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اجلمعة، 2016/4/1

غزة.  قطاع  يف  الأ�رسى  الإ�رسائيليني  اجلنود  حول  ات�صالت  اأّي  وجود  الق�صام  كتائب  نفت   •

وقال اأبو عبيدة، الناطق با�صم الكتائب يف ت�رسيح �صحفي بثته قناة الأق�صى الف�صائية، اإنه ل 

توجد اأّي ات�صالت اأو مفاو�صات حتى الآن حول جنود العدو الأ�رسى، واإن اأّي معلومات عن 

م�صري هوؤلء اجلنود الأربعة لن يح�صل عليها العدو اإل عرب دفع ا�صتحقاقات قبل املفاو�صات 

وبعدها. واأ�صاف اأبو عبيدة اأن نتنياهو يكذب على �صعبه وي�صلل جمهوره، وميار�س اخلداع 

�صور  اخللفية  ويف  )فيديو(  م�صجل  �رسيط  يف  عبيدة  اأبو  وظهر  الأ�رسى.  جنوده  ذوي  مع 

.
1
لأربعة جنود اإ�رسائيليني، وهي �صورة تن�رس لأول مرة من جانب كتائب الق�صام

يف  الأق�صى  امل�صجد  “اإن  ادعي�س  يو�صف  الفل�صطيني  الدينية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزير  قال   •

خطر، وبحاجة اإىل حترك فوري وعاجل من القادة العرب وامل�صلمني؛ لأن الأق�صى لي�س فقط 

“ال�صمت العربي والإ�صالمي  اأن  للفل�صطينيني، بل جلميع العرب وامل�صلمني”. واأكد ادعي�س 

الأق�صى  بحق  اجلرائم  تقرتف  اأن  على  الإ�رسائيلي  الحتالل  موؤ�ص�صات  ي�صجع  الذي  هو 

.
واملدينة املقد�صة ب�صكل عام”2

قال نائب رئي�س املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�س اإ�صماعيل هنية اإن اجتماعات وفد احلركة مع   •

امل�صوؤولني امل�رسيني جيدة، حيث مّت التاأكيد على �صيا�صات حما�س جتاه م�رس كما مع بقية 

العرب. و�صدد هنية على اأن حما�س تقوم بالتزاماتها نحو �صبط احلدود، ولن ت�صمح لأحد يف 

.
3
غزة اأن ي�رس مب�رس واأمنها واأن ل ماأوى بغزة ملن ي�رس مب�رس

اإ�رسائيلياً   33 اأن  فيه  اأظهرت  بياناً،  الإ�رسائيلية  الطبية  اأ�صدرت جمعية جنمة داود احلمراء   •

قتلوا )ما بني م�صتوطن وجندي(، واأ�صيب 355 اآخرون، يف �صل�صلة عمليات نفذها فل�صطينيون 

�صائح  مقتل  اإىل  اإ�صافة   ،2015 اأكتوبر  الأول/  ت�رسين  مطلع  منذ  القد�س،  انتفا�صة  خالل 

17 اإ�رسائيلياً قتلوا يف عمليات اإطالق  اأمريكي يف عملية طعن مبدينة يافا املحتلة. وذكرت اأن 

نار، و13 يف عمليات طعن، واإ�رسائيلينَْي يف عمليتْي دع�س، واإ�رسائيلياً واحداً ُقتل نتيجة ر�صق 

الأرا�صي  بال�صفة، و7 يف  القد�س، و13  يف  اإ�رسائيلياً   13 مركبته باحلجارة. ور�صدت مقتل 

.
املحتلة �صنة 41948
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و�صحب  املقاطعة  حركة  ملحاربة  دولياً  موؤمتراً  اأحرونوت  يديعوت  �صحيفة  نظمت   •

ال�صا�صة  من  ع�رسات  املوؤمتر  يف  و�صارك  اأ�س(.  دي  )بي  العقوبات  وفر�س  ال�صتثمارات 

اآيخرن  اإيتمار  ال�صحيفة  يف  الكاتب  وك�صف  وخارجها.  “اإ�رسائيل”  داخل  من  والباحثني 

اأبيب  تل  ودعا  جديدة،  ملرحلة  انتقلت  لـ“اإ�رسائيل”  املقاطعة  حركة  اأن   Itamar Eichner

يهدد  به  تقوم  ما  لأن  املقاطعة،  حركة  زعماء  �صّد  “اإحباط”  بعمليات  و�صفه  مبا  للقيام 

موازنة  اأن  عن  النقاب  كحلون  مو�صيه  الإ�رسائيلي  املالية  وزير  وك�صف  “اإ�رسائيل”.  قيام 

ملحاربة دولر(  مليون   33.9 )نحو  �صيكل  مليون   128 خ�ص�صت   2016 ل�صنة   “اإ�رسائيل” 
.
5
بي دي اأ�س

اعتقلت  الإ�رسائيلي  الحتالل  �صلطات  اأن  الفل�صطينية  الأ�رسى  موؤ�ص�صات  ك�صفت   •

وفتيات. ن�صاء  بني  و16  قا�رساً،   128 بينهم   ،2016 مار�س  اآذار/  خالل  فل�صطينياً   647 

وبهذا ي�صل عدد حالت العتقال منذ بداية النتفا�صة يف ت�رسين الأول/ اأكتوبر 2015 اإىل اأكرث 

من 4,767 حالة اعتقال. وارتفع عدد الأ�صريات اإىل 68 اأ�صرية، بينهن 18 قا�رسة، اأ�صغرهن 

الأ�صرية دميا الواوي )12عاماً(، وو�صل عدد القا�رسين اإىل اأكرث من 400، وعدد املر�صى اإىل 

.
6
700 اأ�صري

عالقات  اإقامة  اإىل  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  دعوة  اإندوني�صيا  رف�صت   •

“اإ�رسائيل”. واأعرب املتحدث با�صم وزارة اخلارجية يف جاكرتا عن  ديبلوما�صية بينها وبني 

.
7
خيبة اأمله من قيام عدد من ال�صحفيني الإندوني�صيني بزيارة “اإ�رسائيل” ولقائهم نتنياهو

�صتقدم  ال�صني  اإن   Liu Yandong دونغ  يان  ليو  ال�صيني  الدولة  جمل�س  رئي�س  نائب  قالت   •

لفل�صطني املزيد من املنح الدرا�صية احلكومية للطالب للدرا�صة يف ال�صني، واإن ال�صني تقدم مئة 

منحة درا�صية لطلبة فل�صطينيني للدرا�صة يف ال�صني، حيث ا�صت�صافت 610 طالب فل�صطينيني 

اللغة  لدرا�صة  ال�صني �صتحر�س على تقدمي م�صاعدات  “اإن  قائلة  2015. وتابعت  �صنة  حتى 

ال�صينية يف فل�صطني، و�صنقدم م�صاعدات بقيمة مليوين يوان �صيني )نحو 310 اآلف دولر( 

الفل�صطينيني  الباحثني  من   15 لـ  فر�صة  و�صنقدم  تكنولوجية،  واأجهزة  حا�صوب  اأجهزة  يف 

.
ال�صباب، للقيام باأعمال بحثية يف ال�صني للدرا�صة مبجالت ذات اأولوية”8

ال�سبت، 2016/4/2

“ال�صالم هو الهدف الأعز والأمثل والأهم  قال رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�س اإن   •

ال�صالم ويوؤجج احلرب هنا وهناك، لذلك رفعنا �صعار  عندنا جميعاً، واأن هناك من ل يريد 

الطائفة  اأبناء  وفد  اهلل  برام  ا�صتقباله  خالل  وقال  والإرهاب”.  العنف  �صعار  وننبذ  ال�صالم، 
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يريد  اأن هناك من ل  لل�صالم، ونعرف  اأيدينا  “مند  العط�صه:  ال�صيخ زيدان  برئا�صة  الدرزية 

ال�صالم ويرف�س اليد املمدودة، ولكن �صتبقى هذه اليد املمدودة حتى نحقق ال�صالم حتى لو 

.
تاأخر، لذلك يجب اأن ل نفقد الأمل”9

ل�صالح  بناء  مواد  اإدخال  اأوقفت  “اإ�رسائيل”  اإن  غزة  يف  الفل�صطينية  القت�صاد  وزارة  قالت   •

اإعمار غزة. وقال وكيل الوزارة حامت عوي�صة، يف بيان له،  م�صاريع القطاع اخلا�س لإعادة 

اإدخال مواد البناء لكافة امل�صاريع وال�رسكات اخلا�صة يف غزة، عدا  اإن القرار يت�صمن وقف 

.
10

م�صاريع الأمم املتحدة وامل�صاريع الَقَطرية

قالت حركة حما�س اإن جناحها الع�صكري يعمل على “تبيي�س” �صجون الحتالل من الأ�رسى   •

عرب عدة �صفقات تبادل “ُيجّهز لها”. واأ�صار القيادي يف حركة حما�س م�صري امل�رسي اإىل اأن 

كتائب الق�صام “تتجهز ل�صفقة وفاء الأحرار 2 و3 و4، حتى تبيي�س كافة �صجون الحتالل 

.
الإ�رسائيلي من جميع الأ�رسى الفل�صطينيني”11

اأفادت هيئة �صوؤون الأ�رسى واملحررين اأن الحتالل الإ�رسائيلي يحتجز يف �صجونه ما ُيقارب   •

املر�صى  الأ�رسى  بحق  يرتكب  الحتالل  اإن  الهيئة  وقالت  مري�س.  فل�صطيني  اأ�صري   1,700

.
“جرائم طبية ممنهجة”12

اأظهر تقرير اإح�صائي اأعده املركز الإعالمي ل�صوؤون القد�س والأق�صى )كيوبر�س( اأن 1,272   •

.
م�صتوطناً وعن�رساً احتاللياً اقتحموا امل�صجد الأق�صى خالل �صهر اآذار/ مار�س 132016

ذكر م�صدر ر�صمي لبناين اأن وزير ال�صحة اللبناين وائل اأبو فاعور اأجرى ات�صالً بال�صفري   •

“نقل الطفل الفل�صطيني اأحمد الدواب�صة، الناجي  الفل�صطيني يف لبنان اأ�رسف دبور، مقرتحاً 

املا�صي  العام  الغربية  ال�صفة  يف  منزلهم  م�صتوطنون  اأحرق  الذين  عائلته  اأفراد  من  الوحيد 

.
]2014[، اإىل لبنان، ومعاجلته على نفقة وزارة ال�صحة اللبنانية”14

الأحد، 2016/4/3

اأ�صدر رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�س قراراً رئا�صياً بت�صكيل اأول حمكمة د�صتورية   •

عليا يف ال�صلطة. وقال رئي�س اللجنة القانونية يف املجل�س الت�رسيعي الفل�صطيني النائب حممد 

فرج الغول اإن القرار اإجراء غري قانوين. وقال الغول اإن “املجل�س الت�رسيعي ينظر بعني من 

اخلطورة لقرار الرئي�س عبا�س بت�صكيل حمكمة د�صتورية بهذا التوقيت، دون الرجوع اإىل اأحد 

 .
من الف�صائل اأو التوافق معهم حولها”15

ن�رس جي�س الحتالل الإ�رسائيلي معطيات حول عدد وحجم العمليات التي نفذها الفل�صطينيون   •

خالل الفرتة املمتدة ما بني ت�رسين الأول/ اأكتوبر 2015 واآذار/ مار�س 2016، والتي ل ت�صمل 



154

اليوميات الفل�سطينية

اأقل عدد عمليات   2016 اآذار/ مار�س  العربية فيها. حيث �صجل �صهر  القد�س املحتلة والأحياء 

عدد  بلغ  حني  يف   .2015 اأكتوبر  الأول/  ت�رسين  يف  عملية   44 بـ  مقارنة  عملية،   17 مبجموع 

العمليات الكلي 168. وت�صري املعطيات اإىل انخفا�س عدد التظاهرات وعمليات ر�صق احلجارة من 

442 حادثة يف ت�رسين الأول/ اأكتوبر 2015، اإىل 303 يف كانون الأول/ دي�صمرب 2015، اإىل 165 يف 

اآذار/ مار�س 2016. كما انخف�س عدد حالت ر�صق الزجاجات احلارقة من 88 يف ت�رسين الأول/ 

.
اأكتوبر 2015 اإىل 20 يف اآذار/ مار�س 162016

ال�صهيد جثمان  ت�رسيح  نتائج  اإن  �صند�س  اأبو  حممد  الفل�صطيني  العدل  وزارة  وكيل  قال   • 

عبد الفتاح ال�رسيف بينت اأن الر�صا�صة الأخرية التي اأطلقها اجلندي الإ�رسائيلي على راأ�صه، 

الذي  العلي،  ريان  الفل�صطيني  الطبيب  اأن  �صند�س  اأبو  وذكر  با�صت�صهاده.  ت�صببت  التي  هي 

ح�رس عملية الت�رسيح، يف معهد اأبو كبري يف القد�س، قال اإنه كان من املمكن اأن يبقى ال�رسيف 

على قيد احلياة قبل اإطالق النار على راأ�صه، كون معظم الر�صا�صات التي اأ�صابته قبل ذلك 

.
17

تركزت يف قدميه ومناطق اأخرى من ج�صده

اأمام  بالوقوف  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  طالبت   •

2016، واأمام قيام وفد من ال�صلطة  ت�رسيحات الرئي�س حممود عبا�س يف نهاية اآذار/ مار�س 

اإنها تنظر  بالتعزية بوفاة م�صوؤول الإدارة املدنية يف ال�صفة الغربية. وقالت اجلبهة ال�صعبية 

وتعّدها  القمعية،  واأدواته  الحتالل  لهياكل  امل�رسعن  ال�صلوك  هذا  لتكرار  بالغة  بخطورة 

جتاوزاً للخطوط احلمر. واأكدت اجلبهة باأن هذا ال�صلوك ي�صلتزم من منظمة التحرير الوقوف 

.
18

باملحا�صبة وامل�صاءلة لرئي�س ال�صلطة

 Avi Issacharoff ي�صخاروف  اآيف  الإخباري  وال  مبوقع  الفل�صطينية  ال�صوؤون  مرا�صل  قال   •

اإن “قوات الأمن الإ�رسائيلية اأحبطت منذ ت�رسين الأول/ اأكتوبر املا�صي ]2015[ 140 عملية 

نا�صفة،  اأو عمليات خطف وو�صع عبوات  نار،  اإطالق  فل�صطينية ذات قيمة كبرية، ت�صمنت 

عدد  اإن  ي�صخاروف  وقال  حما�س”.  حركة  لها  تخطط  كانت  ومعظمها  انتحارية  عمليات  اأو 

عن  اإ�رسائيلياً   33 مقتل  عن  اأ�صفرت  عملية،  وحماولة  عملية   270 بلغ  الفل�صطينية  العمليات 

طريق الطعن والدع�س واإطالق النار، وقد �صارك فيها اأكرث من 270 فل�صطينياً، مبتو�صط اأكرث 

.
19

من عملية واحدة يف اليوم

 Mossack Fonseca َبة من �رسكة مو�صاك فون�صيكا قالت �صحيفة هاآرت�س اإن الوثائق املُ�رَسَّ  •

للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقراً لها، ك�صفت عن تورط 600 �رسكة و850 م�صاركاً 

.
20

اإ�رسائيلياً يف عمليات غ�صيل اأموال واإن�صاء �رسكات وهمية
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الإثنني، 2016/4/4

هدمت قوات الحتالل ثمانية منازل يف اأربع حمافظات، هي جنني ونابل�س واخلليل والقد�س،   •

.
21

لأ�رس فل�صطينيني نفذوا عمليات اأو �صاعدوا على تنفيذها يف حمافظات ال�صفة الغربية

اأكدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية عدم اإمكانية ال�صتمرار يف تنفيذ ما يرتتب   •

عليها من التزامات اإن ا�صتمرت �صلطة الحتالل بالتنكر للتزاماتها. ودانت اللجنة التنفيذية 

الت�صعيد اخلطري ل�صلطة الحتالل �صّد ال�صعب الفل�صطيني، ومبا ي�صمل الإعدامات امليدانية، 

.
22

التي كان منها اإعدام ال�صاب عبد الرحيم ال�رسيف يف مدينة اخلليل

وبني  بيننا  “ما  اإن  حما�س،  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�س  ع�صو  مرزوق،  اأبو  مو�صى  قال   •

اأقوال  اأف�صل ما منلك من  م�رس و�صائج وم�صالح... فتحنا �صفحة جديدة، و�صن�صطر فيها 

واأفعال، وكالنا بحاجة للغة جديدة نتعامل بها، و�صنفعل”. وحول ما ذكرته بع�س و�صائل 

الإعالم من اأن م�رس طلبت من حما�س فتح ملف اجلنود الأ�رسى املوجودين لديها، اأو�صح 

اأبو مرزوق باأن هذا امللف مل يفتح، ومل ياأتِ ذكره، ولو ملرة واحدة مع اأّي كان؛ وكل ما يذكر 

.
23

يف الإعالم هو اجتهادات

املحكمة  ت�صكيل  عبا�س  حممود  ال�صلطة  رئي�س  قرار  رف�صها  عن  حما�س  حركة  عربت   •

اإن حما�س  اأبو زهري، يف ت�رسيح �صحفي،  الناطق با�صم احلركة �صامي  الد�صتورية. وقال 

واأ�صار الوطنية.  لل�رساكة  والتنكر  التفرد  حالة  ويعك�س  قانوين  غري  اإجراء  القرار   تعّد 

“حمكمة  يجعلها  ما  وهو  فتح،  حركة  اإىل  ينتمون  املحكمة  اأع�صاء  معظم  اأن  اإىل  زهري  اأبو 

حزبية”، منبهاً اإىل اأن هذا الأمر يناق�س القانون الذي ين�س على �رسورة “عدم انتماء اأع�صاء 

.
املحكمة لأي اأحزاب”24

قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو يف لقائه مع وزير اخلارجية الت�صيكي لوبومري   •

بدفع  الرغبة  هي  معها  نتعامل  التي  الق�صايا  “اإحدى  اإن   Lubomir Zaoralek زوراليك 

اإذا ما  اإنه  اأيام يف لقاء مع التلفزيون الإ�رسائيلي  ال�صالم قدماً. وقال الرئي�س عبا�س قبل عدة 

قمت بتوجيه دعوة له، اإنه �صياأتي”. وذكر نتنياهو اأنه وجه لعبا�س “دعوة. لقد اأخليت جدول 

اأعمايل لهذا الأ�صبوع. �صاأكون هنا كل يوم. �صيكون اأول مو�صوع للنقا�س وقف التحري�س. 

.
بابي مفتوح اأمام كل من يريد ال�صالم مع اإ�رسائيل”25

اأعرب احلاخام اليميني املتطرف يهودا جليك Yehuda Glick عن �صعادته الكبرية ل�صتمرار   •

�صفحته  على  جليك  وكتب  تذكر.  معيقات  اأّي  دون  املبارك  الأق�صى  للم�صجد  اقتحاماته 

مبوقع الفي�صبوك اإنه و“مرة اأخرى يف جبل الهيكل )امل�صجد الأق�صى(؛ كنا اليوم هناك ومعي 

جمموعة من 13 يهودياً، واأحاطنا ع�رسات امل�صلمني ب�صمت”. وقال: “يبدو اأن قرار احلكومة 
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جبل  عن  واملرابطات  املرابطني  واإبعاد  القانون،  عن  الإ�صالمية  احلركة  باإخراج  الإ�رسائيلية 

الهيكل )امل�صجد الأق�صى( يعطينا احلرية اأكرث”. واأ�صار جليك اإىل اأن “امل�صلمني، وكما يبدو، 

امل�صتوطنني  اقتحامات  ل�صتمرار  اإ�صارة  يف  طبيعي”،  م�صهد  هذا  اأن  على  يتعودون  بداأوا 

.
26

لباحات الأق�صى

األف طفل   27 اأن  الفل�صطينية  اإعالم الطفل يف وزارة الإعالم  اأظهرت معطيات ر�صمية لدائرة   •

فل�صطيني كانوا �صحية انتهاكات الحتالل ال�صهيوين بني �صهيد وجريح ومعتقل منذ �صنة 

اأكرث  وجرح  ا�صت�صهدوا،  طفالً   2,070 اإن  لها،  بيان  يف  الطفل،  اإعالم  دائرة  وقالت   .2000

اآذار/ نهاية  وحتى   2000 �صبتمرب  اأيلول/  يف  الأق�صى  انتفا�صة  بداية  منذ  طفل  األف   13  من 

مار�س 2016. واأ�صافت اأن قوات الحتالل اعتقلت اأكرث من 12 األف طفل منذ �صنة 2000، وما 

.
27

يزال يف �صجون الحتالل 480 طفالً؛ تعر�س 95% منهم للتعذيب والعتداء

45 طفالً فل�صطينياً بر�صا�س قوات الحتالل الإ�رسائيلي بال�صفة الغربية وقطاع  ا�صت�صهد   •

غزة، منذ اندلع النتفا�صة يف ت�رسين الأول/ اأكتوبر 2015، منهم خم�س اإناث، عدا عن اآلف 

.
28

امل�صابني، بينما ما تزال قوات الحتالل حتتجز جثمايَن طفلنَْي

ك�صف الباحث الإ�رسائيلي وال�صابط ال�صابق يف �صالح ال�صتخبارات الع�صكرية ماتي ديفيد   •

الفل�صطيني  الرئي�س  على  عر�س  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  امل�رسي  الرئي�س  اأن   Mati David

حممود عبا�س خطة لإقامة دولة فل�صطينية يف �صبه جزيرة �صيناء. وتق�صي اخلطة، ح�صبما 

 
2
اأورده ديفيد يف مقال له مبوقع نيوز ون NewsOne الإخباري، بنقل ما م�صاحته 1,600 كم

من �صيناء اإىل ال�صلطة الفل�صطينية. وذكر اأنه من املقرر اأن ُي�صتقدم اإىل هذه الدولة الفل�صطينية 

الدولة  هذه  تكون  اأن  على  و�صورية،  لبنان  خميمات  من  الفل�صطينيون  الالجئون  ب�صيناء 

منزوعة ال�صالح، و�صتح�صل على حكم ذاتي يف مدن ال�صفة الغربية، مقابل اأن يتنازل عبا�س 

.
29

عن مطالبته بالعودة اإىل حدود 1967، وحّق العودة لالجئني

احلزب  لرت�صيح  متهيدية  انتخابات  يخو�س  الذي   ،Bernie Sanders �صاندرز  بريين  قال   •

الدميوقراطي الأمريكي لنتخابات الرئا�صة، يف مقابلة اأجرتها معه �صحيفة نيويورك ديلي 

نيوز New York Daily News، باأنه على قناعة باأن “اإ�رسائيل” م�صوؤولة عن مقتل “ع�رسة 

.
اآلف بريء يف قطاع غزة” خالل عدوان 302014

لل�صواح،  معدة  الإ�رسائيلية  ال�صياحة  لوزارة  الإجنليزية،  باللغة  ر�صمية،  خريطة  اأظهرت   •

املواقع  اأما  تلمودية،  دينية  ومدار�س  م�صتعمرات  وب�صمنها  القد�س  يف  املواقع  ع�رسات 

الإ�صالمية وامل�صيحية فال يظهر منها اإل موقع اإ�صالمي واحد وخم�صة مواقع م�صيحية فقط. 

.
31

وت�صتمل اخلريطة على قائمة من 57 موقعاً للزيارة يف القد�س العتيقة
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الثالثاء، 2016/4/5

نفى الناطق الر�صمي با�صم الرئا�صة الفل�صطينية نبيل اأبو ردينة الأخبار امللفقة التي رددتها   •

بع�س و�صائل الإعالم الإ�رسائيلية عن اأن الرئي�س امل�رسي عبد الفتاح ال�صي�صي قد عر�س على 

.
32

الرئي�س حممود عبا�س اإقامة دولة فل�صطينية يف قطاع غزة وجزء من �صبه جزيرة �صيناء

قال اأمني �رّس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير �صائب عريقات رداً على دعوة رئي�س الوزراء   •

اأن  اأولً  “على نتنياهو  الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو الرئي�س حممود عبا�س لعقد لقاء بينهما: 

يعلن وقف ال�صتيطان، واأن يفرج عن الدفعة الرابعة من الأ�رسى، واأن يعرتف بالتفاقيات 

.
ال�صابقة؛ وغري ذلك لن يكون هناك مفاو�صات، اأما التحري�س فهو مردود عليه”33

حممود  الرئي�س  اأمام  القانونية  اليمني  الفل�صطينية  الد�صتورية  املحكمة  اأع�صاء  معظم  اأدى   •

قا�صم  احلاج  حممد  من  كل  اليمني  اأدى  حيث   .2016/4/5 يف  اهلل  رام  يف  الرئا�صة  مبقر  عبا�س 

الدين،  �صالح  وحامت  �رسور،  اأبو  فتحي  من  وكل  للرئي�س،  نائباً  مبارك  واأ�صعد  رئي�صاً، 

الرحمن  عبد  القا�صيني  اأن  وفا  وكالة  وذكرت  كاأع�صاء.  �صاميه،  وفواز  عيا�س،  اأبو  ورفيق 

 Video كونفران�س  الفيديو  عرب   2016/4/10 يف  اليمني  اأديا  الوحيدي  وفتحي  الن�رس  اأبو 

اليمني  اأداء  من  منعتهما  قد  كانت  حما�س  حركة  اأن  اإىل  الوكالة  واأ�صارت   ،Conference

عدنان اأدى  فيما  كونفران�س.  الفيديو  عرب  اأم  غزة  قطاع  من  باحل�صور  �صواء   القانونية، 

 .
اأبو ليلى، الذي غاب عن اللقاء الأول بداعي ال�صفر، اليمني القانونية يف 342016/4/11

ت�صكيل  عبا�س  حممود  الرئي�س  قرار  اإن  الت�رسيعي  املجل�س  يف  الربملانية  حما�س  كتلة  قالت   •

حمكمة د�صتورية يعد “كارثة وطنية” ويتنافى مع اأب�صط القواعد الد�صتورية، حمملة عبا�س 

“التبعات القانونية لهذا املر�صوم”. وقالت كتلة حما�س، يف بيان �صحفي، اإن “قانون املحكمة 
القرار  وخا�صة  الت�رسيعي  املجل�س  قرارات  مبوجب  وملغى  باطل  وتعديالته  الد�صتورية 

مدينتي يف  املنعقدة  الأوىل  اجلل�صة  يف  الأوىل  العادية  الدورة  يف  ال�صادر   )1/1/1018(  رقم 

رام اهلل وغزة يومي الإثنني والثالثاء 6–2006/3/7. والتعديالت التي قام بها ال�صيد عبا�س يف 

.
العام 2010 هي تعديالت باطلة”35

الطفل  يوم  مبنا�صبة  الفل�صطيني،  لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز  عن  �صادر  تقرير  بنيَّ   •

عاماً   18 الـ  دون   2015 ل�صنة  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  الأطفال  عدد  اأن  الفل�صطيني، 

الأطفال  عدد  بلغ  فقد  اأنثى.  و1,059,625  ذكراً،   1,105,663 طفالً؛   2,165,288 بنحو  ُقدِّر 

الذكور يف ال�صفة 641,557، وعدد الإناث 615,493، وبلغ عدد الذكور يف القطاع 464,106، 

والإناث 444,132. وقال اجلهاز اإنه مّت ت�صجيل 2,179 حالة اعتقال لأطفال ترتاوح اأعمارهم 

ت�صجيل مّت  2014، حيث  ب�صنة  72.1% مقارنة  بزيادة   ،2015 �صنة  11–18 عاماً خالل   بني 
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1,266 حالة اعتقال يف �صنة 2014. وذكر اجلهاز اأن عدد ال�صهداء الأطفال بلغ 32 �صهيداً خالل 

.
�صنة 362015

حي يف  اأقيمت  حديقة  هدم  على  القد�س  يف  الحتالل  وبلدية  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  اأقدمت   • 

الأول/  ت�رسين  يف  النتفا�صة  بداية  منذ  القد�س  يف  �صقطوا  �صهيداً   47 لذكرى  العمود  راأ�س 

.
37

اأكتوبر 2015، بادعاء اأنها اأقيمت يف منطقة عامة ودون ترخي�س

ل�صالح  دولر(  مليون   17.42 )نحو  يورو  مليون   15.3 بـ  اإ�صهاماً  الأوروبي  الحتاد  قدم   •

.
دفعات الرواتب وخم�ص�صات التقاعد ل�صهر اآذار/ مار�س 382016

ك�صف فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة العمل من اأجل فل�صطينيي �صورية اأن 163 من اأبناء   •

خميم الريموك ا�صت�صهدوا حتت التعذيب منذ بداية الأزمة يف �صورية. واأعلنت جمموعة العمل 

 1,244 2016 اإىل  اأن عدد ال�صحايا من اأبناء خميم الريموك و�صل حتى بداية ني�صان/ اأبريل 

لجئاً، بينهم 447 جراء الق�صف. وذكرت املجموعة اأنها وثقت بيانات 440 لجئاً فل�صطينياً 

.
39

ق�صوا يف �صورية حتت التعذيب منذ بداية الأزمة

الأربعاء، 2016/4/6

اإ�صماعيل  للحركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�س  نائب  برئا�صة  حما�س،  حركة  من  وفد  التقى   •

هنية، بقادة القوى والف�صائل الوطنية والإ�صالمية يف قطاع غزة، واأطلعهم على امل�صتجدات 

ال�صيا�صية، من بينها نتائج لقاءات وفد حما�س مع القيادة امل�رسية يف القاهرة، ولقاءات احلوار 

مع حركة فتح يف الدوحة. و�صدد هنية على حر�س احلركة على عودة الدفء يف العالقة مع 

ا�صتعادة  اأن  وعلى  جديدة،  مرحلة  يف  وال�رسوع  ال�صابقة  اخلالفات  �صفحة  وطّي  م�رس، 

العالقة مع م�رس نابع من روؤية ا�صرتاتيجية حلما�س. كما اأكد هنية رف�س حما�س اأّي م�رسوع 

على ح�صاب الأر�س امل�رسية وحتديداً �صيناء، واأنه لي�س حلما�س اأّي دور ع�صكري اأو اأمني يف 

.
40

م�رس

الفل�صطينية  الأمن  لأجهزة  اعتداء   315 اإن  ال�صفة  يف  ال�صيا�صيني  املعتقلني  اأهايل  جلنة  قالت   •

النتهاكات  اإن  اللجنة  وقالت   .2016 مار�س  اآذار/  خالل  حما�س  حركة  اأن�صار  �صّد  وقع 

النتهاكات،  من  العديد  اإىل  اإ�صافة  ا�صتدعاء،  حالة  و131  اعتقال،  حالة   100 بني  ما  تنوعت 

عدد  منازل  ومداهمة  جامعة،  من  اأكرث  يف  الإ�صالمية  الكتلة  طلبة  على  العتداء  بينها  من 

جلنة  واأ�صارت  امل�رسبني.  املعلمني  بحق  املتكررة  العتداءات  عن  عدا  الطالبات،  من 

�صيا�صياً معتقالً  و53  حمرراً،  اأ�صرياً   41 ال�صيا�صيني  املعتقلني  بني  من  اأن  اإىل   الأهايل 

.
41ً

�صابقا



159

ني�سان/ �أبريل 2016

لإنهاء  الفل�صطينية  ال�صلطة  مع  اتفاق  اإىل  تو�صلت  اأنها  الإ�رسائيلية  الكهرباء  �رسكة  اأعلنت   •

لل�رسكة.  الفل�صطينية  ال�صلطة  ديون  تراكم  ب�صبب  الغربية  ال�صفة  يف  الكهرباء  انقطاع  اأزمة 

�صيكل مليون   20 بتحويل  ال�صلطة  تقوم  اأن  على  ين�س  التفاق  اإن  لها،  بيان  يف   وقالت 

�صيكل  مليار   1.7 من  اأكرث  الديون  بلغت  حيث  حل�صابها،  اأمريكي(  دولر  ماليني   5.2 )نحو 

.
42

)نحو 450 مليون دولر(

حملة  نتائج  لبنان،  يف  حما�س  حلركة  ال�صيا�صي  امل�صوؤول  نائب  الهادي،  عبد  اأحمد  ك�صف   •

مطالب  ت�صمنت  التي  لبنان  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  من  املقدمة  العري�صة  على  التوقيع 

اإن�صانية اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون، يف اأثناء زيارته الأخرية اإىل لبنان. وقال 

ٍ من خمتلف املخيمات والتجمعات الفل�صطينية  عبد الهادي اإن عدد التواقيع بلغ 35,500 توقيع

.
43

يف لبنان

اإن  يواآف مردخاي  الفل�صطينية  ال�صلطة  الإ�رسائيلية يف مناطق  قال من�صق عمليات احلكومة   •

الغربية.  ال�صفة  يف  ج  مناطق  يف  للفل�صطينيني  بناء  خمططات  دفع  جّمدت  الحتالل  حكومة 

واأكد مردخاي، خالل اجتماع جلنة �صوؤون ال�صتيطان املتفرعة عن جلنة اخلارجية والأمن 

اأنه ل جتري اأعمال لدفع خرائط هيكلية للفل�صطينيني يف مناطق ج، وذلك  يف الكني�صت، على 

.
44

مبوجب تعليمات امل�صتوى ال�صيا�صي

عقود  توقيع  حجم  اإن  الإ�رسائيلية  الدفاع  وزارة  يف  الأمنية  ال�صادرات  ق�صم  رئي�س  قال   •

ال�صادرات الأمنية لـ“اإ�رسائيل” يف �صنة 2015، بلغ نحو 5.7 مليارات دولر. ولفت امل�صوؤول 

مليارات   5.6 قارب  الذي   ،2014 ب�صنة  مقارنة  العقود  حجم  يف  ارتفاعاً  هناك  اأن  اإىل  النظر 

 .
45

دولر

ذكرت �صحيفة “اإ�رسائيل اليوم” اأن �صالح املدفعية الإ�رسائيلي اقتنى قاذفة �صواريخ حديثة   •

ال�صنع، من تطوير ال�صناعات الع�صكرية الإ�رسائيلية، حتمل ا�صم روماح Romach، قادرة 

على اإطالق 18 قذيفة �صاروخية يف الدقيقة. وذكرت ال�صحيفة اأن وحدة �صالح املدفعية 282 

املتمركز يف ه�صبة اجلولن اأجرت جتربة على قاذفة روماح التي حتمل راأ�صاً حربياً متفجراً 

.
46

بزنة ع�رسين كيلوجراماً، وي�صل مداها اإىل ع�رسات الكيلومرتات

اتفاقية حتطيم  على  العمل  هي  القادمة  مهمته  اإن  �صيناء  ولية  يف  داع�س  تنظيم  قال   • 

Camp David Accords بني احلكومتني امل�رسية والإ�رسائيلية. واأكد التنظيم  كامب ديفيد 

عرب جملة النباأ الأ�صبوعية، التي ت�صدر ب�صكل ر�صمي عنه، اأن “انهيار اجلي�س امل�رسي املرتد 

.
يف �صيناء واقع ل حمالة قريباً باإذن اهلل تعاىل”47
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اأعلنت وكالة الأونروا عن توزيع اأكرث من خم�صة ماليني دولر لإعادة اإعمار منازل الالجئني   •

التي ت�رسرت خالل احلرب على قطاع غزة يف �صيف 2014. وقالت اإنه �صيتم توزيع املبلغ 

من  دولر  مليون   2.65 تخ�صي�س  مّت  اأنه  اإىل  الوكالة  واأ�صارت  لجئة.  عائلة   720 نحو  على 

امل�صاكن  لإ�صالح  دولر  مليون  و2.42  كلياً،  املهدمة  املنازل  اإعمار  لإعادة  املبلغ  اإجمايل 

.
48

املت�رسرة ب�صكل بالغ

والإ�رسائيلي   David Geclowicz غيكلوفيتز  ديفيد  البلجيكي  الرومانية  ال�صلطات  اعتقلت   •

املولد رون فايرن Ron Weiner، اللذان يعمالن يف �رسكة بالك كيوب Black Cube الإ�رسائيلية، 

 Romania’s National ملحاولتهما م�صايقة رئي�صة الوكالة الوطنية ملكافحة الف�صاد الرومانية

بالربيد  ر�صائلها  وقر�صنة   Laura Kovesi كوفي�صي  لورا   Anticorruption Directorate

.
49

الإلكرتوين

 Richard Boyd Barrett باريت  بويد  ريت�صارد  الإيرلندي  الربملان  يف  النائب  و�صف   •

النائب،  لنف�صها ما حُتّرمه على غريها، وطالب  التي حُتّل  العن�رسية”  بـ“الدولة  “اإ�رسائيل” 
يف مداخلة له يف اللجنة امل�صرتكة لل�صوؤون اخلارجية الإيرلندية، بطرد ال�صفري الإ�رسائيلي من 

واأ�صاف  الفل�صطينيني.  بحق  جمازر  وارتكبت  عن�رسية  �صيا�صاتها  دولة  ميثل  لأنه  اإيرلندا، 

بويد اإنه حان الوقت الذي ل يتم فيه معاملة “اإ�رسائيل” كاأي دولة طبيعية، لأنها ل تت�رسف 

.
50

كالدول الأخرى

التابعة لل�صلطة الفل�صطينية �صاعفت  اأجهزة الأمن  اأن  ك�صف اجلي�س الإ�رسائيلي النقاب عن   •

من عمليات الت�صدي للمقاومة، واأحبطت 40% من ن�صاطاتها بال�صفة الغربية. ونقلت اإذاعة 

روين  الحتالل  جي�س  يف  الو�صطى”  املنطقة  بـ“قائد  ي�صمى  عّما  العربية  اإ�رسائيل”  “�صوت 
لل�صوؤون  امل�صغر  الإ�رسائيلي  الوزاري  املجل�س  يف  اأع�صاء  قيام  خالل   ،Roni Numa نوما 

ال�صيا�صية والأمنية )كابينت(، بجولة ميدانية يف رام اهلل، اأن اأجهزة الأمن الفل�صطينية �صاعفت 

.
51

من ت�صديها للمقاومة بال�صفة الغربية، قيا�صاً بـ 15% قبل اأ�صهر

اخلمي�س، 2016/4/7

عن  الأوىل،  للمرة  النقاب،  بوحبوط  اأمري  الإخباري  وال  ملوقع  الع�صكري  املرا�صل  ك�صف   •

“اإ�رسائيل” حم�ّصنة �صّد  باإن�صاء قاعدة ع�صكرية �رسّية له يف و�صط  الأمريكي  قيام اجلي�س 

ال�صواريخ، و�صتكون م�صغولة ب�صكل دائم وجاهزة ملواجهة حالت الطوارئ. وقال بوحبوط 

اإك�س الرادار  مبحطة  ارتباط  على  القاعدة  و�صتكون  متقدمة،  مراحل  بلغ  القاعدة  بناء   اإن 

.
52

X–Band Radar املقامة قرب دميونا، والتي ي�صغلها اأي�صاً جنود اأمريكيون
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امل�صوؤولية  الإ�رسائيلي  املو�صاد  التحرير،  املركزي ملنظمة  املجل�س  حّمل عمر �صحادة، ع�صو   •

عن اغتيال عمر النايف داخل مقر ال�صفارة الفل�صطينية يف العا�صمة البلغارية �صوفيا. واتهم 

لل�صهيد،  الالزمة  احلماية  توفري  وبعدم  بالإهمال  �صوفيا  يف  الفل�صطينية  ال�صفارة  �صحادة 

.
53

مطالباً باإقالة وزير اخلارجية ريا�س املالكي

عن   ”International Crisis Group الدولية  الأزمات  “جمموعة  عن  �صادر  تقرير  ك�صف   •

يف الثاين  اهلل  عبد  الأردين  امللك  اأمام  تعهد  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلية  احلكومة  رئي�س   اأن 

الأق�صى،  للم�صجد  اإ�رسائيليني  �صيا�صيني  اقتحامات  مبنع   ،2014 نوفمرب  الثاين/  ت�رسين 

وتقلي�س عدد اليهود الذين ي�صاركون يف هذه القتحامات. ويف املقابل، تعهد امللك باأن متنع 

ي�صتعدوا  ل  لكي  الأق�صى  امل�صجد  يف  الفل�صطينيون  ال�صبان  يرابط  اأن  الإ�صالمية  الأوقاف 

هذه  تطبيق  اأعقاب  يف  اأنه  اإىل  املنظمة  تقرير  واأ�صار  الحتالل.  قوات  مع  ملواجهات  م�صبقاً 

الإ�رسائيلية  ال�رسطة  معطيات  وجاءت  املحتلة.  والقد�س  الأق�صى  يف  هدوء  �صاد  التفاهمات 

 11,001 اإىل   2014 �صنة  يف   11,754 من  تراجع  القتحامات  يف  امل�صاركني  عدد  اأن  اإىل  لت�صري 

التي  الفل�صطينيني وقوات الحتالل  2015. ويف موازاة ذلك تراجعت املواجهات بني  يف �صنة 

اندلعت يف اأعقاب ا�صت�صهاد الفتى املقد�صي حممد اأبو خ�صري. غري اأن جمموعة الأزمات ذكرت 

اأن هذه التفاهمات انهارت يف ت�رسين الأول/ اأكتوبر 2015 خالل الأعياد اليهودية نتيجة بع�س 

الإجراءات الإ�رسائيلية. وراأى الأردن بذلك انتهاكاً للتفاهمات، ورف�س امللك عبد اهلل ا�صتقبال 

باأن  تق�صي  جديدة  تفاهمات  اإىل  التو�صل  مّت  لكن   ،2015 اأكتوبر  الأول/  ت�رسين  يف  نتنياهو 

يعلن نتنياهو عن ا�صتمرار الو�صع القائم يف احلرم القد�صي واأن “امل�صلمني ي�صلون يف احلرم 

واليهود يزورونه فقط”. ووفقاً للت�صوية اجلديدة جرى التفاق على ن�صب كامريات مراقبة 

.
54

يف امل�صجد الأق�صى

نقلت �صحيفة معاريف عن وزير املوا�صالت ي�رسائيل كات�س مطالبته باإبعاد عائالت منفذي   •

الإجراء  ذلك  اأن  �صارحاً  �صورية،  اأو  غزة  قطاع  اإىل  الإ�رسائيليني  �صّد  الفل�صطينية  العمليات 

كفيل بتحقيق الردع املطلوب يف وجه الفل�صطينيني، يف ظّل اأن هدم منازلهم مل ي�صكل تهديداً 

كافياً مينعهم من تنفيذ املزيد من الهجمات �صّد الإ�رسائيليني؛ واأن العائالت الفل�صطينية تقوم 

.
55

جمدداً باإعادة بناء منازلها املهدمة من الأموال التي يجمعونها عرب التربعات

طائفة  اأبناء  ا�صتقدام  ب�صاأن  باحلزب  الداخلي  اخلالف  ت�صوية  متت  اأنه  الليكود  حزب  اأعلن   •

فال�س مورا Falash Mura من اأثيوبيا اإىل “اإ�رسائيل”، والذي اأدى حتى الآن اإىل مقاطعة اثنني 

.
56

من نواب احلزب لأعمال الت�صويت يف الكني�صت
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اأظهر ا�صتطالع “موؤ�رس ال�صالم” The Peace Index ال�صهري، الذي اأعده املعهد الإ�رسائيلي   •

من   %67 اأن  اأبيب،  تل  وجامعة   The Israel Democracy Institute )IDI( للدميوقراطية 

يف  ال�رسقيني  لليهود  الأكرب  احلاخام  اأ�صدرها  التي  الفتوى  يوؤيدون  الإ�رسائيليني  اليهود 

.
57ً

“اإ�رسائيل” اإ�صحق يو�صف، والتي تق�صي بقتل كل فل�صطيني يحمل �صكينا
 Macro Center for ال�صيا�صي  لالقت�صاد  ماكرو  مركز  اأعده  اإ�رسائيلي،  تقرير  اأظهر   •

دون  من  املحتلة،  الغربية  ال�صفة  يف  ال�صتيطاين  البناء  م�صاحة  اأن   ،Political Economics

م�صاحة  ارتفعت  فقد  البحث،  وح�صب  الأخرية.   17 الـ  ال�صنوات  يف  ت�صاعفت  قد  القد�س، 

يف
 2

م ماليني   9.97 م�صاحة  اإىل   ،1998 �صنة  يف   
2
م ماليني   4.85 من  ال�صتيطاين   البناء 

�صنة 2015، اأي بزيادة بن�صبة 105%. وبلغت قيمة الأبنية الكلية، وفق اأ�صعار �صنة 2015، ما 

.
58

يقارب 32 مليار دولر، من بينها 28.5 مليار دولر هي اأبنية ال�صكن ال�صتيطاين

اجلمعة، 2016/4/8

ا�صتلمت  منزلً   52 “اإن  دياب:  اأبو  فخري  �صلوان  بلدة  اأرا�صي  عن  الدفاع  جلنة  ع�صو  قال   •

جتارياً  حمالً   14 هدم  لقرارات  اإ�صافة  وق�صائية،  اإدارية  اأوامر  ومنها  هدم،  اأوامر  موؤخراً 

بلدية  هدمت   2016 �صنة  خالل  اأنه  دياب  اأبو  وذكر  القعقاع”.  وم�صجد  اللوزة  عني  حي  يف 

.
59

الحتالل 12 منزلً و4 حمالت جتارية يف بلدة �صلوان بحجة البناء دون الرتخي�س

اأعلن ال�صفري الفل�صطيني لدى الأمم املتحدة ريا�س من�صور اأن الفل�صطينيني عازمون على بذل   •

بال�صفة  الإ�رسائيلي  ال�صتيطان  يدين  الدويل  الأمن  جمل�س  من  قرار  لإ�صدار  جديدة  م�صاع 

.
60

الغربية املحتلة

بال�س ي�رسائيل  موقع  يف  ال�صيا�صية  ال�صوؤون  معلق   ،Akiva Eldar الدار  عكيفا  ذكر   • 

اللجنة  ع�صو  وبنات  عبا�س،  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�س  اأحفاد  اأن   ،Yisrael Plus

املركزية حلركة فتح وع�صو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير �صائب عريقات، ي�صاركون يف 

التي  الإ�رسائيلية،   Sow-Peace ال�صالم  خميمات واأن�صطة �صبابية تنظمها جمعية يزرعون 

“عبا�س وكبار م�صوؤويل ال�صلطة يزجون باأقاربهم يف  اإن  تعمل يف جمال التطبيع. وقال الدار 

.
اأن�صطة التطبيع مع اإ�رسائيل �صمن هجمة مالطفة للجمهور والراأي العام يف اإ�رسائيل”61

دعا القيادي يف حركة اجلهاد الإ�صالمي الفل�صطينية ال�صيخ خالد البط�س اإىل اعتماد ا�صرتاتيجية   •

اأ�رس امل�صتوطنني؛ ل�صمان الو�صول اإىل �صفقات تبادل اأ�رسى “م�رسفة”، و�صولً اإىل حترير 

.
62

جميع الأ�رسى من �صجون الحتالل ال�صهيوين
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قالت وزارة ال�صوؤون الجتماعية الفل�صطينية اإن عدد الأيتام يف قطاع غزة يبلغ 20 األف يتيم،   •

لفتة النظر، اإىل اإح�صائية اأ�صدرتها مبنا�صبة يوم “اليتيم العاملي”، واأن 34.2% من هوؤلء هم 

�صمن الفئة العمرية من 5–11 عاماً. وك�صفت الوزارة اأن عدد الأيتام يف القطاع بفعل احلروب 

الثالثة، ما بني 2008 و2014، بلغ 3,366 يتيماً، تقل اأعمارهم عن 18 عاماً، منهم نحو 2,053 

.
يتيماً قتل اآباوؤهم يف حرب 632014

قال مكتب الأمم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون الإن�صانية )اأوت�صا( اإن ال�صلطات الإ�رسائيلية هدمت   •

اأو فككت 539 منزلً ومن�صاأة يف التجمعات الفل�صطينية يف املنطقة ج منذ بداية 2016، ما اأدى 

.
64

اإىل ت�رسيد 804 اأ�صخا�س

الأرا�صي  يف  الإمنائية  والأن�صطة  الإن�صانية  للم�صاعدات  املتحدة  الأمم  من�صق  قال   •

الفل�صطينية روبرت بايرب اإنه يتعني على الحتاد الأوروبي اأن يزيد ال�صغط ال�صيا�صي على 

“وترية  اإن  بايرب  وقال  الغربية.  ال�صفة  يف  الهدم  اأعمال  وترية  ت�رسيعها  ب�صبب  “اإ�رسائيل” 
بقلق  ن�صعر  العام.  من  الرابع  ال�صهر  يف  زلنا  ما  ونحن  �صابقاً،  �صجل  ما  كل  جتاوزت  الهدم 

م�رسوع   140 نحو  تدمري  جرى  اأنه  وذكر  العام”.  من  تبقى  ما  لنا  يحمله  ما  ب�صاأن  بالغ 

يورو األف   200 من  اأكرث  قيمتها  الأوروبي  لالحتاد  ا�صتثمارات  بينها  مانحني،  من   اإغاثة 

227.8 األف دولر(، بينما فقد نحو �صتمئة �صخ�س منازلهم وفقد نحو األفني م�صادر  )نحو 

.
65

رزقهم

ال�سبت، 2016/4/9

يف  فل�صطينيني،  ثالثة  اعتقلت  الفل�صطينية  ال�صلطة  اأمن  اأجهزة  اإن  العربي  وال  موقع  قال   •

كما  اهلل.  رام  ق�صاء  عارورة  بلدة  قرب  الحتالل  قوات  �صّد  عملية  لتنفيذ  توجههم  اأثناء 

ذكرت �صحيفة معاريف العربية اأن املعتقلني الثالثة خّططوا لتنفيذ عملية اإطالق نار، واأ�رس 

.
66

م�صتوطنني اأو جنود من م�صتعمرات قرب رام اهلل

اأرا�صي  “�صندوق  ي�صمى  ما  باأن  الإلكرتونية،  مواقعها  عرب  الإ�رسائيلية،  ال�صحف  اأفادت   •

اإ�رسائيل Israel Land Fund”، بالتعاون مع ال�رسكة القت�صادية لتطوير م�صتعمرة معاليه 

اأدوميم، “ن�رست موؤخراً اأربع مناق�صات لإقامة فنادق، ومناطق جتارية، ومتنزه، ومكاتب 

�صيقام  “الفندق  اإن  الإ�رسائيلية،   Kol Ha‘ir هعري  كول  �صحيفة  وقالت  امل�صتوطنة”.  يف 

دومن  2.2 م�صاحة  �صمن  اأدوميم،  كينيون  وم�صتوطنة  البلدية  مقر  قرب  امل�صتوطنة   و�صط 

.
67”]2

]2,200 م
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قال مدير عمليات الأونروا يف غزة بو �صاك Bo Schack اإن الهدوء احلايل يف غزة غري مطمئن   •

عن  بعيداً  يزال  ما  الذي  غزة  قطاع  يف  الو�صع  تدهور  لوقف  التحرك  اإىل  داعياً  يدوم،  ولن 

�صلطات  ب�صبب حظر  الأثاث يف غزة دمرت  اأن �صناعة  اإىل  النظر  �صاك  بو  ال�صتقرار. ولفت 

الحتالل ا�صترياد اخل�صب الذي تزداد �صماكته عن �صنتيمرت واحد بحجة اإمكانية ا�صتخدامه 

.
68

لبناء الأنفاق

 Bernie قال املر�صح الدميوقراطي لالنتخابات التمهيدية الرئا�صية الأمريكية بريين �صاندرز  •

طبعاً،  املتحدة،  الوليات  دعمت  اإذا  اإل  الأو�صط(  ال�رسق  )يف  ننجح  اأن  ميكننا  “ل   :Sanders

اآمل  اأو مل نكن،  “�صواء كنا يهوداً  الفل�صطينيني”. وقال:  اإ�رسائيل لكن دون جتاهل حاجات 

اأن يرغب اجلميع )يف الوليات املتحدة( يف اأن يتوقف هذا النزاع املزمن يف ال�رسق الأو�صط”. 

غزة  يف  الع�صكرية  العملية  اأثناء  متنا�صب  “غري  ب�صكل  ردت  “اإ�رسائيل”  اإن  �صاندرز  وقال 

اأن تكون حرة وم�صتقلة واأن تعي�س باأمان  لـ“اإ�رسائيل احلق يف  اأن  2014”. واأ�صاف  �صيف 

اأعتقد  ولكني  ذلك...  �صبيل  يف  مني  اأكرث  �صيكافح  اأحد  ول  اإرهابية،  لهجمات  التعر�س  دون 

اأننا لن نتمكن من جلب ال�صالم اإىل هذه املنطقة اإذا مل نعامل الفل�صطينيني بكرامة واحرتام”. 

واأو�صح اأنه “ل ميكننا اأن نهتم فقط بحاجات اإ�رسائيل.. علينا اأن نهتم بحاجات �صكان املنطقة 

.
كافة”69

الأحد، 2016/4/10

اأّكد اإ�صماعيل هنية، نائب رئي�س املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�س، اأن حركته ما�صية يف تنظيم   •

عالقاتها مع الدول العربية، وخ�صو�صاً مع دول اجلوار. وقال هنية، خالل امللتقى الربملاين 

الأوروبيني  النواب  من  عدد  فيه  و�صارك  بغزة،  والإ�صالح  التغيري  كتلة  نظمته  الذي  الدويل 

والآ�صيويني والعرب واأمريكيون لتينيّون: “منطلقون يف النفتاح على دولنا العربية، وهذا 

ا�صرتاتيجياً ووطنياً، و�صعبنا ل  العربي  اأن ق�صية فل�صطني بحاجة لعمقها  الأمر ينطلق من 

.
ي�صتغني عن اأمته”70

دعا رئي�س املجل�س الوطني الفل�صطيني �صليم الزعنون، يف كلمته اأمام موؤمتر الحتاد الربملاين   •

العربي يف مقر اجلامعة العربية، اأع�صاء املوؤمتر اإىل تبني خطة عمل لف�صح اجلرائم الإ�رسائيلية 

.
71

بحق ال�صعب الفل�صطيني

اإعفاء لبنان ال�صلع الفل�صطينية من الر�صوم  اأعلنت وزيرة القت�صاد الوطني عبري عودة عن   •

اجلمركية والر�صوم وال�رسائب الأخرى ذات الأثر املماثل، وال�صتفادة من جميع المتيازات 

التي مينحها الربنامج التنفيذي لتفاقية تي�صري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية 

.
72

لإقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
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دان الناطق با�صم حركة حما�س �صامي اأبو زهري ممار�صات الأجهزة الأمنية يف ال�صفة املحتلة،   •

حممالً قيادة ال�صلطة وحركة فتح امل�صوؤولية عن املمار�صات الال وطنية لهذه الأجهزة. وقال 

اأبو زهري، يف ت�رسيح �صحفي، اإن املعلومات حول دور اأجهزة اأمن ال�صلطة يف التعاون مع 

الحتالل لعتقال اأربعة مقاومني يف 2016/4/9 خطرية جداً. وبنّي اأن هذه املعلومات تعك�س 

التعاون الأمني بني هذه ال�صلطة والحتالل لإجها�س النتفا�صة وا�صتهداف  ارتفاع وترية 

.
73

املقاومة الفل�صطينية

اإن  الإ�رسائيلية،  للحكومة  جل�صة  اأثناء  يف  نتنياهو،  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  قال   •

بيانات جهاز الأمن الداخلي الإ�رسائيلي تظهر “تراجعاً كبرياً يف نطاق الهجمات الإرهابية”. 

الهجمات،  وقوع  ملنع  “اإ�رسائيل”  اتخذتها  التي  الوقائية”  “التدابري  هو  ال�صبب  اأن  واأكد 

“اتخاذ اإجراءات قوية جداً �صّد التحري�س يف ال�صارع الفل�صطيني”. واأ�صاف:  بالإ�صافة اإىل 

مّت  اأنه  نعلم  ولكننا  عقب،  على  راأ�صاً  يتغري  قد  التوجه  هذا  لأن  �صديد  بحذر  ذلك  “اأقول 
واأ�صار  احلكومة”.  تقودها  التي  واملمنهجة  وامل�صوؤولة  احلازمة  ال�صيا�صة  بف�صل  حتقيقه 

الهيكل مع  اإىل ت�صعيد املوقف يف جبل  “حماولت يقوم بها رائد �صالح، تهدف  اإىل  نتنياهو 

“اأجهزة  وطالب  ذاته”.  بحد  تفجري  فتيل  ي�صكل  الرجل  هذا  اليهودي.  الف�صح  عيد  اقرتاب 

داخل الآن  يكون  اأن  الرجل  هذا  على  يجب  كان  اإبعاده.  على  بالعمل  العدل  ووزيرة   الأمن 

.
ال�صجن”74

رف�س ال�صيخ رائد �صالح، رئي�س احلركة الإ�صالمية يف الداخل الفل�صطيني، تهديدات رئي�س   •

الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو له، قائالً: “نحن قوم ل نخاف اإل اهلل تعاىل، وي�رسفنا اأن 

نوا�صل الدفاع عن القد�س وامل�صجد الأق�صى املباركني حتى نلقى اهلل تعاىل”. و�صدد على اأنه 

“لن توقفنا اأّي لغة تهديد لنا اأو حتري�س علينا عن موا�صلة ف�صح جرائم الحتالل الإ�رسائيلي 
.
يف القد�س وامل�صجد الأق�صى املباركني وما حولهما”75

قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو، خالل حفل تاأبني الروؤ�صاء وروؤ�صاء الوزراء   •

م�صى  وقت  اأّي  من  اأقوى  احلايل  الوقت  يف  م�رس  مع  “ال�صالم”  اإن  املتوّفني،  الإ�رسائيليني 

بالرغم من التحديات ال�صعبة جداً التي تواجه البلدين. واأ�صاف قائالً: اإن “العالقة بني م�رس 

.
واإ�رسائيل متثل قيمة الأمن الوطني الهام لكال البلدين”76

 Population, Immigration and Border Authority قال تقرير �صلطة ال�صكان والهجرة  •

)PIBA( التابعة لوزارة الداخلية الإ�رسائيلية اإن 174 األف عامل اأجنبي يعملون يف “اإ�رسائيل”، 

.
77

منهم 16,200 عامل ب�صيغة غري قانونية، و81,600 عامل فل�صطيني واأردين
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الربملاين  لالحتاد   23 الـ  املوؤمتر  اأعمال  خالل  بري،  نبيه  اللبناين  النواب  جمل�س  رئي�س  قال   •

العربي يف مقر جامعة الدول العربية يف القاهرة، “اإننا مدعوون اإىل تاأكيد دعمنا املطلق للقيامة 

الفل�صطينية الراهنة والتي جتاوزت الهبّة والنتفا�صة، والتي قدمت حتى اليوم ما يزيد عن 

اأعتى قوة  العارية، وال�صكاكني، واحلجارة،  230 �صهيداً، وهي تقاتل ب�صدرها، وبقب�صاتها 

اإرهابية للجرمية املنظمة يف العامل، ممثلة باجلي�س الإ�رسائيلي”. و�صدد بري على اأن هوؤلء 

اأثبتوا اأن “املقاومة تذكرة هوية، ولي�صت جواز �صفر على الإطالق. هي تذكرة هوية فل�صطني، 

.
ولي�صت جواز �صفر لال�صتيطان يف هذا املكان اأو ذاك”78

قال عادل بن اأحمد اجلبري، وزير اخلارجية ال�صعودي، اإن عالقات اململكة مع م�رس تاريخية،   •

و�صدد اجلبري على اأن جزيرتي تريان و�صنافري �صعوديتان، واأن اململكة لن توقع اأّي معاهدات 

.
79

مع “اإ�رسائيل” فيما يتعلق باجلزيرتني

“اإ�رسائيل”،  بزيارة  ال�رسيف  حمد  العراقية  اخلارجية  بوزارة  ال�صابق  الديبلوما�صي  قام   •

على  الزمنّي،  املحور  هذا  “يف  اأنه  على  و�صدد  لها،  �صديقاً  نف�صه  يرى  اإنه  وقال 

�رساع يوجد  بل  العربية،  الدول  وبني  اإ�رسائيل  بني  �رساع  ل  اأنه  يدركوا  اأن   العرب 

فل�صطيني - اإ�رسائيلي”. واأعرب ال�رسيف عن اأمله بتقلّد من�صب �صفري العراق يف “اإ�رسائيل”، 

 .
80ً

م�صتقبال

قدمت اأرمينيا احتجاجاً ر�صمياً لـ“اإ�رسائيل” لتزويدها اجلي�س الأذري بال�صالح، على خلفية   •

ما ُن�رس من اأن طائرة من دون طيار، اإ�رسائيلية ال�صنع، قتلت �صبعة مقاتلني اأرمن يف منطقة 

.
81

ناغورنو قره باخ املطالبة بال�صتقالل عن اأذربيجان

“حما�س  اإن  كلينتون،  هيالري  الأمريكية  الرئا�صة  لنتخابات  الدميوقراطية  املر�صحة  قالت   •

لكنهم مقاتلون حقيقيون  ما يتخفون مبالب�س مدنية،  اإ�رسائيل، وهوؤلء غالباً  ت�صتفز  دائماً 

اأحد جنودك لأي هجوم،  اأن يحدث رّد يف حال تعر�س  “ل بّد  يتبعون حلما�س”. واأ�صافت: 

لها  فاإ�رسائيل  لذلك  الدوام،  على  ل�صتهدافٍ  تتعر�س  التي  اإ�رسائيل  على  ينطبق  الأمر  وهذا 

.
احلق يف الدفاع عن نف�صها لأنها م�صطرة لذلك”82

الإثنني، 2016/4/11

الأخرية  “الأ�صهر  اإن  قوله  الإ�رسائيلي  ال�صاباك  جهاز  عن  العربية  معاريف  �صحيفة  نقلت   •

لتنفيذ احلركة  خططت  حيث  الإ�رسائيليني،  �صّد  لهجمات  حما�س  تخطيط  يف  قفزة   �صهدت 

اإن  ال�صاباك:  جلهاز  ممثل  وقال  انتحارية”.  عملية  و15  لإ�رسائيليني،  اختطاف  عملية   25

عمليات  فيها  مبا  اإ�رسائيل،  �صّد  قا�صية  عمليات  لتنفيذ  كبرياً  جهداً  تبذل  حما�س  “حركة 
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من  اأكرث  اأحبط  الأمنية،  املوؤ�ص�صة  وباقي  ال�صاباك،  جهاز  لكن  انتحارية،  وعمليات  اختطاف 

توا�صل  “اإ�رسائيل”  اأن  على  ال�صاباك  ممثل  و�صدد   .”2015 اأوائل  منذ  حيوية  عملية   290

.
83

التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية الفل�صطينية

Ibrahim Kalin، خالل موؤمتر �صحفي،  اإبراهيم كالني  قال املتحدث با�صم الرئا�صة الرتكية   •

املفاو�صات ما تزال م�صتمرة مع اجلانب  اإن  العالقات بني تركيا و“اإ�رسائيل”،  حول تطبيع 

الإ�رسائيلي، واإنهم مل يتو�صلوا بعد اإىل اتفاق نهائي بهذا ال�صدد. واأكد كالني اأن رفع احل�صار 

مع العالقات  لتطبيع  اأنقرة  و�صعته  الذي  الثالث  ال�رسط  هو  الفل�صطينيني  على   املفرو�س 

تل اأبيب، معرباً عن رف�س بالده التام حلرمان املدنيني يف فل�صطني من احتياجاتهم الإن�صانية 

.
الأ�صا�صية بذرائع اأمنية اأو “الإرهاب”84

قال ع�صو املكتب ال�صيا�صي للجبهة ال�صعبية رباح مهنّا اإن رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود   •

عبا�س اتخذ قراراً �صفوياً، و�صفه باملنفرد وباأنه خطيئة، بقطع خم�ص�صات اجلبهة ال�صعبية 

مار�س  واآذار/  فرباير  �صباط/  ل�صهري  الفل�صطينية،  التحرير  ملنظمة  القومي  ال�صندوق  من 

.
85

2016، وذلك دون الرجوع للّجنة التنفيذية للمنظمة

الحتالل  منع  اأن  احل�صار،  ملواجهة  ال�صعبية  اللجنة  رئي�س  اخل�رسي،  جمال  النائب  اأعلن   •

اأوقف م�صاريع تقدر  الإعمار يف غزة  للقطاع اخلا�س واإعادة  البناء  اإدخال مواد  الإ�رسائيلي 

.
86

بنحو 200 مليون دولر

علن يف مدينة النا�رسة ر�صمياً، يف موؤمتر �صحفي، عن انطالق حزب �صيا�صي عربي جديد 
ُ
اأ  •

با�صم “الوفاء والإ�صالح”. ت�صم قيادة احلزب عدد من النا�صطني الإ�صالميني من فل�صطينيي 

احلركة  لرئي�س  ثانياً  نائباً  ي�صغل  كان  من  وهو  ليل،  اأبو  ح�صام  ال�صيخ  وبرئا�صة   1948

.
87

الإ�صالمية )ال�صمالية( ال�صيخ رائد �صالح

نيتها  على  م�صبقاً  “اإ�رسائيل”  اأطلعت  م�رس  اأن  الإ�رسائيلية  هاآرت�س  �صحيفة  اأكدت   •

ال�صحيفة  وقالت  ال�صعودية.  ال�صيادة  اإىل  الأحمر  البحر  يف  و�صنافري  تريان  جزر  حتويل 

طاملا  اخلطوة  هذه  تعار�س  ل  اأنها  “اإ�رسائيل”  اأو�صحت  م�رس  مع  الت�صالت  خالل  اإنه 

اللتزامات  احرتام  اإىل  اإ�صافة  م�صمونة،  تبقى  املنطقة  يف  الإ�رسائيلية  املالحة  حرية  اأن 

.
“اتفاقية ال�صالم”88 “اإ�رسائيل” يف اإطار  امل�رسية جتاه 

الثالثاء، 2016/4/12

اغتيل اأمني �رس حركة فتح فتحي زيدان املعروف بـ“زورو”، بانفجار عبوة نا�صفة زرعت يف   •

.
89

�صيارته مبدينة �صيدا جنوبي لبنان قرب خميم املية ومية لالجئني الفل�صطينيني
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عقد  جلهة  الفرن�صية  املبادرة  بتفعيل  رغبته  عبا�س  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�س  اأكد   •

موؤمتر دويل حلل النزاع الفل�صطيني الإ�رسائيلي، موؤكداً يف الوقت ذاته اأهمية احل�صول على 

.
90

قرار من جمل�س الأمن لوقف ال�صتيطان. كما كرر عبا�س ا�صتعداده للقاء نتنياهو

اإلغاء  اأمريكية  ا�صتئناف  حمكمة  الفل�صطينية  التحرير  ومنظمة  الفل�صطينية  ال�صلطة  نا�صدت   •

655 مليون دولر كتعوي�صات ملجموعة من الأ�رس الأمريكية  حكم يق�صي بتغرميهما مبلغ 

.
91

اتهمتهما بدعم هجمات “اإرهابية” يف “اإ�رسائيل” �صقط فيها قتلى اأمريكيون

قالت �صلطة الطاقة يف غزة اإن ما يعادل 20 مليون �صيكل )نحو 5.3 ماليني دولر( من اأموال   •

فر�صها  خالل  من  �صهرياً،  الفل�صطينية  ال�صلطة  موازنة  يف  يدخل  غزة  قطاع  يف  الكهرباء 

ل�رسيبة القيمة امل�صافة الـ“بلو” على الوقود امل�صغل ملحطة الكهرباء. واأو�صح رئي�س �صلطة 

“اأن احلكومة يف رام اهلل تاأخذ �رسائب على الوقود ثالثة  الطاقة يف غزة فتحي ال�صيخ خليل 

ال�صيخ  واأو�صح  بالكهرباء”.  القطاع  تزويد  مقابل  وم�رس  الحتالل  ياأخذه  ما  اأ�صعاف 

طرف،  اأّي  من  مدعوم  اأو  جماين،  بوقود  الكهرباء  حمطة  ت�صغل  مل  �صنتني  منذ  اأنه  خليل 

بقيمة للمحطة،  امل�صغل  الوقود  على  امل�صافة  ال�رسيبة  قيمة  قطر،  دولة  دفعته  ما   �صوى 

.
92

65 مليون دولر ذهبت يف خزينة ال�صلطة الفل�صطينية

حممود  ال�صلطة  لرئي�س  وجم�صمات  �صوراً  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  اأن�صار  اأحرق   •

املذبوح،  حممود  بلغاريا  يف  الفل�صطيني  وال�صفري  املالكي،  ريا�س  اخلارجية  ووزير  عبا�س، 

عمر  اغتيال  من  اغتياله(  على  )يوماً  الأربعني”  “ذكرى  يف  اجلبهة  نظمتها  تظاهرة  خالل 

النايف يف “ميدان ال�رسايا” و�صط مدينة غزة. وقال القيادي يف ال�صعبية ح�صني من�صور، اإن 

قرار عبا�س بقطع خم�ص�صات اجلبهة ال�صعبية من ال�صندوق القومي للمنظمة “تطاول على 

.
املجل�س الوطني، ويعك�س �صيا�صة بائ�صة فا�صلة انتقامية”93

التفاق يف  طرف  “اإ�رسائيل”  اأن  يعلون  مو�صيه  الإ�رسائيلي  الدفاع  وزير  اأعلن   • 

اأن  على  “اإ�رسائيل”  �صادقت  وقد  و�صنافري،  تريان  جزيرتي  ب�صاأن  ال�صعودي   - امل�رسي 

تكون ال�صعودية هي الطرف الذي يفي بالتزامات امللحق الع�صكري يف “اتفاقية ال�صالم” بني 

م�رس و“اإ�رسائيل” يف هذه املنطقة. واأ�صاف يعلون “كان وا�صحاً لنا اأنه اإذا نقلت هذه اجلزر 

لل�صعودية، فاإن الريا�س �صتفي بالتزامات م�رس يف معاهدة ال�صالم. وقد تعهدت ال�صعودية 

.
بالوفاء باللتزامات كما وردت يف امللحق الع�صكري”94

تريان  جزيرتي  اأن  يوماً  تّدع  مل  م�رس  اإن  �صكري  �صامح  امل�رسي  اخلارجية  وزير  قال   •

العزيز امللك عبد  لطلب  واإن دورها كان حماية اجلزيرتني وفقاً  اأرا�صيها،   و�صنافري �صمن 

بلغ اإىل الأمم املتحدة. واأ�صار �صكري اإىل اأن التزامات م�رس 
ُ
اأ 1950، وهو اأمر  اآل �صعود �صنة 
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�صتظل قائمة والوجود ال�رسطي �صيظل باجلزيرتني اإىل اأن يتم النتهاء من ترتيبات اإنهاء هذه 

املهمة بالتوافق بينها وبني ال�صعودية، ثم بينها وبني “اإ�رسائيل” والأمم املتحدة، لكن التزاماتها 

.
بحماية و�صمان حرية املالحة يف م�صيق تريان �صتظل قائمة وفقاً لـ“اتفاقية ال�صالم”95

تنفذها  التي  الهدم  “عمليات  اإن  ع�صاف  وليد  وال�صتيطان  اجلدار  مقاومة  هيئة  رئي�س  قال   •

اجلاري  العام  بداية  منذ  تزايدت  املحتلة،  والقد�س  الغربية  ال�صفة  يف  الإ�رسائيلية  ال�صلطات 

.
بن�صبة ت�صل نحو 400%، مقارنة مع ال�صنوات ال�صابقة”96

الغربية  ال�صفة  يف  ال�صتيطانية  البناء  م�صاريع  اأن  الإ�رسائيلية  الآن  ال�صالم  منظمة  اأعلنت   •

املحتلة ت�صاعفت اأكرث من ثالث مرات يف الربع الأول من �صنة 2016، مقارنة بالفرتة ذاتها من 

674 وحدة ا�صتيطانية، يف  2015. وقالت احلركة، يف بيان لها، اإنه مّت تقدمي خطط لبناء  �صنة 

.
الربع الأول من �صنة 2016 مقارنة بـ 194 وحدة يف الربع الأول من �صنة 972016

الأربعاء، 2016/4/13

 Sputnik �صبوتنيك  وكالة  مع  مقابلة  يف  عبا�س،  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�س  قال   •

متعددة  جديدة  لعملية  بداية  لتكون  ]الفرن�صية[  املبادرة  هذه  اإىل  بحاجة  “اإننا  الرو�صية، 

اإىل  يوؤدي  قد  ما  مركزياً،  تلعب رو�صيا دوراً  اأن  اآلية جديدة حيث يجب  الأطراف مع وجود 

.
خطوات عملية نحو اإنهاء الحتالل الإ�رسائيلي، وحتقيق ال�صالم العادل”98

حول  املانحني  موؤمتر  يف  كلمته  خالل  اهلل،  احلمد  رامي  الفل�صطيني  الوزراء  رئي�س  قال   •

وممثلي  الوزراء  من  عدد  بح�صور  اهلل،  رام  يف  ُعقد  الذي  غزة  قطاع  اإعمار  اإعادة  عملية 

مبا  الدويل  املجتمع  يتحرك  كي  الأوان  “اآن  اإنه  ال�رسيكة،  الدولية  واملوؤ�ص�صات  الدول 

غزة،  واإغاثة  �صعبنا  حلماية  فاعلة  اإجراءات  لتخاذ  والتنديد  وال�صتنكار  الإدانة  يتجاوز 

عن الظامل  احل�صار  برفع  اإ�رسائيل  واإلزام  وال�صيا�صية،  اجلغرافية  اأر�صنا  وحدة   واإعادة 

.
قطاع غزة”99

قالت ال�رسطة الإ�رسائيلية، يف بيان لها، اإن “جمال حركو�س، وهو اأول مفو�س من امل�صلمني   •

يف  ال�رسطة  خدمات  تطوير  املكلفة  للدائرة  رئي�صاً  تعيينه  مّت  الإ�رسائيلية،  ال�رسطة  تاريخ  يف 

اأردان، على موقع  القطاع العربي”. وكتب وزير ال�صوؤون ال�صرتاتيجية الإ�رسائيلي جلعاد 

الفي�صبوك، “منحنا رتبة مفو�س جلمال حركو�س، وهو اأول م�صلم يف هذا املن�صب يف تاريخ 

.
ال�رسطة الإ�رسائيلية”100

الإ�رسائيليني  اأن  اإىل  اليوم”  “اإ�رسائيل  �صحيفة  يف  نتائجه  ُن�رست  للراأي  ا�صتطالع  اأ�صار   •

للراأي ا�صتطالع  نتيجة  جاءت  حيث  والت�صدد،  اليمني  نحو  ميالً  اأكرث  اأ�صبحوا   ال�صبان 
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لـ 308 من طالب املدار�س الثانوية، اأعمارهم بني 17–18 عاماً ب�صاأن اآرائهم ال�صيا�صية كالآتي: 

ي�صارية،  اآراء  لديهم  فقط  و%13  اليمني،  جناح  اآراء  يعتنقون  باأنهم  اأنف�صهم  و�صفوا   %59

.
101

ونحو 23% يزعمون اأنهم و�صطيون، و5% مل يعلنوا عن اآرائهم

ك�صف معهد الهيكل The Temple Institute الذي يهدف اإىل “اإن�صاء الهيكل الثالث” املزعوم   •

وح�صب  اأيام.  عدة  قبل  الأق�صى  امل�صجد  يف  اليهود  من  لزوجني  �رسياً  قران  عقد  اأجرى  اأنه 

املعهد فقد مّت توثيق املرا�صم ب�رسيط م�صجل )فيديو( لكنه مل يتّم ن�رس ال�رسيط بكامله بناء 

على طلب الزوجني، ون�رس على �صفحته �صوراً لأيدي العرو�صني دون ك�صف هويتهما، وقال 

اإن اإقامة مرا�صم الزواج يف “الهيكل هو احلدث الأول من نوعه منذ خراب الهيكل قبل 2000 

.
�صنة”102

قال رئي�س الهيئة ال�صيا�صية والأمنية يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية عامو�س جلعاد اإن “اجلنوب   •

ال�صيف  يف  حرباً  ت�صّن  لن  حما�س  اأن  من  بالرغم  اإنه  قائالً  واأ�صاف  التهديد”.  م�صدر  هو 

اأولوية  “هناك  واأن  الإ�رسائيلي،  للردع  تاأثرياً  هناك  واأن  نف�صها،  على  تخ�صى  فهي  القادم، 

�صيف  حممد  يهتم  ل  ولكن  الإرهابية...،  القيادة  على  غزة  يف  ال�صيا�صية  للقيادة  واأف�صلية 

باملمار�صات ال�صيا�صية. وهو �صيفعل ما يحلو له”. واأ�صار جلعاد اإىل اأن اخلطر احلقيقي يتمثل 

تتغري  فلم  لالأوهام  وخالفاً  معنا،  اتفاق  باأي  تقبل  ول  تتغري  “ل  التي  حما�س  باأيديولوجية 

حما�س يوماً، ول زالوا ملتزمني بطريقهم ولديهم طول النف�س يف هذا ال�صياق”. وقال وا�صفاً 

رجال حما�س: “م�صتعدون لالنتظار، ولديهم طول النف�س ول ميكنهم تبني اأّي فكرة تعرتف 

.
بالتعاي�س احلقيقي، والهدوء ينبع من قوتنا ومن الردع”103

ك�صفت حكومة ولية جنوب كردفان ال�صودانية النقاب عن عمليات تهريب للذهب تقوم بها   •

احلركة ال�صعبية قطاع ال�صمال اإىل “اإ�رسائيل” عرب دولة اجلنوب، م�صرية اإىل اأن احلركة قامت 

�صابقاً با�صتجالب �رسكات اأجنبية اإ�رسائيلية بغر�س التنقيب عن الذهب باملناطق التي كانت 

حتت �صيطرتها. وقال ح�صن عبد اهلل دودو، معتمد حملية اأم دورين بولية جنوب كردفان، يف 

ت�رسيح للمركز ال�صوداين للخدمات ال�صحفية )اأ�س اأم �صي(، اإن ال�رسكات الإ�رسائيلية تقوم 

وتقوم  التعدين،  ومربعات  املناجم  من  كاليورانيوم  الأخرى  واملعادن  الذهب  با�صتخال�س 

.
برتحيله اإىل دولة اجلنوب متهيداً لنقله اإىل “اإ�رسائيل”104

اأبلغ وزير الدفاع الأمريكي اآ�صتون كارتر Ashton Carter م�رس و“اإ�رسائيل” اأن الوليات   •

املتحدة الأمريكية تدر�س اإعادة ت�صكيل قواتها يف �صيناء عن طريق رفع م�صتوى العتماد على 

تكنولوجيا ال�صت�صعار عن بعد، حيث ميكن عندئذ نقل القوات الأمريكية من �صمال �صيناء اإىل 

.
105

اجلنوب ب�صبب اخلطر املتزايد الذي مُيثله تنظيم داع�س يف ال�صمال
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اخلمي�س، 2016/4/14

“حما�س عدو ذكي جداً، وهو  اإن  الإ�رسائيلي  للجي�س  قال �صابط يف قيادة اجلبهة اجلنوبية   •

الق�صام  كتائب  فاإن  ال�صابط،  وبح�صب  �رسيعة”.  ب�صورة  الدرو�س  وي�صتخل�س  يفاجئني 

املقاتلني يف هذه  ازداد عدد   2014 األف مقاتل، واأن لديها وحدة نخبة، ومنذ حرب   20 ت�صم 

جديدة،  اأ�صلحة  تطوير  حتاول  الق�صام  اإن  ال�صابط  وقال  اآلف.  خم�صة  اإىل  لي�صل  الوحدة 

ومن�صغلة يف ترميم قوتها الع�صكرية، لكنها مل ت�صل بعد اإىل الكمية والنوعية التي كانت لديها 

اإىل اأ�صلحة  اإدخال  اإحباط  اأجل  من  الوا�صع  امل�رسي  املجهود  “بف�صل”  وذلك  احلرب،   قبل 

قطاع غزة. واأ�صار اإىل اأن تقديرات اجلي�س الإ�رسائيلي هي اأن حما�س “اأججت التحري�س” يف 

اأن حما�س حتاول ت�صكيل  اأجل ت�صجيع تنفيذ عمليات، وادعى ال�صابط،  ال�صفة الغربية من 

خاليا م�صلحة يف لبنان و�صيناء و�صورية من اأجل اأن تعمل يف احلرب القادمة �صّد “اإ�رسائيل” 

.
106

من عدة جبهات

قال رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�س، خالل كلمته التي األقاها يف القمة الـ 13 ملنظمة   •

نتطلع جلهودكم لإيجاد مظلة حماية دولية  “اإننا  اإ�صطنبول،  املنعقدة يف  الإ�صالمي  التعاون 

ت�صعى  واإمنا  ال�صالم،  تريد  ل  وا�صح  هو  كما  فاإ�رسائيل  وق�صية،  و�صعباً  اأر�صاً  لفل�صطني 

للمزيد من التو�صع، اإنها تريد الأر�س والأمن وال�صالم وال�صتقرار لها وحدها، وهي ت�صع 

.
نف�صها فوق القانون الدويل، وقرارات ال�رسعية الدولية”107

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، خالل اإلقائه الكلمة الفتتاحية للقمة الـ 13 ملنظمة   •

“بقاء فل�صطني حتت الظلم الإ�رسائيلي جرح غائر  التعاون الإ�صالمي املنعقدة يف اإ�صطنبول: 

يف  الق�صية  حّل  اأجل  من  امل�صتقلة  فل�صطني  دولة  قيام  من  بّد  ول  الإ�صالمي،  العامل  �صدر  يف 

.
املنطقة”108

 United Nations )اليون�صكو(  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  �صادقت   •

)Educational, Scientific and Cultural Organization )UNESCO على م�رسوع قرار 

يعّد مدينتي بيت حلم واخلليل على اأنهما “جزء ل يتجّزاأ من فل�صطني”، وقد �صّمى امل�رسوع 

امل�صجد الأق�صى وحائط الرباق با�صميهما املعروفني، متجاهالً العرتا�صات الإ�رسائيلية على 

ذلك، وت�صّمن القرار الإ�صارة اإىل “اإ�رسائيل” بقوة الحتالل يف جميع املوا�صع التي ت�صتدعي 

ذكرها. كما وّجه القرار، يف اجلل�صة التي عقدتها املنظمة يف باري�س، انتقادات اإىل “اإ�رسائيل” 

ب�صاأن احل�صار الذي تفر�صه على قطاع غزة، و�صيطرتها على احلرم الإبراهيمي يف اخلليل 

بـ“زرع قبور يهودية مزيفة يف م�صاحات خمتلفة من  اإياها  وقرب راحيل يف بيت حلم، متهماً 

.
املقابر الإ�صالمية”109
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املخت�صني  فريق  اإن  كتانة،  عمر  الفل�صطينية  الطبيعية  واملوارد  الطاقة  �صلطة  رئي�س  قال   •

ت�صليمه  ومّت  غزة،  كهرباء  توليد  ملحطة  الغاز  خّط  اإمداد  م�رسوع  جتهيز  اأنهوا  الهولنديني 

من  م�صت�صارين  جمع  القد�س،  يف  ُعقد  اجتماع  خالل   ،2016/4/13 يف  الإ�رسائيلي  للجانب 

الإ�رسائيلي.  والحتالل  الفل�صطينية  احلكومة  عن  وممثلني  الهولندية،  واحلكومة  ال�رسكة 

قدرتها  لت�صبح  وتو�صيعها،  التوليد  حمطة  لت�صغيل  غاز  خّط  باإمداد  امل�رسوع  ويق�صي 

.
110

الإنتاجية 340 ميغا واط

�صيب �صبعة اآخرون، خالل املواجهات التي اندلعت يف ال�صفة الغربية 
ُ
ا�صتُ�صهد فل�صطيني واأ  •

طعن  حماولتي  اأن  حما�س،  حركة  عن  �صادر  يومي،  ميداين  تقرير  وذكر  القد�س.  ومدينة 

اأّدت  حني  يف  برادعية،  حممد  اإبراهيم  ا�صت�صهاد  اإىل  الأوىل  اأّدت  والقد�س،  ال�صفة  يف  ح�صلتا 

.
111

الثانية اإىل اعتقال طفلني )12 عاماً( من البلدة القدمية يف القد�س

قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو اإن هناك حماولت فل�صطينية ل�صتئناف ما   •

اليهود، ومع  الف�صح لدى  القد�س، خالل عيد  الإرهابية” خ�صو�صاً يف  بـ“الهجمات  و�صفها 

قدوم �صهر رم�صان بعد �صهرين. و�صدد نتنياهو على اأن حكومته �صتعمل �صّد من و�صفهم 

مناطق  يف  الأمنية  العنا�رس  من  مزيد  ن�رس  خالل  من  هجمات  اأّي  ومنع  بـ“املحر�صني”، 

.
112

الحتكاك، م�صرياً اإىل اأنه مّت اإبالغ ال�صلطة الفل�صطينية، والأردن، وجهات اأخرى بذلك

اجلمعة، 2016/4/15

اختتمت قمة منظمة التعاون الإ�صالمي الـ 13 اأعمالها يف اإ�صطنبول بتبني قرار م�صرتك ب�صاأن   •

فل�صطني، حيث اأكد اإعالن اإ�صطنبول على “مركزية ق�صية فل�صطني والقد�س ال�رسيف بالن�صبة 

لالأمة الإ�صالمية”، وعلى “دعمه املبدئي حلق ال�صعب الفل�صطيني يف ا�صتعادة حقوقه الوطنية 

غري القابلة للت�رسف، مبا يف ذلك حّق تقرير امل�صري واإن�صاء الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة ذات 

القد�س  وعا�صمتها   ،1967 يونيو  حزيران/  منذ  املحتلة  الفل�صطينية  الأر�س  على  ال�صيادة 

ال�رسيف”، و“على حّق الالجئني الفل�صطينيني يف العودة اإىل ديارهم مبوجب القانون الدويل 

 General Assembly of the[ املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدته  الذي   194 والقرار 

موؤمتر  عقد  “�رسورة  على  اإ�صطنبول  اإعالن  واأكد   .”1948/12/11 يف   ]United Nations

دويل لل�صالم يف وقت مبكر لو�صع اآلياتٍ لتوفري احلماية الدولية لل�صعب الفل�صطيني واإنهاء 

الحتالل الإ�رسائيلي لالأر�س الفل�صطينية املحتلة منذ عام 1967، مبا يف ذلك القد�س ال�رسقية، 

.
تنفيذاً لقرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ومبادرة ال�صالم العربية”113
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اإن  ي�صخاروف  اآيف  العربي  وال  مبوقع  الفل�صطينية  ال�صوؤون  يف  الإ�رسائيلي  اخلبري  قال   •

الأجهزة الأمنية الفل�صطينية اأحبطت يف ال�صهور ال�صتة الأخرية ع�رسات العمليات الفدائية �صّد 

“اإ�رسائيل”، مت�صائالً عن �صبب حالة اإنكار “اإ�رسائيل” لهذا الدور الكبري الذي تقوم به ال�صلطة 
.
114

الفل�صطينية ل�صاحلها

ميناء  اإقامة  يوؤيد  اإنه  اأريل  اأوري  اليهودي  البيت  حزب  من  الإ�رسائيلي  الزراعة  وزير  قال   •

ميناء  بناء  “علينا  الإ�رسائيلي:  الكني�صت  قناة  على  مقابلة  يف  واأ�صاف  غزة.  قطاع  يف  بحري 

اأّي منفذ  لي�س لديهم  الب�صائع وا�صتريادها، فاليوم  لل�صكان بت�صدير  يف غزة، بحيث ي�صمح 

ال�صيطرة  ب�صط  اأهمية  اإىل  م�صرياً  ذلك”،  اأوؤيد  اأنا  البحر،  اإىل  اأو  م�رس  اأو  الأردن  اإىل  حقيقي، 

يف  للفل�صطينيني  واملاء  الغاز  ننقل  اأن  املمكن  من  “اإننا  قال:  كما  امليناء.  هذا  على  الإ�رسائيلية 

نابل�س، اخلليل، طولكرم وجنني، فنحن امل�صوؤولون عن هذه املنطقة.. اأين امل�صكلة يف اأن ننقل 

.
لهم مئة مليون كوب معالج من املياه وهي موجودة عندنا”115

فخري املحتلة  القد�س  مدينة  يف  املهدمة  املنازل  عن  للدفاع  ال�صعبية  اللجنة  م�صوؤول  قال   • 

منذ  الإ�رسائيلي  الحتالل  املحتلة، هدمها  القد�س  ومن�صاأة يف مدينة  113 منزلً  اإن  دياب  اأبو 

.
بداية ال�صنة اجلارية 2016، 1162016/4/1

�صجون  يف  يقبعون  مري�س  اأ�صري   1,700 اإن  الفل�صطيني  ال�صحي  العمل  جلان  احتاد  قال   •

اأكرث من اأن هناك  له،  بيان  ال�رسطان. وذكر الحتاد، يف  25 يعانون مر�س   الحتالل، منهم 

من اأكرث  اأم�صوا  اأ�رسى   7 منهم  توقيف،  ومركز  �صجناً   22 يف  يقبعون  اأ�صري  اآلف   7 

.
117

ثالثني عاماً، و67 اأ�صرية، و400 طفل، و6 نواب، و700 موقوف اإداري

“اإ�رسائيل”،  �صّد  العاملية  املقاطعة  حملة  اإىل  ان�صمت  اأنها  قرطبة،  مونتورو/  بلدية  اأعلنت   •

املطالبة  البلدية  الدويل. وت�صمن قرار  بالقانون  التزامها  العن�رسية وعدم  ب�صبب �صيا�صاتها 

ب�رسورة احرتام “اإ�رسائيل” حلقوق الإن�صان، واأن تلتزم بالقانون الدويل الذي منح ال�صعب 

اإنهاء الحتالل واإزالة اجلدار الفا�صل. كما طالب  الفل�صطيني حّق تقرير امل�صري، من خالل 

ب�رسورة العرتاف بحق املواطنة وامل�صاواة للفل�صطينيني والفل�صطينيات يف اأرا�صي 1948، 

.
مو�صحاً �رسورة تطبيق حّق العودة للفل�صطينيني ح�صب قرار 118194

ال�سبت، 2016/4/16

لحتالل  ت�صعى  حما�س  حركة  اإن  ليربمان  اأفيجدور  بيتنا”  “اإ�رسائيل  حزب  رئي�س  قال   •

جتمعات ا�صتيطانية يف “غالف غزة” خالل احلرب القادمة. وو�صف ليربمان، خالل ندوة يف 

بئر ال�صبع، ن�رسها موقع القناة العا�رسة العربية، حكومة نتنياهو باأنها يف حالة “انهزامية” 

.
اأمام حما�س. واأكد يف الوقت ذاته اأن “اإ�رسائيل تفاو�س حما�س ل�رساء الهدوء يف املنطقة”119
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الق�صام  اإغالق موقع تويرت حل�صابات كتائب  اإن  اأبو عبيدة  الق�صام  با�صم كتائب  الناطق  قال   •

تعبري عن مدى اإيالم ر�صالتنا للعدو واأذنابه واأدواته حول العامل. واأكد اأن اإغالق تويرت حل�صابه 

دليل على خ�صوعها وان�صياعها لالحتالل الإ�رسائيلي، وانحيازها للجاّلد الإ�رسائيلي �صّد 

.
120

ال�صحية ال�صعب الفل�صطيني

عن  النقاب  الإلكرتوين،  موقعها  على  ُن�رس  الثانية،  العربية  التلفزيونية  للقناة  تقرير  ك�صف   •

داخل  خمتلفة  �صهيونية  مواقع  على  غزة  قطاع  من  طلقت 
ُ
اأ فل�صطينياً  �صاروخاً   7,160 اأن 

الأرا�صي املحتلة، منذ �صنة 2001 وحتى �صنة 2015. وذكر التقرير اأن اأول �صاروخ اأطلق من 

2001/4/16، واأن كتائب الق�صام  غزة على امل�صتعمرات ال�صهيونية املحاذية للقطاع، كان يف 

.
121

متلك اليوم �صواريخ يبلغ مداها 160 كم

ال�صحية(  اخلدمات  )تقلي�س  ال�صت�صفاء”  بـ“خطة  العمل  جتميد  الأونروا  وكالة  قّررت   •

املخيمات  عّمت  التي  الحتجاجية  للتحّركات  ا�صتجابة  وذلك  بلبنان،  الالجئني  خميمات  يف 

“اإجناز  مبثابة  القرار  اإن  الفل�صطينية  الأزمة  خلية  وقالت  يوم.  مئة  من  لأكرث  الفل�صطينية 

.
متوا�صع حتّقق بف�صل التحركات اجلماهريية الحتجاجية يف املخيمات الفل�صطينية”122

الأطفال  حول  جديداً  تقريراً  فل�صطني  فرع   – الأطفال  عن  للدفاع  العاملية  احلركة  اأ�صدرت   •

املعتقلني يف �صجون الحتالل الإ�رسائيلي بعنوان “لي�س هكذا يعامل الأطفال”، بالتزامن مع 

الحتالل  �صجون  يف  املعتقلني  الأطفال  عدد  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار  الفل�صطيني.  الأ�صري  يوم 

اإىل  2016 فرباير  �صباط/  نهاية  حتى   2015 خريف  يف  ال�صعبية  الهبّة  اندلع  منذ   ارتفع 

440 طفالً، بينهم 104 اأطفال ترتاوح اأعمارهم بني 12 و15 عاماً، وُيعّد هذا العدد هو الأعلى 

منذ كانون الثاين/ يناير 2008 عندما بداأت م�صلحة ال�صجون الإ�رسائيلية بالإف�صاح عن اأعداد 

.
123

املعتقلني الأطفال لديها

مع  �صكري  �صامح  اخلارجية  وزير  لقاء  بعد  لها  بيان  يف  امل�رسية،  اخلارجية  وزارة  اأعلنت   •

اللجنة  ع�صو  الربغوثي،  مروان  عن  لالإفراج  “اإ�رسائيل”  لدى  �صعيها  الربغوثي،  فدوى 

.
124ً

املركزية حلركة فتح، املعتقل يف ال�صجون الإ�رسائيلية منذ 14 عاما

�صاندرز خالل  الأمريكية بريين  الرئا�صية  التمهيدية  الدميوقراطي لالنتخابات  املر�صح  قال   •

نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  اإن  كلينتون،  هيالري  مع  تلفزيونية  مناظرة 

اأردنا  “اإذا  قائالً:  واأ�صاف  الدوام”.  اأن نظل منحازين على  على حق. ل ميكننا  دائماً  “لي�س 
علينا  ف�صيتعني  واحلروب  الكراهية  من  الكثري  �صهدت  التي  املنطقة  هذه  يف  ال�صالم  اإحالل 

.
معاملة ال�صعب الفل�صطيني باحرتام وكرامة”125
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الأحد، 2016/4/17

مرتفعات  م�صتعمرات  من  م�صتعمرة  يف  الأ�صبوعية  جل�صتها  الإ�رسائيلية  احلكومة  عقدت   •

“اإننا موجودون  افتتح بها اجلل�صة،  التي  املحتل، وقال نتنياهو يف كلمته  ال�صوري  اجلولن 

جل�صة  الإ�رسائيلية  احلكومة  تعقد  حيث  مرة  اأول  هي  هذه  اجلولن.  مرتفعات  يف  اليوم 

ر�صمية يف مرتفعات اجلولن، منذ اأن و�صعت حتت احلكم الإ�رسائيلي قبل 49 عاماً”. وتابع 

اأمّرر ر�صالة  “لقد اخرتت عقد اجلل�صة الحتفالية للحكومة يف مرتفعات اجلولن كي  قائالً: 

وا�صحة: مرتفعات اجلولن �صتبقى بيد اإ�رسائيل اإىل الأبد. اإ�رسائيل لن تن�صحب من مرتفعات 

.
اجلولن”126

بالإفراج  ملتزمة  حركته  اإن  م�صعل،  خالد  حما�س  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�س  قال   •

يوم يف  كلمته  خالل  م�صعل،  وطالب  قريب.  عّما  واجلدد  القدامى  الأ�رسى  جميع   عن 

الأ�صري الفل�صطيني وذكرى ا�صت�صهاد عبد العزيز الرنتي�صي، بالتوحد يف النتفا�صة واإمتام 

كتائب  لدى  اأن  على  عبيدة  اأبو  الق�صام  كتائب  با�صم  الع�صكري  الناطق  اأكد  كما  امل�صاحلة. 

الق�صام ما ميّكنها من “اإجناز �صفقة تبادل اأ�رسى م�رّسفة لأمتنا و�صعبنا وكل طالب احلرية 

اأن  الرجال  اأيها  “ثقوا  قائالً:  الحتالل  �صجون  يف  الأ�رسى  عبيدة  اأبو  وخاطب  العامل”.  يف 

فجر احلرية قريب ويوم اخلال�س قادم باإذن اهلل، فتحريركم ر�صالة �صامية حتتل القلب من 

.
عقيدتنا الع�صكرية”127

ول  �صالم  ول  حّل  فال  الوطنية،  ثوابتنا  اإحدى  الأ�رسى  حرية  ق�صية  “اإن  فتح  حركة  قالت   •

اأجل احلرية،  اإل باإطالق حريتهم، فالأ�رسى مقاتلون من  اأمن لدولة الحتالل  ا�صتقرار ول 

حتر�س،  اإنها  احلركة  وقالت  احلرية”.  يف  حقوقهم  الدولية  وال�رسائع  القوانني  كل  كفلت 

يف  تقدم  لأي  رئي�صياً  �رسطاً  الأ�رسى  حرية  اإبقاء  على  التحرير،  منظمة  قيادة  مع  بالتن�صيق 

.
128

العملية ال�صيا�صية مع دولة الحتالل

قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو اإن منظمة اليون�صكو “تتجاهل” ما زعم اأنها   •

“عالقة تاريخية فريدة من نوعها تربط الديانة اليهودية بجبل الهيكل ]امل�صجد الأق�صى[”، 
اأن “الهيكلني الأول والثاين” �صيّدا ملدة األف �صنة هناك، واأن كل يهود العامل �صلوا يف  مدعياً 

اآخر تعتمده  “هذا قرار �صخيف  اإن  ال�صنني، ح�صب قوله. وقال نتنياهو  اآلف  امل�صجد خالل 

الأمم املتحدة”، م�صيفاً اأن املنظمة العاملية “تعيد كتابة جزء اأ�صا�صي من تاريخ الب�رسية، وهي 

.
تربهن مرة اأخرى اأنه ل يوجد هناك م�صتوى اأدنى لن تنخف�س اإليه”129

الريا�س  التزام  حول  ال�صعودي  الت�رسيح  اإن  �صتاينتز  يوفال  الإ�رسائيلي  الطاقة  وزير  قال   •

بحرية املالحة الإ�رسائيلية يف م�صيق تريان “اإيجابية”، واأ�صار اإىل اأنها “عملياً هذه هي املرة 
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ال�رسعية  منح  يعني  والذي  اإ�رسائيل،  اإزاء  ودولياً  ر�صمياً  ال�صعودية  فيها  تلتزم  التي  الأوىل 

اأن  على  �صتاينتز  و�صدد  واإ�رسائيل”.  م�رس  بني  ال�صالم  لتفاق  املبا�رسة  غري  ال�صعودية 

م�صتوى التن�صيق بني تل اأبيب والقاهرة “اأف�صل بكثري من اأّي وقت �صابق”، مبيناً اأنه التقى 

رفيع  علني  لقاء  اأول  عملياً  وهو  انفراد”،  “على  امل�رسي  اخلارجية  وزير  اأ�صبوعني  قبل 

.
130

امل�صتوى منذ خلع نظام مبارك

ب�رسف  للتنمية،  ال�صعودي  ال�صندوق  من  بتمويل  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  با�رس   •

يف  الالجئة  غري  الفل�صطينية  العائالت  من  عدد  مبنازل  حلقت  التي  الأ�رسار  عن  تعوي�صات 

31.8 مليون دولر. وبنّي الربنامج اأن عدد امل�صتفيدين من املرحلة الأوىل  قطاع غزة، بقيمة 

اإىل  500 بني  ما  يرتاوح  املبلغ  واأن  الطفيفة،  الأ�رسار  فئة  من  اأ�رسة   6,527 بلغ   لل�رسف 

5 اآلف دولر لكل اأ�رسة مت�رسرة كمخ�ص�صات لإعادة تاأهيل و�صيانة منازلهم، وذلك مببلغ 

الفئات املختلفة خالل  7 ماليني دولر، و�صي�صتمر ال�رسف لباقي املواطنني من  اإجمايل بلغ 

.
131

الأ�صهر ال�صتة املقبلة

الإثنني، 2016/4/18

دان الرئي�س حممود عبا�س العمليات التي ينفذها �صبان فل�صطينيون �صّد الإ�رسائيليني. وقال   •

عبا�س، يف مقابلة مع جملة دير �صبيغل خالل زيارته للعا�صمة الأملانية برلني للقاء امل�صت�صارة 

الأملانية اأجنيال مريكل، اإن التن�صيق الأمني مع “اإ�رسائيل” ي�صري على ما يرام، واإن الأو�صاع 

يف املناطق الفل�صطينية حتت �صيطرة الأجهزة الأمنية على الرغم من “حماولت حركة حما�س 

اأيام باعتقال  اأن الأجهزة الأمنية الفل�صطينية قامت قبل  اإىل  لتخريب الأمور”. واأ�صار عبا�س 

تعمل  قواتنا  اإن  قوله  ميكنني  “ما  “اإ�رسائيل”،  �صّد  عملية  تنفيذ  ينوون  كانوا  �صبان  ثالثة 

.
بكفاءة عالية ملنع الإرهاب”132

الع�صكرية قد اكت�صفت نفقاً �صخماً ممتداً من  الهند�صة  اأن وحدات  اأعلن اجلي�س الإ�رسائيلي   •

قطاع غزة، بعمق ثالثني مرتاً، وقد عرب ال�رسيط احلدودي بع�رسات الأمتار. واأقرت كتائب 

الق�صام مب�صوؤوليتها عن حفر النفق، لكنها قالت اإن جي�س الحتالل، مل “يتجراأ على ن�رس كافة 

لنف�صها  “حتتفظ  اأنها  الق�صام  اأمام �صعبه”. وذكرت كتائب  التفا�صيل واملعلومات واحلقائق 

بحق ن�رس كافة التفا�صيل التي اأخفاها العدو ال�صهيوين يف الوقت املنا�صب”. ومن جهته، قال 

القدرة  عاملياً يف  “اخرتاقاً  “اإ�رسائيل” حققت  اإن  الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو  الوزراء  رئي�س 

على اكت�صاف الأنفاق. اأهنئ رئي�س هيئة الأركان العامة للجي�س، وجي�س الدفاع، وال�صاباك، 

ورجال ال�صتخبارات، وخرباء التكنولوجيا، مبنا�صبة حتقيق هذا الخرتاق النوعي”. واأ�صار 
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“احلكومة ت�رسف اأموالً طائلة من اأجل اإحباط تهديد الأنفاق.. اإ�رسائيل �صرتد بقوة  اإىل اأن 

اإنني متاأكد باأن حما�س  اأّي حماولة تقوم بها حما�س لالعتداء على جنودنا ومواطنينا.  على 

.
تدرك ذلك جيداً”133

انفجرت عبوة نا�صفة يف حافلة اإ�رسائيلية يف القد�س، ما اأدى اإىل اإ�صابة 21 اإ�رسائيلياً بجروح   •

�صبب  اأن  املتفجرات  “تبني من خالل فحو�س خرباء  الإ�رسائيلية:  ال�رسطة  متفاوتة. وقالت 

.
النفجار يعود اإىل عبوة نا�صفة انفجرت بالق�صم اخللفي من احلافلة”134

اأ�صدرت املحكمة الع�صكرية الدائمة التابعة للق�صاء الع�صكري يف قطاع غزة اأحكاماً بالإعدام   •

.
135

�صنقاً ورمياً بالر�صا�س على خم�صة متهمني بالتخابر مع الحتالل الإ�رسائيلي

العهد  “وثيقة  اعتماد  الربغوثي،  مروان  فتح،  حركة  يف  القيادي  الفل�صطيني،  الأ�صري  اقرتح   •

وال�رساكة ال�صيا�صية”، بهدف توحيد ال�صف الفل�صطيني وبناء عالقة ا�صرتاتيجية مع حركة 

حما�س، وانتقد مت�صك ال�صلطة الفل�صطينية بالتن�صيق الأمني مع “اإ�رسائيل”، وقال اإن جتربة 

ربع قرن من املفاو�صات اأثبتت عدم جدوى هذا اخليار. وطرح الربغوثي، يف حوار مع املركز 

واإنهاء  حما�س،  مع  ا�صرتاتيجية  عالقة  لر�صم  نقاط  ع�رس  من  مبادرة  لالإعالم،  الفل�صطيني 

اللجنة  “ا�صرتاتيجي �رسيح و�صادق وخمل�س بني  الداخلي. ودعا لإطالق حوار  النق�صام 

.
املركزية حلركة فتح واملكتب ال�صيا�صي حلركة حما�س جمتمَعنْي، ولي�س حواَر مندوبني”136

 160 اآر  لـ  مرة  لأول  ُتعر�س  �صوراً  يظهر  م�صجالً  �رسيطاً  الق�صام  كتائب  عر�صت   •

بالقيادي تيمناً  ال�صم  هذا  عليه  واأطلقت  �صنعته  مطور  �صاروخ  وهو   ،R160  اأو 

خالل  مرة  اأول  ا�صتخدم  وقد  كم،   160 اإىل  ال�صاروخ  مدى  وي�صل  الرنتي�صي.  العزيز  عبد 

.
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة �صيف 1372014

قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو اإن “اإ�رسائيل” تعار�س اإقامة ميناء يف غزة   •

اأن فتح قناة  “من يعتقد  “ال�صعوبة الأمنية يف مراقبة الدخول واخلروج منه”، واإن  بذريعة 

بحرية لغزة �صوف تدعم الأمن فهو خمطئ”. ونفى نتنياهو اأن تكون “اإ�رسائيل” على و�صك 

التوقيع على اتفاق ما مع ال�صلطة الفل�صطينية ب�صاأن اأن�صطة جي�س الحتالل يف مناطق اأ، كما 

نفى اأن تكون “اإ�رسائيل” قد التزمت ر�صمياً بعدم قيام اجلي�س الإ�رسائيلي باأي ن�صاط يف املدن 

.
138

الفل�صطينية يف ال�صفة الغربية

زار وفد من قطاع ال�صناعة الإ�رسائيلي القاهرة خالل الن�صف الأول من ني�صان/ اأبريل 2016،   •

اأحرونوت  يديعوت  �صحيفة  اأوردته  ما  ح�صب  اجلانبني،  بني  القت�صادية  العالقات  لتعزيز 

الوفد  اأول زيارة من نوعها منذ ع�رس �صنوات، واإن  اإن هذه  ال�صحيفة  الإ�رسائيلية. وقالت 

.
139

اأجرى لقاءات مع عمالء م�رسيني قائمني وحمتملني يف جمايل ال�صناعة والتجارة
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حلقت  التي  اخل�صائر  حجم  اإن  عودة  عبري  الفل�صطيني  الوطني  القت�صاد  وزيرة  قالت   •

اأعلنه البنك الدويل  “بكثري” ما  بالقت�صاد الفل�صطيني جراء ال�صيا�صات الإ�رسائيلية يتجاوز 

والتي حددها بـ 285 مليون دولر، وقالت اإنها مل ت�صمل اخل�صائر يف املنطقة ج، والتي تقدر يف 

.
140

منطقة الأغوار وحدها بنحو 3.5 مليارات دولر �صنوياً، بح�صبها

كامريات  تركيب  عن  �صيتوقف  الأردن  اأن  الن�صور  اهلل  عبد  الأردين  الوزراء  رئي�س  اأعلن   •

 .
141

بامل�صجد الأق�صى املبارك

اأ�صدرت املحكمة العليا الإ�رسائيلية حكماً بحب�س رئي�س احلركة الإ�صالمية ال�صمالية ال�صيخ   •

يف  له  خطبة  خالل  العنف”،  على  “التحري�س  بتهمة  اأدانته  بعدما  اأ�صهر،  ت�صعة  �صالح  رائد 

.
1422007/2/16

منظمة نظمته  الذي  الع�صاء  حفل  خالل  بايدن،  جو  الأمريكي  الرئي�س  نائب  ا�صتهل   • 

جي �صرتيت J Street، خطابه بالإ�صارة اإىل “الإحباط اجلارف” الذي ي�صعر به من ت�رسفات 

البالد  قاد  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  “رئي�س  اإن  وقال  الإ�رسائيلية،  احلكومة 

الدولة  “واقع  نحو  بـ“اإ�رسائيل”  ت�صري  ال�صيا�صات  هذه  اأن  اإىل  واأ�صار  اخلطاأ”.  الجتاه  يف 

الواحدة”، ما يعني دولة واحدة للفل�صطينيني ولالإ�رسائيليني، لن يكون فيها اليهود يف نهاية 

اخلالفات  من  بالرغم  اأنه  على  بايدن  و�صدد  النتيجة.  هذه  خطورة  اإىل  منبهاً  اأغلبية،  املطاف 

.
ال�صيا�صية “لن يكون هناك اأبداً اأّي �صّك حول التزامنا باأمن اإ�رسائيل”143

قال قائد املنطقة اجلنوبية يف اجلي�س الإ�رسائيلي اإيال زمري Eyal Zamir باأن حركة حما�س   •

ُتِعد العدة للمواجهة القادمة مع “اإ�رسائيل”، وحذر حما�س من اأنها �صتدفع ثمناً باهظاً اإذا ما 

ارتكبت مثل هذا اخلطاأ وخرقت الهدوء ال�صائد. ولفت زمري النظر اإىل اأن اجلي�س الإ�رسائيلي 

اإنقاذ  ال�صكان بهدف  القادمة، وهو جمهز بخطة لإخالء  املعركة  اأمّت ال�صتعداد خلو�س  على 

 .
144

حياتهم ومنع حما�س من حتقيق اإجنازات

الثالثاء، 2016/4/19

دعا رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�س اإىل تو�صيع امل�صاركة الدولية لإيجاد حّل �صيا�صي   •

من خالل الأفكار الفرن�صية. واأكد عبا�س، خالل موؤمتر �صحفي مع امل�صت�صارة الأملانية اأجنيال 

.
مريكل، اأن ال�صتيطان ي�صكل العقبة الكربى اأمام حتقيق “ال�صالم”145

ادعى جهاز ال�صاباك الإ�رسائيلي اأنه اعتقل يف اآذار/ مار�س 2016 خلية تابعة للجبهة ال�صعبية   •

مقابل  فل�صطينيني  اأ�رسى  حترير  اأجل  من  م�صتوطن  لأ�رس  تخطط  كانت  فل�صطني،  لتحرير 

.
146

اإطالق �رساحه
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انتخابات  يف  )فتح(،  الطالبية  ال�صبيبة  حركة  عن  املنبثقة  عرفات،  يا�رس  ال�صهيد  كتلة  فازت   •

على  الكتلة  وح�صلت  خ�صوري.   - التقنية  وفل�صطني  القد�س  جامعتي  طلبة  احتاد  جمل�صي 

�صّت  املجل�س  مقاعد  على  تناف�س  حيث  القد�س،  جامعة  انتخابات  يف   51 اأ�صل  من  مقعداً   32

ال�صهيد )كتلة  الطالبي  العمل  جبهة  وح�صلت  النتخابية.  العملية  يف  �صاركت  طالبية   كتل 

اأبو علي م�صطفى( على 9 مقاعد، وجتمع املبادرة الطالبي )الذراع الطالبي للمبادرة الوطنية 

للجميع  فل�صطني  وكتلة  مقاعد،   5 على  الطالبية  الوحدة  وكتلة  مقاعد،   3 على  الفل�صطينية( 

 .33 اأ�صل  من  22 مقعداً  الكتلة على  انتخابات جامعة خ�صوري ح�صلت  على مقعدين. ويف 

.
147ً

وح�صلت كتلة فل�صطني التي تكونت من حتالف �صّت كتل واأطر طالبية على 11 مقعدا

يف  غزة  قطاع  على  جديدة  حرباً  يتوقع  اأنه  جالنت  يواآف  الإ�رسائيلي  الإ�صكان  وزير  اأعلن   •

�صيف 2016، لأن حركة حما�س تعزز من قدراتها الهجومية “وينبغي و�صع حّد لتبجحها”، 

.
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على حّد قوله

نفذت منظمات الهيكل املزعوم تدريبات افرتا�صية على ذبح قرابني الف�صح العربي يف �صفح   •

حي جبل الزيتون/ الطور املُطل على القد�س القدمية وامل�صجد الأق�صى املبارك، مب�صاركة كبار 

.
149

حاخامات اليهود يف “اإ�رسائيل”، وبحرا�صة معززة وم�صددة من �رسطة وجنود الحتالل

اأوؤكد واأحذر  “ما زلت   ،1948 اأرا�صي  قال ال�صيخ رائد �صالح، رئي�س احلركة الإ�صالمية يف   •

ب�صوت عاٍل؛ يبدو اأن هناك خمططات خطرية جداً وجمنونة يف نف�س الوقت تنوي بع�س اأذرع 

الحتالل الإ�رسائيلي القيام بها �صّد امل�صجد الأق�صى، وقد يكون ذلك خالل اأيام ما ي�صمونه 

عيد الف�صح العربي”، وقال: “اأخ�صى ما اأخ�صاه اأن يكون هناك اأخطر من ذلك ينتظر امل�صجد 

.
الأق�صى من موؤامراتهم اخلبيثة وال�رسيرة”150

م�صاريع  ثالثة  على  العمادي  حممد  ال�صفري  غزة  اإعمار  لإعادة  القطرية  اللجنة  رئي�س  وّقع   •

ومركز  �صكنية  عمارات  ثماين  اإن�صاء  ت�صمل:  دولر،  مليون   20 بنحو  تكلفتها  تقدر  جديدة 

اإ�صالح وتاأهيل، وتوريد وتركيب معدات واأجهزة طبية، وتاأثيث مبنى م�صت�صفى ال�صيخ حمد 

بن خليفة اآل ثاين للتاأهيل والأطراف ال�صناعية. واأكد العمادي اأنه بتوقيع اللجنة على العقود 

300 مليون دولر، من منحة  اجلديدة تكون قد نفذت م�صاريع �صخمة يف قطاع غزة بقيمة 

.
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الأمري ال�صابق حمد بن خليفة اآل ثاين، البالغ قيمتها 407 ماليني دولر

اإحالل  يف  كبري  ب�صكل  ت�صهم  اليهودية  املنظمات  اإن  بوتني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  قال   •

ال�صتقرار ال�صيا�صي يف بالده، م�صرياً اإىل اللقاءات املكثفة التي جتري بني املنظمات اليهودية 

.
152

الرو�صية ونظرياتها الأوروبية
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“هناك  اإن  التحرير يف لبنان،  اأمني �رس حركة فتح وف�صائل منظمة  العردات،  اأبو  قال فتحي   •

يف  ما  نوعاً  جيدة  باتت  والأمور  الفل�صطينية،  الف�صائل  بني  الأو�صاع  ل�صبط  كبرياً  تعاوناً 

املخيمات، بعد اجلرمية النكراء التي ا�صتهدفت القيادي فتحي زيدان يف �صيدا”. وعن حماولة 

اأن  العردات  اأبو  اأو�صح  الر�صيدية،  خميم  يف  �صناعة،  رفعت  فتح  حركة  يف  القيادي  اغتيال 

الو�صع ل يخلو من اخلطورة، وقد مّت اإلقاء القب�س على املتهمني يف التخطيط لالغتيال، ومّت 

ت�صليمهما ملخابرات اجلي�س اللبناين. ورف�س اأبو العردات “توجيه التهام حالياً مبا�رسة اإىل 

.
153

اأّي جهة”، بانتظار ما �صتك�صفه التحقيقات

الأربعاء، 2016/4/20

تبنت حركة حما�س عملية تفجري حافلة القد�س يف 2016/4/18، وقالت اإن منفذها هو ال�صهيد   •

عبد احلميد اأبو �رسور من مدينة بيت حلم، الذي اأعلنت ا�صت�صهاده متاأثراً بجراح اأ�صيب بها 

.
154

اإثر التفجري الذي نفذه

قال جمدي اخلالدي، امل�صت�صار الديبلوما�صي لرئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�س، اإن   •

فرن�صا طلبت من القيادة الفل�صطينية تاأجيل تقدمي م�رسوع قرار حول ال�صتيطان يف جمل�س 

.
الأمن، لـ“اإتاحة املجال اأمام اجلهود الفرن�صية وامل�صاورات اجلارية لعقد املوؤمتر الدويل”155

اإن  للرتاث،  العاملي  اليوم  مبنا�صبة  لها  بيان  يف  الفل�صطينية،  والآثار  ال�صياحة  وزارة  قالت   •

اأرا�صي ال�صلطة الفل�صطينية ُتعّد من اأغنى دول العامل يف تنوع م�صادرها الرتاثية والثقافية، 

املواقع  من  عدد  تعر�س  اإىل  البيان  واأ�صار  اأثري.  وَمعلَم  موقع  اآلف  �صبعة  من  اأكرث  وفيها 

60% من  اأكرث من  اأعمال تدمري ونهب خالل �صنوات الحتالل الإ�رسائيلي، واأن  اإىل  الأثرية 

.
156

مواقع الرتاث الثقايف الفل�صطيني تقع حتت �صيطرة الحتالل

حما�س  حلركة  التابعة  الفل�صطينيني  الالجئني  �صوؤون  دائرة  اأ�صدرته  م�صور  دليل  وّثق   •

ال�صحية  واخلدمات  معي�صتهم  بظروف  يتعلق  ما  وكل  غزة،  بقطاع  الالجئني  اأو�صاع 

والتعليمية والريا�صية والبلدية املقدمة لهم. وت�صّمن الدليل عر�صاً ملوقع كل خميم يف قطاع 

غزة، ومعلومات موجزة عنه تقدم اإح�صائيات حول اجلامعات واملدار�س وريا�س الأطفال، 

التموين،  ومراكز  والأ�صواق،  املياه،  واآبار  والبلديات،  وامل�صت�صفيات،  ال�صحية  واملراكز 

.
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والأندية الريا�صية، واملوؤ�ص�صات الإغاثية

اأقر املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�صوؤون ال�صيا�صية والأمنية )كابينت( خطة للجي�س   •

الإ�رسائيلي لل�صنوات 2016–2020، ت�صمح للجي�س بالتزود باأ�صلحة متقدمة وبتعزيز قوته 

الأركان  هيئة  رئي�س  قدم  كما  بحوزته.  املوجودة  املوارد  ا�صتخدام  كيفية  حت�صني  جانب  اإىل 
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الأمنية  الأجهزة  مع  الأمني  التن�صيق  عن  تقريراً  الوزاري،  املجل�س  جل�صة  خالل  العامة، 

.
158

الفل�صطينية

مع  احلدود  طول  على  بناوؤه  املنوي  اجلدار  خمطط  عن  اإ�رسائيلية  ع�صكرية  م�صادر  ك�صفت   •

اإلكرتونية.  جم�صات  مع  وحتتها  الأر�س  فوق  �صيُبنى  والذي  الأنفاق  ملواجهة  غزة  قطاع 

واأ�صوار  �صياج  اإن�صاء  و�صي�صمل  عامني،  وي�صتغرق  دولر،  مليار  من  اأكرث  بناوؤه  و�صيُكلف 

.
159

وتركيب و�صائل هند�صية وتكنولوجية م�صتحدثة ومميزة من نوعها يف العامل

بعثت املديرة العامة ملنظمة اليون�صكو اإيرينا بوكوفا Irina Bokova ر�صالة اإىل رئي�س حزب   •

ا�صم  املنظمة ب�صطب  الإ�رسائيلي يائري لبيد، و�صفت فيها قرار  ي�س عتيد )يوجد م�صتقبل( 

ما ي�صمى “جبل الهيكل” عن امل�صجد الأق�صى ال�رسيف يف اأوراق املنظمة “هو قرار �صيا�صي 

على  رداً  بوكوفا،  وقالت  جانبي”.  من  مقبولً  ولي�س  اليون�صكو  منظمة  يف  الأع�صاء  للدول 

اليون�صكو،  قرار  من  غ�صبهم  عن  اأعربوا  “اإ�رسائيل”  �صا�صة  من  واآخرين  لبيد  ر�صالة 

ل  هيئتان  وهما  لليون�صكو،  الإدارية  اللجنة  ويف  العام  املوؤمتر  يف  اتخذت  “القرارات  اإن 

هي  “القد�س  اإن  فيه  قالت   2016/4/17 يف  ت�رسيحاً  ن�رست  اأنها  اإىل  واأ�صارت  اأديرهما”. 

م�صيحيني، يهوداً،  النا�س:  كل  بني  للحوار  ومكان  الثالثة  ال�صماوية  لالأديان  مقد�س   مكان 

.
وم�صلمني”160

�صاركت �صفارة فل�صطني يف ال�صنغال يف اإطالق احلملة الدولية يف غرب اإفريقيا من اأجل حرية   •

الأ�رسى يف �صجون الحتالل، تزامناً مع يوم الأ�صري الفل�صطيني، وذلك �صمن موؤمتر �صعبي 

.
161

ور�صمي اأقامته ال�صفارة يف بيت ال�صحافة بالعا�صمة دكار

 International Federation of Journalists )IFJ( لل�صحفيني  الدويل  الحتاد  رئي�س  قال   •

نا�رس  الفل�صطينيني  ال�صحفيني  لنقيب  وجهها  ر�صالة  يف   ،Jim Boumelha بوملحة  جيم 

250 مندوباً، دان  البالغ عددهم  ال�صحفيني يف بريطانيا واإيرلندا،  اإن موؤمتر احتاد  اأبو بكر، 

الغربية  ال�صفة  يف  الفل�صطينيني  ال�صحفيني  على  امل�صتمرة  الإ�رسائيلي  الحتالل  هجمات 

وقطاع غزة، وجرائم الحتالل التي اأدت اإىل ا�صت�صهاد 19 �صحفياً فل�صطينياً وجرح الع�رسات 

.
خالل العدوان على قطاع غزة يف �صيف 1622014

اخلمي�س، 2016/4/21

نقل موقع وال العربي عن جهاز ال�صاباك الإ�رسائيلي زعمه اعتقال خلية تابعة حلركة حما�س،   •

اأنه بعد  2016/4/18. وادعى اجلهاز  12 بالقد�س املحتلة يف  البا�س رقم  م�صوؤولة عن تفجري 

حتقيقات اأجرتها الأجهزة الأمنية لالحتالل، تبنّي اأن عبد احلميد اأبو �رسور هو منفذ عملية 
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تفجري احلافلة بالقد�س وهو ينتمي خللية تابعة حلركة حما�س كانت تن�صط يف بيت حلم، واأنه 

العبوة  امل�صوؤول عن ت�صنيع  املعتقلني  اأن من �صمن  ال�صاباك  اأفرادها. وزعم  اعتقل عدد من 

.
163

النا�صفة، ومن قام بتو�صيل منفذ العملية، اإىل جانب امل�صوؤول عن اخللية

العامة  املديرة  عريقات  �صائب  الفل�صطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �رس  اأمني  طالب   •

ت�صمية  اعتماد  قرار  اعتبار  حول  ت�رسيحاتها  بتو�صيح  بوكوفا  اإيرينا  اليون�صكو  ملنظمة 

امل�صجد الأق�صى قراراً �صيا�صياً للدول الأع�صاء. ودعا عريقات بوفوكا، خالل ر�صالة ر�صمية، 

اإىل التقيد واللتزام بقواعد القانون الدويل وبقرارات منظمة اليون�صكو، وتنفيذ القرار ال�صادر 

 .
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ح�صب الأ�صول من قبل املنظمة

قال مدير عام قوى الأمن الداخلي الفل�صطيني يف قطاع غزة اللواء توفيق اأبو نعيم “اإن الأمن   •

القومي امل�رسي هو اأمننا، ول ميكن اأن ن�صمح بانطالق اأّي عمل يهدد الأمن القومي امل�رسي 

.
من داخل قطاع غزة”165

فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  لقائه  خالل  نتنياهو،  بنيامني  الإ�رسائيلية  احلكومة  رئي�س  قال   •

بوتني يف مو�صكو، اإن هدف زيارته مو�صكو هو توثيق التن�صيق بني الدولتني، ملنع �صوء فهم 

و�صدامات بني اجلي�صني الرو�صي والإ�رسائيلي، حيث ما تزال القوات الرو�صية يف �صورية. 

وتابع نتنياهو: “اأما ب�صاأن ه�صبة اجلولن، فاإننا لن نعود لالأيام التي كانوا فيها يطلقون النار 

اأو من دون ت�صوية،  بت�صوية  فاإنه  لذلك  اأعايل اجلولن.  اأطفالنا من  على م�صتوطناتنا وعلى 

ه�صبة اجلولن �صتبقى حتت ال�صيادة الإ�رسائيلية”. وقال خماطباً بوتني اإن “اإ�رسائيل ترى 

.
يف ه�صبة اجلولن خطاً اأحمر، وهي �صتبقيها كجزء من اأرا�صيها”166

قال رئي�س هيئة الأركان العامة للجي�س الإ�رسائيلي غادي اآيزنكوت، خالل تقييم لالأو�صاع   •

يف ال�صفة الغربية املحتلة يف ظّل النتفا�صة الفل�صطينية، اإن الرئي�س الفل�صطيني حممود عبا�س 

بني  اإنه  قوله  اآيزنكوت  عن  الإ�رسائيلي  للتلفزيون  الثانية  القناة  ونقلت  الإرهاب”.  “يحارب 
وهناك  املدار�س،  يف  التالميذ  من  �صكاكني  “جمع  الفل�صطينية  ال�صلطة  تنفذها  التي  الأن�صطة 

.
انخفا�س يف التحري�س يف ال�صلطة الفل�صطينية”167

املجل�س  يف  النائب  بينهم  اأ�رسى،  بحّق  اإداري  اعتقال  اأمر   56 الحتالل  �صلطات  اأ�صدرت   •

.
168

الت�رسيعي ح�صن يو�صف

على  مدمن  األف   55 القد�س  مدينة  يف  يوجد  اإنه  قريع  عطا  القد�س  حمافظة  �صحة  مدير  قال   •

املخدرات. وقال قريع اإن عدد �صكان حمافظة القد�س و�صواحيها يبلغ نحو 445 األف ن�صمة، 

 1994 �صنة  الفل�صطينية  ال�صلطة  عودة  منذ  اأنه  اإىل  واأ�صار  �صكنياً،  جتمعاً   49 على  موزعني 

.
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اأ�صبح 94% من ال�صعب الفل�صطيني م�صمولني بالتاأمني ال�صحي
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قال وزير اخلارجية الفرن�صية جان مارك اأيرولت اإن هدف املبادرات الفرن�صية حول “النزاع   •

الفل�صطيني - الإ�رسائيلي” هو التو�صل اإىل “احلل الوحيد املمكن”. وعن املبادرة الفرن�صية، 

اإن  الفرن�صي  الوزير  قال   ،2016/5/30 يف  باري�س  حتت�صنه  وزاري  اجتماع  عقد  يف  املتمثلة 

واجلهات  الدويل،  الأمن  جمل�س  يف  الدائمني  والأع�صاء  الرباعية،  اللجنة  اإىل  ُوجهت  الدعوات 

اإىل  والإ�رسائيليني  الفل�صطينيني  دعوة  عدم  ف�صلت  باري�س  اأن  مو�صحاً  املنطقة،  يف  الفاعلة 

هذا الجتماع، مرجئة ذلك اإىل موؤمتر دويل تاأمل باري�س يف عقده اأي�صاً، اإذا ما جنح الجتماع 

.
170

الوزاري

اجلمعة، 2016/4/22

�صدد رئي�س املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�س خالد م�صعل على مت�صك ال�صعب الفل�صطيني بنهج   •

امل�صجد  عن  للدفاع  يلتحمون  الغربية  وال�صفة  القد�س  اأهل  اأن  اإىل  م�صرياً  واملقاومة،  اجلهاد 

الرتكية  القيادة  اإن  اإ�صطنبول،  ُنظم يف مدينة  الأق�صى. وقال م�صعل خالل مهرجان �صعبي، 

م�صعل  واأكد  غزة.  قطاع  عن  احل�صار  ك�رس  على  م�رسون  العظيم  الرتكي  ال�صعب  وخلفها 

اأن تركيا ت�صتحق ال�صكر ملا قدمته للق�صية الفل�صطينية، وم�صاندتها للمقاومة الفل�صطينية يف 

.
171

احلروب الإ�رسائيلية على غزة، واإ�صهاماتها يف م�صاريع اإعادة الإعمار

اأكد وزير الداخلية اللبناين نهاد امل�صنوق لع�صو اللجنة املركزية حلركة فتح امل�رسف العام على   •

ال�صاحة اللبنانية عزام الأحمد، اأن “الأجهزة الأمنية بكل فروعها يف الوزارة �صتكون متعاونة 

.
مع القيادة الفل�صطينية و�صفارة فل�صطني للحفاظ على ا�صتمرار الهدوء يف املخيمات”172

“قرابني  ي�صمى  ما  لذبح  امل�صتوطنني  ع�صابات  تنفيذها  حاولت  التي  املحاولت  كل  ف�صلت   •

.
173

الف�صح” يف اأول اأيام عيد الف�صح العربي، والذي ي�صتمر عدة اأيام

ومتطوعني  الفل�صطينيني  املحامني  من  جمموعة  اأن  اأمني  غاندي  الفل�صطيني  املحامي  اأعلن   •

الحتادية  املحكمة  يف  ق�صائية  دعوى  قدموا  الفل�صطينية،  الق�صية  يدعمون  ممن  نا�صطني 

للمت�رسرين  دولر  مليار   34.5 بقيمة  تعوي�س  على  للح�صول  وا�صنطن  يف  الأمريكية 

من  عدد  �صّد  الأ�صعدة،  �صتّى  على  الإ�رسائيليني  انتهاكات  من  يعانون  الذين  الفل�صطينيني 

.
174

ال�صخ�صيات ورجال الأعمال واملوؤ�ص�صات املرتبطة بامل�صتعمرات الإ�رسائيلية

اهلل  حزب   Yair Golan جولن  يائري  اجلرنال  الإ�رسائيلي  اجلي�س  اأركان  رئي�س  نائب  حّذر   •

وبيوت  التحتية  البنية  مي�س  كبري”،  دمار  بلبنان  �صيلحق  املقبلة  احلرب  “يف  اأنه  من  اللبناين 

“خطراً مل ي�صبق له مثيل” على  باأن حزب اهلل طّور قدرات جديدة ت�صكل  اأقر  املدنيني، لكنه 

.
“اإ�رسائيل”175
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ال�سبت، 2016/4/23

من  جمموعة  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب  انت�رس  )فيديو(  م�صجل  �رسيط  مقطع  اأظهر   •

منفذ  �رسور،  اأبو  احلميد  عبد  ال�صت�صهادي  لعائلة  زيارة  يف  الق�صام  كتائب  من  املقاومني 

عملية القد�س يف 2016/4/18. ويظهر يف ال�رسيط مقاومون ملثمون يرتدون الزّي الع�صكري، 

يقدمون واجب العزاء لوالدة ال�صهيد. وُيعد هذا اأول ظهور علني ملقاومني من كتائب الق�صام 

.
176

يف حمافظة بيت حلم خالل انتفا�صة القد�س

�صهد   2016 اأبريل  ني�صان/  �صهر  من  الثالث  الأ�صبوع  اأن  اإ�رسائيلية  معطيات  اأظهرت   •

اأدت لإ�صابة ما ل يقل عن الفل�صطينيون، والتي  التي نفذها  العمليات  كبرياً يف عدد   ارتفاعاً 

25 اإ�رسائيلياً. ور�صد تقرير ن�رسه موقع “ال�صوت اليهودي”، املقرب من امل�صتوطنني، تنفيذ 

.
177

138 عملية للمقاومة يف الأرا�صي الفل�صطينية

اإقامة ع�رسات املواقع والنقاط الع�صكرية يف املنطقة  اإىل  عمدت الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة   •

احلدودية يف جنوب قطاع غزة. وقال قائد الأمن ح�صني اأبو عاذرة: “قمنا باإن�صاء �صتني موقعاً 

ونقطة ع�صكرية على طول حدودنا مع اأ�صقائنا مب�رس ل�صبط احلدود و�صمان عدم حدوث 

اأّي اخرتاق”. واأ�صاف: “بناء على رغبة اإخواننا امل�رسيني، زدنا عدد القوات اإىل ثمامنئة بدلً 

من  عدداً  واأن�صاأنا  احلدودي،  لل�صياج  مال�صقة  جديداً  موقعاً   35 واأن�صاأنا  مئتني،  نحو  من 

ال�صيطرة،  لت�صهيل  الأمتار  ع�رسات  يبعد  مواز  خّط  على  رملية  تالل  خلف  واملواقع  النقاط 

.
وقمنا باإقامة ثالثة مواقع ع�صكرية للمرة الأوىل �رسق معرب كرم اأبو �صامل”178

اأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني يف غزة اأن ال�صلطات امل�رسية توا�صل اإغالق معرب رفح   •

لل�صهر الثالث على التوايل و�صط تكّد�س اآلف احلالت الإن�صانية التي قالت اإنها “باأم�ّس احلاجة 

حالة  األف   30 قرابة  وجود  اإىل  البزم  اإياد  الداخلية  وزارة  با�صم  الناطق  واأ�صار  لل�صفر”. 

م�صجلة يف ك�صوفات الوزارة لل�صفر العاجل والطارئ من مر�صى وطالب وحالت اإن�صانية 

.
اأخرى. واأكد اأن معرب رفح “مل يفتح اإل ثالثة اأيام فقط خالل العام اجلاري 2016”179

قال الناطق با�صم حركة حما�س �صامي اأبو زهري، يف ت�رسيح �صحفي، اإن احلركة حتذر من   •

ا�صتمرار الت�صديد امل�صتمر للح�صار الإ�رسائيلي على قطاع غزة، واأكد اأبو زهري اأن ا�صتمرار 

.
180ً

الو�صع يف غزة بهذه الطريقة مل يعد ممكنا

ك�صف القيادي الإ�صالمي يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة �صنة 1948 ال�صيخ كمال اخلطيب   •

جمال  يف  وين�صط  املتطرفة،  اليهودية  واجلمعيات  املنظمات  يجمع  م�صرتك  تكتل  وجود  عن 

تنفيذ اقتحامات م�صرتكة للم�صجد الأق�صى، م�صرياً اإىل اأن بنيامني نتنياهو يراأ�س هذا التكتل 

.
181

بع�صوية ثمانية من وزراء حكومته
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تطوير  �صمته  ملا  بطلب  تقدمت  ا�صتيطانية  جمعيات  اأن  الإ�رسائيلية  الإ�صكان  وزارة  اأعلنت   •

ٍ تزعم اأنها تعود لعائالت يهودية قامت ب�رسائها  ٍ خلف اجلدار الفا�صل، لربطها باأرا�س اأرا�س

لبناء  ا�صتيطاين  م�رسوع  تقدمي  ب�صدد  اأنها  الوزارة  واأكدت  املا�صي،  القرن  ع�رسينيات  يف 

.
182

1,690 وحدة ا�صتيطانية عليها

قال نائب رئي�س اأركان اجلي�س الإ�رسائيلي اجلرنال يائري جولن اإن “اإ�رسائيل” ترى اأن هناك   •

تعاوناً ا�صتخباراتياً “غري م�صبوق” مع م�رس والأردن، حيث تدفعهم احلرب �صّد داع�س اإىل 

.
183

العمل معاً ب�صكل وثيق

الأحد، 2016/4/24

من  عنا�رس  ومرافقة  بحرا�صة  الأق�صى،  امل�صجد  �صاحات  اإ�رسائيلياً  م�صتوطناً   158 اقتحم   •

ال�رسطة الإ�رسائيلية التي حولت البلدة القدمية يف مدينة القد�س اإىل ما ي�صبه الثكنة الع�صكرية 

.
184

ملنا�صبة عيد الف�صح اليهودي

لت�صويب  العمالية  والحتادات  النقابات  اأموال  جتميد  الفل�صطينية  العمل  وزارة  قررت   •

 .
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اأو�صاعها الداخلية، وتقدمي تقاريرها الإدارية واملالية

اأمين  غزة  قطاع  يف  والتعليم  الرتبية  بوزارة  العايل  التعليم  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  ذكر   •

اإىل ينت�صبون  طالب  اآلف   110 نحو  يبلغ  القطاع  جامعات  طالب  عدد  اأن   اليازوري 

منهم �صنوياً،  خريج  األف   20 نحو  تخّرج  املوؤ�ص�صات  تلك  اإن  وقال  اأكادميية.  موؤ�ص�صة   29 

12 األف من حملة البكالوريو�س، و6 اآلف من حملة الدبلوم، ونحو 2,000 طالب على درجات 

.
186

علمية متفاوتة ما بني الدرا�صات العليا وبرامج تدريبية اأخرى متخ�ص�صة

خالل  زعبي،  حنني  الكني�صت  ع�صو  الدميوقراطي،  الوطني  التجمع  حزب  يف  القيادية  دعت   •

برعاية  النا�رسة،  يف  الوطنية”  الوحدة  وثيقة  “م�صودة  حول  نقا�س  حلقة  يف  لها  حما�رسة 

مركز م�صارات ومركز مدى الكرمل، الفل�صطينيني لتغيري ال�صلطة الوطنية، والنتفا�س على 

 .
187

دورها الوظيفي وتن�صيقها الأمني

ال�صيا�صي حلركة حما�س خليل احلية من وجود موؤامرات حتاك لإظهار  حذَّر ع�صو املكتب   •

قطاع غزة على اأنه بوؤرة لـ“التطرف والفلتان الأمني”. و�صدد احلية على اأن حماولت الكيد 

.
188

والعبث باأمن غزة قد ف�صلت

قال �صامي العم�صي، رئي�س احتاد نقابات العمال يف قطاع غزة، اإن اأعداد العمال العاطلني عن   •

70%، والبطالة  الفقر  األف عامل، فيما بلغت ن�صبة   213 اإىل ما يقارب  العمل يف غزة و�صلت 

.
189%60
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الإثنني، 2016/4/25

تاأجيل  قررت  الفل�صطينية  ال�صلطة  اأن  احلياة  ل�صحيفة  غربية  ديبلوما�صية  م�صادر  ك�صفت   •

لعقد  الفرن�صية  املبادرة  فر�س  ات�صاح  حلني  ال�صتيطان،  �صاأن  يف  الأمن  جمل�س  اإىل  التوجه 

“موؤمتر دويل لل�صالم” يف باري�س. واأو�صحت اأن الرئي�س حممود عبا�س اأبلغ عدداً من الدول 
التي زارها، وبينها باري�س، اأنه قرر تاأجيل تقدمي م�رسوع قرار فل�صطيني اإىل جمل�س الأمن، 

.
190

ا�صتجابة لطلب عدد من الدول، بينها فرن�صا

“الرئي�س حممود عبا�س  اإن  النائب حممد فرج الغول،  التغيري والإ�صالح  اأمني �رس كتلة  قال   •

يف  ي�صب  الأمن  جمل�س  لدى  ال�صتيطان  �صّد  �صكوى  �صحب  يف  وت�رسفه  الإرادة،  م�صلوب 

ت�رسيح  يف  الغول  واأ�صاف  الأمني”.  التن�صيق  خالل  من  الإ�رسائيلي  الحتالل  م�صلحة 

ودولية،  وفرن�صية  �صهيونية  ل�صغوط  ويخ�صع  بدكتاتورية،  يعمل  “عبا�س  اأن  �صحفي، 

.
ومينع تقدمي قادة الحتالل ملحكمة اجلنايات الدولية”191

قال ع�صو اللجنة املركزية حلركة فتح، م�صوؤول ملف امل�صاحلة فيها، عزام الأحمد، اإن هناك   •

اأن  واأو�صح  امل�صاحلة.  اإمتام  طريق  تعرت�س  التي  الق�صايا  بع�س  حلل  �صوي�رسياً  حتركاً 

اأن بع�س الدول  �صوي�رسا تتحرك حلل بع�س الإ�صكالت، مثل ق�صية موظفي غزة، م�صيفاً 

.
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الأوروبية ت�صارك يف هذا اجلهد بالتن�صيق مع ال�صلطة الفل�صطينية

اأقدمت قوات خا�صة من قّوات الأمن الإ�رسائيلية، بالتعاون مع جهاز ال�صاباك، على اعتقال   •

ثالثة فل�صطينيني من نابل�س، يف جبل املكرب يف �رسقي القد�س، بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية 

.
داخل “اإ�رسائيل”193

النقب  - دميونا  يف  الإ�رسائيلي  النووي  املفاعل  داخل  يعملون  علماء  اأجراها  درا�صة  ك�صفت   • 

املفاعل،  قلب  يف  خلالً   1,537 وجود  عن   ،Negev Nuclear Research Center )NNRC(

.
194Ultrasound ُر�صدت بوا�صطة التّ�صوير باملوجات فوق ال�صوتية – اأولرتا�صاوند

اأّكد املتحدث با�صم الرئا�صة الرتكية اإبراهيم كالني اأن املحادثات اجلارية ب�صاأن تطبيع العالقات   •

اأنقرة، اقرتبت من مرحلتها الأخرية، واأنه يتم  التي حددتها  “اإ�رسائيل”، وفق ال�رسوط  مع 

التخطيط لعقد لقاء جديد خالل فرتة قريبة للغر�س نف�صه. واأو�صح اأن التخطيط للتوقيع على 

اإىل اتفاق نهائي ب�صاأن املادتني  التفاقية وبدء مرحلة تطبيع العالقات، �صيتم عقب التو�صل 

 .
195

املتعلقتني بدفع التعوي�صات ورفع احل�صار عن غزة

وّقع 83 ع�صواً من جمل�س ال�صيوخ الأمريكي US Senate، من اأ�صل اأع�صائه الـ 100، ر�صالة   •

دفاعية  م�صاعدات  حزمة  ب�صاأن  لتفاق  بالتو�صل  الإ�رساع  على  اأوباما  باراك  الرئي�س  حلث 
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مليارات  ثالثة  البالغة  احلالية  امل�صاعدات  عن  قيمتها  تزيد  لـ“اإ�رسائيل”،  جديدة  �صنوية 

.
196

دولر

الثالثاء، 2016/4/26

اأن يكون  اأنه ل ميكن  اأبو مرزوق على  ال�صيا�صي حلركة حما�س مو�صى  املكتب  �صدد ع�صو   •

له  من�صور  يف  مرزوق،  اأبو  وقال  ال�صفة.  عن  غزة  لف�صل  اأدوات  كالهما  اأو  امليناء  اأو  املطار 

على  وم�رسة  غزة،  بدون  دولة  ول  غزة  يف  دولة  ل  اأن  ترى  حما�س  اإن  الفي�صبوك،  عرب 

لهذا و�صولً  فتح،  ت�صعها  التي  العقبات  كل  من  الرغم  على  الوطنية،  والوحدة   امل�صاحلة 

.
197

الهدف

اأعلنت جلنة النتخابات املركزية الفل�صطينية عن اإمتام عملية حتديث �صجل الناخبني ال�صنوية،   •

مبينة اأن العدد الإجمايل للم�صجلني بلغ 2,006,064 ناخباً وناخبة، اأي ما يعادل 78.5% ممن 

يحق لهم الت�صجيل، وذلك حتى 2016/3/31. وقالت اللجنة اإن عدد امل�صجلني بال�صفة الغربية 

غزة  قطاع  يف  امل�صجلني  عدد  بلغ  بينما   ،%74.9 و�صلت  ت�صجيل  بن�صبة   ،1,174,728 بلغ 

.
831,336 م�صجالً ن�صبة 198%84.3

 Israel Defense ديفن�س”  “اإ�رسائيل  جملة  موقع  نقلها  ت�رسيحات  يف  ال�صاباك،  جهاز  قال   •

عنه، اإن املنظمات الفل�صطينية، خ�صو�صاً حما�س، حُتاول العودة اإىل عمليات اختطاف اجلنود 

.
199

واحتجازهم كرهائن، لذلك يجمعون معلومات عن حتركات اجلنود

بالق�صية  العبث  حالة  عن  التوقف  اإىل  فتح  وقيادة  الفل�صطينية  ال�صلطة  حما�س  حركة  دعت   •

الفل�صطينية، والذي كان اآخر اأمثلته الإعالن عن عر�س م�رسوع قرار على جمل�س الأمن �صّد 

زهري،  اأبو  �صامي  حما�س  حلركة  الإعالمي  الناطق  وقال  ذلك.  عن  الرتاجع  ثم  ال�صتيطان 

يف ت�رسيح �صحفي، اإن املخرج احلقيقي لالأزمة على ال�صاحة الفل�صطينية هو وقف �صيا�صة 

القوى  مع  امل�صاحلة  لتحقيق  ال�صيا�صية  الإرادة  وتوفر  الوطنية،  ال�رساكة  واحرتام  التفرد 

.
200

الفل�صطينية ولي�س مع الحتالل الإ�رسائيلي

د�ّصن رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�س ميدان الرئي�س الأ�صبق جلنوب اإفريقيا نيل�صون   •

مانديال Nelson Mandela، وذلك يف حّي الطرية مبدينة رام اهلل. وقالت �صفارة فل�صطني لدى 

.
201

جنوب اإفريقيا اإن الن�صب التذكاري — بطول �صتة اأمتار— هو هدية من جوهان�صربج

ك�صفت �صحيفة معاريف الإ�رسائيلية عن تفا�صيل غوا�صة راهاف، الأكرث تقدماً والأغلى ثمناً   •

675 مليون دولر(.  600 مليون يورو )نحو  يف �صالح بحرية الحتالل، حيث بلغت كلفتها 

اأ�صعاف  القتالية تزيد بع�رسة  68م، وقدرتها  الغوا�صة يبلغ  اإن طول هذه  ال�صحيفة  وقالت 



188

اليوميات الفل�سطينية

نووية،  اإطالق �صواريخ حتمل روؤو�صاً  واأنها ت�صتطيع  “اإ�رسائيل” من غوا�صات،  عما لدى 

ويعمل عليها 35 جندياً بحرياً، وميكنها ا�صتيعاب 15 اآخرين لي�صل العدد اإىل 50 مقاتالً بحرياً، 

وت�صتطيع الإبحار على عمق يتعدى 300م حتت �صطح البحر، وهي مزودة مبحرك كهربائي 

.
202

مينحها الهدوء يف اأثناء الإبحار، وعدم الإح�صا�س بوجودها من قبل غوا�صات معادية

لعمال  عمل  ت�رسيح  اآلف   10 األغى  ال�صاباك  جهاز  اإن  الإ�رسائيلية  معاريف  �صحيفة  قالت   •

 .
فل�صطينيني من ال�صفة املحتلة، كان ُي�صمح لهم بالعمل يف مناطق 2031948

اقتحم 267 م�صتوطناً اإ�رسائيلياً �صاحات امل�صجد الأق�صى من خالل باب املغاربة على �صكل   •

الف�صح  عيد  مبنا�صبة  الإ�رسائيلية،  ال�رسطة  من  عنا�رس  ومرافقة  بحرا�صة  جمموعات، 

.
204

اليهودي

عربَّ جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة بالإجماع عن قلقه ب�صاأن الت�رسيحات الإ�رسائيلية عن   •

ه�صبة اجلولن. حيث قال مندوب ال�صني لدى الأمم املتحدة ليو جيه يي Liu Jieyi، رئي�س 

جمل�س الأمن الدويل هذا ال�صهر: “عرّب اأع�صاء املجل�س عن قلقهم العميق ب�صاأن الت�رسيحات 

الإ�رسائيلية يف الآونة الأخرية ب�صاأن اجلولن، و�صددوا على اأن و�صع اجلولن ل يزال كما 

.
هو”205

الأربعاء، 2016/4/27

الحتالل  قوات  بر�صا�س  و�صقيقها،  اخلام�س  ال�صهر  يف  حامل  فل�صطينية  اأم  ا�صت�صهدت   •

“حر�س  اأفراد  اأن  الحتالل  �رسطة  ادعت  وفيما  الع�صكري.  قلنديا  حاجز  على  املتمركزة 

م�صهرة  احلاجز  نحو  تتقدم  كانت  فل�صطينية  �صابة  على  النار  اأطلقوا  الإ�رسائيلي  احلدود” 

.
206

�صكيناً، اأكد �صهود عيان اأن اإطالق النار كان من م�صافة بعيدة

عقد املجل�س الت�رسيعي جل�صة خا�صة مبقره يف مدينة غزة وا�صتمع لتقرير اللجنة القانونية   •

الذي تاله رئي�س اللجنة النائب حممد فرج الغول، واأعرب النواب لدى مداخالتهم وتعقيبهم 

على التقرير، عن اعتقادهم باأن املحكمة الد�صتورية العليا، التي �صكلها الرئي�س عبا�س، غري 

قانونية، ولي�صت د�صتورية، وذات اأبعاد ودللت �صيا�صية بحتة. واأكد النائب الثاين لرئي�س 

القانون  من   103 املادة  لأحكام  خالفاً  جاء  املحكمة  ت�صكيل  مر�صوم  اأن  بحر  اأحمد  املجل�س 

الأ�صا�صي، م�صيفاً اأن قانون هذه املحكمة رقم )3( ل�صنة 2006 األغي مبوجب قرار من املجل�س 

.
الت�رسيعي يف جل�صته الأوىل يف اآذار/ مار�س 2072006

الفل�صطينية  احلكومة  اإن  مزهر،  جميل  غزة  كهرباء  اأزمة  ملتابعة  الوطنية  اللجنة  ع�صو  قال   •

“اأبلغتنا باأنها �صتعفي وقود الكهرباء املوّرد لغزة من البلو بدءاً من مطلع اأيار/ مايو” 2016. 
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%80 بني  ما  �صترتاوح  الإعفاء  ن�صبة  واأن  زمني،  �صقف  دون  مفتوح  “الإعفاء  اأن   واأ�صاف 

 .
اإىل %100”208

اأن عالقات احلركة مبحيطها  اأ�صامة حمدان  اأكد م�صوؤول العالقات العربية يف حركة حما�س   •

الإقليمي ت�صري يف الطريق ال�صحيح، واأنها تراهن على دور عربي بقيادة ال�صعودية وم�رس 

اأن  اإىل  النتباه  املقاومة �صّد الحتالل. كما لفت حمدان  اإيراين لدعم  لإنهاء احل�صار، ودور 

عالقات حما�س بدول جمل�س التعاون اخلليجي عامة، وبال�صعودية خ�صو�صاً ت�صهد حت�صناً 

اأن تكون  اإيران ممتدة وطويلة، ونحن حري�صون  “العالقات مع  اإن  ملحوظاً، وقال حمدان 

.
باأف�صل �صورها على قاعدة دعم املقاومة”209

التوايل،  على  الثاين  للعام  حما�س،  حركة  على  املح�صوبة  الإ�صالمية”،  “الوفاء  كتلة  فازت   •

اأي �صوتاً،   3,481 على  ح�صلت  حيث  بريزيت،  جامعة  طلبة  جمل�س  موؤمتر  مقاعد   بغالبية 

 3,035 املح�صوبة على حركة فتح على  يا�رس عرفات”،  “ال�صهيد  كتلة  نالت  فيما  25 مقعداً، 

“القطب الطالبي الدميقراطي”، الذي ح�صل  668 �صوتاً لكتلة  21 مقعداً، مقابل  اأي  �صوتاً، 

على 5 مقاعد. وباركت حركة حما�س فوز الكتلة الإ�صالمية، وقالت، يف بيان �صحفي، اإن فوز 

الكتلة مبايعة جديدة خليار املقاومة، ور�صالة دعم واإ�صناد لنتفا�صة القد�س، ودليل على قوة 

.
210

حركة حما�س بالرغم من كل التحديات التي تتعر�س لها

الوزراء  رئي�س  تعامل  على  ب�صدة  هرت�صوغ  اإ�صحق  الإ�رسائيلية  املعار�صة  رئي�س  اعرت�س   •

بنيامني نتنياهو مع ن�صاطات حركة حما�س يف حفر الأنفاق من قطاع غزة اإىل داخل الأرا�صي 

حلما�س  اأتاحت  باأنها  نتنياهو  حكومة  هرت�صوغ  واتهم   .1948 �صنة  املحتلة  الفل�صطينية 

.
211

الت�رسف مبطلق احلرية يف غزة

اأحالت حمكمة الإ�صكندرية، الدائرة الثانية لالأمور امل�صتعجلة، الدعوى رقم 347 ل�صنة 2016   •

املقامة من املحامي طارق حممود، املن�صق العام لئتالف دعم �صندوق حتيا م�رس، اإىل النائب 

العام متهيداً لإحالتها اإىل حمكمة اجلنايات؛ لتخاذ قرار باإدراج حما�س على قوائم التنظيمات 

عملية  يف  بالتورط  حما�س  حممود  واتهم  الإرهابية.  الكيانات  لقانون  طبقاً  وذلك  الإرهابية. 

.
212

اغتيال النائب العام امل�صت�صار ه�صام بركات

 ،Maliha Lodhi قالت املندوب الباك�صتاين الدائم لدى الأمم املتحدة ال�صفرية مليحة لودهي  •

تقرير  ليتمكن من  الفل�صطيني  لل�صعب  تقدمه  الذي  الدعم  باك�صتان عازمة على موا�صلة  اإن 

م�صريه وحترير اأرا�صيه املحتلة. واأ�صارت لودهي، خالل م�صاركتها يف اجتماع ملجل�س الأمن 

الدويل حول الو�صع يف ال�رسق الأو�صط، اإىل اأن امل�صتعمرات الإ�رسائيلية ُتعّد العائق الأكرب يف 

.
213

طريق “ال�صالم” بال�رسق الأو�صط
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اإيقاف نائب متثله يف الربملان ب�صبب تعليقات معادية لل�صامية  اأعلن حزب العمال الربيطاين   •

نقل  فيها  دعمت  تدوينة  بينها   ،2014 يف  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب  عنها  عربت 

“اإ�رسائيل” اإىل الوليات املتحدة. وقال احلزب اإنه اتفق مع ناز �صاه Naz Shah على “اإيقافها 
العمال  اأنها لن تكون ممثلة حلزب  التحقيق، وهو ما يعني  انتهاء  اإدارياً” من احلزب، حلني 

اإيقافها قائلة  اأن�صطته. وكانت �صاه قد اعتذرت يف الربملان قبل قرار  ومنعها من امل�صاركة يف 

اآ�صفة  واأنا  اليهودية  للطائفة  ا�صتياء واأذى  ا�صتخدمتها �صببت  التي  الكلمات  اأن  واأفهم  “اأقبل 
.
ب�صدة على ذلك... معاداة ال�صامية نوع من العن�رسية، قولً واحداً”214

“اإن للق�صية الفل�صطينية مكانة مهمة جداً   Wang Yi قال وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي   •

�صاخنة  ق�صايا  وعن  الالجئني  عن  كثريون  اأنا�س  يتحدث  ال�صينية..  الدبلوما�صية  جدول  يف 

بالطبع، ولكن ما يتحمله الإخوة الفل�صطينيون اأكرث من ذلك.. نحن نعرّب عن تعاطفنا ال�صديد 

.
ونعتقد اأن مو�صوع فل�صطني هو من اأولويات املجتمع الدويل”215

اخلمي�س، 2016/4/28

الإ�رسائيلي من  اإ�صماعيل هنية الحتالل  ال�صيا�صي حلركة حما�س  املكتب  نائب رئي�س  حذر   •

له يف مهرجان حلن  واأكد هنية، خالل كلمة  الإ�رسائيلي على قطاع غزة،  ا�صتمرار احل�صار 

رفع  غزة  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  حّق  من  اأن  غزة،  مدينة  يف  حما�س  نظمته  الذي  النتفا�صة 

انفجار  من  الق�صام  كتائب  حذرت  كما  املعابر.  وفتح  املطار  وت�صييد  امليناء  واإقامة  احل�صار 

اإذا مل يرفع احل�صار عن قطاع غزة. وقال ملثم من كتائب الق�صام، خالل املهرجان:  و�صيك 

.
“رفع احل�صار، اأو النفجار”216

املبادرة ترف�س  “اإ�رسائيل”  اأن  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلية  احلكومة  رئي�س  مكتب  اأعلن   • 

الفرن�صية ل�صتئناف املفاو�صات الفل�صطينية – الإ�رسائيلية، ويف مركزها عقد موؤمتر دويل للبحث 

يف حّل لل�رساع الإ�رسائيلي – الفل�صطيني. وقال مكتب نتنياهو اإن “اإ�رسائيل متم�صكة مبوقف 

اإىل  باأن املفاو�صات املبا�رسة هي الطريق الأف�صل حلل ال�رساع، واأنها م�صتعدة للعودة فوراً 

طاولة املفاو�صات ومن دون �رسوط م�صبقة”. وعّدت الرئا�صة الفل�صطينية الإعالن الإ�رسائيلي 

نبيل الفل�صطينية  الرئا�صة  با�صم  الر�صمي  الناطق  وقال  ال�صالم”.  لـ“عملية  “رف�س”   باأنه 

اأبو ردينة اإن “اإ�رسائيل” ما زالت “ترف�س اأّي مبادرة حلل ال�رساع الفل�صطيني الإ�رسائيلي، 

.
وما زالت تتحدى الإرادة الدولية، وال�رسعية القائمة على اأ�صا�س حّل الدولتني”217

مع  م�صرتكاً  �صيا�صياً  اإعالناً  بروك�صل  البلجيكية  العا�صمة  يف  الربملانية  فتح  كتلة  وّقعت   •

الي�صار الأوروبي املوحد لدول ال�صمال، التي ت�صم اآي�صلندا، والدامنرك، وال�صويد، وفنلندا، 

والرنويج، يف اإطار ت�صامن الأخرية مع ال�صعب الفل�صطيني. وذكرت الكتلة يف بيان �صحفي 
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اأن التفاق يعدُّ الأول من نوعه بني كتلة يف الربملان الأوروبي واأخرى غري ع�صو يف الحتاد 

.
218

الأوروبي

اأ�صيبت فتاة فل�صطينية واعتقلت اأخرى بعد حماولتهما طعن جمندة من جي�س الحتالل قرب   •

.
219

رام اهلل

الفل�صطينية  ال�صلطة  اأرا�صي  يف  البطالة  ن�صبة  اإن  غزة  حمافظة  و�صناعة  جتارة  غرفة  قالت   •

2016. وقال  األف �صخ�س خالل �صنة   336 25.9%، وبلغ عدد العاطلني عن العمل  قد بلغت 

مدير العالقات العامة يف الغرفة ماهر الطباع، يف مقال ع�صية “يوم العمال العاملي”، اإن ن�صبة 

ال�صباب العاطلني عن العمل يف قطاع غزة بلغت نحو 51%، و18% يف ال�صفة الغربية. واأ�صاف 

الطباع اأن 193 األفاً يف القطاع و43 األفاً يف ال�صفة يندرجون حتت بند البطالة، بواقع 41% من 

.
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�صكان القطاع و17% من �صكان ال�صفة

و�صل نحو �صتة اآلف م�صيحي من م�رس اإىل مدينة القد�س خالل اأيام، ا�صتعداداً للم�صاركة يف   •

قدا�س “�صبت النور” الذي يقام يف كني�صة القيامة، وي�صبق احتفالت امل�صيحيني بعيد الف�صح 

.
221

طبقاً للتقومي ال�رسقي

ع�صوية  تعليق   Jeremy Corbyn كوربن  جريمي  الربيطاين  العمال  حزب  زعيم  قرر   •

امل�صلمة الربملانية  بعد دفاعه عن   ،Ken Livingstone ليفنج�صتون  ال�صابق كني  لندن   عمدة 

ناز �صاه، التي واجهت عا�صفة من النقد، بعد الك�صف عن ر�صالة اإلكرتونية دعت فيها اإىل نقل 

.
222

“اإ�رسائيل” اإىل الوليات املتحدة

اجلمعة، 2016/4/29

ك�صف اجلي�س الإ�رسائيلي النقاب عن غرفة عملية �رسية يف اجلولن ال�صوري املحتل يتخذها   •

منطلقاً للتخطيط لعمليات الغتيال يف �صورية ولبنان حتمل ا�صم “خيمة النار”. وقال املتحدث 

با�صم جي�س الحتالل الإ�رسائيلي اأفيخاي اأدرعي Avichay Adraee: “لقد طورنا من قدراتنا 

على �صتى ال�صعد، مما مّكن اجلي�س الإ�رسائيلي من اإحباط ع�رسات العمليات الإرهابية، وعزز 

.
223

من قدراته الدفاعية

الذي يحمله  الثقيل  الهم  “اإننا نتفهم  قال مدير عام وكالة الأونروا يف لبنان ماتيا�س �صمايل:   •

القرارات  جميع  واإي�صاح  و�رسح  طماأنتهم  ومهمتنا  ت�صاورهم،  التي  واملخاوف  الالجئون، 

الأزمة  وخلية  الأونروا  بني  القائم  احلوار  مل�صار  ارتياحه  مبدياً  الوكالة”،  تتخذها  التي 

لي�س  الالجئني  ملعاناة  احلل  اأن  نعترب  “نحن  واأ�صاف:  ودولية.  لبنانية  برعاية  الفل�صطينية 

لبنان  الفل�صطينية، ونحن �صن�صتمر بوجودنا يف  للق�صية  الأونروا بل يف حلٍّ عادل  مبوازنة 

 .
طاملا هناك لجئون فل�صطينيون هنا”224
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ال�سبت، 2016/4/30

يف  امل�صيحي  الوجود  عن  الدفاع  “مهمة  اإن  عبا�س  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�س  قال   •

فل�صطني وامل�رسق مهمتنا بل واجبنا جميعاً، ولن نرتدد ولن نتقاع�س عن الدفاع عن اأن يبقى 

�رسقنا و�صعوبنا موحدة زاخرة بتعدديتها، فلن يبقى يف هذه الأر�س اإل ما ينفع اأهلها على 

.
اختالف اإميانهم وم�صاربهم”225

الع�صكرية حلركة اجلهاد الإ�صالمي، امتالكها طائرات درون  الذراع  القد�س،  ك�صفت �رسايا   •

Drone aircraft �صغرية من دون طيّار. ون�صبت �رسايا القد�س، يف �رسيط م�صجل )فيديو( 

تطوير  القيق،  عو�س  ال�رسايا  يف  “املهند�س”  القائد  لغتيال  الثامنة  الذكرى  مبنا�صبة  بثته 

.
226

الطائرة وجزء من منظومتها الع�صكرية اإىل القيق نف�صه

يف  الفل�صطينية،  التحرير  ملنظمة  التابع  والتوثيق  للدرا�صات  احلوراين  اهلل  عبد  مركز  قال   •

وا�صتولت  فل�صطينيني،  اأربعة  قتلت  الإ�رسائيلي،  الحتالل  قوات  اإن  ال�صهري،  تقريره 

اإ�صابة اإىل  النظر  املركز  ولفت   .2016 اأبريل  ني�صان/  �صهر  خالل  الدومنات  اآلف   على 

270 فل�صطينياً، واعتقال 400، بينهم 60 طفالً. واأ�صار التقرير اإىل اأن عدد ال�صهداء منذ اندلع 

النتفا�صة يف ت�رسين الأول/ اأكتوبر 2015 ارتفع اإىل 213 �صهيداً، بينهم 48 طفالً، فيما ارتفع 

 .
227ً

عدد جثامني ال�صهداء املحتجزة اإىل 18 جثمانا

ر�صدت وكالة قد�س بر�س اقتحام 1,868 م�صتوطناً وطالباً ومر�صداً يهودياً امل�صجد الأق�صى   •

.
خالل ني�صان/ اأبريل 2282016
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