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اجلمعة2016/4/1 ،

• نفت كتائب الق�سام وجود � ّأي ات�صاالت حول اجلنود الإ�رسائيليني الأ�رسى يف قطاع غزة.
وقال �أبو عبيدة ،الناطق با�سم الكتائب يف ت�رصيح �صحفي بثته قناة الأق�صى الف�ضائية� ،إنه ال

توجد � ّأي ات�صاالت �أو مفاو�ضات حتى الآن حول جنود العدو الأ�رسى ،و�إن � ّأي معلومات عن

م�صري ه�ؤالء اجلنود الأربعة لن يح�صل عليها العدو �إال عرب دفع ا�ستحقاقات قبل املفاو�ضات
وبعدها .و�أ�ضاف �أبو عبيدة �أن نتنياهو يكذب على �شعبه وي�ضلل جمهوره ،وميار�س اخلداع
مع ذوي جنوده الأ�رسى .وظهر �أبو عبيدة يف �رشيط م�سجل (فيديو) ويف اخللفية �صور
لأربعة جنود �إ�رسائيليني ،وهي �صورة تن�رش لأول مرة من جانب كتائب الق�سام.1
• قال وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية الفل�سطيني يو�سف ادعي�س “�إن امل�سجد الأق�صى يف
خطر ،وبحاجة �إىل حترك فوري وعاجل من القادة العرب وامل�سلمني؛ لأن الأق�صى لي�س فقط
للفل�سطينيني ،بل جلميع العرب وامل�سلمني” .و�أكد ادعي�س �أن “ال�صمت العربي والإ�سالمي
هو الذي ي�شجع م�ؤ�س�سات االحتالل الإ�رسائيلي على �أن تقرتف اجلرائم بحق الأق�صى
واملدينة املقد�سة ب�شكل عام”.2
• قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �إن اجتماعات وفد احلركة مع
امل�س�ؤولني امل�رصيني جيدة ،حيث ّ
مت الت�أكيد على �سيا�سات حما�س جتاه م�رص كما مع بقية
العرب .و�شدد هنية على �أن حما�س تقوم بالتزاماتها نحو �ضبط احلدود ،ولن ت�سمح لأحد يف
غزة �أن ي�رض مب�رص و�أمنها و�أن ال م�أوى بغزة ملن ي�رض مب�رص.3
• �أ�صدرت جمعية جنمة داود احلمراء الطبية الإ�رسائيلية بياناً� ،أظهرت فيه �أن � 33إ�رسائيليا ً
قتلوا (ما بني م�ستوطن وجندي) ،و�أ�صيب � 355آخرون ،يف �سل�سلة عمليات نفذها فل�سطينيون
خالل انتفا�ضة القد�س ،منذ مطلع ت�رشين الأول� /أكتوبر � ،2015إ�ضافة �إىل مقتل �سائح
�أمريكي يف عملية طعن مبدينة يافا املحتلة .وذكرت �أن � 17إ�رسائيليا ً قتلوا يف عمليات �إطالق

عمليتي دع�س ،و�إ�رسائيليا ً واحدا ً ُقتل نتيجة ر�شق
نار ،و 13يف عمليات طعن ،و�إ�رسائيليَ ْي يف
ْ
مركبته باحلجارة .ور�صدت مقتل � 13إ�رسائيليا ً يف القد�س ،و 13بال�ضفة ،و 7يف الأرا�ضي
املحتلة �سنة .41948
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• نظمت �صحيفة يديعوت �أحرونوت م�ؤمترا ً دوليا ً ملحاربة حركة املقاطعة و�سحب
اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات (بي دي �أ�س) .و�شارك يف امل�ؤمتر ع�رشات من ال�سا�سة
والباحثني من داخل “�إ�رسائيل” وخارجها .وك�شف الكاتب يف ال�صحيفة �إيتمار �آيخرن
� Itamar Eichnerأن حركة املقاطعة لـ“�إ�رسائيل” انتقلت ملرحلة جديدة ،ودعا تل �أبيب
للقيام مبا و�صفه بعمليات “�إحباط” �ض ّد زعماء حركة املقاطعة ،لأن ما تقوم به يهدد
قيام “�إ�رسائيل” .وك�شف وزير املالية الإ�رسائيلي مو�شيه كحلون النقاب عن �أن موازنة

“�إ�رسائيل” ل�سنة  2016خ�ص�صت  128مليون �شيكل (نحو  33.9مليون دوالر) ملحاربة
بي دي �أ�س.5
• ك�شفت م�ؤ�س�سات الأ�رسى الفل�سطينية �أن �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي اعتقلت
 647فل�سطينيا ً خالل �آذار /مار�س  ،2016بينهم  128قا�رصاً ،و 16بني ن�ساء وفتيات.
وبهذا ي�صل عدد حاالت االعتقال منذ بداية االنتفا�ضة يف ت�رشين الأول� /أكتوبر � 2015إىل �أكرث
من  4,767حالة اعتقال .وارتفع عدد الأ�سريات �إىل � 68أ�سرية ،بينهن  18قا�رصة� ،أ�صغرهن
الأ�سرية دميا الواوي (12عاماً) ،وو�صل عدد القا�رصين �إىل �أكرث من  ،400وعدد املر�ضى �إىل
� 700أ�سري.6
• رف�ضت �إندوني�سيا دعوة رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إىل �إقامة عالقات
ديبلوما�سية بينها وبني “�إ�رسائيل” .و�أعرب املتحدث با�سم وزارة اخلارجية يف جاكرتا عن
خيبة �أمله من قيام عدد من ال�صحفيني الإندوني�سيني بزيارة “�إ�رسائيل” ولقائهم نتنياهو.7
• قالت نائب رئي�س جمل�س الدولة ال�صيني ليو يان دونغ � Liu Yandongإن ال�صني �ستقدم
لفل�سطني املزيد من املنح الدرا�سية احلكومية للطالب للدرا�سة يف ال�صني ،و�إن ال�صني تقدم مئة
منحة درا�سية لطلبة فل�سطينيني للدرا�سة يف ال�صني ،حيث ا�ست�ضافت  610طالب فل�سطينيني
حتى �سنة  .2015وتابعت قائلة “�إن ال�صني �ستحر�ص على تقدمي م�ساعدات لدرا�سة اللغة
ال�صينية يف فل�سطني ،و�سنقدم م�ساعدات بقيمة مليوين يوان �صيني (نحو � 310آالف دوالر)
يف �أجهزة حا�سوب و�أجهزة تكنولوجية ،و�سنقدم فر�صة لـ  15من الباحثني الفل�سطينيني
ال�شباب ،للقيام ب�أعمال بحثية يف ال�صني للدرا�سة مبجاالت ذات �أولوية”.8
ال�سبت2016/4/2 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إن “ال�سالم هو الهدف الأعز والأمثل والأهم
عندنا جميعاً ،و�أن هناك من ال يريد ال�سالم وي�ؤجج احلرب هنا وهناك ،لذلك رفعنا �شعار
ال�سالم ،وننبذ �شعار العنف والإرهاب” .وقال خالل ا�ستقباله برام اهلل وفد �أبناء الطائفة
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الدرزية برئا�سة ال�شيخ زيدان العط�شه“ :مند �أيدينا لل�سالم ،ونعرف �أن هناك من ال يريد
ال�سالم ويرف�ض اليد املمدودة ،ولكن �ستبقى هذه اليد املمدودة حتى نحقق ال�سالم حتى لو
ت�أخر ،لذلك يجب �أن ال نفقد الأمل”.9
قالت وزارة االقت�صاد الفل�سطينية يف غزة �إن “�إ�رسائيل” �أوقفت �إدخال مواد بناء ل�صالح
م�شاريع القطاع اخلا�ص لإعادة �إعمار غزة .وقال وكيل الوزارة حامت عوي�ضة ،يف بيان له،
�إن القرار يت�ضمن وقف �إدخال مواد البناء لكافة امل�شاريع وال�رشكات اخلا�صة يف غزة ،عدا
م�شاريع الأمم املتحدة وامل�شاريع ال َق َطرية.10
قالت حركة حما�س �إن جناحها الع�سكري يعمل على “تبيي�ض” �سجون االحتالل من الأ�رسى
عرب عدة �صفقات تبادل “ ُيج ّهز لها” .و�أ�شار القيادي يف حركة حما�س م�شري امل�رصي �إىل �أن
كتائب الق�سام “تتجهز ل�صفقة وفاء الأحرار  2و 3و ،4حتى تبيي�ض كافة �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي من جميع الأ�رسى الفل�سطينيني”.11
�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين �أن االحتالل الإ�رسائيلي يحتجز يف �سجونه ما ُيقارب
� 1,700أ�سري فل�سطيني مري�ض .وقالت الهيئة �إن االحتالل يرتكب بحق الأ�رسى املر�ضى
“جرائم طبية ممنهجة”.12
�أظهر تقرير �إح�صائي �أعده املركز الإعالمي ل�ش�ؤون القد�س والأق�صى (كيوبر�س) �أن 1,272
م�ستوطنا ً وعن�رصا ً احتالليا ً اقتحموا امل�سجد الأق�صى خالل �شهر �آذار /مار�س .132016
ذكر م�صدر ر�سمي لبناين �أن وزير ال�صحة اللبناين وائل �أبو فاعور �أجرى ات�صاالً بال�سفري
الفل�سطيني يف لبنان �أ�رشف دبور ،مقرتحا ً “نقل الطفل الفل�سطيني �أحمد الدواب�شة ،الناجي
الوحيد من �أفراد عائلته الذين �أحرق م�ستوطنون منزلهم يف ال�ضفة الغربية العام املا�ضي
[� ،]2014إىل لبنان ،ومعاجلته على نفقة وزارة ال�صحة اللبنانية”.14

الأحد2016/4/3 ،

• �أ�صدر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س قرارا ً رئا�سيا ً بت�شكيل �أول حمكمة د�ستورية
عليا يف ال�سلطة .وقال رئي�س اللجنة القانونية يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني النائب حممد
فرج الغول �إن القرار �إجراء غري قانوين .وقال الغول �إن “املجل�س الت�رشيعي ينظر بعني من
اخلطورة لقرار الرئي�س عبا�س بت�شكيل حمكمة د�ستورية بهذا التوقيت ،دون الرجوع �إىل �أحد
من الف�صائل �أو التوافق معهم حولها”.15

• ن�رش جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي معطيات حول عدد وحجم العمليات التي نفذها الفل�سطينيون
خالل الفرتة املمتدة ما بني ت�رشين الأول� /أكتوبر  2015و�آذار /مار�س  ،2016والتي ال ت�شمل
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القد�س املحتلة والأحياء العربية فيها .حيث �سجل �شهر �آذار /مار�س � 2016أقل عدد عمليات
مبجموع  17عملية ،مقارنة بـ  44عملية يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  .2015يف حني بلغ عدد
العمليات الكلي  .168وت�شري املعطيات �إىل انخفا�ض عدد التظاهرات وعمليات ر�شق احلجارة من
 442حادثة يف ت�رشين الأول� /أكتوبر � ،2015إىل  303يف كانون الأول /دي�سمرب � ،2015إىل  165يف
�آذار /مار�س  .2016كما انخف�ض عدد حاالت ر�شق الزجاجات احلارقة من  88يف ت�رشين الأول/

�أكتوبر � 2015إىل  20يف �آذار /مار�س .162016
• قال وكيل وزارة العدل الفل�سطيني حممد �أبو �سند�س �إن نتائج ت�رشيح جثمان ال�شهيد
عبد الفتاح ال�رشيف بينت �أن الر�صا�صة الأخرية التي �أطلقها اجلندي الإ�رسائيلي على ر�أ�سه،
هي التي ت�سببت با�ست�شهاده .وذكر �أبو �سند�س �أن الطبيب الفل�سطيني ريان العلي ،الذي
ح�رض عملية الت�رشيح ،يف معهد �أبو كبري يف القد�س ،قال �إنه كان من املمكن �أن يبقى ال�رشيف
على قيد احلياة قبل �إطالق النار على ر�أ�سه ،كون معظم الر�صا�صات التي �أ�صابته قبل ذلك
تركزت يف قدميه ومناطق �أخرى من ج�سده.17
• طالبت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني منظمة التحرير الفل�سطينية بالوقوف �أمام
ت�رصيحات الرئي�س حممود عبا�س يف نهاية �آذار /مار�س  ،2016و�أمام قيام وفد من ال�سلطة
بالتعزية بوفاة م�س�ؤول الإدارة املدنية يف ال�ضفة الغربية .وقالت اجلبهة ال�شعبية �إنها تنظر
بخطورة بالغة لتكرار هذا ال�سلوك امل�رشعن لهياكل االحتالل و�أدواته القمعية ،وتع ّدها
جتاوزا ً للخطوط احلمر .و�أكدت اجلبهة ب�أن هذا ال�سلوك ي�سلتزم من منظمة التحرير الوقوف
باملحا�سبة وامل�ساءلة لرئي�س ال�سلطة.18
• قال مرا�سل ال�ش�ؤون الفل�سطينية مبوقع واال الإخباري �آيف ي�سخاروف Avi Issacharoff

�إن “قوات الأمن الإ�رسائيلية �أحبطت منذ ت�رشين الأول� /أكتوبر املا�ضي [ 140 ]2015عملية
فل�سطينية ذات قيمة كبرية ،ت�ضمنت �إطالق نار� ،أو عمليات خطف وو�ضع عبوات نا�سفة،
�أو عمليات انتحارية ومعظمها كانت تخطط لها حركة حما�س” .وقال ي�سخاروف �إن عدد
العمليات الفل�سطينية بلغ  270عملية وحماولة عملية� ،أ�سفرت عن مقتل � 33إ�رسائيليا ً عن
طريق الطعن والدع�س و�إطالق النار ،وقد �شارك فيها �أكرث من  270فل�سطينياً ،مبتو�سط �أكرث

من عملية واحدة يف اليوم.19

�س َبة من �رشكة مو�ساك فون�سيكا Mossack Fonseca
• قالت �صحيفة ه�آرت�س �إن الوثائق امل ُ َ َّ

للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا ً لها ،ك�شفت عن تورط � 600رشكة و 850م�شاركا ً
�إ�رسائيليا ً يف عمليات غ�سيل �أموال و�إن�شاء �رشكات وهمية.20
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الإثنني2016/4/4 ،
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هدمت قوات االحتالل ثمانية منازل يف �أربع حمافظات ،هي جنني ونابل�س واخلليل والقد�س،
لأ�رس فل�سطينيني نفذوا عمليات �أو �ساعدوا على تنفيذها يف حمافظات ال�ضفة الغربية.21
�أكدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية عدم �إمكانية اال�ستمرار يف تنفيذ ما يرتتب
عليها من التزامات �إن ا�ستمرت �سلطة االحتالل بالتنكر اللتزاماتها .ودانت اللجنة التنفيذية
الت�صعيد اخلطري ل�سلطة االحتالل �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني ،ومبا ي�شمل الإعدامات امليدانية،
التي كان منها �إعدام ال�شاب عبد الرحيم ال�رشيف يف مدينة اخلليل.22
قال مو�سى �أبو مرزوق ،ع�ضو رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن “ما بيننا وبني
م�رص و�شائج وم�صالح ...فتحنا �صفحة جديدة ،و�سن�سطر فيها �أف�ضل ما منلك من �أقوال
و�أفعال ،وكالنا بحاجة للغة جديدة نتعامل بها ،و�سنفعل” .وحول ما ذكرته بع�ض و�سائل
الإعالم من �أن م�رص طلبت من حما�س فتح ملف اجلنود الأ�رسى املوجودين لديها� ،أو�ضح
�أبو مرزوق ب�أن هذا امللف مل يفتح ،ومل ي�أت ِ ذكره ،ولو ملرة واحدة مع � ّأي كان؛ وكل ما يذكر
يف الإعالم هو اجتهادات.23
عربت حركة حما�س عن رف�ضها قرار رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ت�شكيل املحكمة
الد�ستورية .وقال الناطق با�سم احلركة �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن حما�س
تع ّد القرار �إجراء غري قانوين ويعك�س حالة التفرد والتنكر لل�رشاكة الوطنية .و�أ�شار
�أبو زهري �إىل �أن معظم �أع�ضاء املحكمة ينتمون �إىل حركة فتح ،وهو ما يجعلها “حمكمة
حزبية” ،منبها ً �إىل �أن هذا الأمر يناق�ض القانون الذي ين�ص على �رضورة “عدم انتماء �أع�ضاء
املحكمة لأي �أحزاب”.24
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو يف لقائه مع وزير اخلارجية الت�شيكي لوبومري
زوراليك � Lubomir Zaoralekإن “�إحدى الق�ضايا التي نتعامل معها هي الرغبة بدفع
ال�سالم قدماً .وقال الرئي�س عبا�س قبل عدة �أيام يف لقاء مع التلفزيون الإ�رسائيلي �إنه �إذا ما
قمت بتوجيه دعوة له� ،إنه �سي�أتي” .وذكر نتنياهو �أنه وجه لعبا�س “دعوة .لقد �أخليت جدول
�أعمايل لهذا الأ�سبوع� .س�أكون هنا كل يوم� .سيكون �أول مو�ضوع للنقا�ش وقف التحري�ض.
بابي مفتوح �أمام كل من يريد ال�سالم مع �إ�رسائيل”.25
�أعرب احلاخام اليميني املتطرف يهودا جليك  Yehuda Glickعن �سعادته الكبرية ال�ستمرار
اقتحاماته للم�سجد الأق�صى املبارك دون � ّأي معيقات تذكر .وكتب جليك على �صفحته
مبوقع الفي�سبوك �إنه و“مرة �أخرى يف جبل الهيكل (امل�سجد الأق�صى)؛ كنا اليوم هناك ومعي
جمموعة من  13يهودياً ،و�أحاطنا ع�رشات امل�سلمني ب�صمت” .وقال“ :يبدو �أن قرار احلكومة
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الإ�رسائيلية ب�إخراج احلركة الإ�سالمية عن القانون ،و�إبعاد املرابطني واملرابطات عن جبل
الهيكل (امل�سجد الأق�صى) يعطينا احلرية �أكرث” .و�أ�شار جليك �إىل �أن “امل�سلمني ،وكما يبدو،
بد�أوا يتعودون على �أن هذا م�شهد طبيعي” ،يف �إ�شارة ال�ستمرار اقتحامات امل�ستوطنني
لباحات الأق�صى.26
• �أظهرت معطيات ر�سمية لدائرة �إعالم الطفل يف وزارة الإعالم الفل�سطينية �أن � 27ألف طفل
فل�سطيني كانوا �ضحية انتهاكات االحتالل ال�صهيوين بني �شهيد وجريح ومعتقل منذ �سنة
 .2000وقالت دائرة �إعالم الطفل ،يف بيان لها� ،إن  2,070طفالً ا�ست�شهدوا ،وجرح �أكرث
من � 13ألف طفل منذ بداية انتفا�ضة الأق�صى يف �أيلول� /سبتمرب  2000وحتى نهاية �آذار/
مار�س  .2016و�أ�ضافت �أن قوات االحتالل اعتقلت �أكرث من � 12ألف طفل منذ �سنة  ،2000وما
يزال يف �سجون االحتالل  480طفالً؛ تعر�ض  %95منهم للتعذيب واالعتداء.27
• ا�ست�شهد  45طفالً فل�سطينيا ً بر�صا�ص قوات االحتالل الإ�رسائيلي بال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،منذ اندالع االنتفا�ضة يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015منهم خم�س �إناث ،عدا عن �آالف
َ
امل�صابني ،بينما ما تزال قوات االحتالل حتتجز
جثمان طفل َ ْي.28
• ك�شف الباحث الإ�رسائيلي وال�ضابط ال�سابق يف �سالح اال�ستخبارات الع�سكرية ماتي ديفيد
� Mati Davidأن الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي عر�ض على الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س خطة لإقامة دولة فل�سطينية يف �شبه جزيرة �سيناء .وتق�ضي اخلطة ،ح�سبما
2
�أورده ديفيد يف مقال له مبوقع نيوز ون  NewsOneالإخباري ،بنقل ما م�ساحته  1,600كم
من �سيناء �إىل ال�سلطة الفل�سطينية .وذكر �أنه من املقرر �أن ُي�ستقدم �إىل هذه الدولة الفل�سطينية
ب�سيناء الالجئون الفل�سطينيون من خميمات لبنان و�سورية ،على �أن تكون هذه الدولة
منزوعة ال�سالح ،و�ستح�صل على حكم ذاتي يف مدن ال�ضفة الغربية ،مقابل �أن يتنازل عبا�س
عن مطالبته بالعودة �إىل حدود  ،1967وحقّ العودة لالجئني.29
• قال بريين �ساندرز  ،Bernie Sandersالذي يخو�ض انتخابات متهيدية لرت�شيح احلزب
الدميوقراطي الأمريكي النتخابات الرئا�سة ،يف مقابلة �أجرتها معه �صحيفة نيويورك ديلي
نيوز  ،New York Daily Newsب�أنه على قناعة ب�أن “�إ�رسائيل” م�س�ؤولة عن مقتل “ع�رشة
�آالف بريء يف قطاع غزة” خالل عدوان .302014
• �أظهرت خريطة ر�سمية ،باللغة الإجنليزية ،لوزارة ال�سياحة الإ�رسائيلية معدة لل�سواح،
ع�رشات املواقع يف القد�س وب�ضمنها م�ستعمرات ومدار�س دينية تلمودية� ،أما املواقع
الإ�سالمية وامل�سيحية فال يظهر منها �إال موقع �إ�سالمي واحد وخم�سة مواقع م�سيحية فقط.
وت�شتمل اخلريطة على قائمة من  57موقعا ً للزيارة يف القد�س العتيقة.31
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الثالثاء2016/4/5 ،

•

•

•

•

نفى الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة الفل�سطينية نبيل �أبو ردينة الأخبار امللفقة التي رددتها
بع�ض و�سائل الإعالم الإ�رسائيلية عن �أن الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي قد عر�ض على
الرئي�س حممود عبا�س �إقامة دولة فل�سطينية يف قطاع غزة وجزء من �شبه جزيرة �سيناء.32
رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير �صائب عريقات ردا ً على دعوة رئي�س الوزراء
قال �أمني � ّ
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو الرئي�س حممود عبا�س لعقد لقاء بينهما“ :على نتنياهو �أوالً �أن
يعلن وقف اال�ستيطان ،و�أن يفرج عن الدفعة الرابعة من الأ�رسى ،و�أن يعرتف باالتفاقيات
ال�سابقة؛ وغري ذلك لن يكون هناك مفاو�ضات� ،أما التحري�ض فهو مردود عليه”.33
�أدى معظم �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية الفل�سطينية اليمني القانونية �أمام الرئي�س حممود
عبا�س مبقر الرئا�سة يف رام اهلل يف  .2016/4/5حيث �أدى اليمني كل من حممد احلاج قا�سم
رئي�ساً ،و�أ�سعد مبارك نائبا ً للرئي�س ،وكل من فتحي �أبو �رسور ،وحامت �صالح الدين،
ورفيق �أبو عيا�ش ،وفواز �صاميه ،ك�أع�ضاء .وذكرت وكالة وفا �أن القا�ضيني عبد الرحمن
�أبو الن�رص وفتحي الوحيدي �أديا اليمني يف  2016/4/10عرب الفيديو كونفران�س Video
 ،Conferenceو�أ�شارت الوكالة �إىل �أن حركة حما�س كانت قد منعتهما من �أداء اليمني
القانونية� ،سواء باحل�ضور من قطاع غزة �أم عرب الفيديو كونفران�س .فيما �أدى عدنان
�أبو ليلى ،الذي غاب عن اللقاء الأول بداعي ال�سفر ،اليمني القانونية يف .342016/4/11
قالت كتلة حما�س الربملانية يف املجل�س الت�رشيعي �إن قرار الرئي�س حممود عبا�س ت�شكيل
حمكمة د�ستورية يعد “كارثة وطنية” ويتنافى مع �أب�سط القواعد الد�ستورية ،حمملة عبا�س
“التبعات القانونية لهذا املر�سوم” .وقالت كتلة حما�س ،يف بيان �صحفي� ،إن “قانون املحكمة
الد�ستورية وتعديالته باطل وملغى مبوجب قرارات املجل�س الت�رشيعي وخا�صة القرار
رقم ( )1/1/1018ال�صادر يف الدورة العادية الأوىل يف اجلل�سة الأوىل املنعقدة يف مدينتي
رام اهلل وغزة يومي الإثنني والثالثاء  .2006/3/7–6والتعديالت التي قام بها ال�سيد عبا�س يف
العام  2010هي تعديالت باطلة”.35

بي تقرير �صادر عن اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،مبنا�سبة يوم الطفل
• َّ

الفل�سطيني� ،أن عدد الأطفال يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ل�سنة  2015دون الـ  18عاما ً
ُق ِّدر بنحو  2,165,288طفالً؛  1,105,663ذكراً ،و� 1,059,625أنثى .فقد بلغ عدد الأطفال

الذكور يف ال�ضفة  ،641,557وعدد الإناث  ،615,493وبلغ عدد الذكور يف القطاع ،464,106
والإناث  .444,132وقال اجلهاز �إنه ّ
مت ت�سجيل  2,179حالة اعتقال لأطفال ترتاوح �أعمارهم
بني  18–11عاما ً خالل �سنة  ،2015بزيادة  %72.1مقارنة ب�سنة  ،2014حيث ّ
مت ت�سجيل
157

اليوميات الفل�سطينية
 1,266حالة اعتقال يف �سنة  .2014وذكر اجلهاز �أن عدد ال�شهداء الأطفال بلغ � 32شهيدا ً خالل
�سنة .362015
• �أقدمت ال�رشطة الإ�رسائيلية وبلدية االحتالل يف القد�س على هدم حديقة �أقيمت يف حي
ر�أ�س العمود لذكرى � 47شهيدا ً �سقطوا يف القد�س منذ بداية االنتفا�ضة يف ت�رشين الأول/
�أكتوبر  ،2015بادعاء �أنها �أقيمت يف منطقة عامة ودون ترخي�ص.37
• قدم االحتاد الأوروبي �إ�سهاما ً بـ  15.3مليون يورو (نحو  17.42مليون دوالر) ل�صالح
دفعات الرواتب وخم�ص�صات التقاعد ل�شهر �آذار /مار�س .382016
• ك�شف فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن  163من �أبناء
خميم الريموك ا�ست�شهدوا حتت التعذيب منذ بداية الأزمة يف �سورية .و�أعلنت جمموعة العمل
�أن عدد ال�ضحايا من �أبناء خميم الريموك و�صل حتى بداية ني�سان� /أبريل � 2016إىل 1,244

الجئاً ،بينهم  447جراء الق�صف .وذكرت املجموعة �أنها وثقت بيانات  440الجئا ً فل�سطينيا ً
ق�ضوا يف �سورية حتت التعذيب منذ بداية الأزمة.39
الأربعاء2016/4/6 ،

• التقى وفد من حركة حما�س ،برئا�سة نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي للحركة �إ�سماعيل
هنية ،بقادة القوى والف�صائل الوطنية والإ�سالمية يف قطاع غزة ،و�أطلعهم على امل�ستجدات
ال�سيا�سية ،من بينها نتائج لقاءات وفد حما�س مع القيادة امل�رصية يف القاهرة ،ولقاءات احلوار
مع حركة فتح يف الدوحة .و�شدد هنية على حر�ص احلركة على عودة الدفء يف العالقة مع
وطي �صفحة اخلالفات ال�سابقة وال�رشوع يف مرحلة جديدة ،وعلى �أن ا�ستعادة
م�رص،
ّ
العالقة مع م�رص نابع من ر�ؤية ا�سرتاتيجية حلما�س .كما �أكد هنية رف�ض حما�س � ّأي م�رشوع
على ح�ساب الأر�ض امل�رصية وحتديدا ً �سيناء ،و�أنه لي�س حلما�س � ّأي دور ع�سكري �أو �أمني يف

م�رص.40
• قالت جلنة �أهايل املعتقلني ال�سيا�سيني يف ال�ضفة �إن  315اعتداء لأجهزة الأمن الفل�سطينية
وقع �ض ّد �أن�صار حركة حما�س خالل �آذار /مار�س  .2016وقالت اللجنة �إن االنتهاكات
تنوعت ما بني  100حالة اعتقال ،و 131حالة ا�ستدعاء� ،إ�ضافة �إىل العديد من االنتهاكات،
من بينها االعتداء على طلبة الكتلة الإ�سالمية يف �أكرث من جامعة ،ومداهمة منازل عدد
من الطالبات ،عدا عن االعتداءات املتكررة بحق املعلمني امل�رضبني .و�أ�شارت جلنة
الأهايل �إىل �أن من بني املعتقلني ال�سيا�سيني � 41أ�سريا ً حمرراً ،و 53معتقالً �سيا�سيا ً
�سابقا ً.41
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• �أعلنت �رشكة الكهرباء الإ�رسائيلية �أنها تو�صلت �إىل اتفاق مع ال�سلطة الفل�سطينية لإنهاء
�أزمة انقطاع الكهرباء يف ال�ضفة الغربية ب�سبب تراكم ديون ال�سلطة الفل�سطينية لل�رشكة.
وقالت يف بيان لها� ،إن االتفاق ين�ص على �أن تقوم ال�سلطة بتحويل  20مليون �شيكل
(نحو  5.2ماليني دوالر �أمريكي) حل�سابها ،حيث بلغت الديون �أكرث من  1.7مليار �شيكل
(نحو  450مليون دوالر).42
• ك�شف �أحمد عبد الهادي ،نائب امل�س�ؤول ال�سيا�سي حلركة حما�س يف لبنان ،نتائج حملة
التوقيع على العري�ضة املقدمة من الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان التي ت�ضمنت مطالب
�إن�سانية �إىل الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،يف �أثناء زيارته الأخرية �إىل لبنان .وقال
عبد الهادي �إن عدد التواقيع بلغ  35,500توقيع ٍمن خمتلف املخيمات والتجمعات الفل�سطينية
يف لبنان.43
• قال من�سق عمليات احلكومة الإ�رسائيلية يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية يو�آف مردخاي �إن
حكومة االحتالل ج ّمدت دفع خمططات بناء للفل�سطينيني يف مناطق ج يف ال�ضفة الغربية.

و�أكد مردخاي ،خالل اجتماع جلنة �ش�ؤون اال�ستيطان املتفرعة عن جلنة اخلارجية والأمن
يف الكني�ست ،على �أنه ال جتري �أعمال لدفع خرائط هيكلية للفل�سطينيني يف مناطق ج ،وذلك
مبوجب تعليمات امل�ستوى ال�سيا�سي.44
• قال رئي�س ق�سم ال�صادرات الأمنية يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية �إن حجم توقيع عقود
ال�صادرات الأمنية لـ“�إ�رسائيل” يف �سنة  ،2015بلغ نحو  5.7مليارات دوالر .ولفت امل�س�ؤول
النظر �إىل �أن هناك ارتفاعا ً يف حجم العقود مقارنة ب�سنة  ،2014الذي قارب  5.6مليارات
دوالر.45
• ذكرت �صحيفة “�إ�رسائيل اليوم” �أن �سالح املدفعية الإ�رسائيلي اقتنى قاذفة �صواريخ حديثة
ال�صنع ،من تطوير ال�صناعات الع�سكرية الإ�رسائيلية ،حتمل ا�سم روماح  ،Romachقادرة
على �إطالق  18قذيفة �صاروخية يف الدقيقة .وذكرت ال�صحيفة �أن وحدة �سالح املدفعية 282

املتمركز يف ه�ضبة اجلوالن �أجرت جتربة على قاذفة روماح التي حتمل ر�أ�سا ً حربيا ً متفجرا ً

بزنة ع�رشين كيلوجراماً ،وي�صل مداها �إىل ع�رشات الكيلومرتات.46

• قال تنظيم داع�ش يف والية �سيناء �إن مهمته القادمة هي العمل على حتطيم اتفاقية
كامب ديفيد  Camp David Accordsبني احلكومتني امل�رصية والإ�رسائيلية .و�أكد التنظيم
عرب جملة النب�أ الأ�سبوعية ،التي ت�صدر ب�شكل ر�سمي عنه� ،أن “انهيار اجلي�ش امل�رصي املرتد
يف �سيناء واقع ال حمالة قريبا ً ب�إذن اهلل تعاىل”.47
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• �أعلنت وكالة الأونروا عن توزيع �أكرث من خم�سة ماليني دوالر لإعادة �إعمار منازل الالجئني
التي ت�رضرت خالل احلرب على قطاع غزة يف �صيف  .2014وقالت �إنه �سيتم توزيع املبلغ
على نحو  720عائلة الجئة .و�أ�شارت الوكالة �إىل �أنه ّ
مت تخ�صي�ص  2.65مليون دوالر من
�إجمايل املبلغ لإعادة �إعمار املنازل املهدمة كلياً ،و 2.42مليون دوالر لإ�صالح امل�ساكن
املت�رضرة ب�شكل بالغ.48
• اعتقلت ال�سلطات الرومانية البلجيكي ديفيد غيكلوفيتز  David Geclowiczوالإ�رسائيلي
املولد رون فايرن  ،Ron Weinerاللذان يعمالن يف �رشكة بالك كيوب  Black Cubeالإ�رسائيلية،
ملحاولتهما م�ضايقة رئي�سة الوكالة الوطنية ملكافحة الف�ساد الرومانية Romania’s National
 Anticorruption Directorateلورا كوفي�سي  Laura Kovesiوقر�صنة ر�سائلها بالربيد
الإلكرتوين.49
• و�صف النائب يف الربملان الإيرلندي ريت�شارد بويد باريت Richard Boyd Barrett
“�إ�رسائيل” بـ“الدولة العن�رصية” التي ُت ّل لنف�سها ما ُت ّرمه على غريها ،وطالب النائب،
يف مداخلة له يف اللجنة امل�شرتكة لل�ش�ؤون اخلارجية الإيرلندية ،بطرد ال�سفري الإ�رسائيلي من
�إيرلندا ،لأنه ميثل دولة �سيا�ساتها عن�رصية وارتكبت جمازر بحق الفل�سطينيني .و�أ�ضاف
بويد �إنه حان الوقت الذي ال يتم فيه معاملة “�إ�رسائيل” ك�أي دولة طبيعية ،لأنها ال تت�رصف
كالدول الأخرى.50
• ك�شف اجلي�ش الإ�رسائيلي النقاب عن �أن �أجهزة الأمن التابعة لل�سلطة الفل�سطينية �ضاعفت
من عمليات الت�صدي للمقاومة ،و�أحبطت  %40من ن�شاطاتها بال�ضفة الغربية .ونقلت �إذاعة
“�صوت �إ�رسائيل” العربية ع ّما ي�سمى بـ“قائد املنطقة الو�سطى” يف جي�ش االحتالل روين
نوما  ،Roni Numaخالل قيام �أع�ضاء يف املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية والأمنية (كابينت) ،بجولة ميدانية يف رام اهلل� ،أن �أجهزة الأمن الفل�سطينية �ضاعفت
من ت�صديها للمقاومة بال�ضفة الغربية ،قيا�سا ً بـ  %15قبل �أ�شهر.51
اخلمي�س2016/4/7 ،

• ك�شف املرا�سل الع�سكري ملوقع واال الإخباري �أمري بوحبوط النقاب ،للمرة الأوىل ،عن
حم�صنة �ض ّد
قيام اجلي�ش الأمريكي ب�إن�شاء قاعدة ع�سكرية �رس ّية له يف و�سط “�إ�رسائيل”
ّ
ال�صواريخ ،و�ستكون م�شغولة ب�شكل دائم وجاهزة ملواجهة حاالت الطوارئ .وقال بوحبوط
�إن بناء القاعدة بلغ مراحل متقدمة ،و�ستكون القاعدة على ارتباط مبحطة الرادار �إك�س
 X–Band Radarاملقامة قرب دميونا ،والتي ي�شغلها �أي�ضا ً جنود �أمريكيون.52
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• ح ّمل عمر �شحادة ،ع�ضو املجل�س املركزي ملنظمة التحرير ،املو�ساد الإ�رسائيلي امل�س�ؤولية
عن اغتيال عمر النايف داخل مقر ال�سفارة الفل�سطينية يف العا�صمة البلغارية �صوفيا .واتهم

�شحادة ال�سفارة الفل�سطينية يف �صوفيا بالإهمال وبعدم توفري احلماية الالزمة لل�شهيد،
مطالبا ً ب�إقالة وزير اخلارجية ريا�ض املالكي.53
• ك�شف تقرير �صادر عن “جمموعة الأزمات الدولية  ”International Crisis Groupعن
�أن رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو تعهد �أمام امللك الأردين عبد اهلل الثاين يف
ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2014مبنع اقتحامات �سيا�سيني �إ�رسائيليني للم�سجد الأق�صى،
وتقلي�ص عدد اليهود الذين ي�شاركون يف هذه االقتحامات .ويف املقابل ،تعهد امللك ب�أن متنع
الأوقاف الإ�سالمية �أن يرابط ال�شبان الفل�سطينيون يف امل�سجد الأق�صى لكي ال ي�ستعدوا
م�سبقا ً ملواجهات مع قوات االحتالل .و�أ�شار تقرير املنظمة �إىل �أنه يف �أعقاب تطبيق هذه
التفاهمات �ساد هدوء يف الأق�صى والقد�س املحتلة .وجاءت معطيات ال�رشطة الإ�رسائيلية
لت�شري �إىل �أن عدد امل�شاركني يف االقتحامات تراجع من  11,754يف �سنة � 2014إىل 11,001

يف �سنة  .2015ويف موازاة ذلك تراجعت املواجهات بني الفل�سطينيني وقوات االحتالل التي
اندلعت يف �أعقاب ا�ست�شهاد الفتى املقد�سي حممد �أبو خ�ضري .غري �أن جمموعة الأزمات ذكرت
�أن هذه التفاهمات انهارت يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  2015خالل الأعياد اليهودية نتيجة بع�ض
الإجراءات الإ�رسائيلية .ور�أى الأردن بذلك انتهاكا ً للتفاهمات ،ورف�ض امللك عبد اهلل ا�ستقبال
نتنياهو يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015لكن ّ
مت التو�صل �إىل تفاهمات جديدة تق�ضي ب�أن
يعلن نتنياهو عن ا�ستمرار الو�ضع القائم يف احلرم القد�سي و�أن “امل�سلمني ي�صلون يف احلرم
واليهود يزورونه فقط” .ووفقا ً للت�سوية اجلديدة جرى االتفاق على ن�صب كامريات مراقبة
يف امل�سجد الأق�صى.54
• نقلت �صحيفة معاريف عن وزير املوا�صالت ي�رسائيل كات�س مطالبته ب�إبعاد عائالت منفذي
العمليات الفل�سطينية �ض ّد الإ�رسائيليني �إىل قطاع غزة �أو �سورية� ،شارحا ً �أن ذلك الإجراء

كفيل بتحقيق الردع املطلوب يف وجه الفل�سطينيني ،يف ظ ّل �أن هدم منازلهم مل ي�شكل تهديدا ً

كافيا ً مينعهم من تنفيذ املزيد من الهجمات �ض ّد الإ�رسائيليني؛ و�أن العائالت الفل�سطينية تقوم
جمددا ً ب�إعادة بناء منازلها املهدمة من الأموال التي يجمعونها عرب التربعات.55
• �أعلن حزب الليكود �أنه متت ت�سوية اخلالف الداخلي باحلزب ب�ش�أن ا�ستقدام �أبناء طائفة
فال�ش مورا  Falash Muraمن �أثيوبيا �إىل “�إ�رسائيل” ،والذي �أدى حتى الآن �إىل مقاطعة اثنني
من نواب احلزب لأعمال الت�صويت يف الكني�ست.56
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• �أظهر ا�ستطالع “م�ؤ�رش ال�سالم”  The Peace Indexال�شهري ،الذي �أعده املعهد الإ�رسائيلي
للدميوقراطية ) The Israel Democracy Institute (IDIوجامعة تل �أبيب� ،أن  %67من
اليهود الإ�رسائيليني ي�ؤيدون الفتوى التي �أ�صدرها احلاخام الأكرب لليهود ال�رشقيني يف
“�إ�رسائيل” �إ�سحق يو�سف ،والتي تق�ضي بقتل كل فل�سطيني يحمل �سكينا ً.57
• �أظهر تقرير �إ�رسائيلي� ،أعده مركز ماكرو لالقت�صاد ال�سيا�سي Macro Center for

� ،Political Economicsأن م�ساحة البناء اال�ستيطاين يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،من دون
القد�س ،قد ت�ضاعفت يف ال�سنوات الـ  17الأخرية .وح�سب البحث ،فقد ارتفعت م�ساحة
البناء اال�ستيطاين من  4.85ماليني م 2يف �سنة � ،1998إىل م�ساحة  9.97ماليني م 2يف
�سنة � ،2015أي بزيادة بن�سبة  .%105وبلغت قيمة الأبنية الكلية ،وفق �أ�سعار �سنة  ،2015ما

يقارب  32مليار دوالر ،من بينها  28.5مليار دوالر هي �أبنية ال�سكن اال�ستيطاين.58
اجلمعة2016/4/8 ،

• قال ع�ضو جلنة الدفاع عن �أرا�ضي بلدة �سلوان فخري �أبو دياب�“ :إن  52منزالً ا�ستلمت
م�ؤخرا ً �أوامر هدم ،ومنها �أوامر �إدارية وق�ضائية� ،إ�ضافة لقرارات هدم  14حمالً جتاريا ً
يف حي عني اللوزة وم�سجد القعقاع” .وذكر �أبو دياب �أنه خالل �سنة  2016هدمت بلدية
االحتالل  12منزالً و 4حمالت جتارية يف بلدة �سلوان بحجة البناء دون الرتخي�ص.59
• �أعلن ال�سفري الفل�سطيني لدى الأمم املتحدة ريا�ض من�صور �أن الفل�سطينيني عازمون على بذل
م�ساع جديدة لإ�صدار قرار من جمل�س الأمن الدويل يدين اال�ستيطان الإ�رسائيلي بال�ضفة
الغربية املحتلة.60
• ذكر عكيفا الدار  ،Akiva Eldarمعلق ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف موقع ي�رسائيل بال�س
� ،Yisrael Plusأن �أحفاد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،وبنات ع�ضو اللجنة
املركزية حلركة فتح وع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير �صائب عريقات ،ي�شاركون يف
خميمات و�أن�شطة �شبابية تنظمها جمعية يزرعون ال�سالم  Sow-Peaceالإ�رسائيلية ،التي
تعمل يف جمال التطبيع .وقال الدار �إن “عبا�س وكبار م�س�ؤويل ال�سلطة يزجون ب�أقاربهم يف
�أن�شطة التطبيع مع �إ�رسائيل �ضمن هجمة مالطفة للجمهور والر�أي العام يف �إ�رسائيل”.61
• دعا القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي الفل�سطينية ال�شيخ خالد البط�ش �إىل اعتماد ا�سرتاتيجية
�أ�رس امل�ستوطنني؛ ل�ضمان الو�صول �إىل �صفقات تبادل �أ�رسى “م�رشفة” ،و�صوالً �إىل حترير
جميع الأ�رسى من �سجون االحتالل ال�صهيوين.62
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• قالت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية الفل�سطينية �إن عدد الأيتام يف قطاع غزة يبلغ � 20ألف يتيم،
الفتة النظر� ،إىل �إح�صائية �أ�صدرتها مبنا�سبة يوم “اليتيم العاملي” ،و�أن  %34.2من ه�ؤالء هم
�ضمن الفئة العمرية من  11–5عاماً .وك�شفت الوزارة �أن عدد الأيتام يف القطاع بفعل احلروب

الثالثة ،ما بني  2008و ،2014بلغ  3,366يتيماً ،تقل �أعمارهم عن  18عاماً ،منهم نحو 2,053

يتيما ً قتل �آبا�ؤهم يف حرب .632014

• قال مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) �إن ال�سلطات الإ�رسائيلية هدمت
�أو فككت  539منزالً ومن�ش�أة يف التجمعات الفل�سطينية يف املنطقة ج منذ بداية  ،2016ما �أدى
�إىل ت�رشيد � 804أ�شخا�ص.64
• قال من�سق الأمم املتحدة للم�ساعدات الإن�سانية والأن�شطة الإمنائية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية روبرت بايرب �إنه يتعني على االحتاد الأوروبي �أن يزيد ال�ضغط ال�سيا�سي على
“�إ�رسائيل” ب�سبب ت�رسيعها وترية �أعمال الهدم يف ال�ضفة الغربية .وقال بايرب �إن “وترية
الهدم جتاوزت كل ما �سجل �سابقاً ،ونحن ما زلنا يف ال�شهر الرابع من العام .ن�شعر بقلق
بالغ ب�ش�أن ما يحمله لنا ما تبقى من العام” .وذكر �أنه جرى تدمري نحو  140م�رشوع
�إغاثة من مانحني ،بينها ا�ستثمارات لالحتاد الأوروبي قيمتها �أكرث من � 200ألف يورو
(نحو � 227.8ألف دوالر) ،بينما فقد نحو �ستمئة �شخ�ص منازلهم وفقد نحو �ألفني م�صادر
رزقهم.65
ال�سبت2016/4/9 ،

• قال موقع واال العربي �إن �أجهزة �أمن ال�سلطة الفل�سطينية اعتقلت ثالثة فل�سطينيني ،يف
�أثناء توجههم لتنفيذ عملية �ض ّد قوات االحتالل قرب بلدة عارورة ق�ضاء رام اهلل .كما
ذكرت �صحيفة معاريف العربية �أن املعتقلني الثالثة خ ّططوا لتنفيذ عملية �إطالق نار ،و�أ�رس
م�ستوطنني �أو جنود من م�ستعمرات قرب رام اهلل.66
• �أفادت ال�صحف الإ�رسائيلية ،عرب مواقعها الإلكرتونية ،ب�أن ما ي�سمى “�صندوق �أرا�ضي
�إ�رسائيل  ،”Israel Land Fundبالتعاون مع ال�رشكة االقت�صادية لتطوير م�ستعمرة معاليه
�أدوميم“ ،ن�رشت م�ؤخرا ً �أربع مناق�صات لإقامة فنادق ،ومناطق جتارية ،ومتنزه ،ومكاتب
يف امل�ستوطنة” .وقالت �صحيفة كول هعري  Kol Ha‘irالإ�رسائيلية� ،إن “الفندق �سيقام
و�سط امل�ستوطنة قرب مقر البلدية وم�ستوطنة كينيون �أدوميم� ،ضمن م�ساحة  2.2دومن
[ 2,200م.67”]2
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• قال مدير عمليات الأونروا يف غزة بو �شاك � Bo Schackإن الهدوء احلايل يف غزة غري مطمئن
ولن يدوم ،داعيا ً �إىل التحرك لوقف تدهور الو�ضع يف قطاع غزة الذي ما يزال بعيدا ً عن
اال�ستقرار .ولفت بو �شاك النظر �إىل �أن �صناعة الأثاث يف غزة دمرت ب�سبب حظر �سلطات
االحتالل ا�سترياد اخل�شب الذي تزداد �سماكته عن �سنتيمرت واحد بحجة �إمكانية ا�ستخدامه
لبناء الأنفاق.68
• قال املر�شح الدميوقراطي لالنتخابات التمهيدية الرئا�سية الأمريكية بريين �ساندرز Bernie
“ :Sandersال ميكننا �أن ننجح (يف ال�رشق الأو�سط) �إال �إذا دعمت الواليات املتحدة ،طبعاً،
�إ�رسائيل لكن دون جتاهل حاجات الفل�سطينيني” .وقال�“ :سواء كنا يهودا ً �أو مل نكن� ،آمل
�أن يرغب اجلميع (يف الواليات املتحدة) يف �أن يتوقف هذا النزاع املزمن يف ال�رشق الأو�سط”.
وقال �ساندرز �إن “�إ�رسائيل” ردت ب�شكل “غري متنا�سب �أثناء العملية الع�سكرية يف غزة
�صيف  .”2014و�أ�ضاف �أن لـ“�إ�رسائيل احلق يف �أن تكون حرة وم�ستقلة و�أن تعي�ش ب�أمان
دون التعر�ض لهجمات �إرهابية ،وال �أحد �سيكافح �أكرث مني يف �سبيل ذلك ...ولكني �أعتقد
�أننا لن نتمكن من جلب ال�سالم �إىل هذه املنطقة �إذا مل نعامل الفل�سطينيني بكرامة واحرتام”.
و�أو�ضح �أنه “ال ميكننا �أن نهتم فقط بحاجات �إ�رسائيل ..علينا �أن نهتم بحاجات �سكان املنطقة
كافة”.69
الأحد2016/4/10 ،

• �أ ّكد �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،أن حركته ما�ضية يف تنظيم
عالقاتها مع الدول العربية ،وخ�صو�صا ً مع دول اجلوار .وقال هنية ،خالل امللتقى الربملاين
الدويل الذي نظمته كتلة التغيري والإ�صالح بغزة ،و�شارك فيه عدد من النواب الأوروبيني
والآ�سيويني والعرب و�أمريكيون التينيّون“ :منطلقون يف االنفتاح على دولنا العربية ،وهذا
الأمر ينطلق من �أن ق�ضية فل�سطني بحاجة لعمقها العربي ا�سرتاتيجيا ً ووطنياً ،و�شعبنا ال
ي�ستغني عن �أمته”.70
• دعا رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني �سليم الزعنون ،يف كلمته �أمام م�ؤمتر االحتاد الربملاين
العربي يف مقر اجلامعة العربية� ،أع�ضاء امل�ؤمتر �إىل تبني خطة عمل لف�ضح اجلرائم الإ�رسائيلية
بحق ال�شعب الفل�سطيني.71
• �أعلنت وزيرة االقت�صاد الوطني عبري عودة عن �إعفاء لبنان ال�سلع الفل�سطينية من الر�سوم
اجلمركية والر�سوم وال�رضائب الأخرى ذات الأثر املماثل ،واال�ستفادة من جميع االمتيازات
التي مينحها الربنامج التنفيذي التفاقية تي�سري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية
لإقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى.72
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• دان الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري ممار�سات الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة املحتلة،
حممالً قيادة ال�سلطة وحركة فتح امل�س�ؤولية عن املمار�سات الال وطنية لهذه الأجهزة .وقال
�أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن املعلومات حول دور �أجهزة �أمن ال�سلطة يف التعاون مع
وبي �أن هذه املعلومات تعك�س
االحتالل العتقال �أربعة مقاومني يف  2016/4/9خطرية جداًّ .
ارتفاع وترية التعاون الأمني بني هذه ال�سلطة واالحتالل لإجها�ض االنتفا�ضة وا�ستهداف
املقاومة الفل�سطينية.73
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف �أثناء جل�سة للحكومة الإ�رسائيلية� ،إن
بيانات جهاز الأمن الداخلي الإ�رسائيلي تظهر “تراجعا ً كبريا ً يف نطاق الهجمات الإرهابية”.
و�أكد �أن ال�سبب هو “التدابري الوقائية” التي اتخذتها “�إ�رسائيل” ملنع وقوع الهجمات،
بالإ�ضافة �إىل “اتخاذ �إجراءات قوية جدا ً �ض ّد التحري�ض يف ال�شارع الفل�سطيني” .و�أ�ضاف:

“�أقول ذلك بحذر �شديد لأن هذا التوجه قد يتغري ر�أ�سا ً على عقب ،ولكننا نعلم �أنه ّ
مت
حتقيقه بف�ضل ال�سيا�سة احلازمة وامل�س�ؤولة واملمنهجة التي تقودها احلكومة” .و�أ�شار
نتنياهو �إىل “حماوالت يقوم بها رائد �صالح ،تهدف �إىل ت�صعيد املوقف يف جبل الهيكل مع
اقرتاب عيد الف�صح اليهودي .هذا الرجل ي�شكل فتيل تفجري بحد ذاته” .وطالب “�أجهزة
الأمن ووزيرة العدل بالعمل على �إبعاده .كان يجب على هذا الرجل �أن يكون الآن داخل
ال�سجن”.74
• رف�ض ال�شيخ رائد �صالح ،رئي�س احلركة الإ�سالمية يف الداخل الفل�سطيني ،تهديدات رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو له ،قائالً“ :نحن قوم ال نخاف �إال اهلل تعاىل ،وي�رشفنا �أن
نوا�صل الدفاع عن القد�س وامل�سجد الأق�صى املباركني حتى نلقى اهلل تعاىل” .و�شدد على �أنه
“لن توقفنا � ّأي لغة تهديد لنا �أو حتري�ض علينا عن موا�صلة ف�ضح جرائم االحتالل الإ�رسائيلي

يف القد�س وامل�سجد الأق�صى املباركني وما حولهما”.75

• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،خالل حفل ت�أبني الر�ؤ�ساء ور�ؤ�ساء الوزراء
الإ�رسائيليني املتو ّفني� ،إن “ال�سالم” مع م�رص يف الوقت احلايل �أقوى من � ّأي وقت م�ضى
بالرغم من التحديات ال�صعبة جدا ً التي تواجه البلدين .و�أ�ضاف قائالً� :إن “العالقة بني م�رص
و�إ�رسائيل متثل قيمة الأمن الوطني الهام لكال البلدين”.76
• قال تقرير �سلطة ال�سكان والهجرة Population, Immigration and Border Authority

) (PIBAالتابعة لوزارة الداخلية الإ�رسائيلية �إن � 174ألف عامل �أجنبي يعملون يف “�إ�رسائيل”،
منهم  16,200عامل ب�صيغة غري قانونية ،و 81,600عامل فل�سطيني و�أردين.77
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• قال رئي�س جمل�س النواب اللبناين نبيه بري ،خالل �أعمال امل�ؤمتر الـ  23لالحتاد الربملاين
العربي يف مقر جامعة الدول العربية يف القاهرة�“ ،إننا مدعوون �إىل ت�أكيد دعمنا املطلق للقيامة
الفل�سطينية الراهنة والتي جتاوزت الهبّة واالنتفا�ضة ،والتي قدمت حتى اليوم ما يزيد عن
� 230شهيداً ،وهي تقاتل ب�صدرها ،وبقب�ضاتها العارية ،وال�سكاكني ،واحلجارة� ،أعتى قوة
�إرهابية للجرمية املنظمة يف العامل ،ممثلة باجلي�ش الإ�رسائيلي” .و�شدد بري على �أن ه�ؤالء
�أثبتوا �أن “املقاومة تذكرة هوية ،ولي�ست جواز �سفر على الإطالق .هي تذكرة هوية فل�سطني،

ولي�ست جواز �سفر لال�ستيطان يف هذا املكان �أو ذاك”.78
• قال عادل بن �أحمد اجلبري ،وزير اخلارجية ال�سعودي� ،إن عالقات اململكة مع م�رص تاريخية،
و�شدد اجلبري على �أن جزيرتي تريان و�صنافري �سعوديتان ،و�أن اململكة لن توقع � ّأي معاهدات
مع “�إ�رسائيل” فيما يتعلق باجلزيرتني.79
• قام الديبلوما�سي ال�سابق بوزارة اخلارجية العراقية حمد ال�رشيف بزيارة “�إ�رسائيل”،
الزمني ،على
وقال �إنه يرى نف�سه �صديقا ً لها ،و�شدد على �أنه “يف هذا املحور
ّ
العرب �أن يدركوا �أنه ال �رصاع بني �إ�رسائيل وبني الدول العربية ،بل يوجد �رصاع
فل�سطيني � -إ�رسائيلي” .و�أعرب ال�رشيف عن �أمله بتقلّد من�صب �سفري العراق يف “�إ�رسائيل”،
م�ستقبالً.80
• قدمت �أرمينيا احتجاجا ً ر�سميا ً لـ“�إ�رسائيل” لتزويدها اجلي�ش الأذري بال�سالح ،على خلفية
ما ُن�رش من �أن طائرة من دون طيار� ،إ�رسائيلية ال�صنع ،قتلت �سبعة مقاتلني �أرمن يف منطقة
ناغورنو قره باخ املطالبة باال�ستقالل عن �أذربيجان.81
• قالت املر�شحة الدميوقراطية النتخابات الرئا�سة الأمريكية هيالري كلينتون� ،إن “حما�س
دائما ً ت�ستفز �إ�رسائيل ،وه�ؤالء غالبا ً ما يتخفون مبالب�س مدنية ،لكنهم مقاتلون حقيقيون
يتبعون حلما�س” .و�أ�ضافت“ :ال ب ّد �أن يحدث ر ّد يف حال تعر�ض �أحد جنودك لأي هجوم،
وهذا الأمر ينطبق على �إ�رسائيل التي تتعر�ض ال�ستهداف ٍ على الدوام ،لذلك ف�إ�رسائيل لها
احلق يف الدفاع عن نف�سها لأنها م�ضطرة لذلك”.82
الإثنني2016/4/11 ،

• نقلت �صحيفة معاريف العربية عن جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي قوله �إن “الأ�شهر الأخرية
�شهدت قفزة يف تخطيط حما�س لهجمات �ض ّد الإ�رسائيليني ،حيث خططت احلركة لتنفيذ
 25عملية اختطاف لإ�رسائيليني ،و 15عملية انتحارية” .وقال ممثل جلهاز ال�شاباك� :إن
“حركة حما�س تبذل جهدا ً كبريا ً لتنفيذ عمليات قا�سية �ض ّد �إ�رسائيل ،مبا فيها عمليات
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اختطاف وعمليات انتحارية ،لكن جهاز ال�شاباك ،وباقي امل�ؤ�س�سة الأمنية� ،أحبط �أكرث من
 290عملية حيوية منذ �أوائل  .”2015و�شدد ممثل ال�شاباك على �أن “�إ�رسائيل” توا�صل
التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية الفل�سطينية.83
• قال املتحدث با�سم الرئا�سة الرتكية �إبراهيم كالني  ،Ibrahim Kalinخالل م�ؤمتر �صحفي،
حول تطبيع العالقات بني تركيا و“�إ�رسائيل”� ،إن املفاو�ضات ما تزال م�ستمرة مع اجلانب
الإ�رسائيلي ،و�إنهم مل يتو�صلوا بعد �إىل اتفاق نهائي بهذا ال�صدد .و�أكد كالني �أن رفع احل�صار
املفرو�ض على الفل�سطينيني هو ال�رشط الثالث الذي و�ضعته �أنقرة لتطبيع العالقات مع
تل �أبيب ،معربا ً عن رف�ض بالده التام حلرمان املدنيني يف فل�سطني من احتياجاتهم الإن�سانية
الأ�سا�سية بذرائع �أمنية �أو “الإرهاب”.84
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية رباح مهنّا �إن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س اتخذ قرارا ً �شفوياً ،و�صفه باملنفرد وب�أنه خطيئة ،بقطع خم�ص�صات اجلبهة ال�شعبية
من ال�صندوق القومي ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،ل�شهري �شباط /فرباير و�آذار /مار�س
 ،2016وذلك دون الرجوع للّجنة التنفيذية للمنظمة.85
• �أعلن النائب جمال اخل�رضي ،رئي�س اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار� ،أن منع االحتالل
الإ�رسائيلي �إدخال مواد البناء للقطاع اخلا�ص و�إعادة الإعمار يف غزة �أوقف م�شاريع تقدر
بنحو  200مليون دوالر.86
• �أُعلن يف مدينة النا�رصة ر�سمياً ،يف م�ؤمتر �صحفي ،عن انطالق حزب �سيا�سي عربي جديد
با�سم “الوفاء والإ�صالح” .ت�ضم قيادة احلزب عدد من النا�شطني الإ�سالميني من فل�سطينيي
 1948وبرئا�سة ال�شيخ ح�سام �أبو ليل ،وهو من كان ي�شغل نائبا ً ثانيا ً لرئي�س احلركة
الإ�سالمية (ال�شمالية) ال�شيخ رائد �صالح.87

• �أكدت �صحيفة ه�آرت�س الإ�رسائيلية �أن م�رص �أطلعت “�إ�رسائيل” م�سبقا ً على نيتها
حتويل جزر تريان و�صنافري يف البحر الأحمر �إىل ال�سيادة ال�سعودية .وقالت ال�صحيفة
�إنه خالل االت�صاالت مع م�رص �أو�ضحت “�إ�رسائيل” �أنها ال تعار�ض هذه اخلطوة طاملا
�أن حرية املالحة الإ�رسائيلية يف املنطقة تبقى م�ضمونة� ،إ�ضافة �إىل احرتام االلتزامات
امل�رصية جتاه “�إ�رسائيل” يف �إطار “اتفاقية ال�سالم”.88
الثالثاء2016/4/12 ،

• اغتيل �أمني �رس حركة فتح فتحي زيدان املعروف بـ“زورو” ،بانفجار عبوة نا�سفة زرعت يف
�سيارته مبدينة �صيدا جنوبي لبنان قرب خميم املية ومية لالجئني الفل�سطينيني.89
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• �أكد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س رغبته بتفعيل املبادرة الفرن�سية جلهة عقد
م�ؤمتر دويل حلل النزاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي ،م�ؤكدا ً يف الوقت ذاته �أهمية احل�صول على
قرار من جمل�س الأمن لوقف اال�ستيطان .كما كرر عبا�س ا�ستعداده للقاء نتنياهو.90
• نا�شدت ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية حمكمة ا�ستئناف �أمريكية �إلغاء
حكم يق�ضي بتغرميهما مبلغ  655مليون دوالر كتعوي�ضات ملجموعة من الأ�رس الأمريكية
اتهمتهما بدعم هجمات “�إرهابية” يف “�إ�رسائيل” �سقط فيها قتلى �أمريكيون.91
•

•

•

•

قالت �سلطة الطاقة يف غزة �إن ما يعادل  20مليون �شيكل (نحو  5.3ماليني دوالر) من �أموال
الكهرباء يف قطاع غزة يدخل يف موازنة ال�سلطة الفل�سطينية �شهرياً ،من خالل فر�ضها
ل�رضيبة القيمة امل�ضافة الـ“بلو” على الوقود امل�شغل ملحطة الكهرباء .و�أو�ضح رئي�س �سلطة
الطاقة يف غزة فتحي ال�شيخ خليل “�أن احلكومة يف رام اهلل ت�أخذ �رضائب على الوقود ثالثة
�أ�ضعاف ما ي�أخذه االحتالل وم�رص مقابل تزويد القطاع بالكهرباء” .و�أو�ضح ال�شيخ
خليل �أنه منذ �سنتني مل ت�شغل حمطة الكهرباء بوقود جماين� ،أو مدعوم من � ّأي طرف،
�سوى ما دفعته دولة قطر ،قيمة ال�رضيبة امل�ضافة على الوقود امل�شغل للمحطة ،بقيمة
 65مليون دوالر ذهبت يف خزينة ال�سلطة الفل�سطينية.92
�أحرق �أن�صار اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني �صورا ً وجم�سمات لرئي�س ال�سلطة حممود
عبا�س ،ووزير اخلارجية ريا�ض املالكي ،وال�سفري الفل�سطيني يف بلغاريا حممود املذبوح،
خالل تظاهرة نظمتها اجلبهة يف “ذكرى الأربعني” (يوما ً على اغتياله) من اغتيال عمر
النايف يف “ميدان ال�رسايا” و�سط مدينة غزة .وقال القيادي يف ال�شعبية ح�سني من�صور� ،إن
قرار عبا�س بقطع خم�ص�صات اجلبهة ال�شعبية من ال�صندوق القومي للمنظمة “تطاول على
املجل�س الوطني ،ويعك�س �سيا�سة بائ�سة فا�شلة انتقامية”.93
�أعلن وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �أن “�إ�رسائيل” طرف يف االتفاق
امل�رصي  -ال�سعودي ب�ش�أن جزيرتي تريان و�صنافري ،وقد �صادقت “�إ�رسائيل” على �أن
تكون ال�سعودية هي الطرف الذي يفي بالتزامات امللحق الع�سكري يف “اتفاقية ال�سالم” بني
م�رص و“�إ�رسائيل” يف هذه املنطقة .و�أ�ضاف يعلون “كان وا�ضحا ً لنا �أنه �إذا نقلت هذه اجلزر
لل�سعودية ،ف�إن الريا�ض �ستفي بالتزامات م�رص يف معاهدة ال�سالم .وقد تعهدت ال�سعودية
بالوفاء بااللتزامات كما وردت يف امللحق الع�سكري”.94
قال وزير اخلارجية امل�رصي �سامح �شكري �إن م�رص مل ت ّدع يوما ً �أن جزيرتي تريان
و�صنافري �ضمن �أرا�ضيها ،و�إن دورها كان حماية اجلزيرتني وفقا ً لطلب امللك عبد العزيز
�آل �سعود �سنة  ،1950وهو �أمر �أُبلغ �إىل الأمم املتحدة .و�أ�شار �شكري �إىل �أن التزامات م�رص
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�ستظل قائمة والوجود ال�رشطي �سيظل باجلزيرتني �إىل �أن يتم االنتهاء من ترتيبات �إنهاء هذه
املهمة بالتوافق بينها وبني ال�سعودية ،ثم بينها وبني “�إ�رسائيل” والأمم املتحدة ،لكن التزاماتها
بحماية و�ضمان حرية املالحة يف م�ضيق تريان �ستظل قائمة وفقا ً لـ“اتفاقية ال�سالم”.95
• قال رئي�س هيئة مقاومة اجلدار واال�ستيطان وليد ع�ساف �إن “عمليات الهدم التي تنفذها
ال�سلطات الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلة ،تزايدت منذ بداية العام اجلاري
بن�سبة ت�صل نحو  ،%400مقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة”.96
• �أعلنت منظمة ال�سالم الآن الإ�رسائيلية �أن م�شاريع البناء اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية
املحتلة ت�ضاعفت �أكرث من ثالث مرات يف الربع الأول من �سنة  ،2016مقارنة بالفرتة ذاتها من
�سنة  .2015وقالت احلركة ،يف بيان لها� ،إنه ّ
مت تقدمي خطط لبناء  674وحدة ا�ستيطانية ،يف
الربع الأول من �سنة  2016مقارنة بـ  194وحدة يف الربع الأول من �سنة .972016
الأربعاء2016/4/13 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف مقابلة مع وكالة �سبوتنيك Sputnik

الرو�سية�“ ،إننا بحاجة �إىل هذه املبادرة [الفرن�سية] لتكون بداية لعملية جديدة متعددة
الأطراف مع وجود �آلية جديدة حيث يجب �أن تلعب رو�سيا دورا ً مركزياً ،ما قد ي�ؤدي �إىل
خطوات عملية نحو �إنهاء االحتالل الإ�رسائيلي ،وحتقيق ال�سالم العادل”.98
• قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل ،خالل كلمته يف م�ؤمتر املانحني حول
عملية �إعادة �إعمار قطاع غزة الذي ُعقد يف رام اهلل ،بح�ضور عدد من الوزراء وممثلي
الدول وامل�ؤ�س�سات الدولية ال�رشيكة� ،إنه “�آن الأوان كي يتحرك املجتمع الدويل مبا
يتجاوز الإدانة واال�ستنكار والتنديد التخاذ �إجراءات فاعلة حلماية �شعبنا و�إغاثة غزة،
و�إعادة وحدة �أر�ضنا اجلغرافية وال�سيا�سية ،و�إلزام �إ�رسائيل برفع احل�صار الظامل عن
قطاع غزة”.99
• قالت ال�رشطة الإ�رسائيلية ،يف بيان لها� ،إن “جمال حركو�ش ،وهو �أول مفو�ض من امل�سلمني
يف تاريخ ال�رشطة الإ�رسائيليةّ ،
مت تعيينه رئي�سا ً للدائرة املكلفة تطوير خدمات ال�رشطة يف
القطاع العربي” .وكتب وزير ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية الإ�رسائيلي جلعاد �أردان ،على موقع
الفي�سبوك“ ،منحنا رتبة مفو�ض جلمال حركو�ش ،وهو �أول م�سلم يف هذا املن�صب يف تاريخ
ال�رشطة الإ�رسائيلية”.100
• �أ�شار ا�ستطالع للر�أي ُن�رشت نتائجه يف �صحيفة “�إ�رسائيل اليوم” �إىل �أن الإ�رسائيليني
ال�شبان �أ�صبحوا �أكرث ميالً نحو اليمني والت�شدد ،حيث جاءت نتيجة ا�ستطالع للر�أي

169

اليوميات الفل�سطينية

•

•

•

•

لـ  308من طالب املدار�س الثانوية� ،أعمارهم بني  18–17عاما ً ب�ش�أن �آرائهم ال�سيا�سية كالآتي:
 %59و�صفوا �أنف�سهم ب�أنهم يعتنقون �آراء جناح اليمني ،و %13فقط لديهم �آراء ي�سارية،
ونحو  %23يزعمون �أنهم و�سطيون ،و %5مل يعلنوا عن �آرائهم.101
ك�شف معهد الهيكل  The Temple Instituteالذي يهدف �إىل “�إن�شاء الهيكل الثالث” املزعوم
�أنه �أجرى عقد قران �رسيا ً لزوجني من اليهود يف امل�سجد الأق�صى قبل عدة �أيام .وح�سب
املعهد فقد ّ
مت توثيق املرا�سم ب�رشيط م�سجل (فيديو) لكنه مل يت ّم ن�رش ال�رشيط بكامله بناء
على طلب الزوجني ،ون�رش على �صفحته �صورا ً لأيدي العرو�سني دون ك�شف هويتهما ،وقال
�إن �إقامة مرا�سم الزواج يف “الهيكل هو احلدث الأول من نوعه منذ خراب الهيكل قبل 2000
�سنة”.102
قال رئي�س الهيئة ال�سيا�سية والأمنية يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية عامو�س جلعاد �إن “اجلنوب
هو م�صدر التهديد” .و�أ�ضاف قائالً �إنه بالرغم من �أن حما�س لن ت�ش ّن حربا ً يف ال�صيف
القادم ،فهي تخ�شى على نف�سها ،و�أن هناك ت�أثريا ً للردع الإ�رسائيلي ،و�أن “هناك �أولوية
و�أف�ضلية للقيادة ال�سيا�سية يف غزة على القيادة الإرهابية ،...ولكن ال يهتم حممد �ضيف
باملمار�سات ال�سيا�سية .وهو �سيفعل ما يحلو له” .و�أ�شار جلعاد �إىل �أن اخلطر احلقيقي يتمثل
ب�أيديولوجية حما�س التي “ال تتغري وال تقبل ب�أي اتفاق معنا ،وخالفا ً للأوهام فلم تتغري
حما�س يوماً ،وال زالوا ملتزمني بطريقهم ولديهم طول النف�س يف هذا ال�سياق” .وقال وا�صفا ً
رجال حما�س“ :م�ستعدون لالنتظار ،ولديهم طول النف�س وال ميكنهم تبني � ّأي فكرة تعرتف
بالتعاي�ش احلقيقي ،والهدوء ينبع من قوتنا ومن الردع”.103
ك�شفت حكومة والية جنوب كردفان ال�سودانية النقاب عن عمليات تهريب للذهب تقوم بها
احلركة ال�شعبية قطاع ال�شمال �إىل “�إ�رسائيل” عرب دولة اجلنوب ،م�شرية �إىل �أن احلركة قامت
�سابقا ً با�ستجالب �رشكات �أجنبية �إ�رسائيلية بغر�ض التنقيب عن الذهب باملناطق التي كانت
حتت �سيطرتها .وقال ح�سن عبد اهلل دودو ،معتمد حملية �أم دورين بوالية جنوب كردفان ،يف
ت�رصيح للمركز ال�سوداين للخدمات ال�صحفية (�أ�س �أم �سي)� ،إن ال�رشكات الإ�رسائيلية تقوم
با�ستخال�ص الذهب واملعادن الأخرى كاليورانيوم من املناجم ومربعات التعدين ،وتقوم
برتحيله �إىل دولة اجلنوب متهيدا ً لنقله �إىل “�إ�رسائيل”.104
�أبلغ وزير الدفاع الأمريكي �آ�شتون كارتر  Ashton Carterم�رص و“�إ�رسائيل” �أن الواليات
املتحدة الأمريكية تدر�س �إعادة ت�شكيل قواتها يف �سيناء عن طريق رفع م�ستوى االعتماد على
تكنولوجيا اال�ست�شعار عن بعد ،حيث ميكن عندئذ نقل القوات الأمريكية من �شمال �سيناء �إىل
اجلنوب ب�سبب اخلطر املتزايد الذي ُيثله تنظيم داع�ش يف ال�شمال.105
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•

•

•

قال �ضابط يف قيادة اجلبهة اجلنوبية للجي�ش الإ�رسائيلي �إن “حما�س عدو ذكي جداً ،وهو
يفاجئني وي�ستخل�ص الدرو�س ب�صورة �رسيعة” .وبح�سب ال�ضابط ،ف�إن كتائب الق�سام
ت�ضم � 20ألف مقاتل ،و�أن لديها وحدة نخبة ،ومنذ حرب  2014ازداد عدد املقاتلني يف هذه
الوحدة لي�صل �إىل خم�سة �آالف .وقال ال�ضابط �إن الق�سام حتاول تطوير �أ�سلحة جديدة،
ومن�شغلة يف ترميم قوتها الع�سكرية ،لكنها مل ت�صل بعد �إىل الكمية والنوعية التي كانت لديها
قبل احلرب ،وذلك “بف�ضل” املجهود امل�رصي الوا�سع من �أجل �إحباط �إدخال �أ�سلحة �إىل
قطاع غزة .و�أ�شار �إىل �أن تقديرات اجلي�ش الإ�رسائيلي هي �أن حما�س “�أججت التحري�ض” يف
ال�ضفة الغربية من �أجل ت�شجيع تنفيذ عمليات ،وادعى ال�ضابط� ،أن حما�س حتاول ت�شكيل
خاليا م�سلحة يف لبنان و�سيناء و�سورية من �أجل �أن تعمل يف احلرب القادمة �ض ّد “�إ�رسائيل”
من عدة جبهات.106
قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل كلمته التي �ألقاها يف القمة الـ  13ملنظمة
التعاون الإ�سالمي املنعقدة يف �إ�سطنبول�“ ،إننا نتطلع جلهودكم لإيجاد مظلة حماية دولية
لفل�سطني �أر�ضا ً و�شعبا ً وق�ضية ،ف�إ�رسائيل كما هو وا�ضح ال تريد ال�سالم ،و�إمنا ت�سعى
للمزيد من التو�سع� ،إنها تريد الأر�ض والأمن وال�سالم واال�ستقرار لها وحدها ،وهي ت�ضع
نف�سها فوق القانون الدويل ،وقرارات ال�رشعية الدولية”.107
قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ،خالل �إلقائه الكلمة االفتتاحية للقمة الـ  13ملنظمة
التعاون الإ�سالمي املنعقدة يف �إ�سطنبول“ :بقاء فل�سطني حتت الظلم الإ�رسائيلي جرح غائر
يف �صدر العامل الإ�سالمي ،وال ب ّد من قيام دولة فل�سطني امل�ستقلة من �أجل ح ّل الق�ضية يف
املنطقة”.108
�صادقت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) United Nations
) Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCOعلى م�رشوع قرار
يع ّد مدينتي بيت حلم واخلليل على �أنهما “جزء ال يتج ّز�أ من فل�سطني” ،وقد �س ّمى امل�رشوع
امل�سجد الأق�صى وحائط الرباق با�سميهما املعروفني ،متجاهالً االعرتا�ضات الإ�رسائيلية على
ذلك ،وت�ض ّمن القرار الإ�شارة �إىل “�إ�رسائيل” بقوة االحتالل يف جميع املوا�ضع التي ت�ستدعي
وجه القرار ،يف اجلل�سة التي عقدتها املنظمة يف باري�س ،انتقادات �إىل “�إ�رسائيل”
ذكرها .كما ّ
ب�ش�أن احل�صار الذي تفر�ضه على قطاع غزة ،و�سيطرتها على احلرم الإبراهيمي يف اخلليل
وقرب راحيل يف بيت حلم ،متهما ً �إياها بـ“زرع قبور يهودية مزيفة يف م�ساحات خمتلفة من
املقابر الإ�سالمية”.109
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• قال رئي�س �سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفل�سطينية عمر كتانة� ،إن فريق املخت�صني
الهولنديني �أنهوا جتهيز م�رشوع �إمداد ّ
خط الغاز ملحطة توليد كهرباء غزة ،و ّ
مت ت�سليمه
للجانب الإ�رسائيلي يف  ،2016/4/13خالل اجتماع ُعقد يف القد�س ،جمع م�ست�شارين من
ال�رشكة واحلكومة الهولندية ،وممثلني عن احلكومة الفل�سطينية واالحتالل الإ�رسائيلي.
ويق�ضي امل�رشوع ب�إمداد ّ
خط غاز لت�شغيل حمطة التوليد وتو�سيعها ،لت�صبح قدرتها
الإنتاجية  340ميغا واط.110
• ا�ستُ�شهد فل�سطيني و�أُ�صيب �سبعة �آخرون ،خالل املواجهات التي اندلعت يف ال�ضفة الغربية
ومدينة القد�س .وذكر تقرير ميداين يومي� ،صادر عن حركة حما�س� ،أن حماولتي طعن
ح�صلتا يف ال�ضفة والقد�س� ،أ ّدت الأوىل �إىل ا�ست�شهاد �إبراهيم حممد برادعية ،يف حني �أ ّدت
الثانية �إىل اعتقال طفلني ( 12عاماً) من البلدة القدمية يف القد�س.111
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن هناك حماوالت فل�سطينية ال�ستئناف ما
و�صفها بـ“الهجمات الإرهابية” خ�صو�صا ً يف القد�س ،خالل عيد الف�صح لدى اليهود ،ومع
قدوم �شهر رم�ضان بعد �شهرين .و�شدد نتنياهو على �أن حكومته �ستعمل �ض ّد من و�صفهم
بـ“املحر�ضني” ،ومنع � ّأي هجمات من خالل ن�رش مزيد من العنا�رص الأمنية يف مناطق
االحتكاك ،م�شريا ً �إىل �أنه ّ
مت �إبالغ ال�سلطة الفل�سطينية ،والأردن ،وجهات �أخرى بذلك.112
اجلمعة2016/4/15 ،

• اختتمت قمة منظمة التعاون الإ�سالمي الـ � 13أعمالها يف �إ�سطنبول بتبني قرار م�شرتك ب�ش�أن
فل�سطني ،حيث �أكد �إعالن �إ�سطنبول على “مركزية ق�ضية فل�سطني والقد�س ال�رشيف بالن�سبة
للأمة الإ�سالمية” ،وعلى “دعمه املبدئي حلق ال�شعب الفل�سطيني يف ا�ستعادة حقوقه الوطنية
غري القابلة للت�رصف ،مبا يف ذلك حقّ تقرير امل�صري و�إن�شاء الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ذات
ال�سيادة على الأر�ض الفل�سطينية املحتلة منذ حزيران /يونيو  ،1967وعا�صمتها القد�س
ال�رشيف” ،و“على حقّ الالجئني الفل�سطينيني يف العودة �إىل ديارهم مبوجب القانون الدويل
والقرار  194الذي اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة [General Assembly of the

 ]United Nationsيف  .”1948/12/11و�أكد �إعالن �إ�سطنبول على “�رضورة عقد م�ؤمتر
دويل لل�سالم يف وقت مبكر لو�ضع �آليات ٍ لتوفري احلماية الدولية لل�شعب الفل�سطيني و�إنهاء
االحتالل الإ�رسائيلي للأر�ض الفل�سطينية املحتلة منذ عام  ،1967مبا يف ذلك القد�س ال�رشقية،
تنفيذا ً لقرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ومبادرة ال�سالم العربية”.113
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قال اخلبري الإ�رسائيلي يف ال�ش�ؤون الفل�سطينية مبوقع واال العربي �آيف ي�سخاروف �إن
الأجهزة الأمنية الفل�سطينية �أحبطت يف ال�شهور ال�ستة الأخرية ع�رشات العمليات الفدائية �ض ّد
“�إ�رسائيل” ،مت�سائالً عن �سبب حالة �إنكار “�إ�رسائيل” لهذا الدور الكبري الذي تقوم به ال�سلطة
الفل�سطينية ل�صاحلها.114
قال وزير الزراعة الإ�رسائيلي من حزب البيت اليهودي �أوري �أريل �إنه ي�ؤيد �إقامة ميناء
بحري يف قطاع غزة .و�أ�ضاف يف مقابلة على قناة الكني�ست الإ�رسائيلي“ :علينا بناء ميناء
يف غزة ،بحيث ي�سمح لل�سكان بت�صدير الب�ضائع وا�ستريادها ،فاليوم لي�س لديهم � ّأي منفذ
حقيقي� ،إىل الأردن �أو م�رص �أو �إىل البحر� ،أنا �أ�ؤيد ذلك” ،م�شريا ً �إىل �أهمية ب�سط ال�سيطرة
الإ�رسائيلية على هذا امليناء .كما قال�“ :إننا من املمكن �أن ننقل الغاز واملاء للفل�سطينيني يف
نابل�س ،اخلليل ،طولكرم وجنني ،فنحن امل�س�ؤولون عن هذه املنطقة� ..أين امل�شكلة يف �أن ننقل
لهم مئة مليون كوب معالج من املياه وهي موجودة عندنا”.115
قال م�س�ؤول اللجنة ال�شعبية للدفاع عن املنازل املهدمة يف مدينة القد�س املحتلة فخري
�أبو دياب �إن  113منزالً ومن�ش�أة يف مدينة القد�س املحتلة ،هدمها االحتالل الإ�رسائيلي منذ
بداية ال�سنة اجلارية .1162016/4/1 ،2016
قال احتاد جلان العمل ال�صحي الفل�سطيني �إن � 1,700أ�سري مري�ض يقبعون يف �سجون
االحتالل ،منهم  25يعانون مر�ض ال�رسطان .وذكر االحتاد ،يف بيان له� ،أن هناك �أكرث من
� 7آالف �أ�سري يقبعون يف � 22سجنا ً ومركز توقيف ،منهم � 7أ�رسى �أم�ضوا �أكرث من
ثالثني عاماً ،و� 67أ�سرية ،و 400طفل ،و 6نواب ،و 700موقوف �إداري.117
�أعلنت بلدية مونتورو /قرطبة� ،أنها ان�ضمت �إىل حملة املقاطعة العاملية �ض ّد “�إ�رسائيل”،
ب�سبب �سيا�ساتها العن�رصية وعدم التزامها بالقانون الدويل .وت�ضمن قرار البلدية املطالبة
ب�رضورة احرتام “�إ�رسائيل” حلقوق الإن�سان ،و�أن تلتزم بالقانون الدويل الذي منح ال�شعب
الفل�سطيني حقّ تقرير امل�صري ،من خالل �إنهاء االحتالل و�إزالة اجلدار الفا�صل .كما طالب
ب�رضورة االعرتاف بحق املواطنة وامل�ساواة للفل�سطينيني والفل�سطينيات يف �أرا�ضي ،1948
مو�ضحا ً �رضورة تطبيق حقّ العودة للفل�سطينيني ح�سب قرار .118194

ال�سبت2016/4/16 ،

• قال رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �أفيجدور ليربمان �إن حركة حما�س ت�سعى الحتالل
جتمعات ا�ستيطانية يف “غالف غزة” خالل احلرب القادمة .وو�صف ليربمان ،خالل ندوة يف
بئر ال�سبع ،ن�رشها موقع القناة العا�رشة العربية ،حكومة نتنياهو ب�أنها يف حالة “انهزامية”
�أمام حما�س .و�أكد يف الوقت ذاته �أن “�إ�رسائيل تفاو�ض حما�س ل�رشاء الهدوء يف املنطقة”.119
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• قال الناطق با�سم كتائب الق�سام �أبو عبيدة �إن �إغالق موقع تويرت حل�سابات كتائب الق�سام
تعبري عن مدى �إيالم ر�سالتنا للعدو و�أذنابه و�أدواته حول العامل .و�أكد �أن �إغالق تويرت حل�سابه
ّ
للجلد الإ�رسائيلي �ض ّد
دليل على خ�ضوعها وان�صياعها لالحتالل الإ�رسائيلي ،وانحيازها
ال�ضحية ال�شعب الفل�سطيني.120
• ك�شف تقرير للقناة التلفزيونية العربية الثانيةُ ،ن�رش على موقعها الإلكرتوين ،النقاب عن
�أن � 7,160صاروخا ً فل�سطينيا ً �أُطلقت من قطاع غزة على مواقع �صهيونية خمتلفة داخل

•

•

•

•

الأرا�ضي املحتلة ،منذ �سنة  2001وحتى �سنة  .2015وذكر التقرير �أن �أول �صاروخ �أطلق من
غزة على امل�ستعمرات ال�صهيونية املحاذية للقطاع ،كان يف  ،2001/4/16و�أن كتائب الق�سام
متلك اليوم �صواريخ يبلغ مداها  160كم.121
ق ّررت وكالة الأونروا جتميد العمل بـ“خطة اال�ست�شفاء” (تقلي�ص اخلدمات ال�صحية)
يف خميمات الالجئني بلبنان ،وذلك ا�ستجابة للتح ّركات االحتجاجية التي ع ّمت املخيمات
الفل�سطينية لأكرث من مئة يوم .وقالت خلية الأزمة الفل�سطينية �إن القرار مبثابة “�إجناز
متوا�ضع حت ّقق بف�ضل التحركات اجلماهريية االحتجاجية يف املخيمات الفل�سطينية”.122
�أ�صدرت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال – فرع فل�سطني تقريرا ً جديدا ً حول الأطفال
املعتقلني يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي بعنوان “لي�س هكذا يعامل الأطفال” ،بالتزامن مع
يوم الأ�سري الفل�سطيني .و�أ�شار التقرير �إىل �أن عدد الأطفال املعتقلني يف �سجون االحتالل
ارتفع منذ اندالع الهبّة ال�شعبية يف خريف  2015حتى نهاية �شباط /فرباير � 2016إىل
 440طفالً ،بينهم � 104أطفال ترتاوح �أعمارهم بني  12و 15عاماً ،و ُيع ّد هذا العدد هو الأعلى
منذ كانون الثاين /يناير  2008عندما بد�أت م�صلحة ال�سجون الإ�رسائيلية بالإف�صاح عن �أعداد
املعتقلني الأطفال لديها.123
�أعلنت وزارة اخلارجية امل�رصية ،يف بيان لها بعد لقاء وزير اخلارجية �سامح �شكري مع
فدوى الربغوثي� ،سعيها لدى “�إ�رسائيل” للإفراج عن مروان الربغوثي ،ع�ضو اللجنة
املركزية حلركة فتح ،املعتقل يف ال�سجون الإ�رسائيلية منذ  14عاما ً.124
قال املر�شح الدميوقراطي لالنتخابات التمهيدية الرئا�سية الأمريكية بريين �ساندرز خالل
مناظرة تلفزيونية مع هيالري كلينتون� ،إن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو
“لي�س دائما ً على حق .ال ميكننا �أن نظل منحازين على الدوام” .و�أ�ضاف قائالً�“ :إذا �أردنا
�إحالل ال�سالم يف هذه املنطقة التي �شهدت الكثري من الكراهية واحلروب ف�سيتعني علينا
معاملة ال�شعب الفل�سطيني باحرتام وكرامة”.125
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عقدت احلكومة الإ�رسائيلية جل�ستها الأ�سبوعية يف م�ستعمرة من م�ستعمرات مرتفعات
اجلوالن ال�سوري املحتل ،وقال نتنياهو يف كلمته التي افتتح بها اجلل�سة�“ ،إننا موجودون
اليوم يف مرتفعات اجلوالن .هذه هي �أول مرة حيث تعقد احلكومة الإ�رسائيلية جل�سة
ر�سمية يف مرتفعات اجلوالن ،منذ �أن و�ضعت حتت احلكم الإ�رسائيلي قبل  49عاما ً” .وتابع
قائالً“ :لقد اخرتت عقد اجلل�سة االحتفالية للحكومة يف مرتفعات اجلوالن كي �أم ّرر ر�سالة
وا�ضحة :مرتفعات اجلوالن �ستبقى بيد �إ�رسائيل �إىل الأبد� .إ�رسائيل لن تن�سحب من مرتفعات
اجلوالن”.126
قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل� ،إن حركته ملتزمة بالإفراج
عن جميع الأ�رسى القدامى واجلدد ع ّما قريب .وطالب م�شعل ،خالل كلمته يف يوم
الأ�سري الفل�سطيني وذكرى ا�ست�شهاد عبد العزيز الرنتي�سي ،بالتوحد يف االنتفا�ضة و�إمتام
امل�صاحلة .كما �أكد الناطق الع�سكري با�سم كتائب الق�سام �أبو عبيدة على �أن لدى كتائب
رشفة لأمتنا و�شعبنا وكل طالب احلرية
الق�سام ما مي ّكنها من “�إجناز �صفقة تبادل �أ�رسى م� ّ
يف العامل” .وخاطب �أبو عبيدة الأ�رسى يف �سجون االحتالل قائالً“ :ثقوا �أيها الرجال �أن
فجر احلرية قريب ويوم اخلال�ص قادم ب�إذن اهلل ،فتحريركم ر�سالة �سامية حتتل القلب من
عقيدتنا الع�سكرية”.127
قالت حركة فتح “�إن ق�ضية حرية الأ�رسى �إحدى ثوابتنا الوطنية ،فال ح ّل وال �سالم وال
ا�ستقرار وال �أمن لدولة االحتالل �إال ب�إطالق حريتهم ،فالأ�رسى مقاتلون من �أجل احلرية،
كفلت كل القوانني وال�رشائع الدولية حقوقهم يف احلرية” .وقالت احلركة �إنها حتر�ص،
بالتن�سيق مع قيادة منظمة التحرير ،على �إبقاء حرية الأ�رسى �رشطا ً رئي�سيا ً لأي تقدم يف
العملية ال�سيا�سية مع دولة االحتالل.128
قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إن منظمة اليون�سكو “تتجاهل” ما زعم �أنها
“عالقة تاريخية فريدة من نوعها تربط الديانة اليهودية بجبل الهيكل [امل�سجد الأق�صى]”،
مدعيا ً �أن “الهيكلني الأول والثاين” �شيّدا ملدة �ألف �سنة هناك ،و�أن كل يهود العامل �صلوا يف
امل�سجد خالل �آالف ال�سنني ،ح�سب قوله .وقال نتنياهو �إن “هذا قرار �سخيف �آخر تعتمده
الأمم املتحدة” ،م�ضيفا ً �أن املنظمة العاملية “تعيد كتابة جزء �أ�سا�سي من تاريخ الب�رشية ،وهي
تربهن مرة �أخرى �أنه ال يوجد هناك م�ستوى �أدنى لن تنخف�ض �إليه”.129
قال وزير الطاقة الإ�رسائيلي يوفال �شتاينتز �إن الت�رصيح ال�سعودي حول التزام الريا�ض
بحرية املالحة الإ�رسائيلية يف م�ضيق تريان “�إيجابية” ،و�أ�شار �إىل �أنها “عمليا ً هذه هي املرة
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اليوميات الفل�سطينية
الأوىل التي تلتزم فيها ال�سعودية ر�سميا ً ودوليا ً �إزاء �إ�رسائيل ،والذي يعني منح ال�رشعية
ال�سعودية غري املبا�رشة التفاق ال�سالم بني م�رص و�إ�رسائيل” .و�شدد �شتاينتز على �أن
م�ستوى التن�سيق بني تل �أبيب والقاهرة “�أف�ضل بكثري من � ّأي وقت �سابق” ،مبينا ً �أنه التقى
قبل �أ�سبوعني وزير اخلارجية امل�رصي “على انفراد” ،وهو عمليا ً �أول لقاء علني رفيع
امل�ستوى منذ خلع نظام مبارك.130
• با�رش برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،بتمويل من ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ،ب�رصف
تعوي�ضات عن الأ�رضار التي حلقت مبنازل عدد من العائالت الفل�سطينية غري الالجئة يف
وبي الربنامج �أن عدد امل�ستفيدين من املرحلة الأوىل
قطاع غزة ،بقيمة  31.8مليون دوالرّ .
لل�رصف بلغ � 6,527أ�رسة من فئة الأ�رضار الطفيفة ،و�أن املبلغ يرتاوح ما بني � 500إىل
� 5آالف دوالر لكل �أ�رسة مت�رضرة كمخ�ص�صات لإعادة ت�أهيل و�صيانة منازلهم ،وذلك مببلغ
�إجمايل بلغ  7ماليني دوالر ،و�سي�ستمر ال�رصف لباقي املواطنني من الفئات املختلفة خالل
الأ�شهر ال�ستة املقبلة.131
الإثنني2016/4/18 ،

• دان الرئي�س حممود عبا�س العمليات التي ينفذها �شبان فل�سطينيون �ض ّد الإ�رسائيليني .وقال
عبا�س ،يف مقابلة مع جملة دير �شبيغل خالل زيارته للعا�صمة الأملانية برلني للقاء امل�ست�شارة
الأملانية �أجنيال مريكل� ،إن التن�سيق الأمني مع “�إ�رسائيل” ي�سري على ما يرام ،و�إن الأو�ضاع
يف املناطق الفل�سطينية حتت �سيطرة الأجهزة الأمنية على الرغم من “حماوالت حركة حما�س
لتخريب الأمور” .و�أ�شار عبا�س �إىل �أن الأجهزة الأمنية الفل�سطينية قامت قبل �أيام باعتقال
ثالثة �شبان كانوا ينوون تنفيذ عملية �ض ّد “�إ�رسائيل”“ ،ما ميكنني قوله �إن قواتنا تعمل
بكفاءة عالية ملنع الإرهاب”.132
• �أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي �أن وحدات الهند�سة الع�سكرية قد اكت�شفت نفقا ً �ضخما ً ممتدا ً من
قطاع غزة ،بعمق ثالثني مرتاً ،وقد عرب ال�رشيط احلدودي بع�رشات الأمتار .و�أقرت كتائب
الق�سام مب�س�ؤوليتها عن حفر النفق ،لكنها قالت �إن جي�ش االحتالل ،مل “يتجر�أ على ن�رش كافة
التفا�صيل واملعلومات واحلقائق �أمام �شعبه” .وذكرت كتائب الق�سام �أنها “حتتفظ لنف�سها
بحق ن�رش كافة التفا�صيل التي �أخفاها العدو ال�صهيوين يف الوقت املنا�سب” .ومن جهته ،قال
رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رسائيل” حققت “اخرتاقا ً عامليا ً يف القدرة
على اكت�شاف الأنفاق� .أهنئ رئي�س هيئة الأركان العامة للجي�ش ،وجي�ش الدفاع ،وال�شاباك،
ورجال اال�ستخبارات ،وخرباء التكنولوجيا ،مبنا�سبة حتقيق هذا االخرتاق النوعي” .و�أ�شار
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�إىل �أن “احلكومة ت�رصف �أمواالً طائلة من �أجل �إحباط تهديد الأنفاق� ..إ�رسائيل �سرتد بقوة
على � ّأي حماولة تقوم بها حما�س لالعتداء على جنودنا ومواطنينا� .إنني مت�أكد ب�أن حما�س
تدرك ذلك جيدا ً”.133
انفجرت عبوة نا�سفة يف حافلة �إ�رسائيلية يف القد�س ،ما �أدى �إىل �إ�صابة � 21إ�رسائيليا ً بجروح
متفاوتة .وقالت ال�رشطة الإ�رسائيلية“ :تبني من خالل فحو�ص خرباء املتفجرات �أن �سبب
االنفجار يعود �إىل عبوة نا�سفة انفجرت بالق�سم اخللفي من احلافلة”.134
�أ�صدرت املحكمة الع�سكرية الدائمة التابعة للق�ضاء الع�سكري يف قطاع غزة �أحكاما ً بالإعدام
�شنقا ً ورميا ً بالر�صا�ص على خم�سة متهمني بالتخابر مع االحتالل الإ�رسائيلي.135
اقرتح الأ�سري الفل�سطيني ،القيادي يف حركة فتح ،مروان الربغوثي ،اعتماد “وثيقة العهد
وال�رشاكة ال�سيا�سية” ،بهدف توحيد ال�صف الفل�سطيني وبناء عالقة ا�سرتاتيجية مع حركة
حما�س ،وانتقد مت�سك ال�سلطة الفل�سطينية بالتن�سيق الأمني مع “�إ�رسائيل” ،وقال �إن جتربة
ربع قرن من املفاو�ضات �أثبتت عدم جدوى هذا اخليار .وطرح الربغوثي ،يف حوار مع املركز
الفل�سطيني للإعالم ،مبادرة من ع�رش نقاط لر�سم عالقة ا�سرتاتيجية مع حما�س ،و�إنهاء
االنق�سام الداخلي .ودعا لإطالق حوار “ا�سرتاتيجي �رصيح و�صادق وخمل�ص بني اللجنة
املركزية حلركة فتح واملكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س جمتم َع ْي ،ولي�س حوا َر مندوبني”.136
عر�ضت كتائب الق�سام �رشيطا ً م�سجالً يظهر �صورا ً ُتعر�ض لأول مرة لـ �آر 160
�أو  ،R160وهو �صاروخ مطور �صنعته و�أطلقت عليه هذا اال�سم تيمنا ً بالقيادي
عبد العزيز الرنتي�سي .وي�صل مدى ال�صاروخ �إىل  160كم ،وقد ا�ستخدم �أول مرة خالل
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة �صيف .1372014
قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رسائيل” تعار�ض �إقامة ميناء يف غزة
بذريعة “ال�صعوبة الأمنية يف مراقبة الدخول واخلروج منه” ،و�إن “من يعتقد �أن فتح قناة
بحرية لغزة �سوف تدعم الأمن فهو خمطئ” .ونفى نتنياهو �أن تكون “�إ�رسائيل” على و�شك
التوقيع على اتفاق ما مع ال�سلطة الفل�سطينية ب�ش�أن �أن�شطة جي�ش االحتالل يف مناطق �أ ،كما
نفى �أن تكون “�إ�رسائيل” قد التزمت ر�سميا ً بعدم قيام اجلي�ش الإ�رسائيلي ب�أي ن�شاط يف املدن
الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية.138
زار وفد من قطاع ال�صناعة الإ�رسائيلي القاهرة خالل الن�صف الأول من ني�سان� /أبريل ،2016
لتعزيز العالقات االقت�صادية بني اجلانبني ،ح�سب ما �أوردته �صحيفة يديعوت �أحرونوت
الإ�رسائيلية .وقالت ال�صحيفة �إن هذه �أول زيارة من نوعها منذ ع�رش �سنوات ،و�إن الوفد
�أجرى لقاءات مع عمالء م�رصيني قائمني وحمتملني يف جمايل ال�صناعة والتجارة.139
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• قالت وزيرة االقت�صاد الوطني الفل�سطيني عبري عودة �إن حجم اخل�سائر التي حلقت
باالقت�صاد الفل�سطيني جراء ال�سيا�سات الإ�رسائيلية يتجاوز “بكثري” ما �أعلنه البنك الدويل
والتي حددها بـ  285مليون دوالر ،وقالت �إنها مل ت�شمل اخل�سائر يف املنطقة ج ،والتي تقدر يف
منطقة الأغوار وحدها بنحو  3.5مليارات دوالر �سنوياً ،بح�سبها.140
• �أعلن رئي�س الوزراء الأردين عبد اهلل الن�سور �أن الأردن �سيتوقف عن تركيب كامريات
بامل�سجد الأق�صى املبارك.141
• �أ�صدرت املحكمة العليا الإ�رسائيلية حكما ً بحب�س رئي�س احلركة الإ�سالمية ال�شمالية ال�شيخ
رائد �صالح ت�سعة �أ�شهر ،بعدما �أدانته بتهمة “التحري�ض على العنف” ،خالل خطبة له يف
.1422007/2/16
• ا�ستهل نائب الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،خالل حفل الع�شاء الذي نظمته منظمة
جي �سرتيت  ،J Streetخطابه بالإ�شارة �إىل “الإحباط اجلارف” الذي ي�شعر به من ت�رصفات
احلكومة الإ�رسائيلية ،وقال �إن “رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو قاد البالد
يف االجتاه اخلط�أ” .و�أ�شار �إىل �أن هذه ال�سيا�سات ت�سري بـ“�إ�رسائيل” نحو “واقع الدولة
الواحدة” ،ما يعني دولة واحدة للفل�سطينيني وللإ�رسائيليني ،لن يكون فيها اليهود يف نهاية
املطاف �أغلبية ،منبها ً �إىل خطورة هذه النتيجة .و�شدد بايدن على �أنه بالرغم من اخلالفات
ال�سيا�سية “لن يكون هناك �أبدا ً � ّأي �ش ّك حول التزامنا ب�أمن �إ�رسائيل”.143
• قال قائد املنطقة اجلنوبية يف اجلي�ش الإ�رسائيلي �إيال زمري  Eyal Zamirب�أن حركة حما�س
ُتعِد العدة للمواجهة القادمة مع “�إ�رسائيل” ،وحذر حما�س من �أنها �ستدفع ثمنا ً باهظا ً �إذا ما
ارتكبت مثل هذا اخلط�أ وخرقت الهدوء ال�سائد .ولفت زمري النظر �إىل �أن اجلي�ش الإ�رسائيلي
على �أ ّ
مت اال�ستعداد خلو�ض املعركة القادمة ،وهو جمهز بخطة لإخالء ال�سكان بهدف �إنقاذ
حياتهم ومنع حما�س من حتقيق �إجنازات.144
الثالثاء2016/4/19 ،

• دعا رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إىل تو�سيع امل�شاركة الدولية لإيجاد ح ّل �سيا�سي
من خالل الأفكار الفرن�سية .و�أكد عبا�س ،خالل م�ؤمتر �صحفي مع امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال
مريكل� ،أن اال�ستيطان ي�شكل العقبة الكربى �أمام حتقيق “ال�سالم”.145
• ادعى جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي �أنه اعتقل يف �آذار /مار�س  2016خلية تابعة للجبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطني ،كانت تخطط لأ�رس م�ستوطن من �أجل حترير �أ�رسى فل�سطينيني مقابل
�إطالق �رساحه.146
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• فازت كتلة ال�شهيد يا�رس عرفات ،املنبثقة عن حركة ال�شبيبة الطالبية (فتح) ،يف انتخابات
جمل�سي احتاد طلبة جامعتي القد�س وفل�سطني التقنية  -خ�ضوري .وح�صلت الكتلة على
�ست
 32مقعدا ً من �أ�صل  51يف انتخابات جامعة القد�س ،حيث تناف�س على مقاعد املجل�س ّ
كتل طالبية �شاركت يف العملية االنتخابية .وح�صلت جبهة العمل الطالبي (كتلة ال�شهيد
�أبو علي م�صطفى) على  9مقاعد ،وجتمع املبادرة الطالبي (الذراع الطالبي للمبادرة الوطنية
الفل�سطينية) على  3مقاعد ،وكتلة الوحدة الطالبية على  5مقاعد ،وكتلة فل�سطني للجميع
على مقعدين .ويف انتخابات جامعة خ�ضوري ح�صلت الكتلة على  22مقعدا ً من �أ�صل .33

�ست كتل و�أطر طالبية على  11مقعدا ً.147
وح�صلت كتلة فل�سطني التي تكونت من حتالف ّ
• �أعلن وزير الإ�سكان الإ�رسائيلي يو�آف جاالنت �أنه يتوقع حربا ً جديدة على قطاع غزة يف
�صيف  ،2016لأن حركة حما�س تعزز من قدراتها الهجومية “وينبغي و�ضع ح ّد لتبجحها”،
على ح ّد قوله.148
• نفذت منظمات الهيكل املزعوم تدريبات افرتا�ضية على ذبح قرابني الف�صح العربي يف �سفح
حي جبل الزيتون /الطور املُطل على القد�س القدمية وامل�سجد الأق�صى املبارك ،مب�شاركة كبار
حاخامات اليهود يف “�إ�رسائيل” ،وبحرا�سة معززة وم�شددة من �رشطة وجنود االحتالل.149
• قال ال�شيخ رائد �صالح ،رئي�س احلركة الإ�سالمية يف �أرا�ضي “ ،1948ما زلت �أ�ؤكد و�أحذر
ب�صوت عالٍ ؛ يبدو �أن هناك خمططات خطرية جدا ً وجمنونة يف نف�س الوقت تنوي بع�ض �أذرع
االحتالل الإ�رسائيلي القيام بها �ض ّد امل�سجد الأق�صى ،وقد يكون ذلك خالل �أيام ما ي�سمونه
عيد الف�صح العربي” ،وقال�“ :أخ�شى ما �أخ�شاه �أن يكون هناك �أخطر من ذلك ينتظر امل�سجد
الأق�صى من م�ؤامراتهم اخلبيثة وال�رشيرة”.150
• و ّقع رئي�س اللجنة القطرية لإعادة �إعمار غزة ال�سفري حممد العمادي على ثالثة م�شاريع
جديدة تقدر تكلفتها بنحو  20مليون دوالر ،ت�شمل� :إن�شاء ثماين عمارات �سكنية ومركز
�إ�صالح وت�أهيل ،وتوريد وتركيب معدات و�أجهزة طبية ،وت�أثيث مبنى م�ست�شفى ال�شيخ حمد
بن خليفة �آل ثاين للت�أهيل والأطراف ال�صناعية .و�أكد العمادي �أنه بتوقيع اللجنة على العقود
اجلديدة تكون قد نفذت م�شاريع �ضخمة يف قطاع غزة بقيمة  300مليون دوالر ،من منحة
الأمري ال�سابق حمد بن خليفة �آل ثاين ،البالغ قيمتها  407ماليني دوالر.151
• قال الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �إن املنظمات اليهودية ت�سهم ب�شكل كبري يف �إحالل
اال�ستقرار ال�سيا�سي يف بالده ،م�شريا ً �إىل اللقاءات املكثفة التي جتري بني املنظمات اليهودية
الرو�سية ونظرياتها الأوروبية.152
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• قال فتحي �أبو العردات� ،أمني �رس حركة فتح وف�صائل منظمة التحرير يف لبنان� ،إن “هناك
تعاونا ً كبريا ً ل�ضبط الأو�ضاع بني الف�صائل الفل�سطينية ،والأمور باتت جيدة نوعا ً ما يف
املخيمات ،بعد اجلرمية النكراء التي ا�ستهدفت القيادي فتحي زيدان يف �صيدا” .وعن حماولة
اغتيال القيادي يف حركة فتح رفعت �شناعة ،يف خميم الر�شيدية� ،أو�ضح �أبو العردات �أن
مت �إلقاء القب�ض على املتهمني يف التخطيط لالغتيال ،و ّ
الو�ضع ال يخلو من اخلطورة ،وقد ّ
مت
ت�سليمهما ملخابرات اجلي�ش اللبناين .ورف�ض �أبو العردات “توجيه االتهام حاليا ً مبا�رشة �إىل
� ّأي جهة” ،بانتظار ما �ستك�شفه التحقيقات.153
الأربعاء2016/4/20 ،

• تبنت حركة حما�س عملية تفجري حافلة القد�س يف  ،2016/4/18وقالت �إن منفذها هو ال�شهيد
عبد احلميد �أبو �رسور من مدينة بيت حلم ،الذي �أعلنت ا�ست�شهاده مت�أثرا ً بجراح �أ�صيب بها
�إثر التفجري الذي نفذه.154
• قال جمدي اخلالدي ،امل�ست�شار الديبلوما�سي لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س� ،إن
فرن�سا طلبت من القيادة الفل�سطينية ت�أجيل تقدمي م�رشوع قرار حول اال�ستيطان يف جمل�س
الأمن ،لـ“�إتاحة املجال �أمام اجلهود الفرن�سية وامل�شاورات اجلارية لعقد امل�ؤمتر الدويل”.155
• قالت وزارة ال�سياحة والآثار الفل�سطينية ،يف بيان لها مبنا�سبة اليوم العاملي للرتاث� ،إن
�أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية ُتع ّد من �أغنى دول العامل يف تنوع م�صادرها الرتاثية والثقافية،
وفيها �أكرث من �سبعة �آالف موقع و َمعلَم �أثري .و�أ�شار البيان �إىل تعر�ض عدد من املواقع
الأثرية �إىل �أعمال تدمري ونهب خالل �سنوات االحتالل الإ�رسائيلي ،و�أن �أكرث من  %60من
مواقع الرتاث الثقايف الفل�سطيني تقع حتت �سيطرة االحتالل.156
• و ّثق دليل م�صور �أ�صدرته دائرة �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني التابعة حلركة حما�س
�أو�ضاع الالجئني بقطاع غزة ،وكل ما يتعلق بظروف معي�شتهم واخلدمات ال�صحية
والتعليمية والريا�ضية والبلدية املقدمة لهم .وت�ض ّمن الدليل عر�ضا ً ملوقع كل خميم يف قطاع
غزة ،ومعلومات موجزة عنه تقدم �إح�صائيات حول اجلامعات واملدار�س وريا�ض الأطفال،
واملراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات ،والبلديات ،و�آبار املياه ،والأ�سواق ،ومراكز التموين،
والأندية الريا�ضية ،وامل�ؤ�س�سات الإغاثية.157
• �أقر املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية (كابينت) خطة للجي�ش
الإ�رسائيلي لل�سنوات  ،2020–2016ت�سمح للجي�ش بالتزود ب�أ�سلحة متقدمة وبتعزيز قوته
�إىل جانب حت�سني كيفية ا�ستخدام املوارد املوجودة بحوزته .كما قدم رئي�س هيئة الأركان
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العامة ،خالل جل�سة املجل�س الوزاري ،تقريرا ً عن التن�سيق الأمني مع الأجهزة الأمنية
الفل�سطينية.158
ك�شفت م�صادر ع�سكرية �إ�رسائيلية عن خمطط اجلدار املنوي بنا�ؤه على طول احلدود مع
قطاع غزة ملواجهة الأنفاق والذي �سيُبنى فوق الأر�ض وحتتها مع جم�سات �إلكرتونية.
و�سيُكلف بنا�ؤه �أكرث من مليار دوالر ،وي�ستغرق عامني ،و�سي�شمل �إن�شاء �سياج و�أ�سوار
وتركيب و�سائل هند�سية وتكنولوجية م�ستحدثة ومميزة من نوعها يف العامل.159
بعثت املديرة العامة ملنظمة اليون�سكو �إيرينا بوكوفا  Irina Bokovaر�سالة �إىل رئي�س حزب
ي�ش عتيد (يوجد م�ستقبل) الإ�رسائيلي يائري البيد ،و�صفت فيها قرار املنظمة ب�شطب ا�سم
ما ي�سمى “جبل الهيكل” عن امل�سجد الأق�صى ال�رشيف يف �أوراق املنظمة “هو قرار �سيا�سي
للدول الأع�ضاء يف منظمة اليون�سكو ولي�س مقبوالً من جانبي” .وقالت بوكوفا ،ردا ً على
ر�سالة البيد و�آخرين من �سا�سة “�إ�رسائيل” �أعربوا عن غ�ضبهم من قرار اليون�سكو،
�إن “القرارات اتخذت يف امل�ؤمتر العام ويف اللجنة الإدارية لليون�سكو ،وهما هيئتان ال
�أديرهما” .و�أ�شارت �إىل �أنها ن�رشت ت�رصيحا ً يف  2016/4/17قالت فيه �إن “القد�س هي
مكان مقد�س للأديان ال�سماوية الثالثة ومكان للحوار بني كل النا�س :يهوداً ،م�سيحيني،
وم�سلمني”.160
�شاركت �سفارة فل�سطني يف ال�سنغال يف �إطالق احلملة الدولية يف غرب �إفريقيا من �أجل حرية
الأ�رسى يف �سجون االحتالل ،تزامنا ً مع يوم الأ�سري الفل�سطيني ،وذلك �ضمن م�ؤمتر �شعبي
ور�سمي �أقامته ال�سفارة يف بيت ال�صحافة بالعا�صمة دكار.161
قال رئي�س االحتاد الدويل لل�صحفيني )International Federation of Journalists (IFJ
جيم بوملحة  ،Jim Boumelhaيف ر�سالة وجهها لنقيب ال�صحفيني الفل�سطينيني نا�رص
�أبو بكر� ،إن م�ؤمتر احتاد ال�صحفيني يف بريطانيا و�إيرلندا ،البالغ عددهم  250مندوباً ،دان
هجمات االحتالل الإ�رسائيلي امل�ستمرة على ال�صحفيني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،وجرائم االحتالل التي �أدت �إىل ا�ست�شهاد � 19صحفيا ً فل�سطينيا ً وجرح الع�رشات
خالل العدوان على قطاع غزة يف �صيف .1622014

اخلمي�س2016/4/21 ،

• نقل موقع واال العربي عن جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي زعمه اعتقال خلية تابعة حلركة حما�س،
م�س�ؤولة عن تفجري البا�ص رقم  12بالقد�س املحتلة يف  .2016/4/18وادعى اجلهاز �أنه بعد
تبي �أن عبد احلميد �أبو �رسور هو منفذ عملية
حتقيقات �أجرتها الأجهزة الأمنية لالحتاللّ ،
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تفجري احلافلة بالقد�س وهو ينتمي خللية تابعة حلركة حما�س كانت تن�شط يف بيت حلم ،و�أنه
اعتقل عدد من �أفرادها .وزعم ال�شاباك �أن من �ضمن املعتقلني امل�س�ؤول عن ت�صنيع العبوة
النا�سفة ،ومن قام بتو�صيل منفذ العملية� ،إىل جانب امل�س�ؤول عن اخللية.163
طالب �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات املديرة العامة
ملنظمة اليون�سكو �إيرينا بوكوفا بتو�ضيح ت�رصيحاتها حول اعتبار قرار اعتماد ت�سمية
امل�سجد الأق�صى قرارا ً �سيا�سيا ً للدول الأع�ضاء .ودعا عريقات بوفوكا ،خالل ر�سالة ر�سمية،
�إىل التقيد وااللتزام بقواعد القانون الدويل وبقرارات منظمة اليون�سكو ،وتنفيذ القرار ال�صادر
ح�سب الأ�صول من قبل املنظمة.164
قال مدير عام قوى الأمن الداخلي الفل�سطيني يف قطاع غزة اللواء توفيق �أبو نعيم “�إن الأمن
القومي امل�رصي هو �أمننا ،وال ميكن �أن ن�سمح بانطالق � ّأي عمل يهدد الأمن القومي امل�رصي
من داخل قطاع غزة”.165
قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،خالل لقائه الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني يف مو�سكو� ،إن هدف زيارته مو�سكو هو توثيق التن�سيق بني الدولتني ،ملنع �سوء فهم
و�صدامات بني اجلي�شني الرو�سي والإ�رسائيلي ،حيث ما تزال القوات الرو�سية يف �سورية.
وتابع نتنياهو�“ :أما ب�ش�أن ه�ضبة اجلوالن ،ف�إننا لن نعود للأيام التي كانوا فيها يطلقون النار
على م�ستوطناتنا وعلى �أطفالنا من �أعايل اجلوالن .لذلك ف�إنه بت�سوية �أو من دون ت�سوية،
ه�ضبة اجلوالن �ستبقى حتت ال�سيادة الإ�رسائيلية” .وقال خماطبا ً بوتني �إن “�إ�رسائيل ترى
يف ه�ضبة اجلوالن خطا ً �أحمر ،وهي �ستبقيها كجزء من �أرا�ضيها”.166
قال رئي�س هيئة الأركان العامة للجي�ش الإ�رسائيلي غادي �آيزنكوت ،خالل تقييم للأو�ضاع
يف ال�ضفة الغربية املحتلة يف ظ ّل االنتفا�ضة الفل�سطينية� ،إن الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
“يحارب الإرهاب” .ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الإ�رسائيلي عن �آيزنكوت قوله �إنه بني
الأن�شطة التي تنفذها ال�سلطة الفل�سطينية “جمع �سكاكني من التالميذ يف املدار�س ،وهناك
انخفا�ض يف التحري�ض يف ال�سلطة الفل�سطينية”.167
�أ�صدرت �سلطات االحتالل � 56أمر اعتقال �إداري بحقّ �أ�رسى ،بينهم النائب يف املجل�س
الت�رشيعي ح�سن يو�سف.168
قال مدير �صحة حمافظة القد�س عطا قريع �إنه يوجد يف مدينة القد�س � 55ألف مدمن على
املخدرات .وقال قريع �إن عدد �سكان حمافظة القد�س و�ضواحيها يبلغ نحو � 445ألف ن�سمة،
موزعني على  49جتمعا ً �سكنياً ،و�أ�شار �إىل �أنه منذ عودة ال�سلطة الفل�سطينية �سنة 1994
�أ�صبح  %94من ال�شعب الفل�سطيني م�شمولني بالت�أمني ال�صحي.169
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• قال وزير اخلارجية الفرن�سية جان مارك �أيرولت �إن هدف املبادرات الفرن�سية حول “النزاع
الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي” هو التو�صل �إىل “احلل الوحيد املمكن” .وعن املبادرة الفرن�سية،
املتمثلة يف عقد اجتماع وزاري حتت�ضنه باري�س يف  ،2016/5/30قال الوزير الفرن�سي �إن
الدعوات ُوجهت �إىل اللجنة الرباعية ،والأع�ضاء الدائمني يف جمل�س الأمن الدويل ،واجلهات
الفاعلة يف املنطقة ،مو�ضحا ً �أن باري�س ف�ضلت عدم دعوة الفل�سطينيني والإ�رسائيليني �إىل
هذا االجتماع ،مرجئة ذلك �إىل م�ؤمتر دويل ت�أمل باري�س يف عقده �أي�ضاً� ،إذا ما جنح االجتماع
الوزاري.170
اجلمعة2016/4/22 ،

• �شدد رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل على مت�سك ال�شعب الفل�سطيني بنهج
اجلهاد واملقاومة ،م�شريا ً �إىل �أن �أهل القد�س وال�ضفة الغربية يلتحمون للدفاع عن امل�سجد
الأق�صى .وقال م�شعل خالل مهرجان �شعبيُ ،نظم يف مدينة �إ�سطنبول� ،إن القيادة الرتكية
وخلفها ال�شعب الرتكي العظيم م�رصون على ك�رس احل�صار عن قطاع غزة .و�أكد م�شعل
�أن تركيا ت�ستحق ال�شكر ملا قدمته للق�ضية الفل�سطينية ،وم�ساندتها للمقاومة الفل�سطينية يف
احلروب الإ�رسائيلية على غزة ،و�إ�سهاماتها يف م�شاريع �إعادة الإعمار.171
• �أكد وزير الداخلية اللبناين نهاد امل�شنوق لع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح امل�رشف العام على
ال�ساحة اللبنانية عزام الأحمد� ،أن “الأجهزة الأمنية بكل فروعها يف الوزارة �ستكون متعاونة
مع القيادة الفل�سطينية و�سفارة فل�سطني للحفاظ على ا�ستمرار الهدوء يف املخيمات”.172
• ف�شلت كل املحاوالت التي حاولت تنفيذها ع�صابات امل�ستوطنني لذبح ما ي�سمى “قرابني
الف�صح” يف �أول �أيام عيد الف�صح العربي ،والذي ي�ستمر عدة �أيام.173
• �أعلن املحامي الفل�سطيني غاندي �أمني �أن جمموعة من املحامني الفل�سطينيني ومتطوعني
نا�شطني ممن يدعمون الق�ضية الفل�سطينية ،قدموا دعوى ق�ضائية يف املحكمة االحتادية
الأمريكية يف وا�شنطن للح�صول على تعوي�ض بقيمة  34.5مليار دوالر للمت�رضرين
الفل�سطينيني الذين يعانون من انتهاكات الإ�رسائيليني على �شتّى الأ�صعدة� ،ض ّد عدد من
ال�شخ�صيات ورجال الأعمال وامل�ؤ�س�سات املرتبطة بامل�ستعمرات الإ�رسائيلية.174
• ح ّذر نائب رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي اجلرنال يائري جوالن  Yair Golanحزب اهلل
اللبناين من �أنه “يف احلرب املقبلة �سيلحق بلبنان دمار كبري” ،مي�س البنية التحتية وبيوت
املدنيني ،لكنه �أقر ب�أن حزب اهلل ط ّور قدرات جديدة ت�شكل “خطرا ً مل ي�سبق له مثيل” على
“�إ�رسائيل”.175
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�أظهر مقطع �رشيط م�سجل (فيديو) انت�رش عرب مواقع التوا�صل االجتماعي جمموعة من
املقاومني من كتائب الق�سام يف زيارة لعائلة اال�ست�شهادي عبد احلميد �أبو �رسور ،منفذ
الزي الع�سكري،
عملية القد�س يف  .2016/4/18ويظهر يف ال�رشيط مقاومون ملثمون يرتدون ّ
يقدمون واجب العزاء لوالدة ال�شهيد .و ُيعد هذا �أول ظهور علني ملقاومني من كتائب الق�سام
يف حمافظة بيت حلم خالل انتفا�ضة القد�س.176
�أظهرت معطيات �إ�رسائيلية �أن الأ�سبوع الثالث من �شهر ني�سان� /أبريل � 2016شهد
ارتفاعا ً كبريا ً يف عدد العمليات التي نفذها الفل�سطينيون ،والتي �أدت لإ�صابة ما ال يقل عن
� 25إ�رسائيلياً .ور�صد تقرير ن�رشه موقع “ال�صوت اليهودي” ،املقرب من امل�ستوطنني ،تنفيذ
 138عملية للمقاومة يف الأرا�ضي الفل�سطينية.177
عمدت الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة �إىل �إقامة ع�رشات املواقع والنقاط الع�سكرية يف املنطقة
احلدودية يف جنوب قطاع غزة .وقال قائد الأمن ح�سني �أبو عاذرة“ :قمنا ب�إن�شاء �ستني موقعا ً
ونقطة ع�سكرية على طول حدودنا مع �أ�شقائنا مب�رص ل�ضبط احلدود و�ضمان عدم حدوث
� ّأي اخرتاق” .و�أ�ضاف“ :بناء على رغبة �إخواننا امل�رصيني ،زدنا عدد القوات �إىل ثمامنئة بدالً
من نحو مئتني ،و�أن�ش�أنا  35موقعا ً جديدا ً مال�صقة لل�سياج احلدودي ،و�أن�ش�أنا عددا ً من
النقاط واملواقع خلف تالل رملية على ّ
خط مواز يبعد ع�رشات الأمتار لت�سهيل ال�سيطرة،
وقمنا ب�إقامة ثالثة مواقع ع�سكرية للمرة الأوىل �رشق معرب كرم �أبو �سامل”.178
�أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني يف غزة �أن ال�سلطات امل�رصية توا�صل �إغالق معرب رفح
أم�س احلاجة
لل�شهر الثالث على التوايل و�سط تك ّد�س �آالف احلاالت الإن�سانية التي قالت �إنها “ب� ّ
لل�سفر” .و�أ�شار الناطق با�سم وزارة الداخلية �إياد البزم �إىل وجود قرابة � 30ألف حالة
م�سجلة يف ك�شوفات الوزارة لل�سفر العاجل والطارئ من مر�ضى وطالب وحاالت �إن�سانية
�أخرى .و�أكد �أن معرب رفح “مل يفتح �إال ثالثة �أيام فقط خالل العام اجلاري .179”2016
قال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن احلركة حتذر من
ا�ستمرار الت�شديد امل�ستمر للح�صار الإ�رسائيلي على قطاع غزة ،و�أكد �أبو زهري �أن ا�ستمرار
الو�ضع يف غزة بهذه الطريقة مل يعد ممكنا ً.180
ك�شف القيادي الإ�سالمي يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  1948ال�شيخ كمال اخلطيب
عن وجود تكتل م�شرتك يجمع املنظمات واجلمعيات اليهودية املتطرفة ،وين�شط يف جمال
تنفيذ اقتحامات م�شرتكة للم�سجد الأق�صى ،م�شريا ً �إىل �أن بنيامني نتنياهو ير�أ�س هذا التكتل
بع�ضوية ثمانية من وزراء حكومته.181
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• �أعلنت وزارة الإ�سكان الإ�رسائيلية �أن جمعيات ا�ستيطانية تقدمت بطلب ملا �سمته تطوير
�أرا�ض ٍخلف اجلدار الفا�صل ،لربطها ب�أرا�ض ٍتزعم �أنها تعود لعائالت يهودية قامت ب�رشائها
يف ع�رشينيات القرن املا�ضي ،و�أكدت الوزارة �أنها ب�صدد تقدمي م�رشوع ا�ستيطاين لبناء
 1,690وحدة ا�ستيطانية عليها.182
• قال نائب رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي اجلرنال يائري جوالن �إن “�إ�رسائيل” ترى �أن هناك
تعاونا ً ا�ستخباراتيا ً “غري م�سبوق” مع م�رص والأردن ،حيث تدفعهم احلرب �ض ّد داع�ش �إىل
العمل معا ً ب�شكل وثيق.183
الأحد2016/4/24 ،

• اقتحم  158م�ستوطنا ً �إ�رسائيليا ً �ساحات امل�سجد الأق�صى ،بحرا�سة ومرافقة عنا�رص من
ال�رشطة الإ�رسائيلية التي حولت البلدة القدمية يف مدينة القد�س �إىل ما ي�شبه الثكنة الع�سكرية
ملنا�سبة عيد الف�صح اليهودي.184
• قررت وزارة العمل الفل�سطينية جتميد �أموال النقابات واالحتادات العمالية لت�صويب
�أو�ضاعها الداخلية ،وتقدمي تقاريرها الإدارية واملالية.185
• ذكر الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون التعليم العايل بوزارة الرتبية والتعليم يف قطاع غزة �أمين
اليازوري �أن عدد طالب جامعات القطاع يبلغ نحو � 110آالف طالب ينت�سبون �إىل
 29م�ؤ�س�سة �أكادميية .وقال �إن تلك امل�ؤ�س�سات تخ ّرج نحو � 20ألف خريج �سنوياً ،منهم
� 12ألف من حملة البكالوريو�س ،و� 6آالف من حملة الدبلوم ،ونحو  2,000طالب على درجات
علمية متفاوتة ما بني الدرا�سات العليا وبرامج تدريبية �أخرى متخ�ص�صة.186
• دعت القيادية يف حزب التجمع الوطني الدميوقراطي ،ع�ضو الكني�ست حنني زعبي ،خالل
حما�رضة لها يف حلقة نقا�ش حول “م�سودة وثيقة الوحدة الوطنية” يف النا�رصة ،برعاية
مركز م�سارات ومركز مدى الكرمل ،الفل�سطينيني لتغيري ال�سلطة الوطنية ،واالنتفا�ض على
دورها الوظيفي وتن�سيقها الأمني.187
• ح َّذر ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية من وجود م�ؤامرات حتاك لإظهار
قطاع غزة على �أنه ب�ؤرة لـ“التطرف والفلتان الأمني” .و�شدد احلية على �أن حماوالت الكيد
والعبث ب�أمن غزة قد ف�شلت.188
• قال �سامي العم�صي ،رئي�س احتاد نقابات العمال يف قطاع غزة� ،إن �أعداد العمال العاطلني عن
العمل يف غزة و�صلت �إىل ما يقارب � 213ألف عامل ،فيما بلغت ن�سبة الفقر  ،%70والبطالة
.189%60
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• ك�شفت م�صادر ديبلوما�سية غربية ل�صحيفة احلياة �أن ال�سلطة الفل�سطينية قررت ت�أجيل
التوجه �إىل جمل�س الأمن يف �ش�أن اال�ستيطان ،حلني ات�ضاح فر�ص املبادرة الفرن�سية لعقد
“م�ؤمتر دويل لل�سالم” يف باري�س .و�أو�ضحت �أن الرئي�س حممود عبا�س �أبلغ عددا ً من الدول
التي زارها ،وبينها باري�س� ،أنه قرر ت�أجيل تقدمي م�رشوع قرار فل�سطيني �إىل جمل�س الأمن،
ا�ستجابة لطلب عدد من الدول ،بينها فرن�سا.190
• قال �أمني �رس كتلة التغيري والإ�صالح النائب حممد فرج الغول� ،إن “الرئي�س حممود عبا�س
م�سلوب الإرادة ،وت�رصفه يف �سحب �شكوى �ض ّد اال�ستيطان لدى جمل�س الأمن ي�صب يف
م�صلحة االحتالل الإ�رسائيلي من خالل التن�سيق الأمني” .و�أ�ضاف الغول يف ت�رصيح
�صحفي� ،أن “عبا�س يعمل بدكتاتورية ،ويخ�ضع ل�ضغوط �صهيونية وفرن�سية ودولية،
ومينع تقدمي قادة االحتالل ملحكمة اجلنايات الدولية”.191
• قال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،م�س�ؤول ملف امل�صاحلة فيها ،عزام الأحمد� ،إن هناك
حتركا ً �سوي�رسيا ً حلل بع�ض الق�ضايا التي تعرت�ض طريق �إمتام امل�صاحلة .و�أو�ضح �أن
�سوي�رسا تتحرك حلل بع�ض الإ�شكاالت ،مثل ق�ضية موظفي غزة ،م�ضيفا ً �أن بع�ض الدول

الأوروبية ت�شارك يف هذا اجلهد بالتن�سيق مع ال�سلطة الفل�سطينية.192
• �أقدمت قوات خا�صة من ق ّوات الأمن الإ�رسائيلية ،بالتعاون مع جهاز ال�شاباك ،على اعتقال
ثالثة فل�سطينيني من نابل�س ،يف جبل املكرب يف �رشقي القد�س ،بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية
داخل “�إ�رسائيل”.193
• ك�شفت درا�سة �أجراها علماء يعملون داخل املفاعل النووي الإ�رسائيلي يف دميونا  -النقب
) ،Negev Nuclear Research Center (NNRCعن وجود  1,537خلالً يف قلب املفاعل،
ُر�صدت بوا�سطة التّ�صوير باملوجات فوق ال�صوتية – �أولرتا�ساوند .194Ultrasound
• �أ ّكد املتحدث با�سم الرئا�سة الرتكية �إبراهيم كالني �أن املحادثات اجلارية ب�ش�أن تطبيع العالقات
مع “�إ�رسائيل” ،وفق ال�رشوط التي حددتها �أنقرة ،اقرتبت من مرحلتها الأخرية ،و�أنه يتم
التخطيط لعقد لقاء جديد خالل فرتة قريبة للغر�ض نف�سه .و�أو�ضح �أن التخطيط للتوقيع على
االتفاقية وبدء مرحلة تطبيع العالقات� ،سيتم عقب التو�صل �إىل اتفاق نهائي ب�ش�أن املادتني
املتعلقتني بدفع التعوي�ضات ورفع احل�صار عن غزة.195
• و ّقع  83ع�ضوا ً من جمل�س ال�شيوخ الأمريكي  ،US Senateمن �أ�صل �أع�ضائه الـ  ،100ر�سالة
حلث الرئي�س باراك �أوباما على الإ�رساع بالتو�صل التفاق ب�ش�أن حزمة م�ساعدات دفاعية
186
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�سنوية جديدة لـ“�إ�رسائيل” ،تزيد قيمتها عن امل�ساعدات احلالية البالغة ثالثة مليارات
دوالر.196
الثالثاء2016/4/26 ،

• �شدد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق على �أنه ال ميكن �أن يكون
املطار �أو امليناء �أو كالهما �أدوات لف�صل غزة عن ال�ضفة .وقال �أبو مرزوق ،يف من�شور له
عرب الفي�سبوك� ،إن حما�س ترى �أن ال دولة يف غزة وال دولة بدون غزة ،وم�رصة على
امل�صاحلة والوحدة الوطنية ،على الرغم من كل العقبات التي ت�ضعها فتح ،و�صوالً لهذا
الهدف.197
• �أعلنت جلنة االنتخابات املركزية الفل�سطينية عن �إمتام عملية حتديث �سجل الناخبني ال�سنوية،
مبينة �أن العدد الإجمايل للم�سجلني بلغ  2,006,064ناخبا ً وناخبة� ،أي ما يعادل  %78.5ممن
يحق لهم الت�سجيل ،وذلك حتى  .2016/3/31وقالت اللجنة �إن عدد امل�سجلني بال�ضفة الغربية

بلغ  ،1,174,728بن�سبة ت�سجيل و�صلت  ،%74.9بينما بلغ عدد امل�سجلني يف قطاع غزة
 831,336م�سجالً ن�سبة .198%84.3
• قال جهاز ال�شاباك ،يف ت�رصيحات نقلها موقع جملة “�إ�رسائيل ديفن�س” Israel Defense

عنه� ،إن املنظمات الفل�سطينية ،خ�صو�صا ً حما�سُ ،تاول العودة �إىل عمليات اختطاف اجلنود

واحتجازهم كرهائن ،لذلك يجمعون معلومات عن حتركات اجلنود.199
• دعت حركة حما�س ال�سلطة الفل�سطينية وقيادة فتح �إىل التوقف عن حالة العبث بالق�ضية
الفل�سطينية ،والذي كان �آخر �أمثلته الإعالن عن عر�ض م�رشوع قرار على جمل�س الأمن �ض ّد
اال�ستيطان ثم الرتاجع عن ذلك .وقال الناطق الإعالمي حلركة حما�س �سامي �أبو زهري،
يف ت�رصيح �صحفي� ،إن املخرج احلقيقي للأزمة على ال�ساحة الفل�سطينية هو وقف �سيا�سة
التفرد واحرتام ال�رشاكة الوطنية ،وتوفر الإرادة ال�سيا�سية لتحقيق امل�صاحلة مع القوى
الفل�سطينية ولي�س مع االحتالل الإ�رسائيلي.200
• ّ
د�شن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ميدان الرئي�س الأ�سبق جلنوب �إفريقيا نيل�سون
حي الطرية مبدينة رام اهلل .وقالت �سفارة فل�سطني لدى
مانديال  ،Nelson Mandelaوذلك يف ّ

جنوب �إفريقيا �إن الن�صب التذكاري — بطول �ستة �أمتار— هو هدية من جوهان�سربج.201
• ك�شفت �صحيفة معاريف الإ�رسائيلية عن تفا�صيل غوا�صة راهاف ،الأكرث تقدما ً والأغلى ثمنا ً
يف �سالح بحرية االحتالل ،حيث بلغت كلفتها  600مليون يورو (نحو  675مليون دوالر).
وقالت ال�صحيفة �إن طول هذه الغوا�صة يبلغ 68م ،وقدرتها القتالية تزيد بع�رشة �أ�ضعاف
187
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عما لدى “�إ�رسائيل” من غوا�صات ،و�أنها ت�ستطيع �إطالق �صواريخ حتمل ر�ؤو�سا ً نووية،
ويعمل عليها  35جنديا ً بحرياً ،وميكنها ا�ستيعاب � 15آخرين لي�صل العدد �إىل  50مقاتالً بحرياً،
وت�ستطيع الإبحار على عمق يتعدى 300م حتت �سطح البحر ،وهي مزودة مبحرك كهربائي
مينحها الهدوء يف �أثناء الإبحار ،وعدم الإح�سا�س بوجودها من قبل غوا�صات معادية.202
• قالت �صحيفة معاريف الإ�رسائيلية �إن جهاز ال�شاباك �ألغى � 10آالف ت�رصيح عمل لعمال
فل�سطينيني من ال�ضفة املحتلة ،كان ُي�سمح لهم بالعمل يف مناطق .2031948
• اقتحم  267م�ستوطنا ً �إ�رسائيليا ً �ساحات امل�سجد الأق�صى من خالل باب املغاربة على �شكل
جمموعات ،بحرا�سة ومرافقة عنا�رص من ال�رشطة الإ�رسائيلية ،مبنا�سبة عيد الف�صح
اليهودي.204
عب جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة بالإجماع عن قلقه ب�ش�أن الت�رصيحات الإ�رسائيلية عن
• َّ
ه�ضبة اجلوالن .حيث قال مندوب ال�صني لدى الأمم املتحدة ليو جيه يي  ،Liu Jieyiرئي�س

“عب �أع�ضاء املجل�س عن قلقهم العميق ب�ش�أن الت�رصيحات
جمل�س الأمن الدويل هذا ال�شهرّ :
الإ�رسائيلية يف الآونة الأخرية ب�ش�أن اجلوالن ،و�شددوا على �أن و�ضع اجلوالن ال يزال كما

هو”.205
الأربعاء2016/4/27 ،

• ا�ست�شهدت �أم فل�سطينية حامل يف ال�شهر اخلام�س و�شقيقها ،بر�صا�ص قوات االحتالل
املتمركزة على حاجز قلنديا الع�سكري .وفيما ادعت �رشطة االحتالل �أن �أفراد “حر�س
احلدود” الإ�رسائيلي �أطلقوا النار على �شابة فل�سطينية كانت تتقدم نحو احلاجز م�شهرة
�سكيناً� ،أكد �شهود عيان �أن �إطالق النار كان من م�سافة بعيدة.206
• عقد املجل�س الت�رشيعي جل�سة خا�صة مبقره يف مدينة غزة وا�ستمع لتقرير اللجنة القانونية
الذي تاله رئي�س اللجنة النائب حممد فرج الغول ،و�أعرب النواب لدى مداخالتهم وتعقيبهم
على التقرير ،عن اعتقادهم ب�أن املحكمة الد�ستورية العليا ،التي �شكلها الرئي�س عبا�س ،غري
قانونية ،ولي�ست د�ستورية ،وذات �أبعاد ودالالت �سيا�سية بحتة .و�أكد النائب الثاين لرئي�س
املجل�س �أحمد بحر �أن مر�سوم ت�شكيل املحكمة جاء خالفا ً لأحكام املادة  103من القانون
الأ�سا�سي ،م�ضيفا ً �أن قانون هذه املحكمة رقم ( )3ل�سنة � 2006ألغي مبوجب قرار من املجل�س
الت�رشيعي يف جل�سته الأوىل يف �آذار /مار�س .2072006
• قال ع�ضو اللجنة الوطنية ملتابعة �أزمة كهرباء غزة جميل مزهر� ،إن احلكومة الفل�سطينية
“�أبلغتنا ب�أنها �ستعفي وقود الكهرباء املو ّرد لغزة من البلو بدءا ً من مطلع �أيار /مايو” .2016
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و�أ�ضاف �أن “الإعفاء مفتوح دون �سقف زمني ،و�أن ن�سبة الإعفاء �سترتاوح ما بني %80

•

•

•

•

•

�إىل .208”%100
�أكد م�س�ؤول العالقات العربية يف حركة حما�س �أ�سامة حمدان �أن عالقات احلركة مبحيطها
الإقليمي ت�سري يف الطريق ال�صحيح ،و�أنها تراهن على دور عربي بقيادة ال�سعودية وم�رص
لإنهاء احل�صار ،ودور �إيراين لدعم املقاومة �ض ّد االحتالل .كما لفت حمدان االنتباه �إىل �أن
عالقات حما�س بدول جمل�س التعاون اخلليجي عامة ،وبال�سعودية خ�صو�صا ً ت�شهد حت�سنا ً
ملحوظاً ،وقال حمدان �إن “العالقات مع �إيران ممتدة وطويلة ،ونحن حري�صون �أن تكون
ب�أف�ضل �صورها على قاعدة دعم املقاومة”.209
فازت كتلة “الوفاء الإ�سالمية” ،املح�سوبة على حركة حما�س ،للعام الثاين على التوايل،
بغالبية مقاعد م�ؤمتر جمل�س طلبة جامعة بريزيت ،حيث ح�صلت على � 3,481صوتاً� ،أي
 25مقعداً ،فيما نالت كتلة “ال�شهيد يا�رس عرفات” ،املح�سوبة على حركة فتح على 3,035
�صوتاً� ،أي  21مقعداً ،مقابل � 668صوتا ً لكتلة “القطب الطالبي الدميقراطي” ،الذي ح�صل
على  5مقاعد .وباركت حركة حما�س فوز الكتلة الإ�سالمية ،وقالت ،يف بيان �صحفي� ،إن فوز
الكتلة مبايعة جديدة خليار املقاومة ،ور�سالة دعم و�إ�سناد النتفا�ضة القد�س ،ودليل على قوة
حركة حما�س بالرغم من كل التحديات التي تتعر�ض لها.210
اعرت�ض رئي�س املعار�ضة الإ�رسائيلية �إ�سحق هرت�سوغ ب�شدة على تعامل رئي�س الوزراء
بنيامني نتنياهو مع ن�شاطات حركة حما�س يف حفر الأنفاق من قطاع غزة �إىل داخل الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة �سنة  .1948واتهم هرت�سوغ حكومة نتنياهو ب�أنها �أتاحت حلما�س
الت�رصف مبطلق احلرية يف غزة.211
�أحالت حمكمة الإ�سكندرية ،الدائرة الثانية للأمور امل�ستعجلة ،الدعوى رقم  347ل�سنة 2016
املقامة من املحامي طارق حممود ،املن�سق العام الئتالف دعم �صندوق حتيا م�رص� ،إىل النائب
العام متهيدا ً لإحالتها �إىل حمكمة اجلنايات؛ التخاذ قرار ب�إدراج حما�س على قوائم التنظيمات
الإرهابية .وذلك طبقا ً لقانون الكيانات الإرهابية .واتهم حممود حما�س بالتورط يف عملية
اغتيال النائب العام امل�ست�شار ه�شام بركات.212
قالت املندوب الباك�ستاين الدائم لدى الأمم املتحدة ال�سفرية مليحة لودهي ،Maliha Lodhi
�إن باك�ستان عازمة على موا�صلة الدعم الذي تقدمه لل�شعب الفل�سطيني ليتمكن من تقرير
م�صريه وحترير �أرا�ضيه املحتلة .و�أ�شارت لودهي ،خالل م�شاركتها يف اجتماع ملجل�س الأمن
الدويل حول الو�ضع يف ال�رشق الأو�سط� ،إىل �أن امل�ستعمرات الإ�رسائيلية ُتع ّد العائق الأكرب يف
طريق “ال�سالم” بال�رشق الأو�سط.213
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• �أعلن حزب العمال الربيطاين �إيقاف نائب متثله يف الربملان ب�سبب تعليقات معادية لل�سامية
عربت عنها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي يف  ،2014بينها تدوينة دعمت فيها نقل
“�إ�رسائيل” �إىل الواليات املتحدة .وقال احلزب �إنه اتفق مع ناز �شاه  Naz Shahعلى “�إيقافها
�إداريا ً” من احلزب ،حلني انتهاء التحقيق ،وهو ما يعني �أنها لن تكون ممثلة حلزب العمال
ومنعها من امل�شاركة يف �أن�شطته .وكانت �شاه قد اعتذرت يف الربملان قبل قرار �إيقافها قائلة
“�أقبل و�أفهم �أن الكلمات التي ا�ستخدمتها �سببت ا�ستياء و�أذى للطائفة اليهودية و�أنا �آ�سفة
ب�شدة على ذلك ...معاداة ال�سامية نوع من العن�رصية ،قوالً واحدا ً”.214
• قال وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي �“ Wang Yiإن للق�ضية الفل�سطينية مكانة مهمة جدا ً
يف جدول الدبلوما�سية ال�صينية ..يتحدث �أنا�س كثريون عن الالجئني وعن ق�ضايا �ساخنة
نعب عن تعاطفنا ال�شديد
بالطبع ،ولكن ما يتحمله الإخوة الفل�سطينيون �أكرث من ذلك ..نحن ّ
ونعتقد �أن مو�ضوع فل�سطني هو من �أولويات املجتمع الدويل”.215
اخلمي�س2016/4/28 ،

• حذر نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية االحتالل الإ�رسائيلي من
ا�ستمرار احل�صار الإ�رسائيلي على قطاع غزة ،و�أكد هنية ،خالل كلمة له يف مهرجان حلن
االنتفا�ضة الذي نظمته حما�س يف مدينة غزة� ،أن من حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف غزة رفع
احل�صار و�إقامة امليناء وت�شييد املطار وفتح املعابر .كما حذرت كتائب الق�سام من انفجار
و�شيك �إذا مل يرفع احل�صار عن قطاع غزة .وقال ملثم من كتائب الق�سام ،خالل املهرجان:
“رفع احل�صار� ،أو االنفجار”.216
• �أعلن مكتب رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �أن “�إ�رسائيل” ترف�ض املبادرة
الفرن�سية ال�ستئناف املفاو�ضات الفل�سطينية – الإ�رسائيلية ،ويف مركزها عقد م�ؤمتر دويل للبحث
يف ح ّل لل�رصاع الإ�رسائيلي – الفل�سطيني .وقال مكتب نتنياهو �إن “�إ�رسائيل متم�سكة مبوقف
ب�أن املفاو�ضات املبا�رشة هي الطريق الأف�ضل حلل ال�رصاع ،و�أنها م�ستعدة للعودة فورا ً �إىل
طاولة املفاو�ضات ومن دون �رشوط م�سبقة” .وع ّدت الرئا�سة الفل�سطينية الإعالن الإ�رسائيلي
ب�أنه “رف�ض” لـ“عملية ال�سالم” .وقال الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة الفل�سطينية نبيل
�أبو ردينة �إن “�إ�رسائيل” ما زالت “ترف�ض � ّأي مبادرة حلل ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي،
وما زالت تتحدى الإرادة الدولية ،وال�رشعية القائمة على �أ�سا�س ح ّل الدولتني”.217
• و ّقعت كتلة فتح الربملانية يف العا�صمة البلجيكية بروك�سل �إعالنا ً �سيا�سيا ً م�شرتكا ً مع
الي�سار الأوروبي املوحد لدول ال�شمال ،التي ت�ضم �آي�سلندا ،والدامنرك ،وال�سويد ،وفنلندا،
والرنويج ،يف �إطار ت�ضامن الأخرية مع ال�شعب الفل�سطيني .وذكرت الكتلة يف بيان �صحفي
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•
•

•

•

�أن االتفاق يع ُّد الأول من نوعه بني كتلة يف الربملان الأوروبي و�أخرى غري ع�ضو يف االحتاد
الأوروبي.218
�أ�صيبت فتاة فل�سطينية واعتقلت �أخرى بعد حماولتهما طعن جمندة من جي�ش االحتالل قرب
رام اهلل.219
قالت غرفة جتارة و�صناعة حمافظة غزة �إن ن�سبة البطالة يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية
قد بلغت  ،%25.9وبلغ عدد العاطلني عن العمل � 336ألف �شخ�ص خالل �سنة  .2016وقال
مدير العالقات العامة يف الغرفة ماهر الطباع ،يف مقال ع�شية “يوم العمال العاملي”� ،إن ن�سبة
ال�شباب العاطلني عن العمل يف قطاع غزة بلغت نحو  ،%51و %18يف ال�ضفة الغربية .و�أ�ضاف
الطباع �أن � 193ألفا ً يف القطاع و� 43ألفا ً يف ال�ضفة يندرجون حتت بند البطالة ،بواقع  %41من
�سكان القطاع و %17من �سكان ال�ضفة.220
و�صل نحو �ستة �آالف م�سيحي من م�رص �إىل مدينة القد�س خالل �أيام ،ا�ستعدادا ً للم�شاركة يف
قدا�س “�سبت النور” الذي يقام يف كني�سة القيامة ،وي�سبق احتفاالت امل�سيحيني بعيد الف�صح
طبقا ً للتقومي ال�رشقي.221
قرر زعيم حزب العمال الربيطاين جريمي كوربن  Jeremy Corbynتعليق ع�ضوية
عمدة لندن ال�سابق كني ليفنج�ستون  ،Ken Livingstoneبعد دفاعه عن الربملانية امل�سلمة
ناز �شاه ،التي واجهت عا�صفة من النقد ،بعد الك�شف عن ر�سالة �إلكرتونية دعت فيها �إىل نقل
“�إ�رسائيل” �إىل الواليات املتحدة.222

اجلمعة2016/4/29 ،

• ك�شف اجلي�ش الإ�رسائيلي النقاب عن غرفة عملية �رسية يف اجلوالن ال�سوري املحتل يتخذها
منطلقا ً للتخطيط لعمليات االغتيال يف �سورية ولبنان حتمل ا�سم “خيمة النار” .وقال املتحدث
با�سم جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي �أفيخاي �أدرعي “ :Avichay Adraeeلقد طورنا من قدراتنا
على �شتى ال�صعد ،مما م ّكن اجلي�ش الإ�رسائيلي من �إحباط ع�رشات العمليات الإرهابية ،وعزز
من قدراته الدفاعية.223
• قال مدير عام وكالة الأونروا يف لبنان ماتيا�س �شمايل�“ :إننا نتفهم الهم الثقيل الذي يحمله
الالجئون ،واملخاوف التي ت�ساورهم ،ومهمتنا طم�أنتهم و�رشح و�إي�ضاح جميع القرارات
التي تتخذها الوكالة” ،مبديا ً ارتياحه مل�سار احلوار القائم بني الأونروا وخلية الأزمة
الفل�سطينية برعاية لبنانية ودولية .و�أ�ضاف“ :نحن نعترب �أن احلل ملعاناة الالجئني لي�س
مبوازنة الأونروا بل يف ح ٍّل عادل للق�ضية الفل�سطينية ،ونحن �سن�ستمر بوجودنا يف لبنان
طاملا هناك الجئون فل�سطينيون هنا”.224
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ال�سبت2016/4/30 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إن “مهمة الدفاع عن الوجود امل�سيحي يف
فل�سطني وامل�رشق مهمتنا بل واجبنا جميعاً ،ولن نرتدد ولن نتقاع�س عن الدفاع عن �أن يبقى
�رشقنا و�شعوبنا موحدة زاخرة بتعدديتها ،فلن يبقى يف هذه الأر�ض �إال ما ينفع �أهلها على
اختالف �إميانهم وم�شاربهم”.225
• ك�شفت �رسايا القد�س ،الذراع الع�سكرية حلركة اجلهاد الإ�سالمي ،امتالكها طائرات درون
� Drone aircraftصغرية من دون طيّار .ون�سبت �رسايا القد�س ،يف �رشيط م�سجل (فيديو)
بثته مبنا�سبة الذكرى الثامنة الغتيال القائد “املهند�س” يف ال�رسايا عو�ض القيق ،تطوير

الطائرة وجزء من منظومتها الع�سكرية �إىل القيق نف�سه.226
• قال مركز عبد اهلل احلوراين للدرا�سات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،يف
تقريره ال�شهري� ،إن قوات االحتالل الإ�رسائيلي ،قتلت �أربعة فل�سطينيني ،وا�ستولت
على �آالف الدومنات خالل �شهر ني�سان� /أبريل  .2016ولفت املركز النظر �إىل �إ�صابة
 270فل�سطينياً ،واعتقال  ،400بينهم  60طفالً .و�أ�شار التقرير �إىل �أن عدد ال�شهداء منذ اندالع
االنتفا�ضة يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  2015ارتفع �إىل � 213شهيداً ،بينهم  48طفالً ،فيما ارتفع
عدد جثامني ال�شهداء املحتجزة �إىل  18جثمانا ً.227
• ر�صدت وكالة قد�س بر�س اقتحام  1,868م�ستوطنا ً وطالبا ً ومر�شدا ً يهوديا ً امل�سجد الأق�صى
خالل ني�سان� /أبريل .2282016
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