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الثالثاء، 2016/3/1

ا�صت�صهد اإياد عمر �صجدية بر�صا�ص قوات الحتالل الإ�رسائيلي، خالل اقتحام هذه الأخرية   •

22 فل�صطينياً وع�رسة جنود  �صيب خاللها 
ُ
اأ ملخيم قلنديا جنوب رام اهلل، واندلع مواجهات 

.
1
اإ�رسائيليني

اإىل عدم  الإيرانية  ال�صلطات  لها،  بيان  الفل�صطينية، يف  التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنة  دعت   •

التدخل يف ال�صوؤون الداخلية الفل�صطينية، ورف�صت الت�صكيك يف نزاهة منظمة التحرير، موؤكدة 

اأن ال�صعب الفل�صطيني ل ي�صتجدي اأحداً، واأن منظمة التحرير هي امل�صوؤولة عن اأ�رس ال�صهداء 

والأ�رسى واجلرحى وكل ما يتعلق بحاجاتهم يف املجالت كافة، واأن الدعم الذي يقدم لل�صعب 

.
2
الفل�صطيني يجب اأن يتم عرب املوؤ�ص�صات، كلٌّ يف جمال تخ�ص�صه

دعا رئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل اإىل تكامل الدور الفل�صطيني مع الدور   •

العربي من اأجل اإنهاء الحتالل. واأكد م�صعل، خالل مقابلة له مع قناة القد�ص الف�صائية، على 

الن�صاء والأطفال، و�صنوا احلروب والغتيالت  الذين قتلوا  العدو وقادته  �رسورة مالحقة 

�صّد الرموز الفل�صطينية يف الداخل واخلارج، وقال اإن حما�ص تتطلع اإىل التخل�ص من الحتالل 

له  جتميل  الحتالل  مع  التفاو�ص  اأن  على  م�صعل  و�صدد  امل�صكلة.  جوهر  لأنه  وال�صتيطان 

.
3
وتغطية على اإجرامه على الأر�ص

“خلية الأزمة” مع وكالة الأونروا يف لبنان، اإن ا�صتمرار الوكالة الدولية يف  قالت جلنة اإدارة   •

قراراتها القا�صية بتقلي�ص اخلدمات الطبية وال�صت�صفائية، �صينعك�ص �صلباً على ال�ّصلم الأهلي 

واأكد  ومطالبهم.  الفل�صطينيني  الالجئني  على  بالتحايل  العام  مديرها  اتهمت  كما  لبنان،  يف 

ع�صو قيادة حركة اجلهاد الإ�صالمي �صكيب العينا، يف موؤمتر �صحفي عقدته “خلية الأزمة” 

اأمام مقر الأونروا يف بريوت، رف�ص اخللية مقرتح اإن�صاء ال�صندوق ال�صت�صفائي التكميلي، 

وجدد  الإن�صانية،  الدولية  للمعايري  ملخالفته  �صمايل،  ماتيا�ص  الأونروا  مدير  عنه  اأعلن  الذي 

.
4
مت�صكها بتاأمني الحتياجات الالزمة واملتطلبات احلياتية واملعي�صية لالجئني الفل�صطينيني

بقتل  “اإ�رسائيل”  عودة  اأمين  الإ�رسائيلي  الكني�صت  يف  امل�صرتكة  العربية  القائمة  رئي�ص  اتهم   •

الرئي�ص الفل�صطيني الراحل يا�رس عرفات. وقال عودة، يف مقابلة مع القناة الثانية يف التلفزيون 

يف اجلهاز  يراأ�ص  كان  الذي  ديخرت،  اآيف  واإن  عرفات،  قتل  ال�صاباك  جهاز  اإن   الإ�رسائيلي، 

.
5
�صنة 2004 حني ُقتل عرفات، هو من اأر�صل الأ�صخا�ص الذين قتلوه
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نفذ  الحتالل  اإن  ادعي�ص  يو�صف  ال�صيخ  الفل�صطيني  الدينية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزير  قال   •

خالل �صهري كانون الثاين/ يناير و�صباط/ فرباير 2016 اأكرث من 109 اعتداءات وانتهاكات 

.
6
على املقد�صات ودور العبادة يف فل�صطني

البنك  ذكره  ملا  وفقاً  البطالة،  معدلت  فيه  ترتفع  الذي  العامل  اأماكن  اأكرث  من  غزة  قطاع  ُيعّد   •

الدويل، وبح�صب املركز الفل�صطيني لالإح�صاء، فقد انحدر معدل البطالة العام يف قطاع غزة يف 

الربع الرابع من �صنة 2015 اإىل 38.4%، وبينما �صكلت ن�صبة النخفا�ص 4.3% مقارنة بالربع 

ال�صابق، فاإن معدل البطالة يبقى يف م�صتوى مرتفع وخ�صو�صاً بني ال�صباب يف قطاع غزة. ويف 

الربع الثالث من �صنة 2015 و�صل معدل البطالة اإىل نحو 63% بني اأو�صاط ال�صباب، وبن�صبة 

66.3% بني اأو�صاط ال�صباب الالجئني، كما اأن الأعداد والن�صب بني اأو�صاط الن�صاء كانت اأكرث 

ق�صاوة يف الربع الثالث ل�صنة 2015، حيث ذكر املركز الفل�صطيني لالإح�صاء اأن املعدل بلغ اأكرث 

.
من 7%84

من  فل�صطينياً   616 اعتقلت  الحتالل  قوات  اإن  الأ�رسى،  ب�صوؤون  ُتعنى  موؤ�ص�صات  قالت   •

ال�صفة الغربية وقطاع غزة خالل �صباط/ فرباير 2016، بينهم 140 طفالً، و18 فتاة. واأظهر 

تقرير م�صرتك �صدر عن نادي الأ�صري، وموؤ�ص�صة ال�صمري لرعاية الأ�صري وحقوق الإن�صان، 

وهيئة �صوؤون الأ�رسى واملحررين، اأن عدد املعتقلني منذ بداية النتفا�صة يف ت�رسين الأول/ 

اعتقال،  ن�صبة  اأعلى  اأن  التقرير  واأو�صح  مواطناً.   4,120 من  اأكرث  اإىل  و�صل   2015 اأكتوبر 

اخلليل تليها  اعتقال،  حالة   158 القد�ص،  حمافظة  يف  كانت   ،2016 فرباير  �صباط/   خالل 

.
8
بـ 125 حالة، ونابل�ص بـ 70 حالة

اقتحموا  اإ�رسائيلياً  م�صتوطناً   1,149 اأن  والأق�صى  القد�ص  ل�صوؤون  الإعالمي  املركز  ذكر   •

�صاحات امل�صجد خالل �صهر �صباط/ فرباير 2016، اأي بزيادة 120% عن عدد املقتحمني خالل 

.
كانون الثاين/ يناير 2016، الذين بلغ عددهم 9511

ال�صهداء  عدد  اإن  �صبيحات،  حممد  فل�صطني  �صهداء  لأ�رس  الوطني  للتجمع  العام  الأمني  قال   •

خالل �صباط/ فرباير 2016 بلغ 20 �صهيداً، وبذلك يرتفع عدد �صهداء النتفا�صة التي اندلعت 

.
10

يف ت�رسين الأول/ اأكتوبر 2015 اإىل 190 �صهيداً، من بينهم 51 طفالً، و15 �صهيدة

الأربعاء، 2016/3/2

عيليه  م�صتعمرة  يف  طعن  عملية  تنفيذهما  بعد  الحتالل  بر�صا�ص  فل�صطينيان  ا�صت�صهد   •

�صيب 
ُ
اأ كما  بجروح.  اأ�صيب  م�صتوطناً  اأن  اإ�رسائيلية  م�صادر  وادعت  نابل�ص،  جنوب 

اأن طعنهما فل�صطينيان قرب م�صتعمرة هار براخاه جنوب نابل�ص،  اإ�رسائيليني بعد  جنديان 
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 وك�صف حتقيق اأجراه جي�ص الحتالل اأن جنوده فروا تاركني وراءهم اأ�صلحتهم وال�صرتات

.
11

الواقية

طلب رئي�ص احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو من امل�صت�صار الق�صائي للحكومة اأفيحاي   •

غزة.  قطاع  اإىل  الغربية  ال�صفة  من  العمليات  منفذي  عائالت  اإبعاد  على  امل�صادقة  مندلبليت 

وكتب نتنياهو يف ر�صالة بعث بها اإىل مندلبليت اأنه يعتقد اأن ا�صتخدام الإبعاد �صوف يوؤدي اإىل 

.
تقلي�ص جّدي يف “العمليات الإرهابية”12

افتتح املجل�ص الثوري حلركة فتح اأعمال دورته الـ 16، بح�صور رئي�ص ال�صلطة الفل�صطينية   •

حممود عبا�ص، واأع�صاء اللجنة املركزية حلركة فتح. واأكد عبا�ص فيه على املوقف الفل�صطيني 

الق�صية  حلل  دولية  اآلية  عنه  تنبثق  لل�صالم،  دويل  موؤمتر  لعقد  الفرن�صية  باملبادرة  املرحب 

.
13

الفل�صطينية على غرار الآليات التي و�صعت حلل اأزمات املنطقة

اجلانبني  بني  �صالم”  “موؤمتر  لعقد  الفرن�صية  للمبادرة  رف�صها  عن  حما�ص  حركة  اأعلنت   •

يف  حما�ص،  وقالت  بينهما.  ال�صيا�صية”  “العملية  ل�صتئناف  والإ�رسائيلي  الفل�صطيني 

 ت�رسيح �صحفي �صدر عنها، اإن املبادرة الفرن�صية ترمي اإىل اللتفاف على انتفا�صة القد�ص،

وعودة  القد�ص  مدينة  يف  الفل�صطينيني  حّق  بت�صفية  متمثلة  اأخرى  “خماطر  وتت�صمن 

.
الالجئني”14

بينما  الكراهية  على  يرّبون  الفل�صطينيني  اأن  يعلون  مو�صيه  الإ�رسائيلي  الدفاع  وزير  زعم   •

الإ�رسائيليني يربون على ال�صالم. وقال يعلون، خالل حفل تخريج �صباط يف �صالح البحرية 

يف حيفا، اإن “ذراع البحرية هو بالن�صبة للجي�ص الإ�رسائيلي ودولة اإ�رسائيل ذخر ا�صرتاتيجي 

اجلبهات  كافة  يف  م�صتعداً  يكون  اأن  الإ�رسائيلي  اجلي�ص  على  اإن  يعلون  وقال  القوة”.  بالغ 

حدودنا  جهة  من  �صّدنا  اإرهابية  اأن�صطة  تفعيل  اإيران  حماولت  �صوء  على  “وخ�صو�صاً 
.
ال�صمالية واجلنوبية”15

�صّوت اأع�صاء جمل�ص النواب امل�رسي على اإ�صقاط ع�صوية النائب توفيق عكا�صة، على خلفية   •

 16 465 �صوتاً. فيما رف�ص  اأ�صوات بلغت  باإجمايل  بالقاهرة،  الإ�رسائيلي  لل�صفري  ا�صتقباله 

.
16

ع�صواً اإ�صقاط ع�صويته، وامتنع ت�صعة اأع�صاء عن الت�صويت

اخلمي�س، 2016/3/3

اأعلن وا�صل اأبو يو�صف، ع�صو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، اأن ال�صلطة الفل�صطينية اأبلغت   •

اجلانب الإ�رسائيلي ر�صمياً اأنها �صتكون يف ِحّل من التفاقيات املوقعة بينهما مبا فيها “التفاق 

الأمني”، متا�صياً مع قرار املجل�ص املركزي ملنظمة التحرير الفل�صطينية الذي اُتخذ قبل عام، 
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اإذا مل تلتزم “اإ�رسائيل” بهذه التفاقيات. وقال اأبو يو�صف اإن اإبالغ اجلانب الإ�رسائيلي هو 

اأجل تطبيق قرار  اآليات قادمة �صيتخذها اجلانب الفل�صطيني، من  اخلطوة الأوىل �صمن عدة 

.
17

املجل�ص املركزي

اأقر نواب املجل�ص الت�رسيعي الفل�صطيني، خالل جل�صة للمجل�ص ح�رسها ممثلو كتلة الإ�صالح   •

والتغيري )املح�صوبة على حركة حما�ص( يف قطاع غزة، ومل يح�رسها باقي الف�صائل، م�رسوع 

يف  القانونية  اللجنة  رئي�ص  واأو�صح  الثانية.  بالقراءة  الإدارية  املنازعات  يف  الف�صل  قانون 

املجل�ص النائب حممد فرج الغول، اأن القانون يرتكز على اعتماد نظر املنازعات الإدارية على 

.
18

درجتني؛ املحكمة الإدارية وحمكمة العدل العليا، بعد اأن كانت ُتنظر يف درجة واحدة

قال الناطق با�صم حركة حما�ص ح�صام بدران، اإن تكرار عمليات القتحام التي ينفذها ال�صباب   •

اأن  توؤكد  نار داخلها،  اإطالق  اأو  املحتلة، وتنفيذهم لعمليات طعن  ال�صفة  املقاوم مل�صتعمرات 

املرحلة املقبلة من انتفا�صة القد�ص حتمل الرعب ل�صكان م�صتعمرات ال�صفة، م�صرياً اإىل اأنه ل 

.
19

اأمان لهم بعد اليوم

الفل�صطيني الرئي�ص  �صكلها  التي  اللجنة  من  ان�صحابها  النايف  عمر  ال�صهيد  عائلة  اأعلنت   • 

حممود عبا�ص للتحقيق يف مالب�صات اغتيال جنلها يف 2016/2/26، يف مقر ال�صفارة الفل�صطينية 

بالعا�صمة البلغارية �صوفيا. وطالبت العائلة، يف بيان لها، الرئي�ص عبا�ص باإعادة ت�صكيل جلنة 

التحقيق على اأ�ص�ص مهنية متخ�ص�صة، ملتابعة وا�صتكمال التحقيقات التي جتريها ال�صلطات 

البلغارية. كما طالبت باإقالة ال�صفري الفل�صطيني فوراً، وا�صتدعائه للتحقيق مع عدد من اأفراد 

.
20

ال�صفارة الذين لهم عالقة مبا�رسة بالأمر

“اإ�رسائيل”  اإن   Ron Dermer ديرمر  رون  املتحدة  الوليات  لدى  الإ�رسائيلي  ال�صفري  قال   •

ال�صتقالل، ويف حربه �صّد تنظيم داع�ص. وقال  اأجل  الكردي يف ن�صاله من  ال�صعب  تنا�رس 

اليهود  بني  قوية  عالقات  هنالك  اأن  ن�صعر  “اإننا  الكردي،  التلفزيون  مع  حديث  يف  ديرمر، 

.
والأكراد، وبني اإ�رسائيل وكرد�صتان. نتمنى لهم اخلري”21

ارتكبت  التي  اجلن�صية  اجلرائم  عدد  تظهر  معطيات  الإ�رسائيلية  الع�صكرية  ال�رسطة  ن�رست   •

اغت�صاب، جرمية   12 وقعت  التقرير،  وبح�صب   ،2015 �صنة  خالل  الإ�رسائيلي  اجلي�ص   يف 

اإىل اأن معظم املتورطني يف هذه اجلرائم �صباط  و92 جرمية حتر�ص جن�صي. واأ�صار التقرير 

.
22

ذوو رتب عالية

“اإ�رسائيل قادرة على الدفاع لي�ص عن نف�صها  اأكد ملك البحرين حمد بن عي�صى اآل خليفة اأن   •

ملك  و�صدد  اأي�صاً”.  املنطقة  يف  املعتدلة  العربية  والدول  العتدال  اأ�صوات  عن  بل  فح�صب 

البحرين، اأمام رئي�ص موؤ�ص�صة التفاهم العرقي Foundation for Ethnic Understanding يف 
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نيويورك احلاخام اليهودي مارك �صناير Marc Schneier، على اأن “توازن القوى يف ال�رسق 

الأو�صط بني معتدلني ومتطرفني ي�صتند اإىل اإ�رسائيل”. وذكر �صناير اأن بن خليفة �صدد على اأن 

.
“م�صاألة بدء بع�ص الدول العربية فتح قنوات دبلوما�صية مع اإ�رسائيل هي م�صاألة وقت فقط”23

اجلمعة، 2016/3/4

�صوب  بكثافة  النار  الحتالل  جنود  اإطالق  جراء  �صباتني  جواد  ح�صني  اأماين  ا�صت�صهدت   •

العام الطريق  على  الواقع  ال�صتيطاين  عت�صيون  غو�ص  مفرق  من  بالقرب   مركبتها، 

بيت حلم – اخلليل، فيما اأ�صيب م�صتوطن اإ�رسائيلي بجروح نتيجة تعر�صه ملحاولة الدع�ص 

.
24

من قبل �صباتني

اأن   ،16 الـ  العادية  اجتماعاته  دورة  انتهاء  بعد  له  بيان  يف  فتح،  حلركة  الثوري  املجل�ص  اأكد   •

التحرير  منظمة  ن�صاله  قائدة  عرب  ل�صعبنا  ال�صرتاتيجية  الإجنازات  اأحد  الوطنية  “ال�صلطة 
ن�صمح  ولن  العتيدة،  الفل�صطينية  الدولة  بناء  يف  اأ�صا�صية  لبنة  “ال�صلطة  واأن  الفل�صطينية”، 

بانهيارها اأو حلها، كما لن ن�صمح بتحويل هدفها الأ�صا�صي واملتمثل يف اإنهاء الحتالل واإجناز 

ال�صتقالل الوطني، نراكم عليها ونطور من اأدائها”. واأكد املجل�ص “�رسورة اإعطاء احلوارات 

حما�ص،  مماطلة  “ا�صتمرار  اأن  اإىل  واأ�صار  للنجاح”،  الكافية  الفر�صة  الدوحة،  يف  الأخرية 

يدفع احلركة بتفعيل خيارات اأخرى ل�صتعادة غزة واإنهاء معاناة �صعبنا الرهني واملخطوف 

.
ل�صيا�صات فئوية”25

جدد حممود الزهار، القيادي يف حركة حما�ص، موقف حركته الراف�ص لإقامة اإمارة يف غزة.   •

“من  قائالً:  ال�صلطة مع الحتالل،  اأجهزة  الأمني من  التن�صيق  ا�صتمرار  الزهار  ا�صتنكر  كما 

الأمني  التعاون والتن�صيق  يتعاون مع الحتالل ويوؤيده �صّد �صعبنا هو جزء منه، وق�صية 

.
لي�صت موقفاً �صيا�صياً بل خطيئة دينية”26

قال مكتب الأمم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون الإن�صانية )اأوت�صا( - الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة  • 

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian–occupied

 )Palestinian territories )OCHA–oPt، اإن ال�صلطات الإ�رسائيلية هدمت اأو فككت 323 منزلً

،2016 بداية  منذ  ج،  املنطقة  يف  العظمى  غالبيتها  الغربية،  ال�صفة  اأنحاء  جميع  يف   ومن�صاأة 

.
27

ما اأدى اإىل ت�رسيد ما يقرب من 440 فل�صطينياً، اأكرث من ن�صفهم من الأطفال

العاملني  عدد  اأن  ك�صفت  ا�صتق�صائية  درا�صة  الإ�رسائيلية  الجتماعية  الرعاية  وزارة  اأجرت   •

منهم   %95  ،2014 �صنة  خالل  و12,730   11,420 بني  ما  “اإ�رسائيل”  يف  الدعارة  جمال  يف 

62% من العامالت يف جمال  اأن  من الن�صاء، و5% من الرجال املخنثني. واأو�صحت الدرا�صة 
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لأنهن  بذلك  يقمن  الدعارة  يف  العامالت  معظم  واأن  قا�رسات،  منهن  و%11  اأمهات،  الدعارة 

.
28

بحاجة اإىل املال

ال�سبت، 2016/3/5

قال الناطق با�صم حركة حما�ص �صامي اأبو زهري، اإن تهديد حركة فتح با�صتخدام خيارات   •

باخلارج  بال�صتقواء  ورغبتها  نواياها  حقيقة  يعك�ص  غزة”،  بـ“ا�صتعادة  ي�صمى  ملا  اأخرى 

لتحقيق اأجندتها وم�صاحلها الفئوية. واأكد اأبو زهري، يف ت�رسيح �صحفي، اأن ما ف�صل فيه 

تعود  حتى  �رسعية  توجد  ل  اأنه  كما  فتح،  قيادة  حتقيقه  يف  �صتف�صل  غزة  برتكيع  الحتالل 

ال�صعب  على  الو�صاية  لغة  عن  التخلي  هو  فتح  اأمام  الوحيد  اخليار  اأن  واأ�صاف  غزة.  اإليها 

.
29

الفل�صطيني، واحرتام نتائج النتخابات، واعتماد مبداأ ال�رساكة والتوافق

بع�ص  تك�صف  درا�صة  التحرير،  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�صو  عريقات،  �صائب  قدم   •

وطبيعة  الفل�صطينية،  الق�صية  من  الأمريكية  وخ�صو�صاً  الدولية  املواقف  تفا�صيل 

عبا�ص  الرئي�ص  من  طلبت  الأمريكية  الإدارة  اإن  عريقات  وقال  “اإ�رسائيل”.  مع  العالقة 

العالقات بتحديد  الفل�صطيني  املركزي  املجل�ص  قرارات  تنفيذ  وعدم  والنتظار   الرتيث 

من  وذلك  الأر�ص،  على  الأو�صاع  تغيري  على  بالعمل  ووعدت  الإ�رسائيلية،   - الفل�صطينية 

.
30

خالل تقدمي رزمة اأو �صفقة، اإل اأن احلكومة الإ�رسائيلية رف�صت ذلك

قال رئي�ص الوزراء الفل�صطيني رامي احلمد اهلل اإنه لن يتم اإعفاء وكالة الأونروا من م�صوؤولية   •

احلكومة  اأن  واأكد  وخارجها،  املخيمات  داخل  ورعايتهم  لالجئني  اخلدمات  تقدمي  ا�صتمرار 

.
31

�صتوا�صل تنفيذ امل�صاريع التنموية والت�صغيلية يف املخيمات

 New Israel لإ�رسائيل”  اجلديد  “ال�صندوق  رئي�صة   ،Talia Sasson �صا�صون  تاليا  قالت   •

التي  اإ�رسائيل، وهي  “املنظمات غري احلكومية هي املعار�صة احلقيقية يف  اإن   ،Fund )NIF(

�صا�صون  وقالت  �صّدها”.  قوانني  ت�صن  احلكومة  فاإن  ولذلك  الإن�صان،  حقوق  عن  تدافع 

عن  الدفاع  اأردمت  واإذا  الدميوقراطية،  على  احلفاظ  اأردنا  اإذا  �صالم،  اإىل  بحاجة  “نحن 
�صالح  يف  وهذا  لهم،  دولة  اإقامة  يف  احلق  للفل�صطينيني  متنحوا  اأن  فعليكم  دميوقراطيتكم، 

األف  400 “لن تكون هناك دميوقراطية عندما ن�صع  اأنه   اإ�رسائيل”. و�صددت �صا�صون على 

م�صتوطن و�صط 2.6 مليون فل�صطيني، وعندما يعي�ص النا�ص حتت نظامني قانونيني خمتلفني، 

.
قانون لالإ�رسائيليني وقانون اآخر للفل�صطينيني”32
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الأحد، 2016/3/6

العام  النائب  اغتيال  اتهامها يف ق�صية  امل�رسية حول  الت�رسيحات  ا�صتهجنت حركة حما�ص   •

اإن تلك الت�رسيحات  اأبو زهري،  الناطق با�صم احلركة �صامي  امل�رسي ه�صام بركات. وقال 

غري �صحيحة، ول تن�صجم مع اجلهود املبذولة لتطوير العالقات بني حما�ص والقاهرة.

وكان وزير الداخلية امل�رسي جمدي عبد الغفار قد اأعلن يف موؤمتر �صحفي م�صوؤولية جماعة 

الإخوان امل�صلمني عن اغتيال بركات، وقال اإن عنا�رس حما�ص �صاركوا يف احلادث بـ“التخطيط 

.
وتدريب الإخوان على كيفية الر�صد”33

اأعلنت الكتل الربملانية الفل�صطينية اتفاقها وف�صائل منظمة التحرير الفل�صطينية، مع احلكومة،   •

على عدة نقاط حلل اأزمة اإ�رساب املعلمني ب�صكل �رسيع، والعودة للمدار�ص، بعد اإ�رساب دام 

مليون   24 دفع  على  التفاق  اإىل  الت�رسيعي،  املجل�ص  عن  �صدر  بيان  واأ�صار  اأ�صابيع.  اأربعة 

�صيكل )نحو 6.11 مليون دولر( للمعلمني بعد اأ�صبوع من العودة للدوام، ومثلها دفعة ثانية 

2016/4/1 و2016/5/1، و�صيتم احلوار بني احلكومة واللجنة املطلبية التي  للمعلمني ما بني 

�صيتم تعيينها من املجل�ص املركزي لالحتاد العام للمعلمني الفل�صطينيني؛ للت�رسيع يف تنفيذ ما 

.
تبقى من الديون و�رسفها بحد اأق�صى 342016/9/1

يف الإ�صالمية  احلركة  قادة  حما�ص،  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص  م�صعل،  خالد  دعا   • 

م�صعل،  وقال  للوحدة”.  “مو�صماً  الرتابي  ح�صن  الإ�صالمي  املفكر  وفاة  جعل  اإىل  ال�صودان 

الذي متلكني  “الوجع  الرتابي،  العزاء بوفاة  لتاأدية واجب  ال�صودانية  العا�صمة  الذي و�صل 

.
مل اأ�صعر به من قبل... فقدت الأمة العقل الف�صيح الذي يعرف الهدف ول حتنّطه اجلوامد”35

زئيف  اجلدد،  القادمني  ا�صتيعاب  وزير  الإ�رسائيلية،  احلكومة  يف  القد�ص  �صوؤون  وزير  قال   •

وهم  عام  منذ  جديداً،  لي�ص  الأمني  التن�صيق  بوقف  الفل�صطينية  ال�صلطة  “تهديد  اإن  األكني، 

يهددون بذلك، لكن هناك اأمراً ل ميكن اإغفاله، وهو اأن التن�صيق الأمني يحمي عبا�ص اأكرث من 

اإ�رسائيل، ولهذا اأعتقد اأن هذا التهديد اأجوف، ويف حال اأ�صبح التهديد جدياً، �صرنى العديد من 

.
القيادات يف ال�صلطة الفل�صطينية ترتاجع”36

وزارة  يف  الأو�صط  ال�رسق  دائرة  مدير   ،Leonidas Pantelides بانتليد�ص  ليونيدا�ص  قال   •

اخلارجية القرب�صية، اإن “موقف قرب�ص من فل�صطني مل ولن يتغري”. واأ�صاف قائالً: “لي�ص 

�صحيحاً اأن قرب�ص قد غريت موقفها، وقرب�ص لن تغري مواقفها ب�صاأن املو�صوع الفل�صطيني، 

�صحيح اأن هناك حت�صناً يف العالقات بني اإ�رسائيل وقرب�ص، ولكن هذا لن يكون على ح�صاب 

.
عالقتنا مع الأ�صدقاء العرب”37
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اأظهر حتقيق �صحفي اأن جمعية اإلعاد Elad Association ال�صتيطانية تلقت معظم متويلها   •

متويالً  تلقت  اإلعاد  اإن  هاآرت�ص،  �صحيفة  ن�رسته  الذي  التحقيق،  وقال  م�صبوهة.  جهات  من 

 ،2013–2006 الفرتة  خالل  دولر(  مليون   115 )نحو  �صيكل  مليون   450 عن  يزيد  مببلغ 

وتبني اأن 275 مليون �صيكل )نحو 70 مليون دولر( منها جاءت من �رسكات م�صجلة يف دول 

اأن  تعّد كمالجئ للمتهربني من ال�رسائب، مثل جزر البهاما و�صي�صيل. كما جاء يف التحقيق 

.
38

بع�ص هوؤلء املتربعني تربعوا يف املا�صي لرئي�ص احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو

الإثنني، 2016/3/7

جدد مو�صى اأبو مرزوق، ع�صو املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص، نفي حركته اأي تدخل لها   •

طلقت �صّد احلركة 
ُ
يف ال�صاأن الداخلي امل�رسي، داعياً اإىل �رسورة التدقيق يف التهامات التي اأ

من وزارة الداخلية امل�رسية. وقال اأبو مرزوق اإن جهوداً كبرية بذلت لتجاوز الو�صع الذي 

و�صلت اإليه العالقة بني حما�ص وم�رس، ليخرج فجاأة وزير الداخلية امل�رسي ويتهم احلركة 

باإدارة عملية اغتيال النائب العام ه�صام بركات، وبعد فرتة طويلة من احلادث. كما اأكد القيادي 

باحلركة، �صالح الربدويل، على اأنه “لي�ص من فل�صفتنا، ول من قيمنا، ول من برناجمنا، ول 

من قامو�صنا، ول يف �صريتنا، ول تاريخنا امل�صا�ص باأمن م�رس، اأو باأي قطر عربي، اأو التدخل 

.
يف ال�صوؤون الداخلية لها”39

ول  لفل�صطني  الناب�ص  القلب  هي  القد�ص  اإن  عبا�ص،  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�ص  قال   •

موؤمتر  يف  عبا�ص،  واأكد  لها.  عا�صمة  القد�ص  تكون  اأن  دون  فل�صطني  دولة  تكون  لأن  معنى 

�صحفي م�صرتك يف العا�صمة الإندوني�صية جاكرتا مع الرئي�ص الإندوني�صي جوكو ويدودو 

لزيارة  “دعوتنا  اأن  مدين،  اإياد  الإ�صالمي  التعاون  ملنظمة  العام  والأمني   ،Joko Widodo

فل�صطني والقد�ص تهدف لتعزيز �صمود اأهلنا هناك، وهي زيارة لل�صجني ولي�صت تطبيعاً مع 

.
ال�صجان”40

قال رئي�ص �صلطة املياه الفل�صطينية الوزير مازن غنيم اإن قطاع غزة مير باأزمة مياه كارثية،   •

مطالباً جميع اجلهات بالتحرك لإنقاذ الو�صع، حيث اإنه ل يوجد جمال للتاأخر و�صط ت�صاعد 

.
41

م�صتمر يف حدة الأزمة والتلوث الذي طال 97% من املياه اجلوفية

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  قرار  اإن  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلية  احلكومة  رئي�ص  قال   •

ت�صنيف حزب اهلل اللبناين تنظيماً اإرهابياً “تطور بالغ الأهمية، ل بل اإنه مده�ص، اإل اأن ما ل 

يقّل عنه ده�صًة هو اإقدام حزبنْي ممثلنْي هنا يف الكني�صت على اإدانة هذا القرار”. وطلب وزير 

التجمع  نواب  موقف  فح�ص  الربملانية  ال�صلوك  اآداب  جلنة  من  كات�ص  ي�رسائيل  املوا�صالت 
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 Democratic )حدا�ص(  وامل�صاواة  لل�صالم  الدميوقراطية  واجلبهة  الدميوقراطي  الوطني 

)Front for Peace and Equality )Hadash الذين دانوا القرار اخلليجي. وراأى رئي�ص حزب 

“اإ�رسائيل بيتنا” اأفيجدور ليربمان اأن القائمة امل�صرتكة ل متثل املتطرفني يف اأو�صاط ال�صكان 
العرب يف “اإ�رسائيل” فح�صب، بل املتطرفني يف العامل العربي اأجمع، وو�صف اأع�صاء القائمة 

.
42

مبجموعة من الإرهابيني

منذ  فل�صطينية  لجئة   444 ا�صت�صهاد  �صورية  فل�صطينيي  اأجل  من  العمل  جمموعة  وثقت   •

بداية ال�رساع ال�صوري يف اآذار/ مار�ص 2011. وبينت املجموعة اأن 214 لجئة ق�صني نتيجة 

الق�صف، و62 نتيجة احل�صار ونق�ص الرعاية الطبية يف خميم الريموك، و26 جراء ا�صتهدافهن 

بر�صا�ص قنا�صني، و37 اإثر التفجريات، و21 بطلق ناري، و26 غرقاً، و5 باإعدامات ميدانية، 

.
43

و34 حتت التعذيب يف ال�صجون ال�صورية، و19 لأ�صباب اأخرى

للقمة  الفتتاحية  اجلل�صة  اأمام  كلمته  خالل  ويدودو،  جوكو  الإندوني�صي  الرئي�ص  اأعرب   •

ال�صتثنائية اخلام�صة ملنظمة التعاون الإ�صالمي حول ق�صية فل�صطني والقد�ص ال�رسيف التي 

لل�صعب  ل�رسف  اإنه  وقال  فل�صطني.  يف  الأو�صاع  لتدهور  قلقه  عن  جاكرتا،  يف  اأعمالها  بداأت 

واحلكومة الإندوني�صيني اأن ت�صتجيب للطلب الفل�صطيني ل�صت�صافة هذه القمة ال�صتثنائية، 

داعياً “اإ�رسائيل” اإىل اإنهاء احتاللها الأرا�صي الفل�صطينية، وقائالً اإن �صرب العامل “نفد” حيال 

 .
“اإ�رسائيل”44

طالب قادة الدول الإ�صالمية، يف “اإعالن جاكارتا” الذي �صدر بعد القمة ال�صتثنائية اخلام�صة   •

اأجل  من  الدعم  بتقدمي  ال�رسيف،  والقد�ص  فل�صطني  ق�صية  حول  الإ�صالمي  التعاون  ملنظمة 

النهو�ص باجلهود  اأجل  “موؤمتر دويل لل�صالم” يوؤ�ص�ص مل�صار دويل جماعي جديد، من  عقد 

زمني  جلدول  وفقاً   ،1967 �صنة  قبل  ما  حدود  اأ�صا�ص  على  الدولتني  حّل  لتحقيق  الرامية 

وا�صح وحمدد، وطبقاً للمرجعيات املعرتف بها دولياً، مبا يف ذلك “مبادرة ال�صالم العربية”. 

امل�صاركة  القد�ص ووقفيته، وتو�صيع  املالية يف �صندوق  امل�صاهمة  “تفعيل  باإعادة  كما طالبوا 

يف �صندوقي القد�ص والأق�صى مب�صاهمات مالية”، واأكدوا دعوة الدول الأع�صاء، واملجتمع 

الدويل على نطاق اأو�صع، اإىل حظر منتجات امل�صتعمرات، واإدراج قادة امل�صتوطنني على قائمة 

.
45

الإرهابيني واملجرمني املطلوبني للمحاكمة الدولية

الثالثاء، 2016/3/8

وطعن،  نار  اإطالق  عمليات  تنفيذهم  بعد  الحتالل،  بر�صا�ص  فل�صطينيني  اأربعة  ا�صت�صهد   •

.
46

وقتل خاللها اإ�رسائيلي واأ�صيب 14 اآخرون يف القد�ص، ويافا، وبتاح تكفا �صمال تل اأبيب
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التع�صفية  العتقالت  حول  تقريراً  بريطانيا  يف  الإن�صان  حلقوق  العربية  املنظمة  اأ�صدرت   •

اعتقالهم  مّت  من  عدد  اإن  فيه  قالت   ،2015 �صنة  خالل  الغربية  ال�صفة  يف  والتعذيب 

اعتقال، حالة   1,392( فل�صطينياً   1,715 بلغ  قد  �صيا�صية  اأ�ص�ص  على   وا�صتدعاوؤهم 

و323 ا�صتدعاء(، بواقع 25 امراأة، و27 طفالً، و68 �صحفياً، و41 معلماً، و422 طالباً، لفتة 

حمررون  اأ�رسى  هم  وال�صتدعاء  لالعتقال  تعر�صوا  الذين  من  الكبرية  الن�صبة  اأن  اإىل  النظر 

حمافظة  �صهدت  اجلغرايف،  التوزيع  وح�صب  فل�صطينياً.   969 بواقع  الحتالل،  �صجون  من 

نابل�ص، حمافظة  يف  حالة  و246  وا�صتدعاء،  اعتقال  حالة   462 بواقع  الأعلى؛  الن�صبة   اخلليل 

ال�صلطة  اأمن  اأجهزة  اأن  التقرير  واأو�صح  والبرية...  اهلل  رام  حمافظتي  يف  حالت  و208 

الفل�صطينية ت�صكل عبئاً على ميزانية ال�صلطة الفل�صطينية؛ “ففي عام 2014 مّت تخ�صي�ص مبلغ 

يقدر بـ 1.078 مليار دولر من اأ�صل 3.86 مليار دولر هي موازنة ال�صلطة، وهو ما يعادل 

.
ميزانية وزارة ال�صحة ووزارة الرتبية والتعليم”47

النايف، وقال  ال�صابق عمر  الفل�صطيني  البلغارية يف وفاة الأ�صري  التحقيق  اأعمال جلنة  بداأت   •

ال�رسعي  الطب  خرباء  تقرير  اإن  اأ�رسته،  ممثلي  مع  �صوفيا  بالعا�صمة  لقاء  يف  العام  الدعاء 

باأن  �رسح  العام  املدعي  اأن  واأ�صاف  جثمانه.  على  خارجي”  فعل  “اآثار  �صماه  ما  اإىل  ي�صري 

ال�صورة غري وا�صحة لدى ال�صلطات؛ اإذ ل تعرف ما اإذا كانت الوفاة ب�صبب اعتداء تعر�ص له، 

.
48

اأو اأنه انتحر

�صمحت الرقابة الإ�رسائيلية بالإعالن عن مقتل عن�رس يف جهاز ال�صاباك، وذلك خالل ا�صرتاكه   •

.
49

بعملية اأمنية يف املنطقة احلدودية مع قطاع غزة

يعتقد 48% من الإ�رسائيليني اليهود اأنه يجب طرد اأو نقل فل�صطينيي 48 خارج “اإ�رسائيل”،   •

ا�صتطالع  بح�صب  اأف�صل،  تعامالً  ي�صتحقون  “اإ�رسائيل”  يف  اليهود  اأن  منهم   %79 ويعتقد 

مقابالت  على  املبني  ال�صتطالع،  ووجد   .Pew Research Center للدرا�صات  بيو  مركز 

م�صيحياً،  و468  م�صلماً،  و871  يهودياً،   3,789( اإ�رسائيلي  بالغ   5,601 مع  �صخ�صية 

بني اإجراوؤه  مّت  والذي  لديانة(،  منتمني  غري  اأو  اأخرى  ديانات  من  و34  درزياً،   و439 

اأن  يعتقدون  الإ�رسائيليني  اليهود  اأن   ،2015 مايو  واأيار/   2014 اأكتوبر  الأول/  ت�رسين 

امل�صتعمرات يف ال�صفة الغربية ت�صاعد، بدلً من اأن توؤذي، اأمن “اإ�رسائيل” ويعتقد معظمهم اأن 

.
50

اهلل منح “اإ�رسائيل” لل�صعب اليهودي

على خلفية اغتيال عمر النايف، طالبت املوؤ�ص�صات الفل�صطينية والعربية النا�صطة يف الوليات   •

وال�صفري  املالكي،  ريا�ص  الفل�صطيني  اخلارجية  وزير  وحماكمة  باإقالة  الأمريكية  املتحدة 

الفل�صطيني يف بلغاريا اأحمد املذبوح، والطاقم الأمني. وجاء يف بيان لها وقعه كل من التحالف 
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وحتالف  الفل�صطينية،  اجلالية  و�صبكة  اأمريكا،  م�صلمي  واحتاد  الدميقراطي،  الفل�صطيني 

مل�صايقات،  تعرَّ�ص  ال�صهيد  اأن  الثقايف،  النه�صة  ومركز  الأمريكية،  الفل�صطينية  اجلمعيات 

.
51

واإ�صاءة معاملة، وحماولت متكررة لطرده بدلً من توفري احلماية والرعاية املطلوبة

الأمريكية  اجلن�صية  ويحملون  الغربية  ال�صفة  يف  املقيمني  الفل�صطينيني  من  جمموعة  رفعت   •

بقيمة بتعوي�صات  تطالبهم  بال�صتيطان  مرتبطة  وهيئات  �صخ�صيات  �صّد   ق�صيتني 

.
52

34.5 مليار دولر

ب�صكل  متويلها  مّت  من�صاأة   121 هدمت  الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  اأن  املتحدة  الأمم  اأعلنت   •

 ،2016/3/2–1/1 الفرتة  خالل  املحتلة  الغربية  ال�صفة  يف  دوليني  مانحني  من  كلي  اأو  جزئي 

.
متجاوزة بذلك 108 من�صاآت مّت هدمها يف �صنة 532015

ا�صتعر�ص الإح�صاء الفل�صطيني مبنا�صبة يوم املراأة العاملي اأو�صاع املراأة الفل�صطينية، ومما   •

جاء يف البيان، اأن عدد ال�صكان املقدر يف نهاية �صنة 2015 يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة بلغ 

بن�صبة  اأنثى  50.8%، و2.34 مليون  بن�صبة  2.41 مليون ذكر  4.75 مليون فرد؛ منهم  نحو 

.
54%49.2

قال املتحدث با�صم وزارة الداخلية امل�رسية اأبو بكر عبد الكرمي اإن نفي حركة حما�ص بتورطها   •

يف  تورطهم  اأثبتت  “التحقيقات  لكن  “يخ�صها”،  اأمر  بركات  ه�صام  العام  النائب  مقتل  يف 

.
الغتيال”55

الأربعاء، 2016/3/9

بعد  بالقد�ص  احلديد  باب  يف  الحتالل  قوات  بر�صا�ص  اإ�صابتهما  بعد  فل�صطينيان  ا�صت�صهد   •

عملية اإطالق نار وحماولة دع�ص م�صتوطن واإ�صابته بجروح خطرية. كما ا�صت�صهد فل�صطيني 

�صيب اآخر على اأحد احلواجز الع�صكرية بالقرب من �صلفيت، بعد حماولتهما طعن جنود 
ُ
واأ

.
56

اإ�رسائيليني

الأمريكي الرئي�ص  نائب  ا�صتقباله  خالل  عبا�ص،  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�ص  اأكد   • 

اإعادة الأمل وتوفري الأفق ال�صيا�صي لتحقيق خيار حّل الدولتني  اأن   ،Joe Biden جو بايدن 

على حدود 1967 هو مفتاح الأمن وال�صالم وال�صتقرار يف املنطقة، واأن ا�صتمرار الإمالءات 

.
57

الإ�رسائيلية، وبناء امل�صتعمرات، وتكري�ص حالة الحتالل هي اأ�صباب العنف واإراقة الدماء

واأن  امل�صلمني،  الإخوان  جماعة  مع  لها  تنظيمية  لعالقات  وجود  ل  اأن  حما�ص  حركة  اأكدت   •

قراراتها ي�صنعها مكتبها ال�صيا�صي. وك�صفت حركة حما�ص عن ات�صالت جرت مع م�صوؤولني 

بركات،  ه�صام  العام  النائب  اغتيال  يف  بامل�صاركة  احلركة  اتهام  اأعقبت  القاهرة،  يف  م�رسيني 
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وركزت على �رسورة جتاوز الأزمة. وقال الناطق با�صم حما�ص �صامي اأبو زهري اأنه جرى 

.
58

التاأكيد من قبل حما�ص على اأنها معنية با�صتمرار اجلهود املبذولة من اأجل تطوير العالقة

ملوجة  فوري  لوقف  �صحرية”  حلول  “ل  باأن  يعلون  مو�صيه  الإ�رسائيلي  الدفاع  وزير  اأقّر   •

العمليات امل�صلحة التي ينفذها فل�صطينيون، لكنه اأفاد باأن املوؤ�ص�صة الأمنية تدر�ص مزيداً من 

اخلطوات الت�صعيدية “لوقف موجة الإرهاب”، واأن م�صاألة ترحيل عائالت منفذي الـ“عمليات 

الإرهابية” ما زالت قيد درا�صة امل�صت�صار الق�صائي للحكومة، و“قد نقّر هذا الإجراء اإذا ثبت 

 .
لنا اأنه رادع”59

املحادثات  يف  انفراجة  اأّي  توجد  “ل  اإنه  يعلون  مو�صيه  الإ�رسائيلي  الدفاع  وزير  قال   •

واملفاو�صات اجلارية مع تركيا”. و�صدد يعلون على اأن “اإ�رسائيل لي�صت م�صتعدة لقبول طلب 

تركيا برفع احل�صار الأمني عن قطاع غزة، ويف املقابل تركيا ترف�ص اإغالق مكاتب حما�ص يف 

.
اإ�صطنبول”60

قال رئي�ص بلدية رفح الفل�صطينية �صبحي ر�صوان: “اإن م�صكلة �صّخ مياه البحر يف الأنفاق   •

البحري  والل�صان  ال�رسب،  مياه  مللوحة  و�صتوؤدي  لرفح،  التحتية  البنية  انهيار  اإىل  �صتوؤدي 

.
الذي تن�صئه م�رس على �صاطئ رفح امل�رسية �صيوؤدي اإىل اجنراف �صاطئ بحر رفح”61

اأكد وزير اخلارجية امل�رسي �صامح �صكري اأن م�رس تدعم املبادرة الفرن�صية لعقد “موؤمتر   •

.
62

دويل لل�صالم” من اأجل اإيجاد حّل لل�رساع الفل�صطيني – الإ�رسائيلي

 Amir قال قائد القوة اجلو-ف�صائية التابعة حلر�ص الثورة الإ�صالمية اأمري علي حاجي زادة  •

Ali Hajizadeh اإن ال�صواريخ الإيرانية متاحة ل�صعوب فل�صطني ولبنان و�صورية والعراق 

وكل املظلومني بالعامل. وقال اإن “اإ�رسائيل” حما�رسة اليوم من قبل اإيران، واإن عمرها لي�ص 

.
63

طويالً، و�صتنهار يف احلرب

حكومته  اإن   Jean-Marc Ayrault اأيرولت  مارك  جان  الفرن�صية  اخلارجية  وزير  قال   •

لتحريك  الفرن�صية  املبادرة  ف�صلت  حال  يف  تلقائي  ب�صكل  الفل�صطينية  بالدولة  تعرتف  لن 

.
64

املفاو�صات الفل�صطينية الإ�رسائيلية

الإقليمي  الع�صكري  التفوق  على  احلفاظ  يجب  اإنه  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ص  نائب  قال   •

“نحن  لـ“اإ�رسائيل”،  زيارة  خالل  نتنياهو  مع  اجتماعه  بعد  بايدن،  وقال  لـ“اإ�رسائيل”. 

ملتزمون باأن ن�صمن اأن تكون اإ�رسائيل قادرة على الدفاع عن نف�صها يف مواجهة كل التهديدات 

.
اخلطرية، والحتفاظ بتفوقها الكيفي مع كمٍّ كافٍ لتحقيق ذلك”65
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اخلمي�س، 2016/3/10

اأنهت النائب عن حركة فتح جناة اأبو بكر اعت�صامها يف مقر املجل�ص الت�رسيعي الذي ا�صتمر   •

.
66

اأ�صبوعني، بعد اأزمة ا�صتدعائها للتحقيق من النائب العام يف ال�صلطة الفل�صطينية

اأكد القيادي يف حركة حما�ص حممود الزهار اأنه ل يعتقد اأن كل الأجهزة الأمنية امل�رسية تتهم   •

حركته بال�صلوع يف اغتيال النائب العام ه�صام بركات. وك�صف الزهار اأن العالقة بني احلركة 

جمل�ص  دول  ت�صنيف  وب�صاأن  جيدة”.  زالت  وما  “كانت  امل�رسية  العامة  املخابرات  وجهاز 

التعاون اخلليجي حزب اهلل اللبناين تنظيماً اإرهابياً، قال الزهار اإن م�صطلح الإرهاب ل يوجد 

عليه اتفاق، مو�صحاً اأن هذا الت�صنيف “هو موقف �صيا�صي”، واأن “حما�ص ل تدخل يف لعبة 

املحاور، واأنها لي�صت مع هذا اأو مع ذاك، وتناأى بنف�صها من هذا التطور لأن لديها هّم كبري 

.
ا�صمه اإ�رسائيل”67

قرر املجل�ص الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�صوؤون ال�صيا�صية والأمنية )كابينت( البدء قريباً   •

بالعمل على �صّد الفجوات املوجودة يف اجلدار الأمني الفا�صل يف حميط القد�ص ويف جنوب جبل 

اخلليل. كما قرر “اإغالق حمطات اإذاعية فل�صطينية حتر�ص على الإرهاب �صّد الإ�رسائيليني”، 

و�صتتم  واأقربائهم،  الفل�صطينيني  الإرهابيني  اأهايل  من  والتجارة  “العمل  ت�صاريح  و�صحب 

الزمنية املطلوبة للم�صادقة على هدم منازل الإرهابيني  الفرتة  العمل على تق�صري  موا�صلة 

.
الفل�صطينيني”68

اأعلن وزير الإ�صكان الإ�رسائيلي يواآف جالنت Yoav Galant تاأييده فكرة اإقامة ميناء بحري   •

معزولة  “جزيرة  اإىل  حّوله  القطاع  مع  للحدود  م�رس  اإغالق  اإن  جالنت  وقال  غزة،  لقطاع 

�صيكون  اإنه  وقال  امل�صكلة.  �صتحل  البحري  امليناء  فكرة  اأن  وراأى  احلياة”،  على  تقوى  ل 

لـ“اإ�رسائيل” من وراء ذلك ثالث م�صالح جتاه القطاع، وهي: ا�صتمرار الهدوء، وعدم حتمل 

.
69

م�صوؤولية ال�صكان هناك، وكذلك نزع ال�صالح

الإ�رسائيليني  من   %63 اأن  اإىل  ي�صري  ا�صتطالع  نتائج  الإ�رسائيلية  معاريف  �صحيفة  ن�رست   •

من   %62 وقال  العمليات.  منفذي  الفل�صطينيني  ال�صهداء  اأهايل  واإبعاد  ترحيل  يوؤيدون 

الإ�رسائيليني اإنهم ل ي�صعرون بالأمان، واإن 60% لديهم هاج�ص باإمكانية التعر�ص حلادث اأو 

عملية. وقال 77% من الإ�رسائيليني اإنهم ل يرون اأن حكومة نتنياهو تفعل ما يكفي من اأجل 

ٍ عن اأداء بنيامني نتنياهو  اإحالل ال�صالم واإنهاء الت�صعيد. م�صرية اإىل اأن 79% منهم غري را�ص

.
70

حول ما يجري منذ بداية النتفا�صة

قال رئي�ص هيئة �صوؤون الأ�رسى واملحررين عي�صى قراقع اإن قوات الحتالل اعتقلت اأربعني   •

.
71

من امل�صابني يف انتفا�صة القد�ص منذ بداية 2016، معظمهم من الأطفال
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 Formerly Group 4 Securicor )G4S( اأ�ص  فور  جي  الربيطانية  احلرا�صة  �رسكة  اأعلنت   •

اأنها �صتغلق مكاتبها يف “اإ�رسائيل” جتاوباً مع ال�صغوط الناجمة عن حركة املقاطعة و�صحب 

.
72

ال�صتثمارات وفر�ص العقوبات )بي دي اأ�ص(

 Israel Natural Gas Lines )INGL( الإ�رسائيلية  هغاز  نتيفي  ل�رسكة  العام  املدير  اأعلن   •

�صموئيل تورجمان Shmuel Turgeman اأنه �صيبداأ �صّخ الغاز الإ�رسائيلي اإىل الأردن خالل 

.
�صنة 732017

بناء  على  يعملون  اإ�رسائيليني  مهند�صني  اإن  الإ�رسائيلية  ال�صتخبارات  يف  م�صوؤولون  قال   •

ك�صف  يف  ت�صاعد  �صبكة  وهي   ،Underground Iron Dome الأر�صية  حتت  احلديدية  القبة 

الأنفاق يف قطاع غزة وتدمريها. وطبقاً لتقرير بثته القناة التلفزيونية الإ�رسائيلية الثانية، فاإن 

احلكومة الإ�رسائيلية اأنفقت نحو 250 مليون دولر اأمريكي منذ �صنة 2004 يف �صعيها لعرقلة 

امليزانية  يف  دولر  مليون   40 جانبها  من  وا�صنطن  خ�ص�صت  وقد  غزة.  اأنفاق  بناء  عمليات 

لـ“بناء قدرات م�صادة لالأنفاق، لك�صف وحتديد وحتييد الأنفاق ال�رسية   2016 املالية ل�صنة 

التي تهدد الوليات املتحدة اأو اإ�رسائيل”، على حّد قول املتحدث با�صم وزارة الدفاع الأمريكية 

.
74Christopher Sherwood كري�صتوفر �صريوود

اجلمعة، 2016/3/11

اأكد ع�صو املكتب ال�صيا�صي للجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني جميل مزهر اأن اجلبهة �صرتد   •

بحجم  �صيكون  اجلبهة  رّد  “اإن  مزهر  وقال  النايف.  عمر  املحرر  الأ�صري  اغتيال  عملية  على 

جرمية الغتيال ولن يتاأخر، ودم ال�صهيد �صيبقى ديناً يف اأعناق رفاقه”. وذكر مزهر اأن هناك 

توفري  بعدم  الفل�صطيني  ال�صفري  ومن  بلغاريا،  يف  الفل�صطينية  ال�صفارة  قبل  من  “تق�صرياً 
.
احلماية لل�صهيد عمر النايف، وهو يتواجد يف ال�صفارة”75

لـ“اإ�رسائيل”  يوجد  ل  اإنه   ،Irit Lillian ليليان  اإيريت  بلغاريا  يف  الإ�رسائيلية  ال�صفرية  قالت   •

اأجرى  اأخرى،  جهة  ومن  النايف.  عمر  ال�صابق  الفل�صطيني  لالأ�صري  حدث  فيما  دور  اأّي 

مع  حتقيقات  �صوفيا  يف  حمودي  اإبراهيم  اهلل  رام  يف  الدعاء  وممثل  الفل�صطيني  املحقق 

ا�صت�صهاد مالب�صات  يف  املذبوح،  اأحمد  الفل�صطيني  ال�صفري  يت�صدرها  فل�صطينية،   اأطراف 

.
76

النايف

دولر  ماليني  اأربعة  مبلغ  احلكومة  تقدمي  اهلل  احلمد  رامي  الفل�صطيني  الوزراء  رئي�ص  اأعلن   •

ال�صوكي.  النخاع  وزراعة  ال�رسطان  اأمرا�ص  ملعاجلة  احل�صن  خالد  مركز  بناء  ل�صالح 

10 اآلف حالة من املر�صى الفل�صطينيني  واأ�صار احلمد اهلل اإىل اأن ال�صلطة الفل�صطينية حّولت 
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التحويالت  جانب  اإىل  هذا  ال�رسطان،  مر�صى  من   %37 منها   ،2015 �صنة  يف  لـ“اإ�رسائيل” 

.
77

للم�صت�صفيات اخلا�صة، والتي كلفت خزينة ال�صلطة الوطنية نحو 100 مليون دولر

مّت  الذي  الجتماع  نتائج  الأونروا  وكالة  مع  الفل�صطينية  الأزمة  خلية  اإدارة  جلنة  خل�صت   •

الفل�صطينية ومدير  القوى  اإبراهيم، بني وفد  اللبناين عبا�ص  العام  العام لالأمن  املدير  برعاية 

“اللواء اإبراهيم متكن من و�صع كل ملف اخلدمات  عام وكالة الأونروا ماتيا�ص �صمايل، باأن 

التي تقدمها الأونروا اإىل الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان يف عهدة الأمم املتحدة، والأمني العام 

لالأمم املتحدة من جديد، خ�صو�صاً اأن �صمايل ل ميلك اأي معطى لأي حّل، والقرار لي�ص بيده، 

واأن هذا الأمر اإجناز ي�صجل للواء اإبراهيم”. كما قررت “خلية الأزمة” ت�صعيد املواجهة مع 

.
78

الوكالة الدولية، وفتح معركة املطالب كلها �صلة واحدة

يف  و�صقطت  غزة  قطاع  من  اأطلقت  �صواريخ  اأربعة  اإن  الإ�رسائيلي  الحتالل  جي�ص  قال   •

مناطق مفتوحة قرب مدينة �صديروت القريبة من ال�رسيط الأمني دون اأن توقع اإ�صابات اأو 

.
79ً

اأ�رسارا

اعتقلت قوات الأمن الإ�رسائيلية فل�صطيني بعد تنفيذه عملية طعن مل�صتوطن، عند باب اخلليل   •

.
80

بالقد�ص املحتلة. وقالت م�صادر اإ�رسائيلية اإن جروح امل�صتوطن و�صفت باملتو�صطة

موؤيداً  الثانية، وبثت �رسيطاً  الإ�رسائيلية  القناة  بّث  الفل�صطينية من اخرتاق  املقاومة  متكنت   •

من  �صوراً  املقاومة  بثت  القد�ص”  “انتفا�صة  ا�صم  وحتت  الفل�صطينية.  املقاومة  لعمليات 

العمليات الأخرية كتب عليها باللغة العربية عبارات تتوعد “اإ�رسائيل” باملزيد من العمليات. 

“فل�صطني اليوم”، واعتقال  وجاء ذلك بعد �صاعات من اقتحام قوات الحتالل مقر ف�صائية 

.
81

مدير مكتبها يف ال�صفة الغربية فاروق عليات

اأعمال ختام  يف  العرب  اخلارجية  وزراء  م�صتوى  على  العربية،  اجلامعة  جمل�ص  رحب   • 

.
الدورة 145، باملبادرة الفرن�صية للدعوة اإىل “موؤمتر دويل لل�صالم”82

ال�سبت، 2016/3/12

ا�صت�صهد الطفالن ال�صقيقان يا�صني واإ�رساء �صلمان اأبو خو�صة، واأ�صيب نحو اأربعة اآخرين   •

�صمال  ملنزلهم  الإ�رسائيلي  الحتالل  طائرات  ا�صتهداف  جراء  متفاوتة  بجروح  ذويهما  من 

.
83

قطاع غزة

و�صل وفد من حركة حما�ص اإىل القاهرة للقاء املخابرات امل�رسية. ومن املقرر اأن يبحث الوفد   •

مع م�صوؤولني باملخابرات العامة امل�رسية ملفات تتعلق بعالقة حما�ص مع م�رس، واإعادة فتح 

.
84

معرب رفح
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رامي  احلكومة  رئي�ص  مع  بالت�صاور  عبا�ص،  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�ص  قرر   •

كامالً،   2013 �صنة  املعلمني  واحتاد  احلكومة  بني  املوقَّع  التفاق  تطبيق  اإمتام  اهلل،  احلمد 

 2017 10%، موزعة بالت�صاوي مع بداية �صنتي  ومنح املعلمني زيادة طبيعة العمل بن�صبة 

و2018، والعمل على درا�صة و�صع الإداريني ِوفق التفاق املوقع يف 2016/2/18. كما قرر 

.
85

الفل�صطينيني بالو�صائل الدميوقراطية العام للمعلمني  اأو�صاع الحتاد  ت�صحيح 

اعتقلت الحتالل  �صلطات  اإن  فل�صطني،  يف  واملحررين  الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  قالت   • 

 ،2015 150 نا�صطاً فل�صطينياً، منذ انطالق النتفا�صة الفل�صطينية يف ت�رسين الأول/ اأكتوبر 

على خلفية ممار�صة حرية الراأي والتعبري على موقع الفي�صبوك. واأ�صافت اأن الحتالل اأ�صدر 

اآخرين قرارات باعتقالهم اأ�صدر يف حّق  بـ“التحري�ص”، فيما  اتهام   يف حّق عدد منهم لوائح 

.
86ً

اإداريا

الأحد، 2016/3/13

 The Movement For Saving Jewish اليهودية  القد�ص  اإنقاذ  اأجل  من  “احلركة  اأطلقت   •

Jerusalem” موقعاً على ال�صبكة الإلكرتونية، عر�صت من خالله تفا�صيل خطة تن�ص على 

ف�صل غربي القد�ص وامل�صتعمرات يف �رسقي القد�ص عن الأحياء العربية، وعلى تغيري حدود 

األفاً،   829 ب�صطريها  القد�ص  يف  يعي�ص  اأنه  اإىل  احلركة  واأ�صارت  فيها.  اجلدار  وم�صار  املدينة 

األف فل�صطيني رفع   200 التخل�ص من  اأن من �صاأن  اإىل  اآلف فل�صطيني، م�صرية   307 بينهم 

ن�صبة اليهود يف املدينة اإىل 81%، وخف�ص ن�صبة الفل�صطينيني اإىل اأقل من 19%. ولفت تقرير 

احلركة النظر اإىل وجود 28 قرية وحيّاً يف �رسقي القد�ص يعي�ص فيها 296 األفاً، اإ�صافة اإىل البلدة 

القدمية يف القد�ص التي يعي�ص فيها 27 األف عربي و�صتة اآلف يهودي، يف حني يعي�ص 198 األف 

.
87

يهودي يف 12 م�صتعمرة اإ�رسائيلية �رسقي القد�ص

ال�صاحلات”  “الباقيات  جمعية  حلت  اأنها  غزة  قطاع  يف  الفل�صطينية  الداخلية  وزارة  اأعلنت   •

اخلريية )التي ت�صكل غطاء لعمل حركة ال�صابرون املدعومة من اإيران(. وجاء يف كتاب موجه 

من الداخلية اإىل رئي�ص اجلمعية ه�صام �صامل اأنه تقرر حّل اجلمعية ملمار�صتها ن�صاطاً �صيا�صياً، 

واأن عليه ت�صوية اأموره املالية لت�صفية اجلمعية يف مدة اأق�صاها �صهر. واأو�صح املتحدث با�صم 

فتقرر  ت�صتجب  مل  لكنها  اأمورها،  لت�صوية  مهلة  اأعطيت  قد  اجلمعية  اأن  البزم،  اإياد  الوزارة، 

.
88

حلها

دعا احلاخام الأكرب لليهود ال�رسقيني يف “اإ�رسائيل” اإ�صحق يو�صف Yitzhak Yosef اإىل قتل   •

اأحدهم  جتاه  اإرهابي  قدم  حال  “يف  قائالً:  �صكاكني،  يحملون  الذين  الفل�صطينيني  املهاجمني 
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مع �صكني، فاإنه من الواجب )الديني( قتله.. من ياأتِ لقتلك، تقتله اأولً”. واأ�صاف: “ويف حال 

هم  من  لنا  فيقول  امل�صيح،  قدوم  حتى  موؤّبد  ل�صجن  اإدخاله  يجب  حينها  �صكيناً،  يحمل  مل 

اإذا كان  اأو  “ل تخافوا من املحاكم  العماليق، وحينها �صيكون باإمكاننا قتلهم”. وتابع قائالً: 

.
رئي�ص الأركان يقول اأمراً خمتلفاً”89

العامل”، والتي متنحها موؤ�ص�صة  “اأف�صل معلم يف  الفل�صطينية حنان احلروب بجائزة  فازت   •

.
90

فاركي �صنوياً، وقيمتها مليون دولر اأمريكي

مار�صودي  ريتنو  اإندوني�صيا  خارجية  وزيرة  دخول  الإ�رسائيلي،  الحتالل  �صلطات  منعت   •

املقرر  الفل�صطينية، حيث كان من  ال�صلطة  اأرا�صي  اإىل  املرافق لها،  Retno Marsudi والوفد 

ريا�ص  اخلارجية  ووزير  عبا�ص،  حممود  الرئي�ص  ولقاء  اهلل  رام  اإىل  ر�صمية  بزيارة  قيامها 

.
91

املالكي، وكذلك افتتاح قن�صلية فخرية جلمهورية اإندوني�صيا يف ال�صفة الغربية

قال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي اإن الوليات املتحدة تبحث عن �صبيل لك�رس اجلمود   •

بني “اإ�رسائيل” والفل�صطينيني. واأكد كريي على التزام بالده بقوة بحل الدولتني، و�صدد على 

اأنه “ل ت�صتطيع دولة واحدة ول �صخ�ص واحد حّل هذه )الق�صية( اإنها حتتاج املجتمع الدويل 

.
وتتطلب دعماً دولياً”92

الإثنني، 2016/3/14

ا�صت�صهد ثالثة فل�صطينيني بر�صا�ص الحتالل قرب م�صتعمرة كريات اأربع يف مدينة اخلليل؛   •

لعملية  يخططان  وكانا  م�صلَحني  كانا  فل�صطينيني  اأن  الإ�رسائيلية،  العا�رسة  القناة  ادعت  اإذ 

دع�ص واإطالق نار، كما حاول فل�صطيني ثالث تنفيذ عملية دع�ص جنود مبركبة، واأطلق جنود 

الحتالل النار عليه وا�صت�صهد على الفور. واأعلنت كتائب الق�صام اأن الفل�صطيني قا�صم جابر 

الذي ا�صت�صهد يف عملية دع�ص قرب م�صتعمرة كريات اأربع هو اأحد اأفرادها، وهو اأحد اأفراد 

خلية “املوت ال�رسيع” اأو “اخللية املجهولة” كما اأطلقت عليها املخابرات الإ�رسائيلية، والتي 

جنوب  الفاعلة  املقاومة  جمموعات  اأخطر  من  الحتالل  وعّدها   ،2004 �صنة  اأواخر  ت�صكلت 

.
93

ال�صفة اإبان انتفا�صة الأق�صى

 Permanent Court ح�صلت دولة فل�صطني على الع�صوية الكاملة يف حمكمة التحكيم الدائمة  •

�صوتاً،   24 وامتناع  �صوتاً،   57 خالل  من  الت�صويت  ح�صم  بعد   ،of Arbitration )PCA(

.
94

وبدون اأي معار�صة

متهيدية  لقاءات  وجود  عن  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص  ك�صف   •

عملية  طرق  اإيجاد  بهدف  م�صعل،  وبني  عبا�ص  حممود  ال�صلطة  رئي�ص  بني  بلقاء  تتوج  قد 
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اأو  24  لتطبيق امل�صاحلة مبلفاتها كافة. واأكد م�صعل، خالل مقابلة �صحفية مع قناة فران�ص 

اأّي اتهامات م�رسية بحقها، م�صدداً على �صعي احلركة  France 24، على براءة احلركة من 

.
95

لأن تكون لها عالقة مع كل الدول العربية والإ�صالمية وغريها من الدول حول العامل

دعت حركة حما�ص واجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني اإىل ت�صعيد النتفا�صة وتكثيف عمليات   •

املقاومة �صّد جنود الحتالل وامل�صتوطنني. و�صددت حركة حما�ص، يف بيان لها، على اأهمية 

“تكثيف �رسبات املقاومة، التي توؤمل املحتل من كل جوانبه”، موؤكدة اأن “املقاومة �صت�صتمر 
اإىل  بالرتقاء  ال�صعبية  اجلبهة  طالبت  جانبها،  ومن  لوقفها”.  اليائ�صة  املحاولت  كل  رغم 

م�صتوى ت�صحيات ال�صهداء، وامل�صي قدماً يف ت�صعيد النتفا�صة، والت�صدي لكل حماولت 

.
96

اإجها�صها

“اإ�رسائيل” �صتنجز �صالماً مع جريانها  اإن  نتنياهو  الإ�رسائيلي بنيامني  الوزراء  قال رئي�ص   •

للمجتمع  الوقت  حان  اأنه  معترباً  الفل�صطينيني،  مع  اتفاق  اإىل  يقود  �صوف  ذلك  واأن  العرب، 

.
97

الدويل اأن يدرك اأن منوذج �صناعة ال�صالم قد تغريَّ

اإدارة  مع  اختلفت  الإ�رسائيلية  احلكومة  اإن  يعلون  مو�صيه  الإ�رسائيلي  الدفاع  وزير  قال   •

الرئي�ص الأمريكي باراك اأوباما ب�صاأن تقييم الأو�صاع يف م�رس. واأكد اأن “اإ�رسائيل” مل تف�صل 

حكومة يف م�رس بقيادة الإخوان امل�صلمني، وهي ترى اأن و�صول عبد الفتاح ال�صي�صي اإىل �صدة 

.
98

الرئا�صة يخدم م�صالح الغرب

Kulanu، مو�صيه كحلون، دعمه م�رسوع  الإ�رسائيلي ورئي�ص حزب كلنا  املالية  اأعلن وزير   •

من  الحتالل  �صّد  عمليات  اأبناوؤها  نّفذ  ممن  الفل�صطينية  العائالت  اإبعاد  على  ين�ّص  قانون 

.
99

اأماكن �صكناها

احلكومية  الدوائر  يف  الرفيعة  التعيينات  مبراجعة  املكلفة  ال�صت�صارية  اللجنة  �صادقت   •

تر�صح  على   ،Jacob Turkel تريكل  يعقوب  املتقاعد  القا�صي  يرتاأ�صها  والتي  الإ�رسائيلية، 

.
100

نداف اأرغمان Nadav Argaman ملن�صب رئي�ص جهاز ال�صاباك

�صادقت هيئة الكني�صت بالقراءتني الثانية والثالثة على م�رسوع قانون الدخول اإىل “اإ�رسائيل”   •

.
)تعديل رقم 26( ل�صنة 1012016

الفرن�صي  املبعوث  اإىل  اأ�صئلة  جولد  دوري  الإ�رسائيلية  اخلارجية  وزارة  عام  مدير  قدم   •

يف لل�صالم”  دويل  “موؤمتر  لعقد  الفرن�صية  املبادرة  حول   Pierre Vimont فيمون   بيري 

نح�صون  عمانوئيل  الإ�رسائيلية  اخلارجية  وزارة  بل�صان  الناطق  وقال   .2016 �صيف 

Emmanuel Nahshon اإن لقاء جولد مع املبعوث الفرن�صي جاء بناء على طلب الأخري لعر�ص 
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الثنائية  املفاو�صات  اأهمية  “على  اأكد  الإ�رسائيلي  اجلانب  اأن  على  و�صدد  الفرن�صية،  املبادرة 

مواجهة  يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  وم�صوؤولية  الطرفني  بني  م�صبقة  �رسوط  بدون  املبا�رسة 

.
الإرهاب والتحري�ص”102

الثالثاء، 2016/3/15

اأمر يق�صي  الدفاع مو�صيه يعلون وّقع نهائياً على  اإن وزير  الإ�رسائيلي  اإذاعة اجلي�ص  قالت   •

تلك  يف  امل�صتعمرات  لتو�صيع  اأريحا  منطقة  يف   )
2
كم  2.34 )نحو  دومناً   2,342 مب�صادرة 

.
103

املنطقة

قال الناطق الر�صمي با�صم وزارة اخلارجية الأمريكية جون كريبي John Kirby اإن حكومة   •

مدينة  �رسق   )
2
كم  2.34 )نحو  دومناً   2,342 م�صادرة  “اإ�رسائيل”  بقرار  علم  على  بالده 

اأريحا، واأنها تعرب عن بالغ قلقها ب�صدد هذا الإعالن، وتندد به كون ذلك يهدد م�صتقبل حّل 

.
104

الدولتني

الجتماعية  ال�صوؤون  وزير  برئا�صة  وزارية  جلنة  ت�صكيل  الفل�صطيني  الوزراء  جمل�ص  قرر   •

.
105

لو�صع اآلية تنفيذية للخطة ال�صرتاتيجية ملواجهة اآفتي الفقر والبطالة يف فل�صطني

الربي  رفح  معرب  بفتح  م�رس  احلية  خليل  حما�ص  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو  طالب   •

للتخفيف من معاناة �صكان قطاع غزة. وقال احلية، يف ت�رسيح هو الأول لوفد حما�ص الذي 

اللقاءات التي متت مع م�صوؤويل املخابرات العامة امل�رسية تناولت الق�صايا  اإن  يزور م�رس، 

حركته  رف�ص  عن  احلية  وعرّب  وال�صفافية.  امل�صوؤولية  من  جّو  يف  امل�صرتك  الهتمام  ذات 

العام امل�رسي ه�صام بركات وكّل  النائب  اغتيال  ال�صيا�صية كافة، مديناً  ل�صيا�صة الغتيالت 

.
106

حوادث الغتيالت ال�صيا�صية التي حدثت يف م�رس

ال�رسية  الت�صالت  اإن  اآيزنكوت  الإ�رسائيلي غادي  للجي�ص  العامة  الأركان  قال رئي�ص هيئة   •

الفل�صطينية - الإ�رسائيلية يف �صاأن ت�صليم ال�صلطة امل�صوؤولية الأمنية عن عدد من مدن ال�صفة، 

الإ�رسائيليون  ال�صباط  اأن  اإىل  واأ�صار  اأمنية حم�صة.  كانت  اإنها  بل  �صيا�صياً،  مل حتمل طابعاً 

قالوا لنظرائهم الفل�صطينيني اإن قوات اجلي�ص لن تدخل هذه املدن اإذا قام الفل�صطينيون مبهمة 

.
107

احلفاظ على الهدوء ومنع انطالق “العتداءات” منها

مو�صيه  املالية  وزير  يراأ�صها  التي  الإ�رسائيلية،  احلكومة  يف  الوزارية  املالية  اللجنة  اأقّرت   •

يف  الإ�صهام  اأجل  من  دولر(  مليون   25.66 )نحو  �صيكل  مليون   100 مبلغ  ر�صد  كحلون، 

متويل م�صاريع تهويد يف املنطقة املحيطة بامل�صجد الأق�صى من ثالث جهات. و�صيدفع املبلغ 

 .
على مدى خم�ص �صنوات لـ“�صندوق اإرث املبكى”108
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اجلي�ص  اأن  النتفا�صة  خالل  ُقتلن  فل�صطينيات  �صهيدات  ثالث  جثث  معاينة  تقارير  ك�صفت   •

.
109ً

الإ�رسائيلي ي�صتخدم ر�صا�ص “دمدم” املحرم دوليا

الأرا�صي  بيع  حظر  على  ع�صواً(   150( اأع�صائه  باأغلبية  الأردين  النواب  جمل�ص  �صوَّت   •

.
110

وتاأجريها حلملة اجلن�صية الإ�رسائيلية يف اإقليم منطقة برتا ال�صياحية

قال اأمني عام اللجنة امللكية الأردنية ل�صوؤون القد�ص عبد اهلل كنعان، اإن “كامريات املراقبة التي   •

�صيتّم ن�صبها يف امل�صجد الأق�صى املبارك تهدف اإىل ر�صد انتهاكات قوات الحتالل الإ�رسائيلي 

.
�صّد ال�صعب الفل�صطيني، وتقدميها كوثيقة اإىل اجلهات الدولية املعنية”111

اإن   Annika Söder اأنيكا �صودير  ال�صويد  لل�صوؤون اخلارجية يف مملكة  الدولة  قالت وزيرة   •

.
112ً

اعرتاف بالدها بدولة فل�صطني جاء متاأخرا

اأن  “اإ�رسائيل”،  يف  الرو�صي  ال�صفري  م�صاعد   ،Alexey Drobinin دروبينني  األك�صي  اأّكد   •

التن�صيق بني البلدين ب�صاأن �صورية باقٍ كما هو، و“�صنحاول اأن ن�صمن حّل الأزمة ال�صورية، 

.
و�صنفعل اأي�صاً كل ما بو�صعنا كي ل تت�رسر امل�صالح الأمنية الإ�رسائيلية يف هذه الأثناء”113

 United Nations Development اأعلنت وكالة الأونروا اأنها وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي  •

ال�صندوق  من  دولر  مليون   31.8 مببلغ  تفاهم  مذكرة  على  وّقعا   Programme )UNDP(

اإعادة  اأعمال �صيانة ملنازل يف قطاع غزة. و�صي�صهم امل�رسوع يف  للتنمية، لتغطية  ال�صعودي 

يف  ت�رسروا  ممن  الالجئني،  غري  من  للفل�صطينيني  منزل  اآلف  خم�صة  على  يزيد  ما  تاأهيل 

تاأثيث وجتهيز ثالث مدار�ص، وهي مدر�صة  2014، و�صيتم  القطاع يف �صيف  العدوان على 

.
114

العائلة املقد�صة، ومدر�صة راهبات الوردية، ومدر�صة بطريركية الروم الأورثوذك�ص

الأربعاء، 2016/3/16

اإىل  احلركة  وفد  زيارة  اأن  حما�ص،  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو  مرزوق،  اأبو  مو�صى  اأكد   •

اأبو مرزوق، يف  القاهرة مبثابة فتح ل�صفحة جديدة وخطاب مودة لالأ�صقاء يف م�رس. وقال 

“الزيارة لها ما بعدها، واأنها  اإن  الفي�صبوك،  ت�رسيحات له على �صفحته ال�صخ�صية مبوقع 

اإل  ِقبلنا  من  ياأتي  ل  اأنه  موؤكدين  م�رس،  يف  لالأ�صقاء  مودة،  وخطاب  جديدة،  �صفحة  فتحت 

.
اخلري وال�صالم”115

باغتيال  حتقيق  جلنة  بت�صكيل  مر�صوماً  عبا�ص  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�ص  اأ�صدر   •

الأ�صري الفل�صطيني ال�صابق عمر النايف داخل �صفارة فل�صطني يف بلغاريا بدل اللجنة ال�صابقة 

التي كان يرتاأ�صها وكيل وزارة اخلارجية تي�صري جرادات. وت�صم اللجنة اجلديدة وكيل نيابة، 

.
116

وطبيباً �رسعياً، وم�صت�صاراً قانونياً، و�صابطاً من جهاز املخابرات



125

اآذار/ مار�س 2016

الإ�رسائيلي  الحتالل  الإ�صالمي  اجلهاد  حلركة  الع�صكري  الذراع  القد�ص،  �رسايا  حذرت   •

يف التهدئة”  خرق  وتكرار  الفل�صطيني،  ال�صعب  على  عدوانه  يف  “التمادي  مغبّة   من 

.
117

قطاع غزة

اأن  عن   Tzipi Hotovely حوتوفيلي  ت�صيبي  الإ�رسائيلي  اخلارجية  وزير  نائب  ك�صفت   •

وزارتها اأجرت حمادثة �رسية مع اإندوني�صيا، يف اأثناء زيارة م�صوؤول يف الوزارة الإ�رسائيلية 

العا�صمة جاكرتا، وادعت اأنه تو�صل اإىل ترتيبات ب�صاأن زيارة وزيرة اخلارجية الإندوني�صية 

اأن مار�صودي  اإل  اإ�رسائيليني،  اأي�صاً لقاءات م�صوؤولني  اإىل ال�صفة، لت�صمل  ريتنو مار�صودي 

.
118

نق�صت التفاق، ما جعل “اإ�رسائيل” متنعها من دخول ال�صفة

قال رئي�ص هيئة الأركان العامة للجي�ص الإ�رسائيلي غادي اآيزنكوت، اإن جي�صه ا�صتثمر اأكرث   •

اأنفاق حما�ص يف  ٍ لإيجاد حلٍ مل�صكلة  256.6 مليون دولر( يف حماولة من مليار �صيكل )نحو 

قطاع غزة؛ منها اأكرث من 500 مليون �صيكل )نحو 128.3 مليون دولر( منذ نهاية العدوان 

اأمام جلنة اخلارجية والأمن يف  اآيزنكوت،  2014. و�صدد  القطاع يف �صيف  الإ�رسائيلي على 

الكني�صت، على اأن اجلي�ص يرى يف الأنفاق تهديداً مركزياً، وي�صتثمر يف ذلك مقدرات كثرية، يف 

.
119

العديد من اجلوانب التكنولوجية والعملياتية

تويف 16 معتمراً فل�صطينياً، واأ�صيب 34 اآخرون، اإثر تدهور احلافلة التي كانت تقلهم للديار   •

.
120

املقد�صة يف ال�صعودية، بالقرب من احلدود الأردنية ال�صعودية

طالبت مئة �صخ�صية اأردنية ال�صلطات الفرن�صية بالعودة عن قرارها بوقف بّث قناة الأق�صى   •

اأجراه  ات�صال  على  بناًء  جاء  والذي   ،Eutelsat يوتل�صات  ال�صناعي  القمر  على  الف�صائية 

 François الفرن�صي فران�صوا هولند  بالرئي�ص  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ص 

.
121Hollande

“حمطات  الفنية يف وزارته  الِفَرق  اللبناين بطر�ص حرب عن �صبط  ك�صف وزير الت�صالت   •

اإنرتنت غري �رسعية تتوىل تزويد مقرات ومراكز ر�صمية ح�صا�صة بخدمات الإنرتنت، واأحياناً 

جماناً”، لفتاً اإىل اأن “اخلطورة يف الأمر هو �صلوع �رسكات اإ�رسائيلية يف تزويد هذه املحطات 

.
باحتياجاتها”122

معهد  يف  له  كلمة  يف   ،Murray McCully ماكويل  موراي  نيوزيلندا  خارجية  وزير  قال   •

اأ�صرتاليا،  يف   Lowy Institute for International Policy الدولية  لل�صيا�صة  لوي  �صيدين 

اأ�صا�ص  الفل�صطينية على  اإ�رسائيل التع�صفية هي التي تعرقل ت�صوية الق�صية  “ممار�صات  اإن 

.
دولتني”123
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ً دومنا  2,342 مب�صادرة  “اإ�رسائيل”  قرار  اإن  له،  بيان  يف  الأوروبي،  الحتاد  قال   • 

( �رسق مدينة اأريحا خطوة اأخرى تعر�ص للخطر اإقامة دولة فل�صطينية قابلة 
2
)نحو 2.34 كم

.
124

للحياة، وتثري ال�صكوك يف مدى التزام “اإ�رسائيل” بحل الدولتني

اخلمي�س، 2016/3/17

حمافظة  يف  اأريل  م�صتعمرة  قرب  الحتالل  جنود  بر�صا�ص  فل�صطينيان  �صابان  ا�صت�صهد   •

.
125

�صلفيت، بعد طعنهما جمندة اإ�رسائيلية واإ�صابتها بجروح بالغة

بوتني  فالدميري  الرو�صي  بالرئي�ص  لقائه  بعد  ريفلني،  روؤوفني  الإ�رسائيلي  الرئي�ص  قال   •

اإنه ُكلف مبهمة ر�صم اخلطوط احلمراء اجلديدة لـ“اإ�رسائيل”  Vladimir Putin يف مو�صكو، 

اأكد بوتني على  اأعقاب اإعالن رو�صيا �صحب قواتها من �صورية. ومن جهته،  يف الكرملني، يف 

“اإ�رسائيل”، و�صدد على التزامه ال�صخ�صي جتاه كل الرو�ص  اللتزام الرو�صي العميق باأمن 

 .
الذين هاجروا اإىل “اإ�رسائيل”126

 Mustafa اأوغلو  جقريقجي  م�صطفى  الأتراك  امل�صدرين  جمل�ص  رئا�صة  وكيل  قال   •

الفرتة  خالل   %771 ارتفع  وفل�صطني  تركيا  بني  التجاري  التبادل  حجم  اإن   Çıkrıkçıoğlu

ماليني   9.4 من  ارتفعت  فل�صطني  اإىل  الرتكية  ال�صادرات  قيمة  اأن  واأو�صح   ،2015–2005

.
دولر يف �صنة 2004 اإىل 82.2 مليون دولر يف �صنة 1272015

اجلمعة، 2016/3/18

م�صتعمرة  مفرق  على  الحتالل  قوات  بر�صا�ص  فنون  اأحمد  حممود  الفل�صطيني  ا�صت�صهد   •

.
128

غو�ص عت�صيون جنوب بيت حلم بعد قيامه بطعن اأحد اجلنود الإ�رسائيليني

ال�صاروخية،  تر�صانتها  ا�صتعادة  من  متّكنت  حما�ص  حركة  اأن  اإ�رسائيلية  تقديرات  رّجحت   •

وح�صبما  غزة.  قطاع  على  الأخري  العدوان  من  ون�صف  عام  بعد  وذلك  جديد،  من  وبنائها 

ذكر تقرير ملوقع وال الإخباري فاإن احلركة باتت متلك الكمية نف�صها التي توفرت لها قبل 

العدوان. ووفقاً لتقديرات املوقع الإ�رسائيلي، فاإن حما�ص ا�صتخدمت اأيام العدوان نحو 4,600 

.
129

�صاروخ، فيما متّكن الحتالل من �رسب نحو اأربعة اآلف اأخرى كانت يف خمازن احلركة

لالجئني  �صفر  لوثائق  جديدة  مناذج  اعتماد  عن  اللبناين  العام  لالأمن  العامة  املديرية  اأعلنت   •

.
الفل�صطينيني امل�صجلني يف لبنان، مقروءة اآلياً، اعتباراً من 1302016/3/21

ال�صلطة  اأرا�صي  دخول  من  الدولية  اجلنائية  املحكمة  من  وفداً  الإ�رسائيلية  ال�صلطات  منعت   •

العا�صمة  اإىل  الوفد ل�صتدعائهم  ا�صطر  ما  فل�صطينيني،  للقاء م�صوؤولني وفنيني  الفل�صطينية 

.
131

الأردنية
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ال�سبت، 2016/3/19

اأفاد رئي�ص املفو�صية العامة ملنظمة التحرير الفل�صطينية يف وا�صنطن ال�صفري معن عريقات اأن   •

بع�ص اأع�صاء الكوجنر�ص الأمريكي يعطلون �رسف 159 مليون دولر من امل�صاعدات التي 

.
ر�صدتها الإدارة الأمريكية ل�صالح الفل�صطينيني عن �صنة 1322015

على  غزة  اإىل  واليمن  وليبيا  �صورية  يف  احلرب  من  الفارون  الفل�صطينيون  الالجئون  ح�صل   •

وعد من وزارة الداخلية الفل�صطينية باإ�صدار جوازات �صفر موؤقتة لـ 111 لجئاً من اأ�صل 115 

يف  التحرير  منظمة  يف  الالجئني  �صوؤون  لدائرة  املطلوبة  الثبوتية  اأوراقهم  قدموا  كانوا  لجئاً 

.
133

غزة، عن طريق هيئة التن�صيق امل�صرتكة لالجئني من الدول العربية

على  الإ�رسائيلي  الحتالل  جنود  بر�صا�ص  العجلوين  اهلل  عبد  الفل�صطيني  ال�صاب  ا�صت�صهد   •

.
134

حاجز اأبو الري�ص يف منطقة احلرم الإبراهيمي يف اخلليل، بعد حماولة طعن جندي اإ�رسائيلي

قررت وزيرة العدل الإ�رسائيلية اأييلت �صاكيد معار�صة القانون الذي طرحه رئي�ص الوزراء   •

بنيامني نتنياهو ب�صاأن تقييد قدرة جمعيات ميينية وي�صارية لإدارة حمالت دعائية �صيا�صية 

خالل فرتة النتخابات. وقالت �صاكيد اإن مثل هذه اخلطوة ت�رس بالأحزاب اليمينية اأكرث مما 

ول  اجلهتني،  من  ال�صغرية  بالأحزاب  بالأ�صا�ص  ت�رس  اأنها  كما  الي�صارية،  بالأحزاب  ت�رس 

.
135

تخدم �صوى الأحزاب الرئي�صية وخا�صة الليكود الذي يتزعمه نتنياهو

بتنفيذ  غزة  قطاع  يف  ال�صياحية  واخلدمات  والفنادق  للمطاعم  الفل�صطينية  الهيئة  �رسعت   •

�صالح  وقال  القطاع.  يف  ال�صياحية  املرافق  يف  الأجر  مدفوعي  عمال  لت�صغيل  كبري  م�رسوع 

اأبو ح�صرية، رئي�ص الهيئة، اإن امل�رسوع ي�صتهدف ت�صغيل 200 عامل يف اأكرث من 35 من�صاأة 

.
136

�صياحية

بينهم  �صياح،  اأربعة  مقتل  اإىل  الرتكية  اإ�صطنبول  مدينة  يف  ال�صتقالل  �صارع  يف  انفجار  اأدى   •

.
137

ثالثة اإ�رسائيليني، واإىل اإ�صابة 36، بينهم اإ�رسائيليون

“اإننا جنري ات�صالت متوا�صلة مع تركيا  قال رئي�ص الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو:   •

خالل الأ�صهر املا�صية، وهذا لي�ص �رساً، مبا يف ذلك خالل الأيام الأخرية، حيث ن�صعى للتو�صل 

اإىل اتفاق يوؤدي اإىل تطبيع العالقات بيننا”. واأ�صار نتنياهو على اأن الأمر يتاأخر “لي�ص ب�صبب 

.
عوائق وهمية، بل ب�صبب ق�صايا جوهرية، نحاول حتقيق التفاهم حولها”138

الأحد، 2016/3/20

ال�صهيد �صعد  اإحراق منزل عائلة  الرئي�صي الوحيد يف ق�صية  ال�صاهد  اأحرق جمهولون منزل   •

�صمال  يف  ال�صتيطان  ملف  م�صوؤول  ورجح   .2015/7/31 يف  نابل�ص  جنوب  دوما  يف  دواب�صة 

.
139

ال�صفة غ�صان دغل�ص اأن من قام بالعملية هم من امل�صتوطنني
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قالت �صلطة املياه يف قطاع غزة اإن و�صع املياه يف القطاع “خطري جداً”، نتيجة حفر ال�صلطات   •

�صلطة  رئي�ص  ال�صنطي،  يا�رس  وقال  للقطاع.  احلدودية  املناطق  يف  الآبار  لبع�ص  الإ�رسائيلية 

املياه، اإن اأكرث من 85% من املياه املخ�ص�صة لال�صتعمالت املنزلية، تعاين من ارتفاع معدلت 

مادتي الكلوريد Chloride والنرتات Nitrate فيها، لن�صب اأعلى بكثري من املعدلت امل�صموح 

 .
140

بها

اأعلن وزير الأوقاف الأردين هايل داود اأنه �صيتم ن�صب 55 اآلة ت�صوير )كامريا( للمراقبة يف   •

.
141

باحات امل�صجد الأق�صى

نفى وزير اخلارجية ال�صوداين اإبراهيم غندور �صحة ما رددته م�صادر اأملانية من اأن ال�صودان   •

يتطلع اإىل اأن تلعب اأملانيا دور الو�صيط لتطبيع عالقاته مع “اإ�رسائيل”. لكن الوزير ال�صوداين 

�صيا�صية، �صهد تعبري  الآن يف بالده مب�صاركة مئة حزب وحركة  الدائر  اأن احلوار  اإىل  اأ�صار 

.
البع�ص عن رغبته يف التطبيع مع “اإ�رسائيل”142

دعا نائب الرئي�ص الأمريكي جو بايدن احلكومة الإ�رسائيلية اإىل اإظهار التزامها بحل الدولتني   •

لإنهاء ال�رساع مع الفل�صطينيني. وقال بايدن، يف كلمة له اأمام املوؤمتر ال�صنوي للجنة ال�صوؤون 

 The American Israel Public Affairs Committee )العامة الأمريكية الإ�رسائيلية )اأيباك

)AIPAC(، اإن عملية تو�صيع امل�صتعمرات التي تقوم بها احلكومة الإ�رسائيلية ب�صكل مطرد 

ومنهجي، واإ�صفاء ال�رسعية على البوؤر ال�صتيطانية، وم�صادرة الأرا�صي “ت�صعف براأيي 

بني  احلايل  الوقت  يف  �صيا�صية  اإرادة  توجد  ل  اأنه  على  بايدن  و�صدد  الدولتني”.  حّل  احتمال 

.
143

الإ�رسائيليني اأو الفل�صطينيني للتحرك قدماً مبفاو�صات جادة

الإثنني، 2016/3/21

اليمن،  يهود  من  يهودياً   17 من  مكونة  جمموعة  اأن  الإ�رسائيلية  الثانية  القناة  ذكرت   •

جاء قدومهم  اإن  القناة  وقالت  “اإ�رسائيل”.  اإىل  و�صلت  داهري،  �صليمان  احلاخام   بينهم 

بعد عملية ُمعقدة و�رسية ا�صتمرت ملدة عام، �صاركت فيها وزارة اخلارجية الأمريكية وجهات 

.
144

اأمريكية حكومية

قال م�صوؤول ملف ال�صتيطان يف �صمال ال�صفة الغربية غ�صان دغل�ص اإن قوات الحتالل قررت   •

( من اأرا�صي قرى اللنب ال�رسقية، وال�صاوية، وقريوت جنوب 
2
م�صادرة 1,200 دومن )1.2 كم

.
145

نابل�ص، وا�صتمالكها ل�صالح حكومة الحتالل

تر�صح  على  احل�صول  يف  حظاً  الأوفر  الدميوقراطية  املر�صحة  كلينتون،  هيالري  قالت   •

الوليات املتحدة ل ميكنها  اإن  لـ“اأيباك”،  ال�صنوي  املوؤمتر  اأمام  حزبها للرئا�صة، يف كلمة لها 
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القادة  اأن يتوقف  واأكدت على �رسورة  “اإ�رسائيل”.  باأمن  يتعلق  اأن تكون حمايدة فيما  اأبداً 

.
146

الفل�صطينيون عن “التحري�ص على العنف”، ومباركة ال�صهداء، وتقدمي اجلوائز لعائالتهم

اإن الأ�صئلة التي تطرحها منظمة ك�رس ال�صمت  قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�صيه يعلون   •

العمليات  و�رسية  الع�صكرية  الأ�رسار  مت�ص  والتي  اجلنود،  على   Breaking the Silence

الع�صكرية، هو فعل خيانة، �صواء مّت ن�رس املعلومات التي حت�صل عليها، اأم مّت الحتفاظ بها 

.
147

لدى هذه املنظمة

اأمام  له  كلمة  يف  هرت�صوغ،  اإ�صحق  العمل،  حزب  ورئي�ص  ال�صهيوين  املع�صكر  رئي�ص  قال   •

الفل�صطينيني،  عن  النف�صال  “اإ�رسائيل”  على  يجب  اإنه  لـ“اأيباك”،  ال�صنوي  املوؤمتر 

دولة وكونها  يهودية  دولة  كونها  بني  الختيار  اإىل  “اإ�رسائيل”  ت�صطر  األّ   ويجب 

.
148

دميوقراطية

نقلت �صحيفة يديعوت اأحرونوت عن رئي�ص حزب “اإ�رسائيل بيتنا” اأفيجدور ليربمان قوله   •

اإن رئي�ص حزب �صا�ص اأرييه درعي قدم له عر�صاً بان�صمامه حلكومة نتنياهو، مبيناً اأنه اأبدى 

رف�صه لالقرتاح. واأو�صح ليربمان اأن لدى حزبه �رسوطاً م�صبقة كان و�صعها للدخول يف اأّي 

.
149

حكومة

 Donald ترامب  دونالد  الأمريكية  الرئا�صة  لنتخابات  اجلمهوري  احلزب  مر�صح  قال   •

Trump، يف كلمة له اأمام املوؤمتر ال�صنوي لـ“اأيباك”، اإنه يف حال انتخابه رئي�صاً �صيقيم حتالفاً 

“لفر�ص  املتحدة  الأمم  من  حماولة  اأّي  �صيعار�ص  اأنه  واأعلن  و“اإ�رسائيل”.  بالده  بني  قوياً 

�صيكون  والفل�صطينيني  “اإ�رسائيل”  على  تفر�صه  اتفاق  اأّي  واأن  “اإ�رسائيل”،  على  اإرادتها” 

من بالده  �صفارة  بنقل  تعهد  ترامب  اإن  وقفي  وجد  اجلزيرة  مرا�صلة  وقالت   “كارثة”. 
حركة  اإن  قوله  عنه  نقلت  كما  الأبدية”.  اإ�رسائيل  “عا�صمة  واعتبارها  القد�ص،  اإىل  اأبيب  تل 

.
150

حما�ص هي “الفرع الفل�صطيني” لتنظيم داع�ص

ال�صابق  الفل�صطيني  اأن الأ�صري  اأنه ل يعتقد  البلغاري �صوتري تي�صرتوف  العام  النائب  اأعلن   •

بالرغم  قتل،  جلرمية  تعر�ص   2016/2/26 يف  �صوفيا  يف  مقتولً  عليه  ُعرث  الذي  النايف  عمر 

الوفاة  �صبــب  اأن  هو  اإليه  تو�صلنا  ما  “كل  تي�صرتوف  وقال  بعد.  يكتمل  مل  التحقيق  اأن  من 

كان ال�صــقوط من الطابق الثالث من مبنى ال�صفارة. ومل نعرث على اأية اأ�صباب اأخرى حمتملة 

.
للوفاة”151

وّجه مكارم ويبي�صونو Makarim Wibisono، املقرر اخلا�ص املعني بحالة حقوق الإن�صان   •

يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة �صنة 1967 امل�صتقيل، انتقادات لـ“اإ�رسائيل”، م�صرياً ب�صورة 

.
152

خا�صة اإىل اإفالت الذين ينتهكون حقوق الفل�صطينيني من املحا�صبة
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اأعلنت وكالة الأونروا، يف بيان لها، تعليق تنفيذ �صيا�صتها ال�صت�صفائية اجلديدة يف لبنان ملدة   •

“العمل  اإىل  الفل�صطينيني  الالجئني  قيادات  الأونروا  ودعت   .2016/4/21 حتى  واحد،  �صهر 

معها من اأجل تاأ�صي�ص جمموعة عمل فنية من اخلرباء ملراجعة تنفيذ ال�صيا�صة حتى تاريخه، 

.
ولتحديد التو�صية باملزيد من التعديالت على تلك ال�صيا�صة”153

الثالثاء، 2016/3/22

حفل  يف  م�صاركته  خالل  هنية،  اإ�صماعيل  حما�ص  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص  نائب  اأكد   •

اأن حركة حما�ص  اأحمد يا�صني يف مدينة غزة، على  لل�صيخ  الكاملة  الأعمال  اإ�صدار مو�صوعة 

عربية،  دولة  لأي  الداخلية  ال�صوؤون  يف  التدخل  عدم  يف  يا�صني  اأحمد  ال�صيخ  نهج  على  ت�صري 

هنية  ونفى  لها.  رافعة  وت�صكل  والإ�صالمية  العربية  الأمة  اأبناء  �صالمة  على  حري�صة  وهي 

اأن يكون حلركة حما�ص اأّي اأدوار ع�صكرية اأو اأمنية يف اأّي دولة عربية، موؤكداً على اأن حما�ص 

متم�صكة بخيار املقاومة حتى حترير فل�صطني. كما جدد هنية تاأكيده ا�صتعداد حما�ص لعقد 

.
تهدئة مع الحتالل ب�رسط اأن تكون حمدودة، ول يتم من خاللها العرتاف بـ“اإ�رسائيل”154

الأرا�صي  اإىل  اإ�رسائيلية  �رسكات  خم�ص  منتجات  اإدخال  منع  الفل�صطينية  احلكومة  قررت   •

الفل�صطينية، يف اإطار الرد على منع “اإ�رسائيل” من اإدخال منتجات خم�ص �رسكات فل�صطينية 

.
155

اإىل القد�ص

جمال  حما�ص  حركة  عن  النائب  غزة  يف  الت�رسيعي  املجل�ص  يف  املوازنة  جلنة  رئي�ص  ك�صف   •

ن�صار، اأن احلركة دعمت خزينة احلكومة من �صنة 2008 حتى ت�صلُّم حكومة الوفاق الوطني 

.
156

مهامها يف 2014 مببلغ 950 مليون دولر

الداخلية  اجلبهة  “جهوزية”  لفح�ص  ع�صكرية  مناورة  غزة  قطاع  يف  الداخلية  وزارة  اأجرت   •

يف حال اندلعت مواجهة ع�صكرية جديدة مع “اإ�رسائيل” يف القطاع. وقال اإياد البزم، الناطق 

و�صمان  لفح�ص  تهدف  نوعها،  من  الأوىل  وهي  التدريبية،  “املناورة  اإن  الوزارة  با�صم 

جهوزية اجلبهة الداخلية يف حالت الطوارئ وقت احلروب و�صّن العدوان الإ�رسائيلي على 

.
القطاع”157

طالب ممثل حركة حما�ص يف لبنان علي بركة، خالل زيارة وفد من احلركة للقا�صي حممد   •

ع�صاف لتهنئته مبنا�صبة تعيينه رئي�صاً للمحاكم ال�رسعية يف لبنان، الدولة اللبنانية، ب�رسورة 

لبنان، والعمل على  الفل�صطينيني يف  املدنية والإن�صانية والجتماعية لالجئني  اإقرار احلقوق 

.
158

تخفيف معاناتهم اإىل اأن يتمكنوا من العودة اإىل ديارهم الأ�صلية يف فل�صطني
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اأمام  قال رئي�ص احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو، يف ر�صالة متلفزة مّت بثها من القد�ص   •

الفل�صطينيني  مع  املبا�رسة  املفاو�صات  ل�صتئناف  م�صتعد  اإنه  لـ“اأيباك”،  ال�صنوي  املوؤمتر 

“على الفور”. و�صدد نتنياهو على اأن “قراراً من جمل�ص الأمن يكون الهدف منه ال�صغط على 
فر�ص  على  عدة  ل�صنوات  والق�صاء  الفل�صطينية  املواقف  بت�صديد  �صوى  ي�صهم  لن  اإ�رسائيل 

.
ال�صالم”159

العربية - الأمريكية يف مدينة جنني، و�صادر حمتويات  اقتحم اجلي�ص الإ�رسائيلي اجلامعة   •

.
160

مكاتب جمل�ص الطالب والكتل الطالبية املختلفة

1,200 فل�صطيني لعدم حملهم ت�صاريح، منذ  “اإ�رسائيل” اإنها اعتقلت اأكرث من  قالت �رسطة   •

.
161

بداية اآذار/ مار�ص 2016، يف حملة مطاردة للعمال الفل�صطينيني نفذتها يف مناطق خمتلفة

الأربعاء، 2016/3/23

ال�صتيطانية  اإلعاد  جمعية  خمطط  على  والبناء  للتنظيم  الإ�رسائيلي  الُقطري  املجل�ص  �صادق   •

املعروف با�صم “جممع كيدم ]Kedem Compound[ - عري دافيد - حو�ص البلدة القدمية”، 

وقال  الأق�صى.  امل�صجد  مقابل  �صلوان،  ببلدة  حلوة  وادي  حّي  مدخل  على  اإقامته  املنوي 

امل�رسوع،  على  املُقدمة  ال�صتئنافات  كافة  رف�ص  القطري  املجل�ص  اإن  ار�صيد  �صامي  املحامي 

امل�رسوع، واأعاد قرار  األغت  التي  الأعلى  التخطيط  ال�صتئنافات يف جمل�ص  واألغى قرار جلنة 

.
اللجنة اللوائية التي �صادقت على امل�رسوع �صنة 1622014

ال�صاب  �صّد  املركزية  املحكمة  اإىل  اتهام  لئحة  ال�صبع  بئر  يف  الإ�رسائيلية  النيابة  قدمت   •

احلرب  يف  وخبري  واإلكرتونيات  حا�صوب  مهند�ص  وهو  عوي�صة،  ماجد  الفل�صطيني 

الإ�رسائيلي،  واجلي�ص  ال�صاباك  جهاز  قبل  من  اعتقاله  بعد  غزة،  قطاع  من  الإلكرتونية، 

اجلي�ص  يف  طيار  بدون  للطائرات  املحو�صبة  املنظومة  اخرتاق  بتهمة  �صهرين،  نحو  قبل 

اللد. مطار  يف  الطريان  حركة  ومتابعة  ال�رسطة،  حوا�صيب  واخرتاق   الإ�رسائيلي، 

واأتاح عوي�صة لكبار امل�صوؤولني يف حركة اجلهاد الإ�صالمي م�صاهدة ما يجري يف قطاع غزة يف 

.
163

الزمن احلقيقي وبجودة فائقة

“اإ�رسائيل” تقف يف �صدارة مواجهة  اأن  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي  ادعى رئي�ص احلكومة   •

الإرهاب يف العامل، واأن ال�صعب الإ�رسائيلي هو “اأكرث من يدرك ما مير به ال�صعب البلجيكي، 

ب�صبب مواجهته الإرهاب طوال �صنوات”، و�صبه نتنياهو العمليات التي ينفذها الفل�صطينيون 

اإ�صطنبول، وبروك�صل،  �صّد قوات الحتالل الإ�رسائيلي بالعمليات الإرهابية التي وقعت يف 

.
164

وباري�ص، و�صاحل العاج
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موؤيد   11 وبغالبية  الإ�رسائيلي،  الكني�صت  يف  الت�رسيع  ل�صوؤون  الوزارية  اللجنة  �صادقت   •

اأهايل  اإبعاد  لقانون  الت�رسيعية  الإجراءات  يف  الت�رسيع  مل�صلحة  �صوتني،  معار�صة  مقابل  يف 

.
165

منفذي العمليات

 Applied Research )اأريج(  التطبيقية  الأبحاث  معهد  عن  �صادر  بحثي  تقرير  قّدر   •

الحتالل  عن  الناجتة  الفل�صطينية  القت�صادية  اخل�صائر   Institute - Jerusalem )ARIJ(

.
166

الإ�رسائيلي يف �صنة 2015 بنحو 9.46 مليارات دولر

ل  اإنه  الأرجنتني،  يف  واملعلمني  الطالب  اإىل  حديث  يف  اأوباما،  باراك  الأمريكي  الرئي�ص  قال   •

و�صدد  من�صبه،  يغادر  اأن  قبل  الأو�صط  ال�رسق  يف  ال�صلمية  الت�صوية  يف  نقلة  حدوث  يتوقع 

اإىل جنب مع  القائم على دولتني يعي�ص فيهما الإ�رسائيليون يف �صالم جنباً  على تاأييده للحل 

.
167

الفل�صطينيني

العاملية  الرباط عن قبول طلب دولة فل�صطني لالن�صمام للجمعية  العا�صمة املغربية  علن يف 
ُ
اأ  •

.
168

للم�صالح العمومية للت�صغيل

حممود  اأ�ص(  دي  )بي  العقوبات  وفر�ص  ال�صتثمارات  و�صحب  املقاطعة  حركة  من�صق  قال   •

عقب  فادحة،  اقت�صادية  خ�صائر  الإ�رسائيلي  بالحتالل  اأحلقت  الدولية  احلركة  اإن  نواجعة 

.
169

ف�صخ عقود بقيمة 23 مليار دولر، وتراجع قيمة �صادراته نحو 2.9 مليار دولر

اخلمي�س، 2016/3/24

حتديد  قانون  م�رسوع  على  باأغلبية  املتحدة  بالأمم  الإن�صان  حقوق  جمل�ص  �صادق   •

مع  مبا�رس  غري  اأو  مبا�رس  ب�صكل  تتعامل  التي  الدولية  لل�رسكات  ال�صوداء”  “القائمة 
دولة  32 و�صوتت  اجلولن.  ومرتفعات  القد�ص  و�رسقي  بال�صفة  الإ�رسائيلية   امل�صتعمرات 

.
170

ل�صالح م�رسوع القرار، فيما امتنعت 15 دولة عن الت�صويت، ومل تعار�ص القرار اأّي دولة

اأعلنت وزارة ال�صحة الفل�صطينية اأن �صابني فل�صطينيني ا�صت�صهدا و�صط مدينة اخلليل، عقب   •

اإ�رسائيلي. وقالت  النار بكثافة �صوبهما بعد حماولتهما طعن جندي  اإطالق قوات الحتالل 

ُيظهر  حيث  ال�صهيدين،  اأحد  بت�صفية  قام  اإ�رسائيلي  جندي  اإن  الإ�رسائيلية  بت�صيلم  منظمة 

اإ�صابته بر�صا�ص جي�ص  نتيجة  الأر�ص  ال�رسيف وهو ملقى على  الفتاح  فيديو عبد  �رسيط 

الحتالل، اإل اأن راأ�صه كان يتحرك. ويظهر لحقاً جندي اإ�رسائيلي تواجد بني جمموعة من 

اجلنود وامل�صعفني يقوم باإطالق الر�صا�ص على راأ�ص ال�رسيف من م�صافة قريبة، ما اأدى اإىل 

.
171

ا�صت�صهاده
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اأكد رئي�ص ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�ص على املوقف الفل�صطيني باملوافقة على ما يوافق   •

عليه الأردن ب�صاأن تركيب كامريات مراقبة يف امل�صجد الأق�صى. و�صدد عبا�ص، بعد اجتماعه يف 

رام اهلل مع نائب رئي�ص الوزراء الأردين وزير اخلارجية نا�رس جودة، على اأن املقد�صات هي 

.
“حتت الو�صاية الأردنية، اإىل اأن يتم حترير القد�ص واإقامة الدولة الفل�صطينية”172

اأبدى خطيب امل�صجد الأق�صى ال�صيخ عكرمة �صربي معار�صته خلطوة تركيب كامريات يف   •

امل�صجد الأق�صى، وقال اإنها خطوة “ت�صب يف م�صلحة �صيطرة اإ�رسائيل على امل�صجد”. وقال 

امل�صجد  اإدارة  اإ�رسائيل يف  “يعربِّ عن قبول �رساكة  املوافقة على تركيب كامريات  اإن  �صربي 

.
الأق�صى واملقد�صات الإ�صالمية يف القد�ص”173

على ي�صيطر  الإ�رسائيلي  الحتالل  اإن  اهلل  احلمد  رامي  الفل�صطيني  الوزراء  رئي�ص  قال   • 

.
174

85% من امل�صادر املائية للفل�صطينيني

التي جرت  ال�صيا�صي حلركة حما�ص، احلوارات  اإ�صماعيل هنية، نائب رئي�ص املكتب  و�صف   •

مع م�رس باأنها “واعدة”، وقال هنية، خالل مهرجان و�صط قطاع غزة، اإن احلوارات “تدور 

حول ثالثة ملفات؛ اأولها تخفيف معاناة اأهلنا يف القطاع، وملف الق�صية الفل�صطينية، وتوثيق 

.
العالقة الثنائية”175

اأن غزة،  قطاع  يف  العمل  بوزارة  وال�صيا�صات  التخطيط  عام  مدير  اإ�صماعيل،  ماجد  ك�صف   • 

75 األف خريج من اجلامعات الفل�صطينية بقطاع غزة م�صجلون لدى وزارته بني بكالوريو�ص 

بيانات  األف م�صجل يف قواعد   120 اأكرث من  اأن  اإ�صماعيل  ودبلوم ل يجدون عمالً. واأو�صح 

.
الوزارة هم من طالبي العمل، لفتاً اإىل اأن ن�صبة البطالة يف قطاع غزة بلغت 176%41

والتاأثري  الرتكي  التاأثري  حتت  البداية،  منذ  اأخطاأنا  “اإننا  الأ�صد  ب�صار  ال�صوري  الرئي�ص  قال   •

م�صعل.  وخالد  حما�ص  بحركة  الفل�صطينية  للق�صية  دعمنا  اأولوية  ح�رسنا  حني  الإعالمي، 

تعلمنا الكثري من هذه التجربة، واأن ال�صعب الفل�صطيني وق�صيته ل يختزلن بف�صيل واحد، 

خ�صو�صاً بعدما متّخ�صت التطورات منذ بداية ما ي�صّمى بالربيع العربي عن جعل الق�صية 

يف  مقاوم  “كل  يحرتم  اإنه  الأ�صد  وقال  العربية”.  ال�صعوب  اهتمامات  اأ�صفل  يف  الفل�صطينية 

�صيا�صية  قيادة  اأي  واإىل  هوؤلء  اإىل  دائماً  اأيدينا  و�صنمد  الإ�رسائيلي،  العدو  وجه  يف  حما�ص 

.
جديدة. اأما القيادة احلالية فمقاليدها يف اأيدي اخلارج”177

برئي�ص  اجتماعه  بعد  لل�صحفيني  ت�رسيح  يف  مون،  كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  عرّب   •

الالجئني  و�صع  باأن  اللبنانية  احلكومة  مع  قناعته  عن  �صالم،  متام  اللبناين  الوزراء  جمل�ص 

الفل�صطينيني يف لبنان، بعد قرارات وكالة الأونروا تخفي�ص خدماتها ال�صت�صفائية، يبعث على 

.
178

القلق ال�صديد، ويجب معاجلته على وجه ال�رسعة من قبل الأ�رسة الدولية



134

اليوميات الفل�سطينية

اجلمعة، 2016/3/25

قال حممود الزهار القيادي يف حركة حما�ص، يف لقاء مع “اجلزيرة مبا�رس”، اإن احلركة اتفقت   •

خالل اللقاء مع وزير املخابرات امل�رسي على اإطالق حملة اإعالمية موجهة لل�صارع امل�رسي 

اأن احلملة تهدف نفي ما قيل عن احلركة يف الإعالم  لدح�ص الدعاءات بحق احلركة. وذكر 

امل�رسي من اإيواء “اإرهابيني”، واإي�صاح موقف حما�ص من ال�صعب امل�رسي. وك�صف الزهار 

عن اأن م�رس غرّيت موقفها جتاه احلركة بعد نحو ثالث �صنوات من التوتر والقطيعة. ولفت 

الزهار النظر لأهمية اإجراء تبادل جتاري بني غزة وم�رس، م�صرياً اإىل اأنه �صيبلغ ثالثة مليارات 

.
179

دولر يف ال�صنة الأوىل و�صيتطور اإىل �صبعة مليارات خالل �صنوات

املتحدة لالأمم  العام  الأمني  بزيارة  دبور  اأ�رسف  لبنان  يف  الفل�صطيني  ال�صفري  رحب   • 

بان كي مون للبنان وملخيم نهر البارد، و�صلمه مذكرتني، الأوىل با�صم القيادات الفل�صطينية 

يف لبنان، والثانية من جلنة املتابعة لأعمال اإعمار خميم نهر البارد، كما قدم اإليه درعاً با�صم 

 فل�صطني. وقد قام مون بزيارة خميم نهر البارد، برفقة رئي�صا البنكني الدويل جيم يونغ كيم

.
180

Jim Yong Kim والإ�صالمي للتنمية اأحمد حممد علي مدين

قال رئي�ص الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو اإنه يتابع �صخ�صياً م�صاألة اجلنود الإ�رسائيليني   •

ل  التقدم  اأن  اأكد  لكنه  فحواه،  عن  يف�صح  مل  ال�صاأن،  بهذا  مهم  تطور  حتقيق  معلناً  غزة،  يف 

.
181

يتحقق اإل بعيداً عن الأ�صواء، واأن جهوداً م�صنية جتري بهذا ال�صاأن

قال رئي�ص الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو، رداً على قرار جمل�ص حقوق الإن�صان التابع   •

لالأمم املتحدة، ببلورة قائمة �صوداء لل�رسكات الإ�رسائيلية والدولية التي تن�صط ب�صكل مبا�رس 

لإ�رسائيل،  معاد  �صريك  اإىل  حتول  “املجل�ص  اإن  الإ�رسائيلية،  امل�صتعمرات  يف  مبا�رس  غري  اأو 

ويهاجم الدميوقراطية الوحيدة يف ال�رسق الأو�صط”. كما دعا رئي�ص حزب “اإ�رسائيل بيتنا” 

.
182

اأفيجدور ليربمان نتنياهو اإىل قطع العالقات مع جمل�ص حقوق الإن�صان

خالل  الأمريكي  الكوجنر�ص  من  اأع�صاء  مع  لقائه  خالل  الثاين،  اهلل  عبد  الأردين  امللك  ذكر   •

يف  الدخول  و�صك  على  كانت  والإ�رسائيلية  الأردنية  املقاتلة  الطائرات  اأن  لوا�صنطن،  زيارته 

اإىل  م�صرياً  ل�صورية،  اجلنوبية  احلدود  على  الرو�صية  املقاتلة  الطائرات  مع  جوية  مواجهة 

.
183

وجود تن�صيق اإ�رسائيلي اأردين لو�صع حدود معينة للعملية الرو�صية جنوب �صورية

بعد  م�رسعه  الغربية،  ال�صفة  يف  الإ�رسائيلي  للجي�ص  املدنية  الإدارة  رئي�ص  عّمار،  منري  لقي   •

.
184

حتطم طائرته يف اجلليل الغربي

قالت جملة يرو�صالمي Yaroshalam الأ�صبوعية الإ�رسائيلية اإن احلكومة الإ�رسائيلية تخطط   •

.
185

لإقامة 900 وحدة ا�صتيطانية جديدة يف م�صتعمرة ب�صجات زئيف يف �رسقي القد�ص
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ال�سبت، 2016/3/26

اأعلنت �صلطة الطاقة يف قطاع غزة توقف اأحد مولدات حمطة توليد الكهرباء الوحيدة يف القطاع   •

ب�صبب ا�صتمرار فر�ص وزارة املالية يف رام اهلل “�رسيبة بلو” على الوقود اخلا�ص باملحطة. 

 6 العمل بجدول  التوزيع، ما يعني  العمل �صينعك�ص على برامج  املولد عن  اإن توقف  وقالت 

.
186

�صاعات و�صل للتيار يومياً، مقابل 18 �صاعة ف�صل

اإن  يدلني  عامو�ص  الحتياط  يف  اجلرنال  الأ�صبق  الع�صكرية  ال�صتخبارات  �صعبة  رئي�ص  قال   •

خطورة تنظيم داع�ص على اأمن “اإ�رسائيل” اأقل تاأثرياً من حركة حما�ص. وحتدث يدلني، خالل 

ندوة ببئر ال�صبع عن خريطة التهديدات التي يتعر�ص لها الكيان قائالً: “اإن اإيران على راأ�ص 

التهديدات، يليها حزب اهلل، و�صورية، ثم حركة حما�ص”. اأما فيما يتعلق بخطورة داع�ص فاإنها 

.
187

تاأتي يف املرتبة اخلام�صة من حيث خريطة التهديدات

جي�ص  يف  وجنود  �صباط  بينهم  اإ�رسائيلي  اآلف  �صبعة  من  اأكرث  عليها  وّقع  عري�صة  طالبت   •

الحتالل، باإطالق �رساح اجلندي الإ�رسائيلي القاتل، الذي قام باإعدام الفل�صطيني عبد الفتاح 

توجيه  مّت  اإنه  الإخباري  وال  موقع  وقال   .2016/3/24 يف  اخلليل  يف  متعمد  ب�صكل  ال�رسيف 

هيئة  ورئي�ص  يعلون،  مو�صيه  الدفاع  ووزير  نتنياهو،  بنيامني  الوزراء  رئي�ص  اإىل  العري�صة 

الذي  اجلندي،  �رساح  باإطالق  تطالب  اآيزنكوت،  غادي  الإ�رسائيلي  للجي�ص  العامة  الأركان 

ل�صجاعته،  ع�صكرياً  و�صاماً  وتقليده  الع�صكرية  رتبته  وبرتفيع  اإ�رسائيل”،  بـ“بطل  و�صفته 

.
وقالت اإن “حب�صه كارثة”188

قال مدير برنامج امل�صاءلة يف احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال عايد اأبو قطي�ص، اإن احلركة   •

النتفا�صة  خالل  الإ�رسائيلي  الحتالل  جنود  يد  على  فل�صطينياً  طفالً   45 ا�صت�صهاد  وّثقت 

.
الفل�صطينية التي انطلقت يف ت�رسين الأول/ اأكتوبر 1892015

ك�صف اخلبري الأمني الإ�رسائيلي يو�صي ميلمان Yossi Melman، يف مقال ن�رسه ب�صحيفة   •

ب�صاأن  امل�صرتكة  مواقفهما  لتن�صيق  املو�صاد  جهاز  رئي�ص  التقى  الأردين  امللك  اأن  معاريف، 

الن�صاط اجلوي الرو�صي يف �صورية، من دون حتديد موعد دقيق اأو مكان هذا اللقاء ال�رسي، 

وما اإذا كان امللك التقى رئي�ص جهاز املو�صاد اجلديد يو�صي كوهني اأم التقى �صلفه تامري باردو 

.
Tamir Pardo الذي غادر املن�صب اأواخر �صنة 1902015

قال وزير ال�صوؤون الجتماعية اللبنانية ر�صيد دربا�ص، يف كلمة األقاها اأمام الأمني العام لالأمم   •

املتحدة بان كي مون خالل زيارته للبنان، اإن مظلة وكالة الأونروا “اأ�صيبت بثقوب خطرة”. 

وطالبه بال�صعي “ما بو�صعكم لتقدموا اخلدمات اإىل هذا ال�صعب ]الفل�صطيني[ املظلوم، الذي ل 

.
تربطه الآن بالأمم املتحدة، �صوى مظلة الأونروا”191
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التوراة،  “مبوجب  اأنه  اإ�صحق يو�صف  “اإ�رسائيل”  ال�رسقيني يف  لليهود  الأكرب  اأعلن احلاخام   •

اإذا اأخذ على عاتقه �صبع و�صايا  اإل  حمظور على غري اليهودي اأن ي�صكن يف اأر�ص اإ�رسائيل، 

اأن لنا قوة احلكم، فال  اأكرث حزماً، ولو  اأن يدنا كانت  “لو  اأنه  اأبناء نوح”. واأ�صاف احلاخام 

.
ينبغي لالأغيار )غوييم( اأن ي�صكنوا يف اأر�ص اإ�رسائيل”192

الأحد، 2016/3/27

حممود  الرئي�ص  اإن  ردينة  اأبو  نبيل  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئا�صة  با�صم  الر�صمي  الناطق  قال   •

عبا�ص اأكد لالأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون، خالل ا�صتقباله يف مقر اإقامته يف العا�صمة 

.
193

الأردنية، دعمه لعقد املوؤمتر الدويل، واأهميته لإنقاذ العملية ال�صيا�صية

الفل�صطينية  الف�صائل  بحر،  اأحمد  الفل�صطيني  الت�رسيعي  املجل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  دعا   •

جميعها بالعمل ال�رسيع على حترير الأ�رسى من التنظيمات كافة وتبيي�ص ال�صجون، م�صدداً 

.
194

على �رسورة العمل على اأ�رس املزيد من اجلنود ملبادلتهم بالأ�رسى الفل�صطينيني البوا�صل

ال�رسيف  الفتاح  عبد  اإعدام  على  اإ�رسائيلي  جندي  اإقدام  الفل�صطينية  اخلارجية  وزارة  دانت   •

التي حتاول  الر�صمية  الإ�رسائيلية  الت�رسيحات واملواقف  يف مدينة اخلليل، كما دانت جميع 

.
195

الدفاع عن “اأخالقيات” جي�ص الحتالل واأجهزته

الأمم  يف  اجلديد  “اإ�رسائيل”  مندوب  من  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ص  طلب   •

مقتل  ذكرى  باإحياء  لـ“قيامها  الفل�صطينية،  ال�صلطة  �صّد  �صكوى  تقدمي  دانون  داين  املتحدة 

.
الفل�صطينية دلل املغربي، وجعلها �صخ�صية يحتذى بها يف املجتمع”196

بنيامني  وقعته حكومة  اتفاقاً   Israeli Supreme Court العليا  الإ�رسائيلية  املحكمة  رف�صت   •

“غري  بند  وجود  اإىل  قرارها  املحكمة  وعزت  املتو�صط.  مياه  يف  الغاز  عن  للتنقيب  نتنياهو 

.
197

مقبول” يف التفاق كونه يحول دون تغيري ن�ّص التفاق لع�رس �صنوات

الأحداث  قانون  م�صودة  على  املبداأ،  حيث  من  امل�صادقة،  الإ�رسائيلي  الوزراء  جمل�ص  قرر   •

وتخويل  الأحداث(،  جنايات  مع  والتعامل  والعقوبة  املحاكمة  باإجراءات  اخلا�صة  )البنود 

اللجنة الوزارية ل�صوؤون الت�رسيع �صالحية اعتماد ال�صيغة النهائية مل�رسوع القانون وتقدميه 

.
198ً

اإىل الكني�صت، مقرتناً بطلب ت�صبيق موعد مناق�صته برملانيا

قرر وزير الأوقاف الأردين هايل داود تعيني 53 موظفاً يف دائرة اأوقاف القد�ص التابعة لوزارة   •

.
199

الأوقاف الأردنية

حذر وزير ال�صحة اللبناين وائل اأبو فاعور مما �صماه “فزاعة التوطني”، داعياً اإىل “�رسورة   •

ل�صيء  ل  خالفية  عناوين  واإثارة  املحقة،  غري  التاريخية  الهواج�ص  ا�صتدعاء  عن  الكف 
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وت�صاءل ال�صيا�صية”.  الأو�صاط  بع�ص  داخل  وال�صيا�صي  ال�صعبي  التح�صيد  يف  للرغبة   اإل 

اأم  والفل�صطينيني  ال�صوريني  توطني  يريد  من  اللبنانيني  بني  هناك  فعالً  “هل  فاعور:  اأبو 

.
غريهم؟، كفى نب�صاً للهواج�ص التاريخية، وكفى حتري�صاً على بع�صنا بع�صاً”200

فاز الكاتب والنا�صط الجتماعي الفل�صطيني �صاكر خزعل بلقب “ال�صاب العربي الأكرث تاأثرياً   •

.
201Arabian Business حتت �صّن الـ 40”، وفقاً ملا ن�رسته �صحيفة اأريبيان بزن�ص

الإثنني، 2016/3/28

اأكد ع�صو وفد حما�ص اإىل القاهرة ماهر عبيد اأن الوفد اأكد للم�صوؤولني امل�رسيني عدم تدخل   •

يف  اخلو�ص  “دون  قوله:  وتابع  م�رس،  بينها  من  دولة،  لأّي  الداخلية  ال�صوؤون  يف  احلركة 

ملفات  يف  املخابرات،  من  امل�رسيني  امل�صوؤولني  مع  اللقاء  خالل  التباحث  مّت  لقد  التفا�صيل، 

عديدة، وهي بحاجة اإىل املتابعة من الطرفني، لذا نعتقد اأن احلديث عن املباحثات اجلارية عنها 

.
يف الإعالم �صيف�صد و�صي�رس ول ينفع، فالتم�صوا لنا العذر”202

حذر رئي�ص ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�ص “اإ�رسائيل” من اأن الوقت مير ب�رسعة لتحقيق   •

“نحن  ال�رسقيني،  اليهود  ائتالف  وفد  اهلل  رام  يف  ا�صتقباله  خالل  عبا�ص،  وقال  “ال�صالم”. 
نعي�ص اأياماً �صعبة، ورغم كل ما يجري ما نزال مند اأيدينا لكم لتحقيق ال�صالم، واإنهاء العداوة 

.
والدماء بيننا، لذلك ن�صعى للحوار مع كل اأطياف املجتمع الإ�رسائيلي”203

بال�رسوع  املتحدة  الأمم  عريقات  �صائب  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �رس  اأمني  طالب   •

باإجراء حتقيق ر�صمي يف اأعمال القتل خارج نطاق القانون التي ترتكبها قوات الحتالل بحق 

اأعدمت  2015، والذي  اأيلول/ �صبتمرب   13 “منذ  اأنه  الفل�صطيني. وبنّي عريقات  ال�صعب  اأبناء 

فيه الفتاة هديل اله�صلمون البالغة من العمر 18 عاماً وحتى يومنا احلايل، فاإنه مّت تنفيذ 207 

حالت اإعدام خارج نطاق القانون من ِقبل قوات الحتالل �صّد اأبنائنا الفل�صطينيني، ما يتطلب 

 .
اإجراء حتقيق دويل عاجل”204

خا�ص  املحلية،  اجلامعات  يف  تعليمي  مقرر  اعتماد  الفل�صطيني  العايل  التعليم  جمل�ص  قرر   •

بق�صية الأ�رسى؛ وذلك تقديراً لالأ�رسى ولت�صليط ال�صوء على ق�صيتهم التي ُتعّد على �صلَّم 

.
205

الأولويات الوطنية

قال القيادي يف حركة حما�ص زياد الظاظا اإن عقبتني اعرت�صتا ت�صكيل حكومة وحدة وطنية   •

يف املحادثات مع حركة فتح التي جرت يف قطر. وذكر الظاظا اأن العقبتني تتعلقان بالربنامج 

هنية  حكومة  موظفي  دمج  واآليات  ت�صكيلها،  املن�صود  الوطنية  الوحدة  حلكومة  ال�صيا�صي 

.
206

ال�صابقة
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دعت حركة حما�ص حكومة الوفاق الفل�صطينية اإىل اإلغاء “�رسيبة بلو” املفرو�صة على الوقود   •

اخلا�ص مبحطة توليد كهرباء غزة، واللتزام بالقرار ال�صابق ال�صادر عنها حول اإعفاء غزة 

 %50 ن�صبة  فر�ص  “اإن  زهري:  اأبو  �صامي  احلركة  با�صم  املتحدث  وقال  ال�رسيبة.  هذه  من 

من �رسيبة بلو على وقود توليد كهرباء غزة يوؤدي اإىل عدم القدرة على �رساء الوقود الكايف 

.
لت�صغيل املحطة وهو ما يراكم معاناة غزة ويفاقم من اأزمة الكهرباء”207

اأمر رئي�ص الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو مبنع ت�صليم جثامني ال�صهداء الفل�صطينيني،   •

.
208

بغية منع مظاهر “التحري�ص �صّد اإ�رسائيل” التي ترافق مرا�صم ت�صييع ال�صهداء

مقتل  بعد  هجمات،  وقوع  خماطر  ب�صبب  فوراً  تركيا  مبغادرة  رعاياها  “اإ�رسائيل”  اأو�صت   •

.
209

ثالثة اإ�رسائيليني يف تفجري 2016/3/19 يف اإ�صطنبول

الكني�صت  ع�صو  عمل  تعليق  يتيح  قانون  م�رسوع  على  الأوىل،  بالقراءة  الكني�صت،  �صادق   •

ب�صبب ن�صاطات، اأو اأقوال معادية لـ“الدولة”، �رسط توافر اأغلبية 90 نائباً، ومّت مترير م�رسوع 

.
210ً

القانون بعد اأن �صّوت ل�صاحله 59 ع�صو كني�صت، مقابل معار�صة 53 �صوتا

قال عدنان اأبو ح�صنة، املتحدث با�صم وكالة الأونروا، اإن الوكالة حتتاج اإىل 474 مليون دولر   •

اإعمار وبناء منازل الالجئني الفل�صطينيني يف قطاع غزة، املت�رسرة ب�صكل كلي  لتكملة ملف 

اأو جزئي بفعل العدوان الإ�رسائيلية يف �صيف 2014. واأ�صار اأبو ح�صنة اإىل اأن الأونروا طلبت 

724 مليون دولر يف موؤمتر اإعادة اإعمار غزة، الذي ُعقد يف القاهرة يف ت�رسين الأول/ اأكتوبر 

.
211

2014، لإجناز ملف الإعمار، غري اأنها تلقت منها 250 مليون دولر فقط

الثالثاء، 2016/3/29

اندلعت مواجهات بني عنا�رس اأمن ال�صلطة الفل�صطينية وم�صلحني حم�صوبني على حركة فتح   •

داخل البلدة القدمية يف مدينة نابل�ص، وقال هاين حالوة، وهو اأحد قادة كتائب الأق�صى التابعة 

اجلوا�صي�ص  مالحقة  بهم  والأجدر  املنا�صلني،  يالحقون  ال�صلطة  يف  اأ�صخا�ص  “هناك  لفتح: 

والأ�رسى  ال�صهداء  ملنازل  اقتحام  عملية  هو  مّت  “ما  حالوة:  واأ�صاف  املخدرات”.  وجتار 

.
واملنا�صلني داخل البلدة القدمية، وهذا لن ن�صمح به”212

ال�صهيد يحيى عا�صور  “دورة  العا�رسة  اأعمال دورته  ال�صت�صاري حلركة فتح  املجل�ص  عقد   •

الفل�صطينية حممود عبا�ص. واألقى عبا�ص كلمة دعا فيها  ال�صلطة  اأبو عمر”، بح�صور رئي�ص 

الق�صية  التي تواجه  القادمة  التحديات  ال�صابع للحركة، ملواجهة  املوؤمتر  الإ�رساع يف عقد  اإىل 

.
213

الفل�صطينية من كافة جوانبها
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 Rafael Advanced Defence Systems وّقعت �رسكة رفائيل لل�صناعات الع�صكرية املتطورة  •

 Reliance Defence and Engineering Limited )RDEL( ديفن�ص  ريالين�ص  و�رسكة 

الهندية اتفاق تعاون حول اإنتاج وتطوير والتزود مبنظومات دفاع جوي، و�صواريخ جو - 

.
214

جو، ومناطيد مراقبة كبرية، ل�صالح ال�صوق الهندية

اأفادت معطيات فل�صطينية اأن 211 فل�صطينياً ا�صت�صهدوا بر�صا�ص واعتداءات قوات الحتالل   •

 .2015 اأكتوبر  الأول/  القد�ص؛ مطلع ت�رسين  انتفا�صة  اندلع  الإ�رسائيلي وامل�صتوطنني منذ 

.
215

كما ذكرت جنمة داود احلمراء اأن 33 اإ�رسائيلياً قتلوا يف عمليات املقاومة الفل�صطينية

اأعلنت اخلرطوم، على ل�صان م�صاعد الرئي�ص ال�صوداين اإبراهيم حممود، اأنها اأحبطت خمططاً   •

ملئات املنظمات، من بينها 520 منظمة يهودية، لتدمري وف�صل اإقليم دارفور عن ال�صودان على 

.
216

غرار جنوب ال�صودان

امل�صتوطنني  م�صاعدة  �صاأنهما  من  قانون  م�رسوعي  على  الأوىل  بالقراءة  الكني�صت  �صادق   •

اآلية  الأول  القانون  م�رسوع  وي�صع  لهم.  �رسيبية  ت�صهيالت  تقدمي  خالل  من  اقت�صادياً، 

جديدة لدفع ال�رسيبة ملن ي�صرتي منازل يف امل�صتعمرات، لتجنيب امل�صتوطنني دفع �رسائب 

امل�صتوطنني  فيمنح  الثاين  القانون  م�رسوع  اأما  الدخل.  و�رسيبة  املدنية  لالإدارة  م�صاعفة 

.
217

امتيازات �رسيبية كتلك التي متنح داخل اخلط الأخ�رس

الأربعاء، 2016/3/30

احلزب  من  نواب  وع�رسة   Patrick Leahy ليهي  باتريك  الأمريكي  ال�صيناتور  طلب   •

التحقيق يف تنفيذ  الأمريكي، من وزير اخلارجية جون كريي،  الكوجنر�ص  الدميوقراطي يف 

قوات الحتالل الإ�رسائيلي عمليات قتل خارج نطاق القانون، وتعذيب، �صّد فل�صطينيني يف 

.
218

اأحداث النتفا�صة، وحتديد ما اإذا كانت هذه الأحداث تنتهك القانون الأمريكي

ك�صف وكيل وزارة اخلارجية الإ�رسائيلي الأ�صبق اأوري �صافري عن اإجراء مفاو�صات �رسية   •

.
219

بني جهات اأمنية فل�صطينية واإ�رسائيلية ملواجهة النتفا�صة الفل�صطينية

اللقاءات الأمنية بني  اإن  قال اخلبري الأمني الإ�رسائيلي يف �صحيفة معاريف يو�صي ميلمان،   •

�صباط فل�صطينيني واإ�رسائيليني اعتيادية، وذلك على الرغم من التوتر امليداين بني اجلانبني، 

واجلي�ص،  ال�صاباك  جهاز  مع  عملياتها  تن�صيق  الفل�صطينية  الأمن  اأجهزة  توا�صل  حيث 

وت�صاعدهما ملنع تنفيذ عمليات م�صلحة كبرية �صّد الإ�رسائيليني. واأ�صار ميلمان اإىل اأنه مّت عقد 

اأكرث من ثمانني لقاء اأمنياً بني اجلانبني على م�صتوى قادة األوية، كما مّت عقد �صتني لقاء اأمنياً 

.
ملناق�صة ق�صايا تف�صيلية ميدانية خالل 2202015
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با�صم  قام بزيارة تعزية  ر�صمياً  فل�صطينياً  اإن وفداً  العربية  اإ�رسائيل”  “�صوت  اإذاعة  ذكرت   •

للجي�ص  املدنية  الإدارة  رئي�ص  عمار،  منري  لعائلة  عبا�ص  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�ص 

الإ�رسائيلي يف ال�صفة الغربية. وح�صب الإذاعة، فاإن اأع�صاء الوفد، الذي تراأ�صه ع�صو اللجنة 

.
221

املركزية حلركة فتح حممد املدين، اأ�صادوا بعمار

زهري،  اأبو  �صامي  احلركة  با�صم  املتحدث  وقال  القاهرة،  اإىل  حما�ص  حركة  من  وفد  و�صل   •

لإمتام  جاهدة  ت�صعى  احلركة  واإن  امل�رسية،  للمطالب  لال�صتجابة  ا�صتعداد  على  احلركة  اإن 

اللقاءات بعيداً عن ك�صف تفا�صيل الأحداث لالإعالم، حر�صاً منها على �رسورة جناح هذه 

.
222

اجلولة من اللقاءات

ال�صتيطاين  املخطط  على  الإ�رسائيلية  للحكومة  التابعة  والبناء  التخطيط  جلنة  �صادقت   •

اجلديد لبناء 18 وحدة ا�صتيطانية على اأرا�صي حي الفاروق يف جبل املكرب املطل على القد�ص 

.
223

املحتلة

اخلمي�س، 2016/3/31

قال رئي�ص ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�ص، يف لقاء مع القناة العربية الثانية، باأنه م�صتعد   •

للقاء رئي�ص الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو، واأنه يرغب باإجراء مفاو�صات من اأجل اإحياء 

الإ�رسائيلية  ال�صيا�صة  وانتقد  النهيار.  و�صك  على  ال�صلطة  اأن  اإىل  عبا�ص  واأ�صار  “ال�صالم”. 
بتجاهل التن�صيق الأمني واقتحام املدن ب�صبب وبدون �صبب. وب�صاأن النتفا�صة اأ�صار عبا�ص 

اإىل اأن اأجهزة الأمن الفل�صطينية ل تتوقف عن تفتي�ص حقائب الأطفال يف املدار�ص وخارجها، 

منعاً لتنفيذهم عمليات طعن، مبيناً اأنه “مّت العثور على 70 �صكيناً يف حقائب التالميذ، ومتت 

.
م�صادرتها، واإقناعهم باأنه ل جدوى مما يفعلونه ومن املوت على احلواجز”224

جلنة  ت�صكيل  باإعادة  يق�صي  مر�صوماً  عبا�ص  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�ص  اأ�صدر   •

النتخابات املركزية، حيث ين�ص قانون النتخابات على اأن املدة القانونية للجنة النتخابات 

اأربع �صنوات، وُتعنّي مبر�صوم رئا�صي. وتتكون اللجنة احلالية من: حنا نا�رس رئي�صاً، وملي�ص 

العلمي اأميناً عاماً، ومازن �صي�صامل ع�صواً، وخولة ال�صخ�صري ع�صواً، و�صكري الن�صا�صيبي 

ع�صواً،  اهلل  عو�ص  ويو�صف  ع�صواً،  حرب  مو�صى  ويا�رس  ع�صواً،  مهنا  واإ�صحق  ع�صواً، 

.
225ً

واأحمد اخلالدي ع�صوا

الدفعة  اعتماد  مّت  اأنه  عن  احل�صاينة  مفيد  الفل�صطيني  والإ�صكان  العامة  الأ�صغال  وزير  اأعلن   •

الأوىل من امل�صتفيدين من املنحة الكويتية لإعادة اإعمار غزة، والتي ت�صمل 1,154 من اأ�صحاب 

.
226ً

املنازل املدمرة كليا
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قال وزير الرتبية والتعليم العايل �صربي �صيدم اإن الوزارة اتخذت قراراً بالبدء ب�صناعة اأول   •

ا�صتقباله  الفل�صطينيني. وطلب �صيدم، خالل  الطلبة  باأيدي  قمر �صناعي فل�صطيني تعليمي 

خدمات  تقدمي  ال�صيوف—  —من  لها  املرافق  والوفد  ال�صيني  الدولة  جمل�ص  رئي�ص  نائب 

القمر ال�صناعي من اأجل تخ�صي�ص حزمة تعليمية اأ�صوة بالبلدان التي تدعمها ال�صني يف هذا 

.
227

املجال

اإن وفدي حركتي فتح وحما�ص متكنا،  اللجنة املركزية حلركة فتح عزام الأحمد  قال ع�صو   •

وبنيَّ  امل�صاحلة.  اتفاق  يف  وردت  ق�صايا  عدة  حول  النقا�ص  ح�صم  من  طويل،  نقا�ص  وبعد 

كاملة،  ت�صكيل حكومة وحدة وطنية ذات �صالحيات  اللقاء متحور حول  اأن جوهر  الأحمد 

والنقطة الثانية املهمة، وهي اإجراء انتخابات ت�رسيعية ورئا�صية وانتخابات املجل�ص الوطني 

اأ�صهر من ت�صكيل حكومة الوحدة وممار�صة مهامها. واأ�صاف فيما يتعلق بق�صية  بعد �صتة 

املوظفني، باأنه �صيتم التعامل معها ح�صبما ورد يف ن�ّص اتفاق امل�صاحلة، ويف تفاهمات القاهرة 

.
يف اأيلول/ �صبتمرب 2282014

العربية  باللغتني  لها  ر�صمية  ح�صابات  تويرت  موقع  اإدارة  اإغالق  الق�صام  كتائب  دانت   •

.
229

والإجنليزية

قال رئي�ص احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو، خالل ا�صتقباله الرئي�ص اليوناين بروكوبي�ص   •

بافلوبولو�ص Prokopis Pavlopoulos، اإن “الدول العربية تدرك اأن اإ�رسائيل لي�صت عدوها 

اإ�رسائيل  اأهمية بالغة للدور ال�صرتاتيجي الذي تلعبه  اإيران وداع�ص. وثمة  بل حليفتها �صّد 

يف املنطقة. اإ�رسائيل ت�صاعد ال�صتقرار يف ال�رسق الأو�صط، واإ�رسائيل القوية متنع تدفق اأعداد 

.
كبرية من الالجئني اإىل اأوروبا”230

قال من�صق عمليات احلكومة الإ�رسائيلية يف املناطق الفل�صطينية يواآف مردخاي: “مع اقرتاب   •
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