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الإثنني2016/2/1 ،

•

•

•

•

•

•

ا�ست�شهد ال�شاب �أحمد ح�سن عبد اللطيف توبة من قرية كفر جمال جنوب طولكرم ،جراء
�إطالق جنود االحتالل النار عليه بالقرب من بوابة م�ستعمرة �سلعيت ،املقامة على �أرا�ضي
قريتي كفر �صور وكفر جمال ،بعد حماولة طعن جنود �إ�رسائيليني.1
قال الناطق با�سم الأجهزة الأمنية الفل�سطينية اللواء عدنان ال�ضمريي �إن الإغالق
الإ�رسائيلي ملدينة رام اهلل ي�شكل “عقوبة جماعية” للمواطنني .و�أ�ضاف �أن “قيام رجل
�رشطة [�أجمد ال�سكري] ب�إطالق النار على اجلنود [على حاجز بيت �إيل الع�سكري] حادث
فردي ،وقد يحدث يف �أي �رشطة �أو جي�ش ،مبا فيها اجلي�ش الإ�رسائيلي ،وال ي�ستدعي فر�ض
عقوبات جماعية”.2
�أكد ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح حممود العالول ،خالل عملية دفن �أجمد ال�سكري ،منفذ
عملية �إطالق النار على حاجز بيت �إيل الع�سكري� ،أن “حركته تفخر بال�شهيد ال�سكري ككل
ال�شهداء الذين ارتقوا بر�صا�ص االحتالل خالل الهبة اجلماهريية املندلعة منذ �أربعة �أ�شهر”.
وتابع العالول قائالً“ :االحتالل مل يرتك لنا جماالً �إال �أن نقاتله”.3
قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون ،يف لقاء مع �إذاعة “�صوت �إ�رسائيل” العربية �إن
“قوات الأمن الفل�سطينية تن�صلت من عملية �إطالق النار (الأحد) ،وهي تقوم بتقدمي امل�ساعدة
لنا يف �إحباط العمليات” .و�شدد يعلون ،يف ت�رصيحات نقلتها عنه �صحيفة معاريف ،على �أن
�أجهزة الأمن الفل�سطيني ت�ساعد “�إ�رسائيل” يف �إحباط العمليات الفل�سطينية بن�سبة ،%20
بينما يحبط اجلي�ش الإ�رسائيلي  %80من العمليات ،وهذا ما مينع منظمات م�سلحة مثل حركة
حما�س ،التي ت�سعى لإ�شعال الو�ضع يف ال�ضفة الغربية ،من �إخراج عملياتها �إىل حيز التنفيذ،
وفق تعبري ال�صحيفة.4
قال من�سق عمليات احلكومة الإ�رسائيلية يف املناطق الفل�سطينية يو�آف مردخاي ،خالل م�ؤمتر
لل�سفراء الإ�رسائيليني يف العامل يعقد يف القد�س�“ ،إن كل زعيم فل�سطيني �سي�أتي بعد الرئي�س
الفل�سطيني احلايل حممود عبا�س �سينتهج �سيا�سة �أكرث ت�شددا ً �إزاء �إ�رسائيل”.5
قال رئي�س حزب ي�ش عتيد (يوجد م�ستقبل) يائري البيد ،يف مقابلة ملوقع �صحيفة يديعوت
�أحرونوت� ،إن “�إ�رسائيل متر ب�أ�سو�أ فرتة على ال�ساحة الدولية منذ �إقامتها ،ب�سبب �إهمالها لها”.

59

اليوميات الفل�سطينية
وقال البيد �إنه “يجب التو�صل �إىل ت�سوية مع حما�س عن طريق الواليات املتحدة ،ويجب
على �إ�رسائيل �أن توافق ب�رشوط على بناء ميناء بحري يف قطاع غزة ،فرغبة حما�س ال�شديدة
بامليناء �ستمنعهم من مهاجمة �إ�رسائيل ،ويف حال ثبت وجود �أنفاق هجومية ،على �إ�رسائيل
ق�صفها وتدمريها على الفور”.6
الثالثاء2016/2/2 ،

•	�أطلق املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني “مبادرة وطنية حقيقية” لإنهاء االنق�سام ،وحتقيق
امل�صاحلة الفل�سطينية “لالنطالق نحو م�ستقبل واعد” .وقال النائب الأول لرئي�س املجل�س
�أحمد بحر� ،إن املبادرة ت�شتمل �ستة �أ�س�س هي:
 .1الإ�رساع يف التئام الإطار القيادي امل�ؤقت ملنظمة التحرير الفل�سطينية بح�ضور اجلميع
لالتفاق على و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية ملواجهة كافة التحديات وتنفيذ ما ّ
مت االتفاق عليه.
 .2ت�شكيل حكومة وحدة وطنية.
 .3الت�أكيد على �رضورة انعقاد املجل�س الت�رشيعي فور ت�شكيل احلكومة.
 .4الإعالن عن موعد حمدد لإجراء االنتخابات الت�رشيعية ،والرئا�سية ،وانتخابات املجل�س
الوطني.
�	.5إجراء م�صاحلة جمتمعية ،وجرب ال�رضر االجتماعي الناجت عن �سنوات االنق�سام.
 .6و�ضع برنامج �سيا�سي يقوم على القوا�سم امل�شرتكة.7
• اعتقلت ال�رشطة الفل�سطينية يف مدينة نابل�س املحا�رض يف جامعة النجاح الوطنية عبد ال�ستار
قا�سم ،ب�أمر من رئي�س النيابة الفل�سطينية ،بتهمة التحري�ض على قتل الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س وقادة الأجهزة الأمنية الفل�سطينية.8
• �أعلنت كتائب الق�سام ،يف بيان �صحفي ،عن ا�ست�شهاد جماهدين من الكتائب بعد انهيار نفق
للمقاومة و�سط قطاع غزة.9
• دعا رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �أفيجدور ليربمان حكومة بنيامني نتنياهو وقيادة اجلي�ش
الإ�رسائيلي الغتيال �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س.10
• و ّثقت م�ؤ�س�سة ي�ش دين  Yesh Dinالإ�رسائيلية  135خمالفة بحق فل�سطينيني على خلفية
�أيديولوجية يف �سنة  ،2015منها  58حادثة عنف ،و 39حادثة انتهاك ملمتلكات .ووقعت
 27حادثة منها ،داخل حدود البيوت �أو البلدات الفل�سطينية.11

• قررت الإدارة الأمريكية ا�ستثمار مبلغ  120مليون دوالر يف تطوير و�إنتاج “االخرتاع
الإ�رسائيلي” لك�شف الأنفاق ،مقابل مبلغ م�شابه تر�صده وزارة الدفاع الإ�رسائيلية .وقال
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م�س�ؤول يف ال�صناعة الع�سكرية الإ�رسائيلية �إن نائب وزير الدفاع الأمريكي زار “�إ�رسائيل”
برفقة خرباء الأ�سلحة يف بالده ،و�شاهد امل�رشوع الذي ُبدئ بن�رشه على حدود قطاع غزة،

و�صادق على الق�سم الأول من املبلغ للعام الأول بـ  40مليون دوالر ،على �أن يدفع ق�سطني
�آخرين بالقيمة نف�سها يف العامني املقبلني.12
الأربعاء2016/2/3 ،

�رشقي القد�س ،بعد �إطالق قوات
• ا�ست�شهد ثالثة �شبان فل�سطينيني يف منطقة باب العمود
ّ
االحتالل الإ�رسائيلي النار عليهم ،بعد تنفيذهم هجوما ً بال�سكاكني و�سالح ر�شا�ش على �أفراد
من ال�رشطة الإ�رسائيلية ،ما �أدى �إىل �إ�صابة جمندتني يف �رشطة حر�س احلدود الإ�رسائيلي
بجروح بليغة ،توفيت �إحداهما يف وقت الحق.13
• �أكد ممثل حركة حما�س يف لبنان علي بركة �أن ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني هي ق�ضية
�سيا�سية لها �أبعاد �إن�سانية واجتماعية و�أمنية وقانونية ،وهي ناجتة عن االحتالل
ال�صهيوين لفل�سطني .ودعا بركة الدول املانحة �إىل الوفاء بالتزاماتها جتاه دعم ميزانية
الأونروا ،و�شدد على �أنه “�إذا قررت الدول املانحة �إلغاء الأونروا ،ا�ستجابة للموقف
الأمريكي ال�صهيوين من �أجل ت�صفية ق�ضية الالجئني و�شطب حقّ العودة ،ف�إننا �سنتوجه
�إىل احلدود الفل�سطينية اللبنانية من �أجل العودة �إىل فل�سطني”.14
• ك�شفت م�صادر �أمنية فل�سطينية ملوقع املجد الأمني عن اعتقال �أحد العمالء اخلطرين يف قطاع
غزة ،والذي يعمل ل�صالح املخابرات الإ�رسائيلية منذ �أكرث من  14عاماً .و�أو�ضحت امل�صادر
�أن العميل م� .س 42( .عاماً) �شارك يف العديد من العمليات التي �أدت الغتيال عدد من رجال

املقاومة وق�صف البيوت على ر�أ�س �ساكنيها.15
• قرر من�سق عمليات احلكومة الإ�رسائيلية يف املناطق الفل�سطينية يو�آف مردخاي �سحب
ت�صاريح العمل والتجارة من �أفراد “عائالت الإرهابيني” ،منفذي عملية الطعن و�إطالق النار
يف باب العمود.16
• قال من�سق عمليات احلكومة الإ�رسائيلية يف املناطق الفل�سطينية يو�آف مردخاي �إن الأنفاق
التي حتفرها حما�س على احلدود جتلب املوت والدمار لقطاع غزة وال�سكان ،لكنها ال ت�شكل
خطرا ً ا�سرتاتيجيا ً على “�إ�رسائيل”.17
• �أظهر ا�ستطالع ر�أي �أجرته امل�ؤ�س�سة اليهودية الفرن�سية French Judaism Foundation

ومعهد �إب�سو�س � ،Ipsosأن  %59من الفرن�سيني يرون �أن اليهود يتحملون امل�س�ؤولية
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“جزئيا ً” حول معاداة ال�سامية يف فرن�سا ،ويعتقد  %3منهم ب�أن لليهود دورا ً مهما ً يف ذلك،
و %14يعتقدون ب�أن لهم دورا ً كبريا ً.18
اخلمي�س2016/2/4 ،

•

•

•

•

•

و ّقع وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي وممثل �أملانيا االحتادية يف رام اهلل للتعاون
املايل والتقني بيرت بريورث  Peter Beerwerthاتفاقية دعم وتعاون مايل بقيمة  56مليون
يورو (نحو  61.4مليون دوالر) .وتخ�ص�ص االتفاقية الأموال ل�صالح وزارات املالية
والتخطيط ،واحلكم املحلي ،والرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية.19
�أ�صيب حار�س �أمن �إ�رسائيلي بجراح عقب طعنه من قبل فتاتني فل�سطينيتني تبلغان من العمر
( 13عاماً) ،من �سكان منطقة اجلواري�ش القريبة من مدينة الرملة املحتلة ،داخل الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة �سنة .201948
طلب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو من امل�ست�شار القانوين للحكومة �أفيحاي
مندلبليت  Avichai Mandelblitفح�ص الإجراءات املمكن اتخاذها �ض ّد النواب الثالثة من
حزب التجمع الوطني الدميوقراطي (البلد)  ،National Democratic Assemblyب�سبب
اجتماعهم قبل عدة �أيام مع عائالت فل�سطينية �شارك �أفرادها بعمليات �ض ّد �إ�رسائيليني،
ومن �ضمنها رفع احل�صانة الربملانية عن ه�ؤالء النواب .وقد اتفق نتنياهو ورئي�س
الكني�ست يويل �أدلي�شتاين  ،Yuli Edelsteinخالل مكاملة هاتفية ،على تقدمي �شكوى
�شخ�صية �إىل جلنة ال�سلوك والآداب الربملانية �ض ّد النواب جمال زحالقة ،وحنني زعبي،
وبا�سل غطا�س.21
حكمت حمكمة �إ�رسائيلية يف القد�س املحتلة بال�سجن امل�ؤبد على �أحد امل�ستوطنني الذين �شاركوا
يف عملية حرق وقتل الطفل حممد �أبو خ�ضري يف متوز /يوليو  .2014كما حكمت بال�سجن
 21عاما ً على القاتل الثاين ،فيما �أجلت النظر يف م�صري املتهم الرئي�سي يو�سيف حاييم بن
دافيد  ،Yosef Haim Ben-Davidالرا�شد الوحيد بني املجرمني ،نظرا ً لغياب تقرير طبي عن
و�ضعه النف�سي.22
اتهم مراقب الدولة يف “�إ�رسائيل” يو�سف �شابريا  Yosef Shapiraرئي�س الوزراء بنيامني
نتنياهو ووزير الدفاع مو�شيه يعلون ب�سوء تقدير خطورة الأنفاق الهجومية للمقاومة
الفل�سطينية ُقبيل احلرب على غزة �صيف  .2014وقال �شابريا ،يف م�سودة تقرير عن �أنفاق
املقاومة� ،إن نتنياهو ويعلون واملجل�س الأمني امل�صغر �أ�ساءوا التعامل مع م�س�ألة الأنفاق قبل
احلرب ويف �أثنائها.23
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• �أعلن رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين عي�سى قراقع عن �أن املعتقل الإداري ال�صحفي
حممد القيق يرف�ض قرار املحكمة العليا الإ�رسائيلية ب�ش�أن تعليق اعتقاله الإداري ،و�أكد
موا�صلته الإ�رضاب عن الطعام ،حتى يت ّم �إطالق �رساحه.24
• قدمت اململكة العربية ال�سعودية ،من خالل ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ،تربعا ً بقيمة
 59مليون دوالر لوكالة الأونروا من �أجل امل�رشوعات التي �سيتم تنفيذها يف غزة
مت ت�أكيد هذا التربع من خالل ثالث اتفاقيات ّ
وال�ضفة الغربية والأردن .ولقد ّ
مت توقيعها
يف لندن يف .252016/2/4
اجلمعة2016/2/5 ،

• �أعلن �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،أن احلركة توا�صل الإعداد
والبناء بـ“خطوط متوازية” من �أجل التح�ضري ملعركة التحرير ،و�أن من �ضمن ذلك “بناء
الإن�سان و�إعداد جيل القر�آن” ،وقال يف حفل افتتاح الأكادميية الإندوني�سية املاليزية للقر�آن
وال�سنة �شمال قطاع غزة“ ،لدينا �أكادميية لتعليم القر�آن و�أخرى �أمنية وع�سكرية،
الكرمي
ُّ
و�أكادمييات علوم وتكنولوجيا ت�سري بخطوط متوازية يف كل امل�سارات” .و�شدد هنية على �أن
“بندقية بال قر�آن ت�ضل ،وقر�آن بال قوة حتميه يبقى م�صدر عزة و�إلهام ،لكن ال ب ّد له من رجال
يحملونه ،ويطبقونه ،ويفعلون مبقت�ضى تعاليمه يف الإعداد واجلهاد والرباط والتحرير”.26
• ا�ست�شهد الطفل هيثم �إ�سماعيل حممد البو ( 14عاماً) بعد عملية �إعدام نفذتها قوات االحتالل
بحقه ،واعتقل طفل �آخر ،بعد حماولتهما �إلقاء زجاجة حارقة باجتاه �سيارة ع�سكرية
�إ�رسائيلية كانت متر على ال�شارع اال�ستيطاين رقم  ،60بالقرب من مفرق النبي يون�س �شمال
�رشق بلدة حلحول �شمال اخلليل.27
• �أعلنت جنمة داود احلمراء الإ�رسائيلية ( Magen David Adomجلنة الإ�سعاف الإ�رسائيلية
الر�سمية) �أن � 30إ�رسائيليا ً قتلوا ،و� 301أ�صيبوا ،منذ بداية انتفا�ضة القد�س يف ت�رشين الأول/
�أكتوبر  .2015كما �أ�شارت �إىل �أنه “ ّ
مت تقدمي الإ�سعافات �إىل � 106أ�شخا�ص �أ�صيبوا بال�صدمة”.28
• حذر رئي�س الهيئة ال�سيا�سية والأمنية يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية عامو�س جلعاد
 Amos Giladمن ارتكاب � ّأي اعتداء �ض ّد “�إ�رسائيل” من خالل الأنفاق على احلدود مع قطاع
غزة ،قائالً �إن “جي�ش الدفاع �سينفذ حينها ردا ً عملياتياً ،مما �سيكلف الفل�سطينيني ثمنا ً باهظا ً
جدا ً” .و�أعرب جلعاد عن اعتقاده ب�أن �ش ّن حرب وقائية �ض ّد الأنفاق لي�س حالً عملياً ،و�أكد
على �أن ال�سلطة الفل�سطينية تعمل �ض ّد بنى “الإرهاب” التحتية ،لأنها �إذا مل تت�رصف على هذا
النحو ف�إنها �ستنهار كما ح�صل يف قطاع غزة.29
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• توعد رئي�س الكني�ست الإ�رسائيلي يويل �أدلي�شتاين بـ“�إجراءات عقابية� ،ض ّد ثالثة من النواب
العرب [جمال زحالقة ،وحنني زعبي ،وبا�سل غطا�س] ،ت�صل ح ّد جتريدهم من ح�صانتهم
الربملانية وحماكمتهم” .وقال �أدلي�شتاين �إن “زيارة �أع�ضاء الكني�ست الثالثة لعائالت
�إرهابيني ،ميثل حتري�ضا ً وت�شجيعا ً على ارتكاب جرائم قتل ،و�أنا �آخذ هذا الأمر على حممل
م�سا ً خطريا ً بالكني�ست وبدولة �إ�رسائيل” .و�أعلن �أنه قرر ورئي�س الوزراء
اجلد ،كونه ي�شكل ّ
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو “رفع �شكوى �شخ�صية �شديدة اللّهجة �إىل جلنة �آداب املهنة
الربملانية �ض ّد �أع�ضاء الكني�ست الثالثة”.30
• �أكد فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أنه و ّثق وفاة
�أكرث من  3,121فل�سطينيا ً �سوريا ً ب�سبب احلرب الدائرة يف �سورية؛ حيث �أدى الق�صف �إىل
ا�ست�شهاد  1,057الجئا ً فل�سطينياً ،وا�ست�شهد  703الجئني ب�سبب اال�شتباكات ،و 431الجئا ً
ق�ضوا حتت التعذيب يف �سجون ومعتقالت النظام.31
ال�سبت2016/2/6 ،

•

•

•

•

•

قال وزير الطاقة الإ�رسائيلي يوفال �شتاينتز �إن الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي غمر
الأنفاق على حدود بالده مع قطاع غزة باملياه ،بنا ًء على طلب من “�إ�رسائيل” .و�شدد على �أن
التن�سيق الأمني بني البلدين �أف�ضل من � ّأي وقت م�ضى.32
قال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �إن دعوة حركة فتح �إىل اعتماد برنامج
منظمة التحرير كربنامج للحكومة يناق�ض اتفاق امل�صاحلة .و�أكد �أبو زهري ،يف ت�رصيح
�صحفي� ،أن حركة فتح حتاول فر�ض ال�رشوط امل�سبقة بعيدا ً عن اتفاق امل�صاحلة ،وهو
ما ي�ضع عالمات ت�سا�ؤل كبرية على مدى جدية حركة فتح لتحقيق امل�صاحلة .ودعا
�أبو زهري �إىل و�ضع �آليات حقيقية لتطبيق اتفاق امل�صاحلة ،ودعم االنتفا�ضة ،وح ّل م�شاكل
غزة خ�صو�صا ً و�أن احلكومة احلالية مار�ست �سيا�سة التمييز والتهمي�ش �ض ّد القطاع.33
ك�شفت م�صادر �أمنية فل�سطينية عن اعتقال عميلة للمخابرات ال�صهيونية يف قطاع غزة
كانت تتنقل بني بيوت عزاء ال�شهداء وخ�صو�صا ً بيوت �شهداء الإعداد الذين ق�ضوا يف �أنفاق
املقاومة.34
ان�سحبت قوات االحتالل الإ�رسائيلي من بلدة قباطية جنوب غرب جنني بعد ح�صار ا�ستمر
ثالثة �أيام كعقاب لأهايل البلدة ،التي ينحدر منها ال�شهداء الثالثة الذين نفذوا عملية يف
باب العمود مبدينة القد�س املحتلة ،و�أ�سفرت عن مقتل جمندة �إ�رسائيلية و�إ�صابة �أُخرى.35
و�صل عدد الن�ساء الفل�سطينيات اللواتي اعتقلهن اجلي�ش الإ�رسائيلي منذ ت�رشين الأول/
�أكتوبر � ،2015إىل مئة امر�أة من كافة املناطق الفل�سطينية والفئات العمرية ،بح�سب هيئة
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�ش�ؤون الأ�رسى واملحررين .وقال رئي�س وحدة الدرا�سات والتوثيق بالهيئة عبد النا�رص
فروانة ،يف بيان له�“ ،إن االحتالل الإ�رسائيلي �ص ّعد من ا�ستهدافه للن�ساء الفل�سطينيات خالل
انتفا�ضة القد�س”.36
• ندد االحتاد الأوروبي بهدم املنازل املمولة من �صناديق �أوروبية يف ال�ضفة الغربية املحتلة،
داعيا ً “�إ�رسائيل” �إىل وقف � ّأي عملية هدم مقبلة.37
• �أعلن الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون �أنه ي�شعر بـ“الذنب” �إزاء عدم حتقيق تقدم يف
ت�سوية “النزاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني” خالل واليتيه على ر�أ�س املنظمة الدولية .و�شدد
مون ،يف كلمة �ألقاها �أمام مركز التفكري ت�شاتام هاو�س  Chatham Houseيف لندن ،على �أنه
ال خيار �أمام الفل�سطينيني والإ�رسائيليني �سوى العي�ش معاً .و�أ�ضاف قائالً“ :لن�ضع حدا ً لهذا
الو�ضع ،ولنف�سح املجال �أمام ال�شبان الفل�سطينيني ليكربوا من دون كراهية”.38
• �أعلنت بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية The United States Agency for
) International Development (USAIDيف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة عن ا�ستثمارها
مبلغ  50مليون دوالر �أمريكي لزيادة فر�ص الو�صول �إىل اخلدمات ال�صحية ،وحت�سني جودة
خدمات الطوارئ واخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية يف قطاع غزة .و�أو�ضحت ،يف بيان لها� ،أن
العمل �سيكون على برنامج �صحي جديد بعنوان “غزة  2020ق�ضايا �صحية” ،بال�رشاكة مع
الهيئة الطبية الدولية ).39International Medical Corps (IMC
الأحد2016/2/7 ،

• وافق ر�ؤ�ساء الكتل الربملانية الإ�رسائيلية التي يت�شكل منها ائتالف احلكومة ،خالل اجتماعهم
وبالإجماع ،على تبني م�رشوع قانون يتيح تعليق ع�ضوية �أع�ضاء الكني�ست .ووفقا ً مل�رشوع
القانون ،الذي و�صفه بنيامني نتنياهو بحامي الدميوقراطية ،ميكن تعليق ع�ضوية الكني�ست
ووقف عمل ع�ضو الكني�ست �إذا �صوت  90ع�ضوا ً ل�صالح هذا التعليق من �أ�صل �أع�ضاء
الربملان الـ .40120
• �أعلن وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطيني مفيد احل�ساينة عن انطالق العمل يف
م�رشوع �إعادة �إعمار  15وحدة �سكنية لأ�صحاب املنازل املدمرة كليا ً يف منطقة الزنة يف
خانيون�س بقطاع غزة ،بتمويل من جمعية راف الإن�سانية القطرية وتنفيذ جمعية دار الكتاب
وال�سنة.41
ُّ

• �أعلنت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني عن رف�ضها امل�شاركة يف حكومة الوحدة الوطنية،
وقال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة رباح مهنا“ :موقفنا هو عدم امل�شاركة يف حكومة الوحدة
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الوطنية� ،أو � ّأي حكومة تنبثق عن ال�سلطة الفل�سطينية ،التي هي �أحد نتائج اتفاق �أو�سلو
[ ]Oslo Accordsالذي نرف�ضه” .و�شدد مهنا على �أن “� ّأي حكومة يكون �سقفها اتفاق �أو�سلو

لن ن�شارك بها”.42

• �أعلنت �رشطة االحتالل الإ�رسائيلي عن ا�ست�شهاد �شاب �سوداين ،مت�أثرا ً بجراح �أ�صيب بها
عقب �إ�صابته بعدة طلقات نارية يف �أطرافه ال�سفلية ،بعد تنفيذه لعملية طعن يف مدينة ع�سقالن
جنوب فل�سطني املحتلة �سنة � ،1948أ�صاب خاللها جنديا ً �إ�رسائيليا ً بجراح طفيفة.43
• �أعلنت كتائب الق�سام عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الع�ضو يف الكتائب حممود ر�شدي ا�شتيوي،
و�أو�ضحت �أن الق�ضاء الع�سكري وال�رشعي التابعني لها نفذا احلكم ،مرجعة ذلك لتجاوزات
ا�شتيوي ال�سلوكية والأخالقية التي �أقر بها .وهذه هي املرة الأوىل التي تعلن فيها الكتائب عن
تنفيذ حكم الإعدام بحق �أحد عنا�رصها.44
• �صادق م�ؤمتر حزب العمل  Labor Partyالإ�رسائيلي بالإجماع على خطة انف�صال �أحادية
اجلانب يف ال�ضفة الغربية� ،أطلق عليها ا�سم “خطة االنف�صال عن الفل�سطينيني” ،والتي طرحها
رئي�س احلزب �إ�سحق هرت�سوغ .وقرر احلزب منع الو�صول �إىل واقع الدولة الواحدة ،و�إمنا
الدفع باجتاه التو�صل يف نهاية الأمر �إىل ر�ؤية الدولتني .ووفقا ً لقرار م�ؤمتر حزب العمل ،ف�إنه
ينبغي التم�سك مببد�أ احلفاظ على الكتل اال�ستيطانية با�ستكمال بناء جدار الف�صل ،وبالن�سبة
ل�رشقي القد�س ف�سيعمل احلزب من �أجل ف�صل ع�رشات القرى الفل�سطينية املحيطة بالقد�س
عن منطقة نفوذ البلدية.45
• �أعلنت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين �أن �سبعمئة معتقل �إداري يقبعون يف معتقالت
االحتالل ،من بينهم �أ�سريتان وت�سعة قا�رصين.46
• ذكرت القناة العا�رشة للتلفزيون الإ�رسائيلي �أن فرن�سا قررت �إلغاء �صفقة �رشاء طائرات من
دون طيار من �صنع “�إ�رسائيل” .وقالت القناة �إن �إلغاء ال�صفقة ناجم على ما يبدو من �أن
وزارة الدفاع الفرن�سية “ا�ست�سلمت” لعري�ضة عممتها حركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات
وفر�ض العقوبات (بي دي �أ�س) ،التي و ّقع عليها ثمانية �آالف �شخ�ص ،والتي طالبت فرن�سا
بعدم بيع هذه الطائرات ،لأنها ت�ستخدم يف قتل و�إحلاق الأذى بالفل�سطينيني.47
الإثنني2016/2/8 ،

• تو�صلت حركتا فتح وحما�س �إىل ما �سمتاه “ت�صورا ً عمليا ً حمددا ً” حول تطبيق اتفاقيات
امل�صاحلة ،م�شريتني �إىل �أنه �سيتم تداول هذا الت�صور والتوافق عليه يف امل�ؤ�س�سات القيادية
للحركتني .وجاء يف بيان ن�رشته حركة حما�س ووكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية (وفا)
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•

•

•
•

بالتزامن“ :برعاية قطرية كرمية� ،شهدت الدوحة يومي الأحد والإثنني  ،2016/2/8–7لقاءات
بني حركتي فتح وحما�س ،وذلك للبحث يف �آليات تطبيق امل�صاحلة ومعاجلة العقبات التي
حالت دون حتقيقها يف الفرتة املا�ضية” .و�أ�ضاف البيان“ :ويف �أجواء �أخوية و�إيجابية تدار�س
املجتمعون �آليات وخطوات و�ضع اتفاقيات امل�صاحلة مو�ضع التنفيذ �ضمن جدول زمني
يجري االتفاق عليه” .وتابع البيان“ :وقد تو�صل اجلميع �إىل ت�صور عملي حمدد؛ لذلك �سيتم
تداوله والتوافق عليه يف امل�ؤ�س�سات القيادية للحركتني ،ويف الإطار الوطني الفل�سطيني مع
الف�صائل وال�شخ�صيات الوطنية ،لي�أخذ م�ساره �إىل التطبيق العملي على الأر�ض”.48
قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س “�إن هناك �رضورة لعقد م�ؤمتر دويل لل�سالم،
ونحن رحبنا بالإعالن الفرن�سي لعقد امل�ؤمتر الدويل ،لتنبثق عنه �آلية دولية على غرار الآليات
التي �أن�شئت حلل �أزمات املنطقة ،وذلك ملعاجلة الق�ضية الفل�سطينية” .و�أكد عبا�س “دعمه
الكامل للهبّة ال�شعبية ال�سلمية التي يقوم بها �شعبنا الفل�سطيني �ض ّد االحتالل بكل الطرق
ال�سلمية” ،م�شددا ً على �أن “تعنت االحتالل هو ال�سبب الرئي�سي لهذه الهبّة ال�شعبية” .ولكنه
قال �إنه بالرغم من “كل ذلك ال تزال �أيدينا ممدودة لل�سالم ،ونعمل على حتقيقه من خالل
املفاو�ضات لإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود عام  ،1967وعا�صمتها القد�س
ال�رشقية ،ولن نقبل ب�أي �شكل من �أ�شكال فكرة يهودية الدولة ،لأننا اعرتفنا ب�إ�رسائيل ،ونحن
م�ستمرون باالعرتاف بها”.49
�أظهر تقرير �أ�صدرته الإدارة العامة للمتابعة امليدانية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل
الفل�سطينية حول االنتهاكات الإ�رسائيلية بحق امل�سرية التعليمية ،خالل �سنة  ،2015تع ُّر�ض
 53,998طالبا ً وطالبة و 3,840معلما ً ومعلمة وعدد من موظفي الوزارة وم�ؤ�س�ساتها
العتداءات من قوات االحتالل.50
قال موقع واال الإ�رسائيلي �إن اجلي�ش الإ�رسائيلي يجري اختبارات على منظومة تكنولوجية
حديثة لك�شف الأنفاق التي حتفرها املقاومة الفل�سطينية على حدود قطاع غزة.51
عقدت جلنة �آداب املهنة “�إتيكا  ”Ethicsبرئا�سة ع�ضو الكني�ست يت�سحاق فكنني
 Yitzhak Vakninجل�سة نقا�ش حول ال�شكاوى الكثرية التي ُق ِّد َم ْت �ض ّد �أع�ضاء الكني�ست
جمال زحالقة ،وحنني زعبي ،وبا�سل غطا�س .وقررت اللجنة �إبعاد غطا�س وزعبي عن

جل�سات الكني�ست ملدة �أربعة �أ�شهر ،وزحالقة ملدة �شهرين.52
• قال رئي�س البيت اليهودي الوزير نفتايل بينت � Naftali Bennettإن �أع�ضاء الكني�ست من
حزب التجمع الوطني الدميوقراطي جعلوا �أنف�سهم على خطى احلاج �أمني احل�سيني .وقال
بينت �إن “هذا التوجه ،االن�ضمام �إىل �أ�سو�أ �أعدائنا ،هو الذي جلب الكارثة للعرب يف �إ�رسائيل
67

اليوميات الفل�سطينية
قبل  67عاما ً” .و�أ�ضاف مهددا ً �أنه “على العرب �أن يلفظوا من داخلهم املحر�ضني و�أفعالهم
يف قتل الن�ساء والرجال والأطفال اليهود ،و�إذا مل يفعلوا ذلك ،ف�إن الدميوقراطية الإ�رسائيلية
�ست�ضطر للدفاع عن نف�سها”.53
• قال رئي�س املع�سكر ال�صهيوين  ،Zionist Campورئي�س حزب العمل� ،إ�سحق هرت�سوغ �إن
“اجلمهور الإ�رسائيلي لي�س على ا�ستعداد لر�ؤية �أع�ضاء كني�ست يقفون دقيقة حداد على �أرواح
قتلة منحطني” .واتهم هرت�سوغ نواب حزب التجمع ب�أنهم “يقومون كل الوقت با�ستفزازات
�ض ّد دولة �إ�رسائيل ،و�إىل جانب الإرهاب .وهم يخدمون املتطرفني الذين يريدون ج ّر اخلطاب

الإ�رسائيلي �إىل الكراهية ...اجلمهور ي�شعر �أنه ال ميكن اال�ستمرار بهذا ال�شكل”.54
• ك�شفت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين �أن  450قا�رصا ً يقبعون يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي ومراكز التوقيف واملع�سكرات .وقالت الهيئة �إن  %95من الأ�رسى القا�رصين
تعر�ضوا لأ�شكال خمتلفة من التعذيب وال�رضب والإهانات خالل اعتقالهم وا�ستجوابهم،
و�أن معظمهم اعتقل من البيت يف �ساعات مت�أخرة من الليل.55
• �صادق املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية (كابينت)
على خطة يعمل جهاز الأمن على بلورتها ،وتق�ضي مبنح � 30ألف فل�سطيني ت�صاريح
عمل يف “�إ�رسائيل”� ،إ�ضافة �إىل العمال الفل�سطينيني الذين يحملون حاليا ً ت�صاريح عمل
مثيلة لها.56
الثالثاء2016/2/9 ،

• قال رئي�س هيئة الأركان العامة للجي�ش الإ�رسائيلي غادي �آيزنكوت �إن اجلي�ش يعمل معظم
الأوقات �رسا ً ملحاربة تهديد الأنفاق من غزة ،وقام بن�رش �أكرث من مئة مركبة هند�سية على
احلدود لتحديد مواقع ممرات حلما�س داخل “�إ�رسائيل” ولتدمريها ،م�شددا ً على �أن لدى
اجلي�ش “قدرات متطورة”.57
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إنه التقى وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي
 42مرة ،عالوة على مئات املكاملات الهاتفية ،وقال �إنه ي�شكر له م�ساعيه بالرغم من �أنها ظلت
غري جمدية .وقال عبا�س �إن فرن�سا قوة حمرتمة ،لكنه رجح �أال تتمكن من فر�ض موقفها على
الواليات املتحدة.58
• �أ�صيب م�ستوطن �إ�رسائيلي بجروح ،يف عملية طعن قرب م�ستعمرة نفيه دنيال جنوب
بيت حلم .وقالت م�صادر �إ�رسائيلية �إن املنفذ ا�ستطاع االن�سحاب من املكان.59
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•

قال القيادي يف حركة حما�س �إ�سماعيل ر�ضوان �إن الأيام القادمة هي الكفيلة بالإجابة عن
مدى التوافق الذي ّ
مت التو�صل �إليه بني حركتي فتح وحما�س يف حوارات الدوحة .وو�صف
جوالت حوار الدوحة ب�أنها جرت يف �أجواء �أخوية و�إيجابية وم�س�ؤولية عالية ،وكانت تهدف
�إىل �آليات لتطبيق امل�صاحلة ،ولي�س للتو�صل �إىل اتفاق جديد بل الو�صول �إىل تطبيق عملي
وو�ضع جدول زمني .بدوره� ،أكد الناطق با�سم حركة فتح يف قطاع غزة فايز �أبو عيطة وجود
جدية من اجلميع لإنهاء االنق�سام و�إجناز امل�صاحلة.60
�أعلنت كتائب الق�سام عن ا�ست�شهاد �أحد جماهديها بانهيار نفق للمقاومة يف خانيون�س جنوب
قطاع غزة.61
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن احلكومة الإ�رسائيلية تع ّد م�رشوعا ً
لتغليف “كل �إ�رسائيل بجدار �أمني لنحمي �أنف�سنا من الوحو�ش ال�ضارية يف حميطنا .و�سنبني
جدارا ً على احلدود مع الأردن” .وتابع القول“ :يجري �إعداد خطة لإكمال الفراغات يف اجلدار
الأمني حول يهودا وال�سامرة”.62
ذكرت �صحيفة تاميز �أوف �إنديا � The Times of Indiaأنه يجري العمل على �إمتام �صفقة
ع�سكرية هي الأ�ضخم يف تاريخ العالقات بني “�إ�رسائيل” والهند ،حيث يبلغ �إجمايل ال�صفقة
نحو ثالثة مليارات دوالر .وطبقا ً لتفا�صيل ال�صفقة ف�إن الهند �ستح�صل على  164قذيفة
�صاروخية موجهة بالليزر بالإ�ضافة �إىل  250قنبلة ذكية ،والتي ب�إمكانها تدمري مواقع
حم�صنة و�أخرى حتت الأر�ض .و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن تقدما ً حتقق يف املفاو�ضات العالقة
ل�رشاء  321من�صة من منظومة �سبايك  ،Spikeالتي تركب عليها �صواريخ موجهة �ض ّد
الدبابات ،و� 8,356صاروخا ً موجها ً.63

الأربعاء2016/2/10 ،

• �أعلن املركز الإعالمي ل�ش�ؤون القد�س والأق�صى عن وجود خطة لبناء كني�س يهودي يف جزء
من وقف حمام العني على بعد �أمتار من امل�سجد الأق�صى املبارك.64
• قال املتحدث الر�سمي با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �إن م�سودة �آليات تطبيق اتفاق
امل�صاحلة هي قيد الت�شاور داخل م�ؤ�س�سات احلركة ،و�إن هذا الأمر ح�سبما اتفق عليه بني
وفدي احلركتني باجتماعاتهما الأخرية يف العا�صمة القطرية .ونفى �أبو زهري ما ن�رش ببع�ض
و�سائل الإعالم حول تفا�صيل تلك امل�سودة ،م�شددا ً على �أن ال �أ�سا�س لها من ال�صحة.65
• قال القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي �أحمد املدلل �إنهم يف احلركة “لن ي�شاركوا يف حكومة
الوحدة املقبلة” ،و�شدد على �أنه لن تكون هناك � ّأي م�شاركة يف � ّأي حكومة� ،إذا مل تعلن ال�سلطة
الفل�سطينية ر�سميا ً انتهاء العمل باتفاق �أو�سلو.66
69
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• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إنه ي�ؤيد ح ّل الدولتني ،ولكن من الناحية العملية ال يرى �أن
تطبيقه �أمر ممكن ما مل يعرتف الفل�سطينيون بـ“�إ�رسائيل” كـ“دولة يهودية” ،ويوافقون على
دولة منزوعة ال�سالح .و�شدد على �أن “�إ�رسائيل” لي�س �أمامها � ّأي خيار يف الواقع ال�سيا�سي

احلايل �إال �أن توا�صل �سيطرتها على ال�ضفة الغربية.67

• قال �ضباط بجي�ش االحتالل �إن على جي�شهم �أن يكون جاهزا ً للهجوم على �أنفاق املقاومة
الفل�سطينية على طول احلدود مع قطاع غزة ،وطالبوا وفقا ً ملوقع واال العربي ،حكومة
االحتالل ب�أن تناق�ش قرار “�ش ّن عملية ع�سكرية” للو�صول للأنفاق ومراب�ض ال�صواريخ
على حدود غزة .و�أ�شار ال�ضباط �إىل �أن جي�ش االحتالل �أنهى تدريبات ع�سكرية للقيام بهذه
اخلطوات �ض ّد القطاع.68
• قال املركز الإعالمي ل�ش�ؤون القد�س والأق�صى �إن امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية توا�صل العمل
الد�ؤوب لطم�س معامل وقد�سية مقربة م�أمن اهلل الإ�سالمية التاريخية يف القد�س ،بهدف
�إنهاء وجود املقربة ب�شكل كامل .و�أ�شار املركز �إىل �أن ال�سلطات الإ�رسائيلية “تقوم يف
الفرتة الأخرية ببناء فندق �سياحي قبالة مقربة م�أمن اهلل على بعد �أمتار من اجلهة ال�شمالية
للمقربة ،الأمر الذي ي�سهم يف ق�ضم وطم�س معامل ما تبقى من املقربة ،ويح ّولها بالكامل

�إىل مناطق �سياحية وجتارية تتنافى مع قد�سية وتاريخ �أعرق و�أكرب مقربة �إ�سالمية يف
القد�س”.69

• �أطلقت الأمم املتحدة نداء لتقدمي دعما ً ماليا ً للحاجات الإن�سانية للفل�سطينيني ل�سنة  2016بقيمة
 571مليون دوالر .وبح�سب بيان م�شرتك �صادر عن وزير املالية والتخطيط الفل�سطيني
�شكري ب�شارة ومن�سق الأمم املتحدة للم�ساعدات الإن�سانية والأن�شطة الإمنائية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية روبرت بايرب  ،Robert Piperتهدف امل�ساعدات �إىل دعم االحتياجات الإن�سانية
ال�رضورية لـ  1.6مليون فل�سطيني يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية .وقال بايرب �إن امل�ساعدات
تهدف تنفيذ  206م�شاريع قدمتها  79منظمة �إن�سانية 67 :منظمة غري حكومية ،و 12وكالة
من وكاالت الأمم املتحدة.70
• �أعلن وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س �أن فرن�سا �ستبد�أ يف القريب العاجل “بتحرك
على مرحلتني” لعقد “م�ؤمتر دويل لل�سالم” �سعيا ً للتو�صل �إىل ح ّل الدولتني “�إ�رسائيل”
وفل�سطني ،و“تق�ضي الأوىل بعقد اجتماع دويل ال ي�شارك فيه الأطراف ،ث ّم تق�ضي الثانية كما

ن�أمل ،بعقد اجتماع دويل يف ال�صيف ،ي�شارك فيه الأطراف”.71
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•
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•

قال رئي�س �شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية الأ�سبق اجلرنال يف االحتياط عامو�س يدلني
 ،Amos Yedlinيف درا�سة ن�رشها� ،إن احلروب التي �شنّتها “�إ�رسائيل” �ض ّد قطاع غزة
منذ �سنة  2009وحتى اليوم مل ُتقق �أهدافها اال�سرتاتيجية التي ّ
مت حتديدها ،وهي :ردع
حركة حما�س لفرتة طويلة جداً ،و�رضب البنية التحتية حلما�س ،و�إ�ضعاف احلركة ع�سكرياً،
وفر�ض ح�صار مينع احلركة من زيادة تر�سانتها الع�سكرية.72
�أكد ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد ا�شتية �أن “�سبب الهبّة يف القد�س لي�س الأزمة
االقت�صادية التي يعاين منها الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية ،على �أهميتها ،ولكن ما ح ّرك
الفل�سطينيني للتظاهر �ض ّد االحتالل هو ان�سداد الأفق ال�سيا�سي وممار�سات االحتالل”.
و�أ�شار ا�شتية ،خالل م�شاركته يف م�ؤمتر ملركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،إىل “�أن
وفدا ً فل�سطينيا ً �سيلتقي وفدا ً �إ�رسائيليا ً اليوم لإبالغه بقرار وقف التن�سيق الأمني ،ما دامت
�إ�رسائيل تع�صف باالتفاقيات ب�شكل م�ستمر”.73
�أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق ،خالل م�شاركته يف م�ؤمتر
ملركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،أن ال�رشط الأ�سا�سي لنجاح امل�صاحلة الوطنية هو
عزل ال�ضغوط اخلارجية عن االتفاق الفل�سطيني ،م�شددا ً على �أن قرار تطبيق امل�صاحلة بيد
الرئي�س حممود عبا�س.74
قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن “�إ�رسائيل” ترف�ض تواجد حركة حما�س
على الأرا�ضي الرتكية .و�أ�ضاف قائالً“ :نحن على ا�ستعداد للتو�صل �إىل م�صاحلة� .إال �أننا
منلك �رشوطاً .تركيا ت�ست�ضيف الآن حركة حما�س يف �إ�سطنبول .نحن ل�سنا م�ستع ّدين لتقبّل
الأمر ...تركيا تدعم حركة حما�س ،ب�شكل عام .يجب تناول الأمر بنقا�شاتنا� .أنا غري مت�أكد من
قدرتنا على التو�صل مل�صاحلة” .و�شدد يعلون على �أن على تركيا اال�ستجابة “لهذه ال�رشوط
التو�صل لت�سوية �سيا�سية”.75
من �أجل
ّ
�أكد وزير الهجرة الإ�رسائيلي زئيف �ألكني � Zeev Elkinأن ال�سلطة الفل�سطينية قائمة فقط
بف�ضل اتفاق �أو�سلو ،حيث يع ّد التن�سيق الأمني من �أهم ركائزه .و�شدد �ألكني على �أن ال�سلطة
الفل�سطينية �ستتبخر ،و�أنها تدق م�سمارا ً �آخر يف نع�شها ،ولن يكون هناك قاعدة لوجودها
طاملا �أنها �ستعلن عن عدم التقيد بهذه االتفاقيات� ،إال �أن مثل هذا الإجراء لن يلحق ال�رضر
بـ“�إ�رسائيل” على احللبة الدولية.76
�أودعت �أربع منظمات �أهلية ُتعنى بحقوق الإن�سان يف فل�سطني مكتب املدعي العام للمحكمة
اجلنائية الدولية مذكرة قانونية حتوي �أدلة على ارتكاب “�إ�رسائيل” جرائم حرب ،وجرائم
71
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•

•

•

�ض ّد الإن�سانية يف مدينة رفح ،جنوب قطاع غزة ،خالل الفرتة  .2014/8/4–1وجاء يف املذكرة،
التي قدمها مركز امليزان حلقوق الإن�سان ،وم�ؤ�س�سة احلق ،وم�ؤ�س�سة ال�ضمري حلقوق
الإن�سان ،واملركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان� ،إن قوات االحتالل “ارتكبت انتهاكات ج�سيمة
ومنظمة لقواعد القانون الدويل الإن�ساين ،ترقى �إىل م�ستوى جرائم احلرب واجلرائم �ض ّد
الإن�سانية ،عرب ا�ستهدافها املنظم للمدنيني الفل�سطينيني والبنية التحتية واملمتلكات� ،إذ قتلت
 255فل�سطينياً ،من بينهم  212مدنيا ً”.77
قالت القناة العا�رشة الإ�رسائيلية �إن ر�ؤ�ساء الطائفة اليهودية بالواليات املتحدة التقوا الرئي�س
امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ،وذكرت �أن ال�سي�سي التقى �أي�ضا ً مالكومل هونلني Malcolm
� ،Hoenleinأحد �أكرث املقربني من رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،م�شرية �إىل �أن
ال�سي�سي �أعرب عن التزامه بامل�صالح بني “�إ�رسائيل” وم�رص.78
قال املقرر اخلا�ص املعني بحالة حقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة 1967
مكارم ويبي�سونو�“ ،إن �إ�رسائيل ت�ستخدم القوة املفرطة �ض ّد الفل�سطينيني” .كما طالب
ويبي�سونو ب�إطالق �رساح املعتقلني الإداريني الفل�سطينيني.79
�أكد املفو�ض العام لوكالة الأونروا بيري كرينبول � Pierre Krähenbühlأن ال�سيا�سة اجلديدة
لال�ست�شفاء التي تتبعها الوكالة يف لبنان حتمل منافع وحت�سينات �سيلحظها الالجئون
الفل�سطينيون بعد فرتة ،متعهدا ً ب�أن الوكالة لن تهمل �ش�ؤون الالجئني ،وم�شريا ً �إىل �أن
الأونروا تطبّق ال�سيا�سة ذاتها يف فل�سطني والأردن.80
وافق البنك الدويل  World Bankعلى منحة ل�سيا�سات التنمية قدرها  40مليون دوالر
لل�سلطة الفل�سطينية لتدعيم املالية العامة وحت�سني بيئة الأعمال عن طريق تي�سري ت�سجيل
الأرا�ضي .و�أ�شار �إىل �أن و�ضع املالية العامة ما زال �صعباً ،واالنتعا�ش االقت�صادي ما زال
بطيئاً ،نتيجة ال�ستمرار القيود وتراجع م�ساعدات املانحني بن�سبة  .%60وقال البنك �إن
الو�ضع يف غزة ما زال �شديد ال�صعوبة ،فلم يتم �رصف �سوى  %35من التعهدات التي
�أُعلنت يف م�ؤمتر القاهرة لإعادة �إعمار غزة (حتى �أيلول� /سبتمرب  ،)2015و ّ
مت تغطية %6
فح�سب من االحتياجات العامة التي حتددت يف تقييم الأ�رضار واالحتياجات .و�أ�شار البنك
�إىل �أن �إجمايل مِنح �سيا�سات التنمية من البنك الدويل وامل�ساندة املالية من املانحني بلغت
 125مليون دوالر يف �سنة .812015

اجلمعة2016/2/12 ،

• ُك�شف النقاب عن ا�ستخدام اجلي�ش الإ�رسائيلي تكنولوجيا حديثة ،طورتها �رشكة �إ�رسائيلية،
تهدف ك�شف حتركات حتت �سطح البحر ،ور�صد ت�سلل غوا�صني مقاتلني تابعني لوحدة
72
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الكوماندوز البحري يف كتائب الق�سام .وقالت �صحيفة معاريف �إن �سالح البحرية الإ�رسائيلي
ا�ستكمل ن�رش املنظومة ،وهي عبارة عن �أجهزة جم�سات تر�سل �إ�شارات �إىل رادار ل�سالح
البحرية ،قادرة على التمييز بني حركة �أ�سماك �أو غوا�صني.82
• وجهت الرئا�سة الفل�سطينية ر�سالة عاجلة �إىل الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،حول
الربنامج اال�ست�شفائي اجلديد ل�سنة  2016والإجراءات التق�شفية التي بد�أت وكالة الأونروا
العمل بها ،والتي مت�س مب�ستوى احلياة الأ�سا�سية لالجئني الفل�سطينيني يف خميمات لبنان.
وطالبت الرئا�سة وكالة الأونروا بعدم اللجوء �إىل مثل هذه اخلطوات غري املقبولة ،والتي مت�س
مب�ستقبل وحياة الالجئني الفل�سطينيني.83
• ذكر نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �أن امل�صاحلة مع حركة فتح
“تتم ب�شكل واقعي وفعلي” ،م�شددا ً على �رضورة “وجود �إرادة حقيقية وقناعة لدى حركة
فتح” .و�شدد هنية على �رضورة “العمل وفق مبد�أ ال�رشاكة الوطنية ،و�أنه ال يجوز لأحد �أن
يقرر مبفرده”.84
•	�أعلنت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية �أن رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو
�أجرى ات�صاالً هاتفيا ً مع املمثل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي فيديريكا
موغرييني ،و�أنه يف �أعقاب املكاملة� ،أكد �أن العالقات بني “�إ�رسائيل” واالحتاد الأوروبي عادت
لتكون “قريبة وودية” .وقال الناطق بل�سان وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية“ :تغلّب الطرفان
على الأزمة” ،وذكر �أن “�إ�رسائيل” تلقت �ضمانات من االحتاد الأوروبي ب�ش�أن عدم حت ّول
قرار و�سم منتجات امل�ستعمرات خلطوة �سيا�سية من �ش�أنها �أن تعزز من مقاطعة “�إ�رسائيل”،
�أو تر�سم حدودها اجلغرافية.
و�أعربت موغرييني عن ت�ضامنها مع �شعب “�إ�رسائيل” ،وكررت التزام االحتاد الأوروبي
ب�أمن “�إ�رسائيل” .كما و�أكدت ب�أن االحتاد الأوروبي يعار�ض بقوة املقاطعة وحماوالت حركة
املقاطعة العاملية (بي دي �أ�س) �ض ّد “�إ�رسائيل” ،و�أن �إخطار االحتاد الأوروبي حول و�سم
املنتجات ال ي�ش ّكل وال يعني املقاطعة.85
• طالبت زوجة ال�صحفي الفل�سطيني حممد القيق ،امل�رضب عن الطعام منذ 2015/11/25
واملعتقل �إداريا ً يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،ال�سلطة والف�صائل الفل�سطينية ،بالتحرك العاجل
للإفراج عنه ،قبل �إعالن “وفاته” .وقالت فيحاء �شل�ش ،زوجة القيق� ،إنها ال تريد �أن تتحدث
مع �أي من الف�صائل الفل�سطينية �أو ال�سلطة ،بعد ا�ست�شهاد زوجها ،و�إن ما تريده اليوم ،هو
“الفعل وال�ضغط بكل الو�سائل” .وعن حالته ال�صحية� ،أكدت �أن و�ضعه “غري م�سبوق يف
خطورته� ،سواء كان ذلك على �صعيد الأمل� ،أو الرتاجع يف عمل وظائف ج�سده”.86
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• قال �صندوق النقد الدويل � International Monetary Fundإن �سنة  2015كانت �سنة �أخرى
�صعبة على االقت�صاد الفل�سطيني ،مع منو ق ِّدر بـ  .%2.8وتوقع �صندوق النقد الدويل �أن
ي�شهد االقت�صاد الفل�سطيني منوا ً بن�سبة  %3.3يف  ،2016وذلك ب�سبب ا�ستمرار غمو�ض
الو�ضع ال�سيا�سي والقيود الإ�رسائيلية.87
ال�سبت2016/2/13 ،

•

•

•

•

ا�ست�شهدت الفتاة كلزار حممد عبد احلليم العويوي بر�صا�ص قوات االحتالل الإ�رسائيلي
باخلليل ،بعد حماولتها طعن �أحد اجلنود .و�أ�صابت ال�شهيدة العويوي �أحد اجلنود املتمركزين
على حاجز ع�سكري بجروح ،قبل �أن ُيطلق عليها النار.88
طالب �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،ال�سلطات امل�رصية بفتح
معرب رفح احلدودي ب�شكل دائم .وج ّدد ت�أكيده على �أن “ال دور �أمني �أو ع�سكري تلعبه غزة
يف م�رص �أو غريها ،ونحن ال نتدخل ب�ش�ؤون �أحد” .كما دعا هنية �إىل �إنهاء ملف املختطفني
الفل�سطينيني الأربعة يف م�رص ،والذين اختطفهم “جمهولون”� ،إثر اعرتا�ض حافلتهم وهي يف
طريقها �إىل مطار القاهرة ُبعيد اجتيازهم معرب رفح ،يف �آب� /أغ�سط�س .892015
�شدد املدير العام للأمن العام اللبناين اللواء عبا�س �إبراهيم ،بعد لقائه ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق ،على “التم�سك بوكالة الأونروا وا�ستمرار �أعمالها،
باعتبارها اجلهة املكلفة دوليا ً ب�إغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني �إىل حني العودة” ،واعدا ً
بالبدء ب�إ�صدار وثائق ال�سفر اللبنانية اجلديدة اخلا�صة بالالجئني الفل�سطينيني.90
التقى وفد من الف�صائل الفل�سطينية رئي�س جمل�س ال�شورى الإيراين علي الريجاين
 Ali Larijaniالذي �أكد على دعم �إيران للق�ضية الفل�سطينية ،مبديا ً ا�ستعداد دولته دعم �أ�رس

�شهداء انتفا�ضة القد�س ،و�إعادة �إعمار البيوت التي دمرها االحتالل ال�صهيوين.91
• قالت املمثل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني ،عقب لقائها
يف ميونيخ وزراء من اللجنة الرباعية لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط � ،Middle East Quartetإن
اللجنة تخطط ل�صياغة “تقرير حول الو�ضع على الأر�ض” .م�ضيفة“ :ال نريد فقط �أن نتحدث
عن الو�ضع الراهن ،ولكن نريد �أن ن�ضع تو�صيات للتقدم نحو �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة
�إىل جانب �إ�رسائيل” ،مو�ضحة �أن “اللجنة الرباعية لو�سطاء ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط قلقة
للغاية ب�ش�أن قابلية ح ّل الدولتني للحياة”.92
• عر�ضت الإدارة الأمريكية على احلكومة الإ�رسائيلية زيادة امل�ساعدات الع�سكرية
ال�سنوية املقدمة لها� ،رشيطة االمتناع عن طلب زيادة لهذه امل�ساعدات من الكوجنر�س
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الأمريكي Congress؛ وقالت م�صادر ديبلوما�سية �إن الإدارة الأمريكية وافقت على �إ�ضافة مبلغ
 800مليون دوالر� ،إىل امل�ساعدات الع�سكرية لتبلغ نحو �أربعة مليارات دوالر.93
الأحد2016/2/14 ،

• ا�ست�شهد �ستة فل�سطينيني من ال�ضفة الغربية ،بينهم فتاة ،بعد �إطالق قوات االحتالل النار
عليهم بدم بارد ،بحجة حماولتهم تنفيذ عمليات طعن و�إطالق نار.94
•

•

•

•

•

انتقدت ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية حنان ع�رشاوي ب�شدة ،بيانا ً
�صادرا ً عن بعثة االحتاد الأوروبي ،عقب املكاملة الهاتفية التي جرت بني رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو واملمثل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي فيديريكا
موغرييني ،وقالت ع�رشاوي �إن يف البيان جلوءا ً �إىل املراوغة� ،أو لتبيي�ض �صفحة الكيان،
يف حماولة مف�ضوحة لتربئة املحتل .و�أكدت ع�رشاوي �أن البيان يقدم تنازالت ور�شاوى
لـ“�إ�رسائيل” مقابل �إعطاء االحتاد الأوروبي دورا ً يف “عملية ال�سالم” بال�رشق الأو�سط.95
انتقد مو�سى �أبو مرزوق ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،العمليات التي ينفذها
م�سلحون �ض ّد اجلي�ش امل�رصي ،خ�صو�صا ً يف �أيام فتح معرب رفح .وكتب على �صفحته على
الفي�سبوك“ :يكاد �أمر العمليات الإرهابية وتزامنها مع فتح املعرب ال يفرتقان ،منذ �سنتني
ويزيد .فكلما فتح املعرب تكون العملية الإرهابية جاهزة” ،م�ضيفا ً بت�سا�ؤل “هل ميكن �أن
يكون كل ذلك م�صادفة؟”.96
قال القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي حممد الهندي �إنه “ال ب ّد من �إعالن ف�شل املفاو�ضات
الفل�سطينية الإ�رسائيلية ،ووقف التن�سيق الأمني مع العدو ،واعتماد املقاومة بكافة �أ�شكالها،
وعلى ر�أ�سها الكفاح امل�سلح ،عندها فقط تنجز امل�صالح الفل�سطينية”.97
بد�أ معتقلو حركة حما�س يف ال�سجون الإ�رسائيلية �إ�رضابا ً مفتوحا ً عن الطعام ،ت�ضامنا ً مع
املعتقل الإداري حممد القيق ،امل�رضب عن الطعام منذ  ،2015/11/25بح�سب بيان للهيئة
القيادية العليا ملعتقلي حما�س.98
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف مرافعة له �أمام حمكمة �إ�رسائيلية� ،إن
الأردن �ألغى قرار احل�صول على الغاز من “�إ�رسائيل” ،حممالً م�س�ؤولية ف�شل ال�صفقات
للتعقيدات الإ�رسائيلية التي تعيق توقيع اتفاق االحتكار لعدد من حقول الغاز التي ت�سيطر
عليها “�إ�رسائيل” يف البحر الأبي�ض املتو�سط .وقال نتنياهو �إن ا�ستمرار الت�أخري يف مترير
االتفاق الذي ّ
التو�صل �إليه مع ال�رشكات االحتكارية�“ ،سيت�سبب بخ�سائر ال ت�ستطيع
مت
ُّ
�إ�رسائيل التغلب عليها”.99
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•

•

•

•

•

قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إن الدول العربية مل تعد ترى يف “�إ�رسائيل”
“دولة عدو” ،بل تراها كحليف ،وتع ّد عدوها “الإ�سالم الراديكايل” .وذكر نتنياهو �أنه يت ّم
العمل على �إن�شاء عالقات مع العديد من الدول العربية ،و�أن هناك عالقات �رسية مع العديد
منها ،و�أخرى تربطها عالقات علنية بـ“�إ�رسائيل”.100
قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن “�إ�رسائيل” م�ستعدة لتطوير ا�سرتاتيجية
ال�سنية فيما يخ�ص الو�ضع يف �سورية .و�أ�شار يعلون ،يف
م�شرتكة مع عدد من الدول العربية ُّ
كلمة �ألقاها �أمام م�ؤمتر الأمن الدويل يف ميونيخ� ،إىل امل�صالح امل�شرتكة لـ“�إ�رسائيل” ولبع�ض
الدول يف اخلليج العربي ويف �شمال �إفريقيا ،والتي ال ميكن �إجراء ات�صاالت علنية معها يف
الوقت الراهن.101
ك�شف تقرير ملنظمة ال�سالم الآن الإ�رسائيلية �أن احلكومة الإ�رسائيلية �رشعت ببناء
 1,800وحدة ا�ستيطانية جديدة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  1967خالل
�سنة  ،2015من بينها  1,422وحدة يف م�ستعمرات معزولة �إىل ال�رشق من جدار الف�صل
العن�رصي ،و�أن ال�سلطات ن�رشت مناق�صات لبناء  1,143وحدة ا�ستيطانية خالل �سنة
 ،2015من بينها  560يف ال�ضفة الغربية ،و 583يف �رشقي القد�س .و�أ�شارت املنظمة يف
تقريرها �إىل �أنه ومنذ انتخاب نتنياهو رئي�سا ً للوزراء يف �سنة ّ ،2009
مت بناء  8,645وحدة
ا�ستيطانية �إىل ال�رشق من اجلدار ،وهو ما ي�شكل  %68من �أعمال البناء يف امل�ستعمرات،
وهذا ي�شري �إىل �أن حكومات نتنياهو �أقامت وحدات بناء لـ � 40ألف م�ستوطن جديد.102
�أثنى الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي على رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو،
خالل اللقاء الذي جمعه ووفد اللوبي اليهودي يف الواليات املتحدة يف القاهرة .وقال ال�سي�سي،
يف ت�رصيح نقله ت�سفيكا كالين � ،Zvika Kleinأحد مرا�سلي �صحيفة ماكور ري�شون Makor
 ،Rishonعلى �صفحته على موقع تويرت � ،Twitterإن نتنياهو “زعيم ميتلك قوى كبرية
ت�ساعده لي�س فقط على قيادة بالده ،بل �أي�ضا ً لدفع املنطقة والعامل كله �إىل الأمام”.103
�أعلنت احلكومة الربيطانية �أنها �ستمنع امل�ؤ�س�سات املمولة حكومياً ،مثل اجلامعات والبلديات،
من مقاطعة املنتجات الإ�رسائيلية .وقالت احلكومة يف بيان لها� ،إن هذه املقاطعة “ت�سمم
النقا�شات ،وت�ضعف االندماج ،وتغذي معاداة ال�سامية” ،كما ميكن �أن “ت�ؤثر يف ال�صادرات
الربيطانية ،و�أن ت�رض بالعالقات الدولية”.104

الإثنني2016/2/15 ،

• بينت معطيات ن�رشها جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي �أن  %71من منفذي العمليات يف انتفا�ضة
القد�س كانوا دون الـ  25عاماً ،و�أن منطقة اخلليل احتلت املكان الأول يف عدد املنفذين ،يليها
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رام اهلل ،وجنني ،والقد�س على التوايل .وبينت املعطيات �أنه ّ
مت تنفيذ  37عملية يف القد�س ،و169
•

•

•

•
•
•

عملية يف باقي �أنحاء ال�ضفة الغربية ،و 22عملية داخل اخلط الأخ�رض.105
�أكد موقع واال العربي �أن عددا ً من امل�س�ؤولني يف الأجهزة الأمنية الإ�رسائيلية والفل�سطينية ،قد
اجتمعوا خالل الن�صف الأول من �شهر �شباط /فرباير  ،2016وناق�شوا احلفاظ على التن�سيق
الأمني ،ولي�س وقفه ،خالفا ً لت�رصيحات م�س�ؤولني يف ال�سلطة الفل�سطينية ،والتي �أعلن فيها
عن وقف التن�سيق الأمني بني الطرفني.106
�أعلنت القيادة ال�سيا�سية الفل�سطينية يف لبنان رف�ضها القاطع لكافة القرارات والإجراءات
“الظاملة” التي اتخذتها وكالة الأونروا بحق الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،والنازحني
من املخيمات ال�سورية .وطالبت القيادة الأونروا ،يف بيان �صدر عنها ،عقب اجتماعها يف
مقر �سفارة دولة فل�سطني يف بريوت ،بالرتاجع عن هذه ال�سيا�سات ،و�إعادة كل اخلدمات
والتقدميات التي قل�صتها.107
قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن “�إ�رسائيل” اقرتحت “نقل نفط قطري
من �أ�سدود �إىل قطاع غزة ،لكن حممود عبا�س رف�ض الأمر” .وقال يعلون �إن “�إ�رسائيل”
تقوم بـ“ %80من العمل من �أجل منع حما�س واجلهاد الإ�سالمي من ال�سيطرة على
ال�ضفة الغربية” .و�شدد على �أن ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية “ال ت�ستطيع البقاء
دوننا يوما ً واحدا ً دون تن�سيق �أمني”.108
�أعلن التجمع الوطني لأ�رس �شهداء فل�سطني �أن عدد �شهداء االنتفا�ضة بلغ � 180شهيدا ً.109
�أعادت ال�سلطات امل�رصية �إغالق معرب رفح الربي مع قطاع غزة ،بعد فتحه ب�شكل ا�ستثنائي
لثالثة �أيام يف كال االجتاهني.110
ارتفع عدد املهاجرين اليهود من فرن�سا �إىل “�إ�رسائيل” �أربعة �أ�ضعاف خالل �سبع �سنوات،
وذلك ح�سب بيانات وزارة الهجرة واال�ستيعاب الإ�رسائيلية؛ ففي حني و�صل “�إ�رسائيل”
 1,867مهاجرا ً يهوديا ً فرن�سيا ً يف �سنة  ،2008و�صل عددهم �إىل  7,469مهاجرا ً يف
�سنة .1112015

الثالثاء2016/2/16 ،

• طلب رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،خالل زيارته لأملانيا ،من امل�ست�شارة
الأملانية �أجنيال مريكل  ،Angela Merkelالتدخل ال�ستعادة جثث جنديني �إ�رسائيليني قتال
خالل احلرب على غزة يف �صيف  ،2014ما تزال حركة حما�س حتتفظ بجثتيهما .وقال
نتنياهو �إن “املبادرة الفرن�سية مثلما ّ
مت الإعالن عنها غريبة”.112
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اليوميات الفل�سطينية
• �أعلن رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل �أن ال�سلطة الفل�سطينية ح�صلت خالل �سنة
 2015على ن�صف امل�ساعدات التي وعدت بها من الدول واجلهات املانحة .وقال احلمد اهلل“ :مل
نتلقَ �سوى  685مليون دوالر من �أ�صل  1.2مليار دوالر كانت قد تعهدت بها الدول واجلهات
املانحة”.113
• رف�ض ال�صحفي الفل�سطيني ،املعتقل الإداري ،حممد القيق� ،إنهاء �إ�رضابه املفتوح عن
الطعام املتوا�صل منذ  ،2015/11/25يف مقابل نقله من امل�ست�شفى الإ�رسائيلي �إىل م�ست�شفى
رص على نقله �إىل م�ست�شفى يف رام اهلل ،و�إنهاء اعتقاله الإداري .هذا،
فل�سطيني يف القد�س ،و�أ� ّ
وقد �أعلن رئي�س احلركة الإ�سالمية داخل اخلط الأخ�رض ال�شيخ رائد �صالح �إ�رضابا ً مفتوحا ً
عن الطعام ،ت�ضامنا ً مع القيق.114

• قال عزمي جماهد ،املتحدث با�سم احتاد كرة القدم امل�رصي� ،إنه ال ميانع خو�ض الالعبني
امل�رصيني مناف�سات ريا�ضية يف تل �أبيب ،على �أ�سا�س وجود عالقات ديبلوما�سية بني م�رص
و“�إ�رسائيل”.115
• �أعلنت ال�سفارة الفرن�سية يف تل �أبيب �أن �سفريها باتريك ميزونف Patrick Maisonnave

عر�ض “املبادرة الفرن�سية لل�سالم” على م�س�ؤولني يف وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية ،يف �إطار
حراك ديبلوما�سي تقوم به فرن�سا يف حماولة لتمرير املبادرة.116
الأربعاء2016/2/17 ،

• قالت م�صادر ع�سكرية �إ�رسائيلية �إن كتائب الق�سام بد�أت ت�ستخدم طائرات من دون طيار
�صغرية جداً ،وقالت �إنها ت�شكل تهديدا ً جديدا ً على “�إ�رسائيل” ،لأنه ميكن ا�ستخدامها لغر�ض
التج�س�س� ،أو توجيه قوة من احلركة لدى تنفيذها هجوما ً �ض ّد �أهداف �إ�رسائيلية .ونقل موقع

واال العربي عن م�صادر يف فرقة غزة الع�سكرية التابعة للجي�ش الإ�رسائيلي قولهم� ،إن جنود
الفرقة �شاهدوا طائرات �صغرية كهذه قرب ال�رشيط احلدودي وداخل القطاع ،و�إنها �رسعان
ما اختفت.117
• قالت احلكومة الربيطانية �إنها �ستحظر على ال�سلطات املحلية وهيئات القطاع العام مقاطعة
املوردين الإ�رسائيليني مبوجب قواعد حكومية جديدة ،و�إن املقاطعني قد يواجهون عقوبات
م�شددة .وقالت احلكومة �إن اتفاقية امل�شرتيات احلكومية ملنظمة التجارة العاملية World

 Trade Organizationتتطلب من املوقعني عليها معاملة املوردين على قدم امل�ساواة ،وبالتايل
ف�إن � ّأي متييز �ض ّد املوردين الإ�رسائيليني �سيعد انتهاكا ً لالتفاقية.118
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وجه �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير �صائب عريقات احتجاجا ً �شديد اللهجة
• ّ
للحكومة الربيطانية ب�ش�أن قرارها جترمي مقاطعة “�إ�رسائيل” ،خ�صو�صا ً فيما يتعلق
بقرارات املجال�س الربيطانية .و�أكد عريقات �أن “قرار احلكومة الربيطانية يعترب مكاف�أة
ل�سلطة االحتالل على نهجها املدمر خليار الدولتني ،وعلى ا�ستمرار ن�شاطاتها اال�ستيطانية
وفر�ض احلقائق على الأر�ض ،وجرائم احلرب املرتكبة بحق ال�شعب الفل�سطيني الأعزل”.119
•	�أوقفت الأجهزة الأمنية يف اليومني املا�ضيني ،عددا ً من املعلمني ومدراء املدار�س يف عدد من
حمافظات ال�ضفة الغربية� ،أبرزها حمافظات اخلليل ،وجنني ،و�سلفيت ،وقلقيلية ،تراوحت
تقديرات م�ؤ�س�سات حقوقية ب�أن عددهم بني ع�رشين وثالثني موقوفاً ،فيما تعذر احل�صول
على تعقيب من الناطق با�سم الأجهزة الأمنية الفل�سطينية ،على الرغم من املحاوالت املتكررة
لالت�صال به.
من جانبه ،طالب اللواء توفيق الطرياوي ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،ومفو�ض عام
املنظمات ال�شعبية فيها� ،أجهزة الأمن بالوقف الفوري عن ا�ستدعاءات املعلمني على خلفية
�إ�رضابهم النقابي.120
• قال وزير ال�صحة الفل�سطيني جواد عواد� ،إن احلكومة الرتكية قدمت منحة بقيمة
 1.5مليون دوالر ،لتغطية نفقات وقود امل�ست�شفيات يف حمافظات قطاع غزة.121
• تويف �أربعة الجئني فل�سطينيني من �سورية بعدما �أطلق حر�س احلدود الرتكي النار عليهم
خالل حماولتهم اجتياز احلدود ال�سورية الرتكية.122
• �أُعلن عن ت�أهل حنان احلروب ،املعلمة يف مدر�سة “بنات �سميحة خليل الثانوية” يف البرية،
للمرحلة النهائية �ضمن جائزة “�أف�ضل معلم يف العامل” ،التي تنظمها م�ؤ�س�سة فاركي Varkey

 Foundationللمرة الثانية ،وتبلغ قيمة جائزتها مليون دوالرُ ،تنح ملعلم مبتكر ملرة واحدة
يف العمر ،نظري اهتمامه بالطالب وت�أثريه امللهم على الطالب واملجتمع.123
• قالت عائالت �أربعة فل�سطينيني ،اختُطِفوا يف �سيناء امل�رصية على �أيدي م�سلّحني جمهولني يف
املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة لـ“عملية ال�سالم” يف ال�رشق
�سنة � ،2015إنها �سلمت ر�سالة �إىل ّ

الأو�سط نيكوالي مالدينوف  ،Nikolay Mladenovالذي يزور القطاع ،ب�ش�أن حادثة اختفاء
�أبنائها .ودعت العائالت الأمم املتحدة �إىل خماطبة ال�سلطات امل�رصية ،ومطالبتها بالك�شف عن
م�صري �أبنائها.124
• ذكرت �إذاعة اجلي�ش الإ�رسائيلي �أن “اتفاق ال�سالم” الذي ّ
مت �إبرامه بني “�إ�رسائيل” وم�رص
�سيُد َّر�س لأول مرة يف املدار�س امل�رصية.125
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اليوميات الفل�سطينية
• اختتم وفد من حركة حما�س زيارته �إىل العا�صمة الإيرانية طهران ،ا�ستمرت ثمانية �أيام،
و�شهدت جملة من اللقاءات الناجحة .وقال القيادي يف احلركة �أ�سامة حمدان� ،إن الزيارة
جاءت تلبية لدعوة مبنا�سبة الذكرى الـ  37النت�صار الثورة الإ�سالمية يف �إيران ،م�ؤكدا ً �أن
وعب حمدان عن �أمله يف �أن تكون
الوفد وجد دعما ً وت�أييدا ً للمقاومة واالنتفا�ضة يف فل�سطنيّ .
هذه الزيارة مقدمة ل�صفحة جديدة من التعاون بني حما�س و�إيران.126
• حتولت مباراة و ّدية جمعت املنتخبني الأوملبيني اجلزائري والفل�سطيني لكرة القدم� ،إىل
تظاهرة تفننت فيها اجلماهري اجلزائرية يف ن�رصة الق�ضية الفل�سطينية ،من خالل ح�ضور
كثيف ودعم لل�ضيوف ،على ح�ساب �أ�صحاب الأر�ض .حيث اكتظ ملعب اخلام�س من يوليو
بالعا�صمة اجلزائرية ،والذي يت�سع لـ � 80ألف مقعد ،عن �آخره باجلماهري.127
املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة لـ“عملية ال�سالم” يف ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف
• طالب ّ
بالعمل من �أجل �إنقاذ حياة املعتقل الإداري ال�صحفي حممد القيق امل�رضب عن الطعام منذ
.1282015/11/25
• ك�شفت القناة الثانية يف التلفزيون الإ�رسائيلي عن بدء �سلطات اجلمارك الأمريكية و�سم
منتجات امل�ستعمرات لتمييزها عن بقية املنتجات الإ�رسائيلية .وذكرت القناة التلفزيونية �أن
ال�سلطات الأمريكية �أبلغت “�إ�رسائيل” �أن و�سم ب�ضائع امل�ستعمرات معمول به منذ �سنوات،
لكن حتقيقاتها �أثبتت بدء و�سم اجلمارك الأمريكية منتجات امل�ستعمرات.129
• دعا من�سق الأمم املتحدة للم�ساعدات الإن�سانية والأن�شطة الإمنائية يف الأرا�ضي الفل�سطينية
روبرت بايرب �إىل “الوقف الفوري لعمليات تدمري ممتلكات الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية
املحتلة واحرتام القانون الدويل” .وقال بايرب“ :بلغ عدد عمليات الهدم يف الأ�سابيع ال�ستة
الأوىل من عام  2016حدا ً مثريا ً للفزع ،وهُجر ما يزيد على  400فل�سطيني من ديارهم� ،أي ما
يعادل �أكرث من ن�صف العدد الإجمايل للفل�سطينيني املهجرين يف عام  2015برمته”.130
اخلمي�س2016/2/18 ،

• ُقتِل م�ستوطن و�أ�صيب �آخر بعد �أن طعنهما فتيان فل�سطينيان يف جممع رامي ليفي اال�ستيطاين
للت�سوق ،املقام فوق �أر�ض م�صادرة من بلدة جبع� ،رشق رام اهلل .و�أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي
�أن القتيل هو رقيب يف اجلي�ش الإ�رسائيلي من لواء ناحال .131Nahal Brigade
• �أعلن الناطق با�سم احلكومة الفل�سطينية يو�سف املحمود عن �إنهاء الق�ضايا العالقة بني
احلكومة واحتاد املعلمني ،وعن �إبرام اتفاق ي�ضمن ا�ستئناف الدوام يف املدار�س ابتداء من
 .2016/2/20كما وزعت وزارة الرتبية والتعليم العايل �صورة لالتفاق ،مذيالً بتوقيع الأمني
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العام لالحتاد �أحمد �سحويل ،وممثل احلكومة ،وزير الرتبية والتعليم العايل �صربي �صيدم.
رس احتاد املعلمني ال�سابق ع�صام دباب�سة �أكد �أن االتفاق قد ّ
مت مع جهة ال متثل
غري �أن �أمني � ّ
املعلمني ،الفتا ً النظر �إىل �أنهم قرروا العودة �إىل الإ�رضاب من جديد .وقال دباب�سة �إن “حكومة
احلمد اهلل قامت بتوقيع اتفاق مع رئي�س االحتاد �أحمد �سحويل ،وهو ال ميثل املعلمني،
ووجوده يف االحتاد �أحد �أ�سباب دخول املعلمني يف �إ�رضاب منذ �أكرث من �أ�سبوع”.132
• قال رئي�س اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار النائب الفل�سطيني جمال اخل�رضي �إن احل�صار
الإ�رسائيلي املفرو�ض على قطاع غزة منذ ع�رشة �أعوام هو “�أطول ح�صار يف التاريخ املعا�رص
طاول نحو مليوين فل�سطيني ،و�آثاره الكارثية تتفاقم يف املجاالت كافة”.133
• �أ�صدرت حمكمة االحتالل الإ�رسائيلي يف معتقل عوفر حكما ً بال�سجن �أربعة �أ�شهر ون�صف
على �أ�صغر �أ�سرية فل�سطينية ،الطفلة دميا الواوي ( 12عاماً) ،مع كفالة مالية قدرها
ثمانية �آالف �شيكل (نحو �ألفي دوالر) .وجاء احلكم على الطفلة دميا بعد اتهامها بتنفيذ عملية
طعن ،وفق بيان لنادي الأ�سري الفل�سطيني.134
اجلمعة2016/2/19 ،

• ا�ست�شهد ثالثة �شبان فل�سطينيني بر�صا�ص جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي يف ال�ضفة الغربية
والقد�س املحتلّتني ،بعد عمليَّتي طعن ودع�س.135

• قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية� ،إن “كتائب الق�سام
اكت�شفت قبل ع�رشة �أيام جهازا ً به كامريات وجم�سات حتت الأر�ض ،لك�شف حركة الأنفاق
واملجاهدين” .و�أ�ضاف �أن “غزة �أ�صبحت متتلك منظومة ردع ،وال �أقول توازن ردع”
مع “�إ�رسائيل” .و�أكد هنية �أنه “ال يوجد يف الأفق � ّأي حرب جديدة على غزة” ،على الرغم
من ا�ستمرار التوتر بني حما�س و“�إ�رسائيل” .وعن االجتماعات بني م�س�ؤولني �أتراك
و�إ�رسائيليني ،قال هنية �إن “اللقاءات الرتكية مع االحتالل الإ�رسائيلي قطعت �شوطا ً كبريا ً يف
مو�ضوع امليناء” يف قطاع غزة.136
• قال الرئي�س الأ�سبق جلهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي �آيف ديخرت � ،Avi Dichterإن اجلهاز �أحبط
م�ؤخرا ً عمليات تفجريية بوا�سطة �أحزمة نا�سفة ،كالتي �شهدتها االنتفا�ضة الثانية يف الن�صف
الأول من العقد املا�ضي .و�أ�ضاف �أنه “كانت هناك عمليتا �إحباط لبنية حتتية مم�أ�س�سة يف
ال�ضفة وعملت على �صنع �أحزمة نا�سفة وجرى �إحباطها .وهذا يظهر مدى رغبة حما�س
واجلهاد الإ�سالمي با�ستئناف العمليات االنتحارية ،لأن هذا يالئم �أجندة حما�س ب�إثارة
غليان يف يهودا وال�سامرة ،وعدم ربط ذلك بغزة”.137
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• �أعلنت الواليات املتحدة الأمريكية عن تقدميها دعما ً ماليا ً بقيمة  47.7مليون دوالر لوكالة
الأونروا ،ا�ستجابة لندائها الطارئ للأزمة الإقليمية يف �سورية ل�سنة  .2016و�سيت ّم تخ�صي�ص
 37.5مليون دوالر لدعم �أن�شطة اال�ستجابة الطارئة للوكالة داخل �سورية ،وتخ�صي�ص
 10.2ماليني دوالر من �أجل التدخالت الطارئة للوكالة يف لبنان والأردن.138
• �أعلن نقيب ال�صحفيني الفل�سطينيني نا�رص �أبو بكر� ،أن احتاد �صحفيي بريطانيا و�إيرلندا
بعث بر�سالة عاجلة �إىل رئي�س حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو طالب فيها ب�إطالق �رساح
ال�صحفي املعتقل الإداري حممد القيق.139
رسعت “الإدارة املدنية” الإ�رسائيلية منذ بداية �سنة  2016من عمليات الهدم يف املنطقة
•� ّ
امل�صنفة ج من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية .فقد هدمت  293مبنى خالل �ستة �أ�سابيع فقط ،مقابل
 447مبنى هدمت طوال �سنة � ،2015أي �إن ما معدله  49مبنى يت ّم هدمها يف كل �أ�سبوع منذ
بداية �سنة  ،2016مقابل  9مبان ٍيف املعدل �أ�سبوعيا ً يف �سنة .1402015
• قال وزير الدفاع اليوناين يف حديث للإذاعة العربية �إنه ال يعقل �أن تقوم “�إ�رسائيل” بتح�سني
عالقاتها مع تركيا يف وقت تزداد فيه تركيا عزل ًة ،فيما “موقفها (تركيا) من �إ�رسائيل ما زال
عدائيا ً كما كان” ،م�ستذكرا ً (لإثبات �أقواله) ت�رصيح رئي�س الوزراء الرتكي �أحمد داود �أوغلو
 Ahmet Davutogluقبل ثالثة �أ�شهر ب�أنه يريد ر�ؤية علم فل�سطني يرفرف فوق القد�س.141
ال�سبت2016/2/20 ،

• قال رئي�س جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�ست الإ�رسائيلي ت�ساحي هنغبي Tzachi Hanegbi

�إنه “يجب على � ّأي �رشطي �أو جندي �أو �إ�رسائيلي لديه �سالح� ،إطالق النار على املهاجم و�ش ّل
حركته وحتى قتله” .و�أ�ضاف قائالً“ :يجب �أال ن�ضع قيودا ً على �أفراد الأمن تفاديا ً لرتددهم

يف اللحظة التي يجب عليهم �أن يت�رصفوا”.142
رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات �أنه لن يرت�شح
• �أعلن �أمني � ّ
النتخابات الرئا�سة الفل�سطينية املقبلة ،و�أكد دعمه تر�شيح القيادي الفتحاوي املعتقل
مروان الربغوثي.143
• ن�رش موقع كيكار ها�شبت  Kikar HaShabatالإ�رسائيلي العظة الأ�سبوعية اخلا�صة باحلاخام
نري بن �آرت�سي  ،Nir Ben Artziوالتي قال فيها �إن الرب يحب اليهود ويحفظهم يف “�أر�ض
�إ�رسائيل” ،ومتنى احلاخام الإ�رسائيلي لو انفجر قطاع غزة بكل َمن يعي�شون فيه حتى ال
يبقى �أثر حلركة حما�س �أو عنا�رصها ،ور�أى �أن العامل �أجمع يعي�ش يف جهل عميق ،با�ستثناء
اليهود .ودعا احلاخام للرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ،م�ؤكدا ً �أنه يقوم بعمل عظيم لـ“�إ�رسائيل”،
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�إذ يوا�صل تنفيذ العمليات الع�سكرية يف �سيناء لتطهريها ممن �أ�سماهم “الإرهابيني”� ،إ�ضافة
�إىل عملية �إغراق �أنفاق غزة ،الفتا ً �إىل �أنه يتتبع عنا�رص حما�س و“املتطرفني” وكل اجلماعات
التي ت�شكل خطرا ً على تل �أبيب.144
• �أوقفت �رشكة املحاماة الدولية ميلبانك  Milbankدعمها لكلية احلقوق يف جامعة هارفارد
 Harvardالأمريكية ،ب�سبب ا�ست�ضافتها لنقا�ش يدعم الق�ضية الفل�سطينية �ضمن ن�شاط
نظمته جمموعة “طالب من �أجل العدالة يف فل�سطني”.145
الأحد2016/2/21 ،

•

•

•

•

•

زعمت م�صادر �إ�رسائيلية �أن حركة حما�س خططت الغتيال رئي�س حكومة االحتالل بنيامني
نتنياهو يف القد�س املحتلة .وبح�سب حما�رض حتقيق �إ�رسائيلية مع نا�شطني فل�سطينيني
ينتمون للحركة ،ف�إن عملية االغتيال كانت �ستتم داخل �أحد كن�س القد�س املحتلة �أو �صاالتها
العامة.146
رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات“ :نحن وكما
قال �أمني � ّ
�أكد الرئي�س �أكرث من مرة� ،إىل جانب �أ�شقائنا يف ال�سعودية يف كل ما يقومون به ،لهزمية
قوى التطرف والإرهاب والبط�ش ،التي حتمل م�سميات �إ�سالمية ال عالقة لها بديننا
احلنيف”.147
قال وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطيني مفيد احل�ساينة �إنه مل ي�صل من �أموال
الإعمار والوعود التي قطعتها الدول يف م�ؤمتر القاهرة للمانحني �سوى الثلث تقريباً ،و�أن
هناك � 950أ�رسة ما تزال تعي�ش يف الكرفانات .و�أو�ضح احل�ساينة �أن طواقم وزارته متكنت
من �إزالة  1.8مليون طن ( 1.8مليار كغ) من ركام املنازل املهدمة خالل عدوان غزة .1482014
ك�شفت القناة الإ�رسائيلية العا�رشة النقاب عن �سل�سلة لقاءات “مثمرة” جمعت وزير املالية
الإ�رسائيلي مو�شيه كحلون  Moshe Kahlonبنظريه الفل�سطيني �شكري ب�شارة باجتاه
املزيد من تخفيف ال�صعوبات االقت�صادية على الفل�سطينيني .وبح�سب القناة ف�إن الطرفني
اتفقا على ثالثة حماور هي :زيادة عدد ت�صاريح العمال يف ور�شات البناء و�سوق البناء،
وزيادة ت�صاريح ال�رشكات الفل�سطينية لتدريبها على ال�صناعات التكنولوجية الذكية ،وزيادة
ت�صاريح الأطباء الفل�سطينيني للعمل يف م�شايف داخل اخلط الأخ�رض.149
قال املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان يف تقري ٍر �شام ٍل �أ�صدره حول انتهاكات
الأجهزة الأمنية يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية خالل �سنة  ،2015ال �سيّما حاالت
�سجل  1,391حالة اعتقال تع�سفي ،منها
االعتقال واال�ستدعاءات التع�سفية والتعذيب� ،أنه ّ
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 1,274حالة يف ال�ضفة الغربية ،و 117يف قطاع غزة ،وما يزيد عن  1,187حالة ا�ستدعاء
للتحقيق على خلفيات لها عالقة باالنتماء ال�سيا�سي �أو ممار�سة احلق يف التعبري ال�سلمي عن
الر�أي واالحتجاج ،منها  1,089حالة يف ال�ضفة ،و 98يف غزة.150
• �أعدمت قوات االحتالل الإ�رسائيلي الفتى ق�صي ذياب �أبو الرب (15عاماً) ،عندما �أطلقت
عليه الر�صا�ص قرب مفرق بلدة بيتا جنوب نابل�س ،بحجة حماولة تنفيذ عملية طعن �ض ّد
جنودها.151
• ذكرت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن ح�صيلة �ضحايا تفجريات ال�سيدة زينب
يف  2016/2/21من الالجئني الفل�سطينيني ارتفعت �إىل  38الجئاً ،غالبيتهم من �أبناء خميم
ال�سيدة زينب .و�أ�شارت جمموعة العمل �إىل �أنها وثقت � 55ضحية من �أبناء خميم ال�سيدة زينب
�سقطوا منذ بداية �أحداث احلرب يف �سورية.152
الإثنني2016/2/22 ،

• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن حركة حما�س حتفر الأنفاق الهجومية ،و�إن
اجلي�ش الإ�رسائيلي ي�ستعد ملواجهة هذه الأنفاق عندما ين�شب القتال يف اجلبهة اجلنوبية.
وقال يعلون “�إننا ال نوهم �أنف�سنا ،ونعمل على مواجهة ذلك �سواء بالو�سائل الدفاعية �أم
الهجومية” .و�أ�ضاف �أن حما�س تعزز من قوتها ،وحتاول الت�سلح بال�صواريخ ،ولكنها
جتد �صعوبة يف جلبها من اخلارج ،ولذلك ت�ضطر لإنتاجها ،ومن هنا ت�أتي جتارب �إطالق
ال�صواريخ باجتاه البحر.153
• اتهم ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية وا�صل �أبو يو�سف الإدارة الأمريكية
بالتغطية على جرائم االحتالل بالرغم من ف�شلها يف حتقيق “ال�سالم” يف املنطقة .و�أ�شار �إىل
ألح على الرئي�س حممود عبا�س ،خالل لقائهما
�أن وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي � َّ
يف العا�صمة الأردنية ع ّمان يف  ،2016/2/21على �رضورة عودة الهدوء �إىل ال�ضفة الغربية،
وعدم التحرك جتاه الأمم املتحدة جمددا ً خالل الأ�شهر املقبلة ،حيث �ستن�شغل خاللها الإدارة
الأمريكية مبلف االنتخابات الرئا�سية الأمريكية.154
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق� ،إن حركته �أنهت درا�ستها
للورقة التي طرحت يف لقاءات الدوحة الأخرية ،وما تزال تنتظر موقف فتح لتحديد موعد
اللقاء املقبل .و�أو�ضح �أبو مرزوق �أنه حتى “الآن مل يت ّم حتديد موعد للقاء امل�صاحلة املزمع
عقده بني وفدي فتح وحما�س يف الدوحة ،وذلك ب�سبب �سفر رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س يف
زيارة خارجية”.155
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• �أعلن �أمني عام احتاد املعلمني �أحمد �سحويل �أنه والأمانة العامة و�ضعوا ا�ستقاالتهم �أمام
اللجنة املركزية حلركة فتح ومفو�ضية املنظمات ال�شعبية .وقال �سحويل �إنه مل يتم الرد
بقبول �أو رف�ض اال�ستقالة ،و�إن هذه اخلطوة جاءت لفتح الطريق �أمام �إجراء انتخابات و�إفراز
قيادة جديدة لالحتاد.156
• �أعلن وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �أن الواليات املتحدة ورو�سيا تعرتفان بحرية
حترك “�إ�رسائيل” يف �سورية ،وقال يعلون �إن “�إ�رسائيل تتحرك ا�ستنادا ً �إىل مبد�أ واحد� :أن

•

•

•

•

•

تدافع عن نف�سها ،وبناء على هذا الأمر نتحرك ،والأمر معروف �أكان لدى الواليات املتحدة �أو
رو�سيا”.157
قال وزير التعليم الإ�رسائيلي ،رئي�س البيت اليهودي ،نفتايل بينت �إنه يجب عدم �إعادة جثث
منفذي الهجمات الفل�سطينية �إىل ذويهم ،و�إمنا تدفن يف مقربة جمهولة املكان داخل “�إ�رسائيل”
كما كان الأمر يف ال�سابق .ووجه بينت انتقاداته احلادة �إىل الطريقة التي تتعامل بها احلكومة
الإ�رسائيلية مع موجة العمليات الفل�سطينية امل�ستمرة.158
قالت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية ،يف بيان لها“ ،لأول مرة ا�ست�ضافت وزارة اخلارجية
الإ�رسائيلية بني  19–14من ال�شهر اجلاري وفدا ً من ال�صحفيني العرب املقيمني يف �أوروبا،
يف مبادرة ت�ستهدف الو�صول �إىل جماهري عربية غري تقليدية �إ�ضافة �إىل العامل العربي”.
و�أو�ضح بيان الوزارة �أن الوفد �ض ّم �أربعة �صحفيني ين�شطون يف خمتلف و�سائل الإعالم
التقليدية ،مثل دويت�شه فيله ) ،Deutsche Welle (DWوهيئة الإذاعة الربيطانية
(بي بي �سي) ) ،British Broadcasting Corporation (BBCو�سكاي نيوز Sky News
العربية ،وال�صحافة العربية والإلكرتونية ،مثل موقعي ال�رشق الأو�سط و�إيالف� ،إ�ضافة �إىل
مدراء مواقع �إخبارية �إلكرتونية.159
قال رئي�س املع�سكر ال�صهيوين رئي�س حزب العمل �إ�سحق هرت�سوغ� ،إن الطريق الوحيد
للحفاظ على يهودية القد�س هو االنف�صال عن الفل�سطينيني .ور�أى هرت�سوغ �أن الفل�سطينيني
املقد�سيني الذين قمنا ب�ضمهم �إىل الأرا�ضي الإ�رسائيلية ،وعددهم � 300ألف ،يكرهون
“�إ�رسائيل”.160
ذكرت القناة العربية الثانية �أن املدعي العام الإ�رسائيلي قرر حماكمة يو�سيف حاييم
بن ديفيد ،القاتل الرئي�سي للطفل ال�شهيد حممد �أبو خ�ضري ،بعد �إ�سقاط دعوى “اال�ضطراب
النف�سي” عنه.161
ك�شف موقع �أن �آر جي  NRGالناطق بالعربية �أن �أحد الفنادق غربي القد�س ا�ست�ضاف
م�ؤمترا ً �رسيا ً نظمه وزير ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية الإ�رسائيلي جلعاد �أردان حتت عنوان
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“االئتالف الدويل لأجل �إ�رسائيل” ) .Global Coalition for Israel (GC4Iو�شارك يف امل�ؤمتر
 150زعيما ً يهوديا ً من �أرجاء العامل ،بحثوا خالله كيفية مواجهة حركة املقاطعة العاملية
(بي دي �أ�س).162
• انطلقت يف العا�صمة الربيطانية لندن حملة تدعو ملقاطعة “�إ�رسائيل” ،دعت �إليها جمموعات
عديدة ،منها حركة املقاطعة العاملية (بي دي �أ�س) ،وبد�أتها مبل�صقات يف مرتو الأنفاق ،تزامنا ً
مع بداية �أ�سبوع الأبرتهايد  Apartheidالإ�رسائيلي .و�شملت احلملة �أربعة مل�صقات ّ
مت
ن�رشها يف نحو  500قطار ،حتمل كل منها ر�سالة و�سببا ً لإقناع الربيطانيني ب�رضورة مقاطعة
“�إ�رسائيل”.163
الثالثاء2016/2/23 ،

•

•

•
•

ن�رش جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي معطيات تعك�س الو�ضع الأمني يف �سنة ُ ،2015تظهر �أنه قتل
� 28إ�رسائيلياً ،و�أن  1,368عملية نفذت يف �سنة  2015يف ال�ضفة الغربية .وت�شري املعطيات �إىل
ارتفاع عدد العمليات يف القد�س ،حيث ُنفذت  635عملية يف �سنة  .2015ويقول ال�شاباك �إن
حركة حما�س تبذل جهودا ً يف توجيه ومتويل عمليات تنطلق من ال�ضفة الغربية ،من خالل
قيادة حما�س يف اخلارج ،برئا�سة �صالح العاروري ،و�أن احلركة ت�ستغل الهدوء يف قطاع غزة
من �أجل بناء قوتها الع�سكرية يف �إطار اال�ستعداد للمعركة القادمة مع “�إ�رسائيل” ،وت�شتمل
عملية البناء على �إنتاج ال�صواريخ ،و�إنتاج طائرات بدون طيار ،وتو�سيع الأنفاق الهجومية،
وتدريب قوات خا�صة بهدف دخول “�إ�رسائيل” عن طريق الأنفاق.164
دعت وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية املعلمني كافة للعودة �إىل مدار�سهم،
واال�ضطالع مبهامهم جتاه �أبناء ال�شعب الفل�سطيني من طلبة املدار�س .و�أهابت الوزارة
باملعلمني كافة ،النظر بعني الأهمية البالغة �إىل ما خ�رسه الطلبة من تعلم خالل �أيام �إ�رضاب
املعلمني.165
�أكد ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح نبيل �شعث �أن قوى الأمن الفل�سطيني �ستعود قريبا ً
لإدارة معرب رفح الربي مع م�رص.166
قال رفيق النت�شة ،رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد الفل�سطينية� ،إنه ا�ستعاد  70مليون دوالر خالل
خم�سة �أعوام ،لكن حمققيه �أخفقوا يف الك�شف عن �أدلة لتربير مزاعم اختفاء مئات املاليني من
الدوالرات من �أموال احلكومة .و�أ�ضاف النت�شة �أن هناك حاجة لتعقب “ع�رشات املاليني من
الدوالرات” ،و�أن �أحد التحديات الكربى التي تواجه فريقه هي ا�ستعادة الأموال التي اختفت
يف اخلارج.167
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• �أفاد �إ�رسائيليون �أنهم الحظوا م� ّؤخرا ً ن�صب هوائيّات تبعد فقط ع�رشات الأمتار عن احلدود
مع قطاع غزة ،ناهيك عن تركيب كامريات �أي�ضاً ،من �ش�أنها �أن متنح حركة حما�س ،تق ّدما ً
تكنولوجيا ً ي�ساعدها يف املواجهة القادمة.168
• قال املفت�ش العام لل�رشطة الإ�رسائيلية روين �أل�شيخ � Roni Alsheikhإن ال�رشطة �ستجند
ب�شكل مكثف فل�سطينيي  48يف �صفوفها ،وادعى �أن ال�رشطة �ستعمق تعاونها مع املجتمع
العربي .ونقلت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية عن �أل�شيخ قوله �إنه “جرت امل�صادقة م�ؤخرا ً على
خطة حكومية لتقدمي خدمات ال�رشطة وتعميق ال�رشاكة مع املجتمع العربي”.169
• ذكرت القناة العربية العا�رشة �أن قيادة اجلي�ش الإ�رسائيلي ق ّدمت مقرتحا ً للجهات ال�سيا�سية
ب�ش�أن الأو�ضاع الأمنية واحلياتية واالقت�صادية يف قطاع غزة .وبح�سب القناة ،ف�إن اجلي�ش
اقرتح �أن يت ّم عقد هدنة طويلة الأمد مع حما�س مقابل �إن�شاء ميناء وفق �آليات تنظيمية معينة
تتحكم بها “�إ�رسائيل” ،ولي�س � ّأي طرف �آخر ،ومب�ساعدة من ال�سلطة الفل�سطينية ،حتى ال يت ّم
تهريب � ّأي �أ�سلحة من خالله .و�أ�شار اجلي�ش �إىل �أن عدم اتخاذ �سل�سلة من الإجراءات لتح�سني
احلياة بغزة �سيعني �أن املعركة املقبلة مع حما�س لي�ست �سوى م�س�ألة وقت ،و�أن ذلك لي�س
ببعيد.170
• ن�رشت دائرة الإح�صاء املركزي الإ�رسائيلي )International Statistical Institute (ISI
معطيات �إح�صائية� ،أظهرت ت�سجيل املدن الكربى هجرة �سلبية باجتاه املناطق الأقل اكتظاظا ً
خالل �سنة  ،2014فيما و�صفت الدائرة هجرة “اليهود” من القد�س بالأخطر واملثرية
للقلق .ووفقا ً لدائرة الإح�صاء ،و�صل مدينة القد�س للإقامة فيها يف الفرتة الزمنية املذكورة
� 10,351إ�رسائيلي مقابل  17,091تركوا املدينة للإقامة يف غريها .والحظ التقرير �أن
غالبية الذين هجروا القد�س باجتاه مدن و�أماكن �أخرى كانوا من ال�شباب من الفئة العمرية
 29–15عاما ً (� 6,421شاباً) ،ويف املقابل كان من بني من �أتوا للإقامة يف القد�س  4,393من الفئة

العمرية  29–15عاما ً و 2,917من الفئة العمرية  64–30عاما ً.171

• ا�ست�شهدت امر�أة م�سنة فل�سطينية و�أ�صيبت ابنتها بجروح ،جراء دع�سهما من قبل م�ستوطن،
يف قرية ف�صايل بالأغوار اجلنوبية.172
• قال ال�سفري الإ�رسائيلي لدى القاهرة حاييم كورين � Haim Korenإن “بالده حترتم الرئي�س
امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ،لأنه رئي�س منفتح يريد اال�ستقرار للمنطقة عامة ،وم�رص
خا�صة” ،م�شريا ً �إىل �أن ال�سي�سي “يدرك جيدا ً �أن معامل ال�رشق الأو�سط تغريت ،ويفهم ما
متر به م�رص و�إ�رسائيل” .ووفق بيان لل�سفارة الإ�رسائيلية مب�رص ن�رشته عرب �صفحتها
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الر�سمية على الفي�سبوك� ،أ�ضاف كورين ،يف حديث ل�صحفيني م�رصيني� ،أن “التعاون
الإ�رسائيلي مع م�رص ي�سري ب�شكل جيد ،يف ظ ّل وجود م�صالح م�شرتكة بني القاهرة
وتل �أبيب ،والعامل العربي �أجمع ،كال�سعودية ،والأردن ،وكل دول اخلليج العربي”.173
• ح ّذر هرتزل هليفي  ،Herzl Haleviرئي�س �شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية الإ�رسائيلية
(�أمان)  ،Amanمن �أن تر ّدي الأو�ضاع االقت�صادية يف قطاع غزة يه ّدد بانفجار املوقف يف
وجه “�إ�رسائيل” .وقال هليفي ،يف جل�سة مغلقة للجنة اخلارجية والأمن التابعة للكني�ست،
التح�سن االقت�صادي ل�سكان غزة
�إن “حركة حما�س غري معنيّة بالت�صعيد” ،م�شريا ً �إىل �أن
ّ

�سي�ش ّكل �أقوى �ضمانات الحتوائهم .و�ش ّدد هليفي على �أن خطوات اقت�صادية كزيادة عدد
العمال الفل�سطينيني يف “�إ�رسائيل” ،كفيلة بتفادي مزي ٍد من الت�صعيد ،م�ؤكدا ً �أهمية التعاون
الأمني مع �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية ،كما ر�أى وجوب احلفاظ عليه.174
حب اهلل� ،أن عالقات حزبه بحركة حما�س قائمة ومل
• �أكد النائب اللبناين عن حزب اهلل ،ح�سن ّ
حب اهلل
تنقطع ،وهي “قوية ،و�أن ما يجمعهم هو مقاومة االحتالل الإ�رسائيلي” .ورف�ض ّ

احلديث عن وجود قنوات ات�صال بني حزب اهلل وحركة حما�س ،وقال“ :نحن ال نتحدث عن
قنوات ات�صال بيننا ،و�إمنا عن عالقات تاريخية وقوية قائمة ومل تنقطع” .و�أ�ضاف“ :هناك
ات�صال مبا�رش بني قيادات احلزب وحركة حما�س ،وال وجود لأية م�شاكل تذكر”.175
الأربعاء2016/2/24 ،

• قتل �ضابط احتياط يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ،يف عملية طعن نفذها �شاب فل�سطيني �أ�صيب
بجروح يف التجمع اال�ستيطاين غو�ش عت�صيون ،جنوب بيت حلم.176
• قتل جمهولون العميد يف الأمن الوطني الفل�سطيني �أمين جرادات ،يف بلدة �سيلة احلارثية
جنوب مدينة جنني .وقال الناطق با�سم ف�صائل منظمة التحرير علي زكارنة� ،إن جردات
�أ�سري حمرر ،وكان قائدا ً ميدانيا ً �ضمن جمموعات كتائب �شهداء الأق�صى.177
• ك�شفت جناة �أبو بكر ،ع�ضو املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني� ،أن النائب العام الفل�سطيني �أبلغها
ر�سميا ً بقرار مثولها للتحقيق يف مقر نيابة مدينة رام اهلل .وقالت �أبو بكر “�إن قرار النائب العام
غري قانوين ب�صفتي ع�ضو جمل�س ت�رشيعي فل�سطيني ،و�أبلغت ذلك للنائب العام” ،و�أكدت �أن
الق�ضية ت�أتي يف �إطار حرية التعبري والت�ضامن مع املعلمني يف حقوقهم النقابية التي يطالبون
بها.178
• ن�رشت منظمة بت�سيلم  -مركز املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان B’Tselem - The

 Israeli Information Center for Human Rights in the Occupiedومركز الدفاع عن
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الفرد (هموكيد) ) Center for the Defence of the Individual (Hamokedتقريرا ً مو�سعا ً
بعنوان “برعاية القانون :ما بني التنكيل والتعذيب يف مقر التحقيقات �شيكما” .ويتناول
التقرير طرق التعذيب التي يتبعها جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي مع الأ�رسى الفل�سطينيني ،وقد
َحفِل ب�شهادات قانونية موثقة من قبل الأ�رسى .و�أجريت مقابالت مع � 116أ�سريا ً فل�سطينيا ً
احتجزهم ال�شاباك وحقق معهم بني �آب� /أغ�سط�س  2013و�آذار /مار�س  ،2014ومعظمهم من
�سكان جنوب ال�ضفة الغربية .ويقول التقرير �إن  39من ه�ؤالء الأ�رسى اعتقلوا على �أيدي
ال�سلطة الفل�سطينية ،وفور �إطالق �رساحهم من �سجونها اعتقلهم الأمن الإ�رسائيلي ،ليتم
التحقيق معهم عن الق�ضايا ذاتها التي حققت معهم فيها الأجهزة الأمنية الفل�سطينية ،و�أن
معظم اعرتافاتهم لدى ال�سلطة الفل�سطينية و�صلت “�إ�رسائيل”.179
• قال وزير الزراعة الإ�رسائيلي من حزب البيت اليهودي �أوري �أريل � Uri Arielإنه �سي�ؤيد
�إن�شاء ميناء بحري يف غزة يف حال �صادق اجلي�ش الإ�رسائيلي على الرتتيبات الأمنية ب�ش�أنه.180
• ذكر تقرير �صادر عن مركز �أبحاث الأرا�ضي ،التابع جلمعية الدرا�سات العربية� ،أن �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي هدمت  24منزالً لأ�سباب �أمنية وانتقامية منذ بدء االنتفا�ضة الفل�سطينية
يف بداية ت�رشين الأول� /أكتوبر .1812015

• �أعلن ال�سفري الإيراين لدى لبنان حممد فتحعلي “التزام قيادة بلده البقاء �سندا ً لفل�سطني
وخ�صما ً لأعدائها ،ويف طليعتهم العدو ال�صهيوين” .و�أعلن ،خالل م�ؤمتر �صحفي يف مقر
ال�سفارة ،ح�رضه ممثلون عن �أحزاب وف�صائل فل�سطينية ،عن “تقدمي م�ساهمة مالية لكل
عائلة �شهيد من �شهداء انتفا�ضة القد�س �ض ّد االحتالل تقدر ب�سبعة �آالف دوالر ،وم�ساهمة
مالية بقيمة � 30ألف دوالر لكل �أ�رسة هدم االحتالل منزلها مل�شاركتها يف �أحد �أبنائها يف
انتفا�ضة القد�س �ض ّد املحتل ال�صهيوين” .و�أ�شار فتحعلي �إىل “امل�ساهمة املالية ال�شهرية،
التي د�أبت م�ؤ�س�سة ال�شهيد يف �إيران  -فرع فل�سطني تقدميها جلميع عوائل �شهداء االنتفا�ضة
الفل�سطينية منذ العام  ،1987تاريخ االنتفا�ضة الأوىل”.182
• ا�ست�ضاف النائب امل�رصي توفيق عكا�شة ال�سفري الإ�رسائيلي حاييم كورين يف منزله مبحافظة
القاهرة لتناول وجبة الع�شاء ،بنا ًء على دعوة من عكا�شة.183
• قدم احتاد املحامني امل�سلمني يف جنوب �إفريقيا طلبا ً ر�سميا ً لل�سلطات الر�سمية يف بالده،
باعتقال الرئي�س الإ�رسائيلي ال�سابق �شمعون برييز  Shimon Peresفور و�صوله �إىل البالد،
بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم �ض ّد الإن�سانية”.184
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اتهم �صالح الربدويل ،القيادي يف حركة حما�س ،حركة فتح ب�إدارة ظهرها جلهود حتقيق
امل�صاحلة الوطنية ،حممالً رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س امل�س�ؤولية الكاملة عن
ذلك.185
بد�أت ع�ضو املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني جناة �أبو بكر اعت�صاما ً مفتوحا ً داخل املجل�س
مبدينة رام اهلل ،احتجاجا ً على مذكرة اعتقال �صادرة بحقها من قبل النيابة العامة.186
قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إن اجلي�ش الإ�رسائيلي على و�شك �إيجاد
ح ّل للأنفاق يف قطاع غزة .ونقل م�س�ؤول �إ�رسائيلي عن نتنياهو قوله لر�ؤ�ساء �سلطات حملية
يف حميط قطاع غزة� ،إن امليزانية لإقامة حواجز عازلة على طول احلدود مع قطاع غزة
جاهزة.187
ع ّم الإ�رضاب ال�شامل جميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف قطاع غزة ،بدعوة من نقابة
املوظفني ،رف�ضا ً ال�ستمرار م�شكلة املوظفني ورف�ض �إحلاقهم بالوظيفة العمومية يف ال�سلطة
الفل�سطينية بقيادة حكومة التوافق الوطني يف رام اهلل.188
ا�ستقبل الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني � Reuven Rivlinسفري م�رص اجلديد لدى
“�إ�رسائيل” حازم خريت ،الذي قدم له �أوراق اعتماده يف حفل ر�سمي .وقال ريفلني لل�سفري
امل�رصي�“ :إنني �أبعث بر�سالة �صداقة للرئي�س ال�سي�سي ولكل �أبناء ال�شعب امل�رصي” .وقال
بالعربية“ :م�رص �أ ّم الدنيا”.189
قال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي �إن االقرتاح لعقد م�ؤمترين �إقليميني بهدف امل�ضي
قدما ً يف تطبيق ح ّل الدولتني� ،أو اعرتاف �أحادي اجلانب بالدولة الفل�سطينية يف حال ف�شل
اجلهود ،ما هو �إال انعكا�س للإحباط الذي ي�شعر به املجتمع الدويل �إزاء ح ّل ال�رصاع الفل�سطيني
الإ�رسائيلي ،يف �ضوء جمود املفاو�ضات وارتفاع وترية اال�ضطرابات بني اجلانبني .و�أكد
كريي �أن الإدارة الأمريكية “مل تعلن بعد التزامها �أو ت�أييدها للجهود الفرن�سية ،و�أن الواليات
املتحدة ال تنظر ب�إيجابية خلطة تعار�ضها �إ�رسائيل ،و�أن احلكومة الأمريكية ترف�ض �أية
خطوات �أحادية نحو �إقامة دولة فل�سطينية”.190
قال ديفيد كامريون  David Cameronرئي�س الوزراء الربيطاين ،خالل كلمة له يف جمل�س
العموم الربيطاين ُ “ :House of Commonsيعرف عني كوين �صديقا ً قويا ً لإ�رسائيل ،ولكن
علي القول �إن املرة الأوىل التي زرت فيها القد�س وكانت لدي جولة حقيقية يف �أنحاء هذه
ينبغي ّ
املدينة الرائعة ،ر�أيت ما حدث مع التطويق الفعال للقد�س ال�رشقية ،القد�س ال�رشقية املحتلة،
�إن ذلك �صادم حقا ً” .وتابع القول “نحن م�ؤيدون لإ�رسائيل ،ولكننا ال ن�ؤيد اال�ستيطان
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غري ال�رشعي ،وهو مرفو�ض ،ال نريد دعم ما يحدث يف القد�س ال�رشقية ،من املهم جدا ً احلفاظ
على هذه املدينة كما كانت عليه يف املا�ضي”.191
• �ألغت حمكمة ا�ستئناف �أمريكية �إدانة نا�شطة فل�سطينية اتهمت باالحتيال على �سلطات
الهجرة بعدما تقاع�ست عن �إبالغ ال�سلطات الأمريكية ب�أنه قد �سبق �سجنها يف “�إ�رسائيل”،
فيما يتعلق بتفجري يف متجر ،يف �سنة � ،1969أ�سفر عن مقتل اثنني .وقالت ر�سمية يو�سف
عودة �إن اعرتافها بخ�صو�ص التفجري كان نتيجة تعذيب �شديد على يد اجلي�ش الإ�رسائيلي،
�شمل االغت�صاب وال�صعق بالكهرباء.192
• �أظهرت بيانات و�أرقام ر�سمية �أن ن�سبة البطالة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بلغت %25.9
خالل �سنة  ،2015حيث بلغ عدد العاطلني عن العمل � 336ألف �شخ�ص ،بواقع � 143ألف
�شخ�ص يف ال�ضفة الغربية ( ،)%17.3و� 193ألف �شخ�ص يف قطاع غزة ( .)%41وبلغ معدل
البطالة  %22.5للذكور مقابل  %39.2للإناث.193
اجلمعة2016/2/26 ،

• ُعرث على الأ�سري الفل�سطيني ال�سابق عمر النايف مقتوالً يف حديقة مقر �سفارة فل�سطني يف
العا�صمة البلغارية �صوفيا .و�أكدت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،يف بيان لها ،ا�ست�شهاد
النايف� ،أحد كوادرها ،متهم ًة جهاز املو�ساد بالوقوف وراء جرمية االغتيال .ودان رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س اغتيال النايف ،وقرر “ت�شكيل جلنة حتقيق لك�شف
مالب�سات مقتل املنا�ضل النايف” .كما �أ�شار الأمني العام للجبهة ال�شعبية الأ�سري �أحمد �سعدات
�إىل �أن جرمية اغتيال املنا�ضل النايف مدبرة ،وقال �سعدات يف بيان له� ،إن هذه اجلرمية تتواط�أ
فيها ال�سلطة وخمابراتها ب�شكل مبا�رش ووا�ضح ال لب�س فيه .وو�صف نائب رئي�س املكتب
ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية اغتيال النايف بـ“�أعظم اخلزايا” ،مت�سائالً�“ :أين
ال�سفري الفل�سطيني و�أين �أمن ال�سفارة وحرا�سها؟ ملاذا تركوا هذا املنا�ضل وحده يف مواجهة
املو�ساد ال�صهيوين”.194
• ا�ست�شهد فتى بر�صا�ص قوات االحتالل الإ�رسائيلي بحجة حماولته تنفيذ عملية طعن على
حاجز بيت �إيل �شمال البرية.195
• قال الناطق الر�سمي با�سم رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية نبيل �أبو ردينة“ :ال علم لنا من قريب
�أو بعيد ب�أن �أمواالً �إيرانية �ستدفع للمعتقلني الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�رسائيلية� ،أو ملن
ّ
مت هدم منازلهم على يد قوات االحتالل ،ومل نبلغ بها” .و�شدد �أبو ردينة على �أن “الرئا�سة
الفل�سطينية ترف�ض �أية حماولة لتجاوزها بهذا اخل�صو�ص ،وت�رص على �أن منظمة التحرير
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الفل�سطينية هي املمثل ال�رشعي والعنوان الرئي�سي الوحيد لل�شعب الفل�سطيني ،و�أن منظمة
التحرير الفل�سطينية مل تتوانَ عن تقدمي الدعم ورفع املعاناة عن �شعبنا رغم قلة الإمكانات،
وترف�ض املتاجرة بهذه املعاناة”.196
• قال من�سق عمليات احلكومة الإ�رسائيلية يف املناطق الفل�سطينية يو�آف مردخاي �إنه ال يوجد
� ّأي مفاو�ضات �أو حوارات ب�ش�أن �إقامة ميناء بحري يف غزة .و�أو�ضح �أنه يف حال جرى بحث
مو�ضوع �إقامة ميناء يف غزة م�ستقبالً ،ف�سيكون ذلك فقط يف �إطار اتفاقيات �أو تفاهمات مع
ال�سلطة الفل�سطينية.197
• قرر وزير املالية الإ�رسائيلي مو�شيه كحلون الإفراج عن  500مليون �شيكل (نحو
 127.7مليون دوالر) من الأموال التي حتتجزها “�إ�رسائيل” من العائدات ال�رضيبية التي
جتبيها مل�صلحة ال�سلطة الفل�سطينية.198
• �أعلن نادي الأ�سري الفل�سطيني �أن اتفاقا ً ّ
مت ب�ش�أن ق�ضية املعتقل الإداري ال�صحفي حممد القيق
امل�رضب عن الطعام منذ  ،2015/11/25و�أو�ضح النادي �أن االتفاق يف�ضي عمليا ً �إىل وقف
الإ�رضاب ،و�إىل �إنهاء معركته �ض ّد االعتقال الإداري ،ويت ّم الإفراج عنه يف .1992016/5/21
• �أعلنت وكالة الأونروا �أنها �أدخلت تعديالت على �سيا�ستها اال�ست�شفائية “العالجية” لأبناء
ال�شعب الفل�سطيني يف لبنان ،لتعزيز ا�ستدامة دعم الرعاية التي ُتقدمها الوكالة .و�أو�ضحت
الوكالة ،يف بيان �صحفي� ،أن للتعديالت العديد من املنافع املهمة ،مبا يف ذلك زيادة دعم الرعاية
اال�ست�شفائية من امل�ستوى الثالث ،والتي طاملا كانت طلبا ً لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان،
عالوة على �أن هذه ال�سيا�سة املعدلة تقلل كذلك من االعتماد على امل�ست�شفيات اخلا�صة التي
متيل �إىل �أن تكون �أكرث كلفة.200
• �أظهرت التقارير ل�صحيفة “�إ�رسائيل اليوم” � Israel Hayomأنه وخالل االنتفا�ضات
الفل�سطينية التي اندلعت ،الأوىل �سنة  ،1987والثانية �سنة  ،2001والثالثة مطلع
ت�رشين الأول� /أكتوبر 2015؛ قتل � 1,623إ�رسائيلياً ،منهم � 179إ�رسائيليا ً قتلوا خالل
االنتفا�ضة الأوىل ،و 1,084يف االنتفا�ضة الثانية .وتظهر التقارير �أن االنتفا�ضة احلالية ت�شهد
ارتفاعا ً متزايدا ً يف عمليات �إطالق النار وا�ستخدام ال�سالح الناري؛ فقد قتل � 34إ�رسائيلياً،
كما �أن عدد امل�صابني الإ�رسائيليني يف تزايد ،حيث وقع ما يزيد على  1,500عملية �أو حماولة
عملية ،و�أ�صيب قرابة � 350إ�رسائيليا ً.201
• قررت حمكمة �أمريكية �إجبار �إيران على دفع مبلغ بقيمة  9.4مليون دوالر ،كتعوي�ض
مل�صابني وعائالت �إ�رسائيليني قتلوا يف عملية تفجري وقعت يف القد�س يف �سنة  ،1997بحجة
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قيام �إيران بتقدمي ال�سالح حلركة حما�س من �أجل تنفيذ العملية ،وذلك ح�سبما جاء يف �صحيفة
معاريف.202
ال�سبت2016/2/27 ،

• تع َّهد ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح عزام الأحمد ب�إحباط � ّأي حماولة لإن�شاء ميناء بحري
يربط بني قطاع غزة وجزيرة قرب�ص الرتكية .وقال الأحمد ،خالل لقاء معه على قناة فل�سطني
الف�ضائية� ،إن ما يجري احلديث عنه “لي�س ميناء ،و�إمنا عوامة مع قرب�ص الرتكية التي ال
يعرتف بها �أحد ،ونحن �أي�ضا ً ال نعرتف بها” .و�أ�ضاف“ :نحن نعرتف بقرب�ص املوحدة
ال�صديقة الوفية التي وقفت مع الثورة الفل�سطينية يف �أحلك الظروف ،ولن نتنازل عن وحدة
قرب�ص مثلنا مثل القبار�صة” .و�أ�شار الأحمد �إىل �أن الهدف من �إقامة امليناء �أو هذه املحاوالت
“م�س العالقة الفل�سطينية القرب�صية ب�شكل جوهري”.203
هو
ّ
• �أكد عبا�س زكي ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،على ترحيب حركته بالدعم املايل الذي
�ستقدمه اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية لأ�رس ال�شهداء الذين �سقطوا خالل انتفا�ضة القد�س.
وقال زكي�“ :أبلغونا خالل زيارتنا الأخرية �إىل طهران ب�أنه ّ
مت التكفل ب�أ�رس �شهداء انتفا�ضة
القد�س و�إعمار البيوت التي دمرتها �إ�رسائيل” ،و�أ�شار �إىل �أنه خالل الزيارة جرى االتفاق
على �أن حتدد �آلية توزيع الأموال فيما بعد .وباملقابل� ،صدر ت�رصيح �صحفي عن الرئا�سة
الفل�سطينية جاء فيه �إن زكي ال ميثل �إال نف�سه ،وال ميثل منظمة التحرير �أو ال�سلطة فيما يتعلق
بت�رصيحاته حول دعم �إيران لأ�رس ال�شهداء.204
• �شارك �أكرث من �ألفي �إ�رسائيلي مب�سرية يف اجلليل لل�ضغط على احلكومة الإ�رسائيلية
لتحريك ملف اجلندي الأ�سري يف قطاع غزة منذ حرب � ،2014شا�ؤول �آرون .205Shaul Aaron
• ن�رش االدعاء العام البلغاري بيانا ً �أكد فيه عدم وجود � ّأي عالمات �أو �إ�شارات عنف ،على ج�سد
عمر نايف ،الذي ّ
مت العثور علية مقتوالً يف حديقة ال�سفارة الفل�سطينية يف العا�صمة البلغارية
�صوفيا .وقال النائب العام البلغاري �سوتري تي�سرتوف �“ Sotir Tsatsarovإن نايف كان
على قيد احلياة حني و�صل طاقم الإ�سعاف� ،إال �أنه فارق احلياة بعد وقت ق�صري من و�صول
الإ�سعاف”.206

الأحد2016/2/28 ،

• قال القيادي يف حركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إن احلركة حر�صت على مقاومة االحتالل
داخل فل�سطني ومل تتجاوز تلك ال�سيا�سة ،مبينا ً �أنه ّ
مت االعتداء على احلركة يف �أكرث من �ساحة
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من قِبل العدو ال�صهيوين ،لكن ردها كان يف الداخل .و�أكد �أبو مرزوق �أن “احلركة مل تدعم
�أو ت�ساعد � ّأي جهة كانت خارج حدود الأر�ض الفل�سطينية على حدود �أر�ضنا ،كما �أنها مل
تتدخل يف �ش�ؤون جريانها ال �سيّما ال�شقيقة م�رص” ،مبينا ً �أن احلركة تبذل ما يف و�سعها حلفظ

احلدود بني قطاع غزة وم�رص .كما �شدد على �أن احلركة ال ت�سمح �أن ي�أتي من ِقبَلها ما ي�رض
ب�أمن م�رص وا�ستقرارها ب�أي حال من الأحوال خ�صو�صا ً يف �سيناء.207

• �أكد رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد هلل �أن احلكومة تعتزم م ّد ّ
خط غاز �إىل قطاع غزة،
و�إقامة حمطة لتحلية املياه هناك ،كما �أنها بد�أت خطوات جريئة ال�ستخراج البرتول من حقل
رنتي�س املعروف منذ عقدين من الزمن.208
• قررت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء الفل�سطيني يف قطاع غزة اعتماد برنامج ت�شغيل
م�ؤقت للخريجني العاطلني عن العمل مبنحهم  2,500فر�صة عمل ،على بند الت�شغيل امل�ؤقت
للخريجني.209
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية �إن رفع احل�صار عن قطاع غزة لن
يكون �إال برفع قب�ضة االحتالل الإ�رسائيلي ،و�إقامة ميناء ومطار .و�أكد احلية موافقة حما�س

•

•

•

•

على و�ضع �أنواع الرقابة الدولية كافة على امليناء واملطار ،ل�ضمان عدم ا�ستخدامهما يف �إدخال
� ّأي �سالح� ،أو ممنوعات.210
دعا عمر �شحادة ،القيادي يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،ع�ضو جلنة التحقيق يف اغتيال
عمر النايف� ،إىل عدم الت�رسع ب�إطالق الأحكام وانتظار نتائج التحقيق“ ،التي �سي�شارك فيها
كا�شف النايف ،ال�شقيق الأكرب للمنا�ضل عمر ،بناء على طلب من القيادة الفل�سطينية ،ما
�سيفتح الطريق لك�شف احلقائق” .ووجه �شحادة �أ�صابع االتهام �إىل املو�ساد الإ�رسائيلي يف
عملية اغتيال النايف.211
نفت �أرملة الأ�سري الفل�سطيني ال�سابق عمر النايف الرواية البلغارية ب�أنه لفظ �أنفا�سه يف
�سيارة الإ�سعاف ومل يتعر�ض للتعذيب ،يف حني رف�ضت ال�سلطات البلغارية ال�سماح لل�سفري
الفل�سطيني �أو �شقيق عمر مبعاينة اجلثة.212
ا�ستوىل م�ستوطنون �إ�رسائيليون يف �سنة  2015على  600دومن (� 600ألف م )2تعود ملكيتها
لفل�سطينيني ،متنع �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي �أ�صحابها من دخولها حلجج �أمنية .وتقع
هذه الأرا�ضي بني اجلدار الأمني احلدودي وبني نهر الأردن.213
ك�شف النائب امل�رصي توفيق عكا�شة عن تو�سط رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو
عند الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما لالعرتاف ب�أن “ 30يونيو” ثورة �شعبية ،ولي�ست انقالبا ً
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ع�سكرياً .و�أكد عكا�شة خالل برنامج “م�رص اليوم” ،على قناة الفراعني الف�ضائية� ،أن نظام
ال�سي�سي ا�ستجاب لن�صيحته باللجوء �إىل “�إ�رسائيل” للتو�سط لدى �أمريكا ،م�ؤكدا ً �أن نتنياهو
ذهب �إىل وا�شنطن وقابل �أوباما.214
الإثنني2016/2/29 ،

•

•

•
•

•

�أعلن جهاز ال�شاباك اعتقال نا�رص بدوي ،النا�شط يف حركة حما�س ،و�شقيقه �أكرم ،من
حارة �أبو �سنينة يف مدينة اخلليل ،واملتهمني بتنفيذ عمليات قن�ص و�إطالق نار على اجلي�ش
الإ�رسائيلي وامل�ستوطنني بالقرب من احلرم الإبراهيمي يف �أكرث من منا�سبة.215
قال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة الفل�سطينية يو�سف املحمود� :إن ا�ستمرار تعطيل العملية
التعليمية ،وعدم اال�ستجابة لكافة املبادرات واحللول التي طرحتها احلكومة والف�صائل
وممثلو املجتمع املدين ،والتزام احلكومة بجميع ما ّ
مت االتفاق عليه ،يعود �إىل الأزمة يف متثيل
املعلمني.216
�أ�صدر حمافظ جنني اللواء �إبراهيم رم�ضان قرارا ً �إدارياًُ ،ينع مبوجبه �أي جتمهر� ،أو تنظيم
امل�سريات� ،أو االعت�صام ،بدون �إذن م�سبق وح�سب الأ�صول.217
�أكد خالد م�شعل ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،أن انتفا�ضة القد�س �أفرزت ثالث
حقائق ت�ؤكد يف جملتها على اال�ستعداد الفل�سطيني ملواجهة االحتالل الذي ميثل �أ�صل امل�شكلة
يف املنطقة ،م�شددا ً على �أن وحدة فل�سطني والأمة من ا�سرتاتيجيات التحرير .وقال م�شعل،
خالل م�شاركته يف برنامج “على خطى �صالح الدين” ،على قناة القد�س الف�ضائية ،للحديث
حول ا�سرتاتيجيات م�رشوع املقاومة� ،إن انتفا�ضة القد�س �أكدت �أن ال�شعب الفل�سطيني لديه
خمزون هائل من الن�ضال ،و�أن القد�س والأق�صى ّ
خط �أحمر بالفعل ،ومن �أجله يراق الدم
الأحمر.218
عقدت اللجنة املركزية حلركة فتح اجتماعا ً لها مبقر الرئا�سة يف رام اهلل ،وحذر الناطق الر�سمي
با�سم احلركة نبيل �أبو ردينة من حماوالت االحتالل الإ�رسائيلي لتمرير م�شاريع م�شبوهة
لف�صل قطاع غزة عن ال�ضفة الغربية من خالل م�سميات خمتلفة؛ كم�رشوع �إقامة ميناء عائم
حتت ال�سيطرة الإ�رسائيلية الكاملة .و�أكدت اللجنة حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف �إقامة م�ؤ�س�ساته
الوطنية �ضمن امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،وبناء دولته امل�ستقلة على حدود الرابع من

حزيران /يونيو �سنة  1967وعا�صمتها �رشقي القد�س.219
• قال وزير الهجرة الإ�رسائيلي زئيف �ألكني� ،إن ال�س�ؤال املركزي يف املو�ضوع الفل�سطيني لي�س
هل �ستنهار ال�سلطة الفل�سطينية �أم ال ،و�إمنا متى �ستنهار؟ و�أ�شار �ألكني �إىل �أن االنتفا�ضة
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احلالية ما هي �إال ملحة م�صغرة عن احلال التي �ست�ؤول �إليه ال�ضفة الغربية بعد انهيار ال�سلطة.
وحذر من عدم جاهزية “�إ�رسائيل” الأمنية للو�ضع اجلديد .وطالب املجتمع الدويل بالتوقف
عن “حماوالت تقوية ال�سلطة ،لأن الأمر يدور عن عملية تنف�س ا�صطناعي فقط ال غري،
ّ
املر�شحني خلالفة عبا�س ال ميكن انتخابهم،
�سينفجر يف وجوهنا” .و�أ�ضاف �ألكني �أن معظم
ولن يتمكنوا من هزمية حركة حما�س يف االنتخابات ،و�أن من لديه �أكرب حظوظ لالنت�صار
موجود يف ال�سجون الإ�رسائيلية وهو مروان الربغوثي.220
• ذكرت الإذاعة الإ�رسائيلية ازدياد �أعداد اليهود املهاجرين �إىل فل�سطني املحتلة خالل
�سنة  ،2015والذين و�صل عددهم �إىل  29,850مهاجراً ،مقارنة مع  26,710يف �سنة .2014
ونقلت الإذاعة عن م�صادر �سلطة ال�سكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإ�رسائيلية
قولها� ،إنه هاجر من فرن�سا  6,832يف �سنة  2015مقابل  6,806يف �سنة  ،2014ومن �أوكرانيا
 6,612مقابل  ،5,563ومن الواليات املتحدة  2,573مقابل  ،2,530ومن رو�سيا  6,396مقابل
.2214,539
• تربعت احلكومة اليابانية بقيمة  38.21مليون دوالر لوكالة الأونروا ،من خالل اتفاقية
م�شرتكة وقعها ال�سفري تاكي�شي �أوكوبو  ،Takeshi Okuboمن مكتب املمثلية اليابانية،
ونائب املفو�ض العام للأونروا �ساندرا ميت�شل  ،Sandra Mitchellيف مركز تدريب قلنديا
التابع للوكالة يف رام اهلل .و ُيع ّد هذا التربع ،بح�سب بيان �صدر عن الأونروا ،التربع الأكرب
الذي يت ّم التربع به دفعة واحدة من اليابان للأونروا.222
• �أعلن رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،حفل الإعالن عن ت�شكيل لوبي
“�إفريقيا – �إ�رسائيل” يف الكني�ست ،خماطبا ً ال�سفراء الأفارقة املعتمدين يف “�إ�رسائيل”� ،أن
امل�صالح الإفريقية وامل�صالح الإ�رسائيلية هي تقريبا ً مت�شابهة .و�أ�شار نتنياهو �إىل الدعم الذي
ميكن �أن تقدمه “�إ�رسائيل” للدول الإفريقية يف الدفاع �ض ّد ما �أ�سماه “الإرهاب الإ�سالمي
املتطرف” ويف املجال الأمني.223
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