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اليوميات الفلسطينية
نيسان /أبريل 2017

السبت2017/4/1 ،

 قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن قتلة الشهيد مازن فقهاء لن

يفلتوا من عقاب المقاومة ،مؤكداً على وقوف الحركة خلف المؤسسة األمنية في معركتها
وصراعها المفتوح مع االحتالل.1

وزرة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة ،على لسان المتحدث باسمها إياد البزم ،أنها
 أعلنت ا
"وفي سياق متابعة قضية اغتيال الشهيد مازن فقها ،ستقوم الو ازرة بإجراءات ُمشددة ضد عمالء
االحتالل خالل الساعات واأليام القادمة".2

 قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية إن  85أسي اًر في سجون االحتالل يعانون من
أمراض خطيرة وخبيثة ،كاألورام السرطانية ،والشلل واإلعاقة.3

 أعلنت الرئاسة الفلسطينية ،في بيان لها ،تقديم رزمة مساعدات لالجئين السوريين في قطاع غزة،
بينها تزويدهم جوازات سفر فلسطينية لتمكينهم من التحرك إلى الخارج.4

 أكدت مساعدة وزير الخارجية الفلسطيني للشؤون األوروبية أمل جادو أنهم لن يسمحوا لـ"إسرائيل"
بكتم صوت األذان في القدس.5

 حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة الفلسـطينية المتنفـذة فـي من مـة التحريـر" مـن مببـة
االستمرار في طريق العبث والمراوغة ،واخفـاء معلومـات عـن لقـاءات جـرت مـع الكيـان الصـهيوني

في لندن أواخر سنة  .2016وقالت الجبهـة الشـعبية ،فـي بيـان لهـا" ،إن اللقـاءات المسـتمرة السـرية،
والعلنية ،وغيرها إنما هي استمرار في المراهنة على طريق الفشل والعبث ،ومـا ُيسـمى المفاوضـات
بالرعاية األمريكية".6
 استشهد فتى فلسطيني بنيران جنود االحتالل في باب العمود في البلدة القديمة من القدس
المحتلة ،بعد طعنه جندياً واثنين من المستوطنين المتشددين.7

 توقع رئيس المعارضة اإلسرائيلية ،ورئيس المعسكر الصهيوني ،ورئيس حزب العمل ،إسحق
هرتسوغ ،في ندوة ثقافية في بئر السبع ،انهيار الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.8

 نشر موقع واال العبري تقري اًر مطـوالً عـن ن ـام تروفـي  Trophyأو "معطـف الـري ،"Wind Jacket
الذي تم تطويره بهدف صد عمليات استهداف الدبابات والمدرعات اإلسرائيلية بالصواريخ المضـادة
للـدبابات .ووفقـاً للتقريـر ،فــإن رئــيس هيئـة األركــان العامـة للجــي

اإلسـرائيلي غـادي ييزنكــوت قــرر

ادار يرصد عملية إطـالق
حماية كافة الدبابات والمدرعات ،من خالل تركيب الن ام ،الذي يشمل ر اً

الصـواريخ المضــادة للــدبابات والــدروع عــن مســافة ال تقــل عــن خمســة كيلــومترات ،ويقــوم بتفجيرهــا.
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وكش ــف التقري ــر ،ألول مـ ـرة ،ع ــن تمك ــن الن ــام م ــن اعتـ ـراض  15ص ــاروخاً مض ــاداً لل ــدبابات ت ــم

إطالقها من قبل عناصر حماس ،خالل حرب  2014على قطاع غزة.9

 قالت الحكومة األسترالية إنها لم تجد أي دليل ،من خالل مراجعة قامت بها ،على أن أي من
مساعداتها لمن مة وورلد فيجن  World Visionقد تم تحويلها إلى حركة حماس.10

 خلص تقرير سنوي لمؤسسة القدس الدولية إلى أن مجمل اإلجراءات التي اتخذها االحتالل
اإلسرائيلي ضد المرابطين والمصلين في المسجد األقصى هيأت القتحامات واسعة للمسجد من
قبل المستوطنين .وذكر التقرير السنوي للمؤسسة أن سنة  2016شهدت أعلى عدد لمقتحمي
األقصى من المستوطنين منذ احتالله ،وبلغ عددهم  14,806مقتحمين .وأفاد التقرير بأن سلطات
االحتالل اإلسرائيلي هدمت نحو  190بيتاً ،و 121منشأة بالقدس سنة  ،2016وأصدرت نحو

 227أمر هدم ما أدى إلى تهجير نحو  1,243مقدسياً .مبيناً أن هدم البيوت زاد سنة 2016

بنسبة  %94عن  ،2015وفي المقابل أعلن عن مخططات وعطاءات ومن

 18,257وحدة استيطانية جديدة في القدس أي بزيادة بنسبة قرابة .11%40

تراخيص لنحو

األحد2017/4/2 ،

 قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن "إسرائيل ال تبحث عن مبامرات مع حركة

حماس ،بل تتحلى بمسؤولية وحزم وتفعل ما يتوجب عليها فعله ،من خالل الحفا على األمن وال
يوجد ما يدعو لدخول المواطنين لوضع نفسي يخر" .وزعم ليبرمان بأن حماس لديها معرفة جيدة

في االغتياالت الداخلية وعليها البحث داخلها حول اغتيال الفقهاء.12

 طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حكومة بريطانيا بإلباء االحتفال بالذكرى المئوية
لوعد بلف ور .كما طالبها باالعتذار للشعب الفلسطيني "عن هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكب
بحقنا ،وأن تعترف بدولة فلسطين".13

 أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه ال مسؤول عن جريمة اغتيال مازن فقهاء
سوى العدو الصهيوني ،ولن تفل كل محاوالته المعلنة أو الخفية في التنصل أو خلط األوراق.14

 قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عاقد العزم على
إنجاز صفقة تسوية إسرائيلية فلسطينية وأنه من األهمية بمكان أن تكون "إسرائيل" الطرف الذي
يبدي حسن النية وأال ت هر نفسها كالجهة التي تفشل الخطوات األمريكية.15

 صادقت لجنة الداخلية في الكنيست اإلسرائيلي ،بالقراءة الثانية والثالثة ،على تعديل في قانون
التخطيط والبناء وفقاً لتوصيات لجنة "كمينيتس  ،"Kaminitzيقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت
في البلدات العربية ،عبر االنتقال من اإلجراءات القضائية لإلجراءات اإلدارية.16
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 أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء تشبيل ن ام جديد العتراض الصواريخ،

سندخل من ومة مقالع داود  David's Slingالعتراض الصواريخ إلى الخدمة.
وأضاف قائالًُ " :
وقمنا أيضاً بتطوير صاروخ السهم العتراض الصواريخ االستراتيجية بعيدة المدى ووسائل

أخرى".17

 أعلن الجي

المصري تدمير نفقين رئيسيين بمدينة رف الحدودية المتاخمة لقطاع غزة ،وفق بيان

للمتحدث باسم الجي

المصري العقيد تامر الرفاعي .وبهذين النفقين ،يكون الجي

دمر  21نفقاً على الحدود مع قطاع غزة منذ منتصف كانون الثاني /يناير .182017

المصري قد

ال ثنين2017/4/3 ،

 وقـ ـع وزراء الطاق ــة ف ــي "إسـ ـرائيل" ،وقب ــرص ،واليون ــان ،وايطالي ــا ،واالتح ــاد األوروب ــي عل ــى إع ــالن
مشترك يقضي بدفع مشروع لمد أنبـوب غـاز طبيعـي عـن طريـق البحـر مـن "إسـرائيل" إلـى أوروبـا.

وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفـال شـتاينتز إن "إسـرائيل" بـدأت تلعـب دو اًر مهمـاً فـي مجـال م ارفـق

الطاقة العالمية .ومن المقرر أن تتم عملية مد األنبوب خالل ثماني سنوات ،وتقدر كلفته بعشـرين

مليار شيكل (نحو  5.5مليارات دوالر).19

 أصدرت لجنة االنتخابات المركزية للسلطة الفلسطينية في رام هللا سجل الناخبين النهائي الخاص
باالنتخابات المحلية  ،2017حيث يتبين من البيانات المنشورة أن مجمل الناخبين المسجلين

لالنتخابات المحلية بلغ  1,134,636ناخباً وناخبة يحق لهم التصويت ،موزعين على  11محاف ة

في الضفة البربية .وت هر اإلحصاءات التفصيلية أن أعداد الناخبين من اإلناث شكلت ما نسبته

 %48,93من مجمل الناخبين مقابل  %51,07من الناخبين الذكور.20
 قال وزير الخارجية المصري سام

شكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح ،خالل لقائه

بالرئيس األمريكي دونالد ترامب ،رؤيته بالنسبة للحل النهائي في فلسطين ،وهو إقامة الدولتين،
والعمل على تبيير المناخ اإلقليمي في المنطقة ،وازالة أسباب التوتر والصراع القائم.21

 قالت من مة هيومن رايتس ووت  ،في تقرير أصدرته ،إن السلطات العسكرية اإلسرائيلية تمنع
مو في حقوق اإلنسان الذين يوثقون االنتهاكات ويدعون إلى إنهائها من دخول قطاع غزة أو

الخروج منه.22

الثالثاء2017/4/4 ،

 قررت الحكومة الفلسطينية إيقاف صرف عالوات طبيعة العمل لمو في القطاع العام في قطاع
غزة .وقالت الحكومة ،في بيان لها" ،إن الخصومات على الرواتب طالت العالوات فقط وجزءاً من
عالوة طبيعة العمل ،دون المساس بالراتب األساسي" ،وذلك ألسباب تتعلق بالحصار المالي
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الخانق الذي يفرض على السلطة الفلسطينية ،إضافة إلى انعكاسات يثار االنقسام والحصار

واجراءات االحتالل.23

 أصدرت المن مة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا ،تقري اًر ربع سنوي لألشهر الثالثة األول من
سنة  ،2016يرصد الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية،

وقوات االحتالل اإلسرائيلي .وبين التقرير أن األجهزة األمنية الفلسطينية قامت باعتقال  385فلسطينياً،
دون إبراز إذن اعتقال قانوني من النيابة العامة ،وكان من بينهم  23قاص اًر ،و 99طالب جامعي،

و 5صحفيين .وأشار التقرير إلى أن األسرى المحررين كانوا الشريحة األكبر باالستهداف ،حيث

كان من بين المعتقلين  180أسي اًر محر اًر .كما ذكر التقرير قيام القوات اإلسرائيلية بقتل  16فلسطينياً،
باإلضافة إلى اعتقال  1,415فلسطينياً.24

 أعلنت و ازرة الداخلية واألمن الوطني الفلسطينية في قطاع غزة فت باب التوبة لمن وقع ضحيةً
لالحتالل وأجهزة مخابراته ،وذلك اعتبا اًر من  2017/4/4وحتى .252017/4/11

 قال رئيس دائرة شؤون الالجئين في حركة فت زكريا األغا "يوجد اتفاق مع األونروا على عدم
تبيير المنهاج الدراسي في مدارسها بالمطلق ،وأن تلتزم بالمنهاج المقرر من قبل و ازرات التربية

والتعليم في جميع الدول العربية المضيفة" .وأضاف أن "إدارة األونروا أكدت أنه لن يكون هناك
أي تبيير إال بالتشاور والتنسيق المسبق مع و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطيني وغيرها في

الدول العربية المضيفة".26

 قال رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار -بكدار محمد اشتية إن اجتماع اتحاد
المصارف العربية السنوي ،المنعقد في عمان ،أقر تأسيس صندوق استثماري لفلسطين ،تسهم فيه
البنوك العربية.27

 دانت حركة حماس عمليات القتل الجماعي التي تستهدف الشعب السوري ،ودانت بشكل خاص
المجزرة البشعة التي جرت في خان شيخون بريف إدلب ،واستخدام السالح الكيماوي ضد أهلها.
ودعت حماس ،في تصري صحفي ،إلى وقف نزيف الدم السوري ،وتجنيب المدنيين العزل،

وانقاذهم من القتل والدمار.28

 أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو أن "إسـرائيل" ال تـرى فـي رئـيس السـلطة الفلسـطينية
ش ـريكاً للســالم ،وأن التســوية اإلقليميــة المطروحــة ستضــطر إلــى التوجــه لحل ـول مرحليــة وتدريجيــة،

إلــى أن يحصــل التبييــر المطلــوب فــي الطــرف الفلســطيني .وقــال نتنيــاهو إن المطلــوب ا ن دفــع
خطوات اقتصادية ،تسهم في التمهيد لتبيرات ضرورية في الشارع الفلسطيني.29

 قال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز ،في حديث مع اإلذاعة الرسمية اإلسرائيلية ،إن السلطة
الفلسطينية برئاسة محمود عباس ،كيان فاشل ومفسد ،ال تحقق شيئاً للشعب الفلسطيني وال تختلف
عن حكومة حماس ،فهي تربي األجيال الناشئة على كراهية "إسرائيل" ،ورفض حقوق الشعب
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اليهودي .وأضاف" :أبو مازن يقول لنا إنه يتفهم مطالب إسرائيل األمنية ،ولكنه على أرض

الواقع ،ال يحقق األمن ،وال يستطيع أن يفرض األمن والن ام على قطاع غزة ،وال يستطيع الوعد
بأال تقع الضفة البربية في قبضة حكم شبيه بحكم حماس".30

 قررت شركة "البيت  "Albaitلألن مة اإللكترونية الشروع في تنفيذ مشروع جديد إلنتاج مدفع متطور
كي يتزود به الجي

اإلسرائيلي .وتقدر كلفة المشروع بنحو ملياري شيكل (نحو  550مليون دوالر).31

 أعلنت السفيرة األمريكية نيكي هالي ،التي تتولى رئاسة مجلس األمن الدولي ،إسقاط بحث
الممارسات اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين من جدول أعمال جلسة مجلس األمن .وأكدت هالي أن

"النقاشات ستركز هذا العام على مواضيع ليست ذات صلة بالصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني في

مجلس األمن الدولي" ،وهي "ستتطرق إلى مواضيع أخرى أهملت في السنوات الماضية؛ مثل دعم
إيران لإلرهاب ،واألزمة السورية ،وحزب هللا ،وحركة حماس".32

 طالب االتحاد األوروبي "إسرائيل" بالتوقف عن هدم المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة ج
حسب اتفاق أوسلو في الضفة البربية ،وبشكل خاص إلباء أوامر الهدم في قرية خان األحمر

البدوية ،القريبة من مستعمرة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة ،وذلك كون هذا األمر سيؤدي

إلى تهجير قسري للسكان ،وسيشكل خرقاً لمعاهدة جنيف .وقد جاء هذا االحتجاج على خلفية
توزيع إخطارات هدم على كل بيوت قرية خان األحمر ،التي يصل عددها إلى  422بيتاً.33

 نفى االتحاد األوروبي عالقته بقرار الحكومة الفلسطينية ،والخاص بتقليص رواتب مو في السلطة
في قطاع غزة.34

 ذكرت وكالة األونروا أن  %70من المدارس األممية في سورية عاجزة عن العمل بسبب الحرب،
ومع ذلك ،يحرز طلبتها تفوقاً في األداء على أقرانهم بالمنطقة.35

األربعاء2017/4/5 ،

 عقدت قيادة حركة فت

في قطاع غزة اجتماعاً طارئاً لمتابعة تداعيات القرار الذي اتخذته

الحكومة بحق مو في السلطة في القطاع ،والذي شمل اقتطاع نحو  %30من قيمة رواتبهم،

في منزل أحمد حلس ،عضو اللجنة المركزية لحركة فت

ومسؤولها في القطاع ،حيث تم

التأكيد على رفض القرار ،ودعوة الرئيس محمود عباس للتدخل إللبائه .كما طالبوا بإقالة رئيس

الحكومة رامي الحمد هللا من منصبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،رداً على ما وصفوها
بـ"المجزرة" التي ارتكبها بحق مو في غزة.36

 استنكر فوزي برهوم ،الناطق باسم حركة حماس قرار الحكومة الفلسطينية بفرض خصـومات علـى
رواتـب مـو في القطـاع العـام فــي قطـاع غـزة ،وعـد هـذا القـرار تعسـفياً وغيـر مسـؤول ،والهـدف منــه

تك ـريس أزمــات القطــاع واســتهداف عوامــل صــموده فــي مواجهــة التحــديات .وأعلــن برهــوم تضــامن
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الحركــة مــع مطالــب المــو فين كافــة دون اســتثناء ،ودعــا إلــى الت ارجــع عــن هــذه اإلجـراءات العبثيــة
الال مسؤولة.37

 قال إياد البزم ،المتحدث باسم و ازرة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة ،إن

"اإلجراءات الواسعة والتحقيقات التي اتخذتها الو ازرة في جريمة اغتيال المجاهد مازن فقها أ هرت

الدور المباشر الذي لعبه عمالء االحتالل في هذه الجريمة".38

 قال النائب العام المستشار إسماعيل جبر "إنه واعماالً ألحكام القانون الفلسطيني وتحقيقاً للردع
العام ،سيتم تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من عمالء العدو الصهيوني الذين أُدينوا بارتكاب أعمال

إجرامية ،وتقديم معلومات أضرت باألمن العام" .وشدد ،في تصري للرأي ،على أنه سيتم تنفيذ
اإلعدام بعد أن أصبحت أحكامهم نهائية وباتة وواجبة النفاذ.39

 أعلن وزير األشبال العامة واإلسكان مفيد محمد الحساينة أن الحكومة الفلسطينية قطعت شوطاً
كبي اًر في عملية إعادة إعمار غزة ،بالرغم من العقبات والصعوبات التي واجهت عملية إعادة
اإلعمار .وأشار إلى أن عدد المنازل التي تم إعادة إعمارها بلغ  6,280وحدة سكنية ،ما يعادل

نسبة  ،%75وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إصالحها  18ألف وحدة تعرضت ألضرار جزئية
بليبة خالل العدوان اإلسرائيلي.40

 وقعت و ازرة االتصاالت الفلسطينية مع "إسرائيل" اتفاقية إلدخال خدمات الجيل الثالث  3Gفي
األراضي الفلسطينية .وأفادت مصادر محلية أن شركة إريكسون  Ericssonستكون الشركة

المزودة للخدمة.41

 كشف وزير المواصالت واالستخبارات اإلسرائيلي يس ارئيل كاتس عن برنامج إلقامة سكك حديدية

في "إسرائيل" تربط بسكك حديدية في الدول العربية ،عبر األردن .وقال كاتس إنه عرض خطته
على المبعوث األمريكي لشؤون المفاوضات الدولية جيسون جرينبالت.42

 هدمت يليات وجرافات السلطات اإلسرائيلية ،بحماية الشرطة اإلسرائيلية ،منازل قرية العراقيب
"مسلوبة االعتراف" في النقب ،للمرة الـ  111على التوالي.43

 أشارت إحصائية صادرة عن اإلدارة العامة لألحوال المدنية بو ازرة الداخلية أن قطاع غزة شهد خالل

شهر يذار /مارس  3,850مولوداً جديداً ،بمعدل  124مولوداً يومياً .كما أ هرت اإلحصائية أن
مكاتب األحوال المدنية سجل  278حالة وفاة خالل الشهر ذاته ،بمعدل  9حاالت وفاة يومياً.44

 نشرت الوكالة اليهودية  Jewish Agencyمعطيات حول عدد اليهود في كل دول العالم ،حيث بلغ
عددهم نحو  14,310,500يهودي وفق الشريعة اليهودية .ويعي

العدد األكبر منهم في "إسرائيل"

( ،)6,217,400وتأتي الواليات المتحدة في المرتبة الثانية ( ،)5,700,000وفرنسا في المرتبة الثالثة
( ،)467,500ثم تليها كندا ( .)386,000ويعي
 ،2,400وتونس نحو  1,100يهودي.45
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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 نفذت و ازرة الداخلية واألمن الوطني الفلسطينية في قطاع غزة أحكام اإلعدام شنقاً بحق ثالثة من
المدانين بالتخابر مع االحتالل ،بعد استيفاء كافة اإلجراءات الالزمة ،وهم المتخابر (ع .م)  55عامًا،
والمتخابر (و .أ)  42عاماً ،والمتخابر (أ.

)  32عاماً.46

 أعلن وزير األشبال العامة واإلسكان الفلسطيني مفيد الحساينة عن بدء صرف الدفعات المالية

ألصحاب المنازل المهدمة كلياً إثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في صيف  ،2014ضمن

منحة قيمتها عشرة ماليين دوالر ممولة من الصندوق السعودي للتنمية.47

 وصل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فت  ،رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية ،جبريل رجوب
إلى الواليات المتحدة ،ليجد نفسه أمام إشعار يطالبه بتعويض قدره  250مليون دوالر ،بتهمة
التورط في تعذيب وقتل عزام رحيم ،المواطن الفلسطيني األمريكي ،في أحد مقرات األمن

استدعاء للمثول أمام
الفلسطيني سنة  .1995وعالوة على تسلمه إشعار التعويض ،تسلم الرجوب
ً
المحكمة.48

 كشف رئيس المركز الفلسطيني لمكافحة األلبام ،التابع لو ازرة الداخلية الفلسطينية ،العميد
جمعة موسى ،النقاب عن وجود نحو مليون ونصف المليون لبم في حقول األلبام الموزعة

على  16حقالً في المناطق الحدودية للضفة البربية من جنين إلى الخليل.49

 قتل ضابط إسرائيلي وأصيب جندي يخر ،بعجالت سيارة فلسطينية صدمت مجموعة من جنود
االحتالل قرب مستعمرة عوفرا ،شمال شرق رام هللا ،فيما اعتقل السائق بعد إصابته برصاص

االحتالل.50

 أعلنت و ازرة الخارجية األمريكية أنها تصنف القيادي في كتائب القسام أحمد البندور ،وكنيته أبو أنس
البندور" ،إرهابياً دولياً" .ومن جهته فقد قال القيادي في حماس فوزي برهوم إن وضع الخارجية

األمريكية البندور على "قائمة اإلرهاب األمريكية إجراء غير أخالقي ،ومناقض للقانون الدولي،

الذي من شعبنا الفلسطيني حق الدفاع عن نفسه ومقاومة االحتالل ،وهذا يمثل تشجيعاً صريحاً

لمزيد من اإلرهاب اإلسرائيلي ضد أبناء شعبنا ،وهذه الخطوة ال قيمة لها ولن تمنعنا من ممارسة
حقنا في مقاومة العدو ،والقيام بواجباتنا الوطنية لحماية شعبنا وتحرير أرضنا".51

 أعلنت شركة "إسرائيل لصناعات الطيران  ،"Israel Aerospace Industriesعن عقد صفقة تبيع
بموجبها "منتجات عسكرية وأمنية" للهند بقيمة ملياري دوالر ،لتكون "األكبر في تاريخ الصناعات

األمنية اإلسرائيلية" .الصفقة ستتضمن تزويد الجي

قاذفات ،وصواريخ ،ومعدات اتصال ورادارات.52
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 أعلنت و ازرة الخارجية الروسية ،على موقعها اإللكتروني ،أن "القدس الشرقية" يجب أن تكون
عاصمة للدولة الفلسطينية ،و"القدس البربية" لـ"إسرائيل".53

الجمعة2017/4/7 ،

 قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا إن الحكومة بدأت سياسة تقشف على المصروفات
منذ سنة  2016في الضفة البربية ،وكان القطاع األول الذي تم البدء به هو قطاع األمن ،حيث

تم تخفيض نفقاته بمقدار  ،%25باإلضافة إلى تخفيض ميزانيات العديد من القطاعات ،ن اًر
النخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة  ،%70مشي اًر إلى أن حكومته تعاني أزمة مالية

كبيرة .وشدد على أن "رواتب مو في قطاع غزة األساسية لم تمس ،وانما تم خفض بعض
العالوات ،وتم إبقاء بعض العالوات ،حتى نستطيع إدارة األزمة المالية التي نعاني منها" .وطالب

الحمد هللا "حماس تسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية ،فحماس تجبي كافة اإليرادات وال تنفقها إال
على نفسها ،ونحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أهلنا في القطاع".54

 جددت حركـة حمـاس تأكيـدها علـى جاهزيتهـا تسـليم حكومـة الوفـاق القطاعـات الحكوميـة والـو ازرات
كافة على أن تلتزم بمسؤولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة وتطبيق كل ما اتفق عليه بحضور القوى

الوطنية واإلسالمية .وقال الناطق باسم الحركـة فـوزي برهـوم ،فـي بيـان لـه ،إن علـى الحكومـة بـدل
التهــرب مــن مســؤولياتها وافتعــال األزمــات والتــذرع بــذرائع واهيــة أن تقــوم بكامــل مهامهــا وواجباتهــا

تجاه غزة وأهلها ،وأال تبقى سيفاً مسلطاً على رقابهم.55

 طالبت النائب عن كتلة فت البرلمانية نعيمة الشيخ علي ،رئيس السلطة محمود عباس ورئيس
حكومته رامي الحمد هللا ،بالرحيل ،وقالت إن تصريحات الحمد هللا بشأن الخصم من رواتب

مو في السلطة في قطاع غزة "غير مقنعة" ،فيما أعربت عن تخوفها من وجود مخطط لفصل

القطاع عن الضفة.56

وجرح سبعة يخرون في مخيم
 أفادت مندوبة الوكالة الوطنية لإلعالم في صيدا أن شخصاً قُتل ُ
عين الحلوة لال جئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان ،في االشتباكات التي اندلعت بين
مجموعة بالل بدر المتشددة من جهة ،والقوة المشتركة الفلسطينية من جهة ثانية.57

 طرح رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ،في محادثات واتصاالت مع أطراف دولية
مختلفة ،فكرة إقامة شريط عازل داخل األراضي السورية خلف الحدود اإلسرائيلية ،بحجة منع

وصول إيران وحزب هللا إلى الحدود اإلسرائيلية.58

 بدأت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج اجتماعاتها ،التي تستمر يومين في

بيروت ،بهدف استكمال تشكيل األمانة العامة ولجان العمل .وأكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر

زياد العالول ،في تصري ٍ له عبر صفحته على الفيسبوك ،بدء االجتماعات .وتعهد بأال يقف
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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فلسطينيو الخارج مكتوفي األيدي ألي حل ال يحف

حقوق الشعب الفلسطيني ،بما فيها حق

العودة ،واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .وقررت األمانة العامة ،في نهاية اجتماعاتها
في  ،2017/4/8تشكيل اللجان التنفيذية التابعة للمؤتمر في مختلف التخصصات ،وأوض األمين العام

للمؤتمر منير شفيق أن أبرز اللجان المشكلة؛ شؤون الالجئين والعودة ،وتعزيز الهوية والثقافة
الوطنية ،والتنمية االقتصادية ،ودعم المقاطعة ،والقانونية ،واإلعالمية ،والقدس ودعم صمود

الداخل ،ولجان أخرى ستنشر تفاصيلها على الموقع اإللكتروني للمؤتمر .كما قررت إطالق كل
من المبادرة الشبابية ورابطة المرأة الفلسطينية في الخارج ،وأعلنت عن تشكيل لجنة الستكمال
أعضاء الهيئة العامة من أصحاب التخصصات والكفاءات مع مراعاة التوزيع الجبرافي وفئة

الشباب ،وأقرت ن ام عضوية المؤتمر .59

 أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الوزير وليد عساف أن حكومة االحتالل باتت قريبة
من الوصول للشكل النهائي للمخطط االستيطاني الذي وضعته سنة  ،1979والقاضي بإسكان

مليون مستوطن بالضفة البربية والقدس حتى سنة  .2020وأشار عساف إلى أن االحتالل يسيطر
على أكثر من  %45من مساحة الضفة %9.5 ،منها هي مساحة المستعمرات ومخططاتها

الهيكلية؛ لقد سيطر على  %18من األراضي بوضع اليد بفعل أوامر عسكرية ،و %24أعلنها

"أراضي دولة" .وذكر عساف أن سلطات االحتالل هدمت  230منزالً فلسطينياً منذ بداية ،2017

وأن هناك  120مستعمرة أقيمت خالل العشرين سنة الماضية ،وأن االحتالل هدم  1,114منزالً

مشير إلى أن الفلسطينيين أعادوا بناءها بشكل كامل وبقوا في أراضيهم.60
فلسطينياً خالل ،2016
اً

 قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات االحتالل اعتقلت ما يزيد عن  1,360فلسطينياً
خالل الربع األول من سنة .2017

61

 طالبت نقابة مو في البلديات النرويجية حكومة بالدها باالعتراف بدولة فلسطين ،داعية أيضاً
إلى ح ر منتجات المستعمرات اإلسرائيلية ،وفرض مقاطعة تجارية دولية على "إسرائيل".62

السبت2017/4/8 ،

 هتف عشرات يالف الفلسطينيين ،من ساحة السرايا وسط مدينة غزة ،بصوت واحد مطالبين بإقالة
الحكومة الفلسـطينية احتجاجـاً علـى قرارهـا حسـم مبـالغ مـن رواتـب مـو في السـلطة الفلسـطينية فـي
قطاع غزة .وحضت حركة فت  ،في بيان لها ،أنصارها على "المشاركة الفاعلة في االحتجاج على

قرار حكومة الحمد هللا" ،وطالبت أبناءهـا ب ـ"االلتزام واالنضـباط التـام ،وعـدم السـماح باسـتبالل هـذه
الفاعلية ألي أغراض ال تخدم المطالب العادلة".63
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 أشاد الرئيس السابق لجهاز الشاباك اإلسرائيلي يـورام كـوهين  Yoram Cohenبمـا تقـوم بـه األجهـزة
األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية مــن أداء أمنــي مهــم ألمـن "مـواطني إسـرائيل" ،واســتبعد إمكانيــة

تحقيق حل سياسي دائم بين "إسرائيل" والفلسطينيين في المرحلة الحالية.64

 أعرب ــت اللجن ــة المركزي ــة لحرك ــة ف ــت ع ــن تمس ــكها بوح ــدة ال ــوطن والش ــعب الفلس ــطيني ،ورفض ــها
الخطـوات واإلجـراءات التــي اتخــذتها حركــة حمــاس فــي الفتـرة األخيـرة ،ودعــت حمــاس للت ارجــع عــن
ق ارراته ــا باعتب ــار ذل ــك الطري ــق الوحي ــد الس ــتعادة الوح ــدة وانه ــاء االنقس ــام .وق ــررت المركزي ــة ،ف ــي
اجتماعها برئاسة محمود عباس ،تشكيل لجنة لالتصال والبحث مع حماس للتوصل إلى تصـورات
واضحة وحلول نهائية.65

 أكــد ممثــل حركــة حمــاس فــي لبنــان علــي بركــة أن االشــتباكات فــي مخــيم عــين الحلــوة تختلــف عــن
االشتباكات السابقة ،وقال إن مـا جـرى هـو اعتـداء علـى القـوة األمنيـة المشـتركة ،التـي يشـارك فيهـا

عشرين فصيالً فلسطينياً في محاولة لبسط األمن بالمخيم .وأكد بركة أن الفصائل الفلسطينية تتجه

لحسم اإلشكال بوضع حد لمجموعة "بالل بدر" التي تعبث بأمن المخيم ،إما باستسالم مجموعتـه،
أو بانتشار القوة األمنية بشوارع المخيم.66

 دعا المنس ق الخاص لألمم المتحـدة لــ" عملية السـالم فـي الشـرق األوسـط" نيكـوالي مالدينـوف
القيادة الفلسطينية إلى توزيع عبء اإلصالح المـالي بشـكل عـادل بـين الضـفة البربيـة وقطـاع غـزة
وتجنب التصعيد .وعبر مالدينوف عن قلقه البالغ من "التوترات المتزايدة في قطاع غزة".67

األحد2017/4/9 ،

 أعلن القيادي في حركـة حمـاس محمـود الزهـار عـدم ممانعـة حركتـه مـن االجتمـاع مـع اللجنـة التـي
ش ــكلتها اللجن ــة المركزي ــة لحرك ــة ف ــت  ،ش ــرط أن تك ــون ه ــذه اللجن ــة تحم ــل تص ــورات لح ــل مش ــكلة

االنقسام ،ارفضاً أن تكون اللقاءات كسابقاتها.68

 بــررت الحكومــة الفلســطينية سياســة تقلــيص رواتــب مــو في الســلطة فــي قطــاع غـزة ،بأنهــا رد علــى
سـلوك حمـاس فـي القطــاع ،والـذي تمثـل فــي "تشـكيل لجنـة إداريـة ،ومنــع إجـراء االنتخابـات ،وتنفيــذ
أحكام إعدام غير قانونية" .وقال المتحدث باسم الحكومة طارق بشراوي لـ"الرسالة نـت" إن "تقلـيص
الرواتب طال مو في القطاع ن اًر لهذه السياسات ،وقرصنة حماس على الجباية في غزة".69

 ق ــررت س ــلطة الطاق ــة ف ــي قط ــاع غـ ـزة ع ــدم شـ ـراء وق ــود ش ــركة الكهرب ــاء م ــن الحكوم ــة ف ــي رام هللا

بالضـرائب المفروضــة عليه ـا مــن قبــل هيئــة البتــرول ،داعي ـةً جميــع الجهــات المعنيــة وذات التــأثير،
بإقنــاع حكومــة التوافــق بالموافقــة علــى توريــد الوقــود لمحطــة الكهربــاء بــدون ضـرائب أســوة بالتعامــل

مع وقود المنحة القطرية والتركية.70
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 أعط ــت قي ــادة الفص ــائل والق ــوى الوطني ــة واإلس ــالمية الفلس ــطينية ف ــي لبن ــان ب ــالل ب ــدر وعناص ــر
مجموعتـه المسـلحة فـي مخـيم عـين الحلـوة مهلـة سـاعات قليلـة لتسـليم أنفسـهم إلـى القـوة الفلسـطينية

المشــتركة ،واال ســيتم اعتبــارهم "مطــاردين ومطلــوبين" مــن القــوة المــذكورة .وتــم التوصــل إلــى هــذه
المهلة في ضوء اتفاق الفصائل على "ضرورة تفكيك اهرة بالل بدر الشاذة".71

 بــدأت نقابــة األطبــاء الفلســطينيين فــي الضــفة البربيــة تنفيــذ سلســلة مــن الخطـوات االحتجاجيــة ،رداً
على عدم استجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب األطباء .وغادر األطباء الفلسطينيون كافـة م ارفـق

و ازرة الصحة الفلسطينية ضمن األسبوع األول التحذيري من تحرك النقابة.72

 رأى النائـب السـابق لـرئيس مجلـس األمـن القـومي فـي "إسـرائيل" عيـران ليرمـان  ،Eran Lermanأن
استقرار الن ام في مصر يشكل قيمة استراتيجية ذات أهمية قصوى لـ"إسرائيل".73

 قــال المتحــدث باســم االتحــاد األوروبــي فــي األ ارضــي الفلســطينية شــادي عثمــان إن االتحــاد يقــدم
دعم ـاً مالي ـاً ســنوياً للســلطة الفلســطينية والشــعب الفلســطيني بقيمــة مالي ـة تبلــغ  300مليــون يــورو
(نحو  317.6مليون دوالر).74

الثنين2017/4/10 ،

 نشرت حركة حماس بياناً توضيحياً حول موقفها من أزمة رواتب مـو في السـلطة فـي غـزة ،أكـدت
فيه أنه ال عالقة لها ال من قريب وال من بعيد بهذه المؤامرة التي تستهدف رواتب مـو في السـلطة

في غزة ،والتي نفذتها وتتحمل مسؤوليتها حكومة رامي الحمد هللا بأوامر مباشرة من الرئيس عباس
وصمت من اللجنة المركزية لحركة فت .75

 أفــادت معطيــات نشــرها جهــاز الشــاباك اإلسـرائيلي بــأن ارتفاعـاً تــدريجياً قــد طـ أر فــي عــدد الهجمــات
التــي ُينفــذها فلســطينيون ضــد أهــداف تابعــة لالحــتالل فــي األ ارضــي الفلســطينية .وقالــت اإلذاعــة
العبريــة إن تقري ـ اًر لجهــاز الشــاباك أ هــر أن عــدد هجمــات المقاومــة الفلســطينية بلبــت  119عمليــة

خالل يذار /مارس  2017مقارنة مع  102في شباط /فبراير.76

 حض وزير الطاقة اإلسـرائيلي يوفـال شـتاينتز "المجتمـع الـدولي علـى دعـم الـرئيس المصـري عبـد الفتـاح
السيسي في تحقيق االستقرار االقتصادي واألمني في بالده" ،ألنه "إذا انهارت مصر سيشـكل ذلـك
خط اًر ليس على إسرائيل والشرق األوسط فقط ،بل على أوروبا أيضاً".77

 تجاوز عدد التوقيعات على العريضة اإللكترونية لحملة طالبت بريطانيا باالعتذار عن وعد بلفور،
حاجز العشرة يالف توقيع ،محققة بذلك هدف المرحلة األولى عبر جمع العدد المطلوب للحصـول
على رد رسمي من الحكومة البريطانية على هذه الدعوة.78

 ذكــر المركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان أن قـوات االحــتالل قتلــت  97فلســطينياً خــالل ســنة 2016

ف ــي الض ــفة البربي ــة وقط ــاع غـ ـزة ،بي ــنهم  36طفـ ـالً ،و 8نس ــاء ،وجرح ــت  840فلس ــطينياً .وأوضـ ـ
11
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المركز ،في تقريره السنوي لسنة  ،2016أن من بين الضحايا  88فلسـطينياً قتلـوا فـي الضـفة ،بيـنهم
 33طفالً و 7نساء ،فيما قتل  9فلسطينيين في قطاع غزة ،بينهم  3أطفال وامرأة واحدة.79

 تبنــى تن ــيم "داعـ ـ " إط ــالق قذيف ــة عل ــى األ ارضــي الفلس ــطينية المحتل ــة من ــذ س ــنة  ،1948وتوع ــد
"إسرائيل" بالمزيد من العمليات ،بحسب ما أوردت وكالة "أعماق" التابعة له .وأشار التن يم إلى أن
عناصره "قصفوا مستوطنات مجمع أشكول اليهودية جنوبي فلسطين بصاروخ من نوع غراد".80

الثالثاء2017/4/11 ،

 أكد رئيس الوزراء الفلسـطيني ارمـي الحمـد هللا أن قـ ارر تقلـيص رواتـب مـو في السـلطة فـي القطـاع
هــو تجميــد لجــزء مــن العــالوات ،ولــيس قـ ار اًر دائمـاً ،وســيتم صـرفها حــال تــوفر الموازنــات واســتجابة

حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس.81

 قــال رئــيس هيئــة األركــان العامــة للجــي

اإلس ـرائيلي غــادي ييزنكــوت إن "التهديــدات مــن الجبهــة

الجنوبيـ ــة مص ـ ـدرها قطـ ــاع غ ـ ـزة وشـ ــبه جزي ـ ـرة سـ ــيناء ،حيـ ــث نتشـ ــارك مـ ــع مصـ ــر بمواجهـ ــة هـ ــذه
التهديــدات ،ومنــع العناصــر المســلحة فــي هــاتين المنطقتــين مــن التشــوي

إسرائيل" .وقال ييزنكوت إن الجي

علــى جــدول الحيــاة فــي

المصري يبذل جهوداً كبيرة للحفا على أمن "إسرائيل".82

 حذر رئيس لواء األبحـاث فـي جهـاز االسـتخبارات بجـي

االحـتالل اإلسـرائيلي درور شـالوم Dror

 ،Shalomمـن أن األزمــة االقتصــادية فـي قطــاع غـزة ،كفيلـة بإشــعال مواجهــة وحـرب جديــدة .ونقــل

موقع واال العبري عن شالوم أن "حماس تعلم أنه إذا تـدهور الوضـع األمنـي مـن جديـد فـي القطـاع
فسيقوم الجي

بتفعيل قدراته العسكرية أكثر من السابق".83

 قالــت عضــو مجلــس الشــيوخ الفرنســي ،القياديــة فــي حــزب االتحــاد الــديموقراطي المســتقل ،ناتــالي
غوليــت  ،Nathalie Gouletعــن ســبب عــدم قيــام الحكومــة الفرنســية بتنفيــذ ق ـراري مجلــس الن ـواب

ومجلس الشيوخ الفرنسيين باالعتراف بالدولة الفلسطينية أن "الـبعض رأى أن الوقـت غيـر مناسـب.
ثمة أسباب كثيرة ،أولها قضية األشخاص ،ثم غياب اإلرادة السياسية".84

األربعاء2017/4/12 ،

 أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن المصـالحة الفلسـطينية ال تحتـاج

إلى حوارات إضافية مع حركة فت  ،ولن تُجدي لبـة التهديـدات ،مبينـاً أن نجـاح المصـالحة بحاجـة
إلى تطبيق ما وقعت عليه حركة فت  ،وقيام الحكومة بالتزاماتها كافة نحـو قطـاع غـزة ،وانهـاء كـل
أشكال التمييز ضده ،والتي كان يخر م اهره خصم  %30من رواتـب مـو في قطـاع غـزة .وحـول
مطالبة عباس بإلباء اللجنة اإلدارية ،أكد أبو مرزوق على أهمية اللجنة المشكلة سابقاً لخدمة أهل

غزة في ل غياب حكومة رامي الحمد هللا وعدم القيام بمسؤولياتها ،مبيناً أن اللجنـة سـتُحل تلقائيـاً
فور قيام الحكومة بالتزاماتها وواجباتها تجاههم.85
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 ذك ــر رئ ــيس الس ــلطة الفلس ــطينية محم ــود عب ــاس أن ــه بص ــدد القي ــام بخطـ ـوات غي ــر مس ــبوقة بش ــأن
االنقســام خــالل األيــام المقبلــة .وقــال "إن حمــاس شــكلت حكومــة فــي غ ـزة ،هــذا يعنــي أنهــا شــرعت
االنقســام ،فهــي مــن جهــة لــم تقبــل باألفكــار التــي قــدمناها مــن خــالل الوســطاء ،وأخــذت خطــوة إلــى
الــوراء وذهبــت إلــى مجلســها التش ـريعي إلعطــاء الشــرعية ،وهــم بــذلك شــرعنوا االنقســام" .وأضــاف:

"نحــن بهــذه األيــام فــي وضــع خطيــر جــداً ،ويحتــاج إلــى خط ـوات حاســمة ،ونحــن بصــدد أخــذ هــذه
الخطوات؛ ألنه بعـد  10سـنوات ،ونحـن نقـدم الـدعم ألهلنـا وهـذا واجـب ،لكـنهم جـاؤوا بهـذه الخطـوة
المستبربة لذلك سنأخذ خطوات خالل األيام القليلة القادمة".86

 أعلن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري عن مبادرة "تتضمن خطوات عملية
لمحاولة إخراج الواقع الفلسطيني من أزمات االنقسام وما نتج عنها ،وقضية الرواتب".87

 اتهمت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والحكومـة بالعمـل علـى فصـل قطـاع
غزة عن الضفة البربية .وقال حازم قاسم ،المتحدث باسم الحركة ،فـي تصـري لـه ،إن علـى "كافـة
القوى والفصائل الفلسطينية بالتكاتف لمنع الحكومة الفلسطينية والـرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس

من تمرير المخطط الرامي لفصل غزة عـن الضـفة" .وأضـاف" :يجـب عـدم السـماح لـرئيس السـلطة
محمود عباس ،بمواصلة منطقه االنتقامي من سكان القطاع".88

 طالــب القيــادي الفتحــاوي األســير مــروان البرغــوثي اللجنــة المركزيــة ،وعلــى أرســهم رئــيس الســلطة
محمــود عبــاس ،بالعمــل العاجــل والفــوري علــى إعــادة خصــومات رواتــب مــو في قطــاع غـزة ،وعــدم
ربـط الموضــوع بـالخالف مــع حركــة حمـاس .وقــال البرغــوثي ،فـي رســالة لــه مـن داخــل الســجن ،إن
الساحة الفلسطينية ليست بحاجة النقسامات جديدة.89

 انتشــر عناصــر القــوة األمنيــة المشــتركة الفلســطينية بقيــادة بســام ســعد فــي محــاور االشــتباك ،مــن
الشارع الفوقاني إلى حي الطيرة ،فـي مخـيم عـين الحلـوة ،وذلـك بعـد اشـتباكات عنيفـة اسـتمرت منـذ

يوم الجمعة  2017/4/7حتى يوم األربعاء .902017/4/12

 أعـرب أفيجـدور ليبرمــان عــن غضــبه مــن عمليــات اإلعــدام األخيـرة التــي تــم تنفيــذها بحــق عــدد مــن
عمــالء االحــتالل فــي قطــاع غ ـزة .وتحــدث ليبرمــان هاتفي ـاً مــع المنسـ ق الخــاص لألمــم المتحــدة
لــ" عملية الســالم فــي الشــرق األوســط" نيكـوالي مالدينــوف ،واحــتج علــى تباضــي األسـرة الدوليــة

عن سلسلة اغتياالت واعدامات وقعت في صفوف ال فلسطينيين في ا ونة األخيـرة فـي مخـيم

عين الحلوة بلبنان وفي قطاع غزة.91

 قدم االتحاد األوروبي  11.75مليون يورو (نحـو  12.46مليـون دوالر) ،وهـو قيمـة إسـهامه الفصـلي
من المخصصات االجتماعية الخاصة بالسلطة الفلسطينية التي تبطي  109يالف عائلة فلسطينية

فقيرة في الضفة البربية وقطاع غزة.92
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 أعلنت وكالة األونروا قيامها بدراسة تقديم مسـاعدات غذائيـة للمـو فين الحكـوميين فـي قطـاع غـزة،
بعـد قـرار الخصــم الـذي طــال رواتـبهم ،وذلــك عقـب مطالبـة اللجــان الشـعبية لالجئــين لهـذه المن مــة
الدولية ،بتوجيه كافة خدماتها ومساعدتها وفي مقدمتها "السلة البذائية" لكل مو في السلطة.93

الخميس2017/4/13 ،

 أكــدت حركــة حمــاس رفضــها لتهديــدات رئــيس الســلطة محمــود عبــاس لب ـزة ،مشــيرة إلــى أنهــا تأكيــد
علــى مســؤوليته المباش ـرة عــن صــناعة األزمــات ألهــل غ ـزة والتضــييق علــيهم .وقــال النــاطق باســم

الحركــة فــوزي برهــوم ،فــي تص ـري صــحفي ،إن هــذه األزمــات مفتعلــة وبق ـرار سياســي ولــيس لهــا

عالقــة بالوضــع المــالي واالقتصــادي ،مبينـاً أنهــا تهــدف إلــى تعزيــز االنقســام وتطبيــق خطـة عبــاس

المتقاطعة مع خطة االحتالل لعزل غزة وفصلها عن الوطن.94

 قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن رئيس السلطة محمود عباس
يري ــد ت ــدمير القض ــية الفلس ــطينية ،منبهـ ـاً أن غـ ـزة ليس ــت قربانـ ـاً عل ــى طاول ــة العالق ــات الفلس ــطينية

األمريكية.95

 قال إيهاب البصين ،عضو هيئة الحراك الوطني لكسـر الحصـار واعـادة اإلعمـار" :إن قطـاع غـزة
يمــر بمرحلــة قاســية مــن الحصــار المطبــق للعــام الحــادي عشــر علــى الت ـوالي ،يشــارك فيــه أط ـراف

عديدة في مقدمتها االحتالل الصهيوني والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس".96

 أعلنت و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ،رسـمياً ،عـن تعليـق االتصـال مـع وكالـة األونـروا حتـى
تصــويب أوضــاعها؛ وذلــك لعــدم تــوفر القناعــة لــدى الــو ازرة بعــدول الوكالــة عــن التــدريب الــذي أقرتــه

األخيرة ،بخصوص إدخال تعديالت على المنهاج الفلسطيني.97

 أعلــن أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمن مــة التحريــر الفلســطينية صــائب عريقــات عــن البــدء بتنفيــذ

مشروع "متجر الشطار :تميز واشتري بالجنيه الفلسطيني" ،الذي تنفذه و ازرة التربية والتعليم العالي.
والمشروع عبارة عن متجر بسيط في المدرسة يبيع األلعاب ،والقرطاسية ،واإلكسسوارات ،والهـدايا،

وأدوات ول ـوازم الن افــة الشخصــية؛ التــي يحتاجهــا طــالب المدرســة مــن التمهيــدي ولبايــة الصــف

السادس ،وتكون العملة المتداولة هي الجنيه الفلسطيني.98

 أكدت حركة حماس جاهزيتها لتمكـين حكومـة التوافـق مـن القيـام بكـل مهامهـا فـي قطـاع غـزة وحـل
أزماته .وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان ،خالل مـؤتمر صـحفي بمشـاركة الفصـائل ،إنـه
في حال قامت حكومة التوافق بواجباتها في قطاع غزة فإن اللجنة اإلدارية ستكون منتهية.99

 أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فت عزام األحمد أن هناك اتصـاالت مباشـرة وغيـر مباشـرة مـع
حركـة حمــاس تجــري فـي إطــار اتخــاذ خطـوات عمليـة لمحاصـرة االنقســام وانهائـه ،وذلــك تنفيــذاً لمــا
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تحدث عنه الرئيس محمود عباس في كلمته في مؤتمر السـفراء فـي المنامـة .وأعـرب عـن أملـه فـي

"عدم االضطرار التخاذ موقف يزيد األمور تعقيداً".100

 أكــد فريــق الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية أنــه وث ـق أكثــر مــن

 3,478فلســطينياً ســورياً استشــهدوا بســبب الحــرب الــدائرة فــي ســورية .حيــث استشــهد  1,140الجئ ـاً

فلس ــطينياً جـ ـراء القص ــف ،و 855بس ــبب االش ــتباكات المتبادل ــة ب ــين الج ــي

الن ــامي ومجموع ــات

المعارضة السورية المسلحة ،و 461تحت التعذيب في سجون ومعتقالت الن ام.101

 قـ ــال موقـ ــع واال اإلخبـ ــاري إن الجـ ــي

اإلس ـ ـرائيلي بـ ــدأ بتطبيـ ــق سياسـ ــة جديـ ــدة لمواجهـ ــة العمليـ ــات

الفلســطينية األخي ـرة فــي الضــفة البربيــة ،تقــوم علــى أســاس تحديــد قائمــة س ـرية مــن "األمــاكن العنيفــة"
التي تخرج منها الهجمات الدامية ضد "إسرائيل" .ومن أهم هـذه المواقـع قريـة سـلواد ،وفقـاً لموقـع واال.
وطبقاً للملف األمني للقرية فإنه خرجت منها في السنوات الثالث األخيرة  12عملية مسلحة.102

 قالت من مة هيومن رايتس ووت  ،في رسالة وجهتها إلـى وزيـر الداخليـة المصـري مجـدي عبـد البفـار،
إن علـ ــى السـ ــلطات المص ـ ـرية أن تكشـ ــف فـ ــو اًر عمـ ــا إذا كانـ ــت تحتجـ ــز حالي ـ ـاً ،أو سـ ــابقاً الشـ ــبان
الفلسطينيين األربعة المختطفين منذ عشرين شه اًر.103

 تفقد قائد الجي

اللبناني العماد جوزف عون الوحدات العسكرية المنتشرة فـي مدينـة صـيدا ومحـيط

مخيم عين الحلوة ،حيث جال في مراكزها واطلع على إجراءاتها المتخذة للحفا علـى أمـن المدينـة

وجوارهـ ــا .وأكـ ــد عـ ــون أن الجـ ــي

سـ ــيرد بحـ ــزم علـ ــى أي اسـ ــتهداف يمـ ــس الم اركـ ــز العسـ ــكرية أو

التجمعات السكنية المحيطة بالمخيم ،وأي محاولة لنقل االشتباكات إلى خارجه ،الفتـاً إلـى أنـه مـن
غير المقبـول اسـتمرار االقتتـال العبثـي الـذي تفتعلـه بـين الحـين وا خـر عناصـر إرهابيـة ومتطرفـة،

ألنه يعرض سـالمة الفلسـطينيين وأهـالي األمـاكن المجـاورة للمخـيم للخطـر المباشـر ،ويـنعكس سـلباً
علــى الحيــاة االقتصــادية والمعيشــية لمنطقــة صــيدا .وأضــاف :إن أمــن المخيمــات الفلســطينية ،وأي
بقعة من األراضي اللبنانية هو جزء من األمن الوطني الشامل.104

 قـال وزيــر الخارجيــة الصــيني وانـغ يــي  Wang Yiإن بــالده تـدعم إقامــة دولــة فلســطين ذات ســيادة
وعاصمتها "القدس الشرقية" ،وفق حدود  ،1967وأوض أنه "من ال لم عدم تأسيس دولـة فلسـطين

ذات سيادة مطلقة على مدى  70عاماً".105
الجمعة2017/4/14 ،

 قال القيادي في حركة حماس صالح البردويل إن المؤامرة الجديدة التي تحاك على قطـاع غـزة لـن
تمــر ،مؤكــداً أن ارتــدادات هــذه المـؤامرة لــن تكــون إال فــي وجــه االحــتالل .وشــدد البردويــل علــى أن

حمــاس لــن تخضــع للضــبط السياســي ولــن تقبــل التهديــد ،مردفـاً" :صــبرنا عشــر ســنوات علــى ضــيم

أكبر مما يتوعد به عباس".106
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 شـ ــبه محمـ ــود الهبـ ــا  ،مستشـ ــار رئـ ــيس السـ ــلطة الفلسـ ــطينية ،قاضـ ــي القضـ ــاة ،قطـ ــاع غ ـ ـزة ب ـ ــ"مسجد
الضرار" ،مفتياً بوجوب اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضده "إلحباط مؤامرة تصـفية القضـية الفلسـطينية".

وذكر الهبا  ،خالل خطبة الجمعة بمقر المقاطعة في رام هللا بحضور عباس ،أن الوضع الحـالي فـي

غزة "يكاد يشبه حالة مسجد الضرار" التي أمر الرسول حينها بإحراق المسجد وتدميره.107

 أكــدت حركــة األح ـرار أن تهديــدات رئــيس الســلطة محمــود عبــاس لقطــاع غ ـزة "تُعــد ســابقة خطي ـرة
وتساوقاً واضحاً مع االحتالل وتهديداته ألبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع".108

 قــال رئــيس الـوزراء ووزيــر الـدفاع اإلسـرائيلي الســابق إيهـود بــاراك ،فــي مقابلــة معــه نشـرتها صــحيفة
يــديعوت أحرونــوت ،إن علــى "إسـرائيل" التــدخل فــي الحــرب األهليــة الــدائرة فــي ســورية "مــن منطلــق
أخالقي عميق ،فوجود إسرائيل مرتبط بالمحرقة" .ورأى باراك أن التدخل اإلسرائيلي يجب أن يكون

"تحت الرادار" ،أي من دون لفت األن ار.109

 قــام ســالح الجــو اإلس ـرائيلي بسلســلة تجــارب خطي ـرة لفحــص أداء وجاهزيــة طــائرات أف  16خــالل
القتال الجوي ،وامكانية تجنب الطـائرة لصـواريخ "أرض-جـو" مضـادة للطـائرات ،أو فقـدان السـيطرة
على الطائرة من قبل الطيارين على ارتفاع نحو  12كم فوق مستوى سط البحر والتحليـق بسـرعة

 5,000كم في الساعة بزاوية طيران  90درجة.110
السبت2017/4/15 ،

 أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن حماس تمتلك أوراق قوة ورصـيداً حقيقيـاً
فــي قضــية الجنــود اإلسـرائيليين األســرى بيــد المقاومــة فــي قطــاع غـزة ،ســتجبر قــادة االحــتالل علــى

التعامــل بجديــة مــع مطالــب المقاومــة .وقــال إن الكشــف عــن أي معلومــة مــن تفاصــيل "الصــندوق
األســود" الــذي تمتلكــه حمــاس بخصــوص الجنــود اإلس ـرائيليين األســرى فــي يــد المقاومــة فــي قطــاع
غ ـزة ،لــن يكــون إال بــثمن وضــمن جــزء مــن عمليــة التفــاوض .وكشــف مشــعل عــن وجــود عــدد مــن

الوساطات التي ُعرضت علـى الحركـة للتفـاوض غيـر المباشـر حـول قضـية تبـادل األسـرى ،إال أن
الحركة رفضت بدء التفاوض قبل اإلفراج عـن األسـرى الـذين اعتُقلـوا بعـد اإلفـراج عـنهم مـن صـفقة

وفــاء األح ـرار .ووصــف مشــعل تهديــدات رئــيس الســلطة محمــود عبــاس تجــاه قطــاع غ ـزة بــاألداء
المرتبك وغير المسؤول ،مؤكداً أن اإلمعان فـي معاقبـة قطـاع غـزة بحجـة االنقسـام وغيـره هـو جهـد
عبثي سيفشل كما فشل غيره.111

 أقــدمت أجه ـزة األمــن التابعــة للســلطة الفلســطينية علــى تســليم االحــتالل اإلس ـرائيلي عنص ـرين مــن
الوحدات الخاصة "المستعربين" بعد اقتحامهما حي رفيديا بنابلس.112



أفرجت سلطات االحتالل عن عميدة األسيرات الفلسطينيات لينـا الجربـوني ،بعـد قضـائها  15عامـاً

في السجون اإلسرائيلية.113
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أكد مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ  ،15في بيانه الختـامي ،التمسـك بحـق العـودة ،مشـدداً علـى عزيمـة
الشعب الفلسطيني خارج وطنه المحتل على تطوير حضوره وجهوده النتزاع حقوقه الثابتـة وتحقيـق

مطالبــه المشــروعة ،ومنــدداً باعتــداءات االحــتالل بالقــدس وحصــار غ ـزة .وعقــد المــؤتمر فــي مدينــة

روت ــردام الهولندي ــة ،تح ــت ش ــعار "مائ ــة ع ــام ..ننتص ــر ال ننكس ــر" ،بمش ــاركة يالف الفلس ــطينيين
والفلســطينيات الــذين توزعـوا علــى وفــود وجمــاهير غفيـرة ،وممثلــي مؤسســات ،ونقابــات ،واتحــادات،

وتجمعات ،وقيادات ،وشخصيات فلسطينية جاءته من أرجاء القارة األوروبية.114
األحد2017/4/16 ،

 قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا ،في كلمة له بمناسبة يوم األسير الفلسـطيني" :نعمـل
على كل المسارات إلعطاء قضية األسرى الزخم والدعم الحقوقي والـدولي الـذي تسـتحق ،للوصـول
بمعانــاتهم وأبنــاء شــعبنا إلــى أبعــد مكــان فــي هــذه األرض ،لضــمان إنهــاء االحــتالل وكســر قيــوده

واإلفراج عنهم دون قيد أو شرط".115

 أعلنت سلطة الطاقـة فـي قطـاع غـزة أن محطـة توليـد الطاقـة الكهربائيـة الوحيـدة توقفـت عـن العمـل

بعــد "نفــاد وقــود الــديزل الــالزم لتشــبيلها واص ـرار حكومــة التوافــق الــوطني الفلســطينية علــى فــرض

الض ـرائب علــى الوقــود ،مــا يرفــع ســعره إلــى أكثــر مــن ثالثــة أضــعاف ،ويحــول دون قــدرتنا علــى

الشراء" .وبتوقف المحطة عن العمل ،بـدأت شـركة توزيـع الكهربـاء فـي القطـاع بالعمـل وفـق جـدول

ســت ســاعات وصــل يومي ـاً ،قــد تــنخفض إلــى أربعــة فــي حــال تعطــل أي مــن خطــوط اإلمــدادات
اإلسرائيلية أو المصرية.116

 قال المتحدث باسـم حركـة حمـاس فـوزي برهـوم "إن علـى وفـد اللجنـة المركزيـة لحركـة فـت المنت ـر
قدومــه لبـزة أن يحســم أمـره ويختــار إمــا الشـراكة مــع الـرئيس عبــاس ،أو االنضــمام لبـزة المحاص ـرة
الثائرة بمواجهة هـذا العـدوان" .واتهـم برهـوم ،فـي تصـري عبـر صـفحته علـى الفيسـبوك عبـاس بأنـه

يقــود بالوكالــة عــدواناً رابعـاً علــى غـزة .وأضــاف قــائالً" :عبــاس يحاصــر غـزة ويعاقــب كــل مــن فيهــا

ويعزلها ويمنع الكهرباء ،والماء ،والدواء ،والعالج ،ويحرم المو فين كافة من أبسط حقوقهم".117

 كشــف وزيــر الطاقــة اإلس ـرائيلي يوفــال شــتاينتز عــن تحركــات تجريهــا حكومتــه مــن أجــل اســتعادة
جنودها األسرى لدى المقاومة الفلسطينية ،منذ العدوان على قطاع غزة في صيف .1182014

 قــال وزيــر اإلســكان اإلس ـرائيلي يــويف جاالنــت إنــه ال مفــر مــن حملــة عســكرية جديــدة ضــد حركــة
حماس في غزة ،قد تكون هذا الصيف .وأشار جاالنت ،في حديث إلذاعة الجي

اإلسرائيلي ،إلـى

ضرورة االستعداد لمثل هذه المواجهة في ل سعي حماس لحفر األنفاق وتطوير صواريخها.119

 أكـ ــد فريـ ــق الرصـ ــد والتوثيـ ــق فـ ــي مجموعـ ــة العمـ ــل مـ ــن أجـ ــل فلسـ ــطينيي سـ ــورية أن إحصـ ــاءات
المجموعــة ،وبــالتزامن مــع يــوم األســير الفلســطيني ،تشــير إلــى وجــود  1,183معــتقالً فلســطينياً فــي
17
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سجون الن ام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم ،ومن المتوقع أن تكون أعداد المعتقلـين

وضحايا التعذيب أكبر مما تم اإلعالن عنه.120

ُ كشف في "إسرائيل" عن ارتفاع هجرة اليهود الروس من "إسرائيل" في السنوات األخيرة ،حيـث عـاد
بعضــهم لموطنــه األصــلي فيمــا واصــل يخــرون ط ـريقهم إلــى دول أخــرى .ويــرج تحقيــق لصــحيفة
هآرتس أن الهجرة السلبية تبلغ ا الف سنوياً.121

الثنين2017/4/17 ،

 بــدأ مئــات األســرى فــي ســجون االحــتالل اإلسـرائيلي إضـراباً مفتوحـاً عــن الطعــام ،بــالتزامن مــع يــوم

األسـير الفلسـطيني .وأخـرج األسـرى فـي سـجون عسـقالن ،ونفحـة ،وريمـون ،وهـداريم ،وجلبـوع،

وبئــر الســبع كافــة األطعمــة الموجــودة فــي غ ـرفهم ،وأعلن ـوا بــدء إضـرابهم عــن الطعــام .وقــال رئــيس

هيئ ــة ش ــؤون األس ــرى والمح ــررين عيس ــى ق ارق ــع إن أكث ــر م ــن  1,500أس ــير يخوض ــون اإلضـ ـراب

الجماعي ،ضد سياسة اإلهمـال الطبـي ،واالنتهاكـات ،واالعتقـال اإلداري ،والمحـاكم الجـائرة ،ومنـع

الزيــارات .ونقلــت اإلذاعــة اإلس ـرائيلية العامــة عــن مصــلحة الســجون اإلسـرائيلية تقــديراتها بمشــاركة نحــو

 1,100أس ـ ــير ف ـ ــي اإلضـ ـ ـراب .وأض ـ ــافت أنه ـ ــا "ب ـ ــدأت باتخ ـ ــاذ إج ـ ـراءات انض ـ ــباطية بح ـ ــق هـ ـ ـؤالء
المضربين ،كما قامت بنقل عدد منهم إلى العزل االنفـرادي" .وأشـارت اإلذاعـة إلـى أن وزيـر األمـن

الــداخلي اإلس ـرائيلي جلعــاد أردان أوعــز بعــدم إج ـراء أي مفاوضــات مــع المعتقلــين المض ـربين عــن

الطعام.122

 قــال األســير مــروان البرغــوثي ،عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــت فــي مقــال لــه ،نش ـرته صــحيفة
نيويـ ــورك تـ ــايمز وترجمتـ ــه "الشـ ــرق األوسـ ــط" ،إن األع ـ ـوام الـ ـ ـ  15التـ ــي قضـ ــاها داخـ ــل السـ ــجون

اإلسـرائيلية ،خولتـه أن يصـب ا ن شـاهداً وضـحية للمن ومــة اإلسـرائيلية غيـر القانونيـة .وبـين أنــه
قرر مقاومة هذه االنتهاكات باإلضراب عن الطعام بعد أن استنفد جميع الخيارات األخرى.123

 أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبـو مـرزوق أن إجـراءات رئـيس السـلطة محمـود
عباس وتهديداته لقطاع غزة هي اسـتحقاق يريـد تقديمـه قبـل زيارتـه ألمريكـا ،وهـي اسـتجابة لـبعض

الطلبات فيمـا يخـص محاربـة "اإلرهـاب" ،والتحـويالت الماليـة لقطـاع غـزة ،علـى قاعـدة أنهـا تسـاعد
حماس .وحول إجـراءات حمـاس فـي الـرد علـى خطـوات عبـاس بـين أبـو مـرزوق أن الحركـة ليسـت
في حرب مع عباس وحكومته ،ومعركتها مع العدو الصهيوني فقط.124

 ناق

رئـيس الـوزراء الفلسـطيني ارمـي الحمـد هللا مـع المفـوض العـام لألونـروا بييـر كرينبـول ،خـالل

استقباله له في رام هللا ،أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان واألردن .وتم االتفاق على

أن ــه ال تبيي ــر عل ــى المن ــاهج الت ــي ت ــدرس ف ــي م ــدارس وكال ــة األون ــروا ،وأن أي تع ــديل عليه ــا ي ــتم
بالمشاورات الكاملة مع و ازرة التربية والتعليم.125
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 أكــد النــاطق العســكري باســم كتائــب القســام أبــو عبيــدة أن تحريــر األســرى الفلســطينيين مــن ســجون
االحتالل مسألة وقت .وقال أبو عبيدة ،في ذكرى يوم األسير" :نقول ألسرانا الذين يقضون زهرات
عمرهم في سجون االحـتالل ،أنـتم حاضـرون بيننـا ،وقضـيتكم محـط اهتمامنـا ،رغـم أجنـدة المقاومـة

المثقلة باألعباء الكبرى ،ورغم كل ما يحاك لشعبنا".126

 دعــا وزيــر المواصــالت واالســتخبارات اإلسـرائيلي يسـرائيل كــاتس إلــى تطبيــق عقوبــة اإلعــدام بحــق
األسرى الفلسطينيين ،وأكد من خالل تبريدة له على حسابه على توتير ،دعمه بأن تشرع الحكومة
تطبيق هذه العقوبة ،مثلما تنص عليها القوانين العسكرية اإلسرائيلية.127

الثالثاء2017/4/18 ،

 طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وفد اللجنة المركزيـة لحركـة فـت المتوقـع
قدومه ،بحمل إجابات واضحة حول القضايا الوطنية أهمها الموقـف مـن انتفاضـة القـدس والتنسـيق
األمني .وذكر الحية ،خالل مؤتمر صحفي بمدينة غزة ،أن حركة فت لم تتواصل مـع حمـاس فـي
غزة أو بالخارج لعقد لقاء حتى ا ن ،مضيفاً" :لم نسمع عن قدوم الوفـد إال عبـر وسـائل اإلعـالم".

ونص ـ الحيــة ال ـرئيس محمــود عبــاس ووفــد فــت بحــل ثــالث قضــايا قبــل عقــد أي لقــاء مــع حركتــه
ببزة ،وهي :إلبـاء الضـرائب عـن وقـود محطـة الكهربـاء ،ورفـع الخصـومات عـن رواتـب المـو فين،
واعادة مستحقات أسر الشهداء والجرحى.128

 أكـ ــدت حكومـ ــة الفلسـ ــطينية برئاسـ ــة ارمـ ــي الحمـ ــد هللا جاهزيتهـ ــا الفوريـ ــة لتسـ ــلم الـ ــو از ارت والـ ــدوائر
الحكومية في قطاع غزة.129

 شـدد القيــادي فـي حركــة حمـاس محمــود الزهــار علـى أن مـؤامرة رئـيس الســلطة محمـود عبــاس ضــد
قطاع غزة ستفشل ،مؤكداً أنها لن تنج أبداً أمام صمود الحركة والشعب الفلسطيني .ودعا الزهار
إلى االحتكام لصناديق االقتراع في انتخابات رئاسية وتشريعية.130

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة فت عزام األحمد إن "قطر أرسلت مقترحـات ،قبـل زهـاء الشـهر،
إلــى حركتــي فــت وحمــاس بهــدف تحقيــق المصــالحة وانهــاء االنقســام ،بانت ــار رد الدوحــة والخطــوة

المقبلــة مــن تحركهــا" .وقــال األحمــد إنــه "ال يوجــد توافــق حــول زيــارة الوفــد" إلــى قطــاع غ ـزة ،والــذي
شــكلته "مركزيــة فــت " لبحــث الحلــول المناســبة بشــأن أزمــة رواتــب مــو في غ ـزة ،وذلــك بعــد ق ـرار

الخصم التي فرضتها الحكومة الفلسطينية على رواتبهم.131

 ف ــازت كتل ــة الش ــهداء التابع ــة لحرك ــة ف ــت ف ــي انتخاب ــات مجل ــس طلب ــة جامع ــة النج ــاح الوطني ــة،
بحصولها على  41مقعداً من أصل  81مقعداً .وحصلت الكتلة اإلسالمية "كتلـة فلسـطين المسـلمة"

علــى  34مقعــداً ،وجبهــة العمــل الطالبــي التقدميــة "كتلــة الشــهيد أبــو علــي مصــطفى" علــى ثالثــة

وكل من كتلـة االسـتقالل وكتلـة اتحـاد الطلبـة وكتلـة الشـهيد عمـر القاسـم علـى مقعـد واحـد.
مقاعدٌّ ،
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وأش ــار عمي ــد ش ــؤون الطلب ــة ف ــي الجامع ــة موس ــى أب ــو دي ــة إل ــى أن ع ــدد الطلب ــة مم ــن يح ــق له ــم

االنتخ ـاب بلــغ  20,237طالب ـاً ،فيمــا بلــغ عــدد المقتــرعين  11,765طالب ـاً ،أي بنســبة  .%58وقالــت

الكتلة اإلسالمية إن هناك تجاوزات وتزوي اًر جرى في انتخابات مجلس طلبة الجامعة ،بالتزامن مـع
التواجد المكثف لعناصر أمن السلطة داخل حـرم الجامعـة .وأوضـ مـؤمن صـباح ،المتحـدث باسـم

ير مفصالً للجنة اإلشراف على االنتخابات.132
الكتلة بالجامعة ،أن الكتلة سترفع تقر اً

 ن م ــت حرك ــة حم ــاس أربع ــين مس ــيرة ووقف ــة احتجاجي ــة ف ــي محاف ــات قط ــاع غـ ـزة كاف ــة؛ رفضـ ـاً
لـ"مؤامرة محمود عباس ضد غزة" ،شارك فيها عشرات ا الف.133

 اقتــرح وزيــر ال ــدفاع اإلس ـرائيلي أفيج ـدور ليبرم ــان تبنــي سياســة رئيس ــة الــوزراء البريطانيــة الس ــابقة
مارجاري ــت تاتش ــر  Margaret Thatcherف ــي التعام ــل م ــع األس ــرى الفلس ــطينيين المضـ ـربين ع ــن
الطعــام ،والتــي مفادهــا عــدم مفاوضــة األســرى ،وتــركهم يســتمرون فــي إض ـرابهم المفتــوح حتــى ولــو

وصل األمر إلى استشهادهم.134

 قـال وزيـر األمــن الـداخلي جلعـاد أردان فــي تصـريحات لإلذاعـة العســكرية إن "هـذا إضـراب سياســي
قـ ــاده البرغـ ــوثي خدم ـ ـةً لمصـ ــالحه ،وذلـ ــك فـ ــي إطـ ــار الص ـ ـراع علـ ــى م اركـ ــز القـ ــوى داخـ ــل السـ ــلطة

الفلسطينية وليس لدينا شك في ذلك" .وأضاف أن "الحديث هو عن قتلة ومجرمين يحصـلون علـى
ما يلزم القانون الدولي بمنحهم ...نحـن بصـدد أسـرى أمنيـين قـاموا بجـرائمهم لـدوافع قوميـة ،وهنـاك

فرق مبرر في التعامل معهم ومع سجناء جنائيين".135

 تــوفي الضــابط المتقاعــد فــي الجــي

اإلس ـرائيلي غــادي شــيفي  ،Gadi Shefiليصــب ثــاني ضــابط

يفارق الحياة خالل أيام خارج "إسرائيل" .وكان شيفي يتولى قيـادة وحـدة الكومانـدوز Commandos

البحري الخاصة "شييطت  13أو  ،"Shayetet 13حيث توفي نتيجة سكتة قلبية خالل قضاء عطلة

رتـز Pinhas Zoaretz
األعيـاد اليهوديـة فـي تايالنـد .وأعلـن منــذ أيـام عـن وفـاة الضـابط بنحــاس زو ا

جراء سكتة قلبية ألمت به خالل رحلة عطلة األعياد إلى فيتنام.136

 حققت جامعة بيرزيت نتائج مبهرة في البطولة الدوليـة الرابعـة لمنـا رات الجامعـات باللبـة العربيـة،
التــي أقيمــت فــي العاصــمة القطريــة الدوحــة فــي الفت ـرة  ،2017/4/12–8بمشــاركة  87فريق ـاً مــن 46

دولة حول العالم ،وقد حلت بيرزيت األولى فلسطينياً ،والثانية عربياً ،والرابعة عالمياً.137
األربعاء2017/4/19 ،

 قــال رئــيس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس إنــه مســتعد للقــاء رئــيس ال ـوزراء اإلس ـرائيلي بنيــامين
ترمب ،المتوقع أن يجتمـع بـه فـي بدايـة
نتنياهو في واشنطن ،تحت رعاية الرئيس األمريكي دونالد ا

شهر أيار /مايو .1382017
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 أكد القيادي في حركة حماس صالح البردويل أن اللقاء الـذي عقـد بـين قيـادة حمـاس وقيـادة حركـة
فت في قطاع غزة كان إيجابياً وودياً للباية .وقـال البردويـل فـي تصـري صـحفي" :توافقنـا مـع وفـد
فت على قيام حكومة التوافق بأداء مهامها في قطاع غزة وأن تتنحى اللجنـة اإلداريـة التـي صـادق

عليها المجلس التشريعي إلدارة األوضاع في غزة حال استالم الحكومة مهامها بشكل كامل".139

 أعلنــت و ازرة الصــحة الفلســطينية عــن استشــهاد فلســطيني بعــدما أصــيب برصــاص ق ـوات االحــتالل
اإلسرائيلي ،قرب مفرق عصيون جنوب بيت لحم ،بحجة تنفيذه عملية دعس.140

الر أمريكياً لصـال مؤسسـة األمـم المتحـدة لألعمـال المتعلقـة باأللبـام
 تبرعت اليابان بـ  900,650دو اً

) United Nations Mine Action Service (UNMASبهـدف مواصـلة أعمالهـا فـي قطـاع غـزة،

الساعية للتخلص من مخلفات الحرب األخيرة.141

 أع ـ ــرب المنسـ ـ ق الخ ـ ــاص لألم ـ ــم المتح ـ ــدة لـ ـ ــ" عملية الس ـ ــالم ف ـ ــي الش ـ ــرق األوس ـ ــط" نيكـ ـ ـوالي
مالدينوف ،في بيان له ،عن القلق الشديد إزاء الوضع المتوتر في غزة حيث تتكشف أزمة الطاقة
مــن جدي ــد .وق ــال مالدين ــوف إن إص ــالح ش ــركة توزيــع الكهرب ــاء ف ــي غــزة أم ــر ض ــروري لتحس ــين
تحصــيل اإليـرادات والشــفافية بمــا يتماشــى مــع المعــايير الدوليــة .وأكــد علــى أن ســلطة األمــر الواقــع

في غـزة يجـب أن تضـمن تحسـين معـدالت الجبايـة ،وأن يـتم إرجـاع العائـدات التـي يـتم جمعهـا فـي

غزة إلى السلطات الفلسطينية الشرعية ،من أجل الحفا على تدفق الوقود والكهرباء.142

 فرضت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية حكماً بالسجن الفعلـي لمـدة سـتة أعـوام ،وعقوبـة بالسـجن مـع
وقف التنفيذ ودفع غرامة على نواف بني عودة ،الشرطي الفلسطيني الذي دين بـإطالق النـار علـى

شخص ،وتشوي

اإلجراءات القضائية في الحادث الذي أسـفر عـن مقتـل مسـتوطن ،واصـابة عـدة

إسرائيليين يخرين ،في  2011/4/24في منطقة قبر يوسف في نابلس.143

 قــال رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو أمــام لجنــة المراقبــة البرلمانيــة خــالل مناقشــتها تقريــر م ارقــب
الدولة عن الحرب اإلسرائيلية علـى قطـاع غـزة صـيف  ،2014إن "هنـاك حـاالت ال يمكـن التوصـل
فيهــا إلــى تســويات سياســية .هنــاك تن يمــات مثــل داع ـ

وحمــاس تضــعنا أمــام أحــد خيــارين ،إمــا

التوصل إلى نـوع مـن االحتـواء ،أو أن تشـتبك معهـا ...بن ـري خيـار البـدائل السياسـية مـع حمـاس
أمر ٍ
هاذ ...ال بدائل سياسية مع هذه الحركة طالما تتمسك بالقضاء علينا" .وكرر نتنياهو االدعاء
بأن "إسرائيل" لم تكن ترغب في الحرب "لكنها اضطرت للقيام بها بعد خطف الفتيان الثالثة ،ومنذ

خطفهم صرنا في منحدر ولم يكـن ممكنـاً وقفـه ،رغـم أننـا حاولنـا تفـادي الحـرب بكـل الطـرق ،لكننـا
ٍ
وقاس".144
أمام عدو مرير
 كش ــفت من م ــة "بي ــت المق ــدس اليه ــودي" ،وه ــي من م ــة يميني ــة متطرف ــة تش ــرف عل ــى اقتحام ــات

المصــلين اليهــود إلــى باحــات المســجد األقصــى ،أن "زيــارات اليهــود" زادت فــي عيــد الفص ـ 2017

بنسـبة  %35عنهـا فـي عيــد الفصـ  .2016وقالـت المن مــة ،فـي بيـان رســمي لهـا ،إن عـدد اليهــود
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الذين دخلوا األقصى ارتفـع مـن  650فـي سـنة  2015إلـى  1,015فـي سـنة  ،2016والـى  1,373فـي
سنة .1452017

 أكــدت رابطــة علمــاء فلســطين ،أن الشــعب الفلســطيني بــريء تمام ـاً مــن كــل المتربصــين بالمقاومــة
الفلسطينية الذين يسعون للنيل مـن صـمود الشـعب الفلسـطيني المحاصـر فـي قطـاع غـزة ،معتبـرين
أن خطوات رئيس السلطة محمود عباس ضد قطاع غزة إنما تخدم االحتالل بشكل مباشر.146
الخميس2017/4/20 ،

 وقــع وزيــر األشــبال العامــة واإلســكان مفيــد الحســاينة عقــود مشــاريع فــي المنحــة اإليطاليــة إلعــادة
إعمار غزة .وقال الحساينة إن العقود تشمل مشاريع التصميم والخدمات الهندسية ألعمال التخطيط
والبنية التحتية ألبراج الندى شمال قطاع غزة بقيمة مليوني يورو (نحو  2.15مليون دوالر).147

 قــال المفــوض السياســي العــام والنــاطق الرســمي باســم المؤسســة األمنيــة الفلســطينية الل ـواء عــدنان

ضــميري إن ســلطات االحــتالل اعتقلــت منــذ ســنة  2011مــا يزيــد علــى  3,436عســكرياً مــن مختلــف
أذرع المؤسسة األمنية .وأضاف ضميري ،في تصـري صـحفي ،إن مـا يقـارب  500أسـير عسـكري
من منتسبي المؤسسة األمنية على اختالف رتبهم العسكرية ،ومن ضمنهم اللواء فؤاد الشوبكي ،ما

زالوا خلف القضبان يقضون أحكاماً جائرة يصل بعضها إلى عدة مؤبدات.148

 نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يتضـمن رسـالة مـن الجنـود اإلسـرائيليين األسـرى لـديها فـي قطـاع

غ ـزة .وأوض ــحت الكتائ ــب أن الرس ــالة م ــن الجن ــديين ش ــاؤول يرون  Shaul Aaronوه ــدار غول ــدن
 Hadar Goldinإلى أهاليهما تحت عنوان "#حكومتكم_تكذب #النص نفسه باللبة العبرية".149

 لوحت األحزاب الحريدية بإحداث أزمة ائتالفيـة ،وهـددت باالنسـحاب مـن حكومـة بنيـامين نتنيـاهو،
مــا سيتســبب بســقوطها ،وذلــك علــى خلفيــة ق ـرار المحكمــة العليــا اإلس ـرائيلية بالمصــادقة علــى فــت

مصــال تجاريــة فــي مدينــة تــل أبيــب فــي أيــام الســبت .وطالبــت األح ـزاب الحريديــة الحكومــة بســن

قانون يلتف على قرار المحكمة العليا.150

 بـادرت من مـة "شــبيبة االتحـاد الـوطني  "National Youth Unionاليمينيـة اإلسـرائيلية إلـى تن ــيم
از لألســرى الــذين يخوض ـون إض ـراباً عــن
حفــل ش ـواء بــالقرب مــن ســجن عــوفر اإلس ـرائيلي ،اســتفز اً

الطعام.151

 ن ــم مكتــب العالقــات اإلعالميــة فــي حــزب هللا اللبنــاني جولــة إعالميــة لنحــو مئــة صــحفي يمثلــون
أكثــر م ــن خمس ــين وس ــيلة إعالمي ــة محلي ــة وعربيــة ودولي ــة ،عل ــى الشــريط الح ــدودي م ــع فلس ــطين
المحتلة في منطقة الناقورة .وتخلل الجولة شـرح قدمـه ضـابط فـي الحـزب لـبعض الوقـائع العسـكرية
والجبرافية في المنطقة التي تشرف عليها عشرات المواقع العسكرية اإلسرائيلية.152
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 قال المنس ق الخاص لألمم المتحدة لـ" عملية السالم فـي الشـرق األوسـط" نيكـوالي مالدينـوف،
خــالل إحاطتــه أمــام جلســة مجلــس األمــن الــدولي حــول الوضــع فــي الشــرق األوســط بمــا فــي ذلــك
القضية الفلسطينية ،إن التطورات على صعيد النزاع العربي  -اإلسرائيلي ما زالت تلقى صدى فـي

المنطق ــة .وق ــال مالدين ــوف إن "إنه ــاء االح ــتالل وتحقي ــق ح ــل ال ــدولتين ل ــن يح ــل جمي ــع مش ــاكل
المنطقة ،ولكن طالما أن هذا النزاع مستمر ،سيستمر في تبذيتها".153

 دعت الواليات المتحدة مجلس األمن الدولي إلـى تخفيـف تركيـزه علـى النـزاع اإلسـرائيلي الفلسـطيني
واعطاء األولوية لمنطقة الشرق األوسط ونشاطات إيران "التدميرية جداً".154

 صــوتت أغلبيــة أعضــاء المجلــس البلــدي فــي بلديــة مدينــة برشــلونة اإلســبانية لمصــلحة قـرار يفــرض
احت ـرام حقــوق اإلنســان علــى الــدول التــي تنتمــي إليهــا الشــركات والمؤسســات التــي ســيتم توقيــع أي
اتفاق معها في المستقبل .ويشير هذا االتفاق إلى الشركات التي لها عالقة مع االحتالل العسكري

ويعد تبني برشلونة لهذا القرار إنجا اًز كبي اًر ،وخطوة إيجابية ،وبه تصل عـدد المـدن التـي
لفلسطينُ .
تبنت المقاطعة في إسبانيا إلى سبعين مدينة.155
الجمعة2017/4/21 ،

 شـ ــدد نائـ ــب رئـ ــيس المكتـ ــب السياسـ ــي لحركـ ــة حمـ ــاس إسـ ــماعيل هنيـ ــة علـ ــى أن حريـ ــة األسـ ــرى
الفلسطينيين في سجون االحتالل وعد قطعته المقاومة على نفسها.156

 أكــد وزيــر األســرى الســابق والقيــادي فــي حرك ـة حمــاس وصــفي قبهــا وصــول الح ـوارات مــع ممثلــي
مصــلحة الســجون إلــى طريــق مســدود فــي ســجن هــداريم ،مبين ـاً أنــه "توقفــت االتصــاالت كلي ـاً يــوم
الخميس  ."2017/4/13وقـال قبهـا ،فـي منشـور علـى صـفحته فـي الفيسـبوك" :خرجـت بـاألمس مـن

سجن هدريم مضرباً عن الطعام لليوم الرابع على التوالي متضامناً ومسانداً لمن تـركتهم خلفـي مـن

أسرى شعبنا" .وبين أن كافة الفصائل في سجن هداريم تشارك باإلضراب بق اررات تن يمية.157

 أثنى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو على سياسة إدارة الرئيس األمريكي دونالد ت ارمـب،
خـالل اسـتقبال وزيـر الـدفاع األمريكـي جـيمس مـاتيس  .James Mattisوقـال نتنيـاهو إنـه "ال يوجـد
إلسرائيل صديقة أفضل من أمريكـا ،ولـيس ألمريكـا صـديقة أفضـل مـن إسـرائيل .هـذه شـراكة مبنيـة
علــى قــيم مشــتركة بــأعمق معنــى للكلمــة .نشــعر بأنــه حــدث تبييــر كبيــر فــي االتجــاه الــذي تتخــذه

السياســة األمريكيــة" .وقــال مــاتيس إن "إس ـرائيل حليفتنــا وصــديقتنا القديمــة فــي المنطقــة .الخط ـران
اللــذان تواجههمــا إسـرائيل وجميــع الــدول األخــرى بالمنطقــة ،التــي تحــاول أن تحــاف علــى االســتقرار

واله ــدوء واالزده ــار فيه ــا ،هم ــا الخطـ ـران الل ــذان جئ ــت لبحثهمـ ـا م ــع رئ ــيس الحكوم ــة ،خاص ــة ف ــي

األسبوع الذي يسبق يوم إحياء ذكرى المحرقة النازية".158
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 قال النائب في الكنيست اإلسرائيلي إيريل مرجاليت  ،Erel Margalitفي ختام لقـاء مـع عضـو اللجنـة
المركزية لحركة فت اللواء جبريل الرجوب ،إن رفض الحكومـة مطالـب األسـرى واالسـتخفاف بمعركـة
اإلضراب "تصرف غير مسؤول سيؤدي إلى انفجار خطير لألوضاع في المناطق الفلسطينية".159



أ هــرت د ارســة للمركــز العربــي للتخطــيط البــديل فــي الــداخل الفلســطيني المحتــل وجــود أكثــر مــن

 12,700مبنـى غيــر مـرخص فــي  14بلـدة ،مــن بينهــا نحـو  7,367مبنــى سـكنياً .وأوضــحت الد ارســة
أن عدد السكان في هـذه البلـدات (قلنسـوة ،ويركـا ،وعـارة  -عرعـرة ،وداليـة الكرمـل ،وجـت المثلـث،

والمبار ،وطمرة ،وعسفيا ،وكفرقرع ،ومجد الكروم ،وبيت جن ،وكفرقاسم ،الرامة وعرابة) يبلغ نحـو
 252,700فلس ــطيني ،أي م ــا يق ــارب  %25م ــن مجم ــوع الس ــكان ف ــي البل ــدات العربي ــة ،دون األخ ــذ
بالحسبان البلدات العربية في النقب الصحراوي ،والتي لم يشملها البحث.160

 طالــب رئــيس الحكومــة اإلس ـرائيلية ،بنيــامين نتنيــاهو ،فــي مقابلــة مــع شــبكة فــوكس نيــوز

FOX

 ،NEWSالســلطة الفلســطينية بإثبــات التزامهــا بــ"السالم" عــن طريــق وقــف المخصصــات التــي تــدفع

لألســرى الفلس ــطينيين ف ــي س ــجون االح ــتالل .وادعــى نتني ــاهو أن ــه "عل ــى الفلس ــطينيين أن يجت ــازوا
اختبار السالم" ،وبحسـبه فإنـه علـى "السـلطة الفلسـطينية أن تحـارب اإلرهـاب ،وتوقـف الـدفع مقابـل
اإلرهاب ،وتوقف الدفع للمخربين".161

السبت2017/4/22 ،

 رفضت الحكومة البريطانية تقديم أي اعتذار يتعلق بوعد بلفور ،وقالـت فـي بيـان لهـا إنـه "موضـوع
تــاريخي وال نيــة لهــا باالعتــذار عنــه" .وأعربــت لنــدن عــن "الفخــر بــدور بريطانيــا فــي إيجــاد دولــة

إسرائيل" ،مؤكدة أنه من "المهم في هذه المرحلة هو دفع عجلة السـالم مـن خـالل دولتـين إسـرائيلية
وفلسطينية ،تعيشان بسالم جنباً إلى جنب".162

 قال المستشار اإلعالمي لألونروا عدنان أبو حسنة :إن عدد المسـتفيدين مـن بـرامج األونـروا الـذين
يتلقون مساعدات غذائية منت مة وصل إلى مليـون الجـف فلسـطيني تقريبـاً .وأضـاف أنـه "فـي عـام

 ،2016تمكــن مكتــب غ ـزة اإلقليمــي مــن تــوفير أكثــر مــن  27,700و يفــة ...حيــث تقــيم تحلــيالت
األونروا الداخلية أن ذلك الرقم يمثـل  %9.6مـن قـوة العمـل العاملـة فـي قطـاع غـزة" ،مشـي اًر إلـى أن

األونروا بذلك أسهمت في تخفيف نسبة البطالة بـ .163%5.6
األحد2017/4/23 ،

 أكدت مصادر رسمية عبريـة إصـابة أربعـة إسـرائيليين فـي مدينـة تـل أبيـب ،إثـر عمليـة طعـن قالـت
إن منفذها شاب فلسطيني .وقال موقع  0404العبري "إن الشاب الفلسطيني اعترف خالل التحقيـق
األولي معه ،أن تنفيذه العملية جاء ألسباب قومية".164
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 رفضـت من مــة التحريــر الفلســطينية طلــب رئــيس الــوزراء اإلسـرائيلي بنيــامين نتنيــاهو بــالتوقف عــن
دفـ ــع مخصصـ ــات األسـ ــرى الفلسـ ــطينيين كأحـ ــد شـ ــروط اسـ ــتكمال "عمليـ ــة السـ ــالم" .وقـ ــال أحمـ ــد

مجدالني ،عضو اللجنة التنفيذية للمن مة إن تصريحات نتنيـاهو حـول وقـف مخصصـات األسـرى
هي "تحريض على السـلطة الفلسـطينية ،واسـتكمال للمسلسـل الـداعي إلـى اعتبـار الصـندوق القـومي

الفلسطيني (من مة إرهابية)".165

 دعــا المتحــدث باســم و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني فــي قطــاع غ ـزة إيــاد البــزم الســلطات المص ـرية لفــت

معبر رف بأسرع وقـت؛ للتخفيـف مـن صـعوبة ال ـروف اإلنسـانية القائمـة فـي القطـاع غـزة .وقـال البـزم
في تصري " :ما زال معبـر رفـ مبلقـاً منـذ  45يومـاً علـى التـوالي ،وهـذه أطـول فتـرة إغـالق للمعبـر
خالل الشهور الثمانية الماضية ،مما زاد من صعوبة األوضاع اإلنسانية في قطاع غـزة" .وأوضـ

أن عــدد المســجلين فــي كشــوفات الحــاالت اإلنســانية وصــل إلــى مــا يزيــد عــن  20ألــف حالــة مــن

المرضى ،والطلبة ،وحملة اإلقامات والجوازات األجنبية.166

 عبر إسماعيل هنية ،نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس ،عـن تضـامنه الكامـل مـع حملـة
اإلفراج عن األسير فؤاد الشوبكي ،وتبنيه لمطالبها العادلة .وأكد هنية علـى تضـامنه أيضـاً ودعمـه
واسناده الخطوات النضالية التي يقوم بها األسرى في سجون االحتالل.167

 دعــا ع ـزام األحمــد ،عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــت  ،إلــى ضــرورة "التحــرك العاجــل للن ــر فــي
وض ــعية األس ــرى الفلس ــطينيين ،وتقري ــر الت ــدابير الت ــي تتناس ــب م ــع فداح ــة االنتهاك ــات اإلسـ ـرائيلية

لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة".168

 قـال وركنيـه قيبيهـو  ،Workneh Gebeyehuوزيـر الخارجيـة اإلثيـوبي ،إن بـالده ستسـاعد "إسـرائيل"
فــي اإلف ـراج عــن أف ارهــام منبيســتو  ،Avraham Mengistuالمحتجــز لــدى حركــة حمــاس فــي قطــاع
غزة .وجاءت أقوال قيبيهو بعد لقاء جمعه بالوزير اإلسرائيلي أيوب قـرا ،الـذي طلـب منـه المسـاعدة

في عودة منبيستو من غزة.169

 نقـل موقــع القنــاة التلفزيونيــة اإلسـرائيلية العاشـرة عــن وزيــر الـدفاع اإلسـرائيلي الســابق موشــيه يعلــون
قوله إن تن يم داع

أطلق النـار مـرة واحـدة باتجـاه الجـوالن واعتـذر .وأشـار يعلـون إلـى أن "أغلـب

حاالت إطالق النار كانت تحصل من أراضي تقع تحت سيطرة الجي

السوري".170

 قتل ثالثة مقاتلين من "قوات الدفاع الوطني" الموالية للن ام السوري ،وأصيب اثنان يخران بجروح،
جراء قصف إسرائيلي استهدف معسك اًر تابعاً لها في منطقة القنيطرة جنوب سورية.171

الثنين2017/4/24 ،

 قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــت حســين الشــيخ" :إن حمــاس جــزء مــن النســيج االجتمــاعي
والــوطني الفلســطيني ،ونحــن لســنا بصــدد محاربتهــا ،وانمــا إنهــاء االنقســام الــذي دام عش ـرة أع ـوام".
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وأضــاف" :لــدينا القـرار بإنهــاء االنقســام وفــق االتفاقيــات الموقعــة مــع حمــاس ،واال فلتتحمــل حمــاس

مسؤولياتها كقوة منقلبة متمردة على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة".172

 قــال األســير مــروان البرغــوثي ،فــي رســالة بعثهــا مــن ســجنه ،إنــه مــن الضــروري مســاندة إض ـراب
األسرى ،وضمان احترام القانون الدولي الذي يحف حقوقهم .وشدد على أن "إضراب األسـرى عـن
الطعــام هــو وســيلة شــرعية وســلمية لمواجهــة انتهــاك حقــوقهم التــي يكفلهــا القــانون الــدولي" .وتــابع
البرغوثي" :لقد قررنا خوض هذا اإلضراب؛ ألن إسرائيل لـم تتـرك لنـا أي خيـار يخـر" .وأوضـ إن

يزلــون
"إسـرائيل" تســتمر فــي اعتقــال النـواب الفلســطينيين دون محاكمــات شــرعية ،وأن  13مــنهم مـا ا
داخل سجونها .ومضى قائالً" :قام برلمانيون إسرائيليون بـالتحريض علـى اعتقالنـا ودعمـوه ،هـا هـم
يجلسون بينكم في المحافل البرلمانية الدولية ويحرمون علينا ذلك".173

 فــرض رئــيس الحكومــة اإلسـرائيلية بنيــامين نتنيــاهو علــى وزيــر الخارجيــة األلمانيــة زيبمــار غابرييــل
 Sigmar Gabrielأن يختــار بــين إجـراء لقــاء مــع رئــيس الحكومــة أو من متــي "يكســرون الصــمت"
وبتسيليم.174

 نجحــت الجاليــة الفلســطينية فــي بريطانيــا فــي عــرض فــيلم وثــائقي عــن معانــاة األســرى الفلســطينيين
بــالتزامن مــع إضـرابهم عــن الطعــام ،وذلــك علــى الــرغم مــن جهــود مضــنية بــذلها اللــوبي الصــهيوني

لعرقلة عرض الفيلم ،فيما تال العرض محاضرة ألقاها محامي األسرى جواد بولس بحضور السفير
الفلسطيني في لندن مانويل حساسيان الذي ألقى هو ا خر كلمة أمام جمهور الحاضرين.175

 أعلــن االتحــاد العــام لمــو في األونــروا فــي غ ـزة رفضــه لقيــام إدارة الوكالــة بإصــدار عقوبــات بحــق
بعض المو فين بداعي استخدام الفيسبوك في أمور وطنية.176

 أعل ــن عيس ــى ق ارق ــع رئ ــيس هيئ ــة ش ــؤون األس ــرى والمح ــررين ،أن األس ــرى غي ــر المضـ ـربين ب ــدأوا
بخطـوات مســاندة إلخــوتهم المض ـربين ،عبــر إعــادة وجبــات الطعــام لســلطات الســجون ثــالث م ـرات

أسبوعياً ،كخطوة احتجاجية أولى ضد االحتالل وتضامناً مع األسرى في السجون األخرى ،مؤكـداً
أن هناك خطوات تصعيدية أخرى لهم خالل األيام المقبلة.177

 ذكرت القناة العبرية العاشرة أن الواليات المتحدة األمريكية تسـعى إلحبـاط قـرار فـي اليونسـكو ينفـي
عالقة "إسرائيل" باألماكن المقدسة في القدس .وقالت القناة إن "ممثل الواليات المتحدة بعث رسالة

للدول األعضاء قال فيها بـأن بـالده تشـعر بقلـق بـالغ إزاء القـ اررات األحاديـة الجانـب المنحـازة ضـد
إسـ ـرائيل ،وأن ه ــدفها م ــن من ــع تمري ــر مث ــل ه ــذه القـ ـ اررات؛ دع ــم عملي ــة الس ــالم ب ــين الفلس ــطينيين
واإلسرائيليين".178

 قال أنطونيو غوتيرس ،مخاطباً المؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك ،إنه "سيضمن" التـزام هـؤالء

الــذين يعملــون تحــت رئاســته بالمبــاد التــي ي ارهــا صــحيحة ،مضــيفاً" :بصــفتي أمين ـاً عام ـاً لألمــم
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المتحــدة أعتبــر أن إسـرائيل تحتــاج أن تعامــل كأيــة دولــة أخــرى" .ووعــد غــوتيرس بأنــه ســيكون "فــي

المقدمة" في الصراع ضد ما أسماه "معاداة السامية".179

 دشـن ســجناء سياســيون ســابقون ومن مــة حقوقيــة فــي جنــوب إفريقيــا حملــة بعنـوان "مبــادرة مقاطعــة
إسرائيل من أجل فلسطين" ،دعماً لألسرى الفلسطينيين ،الذين بدأوا إضراباً في .1802017/4/17

 شهدت حوادث معاداة السامية في الواليات المتحدة ارتفاعاً كبي اًر بنسبة  ،%86في الربع األول مـن
سنة  ،2017بحسب معطيات جديدة جمعتها رابطة "مكافحة التشهير".181

الثالثاء2017/4/25 ،

 قال القيادي في حركـة حمـاس صـالح البردويـل إن قيـادة فـت فـي قطـاع غـزة أبلبـت قيـادة حمـاس،
خالل لقاء جمعهما ،أن خصم رواتب المو فين من أبناء قطاع غزة سيتوقف بدءاً من شهر أيار/
مايو  .2017وأضاف البردويل" :طلبنا من وفد قيادة فت في غزة الـذي جلسـنا معـه قبـل أيـام إعـادة

الخصومات التـي تـم اقتطاعهـا مـن المـو فين"؛ مشـي اًر إلـى أن الوفـد تـذرع بـأن مشـكلة الخصـومات
"شأن داخلي بفت " ،في حين شدد البردويل على أنه "ليس شأناً داخلياً بل هو شأن وطني".182

 أكــد رئــيس هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين الفلســطينيين عيســى ق ارقــع أن األســرى المضـربين عــن
الطعام ذاهبون في معركة األمعاء الخاوية حتى النهاية ،وأنهم مصممون على النصر أو الشهادة،

مضيفاً أن إضرابهم إنساني مطلبي بامتياز ،وليست له أي خلفية سياسية.183

 قــال ضــابط كبيــر فــي الجــي

اإلس ـرائيلي إن أس ـوأ تهديــد فــي وجهــة ن ــر "إس ـرائيل" هــو حــزب هللا

اللبناني ،ولكـن التهديـد األكثـر تسـارعاً فـي التطـور واألقـرب للمواجهـة هـو حركـة حمـاس فـي قطـاع
غ ـزة .وأضــاف الضــابط "أن ـه خــالل أيــام ســتتوقف إمــدادات الكهربــاء إلــى قطــاع غ ـزة وســنرى كيــف

ستتصــرف حمــاس" .وكشــف أن الجــي

أنفاق حماس.184

اإلس ـرائيلي جه ـز أطنان ـاً مــن المتفج ـرات الســتخدامها ضــد

 ق ــال القي ــادي ف ــي حرك ــة حم ــاس مش ــير المص ــري "إن س ــالح المقاوم ــة غي ــر مط ــروح عل ــى أجن ــدة
اللقاءات مع حركـة فـت  ،وال يمكـن ألحـد أن يمـس طـرف ذلـك السـالح" .وأضـاف المصـري ،خـالل

لقاء عبر فضـائية األقصـى" ،إن المطلـوب اليـوم هـو ترتيـب األولويـات الفلسـطينية ،فاألولويـة ا ن
هـ ــي ترتيـ ــب البيـ ــت الفلسـ ــطيني قبـ ــل الترتيـ ــب مـ ــع ت ارمـ ــب ونتنيـ ــاهو ،لـ ــرص الصـ ــف الفلسـ ــطيني

وتوحيده".185

 قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــت حســين الشــيخ إن الســلطة الفلســطينية ســتعد حمــاس قــوى
متمــردة علــى الشــرعية ،وعليهــا تحمــل تبعــات رفــض شــروط عبــاس .وزعــم الشــيخ بــأن " %30مــن
كهرباء غزة تذهب ألنفاق حماس ومساجدها".186
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 أعلنت عضو المجلس الثوري لحركة فت فدوى البرغوثي أن مصلحة السجون اإلسرائيلية تمنع أي
اتصال مع زوجها وباقي األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.187

 طال ــب رئ ــيس المعارض ــة اإلسـ ـرائيلية إس ــحق هرتس ــوغ ،وفقـ ـاً إلذاع ــة ريش ــت بي ــت العبري ــة ،وزي ــر
الخارجية األلماني زيبمار غابرييل بالتدخل لدى حماس إلعادة الجنود اإلسرائيليين المفقودين ببـزة

منذ حرب .1882014

 أعلنــت وزي ـرة العــدل اإلس ـرائيلية إيليــت شــاكيد  Elite Shakedأنهــا عينــت المحاميــة هنــاء خطيــب
لتكون أول قاضية شرعية عربية في المحاكم اإلسالمية.189

 شــرعت و ازرة اإلســكان اإلس ـرائيلية وبلديــة االحــتالل فــي القــدس بتحريــك مخطــط اســتيطاني كبيــر،
يهـ ــدف لبنـ ــاء  15ألـ ــف وحـ ــدة اسـ ــتيطانية فـ ــي مطـ ــار القـ ــدس وأ ارضـ ــي قلنـ ــديا المحيطـ ــة بالمنطقـ ــة
االستيطانية عطروت ،المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال غرب القدس المحتلة.190

 يتسـرب نحـو سـبعة يالف جنـدي سـنوياً مـن الجـي
على إحصائيات من الجي

قبيـل انتهـاء موعـد الخدمـة العسـكرية .واعتمـاداً

متعلقة بسنة  ،2016فإن كل جندي سـابع ينخـرط بصـفوف الجـي

ال

ينهي الخدمة العسكرية ويـتم طـرده مـن صـفوف الجـي  .ودلـت اإلحصـائيات المتعلقـة بسـنة 2016

على أن نسبة تسرب الشباب من الجي

بلبت  ،%14.6وبين الفتيات وصلت إلى .191%7.5

 دعــا مــؤتمر بيــت المقــدس اإلســالمي الــدولي الثــامن "الخليــل ..واقــع وتحــديات" ،الــذي ن متــه و ازرة
األوقاف والشؤون الدينية في مدينة الخليل ،في بيانه الختامي ،جماهير األمتين العربية واإلسالمية

إلى شد الرحال إلى القدس والمسجد األقصى المبارك ،والمسجد اإلبراهيمي ،وكافة األماكن المقدسة
اإلسالمية والمسيحية ،ودعوة العلماء والدعاة إلى حث المسلمين علـى ذلـك باعتبـاره فضـيلة دينيـة،
وضرورة سياسية ،يفرضها واجب حماية القدس وكافة األماكن المقدسة في فلسطين.192

 أكد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون ،خالل استقباله لوفـد اتحـاد الصـحفيين العـرب ،دعـم بـالده
للقضية الفلسطينية ،وعدم ت ارجـع أولويتهـا بـالرغم مـن التـداعيات العديـدة بالمنطقـة ،وكـذلك اهتمامـه
ومتابعته لإلضراب الذي يخوضه األسرى في سجون االحتالل.193

 ب ــدأ وف ــد م ــن و ازرة التربي ــة الكويتي ــة ف ــي مدين ــة رام هللا الفلس ــطينية إجـ ـراءات التعاق ــد م ــع  180م ــن
المعلمـ ــين والمعلمـ ــات الفلسـ ــطينيين ،مـ ــن المتقـ ــدمين للتـ ــدريس فـ ــي دولـ ــة الكويـ ــت فـ ــي تخصصـ ــي

الرياضيات والعلوم.194

 رفض وزير الخارجية األلمـاني زيبمـار غابرييـل تلقـي اتصـال هـاتفي مـن رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي
بنيامين نتنياهو ،رداً على رفض األخير استقباله في القدس المحتلة ،وبسبب لقاءات لـه مقـررة مـع

من مات إسرائيلية.195
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 وجه أحمد أبو البيط األمين العام للجامعة العربية خطاباً عاجالً إلى أنطونيـو غـوتيرس ،السـكرتير
العام لألمم المتحدة ،أعرب فيه عن قلقه العميق تجاه األوضاع اإلنسانية القاسية التي يعاني منهـا

األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية ،والذين كانوا قد بدأوا إضراباً عن الطعام.196
األربعاء2017/4/26 ،

 قررت اللجنة المركزية لحركة فـت  ،خـالل اجتمـاع لهـا فـي مقـر الرئاسـة بـرام هللا ،تشـكيل لجنـة مـن
أعضائها للمتابعة الكثيفة لتطورات األمور ،واالضطالع بمسـؤولياتها القياديـة بهـذا المجـال ،مؤكـدة

الــدعم الكامــل لنضــال األســرى ومطــالبهم العادلــة .وأكــدت اللجنــة تصــميمها علــى إنهــاء االنقســام،

ودحر "مشروع الكيان المنفصـل فـي غـزة" ،وتصـميمها فـي هـذا المجـال علـى اتخـاذ كـل اإلجـراءات

الالزمة لتحقيق ذلك.197

 قــررت القيــادة السياســية الفلســطينية الموحــدة فــي منطقــة صــيدا ،خــالل اجتمــاع لهــا فــي مخــيم عــين
الحل ــوة ،رف ــع عدي ــد الق ــوة المش ــتركة ،الت ــي تش ــكلت م ــؤخ اًر م ــن كاف ــة الفص ــائل والق ــوى الفلس ــطينية
الوطنية واإلسالمية ،لضبط الوضع األمني في مخيم عين الحلوة ،من  100إلى  150عنص اًر.198

 كشــف رئــيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو عــن أن "إسـرائيل" أحبطــت العديــد مــن "العمليــات اإلرهابيــة"،
التي كانت تستهدف سفارات أجنبية في دول أخرى.199

الخميس2017/4/27 ،

 قــررت الســلطة الفلســطينية اتخــاذ المزيــد مــن إجـراءات الضــبط علــى حركــة حمــاس فــي قطــاع غ ـزة
لوقف ما أسمته "مشروعها االنفصالي" ،شـملت الطلـب إلـى الجانـب اإلسـرائيلي وقـف خصـم أثمـان
اســتهالك الكهربــاء فــي قطــاع غـزة مــن فــاتورة المقاصــة .وكشــف مســؤولون فــي الســلطة أن الخطــوة
التاليــة فــي سلســلة خط ـوات تقلــيص النفقــات فــي قطــاع غ ـزة ،ســتكون فــي مجــال الصــحة ،وســتبدأ

مطل ــع أي ــار /م ــايو  ،2017يليه ــا تقل ــيص اإلنف ــاق عل ــى قط ــاع التعل ــيم م ــع بداي ــة الع ــام الد ارس ــي

الجديد.200

 كشف حاتم الشيخ خليـل ،مـدير العالقـات العامـة فـي بلديـة غـزة ،أن سـلطة الميـاه التابعـة للحكومـة
الفلسطينية في رام هللا أخطرتهم ،في كتاب رسمي ،توقف تزويد قطاع غزة مـن الميـاه التـي توردهـا

شــركة ميكــروت  Mekorotاإلس ـرائيلية .وقــال الشــيخ خليــل إن الســلطة طالبــت البلديــة بــدفع فــاتورة
الميــاه التــي تقــدر بـ ـ  43مليــون شــيكل (نحــو  11.8مليــون دوالر) عــن ســنة  2016ومــا ســبقتها مــن
سنوات.201

 ح ــذرت المن م ــة العربي ــة لحق ــوق اإلنس ــان ف ــي بريطاني ــا الس ــلطة الفلس ــطينية م ــن اتخ ــاذ مزي ــد م ــن
اإلجـراءات التـي تســتهدف الخـدمات األساســية فـي قطــاع غـزة ،فالســكان هنـاك بــاتوا منهكـين نتيجــة

الحصــار المفــروض منــذ  11ســنة .ودعــت المن مــة ال ـرئيس محمــود عبــاس إلــى تحمــل مســؤولياته
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القانوني ــة واألخالقي ــة تج ــاه س ــكان قط ــاع غـ ـزة ،والت ارج ــع ع ــن ه ــذه اإلجـ ـراءات الوحش ــية ،فف ــرض
عقوبات جماعية على سكان قطاع غزة لتحقيق أجندات سياسية مح ور في القانون الدولي.202

 قال نائب رئيس المكتـب السياسـي للحركـة فـي قطـاع غـزة خليـل الحيـة إن حمـاس لـن تتفـاوض مـع
حرك ــة ف ــت إال بع ــد أن تت ارج ــع ع ــن خطواته ــا التعس ــفية تج ــاه القط ــاع .وق ــال الحي ــة" :ل ــن نخض ــع
للض ــبوط" .وأض ــاف" :المـ ـواطن ه ــو ال ــذي يع ــاني م ــن إجـ ـراءات الس ــلطة ،ونح ــن ننصـ ـ الـ ـرئيس
بالتراجع عنها" .وحذر من أن الضبط على قطاع غزة يؤدي إلى االنفجار.203

 قــال عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ربــاح مهنــا "إن الصــندوق القــومي
لمن مـة التحريــر أبلـغ الجبهــة الشـعبية بوقــف مخصصـاتها الماليــة لمـدة شــهر" .وأضـاف" :يبــدو أن

الرئيس عباس يقدم أوراق اعتماده ألمريكا وإلسرائيل بأنه يقاوم اإلرهاب ،وذلك قبيل زيارته المرتقبة
للواليات المتحدة األمريكية بعد أسبوع".204

 أصدر مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي معطيـات حـول السـكان فـي "إسـرائيل" بمناسـبة الـذكرى

السـ ــنوية الـ ـ ـ  69لتأسـ ــيس "إس ـ ـرائيل" ،وقالـ ــت إن عـ ــدد السـ ــكان بلـ ــغ  8.680ماليـ ــين نسـ ــمة .ووفق ـ ـاً

لمعطياتها ،يبلغ عدد السكان اليهود  6.484ماليين نسـبة ،يشـكلون  %74.7مـن المجمـوع ،والعـرب

 1.808مليـون نسـمة ،بمـا فـيهم الفلسـطينيين فـي القـدس المحتلـة الـذين يقـدر عـددهم بـأكثر مـن
 300ألف نسمة ،والسوريين في هضبة الجوالن الذين يقدر عددهم بأكثر من  20ألفاً .كذلك بلبـت

نسبة المسيحيين غير العرب وغير المعرفين دينياً  ،%4.5وعددهم نحو  388ألفاً.205

 أصدرت لجنة العالقات مع فلسطين في البرلمان األوروبي بالتنسيق مع مجلس العالقات األوروبية
الفلســطينية ،وثيق ــة أك ــدت فيه ــا دعمه ــا لألس ــرى الفلس ــطينيين المضــربين ع ــن الطعـ ـام ف ــي س ــجون

االحــتالل اإلسـرائيلي ،للمطالبــة بــاحترام حقــوقهم وكـرامتهم .وأوضــحت وثيقــة اللجنــة التــي تضــم 75

برلمانياً أوروبياً ،أن "حقوق األسرى الفلسطينيين تنتهك بموجب القانون الدولي من خالل نقلهم من
األراضي الفلسطينية إلى السجون في إسرائيل ،في انتهاك واض التفاقية جنيف الرابعة".206

الجمعة2017/4/28 ،

 قال خالد مشعل ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،في كلمة له وجههـا لألسـرى األبطـال فـي
سجون االحتالل" :إننا كمـا كـان لنـا سـهم فـي اإلفـراج عـن أسـرانا وأسـيراتنا ،لـن يطـول الـزمن حتـى

نجبــر االحــتالل علــى دفــع الــثمن واإلفـراج عــن أسـرانا" .وأكــد أن األســرى بقضــيتهم يوحــدوننا دومـاً،
وأنه لن يطول الزمن حتى يروا الحرية ،ويعودوا إلى منازلهم وأهاليهم.207

 كشف القناة الثانيـة فـي التلفزيـون العبـري النقـاب عـن خطـة حكوميـة إسـرائيلية لبنـاء  25ألـف وحـدة
استيطانية جديدة في أنحاء مختلفة بالقدس المحتلة.208
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 قالــت إحصــائيات إســرائيلية إن عــدد اإلس ـرائيليين الــذين قتل ـوا فــي الحــروب منــذ ســنة  1860وحتــى
اإلسرائيلي والشاباك

 2017/4/28وصل إلى  23,544قتيالً .وتشمل هذه اإلحصائيات قتلى الجي

والموســاد والشــرطة ومصــلحة الســجون ،إضــافة إلــى قتلــى العصــابات الصــهيونية قبــل ســنة .1948

وتشــير التقــارير إلــى أنــه منــذ  2016/5/11وحتــى  ،2017/4/28ارتفــع عــدد القتلــى بـ ـ  60قتــيالً ،إضــافة

إلى  37معاقاً من معاقي الجي

اإلسرائيلي توفوا جراء إعاقتهم ،وعدهم الجي

ضمن قتاله.209

 قالت شركة "كهرباء إسرائيل" إن محكمة سويسرية رفضـت طعنـاً تقـدمت بـه شـركات طاقـة مصـرية
كانت محكمة أخرى أمرتها بدفع ملياري دوالر تعويضاً للشركة اإلسرائيلية .وذكر بيان من الشـركة

اإلسـ ـرائيلية أن الش ــركة المصـ ـرية القابض ــة للب ــازات الطبيعي ــة (إيج ــاس  )EGASوالهيئ ــة المصـ ـرية
العام ــة للبت ــرول ت ــتحمالن المس ــؤولية القانوني ــة لع ــدم الوف ــاء بالتزامهم ــا بتزوي ــدها بالب ــاز الطبيع ــي

لمحطات الكهرباء التابعة لها.210

 أرسل مجلس الشيوخ األمريكـي رسـالة إلـى األمـين العـام لألمـم المتحـدة يطالبـه بـالتوقف عـن
سياسة التمييز التي تتبعها المن مة الدولية تجاه "إسرائيل" .ووقع على الرسالة كامل أعضاء

المجلس " 100سناتور" ،وحملت الرسالة طلباً واضحاً بالتعامل مع "إسرائيل" بشكل متسـاو كبـاقي الـدول
األعضــاء فــي األمــم المتحــدة ،وال تطالــب األمــم المتحــدة بتعامــل مميــز لـ ـ"إسرائيل" ،مــذكرة أن الواليــات
المتحدة هي الممـول األكبـر والـدائم لهـذه المن مـة األمميـة ،وهـذا ال يمنـع بـأن أمريكـا سـوف تعمـل ضـد

هذه المن مة.211

السبت2017/4/29 ،

 ن مت حركة حماس في مدينة غـزة مسـيرة جماهيريـة حاشـدة تنديـداً بالحصـار اإلسـرائيلي المسـتمر
والم ـؤامرة التــي تقودهــا الســلطة الفلســطينية ضــد قطــاع غ ـزة .وشــارك عش ـرات ا الف فــي المســيرة

الحاشدة .وهاجم القيادي في حماس محمود الزهار رئيس السلطة الفلسطينية محمـود عبـاس ،وقـال

إنــه لــم يعــد رئيس ـاً للشــعب الفلســطيني علــى أرض الواقــع ،مضــيفاً أن كــل مــن ســعى للعمــل ضــد
المصلحة الفلسطينية هو فاقد للشرعية حتى لو فرض نفسه على الشعب.212

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة فت محمد اشتية "إن االحتالل اإلسرائيلي يحرمنـا مـن نفـط فلسـطين،
وهـو الســياحة" ،مقــد اًر أنــه فــي حــال ســيطرة الفلسـطينيين علــى مـواردهم فــإن الســياحة وحــدها ســتدر أكثــر

من أربعة مليارات دوالر ،علماً أنها تشكل حالياً  %3فقط من الناتج القومي اإلجمالي.213

 قال عضو اللجنة المركزيـة لحركـة فـت عـزام األحمـد إن الـرئيس محمـود عبـاس أكـد خـالل اللقـاء مـع
ال ـرئيس المصــري عبــد الفتــاح السيســي ،ضــرورة إحيــاء "عمليــة الســالم" للوصــول لحــل عــادل وشــامل

رب ــع م ــن حزيـ ـران س ــنة 1967
ودائ ــم للقض ــية الفلس ــطينية عل ــى أس ــاس ح ــل ال ــدولتين ،عل ــى ح ــدود ال ا

وعاصمتها "القدس الشرقية" ،والتمسك بمبادرة السالم العربية لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.214
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 قــال م ارســل لصــحيفة يــديعوت أحرونــوت إن "إسـرائيل" بص ـدد تنفيــذ خطــة هــي األولــى مــن نوعهــا،
بإقامة سكة حديد تربطها بقطـاع غـزة مـن خـالل معبـر بيـت حـانون .وأوضـ الم ارسـل أن الضـابط

رئيس إدارة المعابر البريـة بـو ازرة الـدفاع التقـى مـع رؤسـاء التجمعـات االسـتيطانية فـي غـالف غـزة،

وأبلبهم بالخطة التي تشمل توسيع معبر بيت حانون (إيريز) ،على أن تتم إقامـة المحطـة بمنـاطق

الحقول الزراعية التابعة لمستعمرة إيريز.215

 قــال وزيــر الخارجيــة األردنــي أيمــن الصــفدي ،خــالل اجتماعــه مــع ن يـره الروســي ســيرجي الفــروف
ف ــي موس ــكو "م ــن أج ــل أن تع ــي

إسـ ـرائيل بس ــالم م ــع الع ــرب ،فم ــن الض ــروري أن تنس ــحب م ــن

األ ارض ــي المحتل ــة بع ــد ع ــام  ،1967واذا ح ــدث ذل ــك ف ــان ال ــدول العربي ــة س ــتكون مس ــتعدة لتق ــديم
ضمانات أمنية إلسرائيل".216

 دافع وزير الخارجيـة األلمـاني زيبمـار غابرييـل عـن نفسـه فـي وجـه اتهـام رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي
بنيــامين نتني ــاهو ل ــه بأن ــه تســبب ف ــي إح ــداث لب ــط ديبلوماس ــي فــي أثن ــاء زيارت ــه لـ ــ"إسرائيل" .وأك ــد

غابرييــل علــى أن "الحكومــة الحاليــة ليســت إس ـرائيل ،حتــى لــو كانــت تحــب أن تصــور نفســها بهــذا
الوصـ ــف" ،ورأى أن الوقـ ــوف إلـ ــى جانـ ــب "إس ـ ـرائيل" ال ينببـ ــي أن يكـ ــون مرادف ـ ـاً لتجاهـ ــل حقـ ــوق
الفلسطينيين على سبيل المثال .وأعرب غابرييل عن أسفه حيال إلباء نتنياهو للمقابلة ،كمـا أعـرب

عن تأكده من أن هذا األمر لن يبير شيئاً في العالقة الجيدة والقوية مع "إسرائيل".217

 أص ــدرت و ازرة خارجي ــة كوري ــا الش ــمالية بيانـ ـاً ه ــددت في ــه "إسـ ـرائيل" "بعق ــاب ال ي ــرحم" ،ووص ــفت
تصـ ـريحات وزي ــر ال ــدفاع اإلسـ ـرائيلي أفيجـ ـدور ليبرم ــان ،ال ــذي ح ــذر م ــن ني ــة بيون ــغ ي ــانغ زعزع ــة

االســتقرار العــالمي واصــفاً زعيمهــا بـ ـ"المجنــون" ،بالتص ـريحات المتهــورة وتمثــل تحــدياً لبيــونج يــانج،
بحس ــب ال ــو ازرة .وق ــال متح ــدث باس ــم و ازرة الخارجي ــة الكوري ــة الش ــمالية إن "اإلرادة الص ــامدة وروح

جنود الجـي

وشـعب كوريـا الشـمالية ،تعطـي عقابـاً بـال رحمـة ومضـاعفاً ألـف مـرة ألي أحـد يجـرؤ

علــى إيــذاء ك ارمــة قيــادتهم العليــا" ،واصــفاً التص ـريحات المشــار إليهــا بأنهــا طائشــة ،وســلوك دنــيء
وخبيث ،وتحد خطير لكوريا الشمالية.218

األحد2017/4/30 ،

 كشــفت كتائــب القســام أن الشــهيد التونســي محمــد الــزواري أنجــز مــع فريــق التصــنيع ثالث ي ن طــائرة
بدون طيار قبل حرب سنة  2008على قطاع غزة.219

 قــال النــاطق الرســمي باســم رئاســة الســلطة الفلســطينية نبيــل أبــو ردينــة إن تص ـريحات مســاعد وزيــر
الخارجية اإليراني حسين شيخ اإلسالم وتطاولـه علـى الـرئيس الفلسـطيني ونضـال الشـعب الفلسـطيني

مرفوضــة وغيــر مســؤولة ،خصوص ـاً أنــه ال يحــق لمــن أســهمت دولتــه فــي إيجــاد واســتمرار االنقســام
بالتحدث عن فلسطين وشعبها ،معتب اًر أن السياسة اإليرانية هي التي شـجعت علـى اسـتمرار االنقسـام
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وبالتــالي زادت مــن معانــاة قطــاع غ ـزة .وقــال" :نحــن نطالــب حكومــة طه ـران بعــدم الســماح لمثــل هــذه

التصريحات المسيئة للشعب الفلسطيني ونضاله وكفاحه لتحرير القدس والمقدسات".220

 قال وزيـر الـدفاع اإلسـرائيلي أفيجـدور ليبرمـان ،عنـدما سـئل بشـأن الحـرب علـى غـزة ،خـالل مقابلـة

مع موقع واال العبري" :نحن ال نبحث عن مبامرات ،ولكن إذا قُـدر علينـا فلـن تكـون نصـف حـرب

أو ربع حرب ،وانما ستكون عملية بكامل القوة نصل بها حتى النهاية ،ولن ُنبقي حج اًر على حجر
من بنية اإلرهاب .يجب تصفية كل القيادة العسكرية لحركة حماس".221

 قــال الجهــاز المرك ــزي لإلحصــاء الفلســطيني إن البطال ــة فــي الضــفة البربي ــة وقطــاع غ ـزة ش ــهدت

ارتفاع ـاً خــالل العشــر ســنوات األخي ـرة مــن  %21.7فــي ســنة  2007إلــى  %26.9فــي ســنة .2016
وأوض

بيان لجهاز اإلحصاء أن معدل البطالة فـي الضـفة البربيـة ارتفـع مـن  %17.9سـنة 2007

إلى  %18.2في  ،2016كما ارتفع في قطاع غزة من  %27.7سنة  2007إلـى  %41.7فـي .2016
ويقــدر عــدد العــاطلين عــن العمــل فــي  2016بنحــو  361ألــف شــخص ،بواقــع  154ألف ـاً فــي الضــفة

البربية و 207يالف في قطاع غزة.222

 أك ــدت اللجن ــة الوطني ــة الفلس ــطينية الس ــترداد جث ــث الش ــهداء أن المحكم ــة العلي ــا اإلســرائيلية أق ــرت
اإلسرائيلي ،لكن هويات أصحابها مجهولة.223

بوجود أكثر من  120جثة محتجزة لدى الجي

 أعلنــت الجمعيــة البرلمانيــة المتوســطية عــن تضــامنها ودعمهــا ومســاندتها لقضــية األســرى الفلســطينيين
المضربين عن الطعام ،مطالبة بتحسين روف اعتقالهم اليومية وتلبيـة مطـالبهم .وأكـدت الجمعيـة ،فـي
رسالة خطية من رئيسها ،رداً على مذكرة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ،أنها بدأت باتخاذ مجموعة

مــن اإلجـراءات نحــو قضــية األســرى المضـربين ،مــن ضــمنها توجيــه رســالة عاجلــة للكنيســت اإلسـرائيلي
تطالبه بإيجاد حل لقضية األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام باعتبارها قضية طارئة.224
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