�رش�ئيلي لالأر��صي �لفل�صطينية، و�إجناز حّل �لدولتني يف �إطار زمني حمدد

االإثنني، 2016/1/11

�أكد �ملدير �لعام لالأمن �لعام �للبناين �للو�ء عبا�ص �إبر�هيم، خالل لقائه ع�صو �للجنة �ملركزية   •

لالجئني  �لفل�صطينية  �لوثائق  مو�صوع  حّل  على  جاٍر  �لعمل  �أن  �الأحمد،  عز�م  فتح  حلركة 

.
83

�لفل�صطينيني يف لبنان، بالتو�زي مع �إ�صد�ر جو�ز �ل�صفر �للبناين �جلديد
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يكن  �لقد�ص  �نتفا�صة  خالل  فل�صطينية  هجمة  �ألف  بني  من  �أن  �الإ�رش�ئيلي  و�ال  موقع  ذكر   •

ودع�ص  بال�صكاكني،  طعن  وعمليات  حجارة،  و�إلقاء  فل�صطينية،  مظاهر�ت  عن  �حلديث 

و�صل  �إ�رش�ئيليون،  وجرحى  قتلى  فيها  وقع  عملية   296 وهناك  نار؛  و�إطالق  بال�صيار�ت، 

.
84

عددهم �إىل 30 قتيالً، و500 م�صاب، من بينهم 340 مدنياً و�لباقي جنود

�الأو�صاع  تدهور  “�إن   Isaac Herzog هرت�صوغ  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  رئي�ص  قال   •

هذه  �ندالع  من  حّذرنا  “لقد  و�أ�صاف:  ثالثة”.  �نتفا�صة  و�إمنا  موجة،  مبثابة  لي�ص  �الأمنية 

�النتفا�صة قبل �أ�صهر”. و�أو�صح هرت�صوغ، خالل جل�صة كتلة �ملع�صكر �ل�صهيوين �لبملانية، 

.
�أن “رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو فقد �ل�صيطرة”85

�جلي�ص،  يف  �لهند�صة  وحدة  تتبع  جديدة  ع�صكرية  كتيبة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قو�ت  �صكلت   •

�لكتيبة  وحتمل  �لياب�صة”.  على  و�لبيولوجية  و�لكيماوية،  �لنووية،  “�ملو�د  مو�جهة  مهمتها 

.
86Sayfan جلديدة ��صم �صيفان�

�قتحم جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي جامعة بريزيت يف �ل�صفة �لغربية، و�صادر �أجهزة حا�صوب   •

و�أدو�ت ي�صتخدمها �لطالب، و�عتقل ع�صو�ً يف جمل�ص �حتاد طلبة �جلامعة. و�أ�صدرت �إد�رة 

�صارخ  “�نتهاك  �أنه  ذلك  و��صفة  �جلامعي،  حرمها  �قتحام  فيه  د�نت  بياناً  بريزيت  جامعة 

.
لالأعر�ف و�ملو�ثيق �لتي حترم �لتدخل يف �ملر�فق �الأكاديية و�العتد�ء عليها”87

�للقاء�ت  �إن   Mouloud Jawish Oglu �أوغلو  جاوي�ص  مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزير  قال   •

�إىل  �لتو�صل  بعد  يتم  مل  �أنه  �إال  �لعالقات،  تطبيع  بغر�ص  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  مع  م�صتمرة 

.
88

تفاهم

�الإ�صالمية  �خلريية  �ملقا�صد  م�صت�صفى  �إىل  بها  قام  زيارة  خالل  �صويدي،  برملاين  وفد  �أعلن   •

�مل�صايف  ل�صالح  �لتبعات  جلمع  تهدف  �لتي  �الأمل”،  “�صعاع  حملة  �إطالق  عن  �لقد�ص،  يف 

.
89

�لفل�صطينية، ويف مقدمتها م�صت�صفى �ملقا�صد

�إن �التفاق �لذي مّت �لتوقيع و�لت�صديق   ،Pope Francis �لفاتيكان فرن�صي�ص �الأول  قال بابا   •

عليه مع دولة فل�صطني، يظهر �إمكانية �لتعاي�ص �ل�صلمي بني �لديانات �ملختلفة. و�أ�صاف بابا 

�لفاتيكان قائالً: “�أمنيتي �أن يتمكن �لعام �جلديد من ت�صميد �جلر�ح �لعميقة �لتي تف�صل بني 

.
�الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني، و�أن ي�صمح يف �إحالل �لتعاي�ص �ل�صلمي بني �ل�صعبني”90

الثالثاء، 2016/1/12

فقد  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  بر�صا�ص  فل�صطينيني  ثالثة  ��صت�صهد   •

�أعدمت قو�ت �الحتالل فل�صطينيني �ثنني باإطالق �لنار عليهما يف منطقة بيت عينون، �صمال 
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�خلليل، وذلك بزعم حماولتهما طعن جنود، فيما ��صت�صهد ثالث �إثر �إ�صابته بر�صا�صة قاتلة 

.
91

يف �ل�صدر خالل مو�جهات يف مدينة بيت جاال

قال جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني خالل جل�صته �الأ�صبوعية، �إن �قرت�ح حركة حما�ص بت�صكيل   •

جلنة ف�صائلية لالإ�رش�ف على �إد�رة �صوؤون معب رفح بديالً عن مقرتحات �لف�صائل، ما هو 

“حما�ص �لتي مل متكن حكومة �لوفاق �لوطني  �أن  “حماولة للمماطلة و�ملر�وغة”، ويوؤكد  �إال 

.
من �أد�ء مهامها يف �ملحافظات �جلنوبية، غري معنية بتخفيف معاناة �ل�صعب �لفل�صطيني”92

�إن �حلركة ما ز�لت بانتظار ردود �للجنة  �أبو زهري،  قال �لناطق با�صم حركة حما�ص �صامي   •

�لف�صائلية ملعب رفح حول �ملقرتحات و�ال�صتف�صار�ت �لتي قدمها وفد �حلركة للجنة. و�أو�صح 

للنقا�ص، �ملطروحة  �الأفكار  �إحدى  هي  �لف�صائل  ورقة  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  زهري،   �أبو 

�إىل  بحاجة  وهي  جوهرية،  ��صتف�صار�ت  قدمت  و�إمنا  ترف�صها،  مل  حما�ص  �أن  �إىل  م�صري�ً 

تو�صيحات ب�صاأنها من �للجنة �لف�صائلية. و�أ�صاف �أبو زهري �إن �حلركة لي�صت حري�صة على 

.
93

�أن تكون موجودة على �ملعب، لكن يجب على �حلكومة �أن تتحمل م�صوؤولياتها كاملة يف غزة

حلل  �إمكانياتها  بكل  ت�صعى  �حلركة  �إن  �لقو��صمي،  �أ�صامة  فتح  حركة  با�صم  �ملتحدث  قال   •

م�صكلة معب رفح، متهيد�ً حلل كافة ق�صايا �لوحدة �لوطنية، ��صتناد�ً �إىل ما مّت �التفاق عليه، 

وقال �إن مقرتحات حما�ص حول معب رفح للجنة ف�صائل �لعمل �لوطنية و�الإ�صالمية يف غزة، 

.
94

تهدف �إىل ت�صويف �ملبادرة، و�إفر�غها من م�صمونها ب�صكل كامل

بنيامني  و�صفها  و�لتي   ،Rahav ر�هاف  �أملانيا  من  �خلام�صة  �لغو��صة  “�إ�رش�ئيل”  ت�صلمت   •

.
95

نتنياهو، باأنها “�صالح ر�دع” مبو�جهة �أعد�ء بالده

“�إ�رش�ئيل” ت�صعر باخلوف طيلة �لوقت، كما مل  �أن تبقى  �إنه ال يعقل  �أفيجدور ليبمان  قال   •

متاماً  و�صكاكني،  �أ�صلحة  حتمل  �لقد�ص  يف  فل�صطينية  مظاهر�ت  حت�صل  �أن  �ملعقول  من  يعد 

زعيم  لتهديد�ت  ن�صتمع  �أن  معقوالً  لي�ص  �أنه  ليبمان  و�أ�صاف  غزة.  يف  حما�ص  كمظاهر�ت 

حما�ص يف غزة �إ�صماعيل هنية �صّد “�إ�رش�ئيل”، يجب �أن يتّم �غتياله على من�صة �خلطاب �لتي 

.
96

يقف عليها

“�لتال�صيميا” �لنري�ن بنف�صه يف منزله مبخيم �لبج  �أ�رشم �صاب فل�صطيني م�صاب مبر�ص   •

لبنان، لعدم متكنه من دفع تكاليف  �لفل�صطينيني يف منطقة �صور بجنوب  �ل�صمايل لالجئني 

له  طاقة  ال  �لتي  �مل�صت�صفى  دخوله  تتطلب  “�لتال�صيميا”  من  �ملري�ص  ومعاجلة  �ال�صت�صفاء. 

على دفع تكاليفها، بعدما قل�صت وكالة �الأونرو� يف لبنان خدماتها �لطبية، وحتملها لتكاليف 

.
97

حتويل �ملر�صى �إىل �مل�صت�صفيات
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دعت وزيرة خارجية �ل�صويد مارجوت وول�صرتوم Margot Wallström �إىل �إجر�ء حتقيق   •

لتحديد ما �إذ� كانت “�إ�رش�ئيل” مذنبة يف عمليات قتل فل�صطينيني خارج �إطار �لقانون خالل 

 .
98

�النتفا�صة �لفل�صطينية

حركة  ل�صالح  ��صتوريا�ص،  �إقليم  يف  �الإ�صبانية  كا�صرتيون  مدينة  جمل�ص  �أع�صاء  �صّوت   •

 Boycott, Divestment and )ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص�

Sanctions )BDS( campaign، حيث تبنى حزب �لي�صار �ملوحد �الإ�صباين �حلملة بتاأييد من 

.
99

حزب �لعمال �ال�صرت�كي �الإ�صباين

االأربعاء، 2016/1/13

قال �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي غادي �صامني Gadi Shamni، �إن �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة   •

مهمة  ��صتخبار�تية  مبعلومات  �الإ�رش�ئيلي  و�جلي�ص  �ملخابر�ت  بتزويد  تقوم  �لفل�صطينية 

ملو�جهة �النتفا�صة �لفل�صطينية. و�أ�صار �صامني �إىل �أن نقل �ملعلومات �ال�صتخبار�تية ُيعّد �أهم 

�لذي  �لتعاون  �أن  على  و�صدد  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”  بني  �الأمني  �لتعاون  �أمناط 

.
100

�أبدته �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة كان له دور بارز يف حت�صني �الأو�صاع �الأمنية

باالإعد�م  �أحكاماً  �لع�صكري يف قطاع غزة  �لق�صاء  بهيئة  �لد�ئمة  �لع�صكرية  �ملحكمة  �أ�صدرت   •

.
101

�صنقاً على �أربعة �أ�صقاء مد�نني بالتخابر مع جهاز �الحتالل

��صت�صهد مو�صى �أبو زعيرت، و�أ�صيب ثالثة بجروح متو�صطة يف ق�صف �إ�رش�ئيلي ��صتهدف   •

�الحتالل  جي�ص  وزعم  غزة.  قطاع  يف  الهيا  بيت  مدينة  �صمال  �لفل�صطينيني  من  جمموعة 

�صمايل  �الأمني  �ل�صياج  قرب  نا�صفة  عبو�ت  زرع  حاولت  جمموعة  ��صتهدف  �جلو  �صالح  �أن 

.
102

�لقطاع

�لعام،  �الإ�رش�ب  لبنان  يف  �لفل�صطينية  و�الإ�صالمية  �لوطنية  و�لقوى  �لف�صائل  قيادة  �أعلنت   •

.
103

وتنفيذ وقفة �حتجاجية جماهريية �أمام مكاتب مدر�ء �الأونرو� يف �ملخيمات

لتحرير  �لديوقر�طية  للجبهة  �لع�صكري  �جلناح  �لوطنية،  �ملقاومة  كتائب  خّرجت   •

�لنخبة لـ“وحد�ت  متخ�ص�صة  ع�صكرية  دورة  غزة،  قطاع  جنوب  �أقيم  حفل  يف   فل�صطني، 

.
�لقتالية”104

�أو�صحت در��صة �إح�صائية �أعدها مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي، �أن عدد �صهد�ء   •

�نتفا�صة �لقد�ص �لتي �نطلقت يف 2015/10/1 �رتفع �إىل 157 �صهيد�ً. و�أ�صارت �لدر��صة �إىل �أن 

حمافظة �خلليل ت�صدرت قائمة �ملحافظات حيث قدمت 49 �صهيد�ً، كانت بلدة �صعري من �أكرث 
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�لقرى �صخاء بهم )11 �صهيد�ً(. وبينت �لدر��صة �أن عدد �ل�صهد�ء �الأطفال بلغ 30 �صهيد�ً، و�أن 

.
105

�الحتالل ما ز�ل يحتجز 10 جثامني ل�صهد�ء

ماغنو�ص  كارل  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ل�صويدي  �ل�صفري  ��صتدعاء  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قرر   •

ني�صري Carl Magnus Nesser لـ“�لتوبيخ”، و�أعربت �خلارجية �الإ�رش�ئيلية له عن �حتجاجها 

�صوهت  “�لتي  وول�صرتوم  مارجوت  �ل�صويد  خارجية  وزيرة  ت�رشيحات  على  وغ�صبها 

�لو�صع �حلقيقي يف �إ�رش�ئيل”، متهمة “بيانات وول�صرتوم ت�صهد على �نحيازها، بل و�صلوكها 

.
�ملعادي الإ�رش�ئيل، وتك�صف �أنها ال تفهم ما يجري يف �ملنطقة”106

مقررة  كانت  �لتي  �حلزب،  لرئا�صة  �لد�خلية  �النتخابات   Likud �لليكود  حزب  حمكمة  �ألغت   •

�ملنتخب  �لرئي�ص  هو  نتنياهو  بنيامني  �أن  باالإجماع  �ملحكمة  �أع�صاء  وقرر   ،2016/2/23 يف 

.
107

للحزب

دوالر(  مليون   17.77 )نحو  �صيكل  مليون   70 بتحويل  �الإ�رش�ئيلية  �لز�رعة  وز�رة  قامت   •

.
للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية، وذلك حتت بند “�لتطوير �لزر�عي”108

 The United Methodist �ملتحدة  �مليثودية  للكني�صة  �لتابع  �لتقاعد  �صندوق  �إد�رة  �أعلنت   •

قر�رها عن  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف  �لدينية  �لطو�ئف  �أكب  من  و�حدة   ،Church 

يف  لدورها  نظر�ً  �إ�رش�ئيلية،  بنوك  خم�صة  �أكب  من  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �لتعامل  وقف 

.
109

�مل�صاريع �ال�صتيطانية يف �ل�صفة

اخلمي�س، 2016/1/14

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية عن ��صت�صهاد فل�صطينينَي بر�صا�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي،   •

.
110

�أحدهما �رشق مدينة �خلليل و�لثاين �صمال مدينة نابل�ص

على  �الأونرو�  وكالة  �إقد�م  �إن  مرة،  ر�أفت  لبنان  يف  حما�ص  حلركة  �الإعالمي  �مل�صوؤول  قال   •

له نتائج �صيا�صية خطرة،  لبنان  �لفل�صطينيني يف  �ملقّدمة لالجئني  �ل�صحية  تقلي�ص �خلدمات 

فهو يظهر وجود قر�ر دويل باإنهاء دور �الأونرو�، و�إنهاء ق�صية �لالجئني، ما يفتح �لباب �أمام 

.
111

�حتمال �لتوطني و�إ�صقاط حّق �لعودة

�تهم بنيامني نتنياهو �الحتاد �الأوروبي )European Union )EU بالتعامل مع بالده مبعايري   •

�أخالقي  وغري  �صائن،  “�أمر  للتحقيق  دعوتها  �إن  قائالً  بانتقاده  �ل�صويد  و�خت�ص  مزدوجة، 

وغبي. �لنا�ص يد�فعون عن �أنف�صهم �صّد مهاجمني يحملون �صكاكني يحاولون طعنهم حتى 

.
�ملوت ويطلقون �لنار على هوؤالء �لنا�ص... فهل يكون ذلك قتالً خارج �إطار �لقانون؟”112
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حّد  �إىل  �لعنف  ت�صاعد  منعت  “�إ�رش�ئيل  �إن  يعلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

“�أن  وتوقع  �ال�صتباقية”،  و�العتقاالت  �ملد�همات  خالل  من  م�صلحة،  فل�صطينية  �نتفا�صة 

يتوقف �لعنف”. و�أ�صاف يعلون، خالل حديثه الإذ�عة “�صوت �إ�رش�ئيل”، “متكنا من �إحباط 

خمططات من منظمات... �إرهابية مثل حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي ل�صّن هجمات. لو كان �الأمر 

يعود لهم لكانت هناك تفجري�ت �نتحارية، وهجمات م�صلحة هنا كل يوم”، وقال: “ما نحققه 

على هذه  �أي�صاً  �صنتغلب  لكم  �أقول  �لده�ص.  �أو  بالطعن  �لهجوم  يقّو�ص حماوالت  من جناح 

.
�لظاهرة، لكن هذه عملية ت�صتغرق وقتاً. �إح�صائياً ن�صهــد تر�جعاً”113

�أنه   ،Aryeh Deri �أرييه درعي   ،Shas �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي، رئي�ص حزب �صا�ص  �أعلن وزير   •

يقرر  عربي  مو�طن  كل  من  �الإ�رش�ئيلية  �جلن�صية  �صحب  على  ين�ص  قانون  باقرت�ح  يتقدم 

�أو تقدمي الئحة �تهام �صّده، ولن تتاح له  �إىل �لق�صاء  �الن�صمام لتنظيم د�ع�ص، دون �للجوء 

.
114

�لعودة و�للجوء �إىل م�صار ق�صائي معنّي لاللتما�ص

ذكرت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية �أن �أعد�د �مل�صابني مبر�ص �ل�رشطان يف قطاع غزة ت�صاعف   •

“�إ�رش�ئيل” الأ�صلحة حتتوي على  بعد �حلروب �الإ�رش�ئيلية �لـثالثة على �لقطاع، و��صتخد�م 

خم�صة  نحو  هناك  �لوز�رة  الإح�صائيات  ووفقاً  �ملخ�صب.  و�ليو�رنيوم  �الأبي�ص،  �لف�صفور 

.
115

�آالف حالة م�صابة بال�رشطان يف قطاع غزة

يف  �الأ�صماك  �صيادي  على  نار  �إطالق  حادثة   139 �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  وثق   •

وذكر  �صياد�ً.   71 �عتقل  حني  يف  �صياد�ً،   24 �إ�صابة  �إىل  �أدت   ،2015 �صنة  خالل  غزة  قطاع 

مبا�رش  ب�صكل  قذ�ئف   6 �أطلق  فيما  �صيد،  قارب   16 �أتلف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أن  �ملركز 

�أدت مل�صادرة �لفل�صطينية  �ل�صيد  �إ�صافة لعمليات مالحقة لقو�رب  �ل�صيادين،   على مر�كب 

.
116

22 قارب �صيد، و5 قطع �صباك

اجلمعة، 2016/1/15

�نتفا�صة  ��صتمر�ر  �أن  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  بحر،  �أحمد  �أكد   •

.
117

�لقد�ص ل�صهرها �لر�بع يعّد هزية لكيان �الحتالل و�أجهزته �الأمنية

�أكد نائب �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي زياد �لنخالة �أن �ملقاومة �لفل�صطينية جاهزة   •

للت�صدي الأي عدو�ن �أو ت�صعيد �إ�رش�ئيلي جديد، وقال �إن �ملقاومة �صتُدخل “�أمناطاً جديدة” 

على �النتفا�صة، كما �تهم �أطر�فاً مل ي�صمها، بالتهرب من �مل�صوؤولية عن ��صتمر�ر �أزمة �إغالق 

.
معب رفح، لتحقيق “مكا�صب �صيا�صية”118
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�آخرون بجروح،  و�أ�صيب ع�رشة  �صابان يف قطاع غزة بر�صا�ص قو�ت �الحتالل،  ��صت�صهد   •

.
119

جر�ء جتدد �ملو�جهات مع قو�ت �الحتالل �ملتمركزة �رشق خميم �لبيج، و�صط قطاع غزة

�أكد فريق �لر�صد و�لتوثيق يف جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية �أنه وّثق حتى �ليوم   •

�أكرث من 3,100 فل�صطيني �صوري ق�صو� ب�صبب �حلرب �لد�ئرة يف �صورية. حيث �أدى �لق�صف 

�إىل موت 1,056 الجئاً فل�صطينياً: 694 الجئاً ب�صبب �ال�صتباكات �ملتبادلة بني �جلي�ص �لنظامي 

وجمموعات �ملعار�صة �ل�صورية �مل�صلحة، و431 الجئاً حتت �لتعذيب يف �صجون ومعتقالت 

.
120

�لنظام

فل�صطينيني  م�صتثمرين  بني  جتارية  �رش�كة  �صفقة  عن  �لنقاب  �لعبي  و�ال  موقع  ك�صف   •

فل�صطينيني  �أعمال  رجال  �أن  وبنّي   ،Rami Levy ليفي  ر�مي  �الإ�رش�ئيلي  �الأعمال  ورجل 

م�صرتك جتاري  جمّمع  الإقامة  �لقد�ص،  �صمال  يف  �أر��صي  من  م�صاحات  ب�رش�ء   قامو� 

)فل�صطيني – �إ�رش�ئيلي( مع ليفي، هو “�الأول من نوعه”، بحيث يربط بني بلدة �لر�م ومدينة 

.
121

ر�م �هلل، بتكلفة ت�صل �إىل نحو 200 مليون �صيكل )نحو 50.7 مليون دوالر(

قال �لناطق با�صم وز�رة �خلارجية �الأمريكية مارك تونر Mark Toner، يف معر�ص رده عن   •

ما يعدُّ تخلياً كامالً عن م�صاعي و��صنطن بتحقيق هدف �لدولتني، نظر�ً لتجاهل �لرئي�ص بار�ك 

�أوباما �الإ�صارة �إىل �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي يف خطابه �أمام �لكوجنر�ص Congress يف 

2016/1/12، و�أي�صاً جتاهل وزير خارجيته جون كريي John Kerry لالأمر يف خطابه �أمام 

جامعة �لدفاع �لوطني يف 2016/1/13: “�إن هذ� �لكالم غري �صحيح و�إن �الأولوية �لتي نعطيها، 

ويعطيها بالتحديد وزير �خلارجية كريي لهذه �لق�صية مل ترت�جع، ومل تتغري”. و�صدد تونر 

وبدعم  �لتوتر،  تخفيف  �أجل  من  �لطرفني  قادة  مع  م�صتمر  ب�صكل  منخرط  كريي  �أن  على 

كامل من �أوباما، من �أجل �إيجاد “�الأجو�ء �ملالئمة ال�صتئناف مباحثات �ل�صالم وحتقيق حّل 

.
�لدولتني، �لذي ي�صكل هدفنا، و�حلل �لوحيد يف نهاية �ملطاف”122

13.4 مليون دوالر(، كجزء من  12.3 مليون يورو )نحو  �الأوروبي عن دفعه  �أعلن �الحتاد   •

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  توفرها  �لتي  �الجتماعية  للمخ�ص�صات  �لُربعية  �لدفعة  يف  �إ�صهاماته 

.
123

للعائالت �لفقرية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة

ال�صبت، 2016/1/16

�صوؤون  د�ئرة  يف  يعمل  موظفاً  �لفل�صطيني  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  �عتقال  عن  �الإعالن   •

�ملفاو�صات �لتابعة ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف ر�م �هلل منذ ع�رشين عاماً، ب�صبهة �لتخابر 

.
124

مع �الأمن �الإ�رش�ئيلي
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“�الإد�رة  �إن  يو�صف،  �أبو  و��صل  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال   •

�الأمريكية ت�صغط باجتاه �إف�صال عقد �ملوؤمتر �لدويل لل�صالم، وتهدد بوقف �مل�صاعد�ت �ملالية 

.
لل�صلطة �لوطنية عند �لذهاب �إىل جمل�ص �الأمن �لدويل و�ملحكمة �جلنائية �لدولية”125

قال �صميح �لعبد، م�صوؤول ملف �حلدود يف �لوفد �لفل�صطيني �ملفاو�ص، �إن عدد �صكان بع�ص   •

�مل�صتعمر�ت ت�صاعف 10–13 مرة منذ �إقامة �ل�صلطة �لفل�صطينية. وت�صري �الأرقام �الإ�رش�ئيلية 

�ألف م�صتوطن، منهم نحو  630 �إىل  �لغربية و�صل  �ل�صفة  �ليهود يف  �مل�صتوطنني  �أن عدد   �إىل 

.
126

250 �ألفاً يف �رشقي �لقد�ص

�أن   ،Yair Lapid البيد  يائري   Yesh Atid م�صتقبل(  )يوجد  عتيد  ي�ص  حزب  رئي�ص  �أعلن   •

�أن يفهم  �إ�رش�ئيل وعلى �جلميع  “جزء من دولة  �أدوميم و�لقد�ص �ملحتلة،  م�صتعمرة معاليه 

ذلك، وهو ما يحتم علينا �النف�صال عن �لفل�صطينيني”. و�صدد البيد، خالل مقابلة مع �لقناة 

�الإ�رش�ئيلية �لتلفزيونية �لثانية، على �أن “�الإ�رش�ئيليني بحاجة لالنف�صال و�أن ال تبقى حياتهم 

مرتبطة بالفل�صطينيني”. ودعا البيد �إىل �إيجاد حّل �صيا�صي ي�صمن نزع �صالح حما�ص، ولي�ص 

.
127

�الكتفاء باجللو�ص يف �نتظار �جلولة �ملقبلة

�حتمال  مو�جهة  بهدف  م�رش،  مع  �حلدود  طول  على  مناور�ت  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أجرى   •

جرن�ل  عن  �الإ�رش�ئيلي  و�ال  موقع  ونقل  عمليات.  �صيناء”  “والية   - د�ع�ص  تنظيم  تنفيذ 

�إ�رش�ئيلي قوله، �إنه على �لرغم من �أن د�ع�ص - “والية �صيناء” ال يظهر موؤ�رش�ت على نيته 

��صتهد�ف “�إ�رش�ئيل” ب�صبب �ن�صغاله يف �حلرب �لد�ئرة �صّد �جلي�ص �مل�رشي، فاإن �الفرت��ص 

�صالحه  �صيوجه  �لتنظيم  هذ�  �إن  يقول  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ال�صرت�تيجية  �لتقدير�ت  يحكم  �لذي 

.
128

لـ“�إ�رش�ئيل” مبجرد �أن حتني له �لفر�صة

�الأوىل  �ملرحلة  �لعمادي  �ل�صفري حممد  �إعمار قطاع غزة  �لقطرية الإعادة  �للجنة  �فتتح رئي�ص   •

�مل�صتفيدين من  1,060 وحدة �صكنية على  �آل ثاين، ووزع  �ل�صيخ حمد بن خليفة  من مدينة 

�ملا�صية من تنفيذ م�صاريع جتاوزت قيمتها  �لفرتة  “متكنا خالل  �لعمادي:  �مل�رشوع. وقال 

دوالر  مليون   407 قيمتها  �لبالغ  �الأوىل  �لقطرية  �ملنحة  قيمة  �إجمايل  من  دوالر  مليون   230

.
كم�صاريع ��صرت�تيجية منفذة، وم�صاريع �أخرى جاري تنفيذها”129

هو  �الأمل  �نعد�م  �إن   Shimon Peres برييز  �صمعون  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  قال   •

�صبيغل دير  �صحيفة  مع  حو�ر  خالل  و�صدد،  �ل�صكاكني،  بانتفا�صة  �لفل�صطيني  قيام   �صبب 

�ل�صالم،  الإحالل  طريقة  �أف�صل  هو  �لدولتني  حّل  �أن  على  �الأملانية،   Der Spiegel

لوفاة �أدت  �لتي  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �صيا�صة  منتقد�ً  �لعنف،  دو�مة   و�إنهاء 

.
“م�صار �ل�صالم”130
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االأحد، 2016/1/17

َعتنِئيل،  م�صتعمرة  يف  منزلها  د�خل  طعن  لعملية  تعر�صها  بعد  �إ�رش�ئيلية  م�صتوطنة  ُقتلت   •

جنوب مدينة �خلليل، وبعدها الذ �ملنفذ بالفر�ر. كما ��صت�صهد فل�صطيني بنري�ن �أطلقها جنود 

.
131

�الحتالل بعد حماولته طعن �أحد �جلنود جنوب مدينة نابل�ص بالقرب من حاجز حو�رة

�لعربية  �لدول  بحر  �أحمد  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  طالب   •

و�الإ�صالمية لدعم �أنبل ق�صية عرفها �لتاريخ، ق�صية �صعب فل�صطني، وم�صاندة حقوقه. ودعا 

بحر م�رش �إىل �رشورة فتح معب رفح �أمام �لطلبة و�ملر�صى و�حلاالت �الإن�صانية، موؤكد�ً على 

حاجة �صعب فل�صطني مل�رش ودعمها وم�صاندتها للق�صية �لفل�صطينية، وعلى �أن �الأمن �لقومي 

.
132

�مل�رشي هو �أمن قومي فل�صطيني

م�صاكل  حلل  حركته  �صعي  على  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

�لفل�صطينيني يف لبنان. وقال م�صعل خالل لقاء مبمثل حما�ص يف لبنان علي بركة،  �لالجئني 

“�صنقوم بتحرك عاجل لدى �الأطر�ف �ملعنية لالإ�صهام يف حّل م�صكلة �ل�صحة و�ال�صت�صفاء، 
ترت�جع  حتى  �ل�صعبي  �حلر�ك  تو��صل  على  و�صّدد  �لفل�صطيني”.  �صعبنا  مطالب  يحقق  مبا 

�إد�رة وكالة �الأونرو� عن قر�ر�تها “�لتع�صفية �لظاملة” �لتي تت�صّمن تقلي�ص خدماتها يف لبنان، 

.
133

خ�صو�صاً يف جمال �ل�صحة و�ال�صت�صفاء

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، �إن �حلركة ترحب بفتح معب   •

رفح وباأي �صورة كانت. و�أ�صار �أبو مرزوق، يف �صفحته على �لفي�صبوك، �إىل مز�عم �لبع�ص 

�أنه �ُتفق مع �مل�رشيني لفتح معب رفح مبعزل عن حما�ص خدمة لل�صعب �لفل�صطيني، مبيناً �أنه 

مل يفتح �ملعب يف �أّي مرة باالتفاق مع حما�ص. و�أكد �أبو مرزوق �أن حما�ص مل تعرت�ص على فتح 

�أنه يكذب  �لت�رشيح �خلايل من �مل�صمون، �صوى  “ملاذ� هذ�  �ملعب دون م�صاورتها، مت�صائالً 

.
على �ل�صعب باأنه يخدمه”134

�أكد �أ�صامة حمد�ن، م�صوؤول �لعالقات �لعربية يف حركة حما�ص، �أن طهر�ن مل تطلب يوماً من   •

حما�ص قطع عالقاتها مع �أّي دولة �أخرى، نافياً وجود طلب من طهر�ن حلما�ص باإبد�ء موقف 

�صيا�صي �صّد �ل�صعودية. وقال حمد�ن “هذه �الأخبار مفبكة، وال �أ�صا�ص لها من �ل�صحة، ومل 

يحدث �صيء من هذ� �لقبيل، ال �ليوم وال يف �أي يوم على مد�ر عالقة �حلركة مع �إير�ن، و�لتي 

.
�متدت ما يزيد عن عقدين من �لزمان”135

قال �ملتحدث با�صم حركة فتح فايز �أبو عيطة �إن مالحقة �لعمالء تاأتي يف �صلب مهام �الأجهزة   •

�الأمنية �لفل�صطينية، �لتي تقوم بدورها يف مو�جهة خمططات �الإ�صقاط �لتي تقوم بها �أجهزة 
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ن �أبو عيطة دور �الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة �لغربية يف �حلفاظ على  �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وثمَّ

جلهاز  �لوطني  بالدور  م�صيد�ً  �الإ�رش�ئيلية،  �الأمنية  �الخرت�قات  من  �لد�خلية  �جلبهة  �صالمة 

�ل�صعب  من  للنيل  “�إ�رش�ئيل”  زرعتهم  �لذين  �لعمالء  �أحد  عن  �لك�صف  يف  �لعامة  �ملخابر�ت 

.
136

�لفل�صطيني وقيادته

حذَّر رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �الحتاد �الأوروبي من �تخاذ وزر�ء خارجية   •

دول �الحتاد قر�ر�ً بفر�ص عقوبات �قت�صادية على �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية، ور�أى نتنياهو �أن 

“�صيا�صة �لكيل مبكيالني جتاه �إ�رش�ئيل وت�صويه �حلقائق و�لتهجم عليها ومنا�صبتها �لعد�ء، 
لن حتول فقط دون �أن ي�صبح �الحتاد �الأوروبي �رشيكاً يف �ملحادثات يف �ل�رشق �الأو�صط، بل 

.
توؤ�رش �أي�صاً �إىل موقف غري م�صتحق وغري نزيه نرف�صه رف�صاً قاطعاً”137

حول  برملاين  نقا�ص  خالل  �صموتريت�ص،  بت�صلئيل  �لكني�صت  يف  �القت�صاد  جلنة  رئي�ص  زعم   •

“�أ�صحاب ملكية �الأر��صي �ملنقولة”، و�لذي �صادق عليه �لكني�صت بالقر�ءة  م�رشوع قانون 

�لتمهيدية، �أنه “ال يوجد ومل يكن هنا �صعب فل�صطيني، عليكم �لفهم باأننا ال نريد فقط �إلغاء 

وغزة”.  �ل�صفة  يف  �ليهودي  و�ل�صعب  �لدولة  و�صيادة  قانون  فر�ص  و�إمنا  �أو�صلو،  �تفاقيات 

و�أ�صاف �صموتريت�ص قائالً: “نحن �صن�صم �ملناطق �صو�ء �صئتم �أم �أبيتم؛ فهذه �أر�ص �إ�رش�ئيل 

.
لنا، لقد منحنا �إياها �هلل، نحن �صن�صم كل �أجز�ء �لوطن �إىل �أر�ص �إ�رش�ئيل”138

�الإعمار،  و�إعادة  �حل�صار  لك�رش  �لوطني  �حلر�ك  هيئة  با�صم  �لناطق  �صلمية،  �أبو  �أدهم  قال   •

�الأمم  �آلية  ح�صب  �الإعمار  بعملية  �لبدء  على  عام  مرور  بعد  بناوؤه  مّت  فقط  و�حد�ً  منزالً  �إن 

ماأوى  بال  يعي�صون  فل�صطيني  �ألف   100 من  �أكرث  �أن  �إىل  م�صري�ً   ،United Nations �ملتحدة 

�ألفاً   272 من  �أكرث  �أن  �صلمية  �أبو  و�أو�صح   .2014 �صيف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �نتهاء  منذ 

�ألف  و100  عامل  �ألف   150 من  �أكرث  جانب  �إىل  �حل�صار،  بفعل  �لعمل  عن  عاطلني  باتو� 

خريج جامعي بال عمل. وبنيَّ �أبو �صلمية �أن ��صتمر�ر �حل�صار فاقم من �لو�صع �ل�صحي يف 

�أ�صناف من �مل�صتهلكات �لطبية  205 �إىل  141 �صنفاً من �لدو�ء، باالإ�صافة   �لقطاع، حيث نفد 

.
139

�الأ�صا�صية

تعر�صت كني�صة رقاد �لعذر�ء �لبندكتانية �الأملانية العتد�ء�ت من قبل م�صتوطنني �إ�رش�ئيليني،   •

“�ملوت  بينها  من  �لكني�صة،  جدر�ن  �أبو�ب  على  للم�صيحية  معادية  كتابات  �كت�صاف  مّت  حيث 

�لبطريركية  يف  �الإعالمي  �مل�صت�صار  ن�صار،  �أبو  وديع  وقال  �إ�رش�ئيل”.  �أعد�ء  للم�صيحيني، 

تنادي  و�إمنا  �مل�صيح،  �ل�صيد  �صّد  فقط  لي�صت  خطها  مّت  �لتي  “�لعبار�ت  �لقد�ص،  يف  �لالتينية 

.
�أي�صاً بذبح �مل�صيحيني، و�إر�صالهم �إىل جهنم”140
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االإثنني، 2016/1/18

ب�صمان  فيه،  �الأع�صاء  و�لدول  �الأوروبي  �الحتاد  “�لتز�م  �الأوروبي  �لوز�ري  �ملجل�ص  �أكد   •

و�لرتتيبات  �حلالية  �الأوروبي  �الحتاد  لت�رشيعات  و�لفعال  �لكامل  �لتنفيذ  ��صتمر�ر 

“�لتز�مه على  �الأوروبي  �ملجل�ص  و�صدد  �مل�صتوطنات”.  منتجات  على  تنطبق  �لتي   �لثنائية 

�إ�رش�ئيل  �ملبمة بني دولة  �التفاقات  �أن ت�صري كل  �لدويل—  �لقانون  مع  —مت�صياً  ب�صمان 

�الأر��صي  على  �نطباقها  عدم  �إىل  �رشيح،  وب�صكل  فيه  لب�ص  ال  ب�صكل  �الأوروبي  و�الحتاد 

�لتي �حتلتها �إ�رش�ئيل يف �لعام 1967”، كما �صدد على �أن “�مل�صتوطنات غري �رشعية مبوجب 

.
�لقانون �لدويل، وت�صكل عقبة �أمام �ل�صالم وتهدد بجعل حّل �لدولتني م�صتحيالً”141

�أقامته  �لذي  �ال�صتقبال  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمته خالل حفل  �ل�صلطة  قال رئي�ص   •

�إن �مل�صيحيني ملح هذه �الأر�ص و�صيبقون  �أعياد �مليالد ببيت حلم،  �لطائفة �الأرمنية ملنا�صبة 

قائالً:  عبا�ص  و�أ�صاف  يرحل.  �أن  هو  عليه  يرحلو�  �أن  لهم  �أر�د  ومن  وبلدهم،  �أر�صهم  يف 

�إن�صان بغ�ص  �أّي  �لقتل و�إ�صالة دم  �ليومي، نحن �صّد  �لقتل و�لذبح  �لكثري من  “نحن نعاين 
�أّي  من  تخرج  دم  قطرة  �أّي  على  نحر�ص  نحن  لذلك  دينه،  �أو  عرقه،  �أو  جن�صه،  عن  �لنظر 

 �إن�صان”، موؤكد�ً �أن “مقاومتنا �صتبقى �صلمية ولن ندعو لغري ذلك، و�صن�صب و�صن�صمد على

.
�أر�صنا”142

هذه  تقوم  �لفل�صطينية  “�لقيادة  �أن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  با�صم  �لناطق  ذكر   •

�الأيام بتحرك فل�صطيني عربي ودويل جدي، لعقد موؤمتر دويل لل�صالم، تنبثق منه �آلية دولية 

.
جدية ملزمة الإ�رش�ئيل، الإنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي الأر��صي دولة فل�صطني �ملحتلة”143

��صت�صهد خليل مو�صى عامر، و�أ�صيب �صقيقه عدي بجروح متو�صطة، بعد دع�صهما من قبل   •

�خلطورة  بالغة  بجروح  �صعالن  حممد  عثمان  �أ�صيب  كما  �صلفيت.  من  بالقرب  م�صتوطن، 

�رشق جنوب  تقوع  م�صتعمرة  يف  �مل�صتوطنني  �أحد  قبل  من  نار  الإطالق  تعر�صه   جر�ء 

حي  من  مقد�صياً  �صاباً  �الحتالل  �رشطة  �عتقلت  كما  م�صتوطنة.  طعنه  بدعوى  حلم،  بيت 

�رشطة  من  فرقة  توقيف  خالل  �صكيناً  �أ�صهر  �ل�صاب  �أن  �الحتالل  �رشطة  و�دعت  �صعفاط، 

�الحتالل ل�صابني من قريته. كما �عتقلت قو�ت �الحتالل فل�صطينياً قرب حو�رة جنوب نابل�ص، 

.
144

بحجة حماولته طعن جنود

�صتاينتز يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  �إن  �لثانية  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  قالت   • 

من  ظبي،  �أبو  �الإمار�تية  �لعا�صمة   ،2016 يناير  �لثاين/  كانون  خالل  ز�ر   Yuval Steinitz

�أجل بحث “�مل�صالح �مل�صرتكة بني �لبلدين”. و�أ�صافت �أن وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية تبحث 
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�إن �صتاينتز رف�ص  �أبو ظبي ويف دول عربية �أخرى. وقالت �لقناة  �إمكانية فتح ممثلية لها يف 

.
145

�لتعقيب على ذلك

خالل   ،Gadi Eisenkot �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �أركان  قائد  قال   •

 The Institute for National ملوؤمتر �لدويل �لتا�صع ملعهد �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي�

منفذين  �إىل  بالو�صول  بالغة  �صعوبة  “نو�جه  �أبيب:  تل  يف   Security Studies )INSS(

101 عملية طعن منذ  �إنذ�ر قبل تنفيذ  �أي  مفرت�صني للعمليات، ومل ي�صل �الأمن �الإ�رش�ئيلي 

حتدٍ  “�أمام  “�إ�رش�ئيل”  �أن  على  �آيزنكوت  و�صدد   .2015 �ملا�صي”  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

يوجد  فال  م�صبق،  ب�صكل  �لعمليات  �إحباط  منظومة  �رشبت  �ل�صكاكني  وظاهرة  حقيقي، 

�لفل�صطينية، �ل�صلطة  مع  �الأمني  بالتن�صيق  يتعلق  وفيما  عمليات”.  هكذ�  على  �إنذ�ر   �أي 

م�صلحة  “الأنه  �لتن�صيق  هذ�  م�صتقبل  حول  للت�صاوؤل  �صبب  يوجد  ال  �إنه  �آيزنكوت  قال 

.
م�صرتكة”146 �أمنية 

�إن  حنا،  �هلل  عطا  �الأب  �ملحتلة  �لفل�صطينية  باالأر��صي  �الأرثوذك�ص  �لروم  �أ�صاقفة  رئي�ص  قال   •

�لتهديد�ت بـ“ذبح �مل�صيحيني” من قبل �إرهابيني يهود، “لن تزيدنا �إال ثباتاً ومت�صكاً بقد�صنا، 

ومقد�صاتنا، ووطننا، وق�صيتنا �لوطنية”. كما �أكد �الأب حنا رف�صه “جملة وتف�صيالً” جتنيد 

.
147

م�صيحيي فل�صطني 1948 يف �صفوف جي�ص �الحتالل

�إىل  حادة  �نتقاد�ت   Dan Shapiro �صابريو  د�ن  “�إ�رش�ئيل”  يف  �الأمريكي  �ل�صفري  وجه   •

�ملوؤمتر  خالل  �صابريو،  وقال  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتيطانية  �ل�صيا�صة 

هناك  �أن  يبدو  “�أحياناً  �أبيب،  تل  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  �أبحاث  ملعهد  �لتا�صع  �لدويل 

للفل�صطينيني”،  و�الآخر  لالإ�رش�ئيليني  �أحدهما  �لقانون:  ب�صيادة  �اللتز�م  من  معيارين 

و�إذ�  وديوقر�طية؟  يهودية  دولة  لتبقى  �ل�رش�ع؟  حلل  �إ�رش�ئيل  خطة  هي  “ما  و�أ�صاف: 

هي  ما  فاإذ�ً  �لر�هن،  �لوقت  يف  �ملتناول  عن  بعيد�ً  �ل�صيا�صي  �حلل  يكون  �أن  ترى  كانت  ما 

يكن  �لتي  �الأدو�ت  هي  ما  و�ملتو�صط؟  �لق�صري  �ملدى  يف  �لنز�ع  و��صتقر�ر  الإد�رة  خطتها 

�صنبقى و�لذي  �إ�رش�ئيل،  عن  عاملياً  �لدبلوما�صي  دفاعنا  يف  مل�صاعدتنا  تقدمها  �أن   الإ�رش�ئيل 

.
ملتزمني به؟”148

الثالثاء، 2016/1/19

مئة  نحو  �عتقلت  “�أجهزتنا  �إن  فرج،  ماجد  �لفل�صطينية  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  مدير  قال   •

فل�صطيني منذ ت�رشين �أول/ �أكتوبر وحتى �الآن، كانو� يخططون لتنفيذ عمليات �صّد �أهد�ف 

�إ�رش�ئيلية و�صادرت �أ�صلحة من بع�صهم، كما متكنت من �إحباط 200 هجوم �صّد �إ�رش�ئيليني 
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خالل �لفرتة ذ�تها”. و�أ�صاف �أن “قو�ت �الأمن �لفل�صطينية عملت جنباً �إىل جنب مع �إ�رش�ئيل 

تاأكيده على �رشورة �حلفاظ  �ل�صلطة”. وجّدد فرج،  �نهيار  ملنع  �ملتحدة وغريها  و�لواليات 

“�لعنف  م�صيفاً:  �الإ�رش�ئيلي،  و�جلي�ص  �ل�صلطة  بني  قائمة  �الأمني  �لتن�صيق  عالقات  على 

.
و�الإرهاب لن يقّربا �لفل�صطينيني من حتقيق حلمهم”149

رحبت وز�رة �ل�صوؤون �خلارجية �لفل�صطينية بالبيان �ل�صادر عن �ملجل�ص �لوز�ري لالحتاد   •

للتدخل  نتيجة  خما�ص  طول  بعد  �صدر  و“�لذي  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �ملتعلق  �الأوروبي 

يف  �خلارجية،  د�نت  كما  �الأوروبية”.  �لد�خلية  �ملفاو�صات  جمريات  يف  �إ�رش�ئيل  من  �ل�صافر 

بيان �صحفي، “�لتدخل �الإ�رش�ئيلي عب بع�ص �لدول �الأع�صاء يف �الحتاد، و�لتي وبناء على 

مطالبة �إ�رش�ئيلية مبا�رشة، تبنت موقف �الحتالل، ود�فعت عن �إرهاب �مل�صتوطنني، ووفرت 

.
�لغطاء و�حلماية جلر�ئم �الحتالل”150

ق�صت حمكمة �لق�صاء �الإد�ري يف م�رش بعدم قبول �لدعوى �لتي تطالب مبنع �أع�صاء حركة   •

�لعمل  من  �لتحقيقات  �نتهاء  حلني  منها،  �خلروج  �أو  �مل�رشية،  �الأر��صي  دخول  من  حما�ص 

�الإجر�مي، �لذي �أدى �إىل مقتل 16 من �لقو�ت �مل�صلحة �مل�رشية بنقطة رفح �حلدودية.

�لناطق  وقال  م�رش.  يف  �الإد�ري  �لق�صاء  حمكمة  لقر�ر  تقديرها  عن  حما�ص  حركة  وعّبت 

�الإعالمي با�صم �حلركة �صامي �أبو زهري، يف ت�رشيح �صحفي، �إن حما�ص تعّد �لقر�ر مهماً، 

فهو ي�صهم يف �حلفاظ على موقف متو�زن مل�رش جتاه �الأطر�ف �لفل�صطينية، ويزيل �ل�صو�ئب 

يف �لعالقة بني حما�ص و�لقاهرة، “كما تاأمل �أن ي�صاعد يف �لتعجيل يف فتح معب رفح �أمام �أهلنا 

.
يف قطاع غزة”151

�أكد ممثل حركة حما�ص يف لبنان علي بركة �أن �ل�صعب �لفل�صطيني يف لبنان م�صتمر يف حتركاته   •

لدى  مطالبه  لتحقيق  مفتوحة  خيار�ت  ولديه  �الأونرو�،  وكالة  لقر�ر�ت  �لر�ف�صة  �ل�صعبية 

�الأمم  قر�ر  وتخالف  وظاملة،  تع�صفية  �الأونرو�  قر�ر�ت  �أن  بركة  و�أ�صاف  �لدولية.  �لوكالة 

.
152

�ملتحدة باإن�صاء وكالة �الأونرو�

د�ع�ص  تنظيمي  “عنا�رش  �إن  �ملجيد،  عبد  خالد  �لفل�صطينية  �لف�صائل  حتالف  �رّش  �أمني  قال   •

وجبهة �لن�رشة �صين�صحبون من خميم �لريموك قبل 25 �ل�صهر �حلايل، متهيد�ً لرتتيب عودة 

.
170 �ألف فل�صطيني �إليه جمدد�ً”153

خالل  فل�صطينياً  مو�طناً   185 ��صت�صهاد  حما�ص  حلركة  �الإعالمي  �ملكتب  �أعده  تقرير  ر�صد   •

83%، فيما بلغ  153 �صهيد�ً، بن�صبة  �لغربية قدمت  �أن �ل�صفة  �لتقرير  2015. و�أو�صح  �صنة 

 1948 15.5%، فيما قدمت �الأر��صي �ملحتلة �صنة  29 �صهيد�ً، بن�صبة  عدد �صهد�ء قطاع غزة 

.
154

ثالثة �صهد�ء
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�لفتى  منزل  �صتهدم  “�إ�رش�ئيل”  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أعلن   •

�صاعات  بعد   ،2016/1/17 يف  َعتنِئيل  م�صتعمرة  يف  طعناً  �إ�رش�ئيلية  بقتل  �ملتهم  �لفل�صطيني 

�ل�صلطة  جمدد�ً  نتنياهو  و�تهم  به.  �مل�صتبه  �لفل�صطيني  �لقا�رش  �عتقال  �جلي�ص  �إعالن  من 

يتوقف،  ال  �لفل�صطيني  �لتحري�ص  �إن  وقال  �لكر�هية”،  ون�رش  بـ“�لتحري�ص  �لفل�صطينية 

و“�إنهم ال يثقفون �أبناءهم على �لتعاي�ص و�ل�صالم، و�إمنا يغّذونهم باأوهام �لعودة �إىل حدود 

.
1948، �إىل حيفا، ويافا، وعكا، و�صفد، بدل دولة يهودية”155

لها،  تقرير  يف  �الأمريكية،   Human Rights Watch ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  طالبت   •

�ل�رشكات بالكف عن �لعمل يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية، وعن متويلها، وخدمتها، و�لتجارة 

هذه  �إن  وقالت  �الإن�صان.  حقوق  جمال  يف  م�صوؤوليات  من  عليها  مبا  �اللتز�م  �أجل  من  معها، 

�الأن�صطة ت�صهم يف نظام غري قانوين وم�صيء من حيث �لتعريف، وينتهك حقوق �لفل�صطينيني. 

هذه  تطوير  من  �مل�صتعمر�ت  يف  �لنا�صطة  �ل�رشكات  ت�صّهل  كيف  تقريرها  يف  �ملنظمة  ووثقت 

.
156

�الأخرية وتنمية �الأعمال فيها

 Euro-Mid Observer for Human �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  �أطلق   •

Rights، بالتز�من مع �نتهاء �ل�صنة �لعا�رشة للح�صار �الإ�رش�ئيلي �ملفرو�ص على قطاع غزة 

منذ �صنة 2006، عري�صة توقيع تطالب �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي 

فيديريكا موغرييني Federica Mogherini ب�رشورة �أن يقوم �الحتاد بلعب دور حا�صم يف 

.
157

�إنهاء ح�صار غزة، وتطوير م�رشوع �مليناء �لبحري �مل�صتقل للقطاع

�أن  عن  �لنقاب   Dore Gold جولد  دوري  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  لوز�رة  �لعام  �ملدير  ك�صف   •

“�الت�صال �ليوم، تقريباً، مع كل دولة عربية”، لكنّه ربط  �لكيان �ل�صهيوين بات قادر�ً على 

ور�أى  لل�صحف.  �الأوىل  �ل�صفحات  على  �أخبارها  و�صع  عدم  ب�رشط  �الت�صاالت  هذه  جناح 

جولد، خالل �ملوؤمتر �لدويل �لتا�صع ملعهد �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي يف تل �أبيب، �أن ما 

“�إ�رش�ئيل” ب�صكل رئي�صي، وهذ� رمبا �لتغيري �لدر�ماتيكي، هو �نفتاح �لعامل �لعربي  متلكه 

.
نحو �لعالقات �ل�رشية مع “�إ�رش�ئيل”158

االأربعاء، 2016/1/20

مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �إن  �الإ�رش�ئيلية   Peace Now �الآن  �ل�صالم  منظمة  قالت   •

�لفل�صطينية �الأر��صي  من   )
2
كم  1.545( دومناً   1,545 ت�صنيف  على  �صادق   يعلون 

“�أر��صي دولة”، م�صرية �إىل �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ت�صم �الأر��صي  �أنها  �رشق �أريحا على 

�مل�صنفة ج ب�صمت. وجاء يف تقرير للمنظمة �الإ�رش�ئيلية: “لقد �صيطر م�صتوطنون �إ�رش�ئيليون 

.
على هذه �الأر��صي خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية الأغر��ص �لزر�عة”159
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دعت حركة حما�ص �إىل حملة وطنية ملو�جهة �لتن�صيق �الأمني، �لذي تقوده �أجهزة �أمن �ل�صلطة   •

ت�رشيح  يف  زهري،  �أبو  �صامي  �حلركة  با�صم  �لناطق  و�أكد  �لغربية.  بال�صفة  �لفل�صطينية 

200 عملية �صّد �الحتالل  �أحبطت  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  باأن  �عرت�ف ماجد فرج  �أن  �صحفي، 

وحماربة  �الحتالل،  �أمن  خدمة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  دور  على  دليالً  يثل  �النتفا�صة  خالل 

.
160

�النتفا�صة �لفل�صطينية

وقادة  �ل�صعبية،  و�للجان  �لفل�صطينية،  �الإ�صالمية  �لوطنية  و�لقوى  �لف�صائل،  �أعلنت   •

مكتب  �أغلق  منها  وفد�ً  �أن  بريوت،  �للبنانية  �لعا�صمة  يف  �لفل�صطيني،  �لوطني  �الأمن 

�إطار �الحتجاج على تقلي�ص �لوكالة  منطقة لبنان �لو�صطى لوكالة �الأونرو� يف بريوت، يف 

.
161

خدماتها �لدولية 

م�صاركتها  خالل   ،Ayelet Shaked �صاكيد  �أييلت  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  وزيرة  قالت   •

على  �إنه  �أبيب،  تل  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  �أبحاث  ملعهد  �لتا�صع  �لدويل  �ملوؤمتر  يف 

�لكردي يف حكم ذ�تي على  �ل�صعب  “تطلعات  �أ�صمته  �أن تعلن �رش�حة دعمها ملا  “�إ�رش�ئيل” 
�لكردي  “�ل�صعب  �أن  موؤكدة  و�لعر�ق”،  �صورية  من  �ل�صمالية  باملناطق  �لو�قعة  �الأر��صي 

.
�رشيك لل�صعب �الإ�رش�ئيلي”162

�أعلنت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية �أنها بد�أت �أعمال بناء “جد�ر �أمني” على �حلدود مع �الأردن.   •

وجاء يف بيان للوز�رة �أن �جلد�ر “مثل �جلد�ر �لقائم على �حلدود �مل�رشية و�جلوالن، وي�صمل 

طرقات، و�أبر�ج مر�قبة، ومر�كز عمالنية، وو�صائل �أخرى تقنية متطورة”. و�صيمتد �جلد�ر 

على طول ثالثني كيلومرت�ً، بتكلفة قدرها 75 مليون دوالر، على �أن تنتهي �أعمال �لبناء نهاية 

.
1632016

قالت وزيرة �القت�صاد �لوطني �لفل�صطيني، رئي�ص جمل�ص �إد�رة هيئة �ملدن �ل�صناعية، عبري   •

حلم  )بيت  �لثالث  �ل�صناعية  �ملدن  يف  �مل�صتثمرة  لل�رشكات  �ال�صتثمار�ت  حجم  �إن  عودة، 

 �ل�صناعية، و�أريحا �ل�صناعية �لزر�عية، وغزة( بلغت يف �ملرحلة �الأوىل نحو 100 مليون دوالر.

�آالف فر�صة عمل مبا�رشة،  �لثالث وّفرت ما يقارب ثالثة  �ل�صناعية  �ملدن  �أن  وبيّنت عودة 

مبا�رشة، عمل  فر�صة  �آالف  خم�صة  �إىل  �ملدن  هذه  يف  �لعمالة  ن�صبة  ترتفع  �أن  �ملتوقع   ومن 

.
164

و15 �ألف فر�صة عمل غري مبا�رشة، بعد ��صتكمال �ملرحلة �لثانية لها

�أفر�دها على  �إن  �أنه �عتقل خلية فل�صطينية يف منطقة طولكرم، قال  �أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي   •

عالقة بحزب �هلل �للبناين، وتلقو� توجيهات من جو�د ن�رش �هلل، جنل �أمني عام �حلزب، ومتت 

مب�صاعدة  قاما  و�ل�صاباك  “�جلي�ص  �إن  للجي�ص  بيان  وقال  ع�صكرية.  حمكمة  �أمام  �إحالتهم 
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�إرهابية، عملت يف منطقة طولكرم، ومّت  �ل�رشطة باإحباط عملية �إطالق نار خططت لها خلية 

.
توجيه عملياتها من قبل حزب �هلل”165

�ليوم”  “رو�صيا  قناة  مع  حو�ر  يف  �لقطري،  �خلارجية  وزير  �لعطية،  حممد  بن  خالد  قال   •

�لرو�صية، �إن “فل�صطني هي �لق�صية �الأم بالن�صبة لنا”. و�صدد على �أن فل�صطني “تبقى بالن�صبة 

لنا يف قطر هي من �الأولويات، لذ� نعمل بجد كي نحتوي قطاع غزة وجننّبه �النفجار، بعد �أن 

.
مّت عزله عن �لعامل وحما�رشته من كل جهة”166

فلدمان  زئيف   Israel Medical Association �الإ�رش�ئيليني  �الأطباء  ر�بطة  رئي�ص  قال   •

 World Medical �لعاملية  �الأطباء  منظمة  طالبو�  بريطانياً  طبيباً   71 �إن   Zeev Feldman

Association بطرد �لر�بطة �الإ�رش�ئيلية من ع�صويتها، ب�صبب تورط �الأطباء �الإ�رش�ئيليني يف 

�صهر �أمام �الأطباء 
ُ
عمليات تعذيب لالأ�رشى �لفل�صطينيني. وقال فلدمان �إن �صيف �ملقاطعة قد �أ

 .
167

�الإ�رش�ئيليني يف �ملجتمع �لطبي �لعاملي

اخلمي�س، 2016/1/21

�ملا�صيني �صهد� �ت�صاالت مع  �ل�صهرين  �أن  �لفل�صطينية حممود عبا�ص  �ل�صلطة  ك�صف رئي�ص   •

ل�صحفيني  ت�رشيحات  يف  عبا�ص،  وذكر  نتنياهو.  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب 

�إ�رش�ئيليني، �أنه مّت �لتو�فق مع مكتب نتنياهو على عقد لقاء م�صرتك، و�أنه �أبدى مو�فقته على 

ذلك. و�أ�صار �إىل �أنه مّت �لتو�فق على تعيني ممثلني عن �جلانبني لتن�صيق �للقاء، �إال �أن �لطرف 

�لفل�صطيني مل يتلَق بعد �أّي �إجابة و��صحة للقاء. كما ذكرت �صحيفة معاريف �أن عبا�ص نفى 

ممار�صة �لتحري�ص على تنفيذ �لعمليات �لفل�صطينية �صّد �الإ�رش�ئيليني، و�أعرب عن معار�صته 

.
168

ملا �صماه “�الإرهاب” ورف�صه �أّي �صفك للدماء

قال وزير �لعمل �لفل�صطيني ماأمون �أبو �صهال �إن لديه خططاً و�أفكار�ً لتفعيل �لت�صغيل �لذ�تي،   •

“فعلى �صبيل �ملثال نحن ن�صتورد مبا قيمته �صتة مليار�ت دوالر ون�صدر 700 مليون للخارج، 
وعليه، ال حلول الأزمات �لبطالة �ملتفاقمة يف فل�صطني �إال عب �مل�صاريع �لت�صغيلية �ل�صغرية، 

�لتي ُتعّد م�صاهماً كبري�ً يف �لعملية �الإنتاجية”. ووعد �أبو �صهال بتقدمي �أكرث من 50 �ألف فر�صة 

.
169

عمل للخريجني �لعاطلني عن �لعمل خالل �ل�صنو�ت �لثالث �لقادمة

د�نت حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي و�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، يف بيان م�صرتك،   •

�لتن�صيق  ��صتمر�ر  حول  فرج،  ماجد  �لفل�صطينية  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  مدير  ت�رشيحات 

�الأمني مع “�إ�رش�ئيل”، ودور �الأجهزة �الأمنية باإحباط عمليات �ملقاومة �لفل�صطينية، وقالت 



39

كانون الثاين/ يناير 2016

�لف�صائل �إنها �إ�صاءة بالغة مل�صرية �ل�صعب �لفل�صطيني وكفاحه وت�صحياته، وتعزز يف �لوقت 

.
170

نف�صه �النق�صام و�ل�رشخ �لوطني، وتباعد �ملو�قف بني �ملكونات �لفل�صطينية

من �أكرث  �إن  قر�قع  عي�صى  �لفل�صطينية  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  قال   • 

 2015 �الإ�رش�ئيلي �صجلت خالل  �الأطفال من قبل قو�ت �الحتالل  �عتقال بحق  2,200 حالة 

�عتقال �صجلت  �لهيئة  �أن  قر�قع  وذكر  �العتقال.  رهن  يز�لون  ما  طفالً   450 من   و�أكرث 

�أ�صرية، منهن  55 �أكرث من  و�أن �الحتالل ما ز�ل يعتقل   ،2015 �مر�أة فل�صطينية خالل   225 

.
171

15 قا�رشة و9 �أ�صري�ت جريحات، وقد تعر�صن للتعذيب

و�فق جمل�ص �لوزر�ء �لكويتي على طلب وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل �لكويتي �ل�صماح باإعادة   •

�أكرث من  �إيقاف �لتعامل معهم منذ  �لتعاقد مع �ملعلمني �لفل�صطينيني �ملقيمني يف �لكويت، بعد 

25 عاماً، و�أرجع وزير �لرتبية و�لتعليم �لكويتي، بدر �لعي�صى، عودة �لوز�رة �إىل �ال�صتعانة 

�إىل م�صتو�ه �ملرموق، ومتيزه يف �لقطاع �لتعليمي خالل �لفرتة �لتي عمل  باملعلم �لفل�صطيني 

.
172

بها يف �ملا�صي

اجلمعة، 2016/1/22

��صتعد�د �حلركة الأن  �أبو مرزوق على  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى  �ملكتب  �صدد ع�صو   •

تقدم كل ما من �صاأنه �أن ي�صّب يف م�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني، د�عياً �جلميع �إىل عدم ت�صخي�ص 

�إن  �أبو مرزوق، يف ت�رشيح �صحفي،  �ملاأزق. وقال  �لو�قع فقط؛ بل كيف يكن �خلروج من 

ذلك يجب �أن يكون يف �إطار �ل�رش�كة �ل�صيا�صية، وعدم تهمي�ص طرف دون �الآخر، “لذلك نحن 

�مل�صاركة  لتفعيل  �النتفا�صة  بهذه  للنهو�ص  فتح  يف  �إخو�ننا  �أيدي  يف  �أيدينا  ن�صع  حما�ص  يف 

.
�ل�صعبية فيها”173

�لليكود  باأن �ال�صتيطان ت�صاعف منذ عودة  �الإ�رش�ئيلي مو�صيه يعلون  �لدفاع  تفاخر وزير   •

�جتماع  خالل  �لليكود،  حلزب  ُوجهت  �نتقاد�ت  على  رد�ً  وقال   ،2009 �صنة  يف  للحكومة 

�أع�صاء �لكني�صت، �ملتعلقة ب�صعف �ال�صتيطان: “لقد كان عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية 

يوجد و�ليوم  م�صتوطن،  �ألف   280 من  يقارب  ما   2009 عام  �لقد�ص[  �رشقي   ]با�صتثناء 

407 �آالف”. و�صدد يعلون على �أن �حلكومة تعمل بهدوء و�صمت يف جمال �لبناء �ال�صتيطاين 

.
174

يف �ل�صفة �لغربية ب�صبب �لو�صع �لدويل، و�لذي ينتقد “�إ�رش�ئيل” على عمليات �لبناء

ال�صبت، 2016/1/23

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �إن “�لتن�صيق �الأمني مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي ما   •

ز�ل قائماً، و�أجهزتنا �الأمنية متنع �أّي مو�طن من تنفيذ �أّي عمل”، و�صدد على �أنه “لن نقبل �أن 
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يذهب �أطفالنا الإلقاء �حلجارة على �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ثم يقتلون، �الأمن �لفل�صطيني ينع ذلك 

حلمايتهم، وباأو�مر مني �صخ�صياً”. و�أ�صاف عبا�ص قائالً: “�الأجهزة �الأمنية تقوم بو�جبها 

.
باأو�مر مني. �أنا ال �أ�صمح الأحد �أن يجرين �إىل معركة ال �أريدها”175

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية: “�إننا ل�صنا بو�رد �لتح�صري   •

حلرب من جانبنا، لكن �إن فر�صت علينا ف�صعبنا قادر على �لدفاع عن نف�صه”. و�أ�صاف هنية 

�أن هناك موجة �إعالمية متجددة من �الإعالم �الإ�رش�ئيلي �صّد غزة، و�لتلويح بلغة ت�صبه لغة ما 

قبل �حلروب �ل�صابقة، د�عياً �الإعالم �لفل�صطيني الأن يعرف ويدرك نقاط �لقوة �لفل�صطينية، 

غزة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �الحتالل  ي�صنها  �لتي  و�الإعالمية  �لنف�صية  �حلرب  ويو�جه 

.
176

و�ل�صفة

�أعدمت قو�ت �الحتالل بدم بارد �لطفلة رقية عيد �أبو عيد )13 عاماً(، باإطالق �لنار عليها يف   •

�أحد  �لفتاة حاولت طعن  �أن  منطقة عناتا �صمال �لقد�ص �ملحتلة. و�دعت �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية 

.
177

�أفر�د قو�ت �الحتالل دون �أن تقع �إ�صابات يف �صفوفها، كما جرى �عتقال و�لدها

Yisrael Katz عن خطة �أعدتها �رشكة  ك�صف وزير �ملو��صالت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص   •

ميناء  وعليها  غزة،  �صاطئ  من  كم   4.5 بعد  على  �صناعية  جزيرة  لبناء  �إ�رش�ئيل”  “مو�نئ 
�إ�رش�ئيل”:  “�صوت  الإذ�عة  كات�ص  وقال  �لقطاع.  �إىل  �لب�صائع  لنقل  ومطار  طاقة  ومن�صاآت 

“يجب علينا �أن ندفع فكرة بناء جزيرة بالقرب من غزة قدماً، �صعياً منا �إىل قطع �لعالقات مع 
�لقطاع و�النتقال �إىل �صيا�صة �لردع”. وزعم كات�ص �أن “�إ�رش�ئيل” �صتكون م�صوؤولة عن �الأمن 

.
178

�لبحري وكذلك �لتفتي�ص يف �مليناء

�مل�صيحيني  �إن  �الأرثوذك�ص،  للروم  �صب�صطية  �أ�صاقفة  رئي�ص  حنا،  �هلل  عطا  �ملطر�ن  قال   •

من  ينا�صل  �لذي  �لفل�صطيني  �لعربي  �ل�صعب  مكونات  من  يتجز�أ  ال  جزء  هم  �لفل�صطينيني 

و�الإخاء  �لوطنية  �لوحدة  �أهمية  على  حنا  �ملطر�ن  و�صدد  و��صتقالله.  وكر�مته  حريته  �أجل 

�لفل�صطيني  ل�صعبنا  كلياً  �نحياز�ً  منحازون  “نحن  وقال:  �مل�صيحي،  �الإ�صالمي  �لديني 

و�حد  فل�صطيني  �صعب  نحن  �لوطنية،  وتطلعاته  �أمنياته  حتقيق  حتى  �مل�رشوع  ون�صاله 

ينا�صل من �أجل ق�صية و�حدة، �مل�صيحيون و�مل�صلمون يف فل�صطني هم �أ�رشة و�حدة وعائلة 

و�أحز�نهم و�آالمهم  معاناتهم  �أن  كما  و�حدة،  وهو�ج�صهم  وتطلعاتهم  �آمالهم   و�حدة، 

.
و�حدة”179

قر�ر  “�إن  بدر،  ر�ئد  �ل�صابق  �لفل�صطيني  �لد�خل  يف  �الإن�صانية  �الإغاثة  موؤ�ص�صة  رئي�ص  قال   •

لنا؛ فحتى  �لبنوك كان مفاجاأة  �ملوؤ�ص�صة وجتميد ح�صاباتها يف  �إغالق  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 
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بال�صبب  ر�صمياً  �إعالمنا  يتم  مل  �صدوره  على  �صهرين  من  �أكرث  م�صي  من  وبالرغم  �الآن 

�أو  �أّي خمالفة قانونية  �إنذ�ر، ومل ت�صدر بحقنا  �أّي  �لكامن ور�ء هذ� �لقر�ر، كما مل ُيوّجه لنا 

تهمة”. وك�صف بدر عن �أن �ملوؤ�ص�صة تقدم دعماً مالياً �صهرياً الأكرث من 50 �ألف �أ�رشة فقرية 

يف �لد�خل �لفل�صطيني و�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وت�صهم يف تغطية نفقات عالج �ملر�صى يف 

�مل�صت�صفيات �الإ�رش�ئيلية، ف�صالً عن كفالتها لـ 23 �ألف طفل يتيم، وتقديها �لعون و�مل�صاندة 

.
180

لالجئني �لفل�صطينيني يف �الأردن وتركيا

�أعلنت �حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال - فرع فل�صطني �إن�صاء �صبعني فرقة حلماية حقوق   •

يف  �حلركة  عقدتها  �لتي  �لتدريبية  �لدورة  ختام  يف  وذلك  �ل�صفة،  حمافظات  كافة  يف  �لطفل 

.
181

�لبرية، حول �آليات �ملر�قبة و�لتوثيق وحقوق �لطفل، و��صتمرت ثالثة �أيام

االأحد، 2016/1/24

قال نادي �الأ�صري �لفل�صطيني �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �عتقل وزير �حلكم �ملحلي �ل�صابق عي�صى   •

�جلعبي و�لنائب عن حركة حما�ص حامت قفي�صة. و�أو�صح �لنادي �أنه باعتقال قفي�صة ي�صبح 

.
�صتة �أع�صاء يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني معتقلني لدى “�إ�رش�ئيل”182

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق: “�لكيان �ل�صهيوين يف �أ�صعف   •

وموؤ�ص�صاته  �لدويل  �ملجتمع  مع  مو�جهة  �صبه  هناك  �الأوىل  للمرة  حيث  �الأيام؛  هذه  حاالته 

�مل�صخ”،  “�لكيان  مع  بالتو��صل  �لعرب  بع�ص  لقيام  �أ�صفه  عن  وعّب  و�الأهلية”،  �حلكومية 

وختم  عرو�صهم”.  تثبيت  �أو  طريقهم،  عن  �ملتحدة  �لواليات  مع  �لعالقات  تقويه  “ين�صدون 
�أبو مرزوق كالمه بتاأكيده �أنه بالرغم من “كل ذلك، هناك فر�صه لتجاوز �ل�صلبيات، وتر�كم 

�الإجناز�ت، وتقويه ن�صاالتنا، وحماية ق�صيتنا بالوحدة �لوطنية و�مل�صاحلة و�جتماع �لكلمة، 

.
بال مز�يد�ت، وبال عقبات، وبال ذر�ئع، وبتقدمي �أف�صل ما عندنا”183

قال رئي�ص �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية �إ�صحق هرت�صوغ، خالل زيارة للعا�صمة �لفرن�صية باري�ص،   •

“�ملحاولة  �إن  هرت�صوغ  وقال  �صعباً.  بات  �أمر  �لر�هن  �لوقت  يف  فل�صطينية  دولة  وجود  �إن 

لل�صعي �إىل دولة فل�صطينية �الآن لن ت�صمد. فال يكن �أن تقوم �الآن دولة فل�صطينية، الأن لي�ص 

هذه  مثل  تقود  �أن  ويكنها  �الأر�ص،  كل  يف  ت�صيطر  قيادة  �للحظة  هذه  يف  �لفل�صطينيني  لدى 

.
�خلطوة. فقبل كل �صيء يجب خلق ف�صل بني �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني”184

ت�صلمت �أربع عائالت من �لقد�ص �ملحتلة قر�ر�ً �أ�صدره وزير �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي �أرييه درعي   •

تّدعي  �لذين  �الأ�رشى،  �أبنائها  من  �ملدينة  يف  �الإقامة  حّق  ب�صحب  ويق�صي   ،2015/12/24 يف 

.
185

�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أنهم �رتكبو� عمليات �صّد �إ�رش�ئيليني
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االإثنني، 2016/1/25

م�صتعمرة يف  �إ�رش�ئيليتني  طعن  على  �أقدما  بعدما  بالر�صا�ص  فل�صطينيان  �صابان  ��صت�صهد   • 

.
186

بيت حورون غرب ر�م �هلل، بح�صب ما �أعلنت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية

و�صف �صائب عريقات، �أمني �رّش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �إحياء رئي�ص   •

يو�آف  تن�صيب  مبثابة  �أنه  �الإ�رش�ئيلية  �ملدنية  لالإد�رة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء 

�لغربية، �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صوؤون  من�صق   ،Yoav Mordechai  مردخاي 

كرئي�ص فعلي لل�صعب �لفل�صطيني. وحّذر عريقات من غياب فل�صطني عن �خلريطة �ل�صيا�صية 

ملئة عام ب�صبب �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �ملعمول بها، وقال �إن كلفة غياب فل�صطني عن �خلريطة 

.
�ل�صيا�صية هي �أكرث كلفًة من كلفة حتديد �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل”187

�أ�صدرت وز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية يف قطاع غزة تقرير�ً ذكرت فيه �أن �ل�صلطات �مل�رشية مل   •

.
تفتح معب رفح �صوى 21 يوماً، خالل �صنة 1882015

قرى  �إحدى  من  تو�أمني  �صقيقتني  �عتقال  عن  معلومات  بن�رش  �الحتالل  خمابر�ت  �صمحت   •

�الأول/  �لفتاتني يف كانون  �عتقال  �إ�رش�ئيليني. ومّت  لتنفيذ عملية �صّد  �الإعد�د  بتهمة  طولكرم 

دي�صمب 2015، خالل عملية تفتي�ص يف منزل عائلتهما يف قرية �صويكة يف طولكرم، حيث عرث 

على مو�د كيماوية ت�صتخدم الإعد�د �ملتفجر�ت، وعبو�ت �أنبوبية، و�أفالم فيديو الأحد قياديي 

.
189

حركة حما�ص

للتن�صيق  �لفوري  بالوقف  �لفل�صطينية  “�لقيادة  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  طالبت   •

�الأمني، ولكافة �أ�صكال �لعالقات مع �الحتالل”، م�صددة على �أن “�ل�صارع �لفل�صطيني يغلي، 

.
وال يحتمل ��صتمر�ره”190

حدد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو خطو�ت �صيقوم بها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بعد   •

كل عملية طعن. وقال ديو�ن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، يف بيان له، �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

ت�صاريح  بتجميد  �ملدنية  �الإد�رة  و“�صتقوم  �ملنفذ،  منها  خرج  �لتي  �لقرية  بتطويق  �صيقوم 

�صيطلب  كما  ذلك”،  �الأمر  ��صتلزم  �إذ�  �آخرين  والأقرباء  �ملنفذ  لذوي  �صدرت 
ُ
�أ �لتي  �لعمل 

و�ل�صامرة يهود�  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لبلد�ت  حلماية  و�صاملة  مف�صلة  خطة  “حت�صري   نتنياهو 

.
)�ل�صفة �لغربية(”191

�إعالم  قال رئي�ص حزب ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل( يائري البيد، يف لقاء مع مر��صلي و�صائل   •

مع  �لقادمة  �حلرب  ذلك،  يتذكر  �أن  �جلميع  من  و�آمل  مهماً،  �صيئاً  �أو�صح  �أن  “�أريد  �أجنبية: 

�جلنوب )غزة( �أو �ل�صمال )لبنان و�صورية( لي�صت �صوى م�صاألة وقت”، وتابع: “نحن جنل�ص 

هنا، وهناك حو�يل �ألف �صخ�ص من حما�ص يحفرون �الأنفاق يف غزة لتنفيذ عمليات �إرهابية، 



43

كانون الثاين/ يناير 2016

ورمبا بع�ص تلك �الأنفاق دخلت حدود �إ�رش�ئيل يف �نتهاك و��صح للقانون �لدويل، وكّل ذلك 

.
يجري بدعم من �إير�ن”192

ذكر �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان، يف تقرير له، �أنه ونتيجة للح�صار �الإ�رش�ئيلي   •

40% من �صكان قطاع غزة يقعون حتت خّط �لفقر. وح�صب  �مل�صتمر منذ ع�رشة �أعو�م فاإن 

�لعائالت  من   %73 تو�جه  فيما  �إغاثية،  م�صاعد�ت  �لقطاع  �صكان  من   %80 يتلقى  �لتقرير، 

 %50 �أكرث من  �أن  �لتقرير  �لنوع �الجتماعي. و�أو�صح  �لقائم على  �لعنف  �رتفاعاً يف حو�دث 

من �أطفال غزة بحاجة لدعم نف�صي، فيما يعاين 55% من �ل�صكان من �الكتئاب. وبنّي �لتقرير 

�أن �مل�صايف يف �لقطاع تعمل باأقل من 40% من �إمكاناتها، و�أن معدل �لبطالة يف قطاع غزة هو 

.
�الأعلى يف �لعامل حيث و�صلت �إىل 193%43

�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أمام  بدعوى  بريطانيا  يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  �ملنظمة  تقدمت   •

)International Criminal Court )ICC �صّد �ل�صلطات �مل�رشية للتحقيق يف جريتي �إغالق 

�جلريتني  كلتا  �أن  �ملنظمة  وبينت  �لبحر.  مبياه  غزة  قطاع  مع  �حلدود  و�إغر�ق  رفح  معب 

ترقيان �إىل م�صتوى جر�ئم �صّد �الإن�صانية �أو جر�ئم حرب، وتدخالن يف �خت�صا�ص �ملحكمة 

.
194

�جلنائية �لدولية

الثالثاء، 2016/1/26

وحدها  �الأمنية  “�لتد�بري  �إن   Ban Ki-moon مون  كي  بان  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  قال   •

�ل�صعور  معاجلة  عن  تعجز  الأنها  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لعنف  �أعمال  توقف  لن 

 �لعميق باالغرت�ب و�لياأ�ص لدى بع�ص �لفل�صطينيني، وخا�صة �ل�صباب”. و�أ�صار بان كي مون

“�أن �الإحباط �لفل�صطيني ينمو حتت وطاأة ن�صف قرن من �الحتالل و�صلل تام يف عملية  �إىل 

�ل�صالم”. و�صدد بان كي مون على �أن �لتقدم نحو “�ل�صالم يتطلب جتميد �مل�رشوع �ال�صتيطاين 

�الإ�رش�ئيلي. �إن مو��صلة �ال�صتيطان متثل �إهانة لل�صعب �لفل�صطيني و�ملجتمع �لدويل، وتثري 

بحق �أ�صئلة جوهرية حول �لتز�م �إ�رش�ئيل بحل �لدولتني”. وحّث بان كي مون �لفل�صطينيني 

على معاجلة �النق�صامات بينهم، وتعزيز �لوحدة �لوطنية على �أ�صا�ص �لديوقر�طية ومبادئ 

.
195

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية

�ملتحدة لالأمم  �لعام  �الأمني  ت�رشيحات  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  رف�ص   • 

بان كي مون قائالً �إنها “تدعم �الإرهاب” وح�صب. وقال نتنياهو يف بيان: “�لقتلة �لفل�صطينيون 

ال يرغبون يف �إقامة دولة. �إنهم يقولون علناً �إنهم يريدون تدمري دولة. لقد فقدت �الأمم �ملتحدة 

.
منذ فرتة طويلة حيادها و�صلطاتها �الأخالقية”196
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قال �أمني �رّش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات �إن �لرئي�ص حممود   •

دولية،  بو�صاطة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  لقاء  حتديد  طلب  عبا�ص 

للبحث يف �إعادة تعريف �لعالقة بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” يف ظّل �ملتغري�ت �جلارية 

�للقاء، و�أبلغ  لبيان �صادر عن مكتب عريقات، فقد رف�ص نتنياهو عقد  �الأر�ص. ووفقاً  على 

.
197

�لو�صطاء بذلك

�صدد �لقيادي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل على �أهمية �أن متار�ص كل �لف�صائل �لفل�صطينية   •

“�ل�صغط” على رئي�ص حركة فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، “�لذي ياأبى �مل�صاحلة 
و�أ�صاف:  فل�صطينية”.  وطنية  وحدة  حكومة  وت�صكيل  �النق�صام  الإنهاء  �لتو�صل  �أجل  من 

�إنهاء  �أجل  �إر�دة حقيقية من قبل حركة فتح للتوجه نحو حو�ر حقيقي من  “لو كانت هناك 
�أنه حتى هذه �للحظة “مل ن�صمع  �النق�صام، ل�صمعنا ذلك من ر�أ�ص �لهرم )عبا�ص(”، مو�صحاً 

�أن ر�أ�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية معني بامل�صاحلة؛ بالعك�ص هو يعمل على توتري �الأجو�ء يومياً 

.
مع �ل�صعب �لفل�صطيني ولي�ص مع حركة حما�ص”198

�إىل   Yehuda Weinstein فين�صتاين  يهود�  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  قدم   •

حكومته ورقة يدعو فيها �إىل تكثيف تدمري بيوت فل�صطينيي 1948، �لتي تبنى ��صطر�ر�ً من 

دون �حل�صول على تر�خي�ص، بفعل �صيا�صة �حل�صار. ويهدد هذ� �لقر�ر نحو 50 �ألف بيت، 

.
199

غالبيتها يف �صحر�ء �لنقب

عن  �لنقاب   Uri Savir �صافري  �أوري  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وز�رة  وكيل  ك�صف   •

�ل�صلطة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  قادة  يخلف  �أن  معني  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  �أن 

ي�رش�ئيل  ملوقع  حتقيق  ففي  �ل�صيا�صية.  �حلياة  يغادر  �أن  بعد  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية 

بال�ص Yisrael Plus ذكر �صافري �أن م�صوؤوالً بارز�ً يف �لد�ئرة �ملقربة جد�ً من عبا�ص �أبلغه �أن 

�ل�صي�صي معني بنقل �لتجربة �مل�رشية �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية، بحيث ال يتم �ختيار �لرئي�ص 

�إن �ل�صي�صي يرى  �أن �مل�صوؤول �لفل�صطيني قال  �جلديد ب�صكل ديوقر�طي. و�أ�صاف �صافري 

�أن قادة �الأجهزة �الأمنية فقط يكنهم �أن يثّلو� ثقالً مو�زياً حلركة حما�ص، وينعو� �صقوط 

.
200

�ل�صفة �لغربية حتت �صيطرة �حلركة

لل�صعودية  �لد�ئم  �لوفد  من  مذكرة  تلقيها  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعامة  �الأمانة  �أعلنت   •

�أكتوبر، �الأول/  ت�رشين  �أق�صاط  للتنمية  �ل�صعودي  �ل�صندوق  بتحويل  تفيد  �جلامعة،   يف 

مليون   60 يعادل  �إجمايل  مببلغ   ،2015 دي�صمب  �الأول/  وكانون  نوفمب،  �لثاين/  وت�رشين 

.
201

دوالر، �إىل ح�صاب وز�رة �ملالية �لفل�صطينية
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تعهدت هيالري كلينتون Hillary Clinton، وزيرة �خلارجية �الأمريكية �ل�صابقة و�ملر�صحة   •

جانب  �إىل  بالوقوف  للرئا�صة،  حزبها  تر�صح  على  �حل�صول  يف  حظاً  �الأوفر  �لديوقر�طية 

“�إ�رش�ئيل” يف كل �لظروف، و�أكدت على �أنه “يجب �أن ُيفهم �أن من �مل�صلحة �لقومية للواليات 
بالفو�صى”،  تعج  منطقة  يف  �أ�صا�صياً  وحليفاً  �ال�صتقر�ر،  ح�صن  �إ�رش�ئيل  تظل  �أن  �ملتحدة 

�أعد�ئها، وللقيام بخطو�ت  “�إ�رش�ئيل” قوية مبا يكفي لردع  �أن تكون  م�صددة على �رشورة 

.
ال�صتئناف “عملية �ل�صالم”202

االأربعاء، 2016/1/27

 United Nations Security دعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص جمل�ص �الأمن �لدويل  •

لل�صعب  �لدولية  �حلماية  ويوفر  �ال�صتيطان،  يدين  جديد  قر�ر  ��صت�صد�ر  �إىل   Council

�لفل�صطيني. وقال عبا�ص، يف مقابلة مع �إذ�عة مونت كارلو Monte Carlo، �إن “�لفل�صطينيني 

�أكرث من  �إ�رش�ئيل  تنفذ  �أن  �ل�صالم، ولكن يجب  �إىل  �ملفاو�صات و�لتو�صل  �إطالق  ر�غبون يف 

20 �تفاقاً مّت �لتوقيع عليها منذ �أو�صلو �إىل �الآن، و�أن تبادر �إىل �إطالق �رش�ح �لدفعة �لر�بعة من 

�أ�رشى ما قبل �أو�صلو، �لذين مّت �التفاق على �إطالق �رش�حهم”. و�أعرب عبا�ص عن خ�صيته من 

.
�أن توؤدي �صيا�صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إىل دخول تنظيم د�ع�ص �إىل قلب “�إ�رش�ئيل”203

حّذر تقدير ع�صكري �إ�رش�ئيلي من �إمكانية ت�صعيد �أمني مع �لفل�صطينيني، الفتاً �لنظر �إىل �أن ما   •

يكبح ذلك هو �مل�صاألة �القت�صادية �لتي ُيعاين منها �لفل�صطينيون، وتن�صيق �جلي�ص و�الأجهزة 

�الأمنية �الإ�رش�ئيلية مع �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، �لذي من �صاأنه �أن يحول 

دون �ملو�جهة. كما حّذر �لتقدير من �ليوم �لذي يلي غياب رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص، ومن 

.
204

�صيطرة حركة حما�ص على �ل�صفة �لغربية

قال م�صوؤول �لعالقات �لعربية يف حركة حما�ص �أ�صامة حمد�ن، �إن �النتفا�صة جتاوزت �ملدى   •

�أن  �أنها ك�رشت فكرة  �أهم ما يف هذه �النتفا�صة  �أن  �لزمني �الفرت��صي لوقفها. و�أكد حمد�ن 

هنالك جيل فل�صطيني يهزم، الأن �الحتالل ر�هن على ك�رش �إر�دة �الأجيال �لفل�صطينية، م�صدد�ً 

.
205

على �أن �الحتالل فوجئ بهذ� �جليل يقاوم بكل ما �أتيح له من قوة

�إعد�دها م�رشوع قانون،  Miri Regev عن  �الإ�رش�ئيلية مريي ريجف  �لثقافة  �أعلنت وزيرة   •

“تتعهد باالإخال�ص  يلزم كل جهة ثقافية يحق لها �حل�صول على ميز�نيات من وز�رتها، �أن 

.
لدولة �إ�رش�ئيل دولة يهودية”206

�لقيق،  حممد  �ل�صحفي  �صّد  �الإد�ري  �العتقال  قر�ر  على  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  �أبقت   •

قر�ر  يف  �ل�صحي،  و�صعه  �صتتابع  �إنها  قالت  ولكنها  يوماً،   64 منذ  �لطعام  عن  �مل�رشب 
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و�صفه مدير �لوحدة �لقانونية يف نادي �الأ�صري �لفل�صطيني �ملحامي جو�د بول�ص باأنه غريب 

.
207

وم�صتهجن

�حلكومة  ورئي�ص  �ل�صلطة  يف  �الأمن  رجال  كبار  من  فل�صطيني  �أمني  وفد  بني  لقاء  �نتهى   •

�الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو يف �لقد�ص �ملحتلة، باتفاق على تهدئة �الأو�صاع �مليد�نية يف �ل�صفة 

.
208

و�لقد�ص من كال �لطرفني، و�لبدء بدر��صة تقدمي ت�صهيالت للجانب �لفل�صطيني

لل�صامية  للعد�ء  تنام  هناك  حقيقة:  نو�جه  �أن  “يجب  �أوباما:  بار�ك  �الأمريكي  �لرئي�ص  قال   •

عب �لعامل، �إنه �أمر ال يكن �إنكاره”. و�أ�صاف، يف كلمة له بال�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف و��صنطن 

�أمن  جتاه  �الأمريكي  “�اللتز�م  �أن  �ليهودية،  �ملحرقة  �صحايا  لذكرى  �لعاملي  �ليوم  مبنا�صبة 

مع  حلفها  عن  �ملتحدة  �لواليات  تخلي  �إن  �أوباما  وقال  ثابتاً”.  د�ئماً  و�صيبقى  كان  �إ�رش�ئيل 

ب�صبب  �ليهودي  ��صتهد�ف  يتم  عندما  يهود،  “كلنا  �أخالقي،  ف�صل  مبثابة  يعدُّ  “�إ�رش�ئيل” 
.
ديانته، فعلى كل �إن�صان �أن يرد على ذلك بالقول �إنه يهودي”209

موؤمتر  خالل   Gilad Erdan �أرد�ن  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صرت�تيجية  �ل�صوؤون  وزير  قال   •

وجهد  وقت  �إ�صغال  يجب  �إنه  �أبيب،  تل  يف  �ملنعقد   ،Cybertech 2016 �أو   2016 �صايبتك 

حركة بي دي �أ�ص يف “�لدفاع عن نف�صها، ولي�ص مبهاجمتنا فقط”. وك�صف م�صدر يف وز�رة 

هجومية  و�صائل  بتفعيل  �أعو�م  عدة  منذ  تقوم  �لوز�رة  �أن  �ملوؤمتر،  يف  �صارك  �خلارجية 

“ال يكن تف�صيلها”. وحتدث �أرد�ن عن تخ�صي�ص �أكرث من  كثرية �صّد ن�صطاء بي دي �أ�ص 

باإحباط  تخت�ص  و�حدة  ذر�عني:  الإقامة  دوالر(  مليون   25.17 )نحو  �صيكل  مليون   100

�جلهات  وك�صف  �ل�صبكة،  على  وتعقبها  ودر��صتها،  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  �الإلكرتونية  �لهجمات 

.
210

�لتي تقف خلفها، و�لثانية هي ذر�ع للتحويل �الإيجابي

اخلمي�س، 2016/1/28

نفق  �نهيار  بعد  �آخرين  �أربعة  وجناة  جماهديها،  من  �صبعة  ��صت�صهاد  �لق�صام  كتائب  �أعلنت   •

��صتخدمه  “�لنفق  �لق�صام:  كتائب  كلمة  يف  وجاء  ترميمه.  خالل  غزة،  بقطاع  للمقاومة 

�ل�صامد  �جلرف  عملية  �إ�رش�ئيلياً  عليها  ]�أُطلق  �ملاأكول  �لع�صف  معركة  يف  �ملجاهدون 

Protective Edge[، و�أوجعو� �لعدو من خالله بف�صل �هلل تعاىل، وقد �صارك �صهد�وؤنا �الأبطال 

 يف عملياتٍ نوعيةٍ بطوليةٍ �أثناء معركة �لع�صف �ملاأكول، �أ�صفرت عن مقتل وجرح عددٍ كبريٍ من

.
جنود �لعدو”211

ع�صكرية  ��صرت�تيجية  ُت�صّكل  “�الأنفاق  �إن  �مل�رشي،  م�صري  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

جديدة يف قامو�ص �ملقاومة، �أ�صافتها كتائب �لق�صام، ل�صناعة ت�صاري�ص جغر�فية ع�صكرية يف 
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�أتون معركتها مع �لعدو �ل�صهيوين، يف ظّل �الأر�ص �ل�صاحلية لغزة، و�لتكنولوجيا �لع�صكرية 

.
و�الأمنية �ملتطورة للكيان”212

مبن�صاأ  �لتعريف  بقو�عد  ذّكرت  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   •

�ملنتجات �مل�صتوردة من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، م�صرية �إىل �أنها يجب �أال حتمل مل�صقات 

كتب عليها “�صنع يف �إ�رش�ئيل”. وقال �لناطق با�صم وز�رة �خلارجية �الأمريكية مارك تونر: 

�إن قر�ر �لتذكري بهذه �ل�صيا�صة �تخذ بعد �صكاوى من و�صع مل�صقات خاطئة على منتجات 

.
213

من �ل�صفة

اجلمعة، 2016/1/29

حفرت  �لق�صام  كتائب  �إن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �أكد   •

�أن �لتهدئة �لتي  �الأنفاق لتد�فع عن غزة، ولتجعلها نقطة �النطالق نحو كل فل�صطني؛ موؤكد�ً 

ت�صكت فيها �أ�صو�ت �ملد�فع للر�حة، يقود خاللها �لق�صام معركته ب�صمت لالإعد�د و�لتجهيز. 

ورد�ً على �مل�صككني باأعمال �ملقاومة، قال هنية: “�تركو� هذه �للغة وال تعبثو� مبعاناة �صعبنا 

الأننا قد نعي�ص بال خبز وبال ماء، لكننا ال ن�صتطيع �أن نعي�ص بال كر�مة”. و�أ�صار هنية �إىل �أن 

�ل�صالح  كانت  وكيف  �ملاأكول،  �لع�صف  مبعركة  �لن�رش  �صناعة  يف  دورها  لها  كان  “�الأنفاق 
.
�ال�صرت�تيجي �لذي ينفذ منه �ملقاومون عملياتهم ويذيقون جي�ص �الحتالل منه �ملوت”214

“�الحتالل �الإ�رش�ئيلي يريد  �إن  قال وزير �صوؤون �لقد�ص وحمافظ �ملدينة عدنان �حل�صيني،   •

تهويد �لتعليم يف �لقد�ص، ويريد �أن يغرّي ثقافة �ل�صكان، وكذلك يريد تهويد �لعقول الأنه يدرك 

باأن تهويد �الأر�ص لن يكون كافياً له لل�صيطرة على �ملدينة”. جاء ذلك بعد �أن ��صرتطت وز�رة 

�لتعليم �الإ�رش�ئيلية ح�صول �ملد�ر�ص �لفل�صطينية يف �ملدينة على م�صاعد�ت مالية، باعتمادها 

.
215

منهاج �لتعليم �الإ�رش�ئيلي

�أفيجدور ليبمان ��صتمر�ر قيام حركة حما�ص بحفر  “�إ�رش�ئيل بيتنا”  و�صف رئي�ص حزب   •

�الأخرية  لف�صل �جلي�ص يف حربه  نتيجة مبا�رشة  باأنه  �مل�صتعمر�ت بغالف غزة  �الأنفاق جتاه 

“��صتمر�ر حفر  �إ�رش�ئيل” �لعبية عن ليبمان قوله  “�صوت  �إذ�عة  على قطاع غزة. ونقلت 

�حلرب  بعد  حما�ص  حلركة  ويعالون  نتنياهو  منحها  �لتي  �حل�صانة  ب�صبب  غزة  يف  �الأنفاق 

.
�الأخرية”216

لكتائب  �لتابعة  �الأنفاق  وحدة  من  �صهد�ء  �صبعة  جثامني  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينيون  �صيّع   •

�لق�صام، و�صارك يف مر��صم ت�صييع �ل�صهد�ء معظم �لف�صائل �لفل�صطينية، وقّدر عدد �مل�صاركني 

.
217

بنحو ربع مليون �صخ�ص
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�رشيعاً  �صتعيد  بالده  �إن   Laurent Fabius فابيو�ص  لور�ن  �لفرن�صي  �خلارجية  وزير  قال   •

و�الإ�رش�ئيلية،  �لفل�صطينية  �لدولتني”  حّل  لـ“�إجناح  دويل  موؤمتر  لعقد  م�رشوعها  حتريك 

“علينا  �ملبادرة  و�إذ� ف�صلت هذه  �لدولتني يتال�صى”،  �أن نرتك حّل  “ال يجب  قائالً:  و�أ�صاف 

�صتعرتف  فرن�صا  �أن  على  و�صدد  فل�صطني”،  بدولة  �العرت�ف  خالل  من  م�صوؤولياتنا  حتمل 

“ال  “�إ�رش�ئيل �رشط مطلق”، لكن  �أمن  �أن  �ملبادرة. و�أكد فابيو�ص  �إذ� ف�صلت  بدولة فل�صطني 

.
يكن �أن يتحقق �ل�صالم دون عدل”218

 National Security �الأمريكية  �لقومي  �الأمن  وكالة  �إن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت   •

)Agency )NSA �ملتخ�ص�صة يف �ملر�قبة �الإلكرتونية ونظريتها �لبيطانية، �لتي تعرف با�صم 

 ،Government Communications Headquarters �حلكومية”  لالت�صاالت  �لعام  “�ملقر 
وذكرت  و�إير�ن.  و�صورية،  غزة،  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  ل�صالح  عمليات  على  جت�ص�صتا 

�ل�صحيفة �أن عملية �لتج�ص�ص، �لتي حتمل ��صم �أناركي�صت Anarchist، �أديرت من قاعدة يف 

 .
219

قب�ص، و��صتهدفت دوالً �أخرى يف �ل�رشق �الأو�صط

ال�صبت، 2016/1/30

�أحيا �ل�صعب �لفل�صطيني �ليوم �لعاملي لدعم حقوق �لفل�صطينيني د�خل �أر��صي �لـ 48، وذلك يف   •

.
220

�حتفالني متز�منني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة

ملوقع  �جليو�صي،  جهاد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  و�الرتباط  �لتن�صيق  د�ئرة  رئي�ص  قال   •

يف �ل�صلطة  مناطق  دخلو�  �إ�رش�ئيلياً   634 لـ“�إ�رش�ئيل”  �أعادت  �ل�صلطة  �إن  �لعبي،   و�ال 

.
�ل�صفة �لغربية يف �صنة 2015، بينما �أعادت 622 يف �صنة 2212014

يف  �لعمود  باب  قرب  طعن  عملية  تنفيذهما  بعد  فل�صطينيني،  فتيني  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت   •

.
222

�لقد�ص، �أدت �إىل �إ�صابة م�صتوطن بجروح متو�صطة

لقيادة  �الأخرية  �لت�رشيحات  من  “�نزعاجه  مون  كي  بان  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �أبدى   •

على  �ل�صو�ريخ  و�إطالق  �الأنفاق  بناء  يف  �ال�صتمر�ر  حما�ص  عزم  ب�صاأن  غزة،  يف  حما�ص 

�لت�رشيحات  تلك  مثل  “�إن  با�صمه،  �ملتحدث  عن  �صدر  بيان  يف  مون،  وقال  �إ�رش�ئيل”. 

يبذلها  �لتي  �الإن�صانية  و�جلهود  �لقطاع  �إعمار  الإعادة  �لر�مية  �جلهود  �صت�صع  و�لت�رشفات 

.
�ملجتمع �لدويل و�ل�صلطة �لفل�صطينية و�إ�رش�ئيل يف خطر”223

االأحد، 2016/1/31

�الحتالل  قو�ت  بنري�ن  �ل�صكري  �أجمد  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  يف  �الأول  �لرقيب  ��صت�صهد   •

�حلاجز  عند  متمركزين  �إ�رش�ئيليني  جنود  على  نار  �إطالق  عملية  تنفيذه  بعد  �الإ�رش�ئيلي، 
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�إ�صابة ثالثة جنود  �إىل  �أدى  ما  �لبرية،  �إيل، �صمال  بيت  بالقرب من م�صتعمرة  �ملقام  �لثابت، 

.
224

بجروح متفاوتة

من  �صبعة  تاأبني  مهرجان  خالل  �لق�صام،  كتائب  با�صم  �لع�صكري  �لناطق  عبيدة،  �أبو  قال   •

�صهد�ء �الأنفاق: “�إن حادث ��صت�صهاد جماهدينا، �لذي �أ�صاب مقاومتنا، و�أمّل ب�صعبنا �ملجاهد، 

ومقد�صاتنا  �صعبنا  عن  للدفاع  و�لتجهيز  و�ال�صتعد�د  �الإعد�د  معركة  مو��صلة  عن  يثنينا  لن 

و�أر�صنا، فقر�ر �الإعد�د وح�صد �لقوة ملو�جهة عدّونا ومقاومته هو قر�ر ��صرت�تيجي نافذ ال 

جمال للم�صاومة عليه، �أو �النكفاء عنه حتت �أّي ظرف من �لظروف”. و�أ�صاف قائالً: “ر�صالتنا 

�ليوم �إىل �أ�رش�نا �الأبطال يف �صجون �الحتالل باأننا على �لعهد، و�أن �لعدو �صيجد نف�صه يف نهاية 

�لتي  �الأور�ق  من  “�متلكت  �ملقاومة  �أن  �أكد  كما  �لو�قع”،  لالأمر  �خل�صوع  على  مرغماً  �الأمر 

�صتجب �لعدو على �الإفر�ج عن �الأ�رشى و�صيحتفي بهم �ل�صعب �لفل�صطيني قريباً باإذن �هلل يف 

.
عر�ص �حلرية و�لن�رش �لكبري”225

جاأ�ص  وبرباطة  ممنهج  ب�صكل  نعمل  “�إننا  نتنياهو:  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�لدفاعية  �لو�صائل  ون�صتخدم  حما�ص،  متثله  �لذي  �لتهديد  فيها  مبا  �لتهديد�ت،  جميع  �صّد 

�لتي متتد من  �الأنفاق  �العتد�ء علينا عب  مّت  �إذ�  و�لهجومية على حّد �صو�ء. وبطبيعة �حلال 

قطاع غزة �صرند بقوة كبرية جد�ً �صّد حما�ص، وبقوة �أكب بكثري مما مّت ��صتخد�مها يف عملية 

.
�جلرف �ل�صامد”226

رف�صها  نتنياهو  بنيامني  حكومتها  رئي�ص  عب  ومبا�رشة  ر�صمياً  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت   •

�لنز�ع حلل  لل�صالم  دويل  موؤمتر  عقد  فابيو�ص،  لور�ن  �لفرن�صي  �خلارجية  وزير   �قرت�ح 

�لفل�صطيني – �الإ�رش�ئيلي، و“�لتهديد �ملرفق باعرت�ف فرن�صا بدولة فل�صطينية” يف حال �نتهت 

�ملبادرة �إىل طريق م�صدود، معرباً عن ثقته بنجاح �جلهد �لذي �صيقوم به الإقناع فرن�صا ب�صحب 

تهديدها. وقال نتنياهو، يف م�صتهل ت�رشيحاته �الأ�صبوعية �لتي ت�صبق �جتماع حكومته، �إن 

“موقف �إ�رش�ئيل �لو��صح هو ��صتعد�دها للدخول يف مفاو�صات مبا�رشة بال �رشوط م�صبقة 
.
�أو �رشوط �إمالئية”227

�ليهود  و�لن�صاء  للرجال  خمتلطة  �صالة  �صاحة  تخ�صي�ص  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أقّرت   •

�لز�وية  بني  �الأق�صى،  �مل�صجد  غربي  جنوبي   ،Haredim �حلريدمي  غري  يهودية  وتيار�ت 

جزء�ً  ُيعّد  �لذي  �ملوقع  وهو  �ملغاربة،  باب  وطريق  للم�صجد  �لغربي  للحائط  �جلنوبية 

�الأموية �لق�صور  منطقة  من  وجزء�ً  �لتاريخي،  �ملغاربة  باب  وحي  �لب�ق  منطقة   من 

.
228

�لتاريخية
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ختام  يف  �ألقاها  كلمة  يف  �لرحمن،  عبد  حممد  ح�صبو  �ل�صود�ين  �لرئي�ص  نائب  �أعلن   •

�لكيان مع  �لعالقات  لتطبيع  �لقاطع  بالده  رف�ص  �ملجتمعي،  �حلو�ر  وملتقيات   فعاليات 

.
229

�ل�صهيوين

بنيامني  ورئي�صها  عموماً،  �حلكومة  هرت�صوغ  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  رئي�ص  هاجم   •

نتنياهو، ووزير �لدفاع مو�صيه يعلون ب�صكل خا�ص، على ما عّده �إهماالً خطري�ً ل�صكان حميط 

�أن يخرج خمربون م�صلحون من حتت  “ماذ� ينتظر�ن؟  �الإ�رش�ئيليني. وت�صاءل:  قطاع غزة 

وو��صح  علني  رّد  تقدمي  �ل�صيا�صية  �لقيادة  على  م�صتوطنة؟  �أو  كيبوت�ص،  د�خل  �إىل  �الأر�ص 

لل�صكان و�لتوقف عن �لرتدد. عليهم �إعطاء �الأو�مر للجي�ص بتفجري �الأنفاق و�لق�صاء على هذ� 

.
�لتهديد، خ�صو�صاً �إذ� كانت هناك �أنفاق قد و�صلت �إىل د�خل �إ�رش�ئيل”230
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