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االأربعاء، 2017/3/1

�مل�صا�ص  يحاول  من  كل  مو�جهة  �إىل  �لزعنون  �صليم  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  دعا   •

�لزعنون،  وقال  �صعبنا“.  الأبناء  و�لوحيد  �ل�رشعي  “�ملمثل  �لفل�صطينية،  �لتحرير  مبنظمة 

بعّمان: �ملجل�ص  مقر  يف  �الأردن،  يف  �ملتو�جدين  �لوطني  �ملجل�ص  الأع�صاء  �جتماع   خالل 

“ال يجوز �ال�صتهانة مبوؤمتر �إ�صطنبول، فقد حاول من نظم هذ� �الجتماع �لت�صرت ور�ء بيانهم 
�خلد�عي، وت�صليل �لر�أي �لعام، وت�صليل من �صارك يف هذ� �ملوؤمتر، فقد ك�صفت ت�رشيحاتهم 

�لتحرير  مبنظمة  �مل�صا�ص  ملحاولة  �ملبيتة  �أهد�فهم  عن  �ملوؤمتر  و�أعقبت  وتخللت  �صبقت  �لتي 

.
و�رشعية متثيلها“1

“�ملوؤمتر  �إن  لـ“�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“ منري �صفيق،  قال رئي�ص �الأمانة �لعامة   •

�لتحرير  منظمة  عن  بديالً  يكون  �أن  �إىل  ي�صعى  وال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  لن�صاالت  د�عم 

�لق�صايا  نائمة وجممدة“. وحول  �ملنظمة  ت�صكيلها وبنائها الأن  �إعادة  �إىل  و�إمنا  �لفل�صطينية، 

�جلهود  كل  يف  فعال  ب�صكل  �صي�صهم  “�ملوؤمتر  �إن  �صفيق  قال  �ملوؤمتر،  عليها  �صريكز  �لتي 

و�لن�صاالت �لتي يخو�صها �ل�صعب �لفل�صطيني، �صو�ء �أكانت يف ق�صايا �لالجئني وم�صاكلهم، 

�لفل�صطيني، ال �صيما �نتفا�صة �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص،  �لتي تتعلق بالن�صال  �أو يف �لق�صايا 

.
�إ�صافة �إىل دعم قطاع غزة وفّك �حل�صار عنه“2

من  للخروج  �لفل�صطينيني  غري  �ملطلوبني  جميع  لبنان  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  قيادة  دعت   •

مّت  �لتي  للوثيقة  ��صتناد�ً  للمطلوبني،  ماأوى  لي�ص  �ملخيم  �أن  باعتبار  خميم عني �حللوة فور�ً، 

�لفل�صطينية،  و�الإ�صالمية  �لوطنية  و�لقوى  �لف�صائل  كافة  قبل  من  وتوقيعها  عليها  �لتو�فق 

.
خالل �الجتماع �لذي عقد يف �صفارة فل�صطني يف �لعا�صمة �للبنانية، بريوت، يف 32017/2/28

��صت�صهد �صاب فل�صطيني بر�صا�ص �الحتالل بعد طعنه م�صتوطناً يف بلدة �لظاهرية جنوب   •

مدينة �خلليل �ملحتلة. وذكرت و�صائل �الإعالم �لعبية، �أن جنود �الحتالل �أطلقو� �لنار ب�صكل 

.
4
مبا�رش جتاه �صاب فل�صطيني متكن من طعن م�صتوطن و�إ�صابته بجر�ح خطرية

�إن  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لرئي�ص  �لدولية  �ل�صوؤون  م�صت�صار  �صعث،  نبيل  قال   •

�إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب “مل تعر�ص على �جلانب �لفل�صطيني حتى �الآن �صوى 

.
مقابالت �أمنية، وال توجد �أي بلورة جدية حلو�ر �صيا�صي ثنائي“5
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تو�فق  دون  �ملحلية  �النتخابات  �إجر�ء  رف�صها  فل�صطني  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أعلنت   •

يف  �النتخابات  �إجر�ء  عزمها  �لفل�صطينية  �حلكومة  �إعالن  من  و�حد  يوم  بعد  وذلك  وطني، 

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة دون قطاع غزة يف 2017/5/13. وقال �لقيادي يف �حلركة خالد �لبط�ص 

�إن “�الأولية هي ال�صتعادة �لوحدة وترتيب �لبيت �لد�خلي وحتقيق �مل�صاحلة �لتز�ماً باالإجماع 

.
�لوطني“6

�صادقت جلنة �لد�صتور �لتابعة للكني�صت �الإ�رش�ئيلي، بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة، على تعديل   •

قانون �لكني�صت، و�لذي ي�صمح ب�صطب مر�صحني للكني�صت لي�ص فقط ب�صبب �أفعال قامو� بها، 

.
و�إمنا �أي�صاً بناًء على ت�رشيحات تعّب عن “دعم �الإرهاب“ �أو نفي وجود “�إ�رش�ئيل“7

�إن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية  �أحمد �لروي�صي،  قال ممثل منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يف فل�صطني   •

يف  زجاجية  غرفة  و�صع  خالل  من  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد  �ملكاين  �لتق�صيم  بتنفيذ  بد�أت 

�النتقال  بها  يق�صد  �مل�صجد،  �صاحة  �إىل  زجاجية  غرفة  �إدخال  �إن  �لروي�صي  وقال  �صاحته. 

.
8
للتق�صيم �ملكاين بعد فر�ص �لتق�صيم �لزماين من خالل �القتحامات �ليومية للم�صتوطنني

اخلمي�س، 2017/3/2

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تبذل جهود�ً كبرية   •

حما�ص  �أن  يعتقدون  �أنا�ص  “هناك  ليبمان:  وقال  غزة.  قطاع  حدود  على  �أنفاق  حفر  ملنع 

�صتتحول فجاأة �إىل حركة �صالم، مثل حركة �ل�صالم �الآن ]Peace Now[ )ي�صارية �إ�رش�ئيلية(، 

و�إنها �صتتوقف عن �لعمل من �أجل تدمرينا“. ور�أى ليبمان �أنه مل يكن هناك بديل �صيا�صي 

.
للحرب على غزة يف �صنة 92014

مت�صك عريقات  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  �أكد   • 

.
10

منظمة �لتحرير مببادرة �ل�صالم �لعربية 2002، دون �أّي تغيري

تقدمت عائلة �لتميمي يف �خلليل ب�صكوى لهيئة مكافحة �لف�صاد �لفل�صطينية، �صّد رئي�ص �ل�صلطة   •

حممود عبا�ص، لقر�ره ��صتمالك �أر�ص �لوقف �الإ�صالمية �لتي تعود ملكيتها لل�صحابي متيم 

�لد�ري، ر�صي �هلل عنه، للكني�صة �لرو�صية. و�أكد روحي يعقوب �أبو �رميلة، �أحد ُنظار وقف 

�أن ت�صدر  �أن عبا�ص جتاوز �ملحكمة �لعليا، قبل  �ل�صحابي متيم �لد�ري، و�أ�صحاب �الأر�ص، 

.
11

قر�رها ب�صاأن عدم ت�صجيل �أر�ص �لوقف �الإ�صالمي ل�صالح �لكني�صة

توطني  م�صاريع  حركته  رف�ص  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •

�ل�صهيوين �لعدو  �أمام  �لرت�جع  �صيا�صة  �أن  م�صدد�ً  كافة،  �لبديل“  و“�لوطن   �لفل�صطينيني 

ال جتدي. وجدد رف�صه عّما ي�صاع عن م�رشوع توطني �لفل�صطينيني يف �صيناء �أو يف �الأردن، 
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فل�صطني  دولة  غزة  تكون  “لن  �أنه  و�صدد  منها.  �صب  وال  فل�صطني  عن  تنازل  ال  �أنه  موؤكد�ً 

.
وحدها؛ بل هي جزء من دولة فل�صطني �لكبى“12

�صغطاً  هناك  �أن  عرب  �أبو  �صبحي  �للو�ء  لبنان  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  �الأمن  قائد  �أعلن   •

لبنانيون“،  و“هم  �ملطلوبني،  ق�صية  يف  �للبنانية  �لدولة  من  �حللوة  عني  خميم  على  كبري�ً 

�عتقالهم،  �الآن  �ملخيم؟ نحن مل ندخلهم، هم دخلو� و�ملطلوب منا  “ملاذ� هم د�خل  مت�صائالً: 

ال، نقول: على �ملطلوبني �للبنانيني �أن يخرجو� من �ملخيم كما دخلوه، حفاظاً على 100 �ألف 

�ملخيم ون�صاءه �أطفال هذ�  �رحمو�  لهم  �ملولوي وغريه، ونقول  �صادي  �ملخيم، من   ن�صمة يف 

.
ومن فيه“13

لقا�صم  ع�صكري  م�صت�صار  وهو   ،Ahmed Karim Burr بور  كرمي  �أحمد  �جلرن�ل  �أعلن   •

 Islamic قائد “فيلق �لقد�ص“ �لتابع لـلحر�ص �لثوري �الإير�ين ،Qassem Soleimani صليماين�

Revolutionary Guard Corps، �أن بالده “حّددت كل �ملر�كز �ملهمة“ يف “�إ�رش�ئيل“، مهدد�ً 

�إير�ن  تعّر�صت  �إذ�  ثانية“،  و30  دقائق   7 غ�صون  يف  �ملدى  بعيدة  ب�صو�ريخ  بـ“تدمريها 

.
14

العتد�ء

رفعت منظمات حقوق �الإن�صان �لدولية مذكرة الأمني عام �الأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص،   •

�ملذكرة  وعّدت  �ل�صود�ء“.  “�لقائمة  �صمن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  بو�صع  وتطالبه  فيها  حتثه 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي جزء�ً من جماعات م�صلحة يف �لعامل م�صوؤولة عن �إيقاع �ل�رشر باالأطفال 

�لع�صكرية يف �الأر��صي  �لنز�عات �مل�صلحة، و�رتكاب جر�ئم بحقهم، وذلك خالل هجماته  يف 

.
15

�لفل�صطينية

اجلمعة، 2017/3/3

مليون   50 قدمت  قطر  �أن  �حل�صاينة  مفيد  �لفل�صطيني  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أكد   •

دوالر �أمريكي لقطاع �الإ�صكان يف قطاع غزة، �صمن منحة �ملليار دوالر �لتي �أعلن عنها �الأمري 

�ل�صابق لقطر حمد بن خليفة �آل ثاين مبوؤمتر �لقاهرة يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014، عقب 

.
16

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة، لدعم ملف �الإعمار

�صكلت قو�ت �الحتالل لو�ًء جديد�ً؛ للرد على ما �أ�صمته تهديد�ت �الأنفاق للم�صتعمر�ت �ملحاذية   •

�أفر�د  من  مئات  من  يتكون  �لذي  �جلديد  �للو�ء  �إن  �لثانية  �لعبية  �لقناة  وقالت  غزة.  لقطاع 

قو�ت “حر�ص �حلدود“ يبد�أ تدريباته يف �الأيام �لقادمة. ووفق �لقناة �لعبية يتزود �أفر�د �للو�ء 

مروحية  وطائر�ت  ليلية،  روؤية  وو�صائل  خا�صة،  و�أ�صلحة  متطورة،  تكنولوجية  بو�صائل 

.
17

بدون طيار، ودر�جات نارية، وجر�فات، و�صيار�ت جيب حتمل مد�فع ر�صا�ص ثقيلة
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طالبت جمموعة من جنود �الحتياط �الإ�رش�ئيليني باإلغاء ت�صمية �صارع على ��صم يا�رش عرفات   •

.
يف قرية جت �لفل�صطينية د�خل �أر��صي فل�صطني �ملحتلة �صنة 181948

�الإقليمي  �لنهائي  �إىل  بريزيت  جامعة  من  فل�صطينيني  طالب  �أربعة  من  مكّون  فريق  و�صل   •

يف  �لفل�صطيني  �لفريق  فوز  حال  ويف  �لثامنة.  �صنتها  يف  �لدولية   Hult Prize هالت  جلائزة 

�لنهائي �الإقليمي فاإنه �صي�صارك يف �لنهائيات �لتي �صتقام يف �أيلول/ �صبتمب 2017 يف مقاطعة 

كلينتون بيل  �ل�صابق  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أفكار  من  هي  هالت  وجائزة  �الأمريكية.   و��صنطن 

 Clinton Global �لعاملية  كلينتون  “مببادرة  ي�صمى  ما  عليها  وت�رشف   ،Bill Clinton

 Hult International Business �لدولية  لالأعمال  هالت  كلية  مع  باال�صرت�ك   “Initiative

.
19

School، وت�صعى الإيجاد حلول خالقة مل�صاكل �لعامل

و�صلت بعثة ر�صمية عن �لكوجنر�ص �الأمريكي �إىل �لكيان �الإ�رش�ئيلي، وذلك لدر��صة م�صاألة   •

و�ل�صيا�صية،  �لعملية  �لناحيتني  من  �ملحتلة  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل 

.
20

بح�صب ما ذكر ع�صو �لكني�صت �ملتطرف يهود� جليك

�أعمال  يف   ،International Socialist Organization �لدولية  �ال�صرت�كية  منظمة  �نتخبت   •

نائباً  �صعث  ونبيل  لها،  رئي�صاً   George Papandreou باباندريو  جورج   ،25 �لـ  موؤمترها 

.
21ً

للرئي�ص، ولوي�ص �أياال Luis Ayala �أميناً عاما

ال�صبت، 2017/3/4

ل�صالح  يعملون  �أطباء  فل�صطني  �الأ�رشى و�ملحررين يف  �صوؤون  تقرير �صادر عن هيئة  �تهم   •

بـ“تعذيب  �جلي�ص،  ومع�صكر�ت  �الأمنية،  �الأجهزة  ولدى  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  م�صلحة 

�الأ�رشى �لفل�صطينيني، و�ل�صغط �لنف�صي عليهم، و�إهمالهم �صحياً“، وتركهم “فري�صة ل�صتى 

و�ملو�ثيق  و�أخالقها  �لطب  مهنة  �آد�ب  �لتز�مهم  وعدم  �أج�صامهم،  يف  تتفاقم  �لتي  �الأمر��ص 

.
�لدولية و�الإن�صانية“22

�لت�صجيل و�لن�رش و�العرت��ص  �لفل�صطينية عن فتح مر�كز  �ملركزية  �أعلنت جلنة �النتخابات   •

يف جميع �لهيئات �ملحلية بال�صفة �لغربية. وقالت �للجنة، يف بيان لها، �إنها فتحت 758 مركز�ً 

.
23

للت�صجيل يف 391 هيئة حملية بال�صفة �لغربية، مبا فيها �لقد�ص

ك�صف �ل�صفري �لفل�صطيني �ل�صابق، وع�صو �ملبادرة لـ“�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“،   •

باإجر�ء  �لكفيلة  و�ال�صتعد�د�ت  �لطرق  على  �لعمل  قريباً  �صيجري  �أنه  عن  حلوم،  ربحي 

تتز�من مع عملية مماثلة يف �لفل�صطينيني يف �خلارج، بحيث  �أماكن تو�جد   �نتخابات حرة يف 

�الحتالل،  عن  مناأى  “يف   ،1948 �صنة  �ملحتلة  و�الأر��صي  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 
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�لتحرير  منظمة  وموؤ�ص�صات  �لوطني  �ملجل�ص  يف  يثلونه  من  �ختيار  يف  كلمته  �صعبنا  ليقول 

�لفل�صطينية“. و�أ�صاف قائالً �إن �ملوؤمتر �لذي �نعقد يف 25 و2017/2/26، يف �إ�صطنبول، يهدف 

�أوالً و�أخري�ً �إىل �إعادة ت�صكيل منظمة �لتحرير على �لقو�عد و�الأ�ص�ص �لتي تاأ�ص�صت من �أجلها 

.
�ملنظمة، وعلى قاعدة �مليثاق �لقومي �لفل�صطيني �ملقر �صنة 1964 و�ملعدل ل�صنة 241968

�أعلنت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني عن م�صاركتها يف �النتخابات �ملحلية �لتي �صتجرى يف   •

.
�ل�صفة �لغربية فقط يف 252017/5/13

تو�صلت �للجنة �ملكلفة من �لقيادة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية يف لبنان بتنفيذ وثيقة �لتفاهم يف �صاأن   •

�لو�صع �الأمني يف خميم عني �حللوة لالجئني �لفل�صطينيني، بت�صكيل “�لقوة �مل�صرتكة“ حلفظ 

�للو�ء  �للجنة،  �لفل�صطيني يف لبنان، ع�صو  �لوطني  �الأمن  �أمن �ملخيم و��صتقر�ره. وقال قائد 

�صبحي �أبو عرب، �إن �الختالف بني هذه �لقوة و�لقوة �ل�صابقة، �لتي مّت حلها، هو “يف �لنوعية 

�الأ�صبوع  مطلع  �لفل�صطينية  �ل�صفارة  �جتماع  يف  عليه  �تفق  ما  �لتز�م  �لف�صائل  كل  وقر�ر 

�ملن�رشم“، على �أن متنح �صالحيات و��صعة بالتدخل �لفوري وقت �ل�رشورة من دون �لعودة 

.
26

�إىل �ملرجعية �ل�صيا�صية

بلدية  �ألكني، ونري بركات، رئي�ص  �الإ�رش�ئيلية زئيف  �لقد�ص يف �حلكومة  �أعلن وزير �صوؤون   •

ج “عطروت  �مل�صمى  قلنديا  يف  �ل�صناعية  �ملنطقة  م�رشوع  بدء  عن  �لقد�ص،  يف   �الحتالل 

تقارب  �مل�رشوع  م�صاحة  �أن  �لعبية   Kol Ha‘ir هعري  كول  �أ�صبوعية  وذكرت   .“Atarot C

(، و�صتخ�ص�ص يف �إطار هذ� �مل�رشوع ويف مرحلته �الأوىل 12 قطعة 
2
مئة دومن )نحو 100 �ألف م

�أغذية  10 م�صانع  12 م�صنعاً، بينها  ( لبناء 
2
�ألف م  70 70 دومناً )نحو  �أر�ص مب�صاحة نحو 

.
27

وم�صنعان للمعادن

�لقتلى خالل  �لكثري من  فقَد  �أن جي�صه  يعلون  �ل�صابق مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  �أكد وزير   •

�حلرب على قطاع غزة �صيف 2014. وقال خالل ندوة، يف معر�ص حديثه عن �أنفاق �ملقاومة 

يف غزة، �إن هناك �أ�صياء لي�ص لها حّل. وهاجم يعلون وزير �لدفاع �حلايل �أفيجدور ليبمان، 

متهماً �إياه مبحاولة ك�صب �الإعجابات على �لفي�صبوك، عب تهديد حما�ص وهنية بالقتل خالل 

48 �صاعة. و�أ�صار يعلون �إىل �أنه �صين�صئ حزب �صيا�صي جديد خلو�ص �ملناف�صة يف �النتخابات 

.
28

�ملقبلة

االأحد، 2017/3/5

ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص �لنقاب عن �أن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صعى يف �أيلول/ �صبتمب   •

2016 �إىل حماولة �إطالق مبادرة لعقد موؤمتر قمة �إقليمي يف �لقاهرة مب�صاركة م�رش و�الأردن، 
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�ملعار�صة  لرئي�ص  وقّدم  و�الإمار�ت،  �ل�صعودية  بينها  �لعربي،  �خلليج  دول  من  عدد  ورمبا 

�إ�صحق هرت�صوغ وثيقة من ثمانية بنود يعّب فيها عن �لتز�مه بحل �لدولتني، �إال �أن نتنياهو 

�صّم  حماولة  �أحبط  ما  وهو  �لفكرة،  هذه  عن  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  مطلع  يف  وتر�جع  عاد 

.
29

هرت�صوغ لالئتالف �حلكومي

فتح  حركة  من  �ملف�صول  �لقيادي  من  و�ملقرب  دلياين،  ديرتي  فتح  حركة  عن  �لنائب  قال   •

11 �صاباً من  �لفل�صطينية تو��صل �عتقال  �لتابعة لل�صلطة  �إن �الأجهزة �الأمنية  حممد دحالن، 

كو�در فتح �ملوؤيدة لدحالن يف �ل�صفة. و�أو�صح دلياين �أن هوؤالء �ل�صبان �عتقلو� على خلفية 

.
30

م�صاركتهم يف موؤمتر لل�صباب عقد يف مدينة عني �ل�صخنة �مل�رشية قبل عدة �أ�صابيع

على  �مل�صتمر  �خلالف  �إن  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  يو�صف  �أبو  و��صل  قال   •

ت�صكيل حكومة وحدة وطنية فل�صطينية جديدة، يعيق عقد �جتماع جديد للجنة �لتح�صريية 

للمجل�ص �لوطني. و�أكد �حتمالية عقد جل�صة لهذ� �ملجل�ص باأع�صائه �ل�صابقني، حال ��صتمرت 

�خلالفات، وهو �أمر ترف�صه حركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. وقال �أبو يو�صف، حني �صئل 

�إن كانت هناك نية لعقد �جتماع جديد للجنة �لتح�صريية يف بريوت جمدد�ً، �إن ذلك �الأمر “غري 

.
و�رد“31

�أعلنت �للجنة �الإد�رية �لعليا يف قطاع غزة عن �إلغاء �إجازة يوم �ملر�أة �لعاملي، وقالت “�إن يوم   •

.
�الأربعاء 2017/3/8 هو يوم عمل ر�صمي“32

جت، لقرية  �ملحلي  �ملجل�ص  رئي�ص  �إىل  �أمر�ً  درعي  �أرييه  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير  �أ�صدر   • 

حممد وتد، ينحه فيها 48 �صاعة الإز�لة �لالفتة �لتي حتمل ��صم �لرئي�ص �لفل�صطيني �لر�حل 

.
33

يا�رش عرفات على �صارع يف �لقرية

�أكدت حركة فتح يف بيان �صدر عن مفو�صية �الإعالم و�لثقافة،  �أن قر�ر �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية   •

منع ت�صمية �صارع با�صم يا�رش عرفات يف بلدة جت، موقف معاٍد لل�صالم ورموزه، ورموز 

 .
34

�لوطنية �لتحررية �لفل�صطينية

�أكد �ملحامي �لفل�صطيني �ملقيم يف �لد�خل �ملحتل عمر �خلماي�صي �أن نحو 50 �ألف منزل عربي   •

.
35

يف �لد�خل �لفل�صطيني �ملحتل �صنة 1948 مهددة بالهدم

�الأ�رشى  بحق  فر�صت  �لتي  �لغر�مات  جمموع  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت   •

�الأطفال دون �صّن 18 عاماً يف �صجن عوفر، خالل �صهر �صباط/ فب�ير 2017، قد و�صلت �إىل 

ما يقارب 57 �ألف �صيكل )نحو 15.13 �ألف دوالر(. و�أو�صح حمامي �لهيئة لوؤي عكة، �أنه مّت 

.
36

�إدخال 50 �أ�صري�ً قا�رش�ً �إىل ق�صم �الأ�صبال يف �صجن عوفر خالل �ل�صهر نف�صه
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االإثنني، 2017/3/6

عقب  �الأعرج،  با�صل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  لقو�ت  و�ملطارد  �لفل�صطيني  �لنا�صط  ��صت�صهد   •

��صتباك م�صلح مع قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف مدينة ر�م �هلل، وذلك بعد عدة �صهور على 

مطاردته. وحاولت قو�ت �الحتالل �عتقال �الأعرج عقب دهم منزله يف قرية �لوجلة مبحافظة 

بيت حلم، بعد �أيام من �الإفر�ج عنه من �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، برفقة �أربعة من �أ�صدقائه، 

.
37

ثّم �عتقل �أ�صدقاوؤه، ورف�ص �الأعرج ت�صليم نف�صه

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، �أمام �للجنة �لبملانية �الإ�رش�ئيلية لل�صوؤون   •

�إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب حذرت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية  �إن  �الأمنية و�خلارجية، 

�صيوؤدي  )�ل�صفة(،  و�ل�صامرة  يهود�  يف  �ل�صيادة  فر�ص  “�إىل  يقود  عمل  �أي  �أن  من  مبا�رشة، 

�إىل ن�صوب �أزمة“. وقال ليبمان “�إنني �أريد �أو �أو�صح موقفي، وهو �أن علينا �النف�صال عن 

.
�لفل�صطينيني، وعدم ��صتيعابهم يف مناطقنا“38

قال نبيل �صعث، م�صت�صار �لرئي�ص حممود عبا�ص لل�صوؤون �لدولية، يف حديث الإذ�عة “�صوت   •

�إقد�مها على  �أن  �أبلغ �لواليات �ملتحدة �الأمريكية  فل�صطني“ �لر�صمية، �إن �جلانب �لفل�صطيني 

.
نقل �صفارتها يف “�إ�رش�ئيل“ من تل �أبيب �إىل �لقد�ص يلغي دورها يف �أي “عملية �صالم“39

�جلن�صية،  �صحب  قانون  على  و�لثالثة،  �لثانية  بالقر�ءتني  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  �صادق   •

�ملعروف با�صم “قانون عزمي ب�صارة“، باأغلبية 51 �صوتاً ومعار�صة 17. وبح�صب �لقانون 

�جلديد، فاإن “�ملحكمة ت�صتطيع منع م�صتبه به ]باالإرهاب[ من �لدخول �إىل �لبالد للم�صاركة 

�أمن  ملمو�صاً على  �أن دخوله ي�صكل خطر�ً  �قتنعت  �ملد�والت ب�صاأنه لفرتة حمّددة يف حال  يف 

�لدولة و�صالمة �جلمهور، وال يوجد طريقة �أخرى ملنع هذ� �خلطر“، كما ي�صمح هذ� �لقانون 

للمحكمة باإجر�ء مد�والت ب�صاأن �صحب مو�طنة “م�صتبهني باالإرهاب“، حتى يف �حلاالت �لتي 

.
40

ال ي�صتطيعون �أو ال يريدون فيها �لو�صول �إىل “�إ�رش�ئيل“ للم�صاركة يف هذه �ملد�والت

�إىل  دخول  تاأ�صرية  منح  ينع  قانون  �قرت�ح  على  �لنهائية،  بالقر�ءة  �لكني�صت،  �صادق   •

.
“�إ�رش�ئيل“، �أو ت�رشيح مكوث يف “�إ�رش�ئيل“، ملو�طنني �أجانب يدعون ملقاطعة “�إ�رش�ئيل“41

�ملعهد  موؤ�ص�ص  �إن  له،  بيان  يف   ،Jerusalem Institute for Justice للعدل  �لقد�ص  معهد  قال   •

نائب  �صّد  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  بدعوى  تقدم   Michael Myers مايرز  ميخائيل 

تتهم  �لدعوى  �أن  �إىل  �ملعهد  و�أ�صار  هنية.  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص 

بـ“�النتهاك �ملن�صق و�لوح�صي حلقوق �الإن�صان  هنية، ب�صفته زعيماً حلما�ص يف قطاع غزة، 

�لفل�صطيني يف قطاع غزة، خالل عملية �جلرف �ل�صامد يف عام 2014“. وترتكز �لدعوى على 

.
42

�تهام هنية بانتهاك حقوق �لفل�صطينيني، ولي�ص �الإ�رش�ئيليني
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قال حممد ��صتية، رئي�ص �ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار، �إن موؤ�رش�ت �صوق   •

�لعمل �لفل�صطيني ل�صنة 2016 مقلقة جد�ً، م�صري�ً �إىل �أن �أ�صد �ملوؤ�رش�ت خطورة �رتفاع عدد 

2016 عن �ل�صنة �لتي �صبقتها،  15l% مع نهاية  “�إ�رش�ئيل“ و�مل�صتعمر�ت بن�صبة  �لعاملني يف 

.
43

لي�صل �لعدد �إىل 128,800 عامل وعاملة يف “�إ�رش�ئيل“، منهم نحو 24,200 يف �مل�صتعمر�ت

قال رئي�ص �للجنة �لفرعية ل�صوؤون �الأمن �لقومي يف �لكوجنر�ص �الأمريكي رون دي �صانتي�ص   •

Ron DeSantis، يف ختام حمادثات مع م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني يف �لقد�ص، �إنه ياأمل �صدور قر�ر 

.
من �لرئي�ص دونالد تر�مب بنقل �صفارة بالده من تل �أبيب �إىل �لقد�ص يف �أيار/ مايو 442016

الثالثاء، 2017/3/7

�النق�صام  �أطر�ف  �إن  �ملحمود  يو�صف  �لفل�صطينية  �حلكومة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  قال   •

�لوطنية،  �لوحدة  و��صتعادة  �مل�صاحلة  جهود  تعطيل  على  ت�رش  ز�لت  ما  حما�ص  حركة  يف 

غزة.  قطاع  جتاه  م�صوؤولياتها  حتمل  من  �حلكومة  متكني  عدم  يف  �مل�صتمر  عملها  خالل  من 

 و�أ�صاف �أن �حلكومة تخ�ص�ص ما يقارب ن�صف �ملو�زنة ملحافظات قطاع غزة، وتلتزم بدفع

80 مليون �صيكل )نحو 23.23 مليون دوالر( �صهرياً ل�صالح �لكهرباء، �إ�صافة �إىل �اللتز�مات 

فر�ص  ولكن  يومياً،  �صاعة   12–8 من  �لكهربائي  �لتيار  توفر  �أن  �ملفرت�ص  من  �لتي  �الأخرى 

كان  كما  �صاعات  ثالث  �إىل  �ملدة  تلك  يقل�ص  �لكهرباء  �رشكة  على  �صيطرتها  حما�ص  �أطر�ف 

.
45

يحدث يف وقت قريب

�أكدت حركة حما�ص �أن ما جاء يف بيان حكومة ر�مي �حلمد �هلل، و�دعاء�تها بعدم متكينها من   •

�إد�رة ملف �لكهرباء يف غزة يعك�ص طريقة تفكري هذه �حلكومة و�صيا�صاتها �ملك�صوفة و�ملخيبة 

�ل�صلطة  رئي�ص  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  برهوم،  فوزي  �حلركة  با�صم  �لناطق  وقال  لالآمال. 

�لفل�صطينية حممود عبا�ص ورئي�ص حكومته ر�مي �حلمد �هلل ما ز�لو� ي�رشون على ��صتكمال 

دورهم يف ح�صار غزة بكل �لطرق و�الأ�صاليب، متجاهلني كل �جلهود، و�حللول، و�حلر�كات 

.
46

�ل�صعبية، و�لوطنية، و�لف�صائلية، و�الإن�صانية حلل �أزمة �لكهرباء

�ألف   100 قر�بة  َيُهمُّ  �إنه  تقول  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �تفاق  �إىل  �لفل�صطينية  �لعمل  وز�رة  تو�صلت   •

ويحظر  �حلو�جز،  عب  دخولهم  �إجر�ء�ت  ت�رشيع  ي�صمن  حيث  �الحتالل،  لدى  عامل 

 ��صتخر�ج ت�صاريح عمل �إال من خالل �ل�صلطة �لفل�صطينية، �لتي �صتتوىل بدورها �لتن�صيق مع

.
47

تل �أبيب

�صّن �الأب مانويل م�صلم، �لر�عي �لروحي للعامل �مل�صيحي يف �الأر��صي �ملحتلة، �نتقاد�ً الذعاً   •

لل�صلطة �لفل�صطينية على ��صتمر�رها يف �لتن�صيق �الأمني، و�لذي �أّدى ال�صت�صهاد �لع�رش�ت من 
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�ملقاومني يف �ل�صفة �ملحتلة. وخاطب �الأب م�صلم �أهل �ل�صفة �ملحتلة، بالقول: “يجب �لبدء فور�ً 

�أن ياأخذ بيده قر�ر  بالع�صيان �ملدين الإ�صقاط �ل�صلطة و�إ�رش�ئيل و�الحتالل، و�ل�صعب يجب 

.
�لثورة“48

�ليهودية  �لكن�ص  عدد  �إن  بكري�ت  ناجح  �لقد�ص  �أوقاف  د�ئرة  يف  و�لتاأهيل  �لتعليم  مدير  قال   •

�لبلدة  �صور  د�خل  كني�صاً   75 منها   ،104 �إىل  و�صل  وحولها  بالقد�ص  �لقدية  �لبلدة  د�خل 

 .2016 22l% من م�صاحتها لغاية نهاية �صنة  �لقدية، �لتي مّت م�صادرة وتهويد ما جمموعه 

�أن �إىل  �صالح،  ر�مي  �الإن�صان  وحقوق  �لقانونية  للم�صاعد�ت  �لقد�ص  مركز  مدير   و�أ�صار 

�لقد�ص، و�لتي  مّت هدمها د�خل مدينة  �لتي  �ملن�صاآت  �الأ�صو�أ من حيث عدد  2016 كانت  �صنة 

.
49

بلغت 171 من�صاأة

462 فل�صطينية نتيجة �حلرب  ��صت�صهاد  �أجل فل�صطينيي �صورية  �لعمل من  وثقت جمموعة   •

�لنظر يف  376 �مر�أة بالغة، و�لباقي من �الأطفال. ولفتت �ملجموعة  �لد�ئرة يف �صورية، بينهن 

تقريرها “�الأرو�ح �ملهدورة“، مبنا�صبة �ليوم �لعاملي للمر�أة، �إىل �أن “33 �مر�أة فل�صطينية ق�صو� 

13.37l%“. كذلك مّت توثيق �عتقال  خالل �لهجرة من �صورية �إىل خارجها، وي�صكلون ن�صبة 

�لنظام 94 �مر�أة، ما يز�ل منهن 61 فل�صطينية جمهولة �مل�صري يف �أقبية �ل�صجون و�ملعتقالت. 

.
50

�إ�صافة �إىل مقتل 34 �مر�أة حتت �لتعذيب يف معتقالت �لنظام

�أن �لقاهرة بد�أت بتطوير �ل�صالة �مل�رشية  ك�صف �ل�صحفي �مل�رشي �أحمد جمعة �لنقاب عن   •

.
51

مبعب رفح، ال�صتيعاب حركة �مل�صافرين، مبا يليق ب�صمعة �لدولة �مل�رشية

موقع  على  تغريدة  يف  هايل،  نيكي  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �صفرية  دعت   •

تويرت، بعد �جتماعها بال�صفري �لفل�صطيني ريا�ص من�صور يف مقر �الأمم �ملتحدة بنيويورك، 

.
52

�لفل�صطينيني �إىل �لتفاو�ص �ملبا�رش مع “�إ�رش�ئيل“ بدل �لتوجه للمنظمة �لدولية

االأربعاء، 2017/3/8

�أقر �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، بالقر�ءة �لتمهيدية، م�رشوعي قانون؛ �الأول يحظر �أذ�ن �مل�صاجد   •

�أجو�ء عا�صفة، وقد  �أذ�ن �لفجر دون �صو�ه. و�صهدت جل�صة �لت�صويت  كلياً، و�لثاين يحظر 

�لقائمة خطاب  طيبي  �أحمد  �لنائب  �ألقى  حني  يف  �لقانون.  ومّزق  عودة  �أين  �لنائب   وقف 

�لعربية �مل�صرتكة، ويف ختام خطابه، مزق �لقانون، ود��ص عليه، ومّت �إخر�ج �لنائبني من �جلل�صة 

وعار�صه �حلاكم،  �الئتالف  نو�ب  جميع  من  نائباً   55 بدعم  �لقانون  وحظي  �لنقا�ص.   وقت 

48 نائباً من جميع نو�ب �ملعار�صة. وقد الحظ مر��صل �صحيفة �لغد �أن نو�باً من �لتيار �الأكرث 

.
53

ت�صدد�ً يف حزب �لليكود، مل ي�صاركو� يف �لت�صويت، �أبرزهم �لنائب �ملتطرف يهود� جليك
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�لتغيري و�الإ�صالح،  �ملنعقدة يف غزة، مب�صاركة نو�ب كتلة  �لت�رشيعي يف جل�صته  �أقّر �ملجل�ص   •

�الأر��صي  على  �لتعدي  حظر  قانون  وم�رشوع  �لق�صائية،  �ل�صلطة  لقانون  معدل  م�رشوع 

�حلكومية بالقر�ءة �الأوىل. وقال �لنائب �مل�صت�صار حممد فرج �لغول، رئي�ص �للجنة �لقانونية 

يف �ملجل�ص، �إن �ملجل�ص �أقر قانون �ل�صلطة �لق�صائية بالقر�ءة �الأوىل ب�صبب �نتهاء والية �لرئي�ص 

.
54

حممود عبا�ص �لقانونية

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص �صامي خاطر �أن “وثيقة �صيا�صية �صت�صدر عن   •

بعد نحو  �لعامة  �الآن، تعك�ص توجهات �حلركة وجتربتها ومبادئها  حما�ص خالل �صهر من 

�أكرث  “م�صى على �لبدء يف �صياغة هذه �لوثيقة  �أنه  30 عاماً من تاأ�صي�صها“. و�أو�صح خاطر 

�ل�صورية و�لتنفيذية للحركة“. و�أ�صاف:  �ملوؤ�ص�صات  �لزمن، و�أنها مرت على  من عامني من 

و�أهد�فها  ومبادئها،  �الأ�صا�صية،  وتوجهاتها  �حلركة،  جتربة  تنزيل  هو  �لوثيقة  “م�صمون 
�صمن وثيقة معلنة من م�صادرها �حلقيقية ولي�ص كما ينقل عنها �الآخرون“. و�أكد �أن “�لوثيقة 

ال حتمل �أي مر�جعة بالن�صبة لتحرير �الأر�ص، و�إن كانت �أبدت مرونة يف �إد�رة �ل�رش�ع تبعاً 

 .
للتو�فق �لوطني“55

تد�عيات  من  قا�صم،  حازم  �حلركة  با�صم  للناطق  �صحفي  حديث  يف  حما�ص،  حركة  حّذرت   •

مكب�ت  عب  �الأذ�ن  رفع  مبنع  يق�صي  قانون  م�رشوع  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  م�صادقة 

.
56

�ل�صوت يف �مل�صاجد �ملوجودة د�خل �خلط �الأخ�رش

�الأمريكية  �خلارجية  وزير  مع  لقائه  يف  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  دعا   •

ريك�ص تيلر�صون، �لواليات �ملتحدة �إىل �لقيام باإعادة �لنظر يف �صيا�صتها جتاه جمل�ص حقوق 

�الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة، وجتاه وكالة �الأونرو�. و�دعى ليبمان �أن هذه �ملوؤ�ص�صات ال 

بـ“�الفرت�ء على  �الإن�صان  تقوم بالدور �ملطلوب منها، وبدالً من ذلك، ين�صغل جمل�ص حقوق 

.
�إ�رش�ئيل، وحماولة �مل�ص بها عن طريق ت�صويه �لو�قع“57

قال قائد �لقو�ت �جلوية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ت�صفيكا يا�صوموفيت�ص Zvika Haimovich �إن   •

حركة حما�ص حت�ّصن من قدر�تها �ل�صاروخية وجتري جتارب يومية عليها، ما ي�صري �إىل �أن 

.
58

“�إ�رش�ئيل“ يف �حلرب �لقادمة مع غزة قد تتعر�ص ملئة �صاروخ يف وقت و�حد
م�رش،  يف  وتخابر  جت�ص�ص  ق�صية  �أكب  على  �ل�صتار  �الإ�صماعيلية  جنايات  حمكمة  �أ�صدلت   •

Ovadia case. وق�صت �ملحكمة باملوؤبد على كل  “�صبكة عوفاديا“  با�صم  �إعالمياً  و�ملعروفة 

من �ملتهم عودة طلب �إبر�هيم برهم، و�صالمة حامد فرحان �أبو جر�د ح�صورياً. كما ق�صت 

غيابياً باملوؤبد على �ملتهمني حممد �أحمد عيادة �أبو جر�د، و�صتة �إ�رش�ئيليني منهم �أربعة �صباط 

.
59

بجهاز �ملخابر�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية
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�لفل�صطيني،  �ل�صعب  لدعم  و�الإن�صاين  �لتنموي  �مللتقى  �لدوحة  �لقطرية  بالعا�صمة  �فتتح   •

بهدف  ودولية،  �إقليمية  �إن�صانية  منظمة   75 مب�صاركة  �خلريية  قطر  موؤ�ص�صة  نظمته  و�لذي 

تن�صيق �جلهود و�إطالق مبادر�ت تنموية مل�صاعدة �لفل�صطينيني. وقال �ملدير �لعام ل�صندوق 

قطر للتنمية، ر�عي �مللتقى، �إن �إجمايل �لدعم �لذي قدمته قطر من خالل �ل�صندوق فقط، و�صل 

.
60

�إىل 810 ماليني دوالر يف �ل�صنو�ت �خلم�ص �ملا�صية

اخلمي�س، 2017/3/9

�الأوقاف،  جمل�ص  عليه  وّقع  م�صرتك،  بيان  يف  �لقد�ص،  يف  �الإ�صالمية  �لهيئات  دعت   •

�لقد�ص ومفتي  بالقد�ص،  �لعليا  �الإ�صالمية  و�لهيئة  �لقد�ص،  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف   ود�ئرة 

و�لديار �لفل�صطينية؛ �لفل�صطينيني �إىل عدم �المتثال لقانون فر�ص قيود على ��صتخد�م مكب�ت 

.
61

�ل�صوت يف �الأذ�ن

بينهم  �لغربية،  �ل�صفة  �أنحاء  يف  فل�صطينياً   14 طالت  �عتقاالت  حملة  �الحتالل  قو�ت  �صنّت   •

�إىل  �أعد�د �لنو�ب �لفل�صطينيني �الأ�رشى  �لنائب عن حمافظة �خلليل �صمرية �حلاليقة، لريتفع 

.
62

ع�رشة

ك�صف �صالح �لبدويل، �لقيادي يف حركة حما�ص، عن توجه �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني   •

لعمل �لقانونية  �ملرجعية  ب�صفته  غزة،  قطاع  يف  �لو�قع  مع  تتالءم  �إد�رية  �صيغة   الإيجاد 

وكالء �لوزر�ء يف �لقطاع؛ من �أجل تخفيف �ل�صغوطات �لتي يو�جهونها، ومبا ي�صكل ر�فعة 

.
63

للعمل �الإد�ري

جمريات  عن  �ملدنيني  لتحييد  ت�صعى  و�أنها  �الأطفال،  ت�صتهدف  ال  �أنها  �لق�صام  كتائب  �أكدت   •

�لكتائب، يف كلمة م�صجلة لها خالل ندوة حو�رية، دعاية �الحتالل  �لع�صكري. ونفت  �لعمل 

و�ملوؤ�ص�صات  و�مل�صت�صفيات  �لعبادة  دور  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ��صتخد�م  وزعمه  �ل�صهيوين، 

.
64

�ملدنية، دروعاً ب�رشية حلماية عنا�رشها وقادتها

�لرو�صي  �لرئي�ص  لقائه  خالل  بحث  �إنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

وعده  بوتني  �أن  نتنياهو  و�أ�صاف  غزة.  قطاع  يف  �الأ�رشى  �جلنود  ق�صية  بوتني،  فالديري 

بامل�صاعدة يف هذه �لق�صية، و�لعمل على �إعادة �الإ�رش�ئيليني �الأ�رشى، و�جلثث �ملحتجزة لدى 

�صورية  يف  �إير�ن  تو�جد  م�صاألة  بوتني  �أمام  طرح  �أنه  نتنياهو  وذكر  �لفل�صطينية.  �لف�صائل 

وبناء قو�عد ع�صكرية لها وتعزيز نفوذها �لع�صكري، موؤكد�ً �أن ممار�صات �إير�ن هناك تقّو�ص 

.
65

وتهدد �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، ومبيناً �أن “�إ�رش�ئيل“ لن تقبل بذلك

قالت ت�صيبي ليفني، �لقيادية يف �ملع�صكر �ل�صهيوين، �إن “�لهدف من قانون �ملوؤذن هو لي�ص   •

“�أنها  �صحفي،  ت�رشيح  يف  ليفني،  و�أ�صافت  و�لتوتر“.  �لكر�هية  ن�رش  و�إمنا  �ل�صوت  منع 
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�أجل  من  معاً  نحاربهم  �أن  يجب  �لذين  �ملتكبين  ولكن  �الإ�رش�ئيليني،  �لعرب  م�صاألة  لي�صت 

هوية دولة �إ�رش�ئيل“. وقال رئي�ص حزب ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل( يائري البيد، �إنه “يخجل 

.
كيهودي من هذه �خلطوة“66

ر�صدت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية ميز�نية بقيمة مليار �صيكل )نحو 270 مليون دوالر( وذلك   •

�صحيفة  وبح�صب  �لنقب.  �إىل  �لبالد  مركز  من  �لع�صكرية  �ل�صناعات  نقل  يف  �لبدء  �أجل  من 

كلكلي�صت Calcalist فقد تقرر �لبدء بخطو�ت عملية لنقل �ملع�صكر�ت و�ل�صناعات �لع�صكرية 

�ملمتدة على م�صاحة تبلغ �أكرث من �صبعة �آالف دومن )�صبعة كيلومرت�ت مربعة(، �إىل �صحر�ء 

.
67

�لنقب، حيث �صيبنى مكانها م�صاريع �إ�صكان ت�صمل �أكرث من 20 �ألف وحدة �صكنية

قررت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ال�صتعانة بنحو �ألفي عامل �أجنبي، من �أجل ت�رشيع بناء �جلد�ر   •

يف حميط قطاع غزة. وُيتوقع ��صتخد�م ما بني 1,500–2,000 عامل �أجنبي للم�صاعدة يف بناء 

.
68

�جلد�ر �أ�صفل �الأر�ص

�أن  و�ملقد�صات،  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  للهيئة  �لعام  �الأمني  عي�صى،  حنا  ك�صف   •

مليون   100 من  يقرب  ما  �لقد�ص  �رشقي  يف  �لفل�صطينيني  من  �صنوياً  جتمع  �الحتالل  بلدية 

من  وغريها  و�لتعليم  �لتحتية  �لبنية  لتطوير  وتخ�ص�صها  ت�رشفها  لكنها  ك�رش�ئب،  دوالر 

 .
69

�لتفا�صيل على �جلزء �لغربي، �أي للم�صتوطنني �ليهود يف �ملدينة

على   110 �لـ  للمرة  �لنقب  يف  �لعر�قيب  قرية  منازل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  هدمت   •

.
70

�لتو�يل

قال مارك تونر Mark C. Toner، �لقائم باأعمال �ملتحدث بل�صان وز�رة �خلارجية �الأمريكية   •

�لتحتية،  �لبنى  �ملياه،  مثل  �لغربية  �ل�صفة  يف  مل�صاريع  دوالر  مليون   220.3 حتويل  “مّت  �أنه 

�إعادة  �إىل  �إ�صافة  �لقانون  و�صيادة  �ملحلي  �حلكم  �ملدين،  �ملجتمع  �ملتجددة،  �لطاقة  �لتعليم، 

�ل�صلطة  �إىل  مبا�رشة  �صيتوجه  �الأمو�ل  هذه  من  �صيء  “ال  �أن  تونر  و�أو�صح  غزة“.  �إعمار 

.
�لفل�صطينية“71

�الأمريكي على تعيني ديفيد فريدمان  �ل�صيوخ  �لعالقات �خلارجية يف جمل�ص  �صادقت جلنة   •

.
�صفري�ً للواليات �ملتحدة لدى “�إ�رش�ئيل“72

اجلمعة، 2017/3/10

تلقى رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �ت�صاالً هاتفياً من �لرئي�ص �الأمريكي دونالد   •

تر�مب. وقال �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة نبيل �أبو ردينة، �إن �لرئي�ص تر�مب وّجه دعوة 

.
73

ر�صمية للرئي�ص عبا�ص لزيارة �لبيت �الأبي�ص قريباً، لبحث �صبل ��صتئناف �لعملية �ل�صيا�صية
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�الأمة  بعقيدة  �مل�صا�ص  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �أكد   •

ومقد�صاتها �صيفجر طاقاتها ومقاومتها �صّد �الحتالل. وقال هنية، خالل كلمة له يف �فتتاح 

م�صجد �لعكلوك �صمال قطاع غزة، �إن قر�ر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مبنع �الأذ�ن يف �لقد�ص �ملحتلة 

قر�ر فا�صل لن يكتب له �لنجاح. و�أ�صاف، �إذ� كان هذ� �لقر�ر بالقر�ءة �لتمهيدية، فهو �صيكون 

.
74

مرحلة متهيدية لزو�ل �الحتالل

قال رئي�ص كتلة �لبيت �ليهودي �لوزير نفتايل بينيت، �إن �ملوؤ�ص�صات �للبنانية، و�لبنية �لتحتية،   •

�أن  يجب  هذه  “كل  �للبناين،  �جلي�ص  وقو�عد  و�جل�صور،  �لكهرباء،  توليد  وحمطات  و�ملطار، 

تكون �أهد�فاً �رشعية ملهاجمتها �إذ� ن�صبت حرب. ويجب �أن نقول هذ� لهم وللعامل منذ �الآن. �إذ� 

�أطلق حزب �هلل �صو�ريخ على �جلبهة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية، فهذ� يجب �أن يعني �إعادة لبنان �إىل 

.
�لع�صور �لو�صطى“75

علق �الأ�صري �ل�صحفي حممد �لقيق �إ�رش�به �ملفتوح عن �لطعام منذ 33 يوماً، بعد �لتو�صل �إىل   •

.
�تفاق مع �صلطات �الحتالل، يق�صي باالإفر�ج عنه يف 762017/4/14

ال�صبت، 2017/3/11

�أعلن وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي �أن دولة فل�صطني �أ�صبحت ع�صو�ً مر�قباً يف   •

.
77Association of Caribbean States منظمة دول �لكاريبي

قال رئي�ص �الئتالف �حلكومي يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي ديفيد بيتان �إن رئي�ص �لوزر�ء بنيامني   •

نتنياهو لن ي�صتقيل من من�صبه “حتى لو وجهت الئحة �تهام �صّده“. ونقل موقع و�ال �لعبي 

عن بيتان قوله خالل ندوة ثقافية، “�أنا �أقول للجميع لن يكون هناك �أي لو�ئح �تهام �صّد بيبي 

.
الأنه ال يوجد �صيء“78

�الإ�صي  خمي�ص  غزة  قطاع  يف  �الإ�صالمية  باجلامعة  �لطب  كلية  يف  �ملحا�رش  �لطبيب  فاز   •

 Evidence-Based بالب�هني  �مل�صند  “�لطب  ثقافة  بن�رش  لدوره  �لطب،  يف  دولية  بجائزة 

جامعة  و�أو�صحت  �لقطاع.  يعي�صها  �لتي  �ل�صعبة  �لظروف  من  بالرغم   ،“Health Care

�أن �لطبيب �الإ�صي  University of Oxford �لبيطانية، عب موقعها �الإلكرتوين،  �أك�صفورد 

كوليج كيلوك  كلية  من  و�الإبد�ع  �الإجناز  بجائزة  فازو�  �أكادييني  ثالثة  من  �الأول   كان 

.
79Kellogg College’s Community Engagement and Academic Merit Award

االأحد، 2017/3/12

باختطاف  تنديد�ً  �حتجاجية  وقفة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  نظمت   •

�الحتالل نو�ب �ل�صعب �لفل�صطيني؛ و�أكد �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �أحمد بحر، 
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يف كلمة له خالل �لوقفة، رف�صه ل�صيا�صة �الحتالل باختطاف �لنو�ب. كما قال رئي�ص �لكتلة 

يف  �ملختطفني  �ل�صعب  ونو�ب  �لفل�صطينيني  باالأ�رشى  تفرط  لن  �حلركة  �إن  �لزهار  حممود 

.
80

�صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

�ل�صلح  حمكمة  �أمام  �عت�صمو�  �لذين  �ملتظاهرين  ع�رش�ت  �لفل�صطينية  �الأمن  �أجهزة  قمعت   •

�ل�صهيد با�صل �الأعرج ورفاقه �خلم�صة،  يف ر�م �هلل يف �ل�صفة �لغربية �حتجاجاً على حماكمة 

�أدى  ما  بع�صهم،  على  بال�رشب  و�عتدت  لتفريقهم،  و�لفلفل  و�لغاز  �ل�صوت  قنابل  و�أطلقت 

�إىل عدد من �الإ�صابات و�العتقاالت. فيما قررت حمكمة �ل�صلح �إغالق ملف �ل�صهيد �الأعرج، 

.
81

و��صتكمال حماكمة بقية رفاقه �الأ�رشى حالياً يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

تابعة حلركة حما�ص يف مناطق  �عتقال خاليا ع�صكرية  �الإ�رش�ئيلي عن  �ل�صاباك  �أعلن جهاز   •

خمتلفة بال�صفة �لغربية، جنحت بتنفيذ عدة عمليات، وجتنيد �صبان �أبدو� ��صتعد�دهم لتنفيذ 

.
82

عمليات �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية، بح�صب مز�عم �الحتالل

حّذر �لقيادي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل من خطورة ذهاب رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

حممود عبا�ص �إىل و��صنطن بطريقة �نفر�دية، بعيد�ً عن �الإجماع �لفل�صطيني. و�نتقد �لبدويل 

�الأمريكي  �لرئي�ص  �أجر�ها  �لتي  �لهاتفية  �ملكاملة  لنتائج  و�لت�صخيم“  بـ“�ملبالغة  و�صفه  ما 

�ملكاملة  تكون  �أن  �لبدويل  و��صتبعد  عبا�ص.  مع   2017/4/10 �جلمعة  يوم  تر�مب  دونالد 

ل�صالح فل�صطني، و�أعرب عن خ�صيته من �أن تكون جزء�ً من م�صار متكامل لت�صفية �لق�صية 

.
83

�لفل�صطينية

�لفل�صطينية،  �ل�صعبية لتحرير فل�صطني تعليق م�صاركتها باالنتخابات �ملحلية  �أعلنت �جلبهة   •

لوقفة  �لفل�صطينية  �الأمن  قو�ت  تفريق  على  �حتجاجاً   ،2017 مايو  �أيار/  يف  �إجر�وؤها  �ملزمع 

.
84

�حتجاجية يف مدينة ر�م �هلل، و�العتد�ء على �مل�صاركني فيها

رّد �ملتحدث با�صم حركة حما�ص يف لبنان ر�أفت مرة على �لت�رشيحات �لتي �أطلقها �لبطريرك   •

�ملاروين ب�صارة �لر�عي ب�صاأن �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، و�لتي دعاهم فيها �إىل �لرحيل، 

نَف�صاً  “حتمل  �أنها  �إىل  �لنظر  الفتاً   ،1975 �صنة  يف  �حلرب  �ندالع  م�صوؤولية  �إياهم  حممالً 

حتري�صياً وال تخدم �ال�صتقر�ر �للبناين“. وقال مرة: “�ملنطقة متر بو�حدة من �أ�صعب �ملر�حل، 

د�عي  ال  وبالتايل  �ملحلية،  و�النق�صامات  �خلارجية،  و�لتدخالت  �ملذهبية،  �ل�رش�عات  حيث 

ال�صتح�صار �ملا�صي و��صتخد�م لغة �لعنف، و�لتخوين، و�الإ�صاءة، و�لتحري�ص“. ور�أى مرة، 

�أن “ال مبر على �الإطالق للكالم �لذي �أطلقه �لر�عي“، م�صري�ً �إىل �أنه “ال يخدم �أجو�ء �لهدوء 

و�لود �لتي يجب �أن ت�صود �لعالقة �للبنانية – �لفل�صطينية“. و�أ�صاف: “�ملطلوب �لعودة للكالم 

.
�حلكيم، و�لعقالين، و�لو�عي، للمحافظة على م�صالح �للبنانيني، كما �لفل�صطينيني، �لعليا“85
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ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي،  و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  �إن  �الأوىل  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  قالت   •

كات�ص �أجرى يف �الأ�صابيع �ملا�صية حمادثات مع �الحتاد �الأوروبي وممثلني عن دول عربية، 

.
86

من �أجل �إقامة جزيرة ��صطناعية مقابل �صاطئ غزة

يتخرجون  طالب  �ألف   21 �أن  �إىل  �لقد�ص  �صحيفة  عليها  ح�صلت  و�أرقام  �إح�صائيات  ت�صري   •

بكالوريو�ص، خريج  �ألف   14 نحو  بينهم  من  غزة،  قطاع  وكليات  جامعات  من   �صنوياً 

و6 �آالف خريج دبلوم. و�أن نحو 48l% منهم يح�صل على فر�صة عمل موؤقت بعد �صنة على 

�الأقل من تخرجه، ونحو 25l% منهم يح�صلون على فر�صة عمل جيدة يف جمال تخ�ص�صهم 

.
87

بعد تخرجهم بفرتة ق�صرية

�أفرجت �الأجهزة �الأمنية عن �جلندي �أحمد �لدقام�صة، �لذي قال، قبل منع �ل�صحفيني من �لبقاء   •

�ل�صهيوين،  �لكيان  مع  �لتطبيع  كذبة  ت�صدقو�  “ال  عنه:  باالإفر�ج  مهنئني  ��صتقباله  مكان  يف 

�إىل �لناقورة  ومن  �لنهر،  �إىل  �لبحر  من  و�حدة  فل�صطني  �لدولتني،  حّل  كذبة  ت�صدقو�   وال 

.
�أم �لر�رش��ص، وال توجد دولة ��صمها �إ�رش�ئيل“88

�نتقد �ملمثل �الأمريكي �لعاملي ريت�صارد جري Richard Gere “�إ�رش�ئيل“، ب�صبب م�صتوطناتها   •

يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. وقال جري: “�مل�صتوطنات ��صتفز�ز �صخيف... �إنها بالتاأكيد لي�صت 

�صمن برنامج �صخ�ص يريد عملية �صالم حقيقية“. و�صدد على “�رشورة �إقامة دولتني تكون 

.
فيها �لقد�ص عا�صمة لل�صعبني، ومدينة مفتوحة حرة“89

االإثنني، 2017/3/13

��صت�صهد �صاب مقد�صي و�أ�صيب �رشطيان �إ�رش�ئيليان بعملية طعن مبنطقة باب �الأ�صباط يف   •

.
90

�لقد�ص

“يف  �لفي�صبوك:  على  �صفحته  على  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  كتب   •

م�صتهل حماولة جديدة لتحريك مفاو�صات �صيا�صية بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني، يجدر بنا 

��صتخال�ص �لعب من �ملا�صي. �لعبة �الأوىل هي �أن �أي حماولة حلل �مل�صاألة �لفل�صطينية على 

�أ�صا�ص �أر�ص مقابل �صالم م�صريها �لف�صل �مل�صبق“. و�أ�صاف �أن “�لطريق �لوحيد للتو�صل 

�إقليمية �صاملة“. و�صدد  �أر��ٍص، وتبادل �صكاين كجزء من ت�صوية  �إىل �تفاق د�ئم هي بتبادل 

على �أنه “ال يكن �أن تقوم دولة فل�صطينية من�صجمة من حيث �صكانها بدون �أي فرد يهودي، 

�صكانها  من   %22l مع  �لقومية  ثنائية  دولة  �إ�رش�ئيل  تكون  بينما  �لفل�صطينيني،  من   %100lو

.
�لفل�صطينيني“91
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رف�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  يف  �مل�صرتكة  �لعربية  �لقائمة  رئي�ص  عودة،  �أين  �لنائب  جدد   •

وقال  �ل�صكاين“.  بـ“�لتبادل  �خلا�ص  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �قرت�ح 

من لطردهم  “حماولة  هو  �ل�صمال  يف  �ملثلث  عرب  من  للتخل�ص  ليبمان  �صعي  �إن   عودة 

 .
�ملو�طنة“92

حتقيق،  جلنة  ت�صكيل  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لد�خلية،  وزير  �لفل�صطيني،  �لوزر�ء  رئي�ص  قرر   •

للوقوف على �أحد�ث “مبنى �ملحاكم“ يف �لبرية ويف حمافظة بيت حلم، ل�صمان �لو�صول �إىل 

.
93

حقيقة ما حدث

�لتابعة  �الأمن  �أجهزة  �أن قمع  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �لثاين لرئي�ص  �لنائب  ر�أى ح�صن خري�صة،   •

لل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل لوقفة �صلمية يوم �الأحد 2017/3/12، هو “ت�رشف خارج عن 

“�ل�صهيد �الأعرج  �أ�صود وحزين للفل�صطينيني“. وقال خري�صة  ثقافة �ل�صعب وتر�ثه، يف يوم 

من  �أن  �إىل  م�صري�ً  ومقاومته“،  وثباته  �صموده  يف  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �حلقيقي  �ملمثل  هو 

 .
94

مار�ص �لعنف يف ر�م �هلل �صّد �ملحتجني، �صيمار�صه غد�ً ويف �مل�صتقبل

فكرة  “رف�ص  حول  �صيا�صية  ندوة  خالل  ر�صو�ن،  �إ�صماعيل  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

غزة، قطاع  يف  م�صتقلة  دولة  الإقامة  ت�صعى  ال  “حما�ص  �إن  للقطاع“،  دولية  قو�ت   �إدخال 

وال تقبل بدول بدونه“. و�صدد على رف�ص حركته لفكرة �إدخال قو�ت دولية للقطاع، ور�أى 

“�لتهرب من �لو�قع �جلديد �لذي فر�صته �ملقاومة يف غزة ومن منح �ل�صعب  �أن �لهدف منها 

على فل�صطينية  دولة  باإقامة  حركته  قبول  عن  ر�صو�ن  �أعرب  كما  حلقوقه“.   �لفل�صطيني 

.
حدود 1967، مع عدم �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“95

للحكومة  �قرت�حاً   Miri Regev ريغف  ومريي  �ألكني  زئيف  �الإ�رش�ئيليان  �لوزير�ن  قدم   •

�الإ�رش�ئيلية لتاأ�صي�ص �صندوق لـ“تر�ث جبل �لهيكل“ )�أي �مل�صجد �الأق�صى(، مبيز�نية �صنوية 

على قر�ر  ياأتي رد�ً  باأنه  �قرت�حهما  �لوزير�ن  �ألف دوالر(. وبرر   550 مليوين �صيكل )نحو 

  United Nations Educational )�ليون�صكو(  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة 

.
96Scientific and Cultural Organization )UNESCO(l

�إي  موبيل  �رشكة  ل�رش�ء  �تفاقاً   Intel �إنتل  �الأمريكية  �حلا�صوب  رقائق  �رشكة  �أبرمت   •

Mobil-e �الإ�رش�ئيلية، بنحو 15 مليار دوالر. وو�صف مكتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، 

بنيامني  و�صارع  �إ�رش�ئيل“.  تاريخ  يف  �صفقة  “�أكب  باأنه  �التفاق  هذ�  مكتوب،  ت�رشيح  يف 

نتنياهو لالت�صال هاتفياً مع مدير عام �رشكة موبيل �إي، وقال: “هذه �ل�صفقة تثبت ب�صكل 

عاملياً  تكنولوجياً  مركز�ً  ت�صبح  �إ�رش�ئيل  تتحقق...  نقودها  �لتي  �لروؤية  باأن  در�ماتيكي 

 .
لي�ص يف جمال �ل�صايب فح�صب، بل �أي�صاً يف جمال �صناعة �ل�صيار�ت“97
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يف �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ندلعت  �لتي  �لقد�ص  �نتفا�صة  �صهد�ء  عدد  بلغ   • 

�أفاد به تقرير �صادر عن  285 �صهيد�ً، بح�صب ما  2015 ما جمموعه  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني. و��صت�صهد 79 طفالً وطفلة �أعمارهم 

24 �صهيدة،  29l%. وبلغ عدد �لن�صاء �للو�تي ��صت�صهدن  18عاماً، �أي ما ن�صبته  ال تتجاوز �لـ 

.
98ً

بينهن 12 قا�رشة �أعمارهن ال تتجاوز �لـ 18عاما

 ،2016 ل�صنة  فل�صطني  يف  �لثقافية  �ملوؤ�ص�صات  و�قع  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  ��صتعر�ص   •

�آذ�ر/ مار�ص من كل �صنة. فقد بلغ   13 �لفل�صطيني، �لذي ي�صادف يف  �لثقافة“  “يوم  ملنا�صبة 

كما   ،2016 �صنة  يف  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  عامالً  ثقافياً  مركز�ً   612 �ملر�كز  عدد 

يقارب ما  �إىل  باالإ�صافة  م�صارك،  �ألف   583 نحو  �لثقافية  �الأن�صطة  يف  �مل�صاركني  عدد   بلغ 

 .
99

206 �آالف ز�ئر ز�رو� �ملتاحف يف فل�صطني

طلب رئي�ص �لوزر�ء �للبناين �صعد �حلريري من وزير �خلارجية جب�ن با�صيل �إعد�د ر�صالة   •

.
100

مف�صلة �إىل جمل�ص �الأمن �لدويل ب�صاأن �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية للبنان

الثالثاء، 2017/3/14

لـ“عملية  �الأمريكي  �ملوفد  مع  �هلل،  ر�م  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �لتقى   •

�ل�صلطة  �لتز�م  تاأكيد  �لطرفان  وجدد   ،Jason Greenblatt غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم“ 

�لفل�صطينية و�لواليات �ملتحدة بدفع “�ل�صالم“ �حلقيقي و�لد�ئم بني “�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني. 

ملكافحة  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �ملتحدة  للواليات  �مل�صرتك  �لت�صميم  على  �لتاأكيد  �أعاد�  كما 

.
“�لعنف و�الإرهاب“101

يف  خرجو�  �لذين  �ملحتجني  �لرجوب  جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رّش  �أمني  و�صف   •

م�صرية �صّد �ل�صلطة و�لتن�صيق �الأمني، باأنهم “جمموعة مرتزقة لهم �أجند�ت خارجية تهدف 

�صفحته  عب  له  من�صور  يف  �لرجوب،  وخاطب  �لوطني“.  وبامل�رشوع  بال�صلطة  �الإطاحة  �إىل 

�لر�صمية يف �لفي�صبوك، رئي�ص �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل باأن يوقف ما و�صفها بـ“حالة �لفلتان“ 

.
102

فور�ً، قائالً �إنه ال د�عي للمهنية �لز�ئدة عب ت�صكيل جلنة حتقيق، وفق تعبريه

بالقيام  �لوطني  �لوفاق  حكومة  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  طالب   •

بو�جباتها كاملة جتاه قطاع غزة، و�أاّل تلقي بامل�صائب على �لقطاع وتغرقه يف �مل�صاكل. وقال 

�لفل�صطينية هي بو�بة �جلميع،  �لتحرير  �أن منظمة  �حلية، يف كلمة له خالل مهرجان، نوؤمن 

مت�صائالً يف �لوقت ذ�ته، كيف لها �أن تبقى قائدة لل�صعب �لفل�صطيني، وهي ما تز�ل موؤ�صدة 

�أمام �أبنائها و�صعبها. وقال �إن قيادة حما�ص و�لق�صام و�لف�صائل ال ت�صعى �إىل �حلرب، لكن يف 

.
103

حال �ُصنّت علينا �حلروب �صنقاتل كاالأ�صود و�الأبطال
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�الأهلي  و�ل�صلم  �الأمني  �ال�صتقر�ر  على  حر�صها  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  �أكدت   •

وجددت  و�لفل�صطيني.  �للبناين  �ل�صعبني  تربط  �لتي  �الأخوية  بالعالقة  ومت�صكها  لبنان،  يف 

ف�صائل  �رش  �أمني  برئا�صة  بريوت،  يف  �لفل�صطينية  �ل�صفارة  يف  عقد  �جتماع  خالل  �لف�صائل، 

�لفل�صطينية  �لقوة  لت�صكيل  يتطلب  ما  كل  لتقدمي  ��صتعد�دها  �لعرد�ت،  �أبو  فتحي  �ملنظمة 

.
104

�مل�صرتكة يف خميم عني �حللوة، على قاعدة �لقيام باملهام �الأ�صا�صية �ملنوطة بها

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إنه “ال يكن �حلديث مرحلياً عن �تفاقات مع   •

.
�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�إمنا عن بد�يات متتالية من �مل�صارحة و�ملكا�صفة“105

قال وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز �إن م�صتعمرة معاليه �أدوميم يف �لقد�ص هي جزء   •

.
من “دولة �إ�رش�ئيل“106

�رشعت جمموعة من �مل�صتوطنني يف �إقامة بوؤرة ��صتيطانية جديدة على �أر��صي �لفل�صطينيني،   •

على �الأغنام  لرتبية  برك�ص  �إقامة  يف  بد�أو�  بعدما  �ملغري،  قرية  من  بالقرب  �هلل،  ر�م   �رشق 

.
107

جبل �لطبون من �أر��صي قرى �ملغري و�أبو فالح وكفر مالك، �رشق ر�م �هلل

يزورون  و�جلز�ئر  وتون�ص،  �ملغرب،  من  �صحفيني  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   •

.
108

“�إ�رش�ئيل“، بدعوة من وز�رة خارجيتها، من �أجل �لتعرف على “�إ�رش�ئيل“ �حلقيقية
�الأ�صرية  ت�صليم  �الأردن  من  طلبت  �الأمريكية  �حلكومة  �أن  �الأمريكية  �لعدل  وز�رة  �أعلنت   •

�ملحررة �أحالم �لتميمي ب�صبب مقتل مو�طنني �أمريكيني يف �لعملية �لتي �صاركت فيها يف �لقد�ص 

.
مبطعم “�صبارو Sbaroo“ و�لتي قتل فيها 15 �إ�رش�ئيلياً يف �صنة 1092001

�إثر رف�ص حو�جز �لنظام �ل�صوري �ل�صماح لهم باخلروج من  �أطفال فل�صطينيني  تويف ثالثة   •

.
110

بلدة يلد�، لتلقي �لعالج يف م�صت�صفيات دم�صق

قام �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية باإجر�ء ��صتطالع للر�أي �لعام �لفل�صطيني   •

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يف �لفرتة 8–2017/3/11. وتوؤكد نتائج �لربع �الأول من 2017 

ثلثا  ويطالب  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  �أد�ء  عن  �لر�صا  عدم  من  عالية  ن�صبة  وجود  ��صتمر�ر 

�أ�صو�تهم با�صتقالته؛ ولكن لو جرت �نتخابات رئا�صية جديدة فاإنه يح�صل على  �مل�صتطلعة 

ن�صبة متطابقة من �الأ�صو�ت �لتي قد يح�صل عليها مر�صح حركة حما�ص �إ�صماعيل هنية. كما 

�أ�صهر،  ثالثة  قبل  �لو�صع  عليه  كان  مبا  مقارنة  فتح  حركة  �صعبية  تر�جع  �إىل  �لنتائج  ت�صري 

.
111

عندما �رتفعت �صعبيتها قليالً على �صوء عقد �ملوؤمتر �ل�صابع للحركة

االأربعاء، 2017/3/15

 United Nations )�إ�صكو�(  �آ�صيا  �ملتحدة �القت�صادية و�الجتماعية لغرب  �تهمت جلنة �الأمم   •

“�إ�رش�ئيل“ بارتكاب   Economic and Social Commission for West Asia )ESCWA(l
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يف  ذلك  وجاء  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  �صّد   )Apartheid )�أبرتهايد  �لعن�رشي  �لف�صل  جرية 

�للبنانية بريوت،  �لعا�صمة  �لتنفيذية لالإ�صكو� ريا خلف، يف  �الأمينة  موؤمتر �صحفي عقدته 

“ممار�صات �إ�رش�ئيل جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني  �أعدته جلنتها حول  و��صتعر�صت فيه تقرير�ً 

وم�صاألة �لف�صل �لعن�رشي“. و�أ�صارت خلف �إىل �أن تقرير جلنتها يخل�ص بو�صوح و�رش�حة 

�إىل �أن “�إ�رش�ئيل دولة عن�رشية �أن�صاأت نظام )�أبارتايد( ي�صطهد �ل�صعب �لفل�صطيني باأكمله“. 

�صوؤون  ملتابعة  طو�رئ  حالة  �إعالن  �إىل   Richard Falk فولك  ريت�صارد  �لتقرير  ُمِعد  ودعا 

�الأ�ص�ص  �لتقرير �صي�صع  �إن  �لعن�رشي. وقال  �لف�صل  �لذين يعانون يومياً من  �لفل�صطينيني 

�ملنا�صبة ملالحقة �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ودعا �لدول �الأع�صاء يف �الأمم �ملتحدة �إىل �أخذ 

.
112

�ملبادرة وتقدمي �لتقرير �أمام �جلمعية �لعامة حتى يتم �لنظر فيه وتبنيه

�أعلن وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان مفيد �حل�صاينة عن �رشف 4.5 ماليني دوالر �أمريكي   •

الأ�صحاب �ملنازل �ملدمرة كلياً يف قطاع غزة، �مل�صتفيدين من �ملنحة �لكويتية. وقال �حل�صاينة، 

.
113ً

يف ت�رشيح �صحفي، �إنه �صيتم �رشف �ملبلغ لـ 550 مو�طناً فل�صطينيا

�أطلقت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لنار �صوب فتاة فل�صطينية؛ بزعم حماولتها تنفيذ عملية   •

.
114

دع�ص قرب م�صتعمرة غو�ص عت�صيون، �صمال �خلليل

قالت �ملتحدثة با�صم �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية لوبا �ل�صمري، يف بيان لها، �إن �ل�رشطة نفذت عملية   •

��صم  حتت  تعمل  ع�صكرية“  “خلية  خاللها  �عتقلو�  و�جلي�ص،  �ل�صاباك  جهاز  مع  م�صرتكة 

“تنفيذها“ عمليات �صّد  كتائب �صهد�ء �الأق�صى، يف بلدة �لر�م �صمايل مدينة �لقد�ص، بدعوى 

.
115

�أهد�ف �إ�رش�ئيلية

“�إ�رش�ئيل“  بني  نهائية  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  يعلون  مو�صيه  �ل�صابق  �لدفاع  وزير  ��صتبعد   •

و�لفل�صطينيني يف �مل�صتقبل �لقريب، لكنه �أعرب عن معار�صته �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية، 

.
116

بينما َدَعَم �النف�صال �ل�صيا�صي عن �لفل�صطينيني

مبنع  يق�صي  قانوين  تعديل  على  و�لثالثة،  �لثانية  بالقر�ءتني  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  �صادق   •

�الإذ�عة  وح�صب  �لكني�صت.  �نتخابات  خو�ص  من  لالإرهاب“  “د�عمة  باأقو�ل  �أدلو�  �أ�صخا�ص 

.
�لعبية �لعامة، فاإنه مّت طرح هذ� �لتعديل من قبل �أع�صاء كتلة حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“117

�عتقلت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية 13 �صخ�صاً، بينهم م�صوؤولون كبار يف �رشكة “�ل�صناعات �جلوية   •

.
�الإ�رش�ئيلية Israel Aerospace Industries )IAI(l“، بتهم ف�صاد “ممنهج“118

 ،1967/6/15 يف  ُو�صعت  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  لوز�رة  �رشية  وثيقة  عن  �لك�صف  جرى   •

وتركهم غزة،  قطاع  من  فل�صطيني  مئة  نحو  وترحيل  بطرد  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قيام   توؤكد 
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�لقطاع على هوية من زرع  ي�صريون باجتاه �صيناء كعقاب جماعي، بفعل ت�صرت �صكان من 

.
119

لغماً �أر�صياً �صّد �الحتالل

�صجون  يف  فاأكرث  باملوؤبد  �ملحكومني  �الأ�رشى  عدد  �إن  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  قال   •

.
120ً

�الحتالل �رتفع �إىل 498 �أ�صري�

�أ�صدرت حمكمة �صلح جز�ء عّمان قر�ر�ً يق�صي برف�ص ت�صليم �الأ�صرية �ملحررة من �ل�صجون   •

لـ“عدم وجود �تفاقية للت�صليم بني �الأردن  �أحالم �لتميمي لل�صلطات �الأمريكية،  �الإ�رش�ئيلية 

.
و�أمريكا“121

و�ملياه،  �ل�صحة،  قطاعات  �صملت  فل�صطني،  يف  م�رشوعاً  ت�صعني  �لقطري  �الأحمر  �لهالل  نفذ   •

و�لتعليم �لعايل، ومبيز�نية تتجاوز 114 مليون دوالر، وذلك منذ بدء �أعماله هناك �صنة 2002، 

.
ومرور�ً بافتتاح بعثتني متثيليتني له يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صنة 1222008

اخلمي�س، 2017/3/16

�أقّر نو�ب حركة حما�ص يف قطاع غزة �لتعديالت �لتي �أجريت على قانون �للجنة �الإد�رية، �لتي   •

.
123

�صتوكل لها مهام �إد�رة �ملوؤ�ص�صات �حلكومية يف �لقطاع

منظمة  �لفل�صطيني  �لقومي  �ل�صندوق  �أن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أعلن   •

“�إرهابية“ ب�صبب �لدعم �لذي يقدمه هذ� �ل�صندوق لعنا�رش متار�ص ن�صاطات “�إرهابية“ �صّد 
�أ�صا�صي التفاق  �إن �إعالن ليبمان هو خرق  “�إ�رش�ئيل“. وقالت رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية 
�أو�صلو �ملوقع بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل“، م�صرية �إىل �أن �ل�صندوق �لقومي 

.
124

من موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير

�لدولية  �ملفاو�صات  ل�صوؤون  �الأمريكي  �ملبعوث  �أن  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صار   •

جاي�صون غرينبالت جاء م�صتمعاً، خالل زيارته لر�م �هلل، ومل يحمل حلوالً مقرتحة للق�صية 

�لفل�صطينية. و�صدد عبا�ص على �أنه “�إذ� قامت �أي �إد�رة مبا فيها �إد�رة تر�مب بنقل �ل�صفارة �إىل 

 .
�لقد�ص فهي �صتدمر بذلك عملية �ل�صالم“125

�إىل  �لتو�صل  خالله  من  �أكدت  �الإعالم،  و�صائل  على  بياناً  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  وز�رة  عممت   •

 �تفاق مع �لنائب با�صل غطا�ص، مبوجبه �صيفر�ص عليه �ل�صجن �لفعلي ل�صنتني، و�ل�صجن مع

�ملقبل  �الأ�صبوع  مطلع  غطا�ص  �لنائب  يقدم  �أن  على  �ملحكمة(،  فرتته  )�صتحدد  �لتنفيذ  وقف 

��صتقالته من �لكني�صت. و�أكد غطا�ص نباأ توقيع �تفاق مع �لنيابة �لعامة يف �مللف �لذي فتح �صّده 

�صابقاً، م�صدد�ً على �أن كل فعل قام به كان �صخ�صياً، ونابعاً من مو�قفه �الإن�صانية و�ل�صمريية 

.
126

و�الأخالقية جتاه �الأ�رشى، و�أنه على �أمت �ال�صتعد�د لتحمل كامل �مل�صوؤولية عن ذلك
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خل�ص عدد من �حلاخامات يف “�إ�رش�ئيل“ �إىل �ال�صتنتاج بعدم �إمكانية قيام �ملجندين و�ملجند�ت   •

يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، باأد�ء �أدو�ر قتالية معاً. وو�صلو� �إىل هذ� �ال�صتنتاج يف “ورقة موقف“، 

“�الأكاديية �لدينية ما  بعد �أن ��صتهز�أ �حلاخام يغال ليفن�صتاين Yigal Levinstein، رئي�ص 

قبل �خلدمة �لع�صكرية Pre-military religious academy“، مب�صاركة جمند�ت يف مهمات 

.
127

قتالية

طالبت �ل�صفرية �الأمريكية لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايل �الأمني �لعام �أنطونيو غوتريي�ص باإلغاء   •

تقرير جلنة �الإ�صكو�، �لذي يتهم “�إ�رش�ئيل“ مبمار�صة �الأبرتهايد �صّد �لفل�صطينيني. وقالت 

.
هايل �إن “�لواليات �ملتحدة غا�صبة من كتابة �لتقرير“128

كونهم  بحكم  �لقد�ص  �رشقي  ل�صكان  �لفريدة  بالو�صعية  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  �أقرت   •

يف  �إقامتهم  با�صتعادة  �ملقد�صيني  حّق  م�صبوق  غري  حكم  يف  مقررة  �الأ�صليني“،  “�ل�صكان 
.
129

�ملدينة

اجلمعة، 2017/3/17

��صتقالت وكيلة �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة و�الأمينة �لعامة �لتنفيذية لالإ�صكو� ريا خلف من   •

�لتقرير  ل�صحب  �لدولية  للمنظمة  �لعام  �الأمني  �لذي مور�ص عليها من  �ل�صغط  مهماتها، بعد 

�لفل�صطينيني.  �صّد  �الأبرتهايد  مبمار�صة  “�إ�رش�ئيل“  يتهم  و�لذي  �الإ�صكو�،  �أ�صدرته  �لذي 

وقالت خلف: “��صتقلت الأنني �أرى من و�جبي �أال �أكتم �صهادة حّق عن جرية ماثلة، و�أ�رش 

على كل ��صتنتاجات �لتقرير“. و�أعلنت �الأمم �ملتحدة �أن �الأمني �لعام للمنظمة �لدولية طلب من 

.
130

جلنة �الإ�صكو� رفع �لتقرير من موقع �للجنة على �الإنرتنت

�أ�صماه  �إن �لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية ق�صفت فجر�ً ما  قال �لناطق با�صم جي�ص �الحتالل   •

�مل�صاد�ت  و�إن  �هلل“،  حزب  نحو  متجهة  كانت  �صورية  �صمال  ��صرت�تيجي،  �صالح  بـ“قافلة 

�الأر�صية �ل�صورية �أطلقت �صو�ريخها باجتاه �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية �ملهاجمة. و�أ�صاف: الأول 

مرة منذ �صّت �صنو�ت تطلق �مل�صاد�ت �الأر�صية �ل�صورية �لنار باجتاه �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية، 

وجرى �إ�صقاط �أحد هذه �ل�صو�ريخ، وهو ما �صكل خطر�ً. وتابع �لبيان: �إن �النفجار�ت �لذي 

�ل�صهم  �صو�ريخ  منظومة  حماولة  عن  ناجتة  �أخرى  ومناطق  و�لقد�ص  �الأغو�ر  يف  �صمعت 

.
131

�عرت��ص �ل�صو�ريخ �ل�صورية �مل�صادة للطائر�ت

�حتفل مو�طنون فل�صطينيون يف بلدة �لعي�صاوية بتد�صني �أطول مئذنة يف �رشقي �لقد�ص، ويبلغ   •

.
132

طولها 73م
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ال�صبت، 2017/3/18

�لقاطع  رف�صه  عريقات  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  جدد   •

�لفل�صطيني  �لقومي  �ل�صندوق  باعتبار  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وزير  لقر�ر 

�عرت�ف  �إلغاء  مبثابة  ليبمان  قر�ر  عريقات  وعدَّ  �إرهابية“.  “موؤ�ص�صة  للمنظمة،  �لتابع 

.
133

“�إ�رش�ئيل“ مبنظمة �لتحرير
يف  �لق�صام  لكتائب  موقعاً  �الأقل  على  و�حد  ب�صاروخ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  طري�ن  ق�صف   •

�الحتالل مدفعية  �أطلقت  كما  �إ�صابات.  �أي  وقوع  دون  من  غزة،  غرب  �ل�صاليهات   منطقة 

�أربع قذ�ئف على �الأقل �صوب موقع للمقاومة يف بيت الهيا �صمال قطاع غزة. وكانت م�صادر 

عبية ذكرت �أن �صاروخاً �أطلق من قطاع غزة �صقط يف منطقة مفتوحة يف �ملجل�ص �الإقليمي يف 

.
134

�صاحل ع�صقالن

هاجم �لنائب يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �أحمد �لطيبي وزير �لدفاع �أفيجدور ليبمان، وو�صفه   •

بـ“�لعن�رشي“، ب�صب �قرت�ح تقدم به �الأخري حول ما ي�صمى “�لتبادل �ل�صكاين“. وقال �لطيبي 

�إن “ليبمان يعّد �صخ�صاً مغرور�ً يف �أف�صل حال، وعن�رشياً ال يفهم معنى �لديوقر�طية يف 

.
�أ�صو�أ �حلاالت“135

�صيا�صية  ندوة  خالل  بار�ك،  �إيهود  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  ووزير  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

تابعة  �صحنات  على  هجوماً   12 �صنّت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �لنقب،  يف  �ل�صبع،  بئر  مبدينة  عقدت 

.
136

لتنظيم حزب �هلل يف �صورية خالل �لعامني �ملا�صيني

منازل  من   %70l من  �أكرث  �أن  �إىل  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  مر��صل  �أ�صار   •

�لنظام  قو�ت  ��صتمر�ر  ب�صبب  وجزئياً،  كلياً  تدمري�ً  مدمرة  �صورية،  جنوب  درعا،  خميم 

و�ملدفعية.  �لغاز  و�أ�صطو�نات  �ملتفجرة  و�لب�ميل  بال�صو�ريخ  �ملخيم  ��صتهد�ف  �ل�صوري 

�الأو�صاع  �إىل  �إ�صافة   ،1,071 لليوم  �ملخيم  �ملياه عن  �ل�صوري  �لنظام  ويتز�من ذلك مع قطع 

�الإن�صانية �لقا�صية جر�ء �حل�صار �لذي يفر�صه �جلي�ص �لنظامي على �ملخيم و�ملناطق �ملتاخمة 

.
137

له، و�لنق�ص �حلاد يف �ملو�د �لغذ�ئية و�لطبية

تو�صل باحثون يف جامعة �الإ�رش�ء بغزة، �إىل �إجناز علمي جديد، باإنتاج وقود ذي قيمة حر�رية   •

عالية، من خملفات معا�رش �لزيتون. جاء ذلك خالل بحث علمي م�صرتك لثالثة باحثني من 

�لفتاح قرمان،  �مليكانيكية و�لطاقة، وعبد  �لهند�صة  �ملتخ�ص�ص يف  �جلامعة هم: عالء م�صلم، 

�ملتخ�ص�ص يف �لكيمياء �لتحليلية وغري �لع�صوية، و�إبر�هيم �حل�صاينة �ملتخ�ص�ص يف �لهند�صة 

و�لتنمية للعلوم  �ل�صاد�ص  �لدويل  �ملوؤمتر  يف  �ملحكم  �لبحث  هذ�  نتائج  وعر�صت   �لزر�عية. 

Sixth International Conference on Science and Development (ICSD–VI)l، حيث 

.
138

�صارك فيه �أكرث من 180 باحثاً من عدة دول
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االأحد، 2017/3/19

حممد  �ل�صيخ  �الأق�صى  �مل�صجد  وخطيب  �لفل�صطينية  و�لديار  للقد�ص  �لعام  �ملفتي  �أ�صدر   •

ورئي�ص �صلهب،  �لعظيم  عبد  �ل�صيخ  �الإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  جمل�ص  ورئي�ص   ح�صني، 

�رشعية:  فتوى  �صبي،  عكرمة  �ل�صيخ  �الأق�صى  �مل�صجد  وخطيب  �لعليا  �الإ�صالمية  �لهيئة 

�أكدت �أن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك يخ�ص �مل�صلمني جميعاً يف �أرجاء �ملعمورة، ولي�ص منح�رش�ً 

.
139

ب�صعب فل�صطني وحده

�ل�صورية  �جلوي  �لدفاع  منظومة  بتدمري  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  هدد   •

وقال  �ل�صورية.  �الأجو�ء  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملقاتالت  على  جمدد�ً  قذ�ئف  �أطلقت  �إذ�  تردد  دون 

�لدفاع �جلوي �خلا�صة بهم  �ل�صوريون منظومة  �لتي ي�صتخدم فيها  �لتالية  “�ملرة  ليبمان: 

.
�صّد مقاتالتنا... �صنقوم بتدمريهم دون �أي تردد“140

فل�صطينينْي  على  �ملوت“  حتى  بـ“�الإعد�م  غزة  قطاع  يف  �لد�ئمة  �لع�صكرية  �ملحكمة  حكمت   •

.
141

و�آخرين باالأ�صغال �ل�صاقة، بتهمة �الجتار باملخدر�ت

قال رئي�ص �صلطة �ملياه �لفل�صطينية مازن غنيم �إن �لتح�صري�ت جارية بني �جلانبني �الأردين   •

بني ما  ترت�وح  �لتي  �ملائية  �لفل�صطيني  �جلانب  ح�صة  حت�صيل  بخ�صو�ص   و�الإ�رش�ئيلي 

م�رشوع  مبوجب  �الإ�رش�ئيلية  �لتحلية  حمطات  من  عليها  �حل�صول  يتم   ،
3

م مليون   30–20

.
142

ناقل �لبحرين )�الأحمر - �مليت(

قال 27l% من �ل�صكان �ليهود يف “�إ�رش�ئيل“ �إنهم يرغبون بالهجرة لو متكنو� من ذلك، وفقاً   •

ل�صالح  لال�صتطالعات   Midgham Research Institute مدغام  معهد  �أجر�ه  ال�صتطالع 

ووفقاً  �الإ�رش�ئيلي.  و�جلي�ص  و�لتعليم  �لرتبية  لوز�رة  �لتابع  �إ�رش�ئيلية“،  “رحلة  م�رشوع 

لال�صتطالع، فاإن 36l% من �ليهود �لعلمانيني يف “�إ�رش�ئيل“ يرغبون يف �لهجرة منها، بينما قال 

7l% من �ليهود �ملتدينني �إنهم يرغبون بالهجرة. وتبني �أن �لر�غبني يف �لهجرة من “�إ�رش�ئيل“ 

.
143ً

هم باالأ�صا�ص �صبان يهود ترت�وح �أعمارهم بني 23–29 عاما

قال غادي �آيزنكوت، رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ال يدع �لهدوء   •

�لقطاعني  يف  �جلارية  �لتغيري�ت  ويتابع  ير�قب  و�جلي�ص  به،  يغرر  �أن  �ل�صمالية  �جلبهة  على 

�ل�صوري و�للبناين. وقال �آيزنكوت �إن �لت�رشيحات �ل�صادرة موؤخر�ً من بريوت تو�صح �أن 

�لنا�صطة فيها، وباإذن منها  “دولة لبنان و�لتنظيمات  �لقادمة باتت و��صحة:  �أطر�ف �حلرب 

“�إننا نحافظ على �مل�صالح �الأمنية، ونعمل ملنع نقل �صالح حلزب �هلل،  ومبو�فقتها“، مردفاً: 

.
و�صنبذل كل جهد لتحقيق هذه �لغاية يف �مل�صتقبل �أي�صاً“144
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االإثنني، 2017/3/20

 Tamar Group متار  وجمموعة  �مل�رشية  �لطبيعي  للغاز   Dolphins دولفينز  �رشكة  وّقعت   •

.
145ً

�الإ�رش�ئيلية للغاز، �تفاقية ال�صتري�د �لغاز بقيمة 20 مليار دوالر على مدى 15 عاما

ملا يعرف  �لتابع ر�صمياً  �لقيادي يف فوج �جلوالن،  �ل�صيد،  �إ�رش�ئيلية يا�رش  ��صتهدفت طائرة   •

بقو�ت �لدفاع �لوطني يف �جلي�ص �ل�صوري، يف �أثناء قيادته �صيارته يف طريق دم�صق خان �أرنبة، 

.
146

مما �أدى �إىل مقتله على �لفور

�تهم حمافظ نابل�ص �للو�ء �أكرم �لرجوب مطلوبني لالأمن �لفل�صطيني يف خميم بالطة لالجئني   •

�رشقي �ملدينة، بالعمل ل�صالح حممد دحالن �لقيادي �ملف�صول من حركة فتح، و�متالك مبالغ 

.
147

مالية كبرية الإثارة �ال�صطر�ب �الأمني و�لرعب بني �ملو�طنني

قال خليل ُدغم�ص �إن �صقيقه و�صيم، وهو من �صباط جهاز �ل�رشطة �لتابع لل�صلطة �لفل�صطينية   •

بر�م �هلل، و�لذي يقيم يف �لقاهرة منذ ع�رش �صنو�ت، قد تويف د�خل �أحد �ل�صجون �مل�رشية، دون 

معرفة �أي تفا�صيل �أو معلومات حول ظروف ومالب�صات �عتقاله ووفاته. و�أو�صح ُدغم�ص، 

.
148

�أن �صقيقه �عتقل قبل ثالثة �أيام يف �لقاهرة، على خلفية غري معروفة

و�صل رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إىل �ل�صني يف زيارة ر�صمية حتيي �لذكرى   •

�لـ 25 الإقامة �لعالقات �لديبلوما�صية بني �لبلدين ولتعزيز �لعالقات �القت�صادية بينهما. ومّت 

�إقامة  ت�رشيع  على   Li Kegiang كيغيانغ  يل  �ل�صيني  ونظريه  نتنياهو  بني  �للقاء  يف  �التفاق 

�القت�صادي  �لتعاون  جلنة  عمل  وت�رشيع  و�ل�صني،  “�إ�رش�ئيل“  بني  حرة  جتارية  منطقة 

.
149

�خلا�ص �مل�صرتكة بينهما

�صادقت حمكمة �لتمييز �الأردنية، �أعلى هيئة ق�صائية يف �ململكة، على قر�ر �صدر عن حمكمة   •

�ملتهمة با�صتخد�م  �لتميمي،  �أحالم  �الأردنية  �ملو�طنة  �صلح جز�ء عّمان يق�صي بعدم ت�صليم 

.
150

�أ�صلحة دمار �صامل �صّد مو�طن �أمريكي، �إىل �ل�صلطات �الأمريكية

ر�أى �لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد، بعيد �إطالق �صو�ريخ �صورية على طائر�ت �إ�رش�ئيلية، �أن   •

باإمكان رو�صيا “�أن تلعب دور�ً مهماً“ بني �صورية و“�إ�رش�ئيل“. وقال �إنه يكن لرو�صيا منع 

.
151

“�إ�رش�ئيل“ من مهاجمة �صورية مرة �أخرى يف �مل�صتقبل
�نتقدت �لواليات �ملتحدة جمل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة، قائلة �إن �لتطرق الأو�صاع   •

�أعماله،  جدول  من  كجزء  �ملحتلة  �لعربية  �الأر��صي  من  وغريها  فل�صطني  يف  �الإن�صان  حقوق 

“�نحياز �ملجل�ص �صّد �إ�رش�ئيل منذ �أمد طويل“. وقالت وز�رة �خلارجية �الأمريكية، يف  يظهر 

بيان �صدر يف �لوقت �لذي يناق�ص فيه �ملجل�ص �لق�صية، �إن “�لواليات �ملتحدة �صت�صوت �صّد كل 

.
قر�ر يطرح حتت هذ� �لبند يف جدول �الأعمال، وت�صجع �لدول �الأخرى على �لقيام باملثل“152
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الثالثاء، 2017/3/21

�عتقل �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لنائب عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �لتابعة حلركة حما�ص يف �ملجل�ص   •

.
153

�لت�رشيعي �لفل�صطيني، حممد �لطل، من منزله يف بلدة �لظاهرية جنوبي مدينة �خلليل

�ليهودية  �الأحياء  يف  �ال�صتيطان  ق�صية  �إن  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�ال�صتيطاين.  �لن�صاط  لتقييد  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  �ملفاو�صات  من  جزء�ً  لي�صت  �لقد�ص  يف 

و�أ�صاف نتنياهو �أن �حلكومة لن توقف �لبناء يف م�صتعمر�ت �لقد�ص، و�أنه يبحث عن �صيغة 

 .
154

م�صرتكة مع �الأمريكيني ب�صاأن عمليات �لبناء يف م�صتعمر�ت �ل�صفة �لغربية

يف  �الإد�رية  �للجنة  �إن  بحر،  �أحمد  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  قال   •

قطاع غزة، موؤقتة، بهدف ت�صيري �الأعمال وخدمة �ملو�طنني، يف ظّل تخلي حكومة �حلمد �هلل 

عن مهامها �ملنوطة بها، م�صري�ً �إىل �أنه “ريثما تاأتي حكومة وتنال �لثقة من �ملجل�ص �صتنتهي 

.
مهمة �للجنة“155

�لفل�صطينية برئا�صة  نبيه بري وفد�ً من حركة حما�ص  �للبناين  �لنيابي  �ملجل�ص  �لتقى رئي�ص   •

ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي مو�صى �أبو مرزوق. وقال �أبو مرزوق: “بحثنا مو��صيع عديدة تهّم 

�ل�صعبني �للبناين و�لفل�صطيني، �صو�ء �الأمن �للبناين �أو �أمن �ملخيمات، �إذ �إن �الأمن �لفل�صطيني 

هو جزء من �الأمن �للبناين. ويهمنا �أمن لبنان و��صتقر�ره، وال يكن على �الإطالق �أن ياأتي من 

�ملخيمات �أو �صو�ها ما ي�رش لبنان، ونحن عاقدون �لعزم من �أجل �أن يبقى لبنان م�صتقر�ً و�أن 

.
تكون للمخيمات �لفل�صطينية م�صاهمة كبرية يف هذ� �الأمن و�ال�صتقر�ر“156

�ملناطق  يف  و��صعة  ع�صكرية  ومناور�ت  تدريبات  �إنهاءه  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �أعلن   •

�الإلكرتوين  موقعها  على  �لعا�رشة  �لعبية  �لقناة  وو�صفت  غزة.  قطاع  مع  �حلدودية 

جندي  �ألفي  و�أن  عامني،  منذ  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  و�الأكب  �الأو�صع  باأنها  �لتدريبات  هذه 

من وفرقتني  م�صاة  فرقتي  �إىل  باالإ�صافة  و�ملناور�ت  �لتدريبات  هذه  يف  �صاركو�   �حتياط 

.
157

�ملدرعات

يف  �لتعليم  خدمات  من  حالياً  ي�صتفيدون  طالب  �ألف   262 من  �أكرث  �إن  لالأونرو�  تقرير  قال   •

.
158

�الأونرو�، بدعم من ثمانية �آالف معلم، يف 267 مدر�صة يف خمتلف �أنحاء قطاع غزة

ن�صبة ت�صكل  �لفل�صطينية  �ملر�أة  �أن  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  للجهاز  تقرير  �أظهر   • 

49.2l% من عدد �ل�صكان. و�أو�صح �لتقرير �أن عدد �ملو�طنني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة وقطاع 

.
159

غزة، بلغ 4.88 ماليني ن�صمة يف نهاية 2016، بينهم 2.4 مليون من �الإناث

�صدد �لرئي�ص �ل�صيني �صي جني بينغ Xi Jinping على وجوب �لتو�صل �إىل ت�صوية للق�صية   •

�لفل�صطينية يف �أقرب وقت، من خالل �اللتز�م بحل �لدولتني. وقال بينغ، خالل لقائه رئي�ص 
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�إىل حّل بني  “�لتو�صل  �إن  �لعا�صمة بكني،  �لذي يزور  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء 

.
�إ�رش�ئيل وفل�صطني قائم على �أ�صا�ص حّل �لدولتني يف �أقرب وقت ممكن“160

�لغاز  م�رش  به  ��صرتت  �لذي  �ل�صعر  �أن  �ل�صالم  عبد  م�صطفى  �القت�صادي  �خلبري  ك�صف   •

�الإ�رش�ئيلي يبلغ نحو ثمانية دوالر�ت للمليون وحدة حر�رية. وقال عبد �ل�صالم، يف تدوينة 

م�صتويات  عن  �لثُلُثنَي  بنحو  يزيد  �ل�صعر  هذ�  �إن  �لفي�صبوك،  على  �ل�صخ�صية  �صفحته  عب 

.
161

�الأ�صعار �لعاملية �ل�صائدة حالياً، �أي بزيادة نحو 60l% عن �الأ�صعار �لعاملية

االأربعاء، 2017/3/22

�أطلق رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل، يف ر�م �هلل، خطة عمل �إقامة �صوق �لكهرباء   •

زيادة  جدي  ب�صكل  تتابع  �حلكومة  �أن  على  و�صدد  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �جلديد 

�لقدرة �لكهربائية �ملوردة عب �خلط 161 �لقادم من “�إ�رش�ئيل“ ل�صالح قطاع غزة، و�صتعمل 

على حتويل عمل حمطة توليد �لكهرباء يف �لقطاع من �ل�صوالر �إىل �لغاز خلف�ص �لتكلفة وزيادة 

�أربع  �إن�صاء  على  �جلديدة  �لطاقة  خطة  خالل  من  �صتعمل  �حلكومة  �أن  �إىل  �إ�صافة  �لقدرة، 

.
162

حمطات لتوليد �لكهرباء يف ر�م �هلل، ونابل�ص، وجنني، و�خلليل

�عتقلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لنائب عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �لتابعة حلركة حما�ص   •

غرب  جنوب  عر�بة  بلدة  مفرتق  على  دحبور،  �إبر�هيم  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف 

.
163

جنني

�ملقاوم  �لعمل  �أن  �ل�صنو�ر،  يحيى  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

�نطلق من بيت �ل�صيخ �ملوؤ�ص�ص �أحمد يا�صني ليتمكن �ليوم من حتقيق معادلة �لردع و�لتكافوؤ 

مع �الحتالل. و�أثنى �ل�صنو�ر، خالل زيارته ملنزل �ل�صيخ يا�صني يف ذكرى ��صت�صهاده �لـ 13، 

.
164

على جهاد �ل�صيخ �ملوؤ�ص�ص ودوره يف �إ�صعال �النتفا�صة �لفل�صطينية ومقاومة �الحتالل

قال �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار �إن �حلركة لن ت�صقط �صالحها، ولن توجهه �إىل �أي   •

فرد خارج حدود فل�صطني. و�أ�صاف �لزهار، خالل كلمة له يف �ملوؤمتر �لعام للكتلة �الإ�صالمية 

مبدينة غزة يف ذكرى ��صت�صهاد �ل�صيخ �أحمد يا�صني، �أن “�ل�صالم عند حركة حما�ص ال يعني 

.
�ال�صت�صالم“165

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف ختام زيارته لل�صني، �إنه مّت �لتوقيع على   •

.
166

25 �تفاقية جتارية، بقيمة ملياري دوالر

)�أمان(  لالحتالل  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  رئي�ص  �أن  �لعبية  معاريف  �صحيفة  موقع  زعم   •

ب�صاأن  �لو��صح لدى جهازه  �لعجز  له،  نادر  �نتقد، يف موقف   Herzl Halevi هرتزل هليفي 
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“�أنفاق غزة كانت عبارة عن ف�صل  �إن  �أنفاق �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة. وقال هليفي 

.
معريف بالدرجة �الأوىل، ومن ثّم ف�صل معلوماتي، خالل عدو�ن 2014“167

�أعلنت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي Central Bureau of Statistics )CBS(l �أن عدد   •

بن�صبة  �رتفع  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  م�صتعمر�ت  يف   2016 �صنة  يف  بناوؤها  بد�أ  �لتي  �مل�صاكن 

��صتيطانية  �صكنية  وحدة   2,630 بناء  يف  “�إ�رش�ئيل“  و�رشعت   .2015 ب�صنة  مقارنة   ،%40l

بد�أت  �لبناء  �أعمال  �أن  �إىل  �ملركز  و�أ�صار   .2015 �صنة  يف  وحدة   1,884 مقابل   2016 �صنة  يف 

يف من�صبه  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  تويل  منذ  ��صتيطانية  �صكنية  وحدة   14,017  يف 

.
�صنة 1682009

و�صل عدد �الأطفال �لذين �أقدمو� على �النتحار يف “�إ�رش�ئيل“، يف �أو�صاط �لفئة �لعمرية حتت   •

�لت�صعة �أعو�م، �إىل 32 طفالً يف �صنة 2015، وذلك من �أ�صل نحو 800 حماولة �نتحار و�صلت 

.
169

�إىل �مل�صت�صفيات �الإ�رش�ئيلية

�صحفياً  بياناً  �لفل�صطينية،  �ملياه  و�صلطة  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أ�صدر   •

م�صرتكاً ملنا�صبة يوم �ملياه �لعاملي. و�أو�صح �لبيان �أن عدد �لتجمعات �لفل�صطينية �لتي يتوفر 

مقارنة جتمعاً،   557 �أ�صل  من   2015 ل�صنة  جتمعات   104 هو  �صحي  �رشف  �صبكة   لديها 

�أن عدد �لتجمعات �لتي تتوفر لديها �صبكة مياه عامة بلغ 2013، يف حني  ل�صنة  98 جتمعاً   بـ 

معدل  فاإن  للبيان،  ووفقاً   .2013 ل�صنة  جتمعاً   458 بـ  مقارنة   2015 ل�صنة  جتمعات   508

��صتهالك �لفرد من �ملياه يف فل�صطني هو 82.2 لرت�ً يف �ليوم، ويرت�وح هذ� �ملعدل بني 84.3 يف 

.
�ل�صفة �لغربية، و79.2 يف قطاع غزة، وذلك خالل �صنة 1702015

�لتعاون  جمل�ص  يف  غزة  �إعمار  �إعادة  لبنامج  من�صقاً  ب�صفته  للتنمية،  �الإ�صالمي  �لبنك  قام   •

�خلليجي، باإعادة �لتوجيه و�لتوقيع على �تفاقية بقيمة 40 مليون دوالر مع وكالة �الأونرو�، 

وحدة  �ألف  عن  يقل  ال  ملا  �إعمار  و�إعادة  �إ�صالحات  �أعمال  �ملعدلة  �التفاقية  �صتت�صمن  حيث 

�لكلي خالل عدو�ن  �لهدم  �أو  �أنحاء قطاع غزة تعر�صت لل�رشر �جلزئي،  �صكنية يف خمتلف 

.
1712014

اخلمي�س، 2017/3/23

�الأمريكية  �الإد�رة  �أن  حو�متة  نايف  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة  عام  �أمني  �أكد   •

�أولية“، للح�صول على رّد يف �صاأنها، خالل زيارة  “�أفكار�ً  عر�صت على �لقيادة �لفل�صطينية 

�قرت�حاً  ت�صمنت  �الأفكار  هذه  �أن  مو�صحاً  و��صنطن،  �إىل  �ملرتقبة  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص 

�إىل �صبعة بنود؛  �إ�صافة  �لعربية و“�إ�رش�ئيل“،  �إقليمي حت�رشه �الأطر�ف  �إىل موؤمتر  بالدعوة 

.
172

عك�ص بع�صها “�رشوطاً �إ�رش�ئيلية“ ال�صتئناف �ملفاو�صات
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�خلا�ص  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  قر�ر  باإلغاء  حكماً  غزة  يف  �الإد�رية  �ملحكمة  �أ�صدرت   •

�لقر�ر  على  �ملرتتبة  �الآثار  �أن  لها،  بيان  يف  �ملحكمة،  وذكرت  �لد�صتورية.  �ملحكمة  بت�صكيل 

و�لتي  �أعو�م،  باأربعة  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  �ملحددة  �لرئي�ص  والية  النتهاء  الغية،  تعدُّ 

وقال �لقر�ر.  هذ�  الإ�صد�ر  �لقانون  يف  �ل�صالحية  يلك  ال  و�أ�صبح  �صنو�ت،  عدة  منذ   �نتهت 

�أو  �أ�صدرته  حكم  �أي  فاإن  �حلكم،  هذ�  ب�صدور  �إنه  جب،  �إ�صماعيل  �مل�صت�صار  �لعام  �لنائب 

 ت�صدره �ملحكمة �لد�صتورية �مل�صّكلة بالقر�ر �مللغي هو حكم منعدم، �أو ال يرتتب عليه �أي �أثار

.
173

قانونية

جتار  كافة  �إعد�م  باإجر�ء�ت  �صتبد�أ  �أنها  غزة  قطاع  يف  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  �أكدت   •

.
174

�ملخدر�ت �لذين �صدرت �صّدهم �أحكام، وذلك بعد ��صتنفاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية بحقهم

بغزة،  �صحفي  موؤمتر  يف  �حل�صاينة،  حممد  مفيد  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أعلن   •

وبرنامج �الأونرو�  وكالة  مع  بالتن�صيق  دوالر،  مليون   80 بقيمة  جديدة  �إعمار  منحة   عن 

وقال   .United Nations Development Programme )UNDP(l �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم 

مبلغ  �عتماد  مّت  حيث  جز�أين؛  على  مق�صمة  �صعودية  منحة  دوالر  ماليني   80 �عتماد  مّت  �إنه 

وكالة  مع  بالتن�صيق  م�صتفيد،  الجئ   1,300 لـ  منازل  �إعمار  الإعادة  دوالر  مليون   40 بقيمة 

 �الأونرو�، كما مّت �عتماد مبلغ 10 ماليني دوالر من �أ�صل 40 مليون دوالر الإعادة �إعمار منازل

لـ 274 مو�طن، بالتن�صيق مع برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي. و�أكد �أنه يف حال �النتهاء من منح 

.
�الإعمار �لقائمة، �صتبلغ ن�صبة �الإجناز يف ملف �إعادة �إعمار غزة 175%89

بناء  من  للحّد  التفاق  �لتو�صل  دون  �إ�رش�ئيلية  �أمريكية  حمادثات  جولة  و��صنطن  يف  �نتهت   •

وفد كرر  �الجتماعات،  ختام  يف  �الأبي�ص  �لبيت  �أ�صدره  م�صرتك  بيان  ويف   �مل�صتعمر�ت. 

�صياق  يف  �ال�صتيطانية،  �الأن�صطة  ب�صاأن  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  خماوف  �ملتحدة  �لواليات 

�الإ�رش�ئيلي  �لوفد  “�أو�صح  للبيان،  وطبقاً  باملنطقة.  “�صالم“  التفاق  �لتو�صل  جتاه  �لتحرك 

�أن عزم �إ�رش�ئيل للتحرك �إىل �الأمام هو لتبني �صيا�صة تتعلق باالأن�صطة �ال�صتيطانية تاأخذ تلك 

.
�ملخاوف يف �العتبار“176

طلبت “�إ�رش�ئيل“ من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�الأمم �ملتحدة �ل�صغط على لبنان الإدخال   •

من  خم�صة  يف  و�لنفط  �لغاز  عن  �لتنقيب  ب�صاأن  �إطالقها  يعتزم  �لتي  �ملناق�صة  على  تعديل 

�الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  وقال  �للبنانية.  �القت�صادية  �ملياه  يف  �لو�قعة  �لبحرية  �لبلوكات 

يوفال �صتاينتز، خالل م�صاركته يف موؤمتر �صري�ويك CERAWeek يف �لواليات �ملتحدة، �إنَّ 

�ملتحدة تعرب فيها  �الأمم  �إىل  2017 ر�صالة ر�صمية  �أر�صلت مطلع �صباط/ فب�ير  “�إ�رش�ئيل“ 
عن �حتجاجها على �صلوك �حلكومة �للبنانية �ملتعلق باإعالن مناق�صة يف مياهها �القت�صادية 
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�أن  �صتاينتز  و�أ�صاف  �إ�رش�ئيل“.  لـ“دولة  �القت�صادية  �ملياه  باجتاه  منها  جزء  يف  ت�صذ  �لتي 

حّد  على  �خل�صو�ص،  بهذ�  �حلو�ر  على  منفتحة  وهي  حقوقها  على  �صتحافظ  “�إ�رش�ئيل“ 
.
177

قوله

فريدمان  ديفيد  تعيني   ،46 �صّد  �صوتاً   52 �صعيفة،  باأغلبية  �الأمريكي،  �ل�صيوخ  جمل�ص  �أقر   •

.
�صفري�ً للواليات �ملتحدة لدى “�إ�رش�ئيل“178

اجلمعة، 2017/3/24

مازن  �لق�صام  كتائب  يف  و�لقيادي  �ملحرر  �الأ�صري  غزة  قطاع  يف  جمهولون  م�صلحون  �غتال   •

نار  الإطالق  تعر�ص  فقهاء  �إن  �لبزم  �إياد  غزة  يف  �لد�خلية  وز�رة  با�صم  �لناطق  وقال  فقهاء، 

مبا�رش من م�صلحني جمهولني يف منطقة تل �لهوى جنوب مدينة غزة. من جهته، قال �لناطق 

�لر�أ�ص.  يف  ر�صا�صات  باأربع  �غتيل  فقهاء  �إن  �لبطنيجي،  �أين  غزة  قطاع  يف  �ل�رشطة  با�صم 

�صوى  تخدم  ال  �ملجاهد  هذ�  �غتيال  “عملية  �إن  �حلية  خليل  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  وقال 

.
�الحتالل، و�الأجهزة �الأمنية حتقق وتدقق وننتظر ما �صت�صفر عنه �لتحقيقات“179

عقد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص جل�صة مباحثات مع �مل�صت�صارة �الأملانية �أجنيال   •

Angela Merkel، وذلك يف مقر �مل�صت�صارية بالعا�صمة �الأملانية برلني. و�أكد عبا�ص،  مريكل 

“�ل�صالم“  حتقيق  بخيار  �لفل�صطينية  �لقيادة  مت�صك  مريكل،  مع  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف 

�لعادل و�ل�صامل، وفق حّل �لدولتني على �أ�صا�ص حدود 1967، وفق قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية 

.
180

ومبادرة �ل�صالم �لعربية

�إن �ملحاكم يف غزة مل ت�صكَّل، ومل  �أبو دياك  �لوفاق �لوطني علي  �لعدل يف حكومة  قال وزير   •

2016/4/3 باأن �ملحاكم يف  �لعليا يف  �لقانون، وقد حكمت حمكمة �لعدل  يعنيَّ ق�صاتها ح�صب 

�أن  �صحفي،  بيان  يف  دياك،  �أبو  و�أ�صاف  �لق�صائية.  �الأحكام  �إ�صد�ر  �صالحية  متلك  ال  غزة 

دولة  �أي  من  بها  معرتف  وغري  قانونية  غري  حمكمة  عن  و�صادر  منعدم  غزة  حماكم  قر�ر 

ي�صمى  عما  �ل�صادر  �حلكم  �إن  �صبانة،  ح�صني  �لفل�صطينيني  �ملحامني  نقيب  وقال  �لعامل.  يف 

“�ملحكمة �الإد�رية يف غزة“، و�خلا�صة باإلغاء قر�ر �لرئي�ص عبا�ص بت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية 
هو حكم باطل، وال ي�ص �الأ�صول �لقانونية باأي �صلة، وذلك الأن هذه �ملحكمة ال متتلك �صفة 

.
181

�الخت�صا�ص �لقانونية وال �ل�رشعية

جال وفد من حركة حما�ص برئا�صة ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة مو�صى �أبو مرزوق، على   •

و�أو�صاع  �لفل�صطينية  �لفل�صطينية -  �مل�صاحلة  �للبنانيني وركزت حمادثاته على  �مل�صوؤولني 

�صعد  �حلكومة  ورئي�ص  عون،  مي�صال  �جلمهورية  رئي�ص  �لوفد  و�لتقى  لبنان،  يف  �ملخيمات 

 .
182

�حلريري، و�لرئي�ص متام �صالم
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�إ�رش�باً   ،2017/4/17 �الإ�رش�ئيلية �صيبد�أون يوم  �ل�صجون  �أن معتقليها يف  �أعلنت حركة فتح   •

مفتوحاً عن �لطعام لتحقيق مطالب تتعلق بتح�صني ظروف �عتقالهم. ودعا مرو�ن �لبغوثي، 

يف  و�لتالحم  �لوحدة  �رشورة  �إىل  �الإ�رش�ئيلية،  بال�صجون  حركته  معتقلي  �صحفي،  بيان  يف 

.
183

تنفيذ �الإ�رش�ب

بـ“�الإد�رة  ي�صمى  ما  رئي�ص  �أن  �الإلكرتوين،  موقعها  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صابعة  �لقناة  ذكرت   •

�ملدنية“ �الإ�رش�ئيلية ز�ر �ملجل�ص �الإقليمي يف م�صتعمر�ت غور �الأردن، ير�فقه �لطاقم �ملهني 

.
184

�لتابع له، لبحث م�صاريع تطويرية يف م�صتعمر�ت �لغور، ودر��صة �حتياجاتها

ك�صف رئي�ص “�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“ �أني�ص �لقا�صم �لنقاب عن �ال�صتعد�د�ت   •

لتح�صري ملفات متعلقة باإجر�ء�ت �نتخابات �ملجل�ص �لوطني، و�إعادة هيكلة منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية، وطرق �إجر�ء �النتخابات، وتقديها لقيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية ورئا�صة �لوطني 

دور  لعب  ي�صتطيع  باخلارج  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  �لقا�صم  و�أكد  �لقادمة.  �الأ�صابيع  خالل 

.
185

�أ�صا�صي وحا�صم يف �إعادة هيكلة منظمة �لتحرير

�أكد �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف �أن   •

�الأمم �ملتحدة ترى �أن جميع �الأن�صطة �ال�صتيطانية غري قانونية وفق �لقانون �لدويل، و�إحدى 

.
186

�لعقبات �لرئي�صية �أمام �ل�صالم

قر�ر�ت  �أربعة  بجنيف،  �ملنعقدة  دورته  يف  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  �أقر   •

يف  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  �ملجل�ص  د�ن  فقد  �الإ�رش�ئيلية.  �النتهاكات  تدين 

 �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، ويف قطاع غزة، وطالب �لقر�ر، �لذي �صدر مبو�فقة

وقال  “�إ�رش�ئيل“.  مب�صاءلة  �لت�صويت،  عن  دولة   15 و�متناع  دولتني  رف�ص  مع  دولة،   30

مر��صل قناة �جلزيرة يف جنيف �إن �ل�صعوبة كانت بخ�صو�ص قر�ر حما�صبة “�إ�رش�ئيل“، �إذ 

�متنعت 15 دولة عن �لت�صويت على هذ� �لقر�ر، كما و�جه �لقر�ر �لر�بع �ملتعلق باال�صتيطان 

بامل�صتعمر�ت،  يتعلق  ما  كل  مبقاطعة  �ملتعلقة  �لنقطة  خ�صو�صاً  متريره،  يف  �أي�صاً  �صعوبة 

للفل�صطينيني،  باحلليفة  تو�صف  �أوروبية،  دول  �إ�رش�ر  بعد  وذلك  �لقر�ر،  مّر  ثّم  عدلت  �إذ 

�مل�صتعمر�ت  مع  �لتعامل  الإعاقة  حماولة  �إىل  تامة  مقاطعة  من  �لقر�ر  هذ�  حدة  تخفيف  على 

.
187

�الإ�رش�ئيلية

ال�صبت، 2017/3/25

قالت كتائب �لق�صام �إن �الحتالل �صيدفع ثمن جرية �غتيال �ل�صهيد مازن فقهاء مبا يكافئ   •

حجمها، موؤكدًة �أن من يلعب بالنار �صيُحرق بها. و�صددت �لكتائب، يف بيان ع�صكري، على �أن 

معادلة “�الغتيال �لهادئ“، �لتي يريد �أن يثبتها �لعدو على �أبطال �ملقاومة يف غزة، “�صنك�رشها 
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و�صنجعل �لعدو يندم على �ليوم �لذي فكر فيه بالبدء بهذه �ملعادلة“. وحّمل �لقيادي يف حما�ص 

وردود  ومالب�صاتها  تد�عياتها  بكل  فقهاء،  �غتيال  جرية  �ل�صهيوين  �الحتالل  �حلية  خليل 

.
188

�الأفعال عليها

يريدون  �لكني�صت  �أع�صاء  معظم  �إن  هرت�صوغ  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي  �لعمل  حزب  رئي�ص  قال   •

�الإطاحة برئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، م�صري�ً �إىل �أن �ملعار�صة قادرة على ت�صكيل حكومة 

بديلة، و�أال م�صكلة لديها من �لتوجه ل�صناديق �القرت�ع “�إذ� لزم �الأمر“. و�أ�صاف هرت�صوغ 

.
189

�أن 61 نائباً يف �لكني�صت يريدون �الإطاحة بنتنياهو

�لذين  �الأطفال  باأن  يفيد  �الأنابيب،  �أطفال  جمال  يف  علمياً  �إجناز�ً  فل�صطيني  طبي  فريق  �أعلن   •

يولدون يف عمليات �إخ�صاب خارج �جل�صم ال يرثون م�صكلة �صعف �الإجناب ب�صورة طبيعية 

�هلل  ر�م  يف  �ال�صت�صاري  �مل�صت�صفى  يف  �لطبي  �لفريق  رئي�ص  و�أعلن  �آباوؤهم.  منها  يعاين  �لتي 

�صامل �أبو خيزر�ن، عن والدة �لطفل �الأول يف �لعامل الإن�صان ُولد عب تقنية �الإخ�صاب خارج 

.
190

�جل�صم

االأحد، 2017/3/26

ننتهج   2016 حزير�ن  يونيو/  مطلع  “منذ  ليبمان:  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

مب�صوؤولية  جديدة  �صيا�صة  ندير  نحن  غزة؛  قطاع  يف  حما�ص  جتاه  كلياً  خمتلفة  �صيا�صة 

مغايرة،  �صيا�صة  �أنها  يدرك  وردودنا  بغزة  �صيا�صتنا  ويرى  ير�قب  من  وكل  و�رش�مة، 

و�مل�صوؤولية و�ل�رش�مة هي �ملفتاح لتوجهنا وروؤيتنا“. و�أ�صاف: “ال يوجد 15 نفقاً متتد من 

قطاع غزة �إىل د�خل �إ�رش�ئيل، و�إن وجدت �أنفاق فهي �أقل بكثري“. ويف معر�ص رده على �صوؤ�ل 

خالل هنية  �إ�صماعيل  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  باغتيال  وعده  عن   �مل�صتوطنني 

.
48 �صاعة من توليه من�صبه، قال: “حتدثو� معي عن هنية عند �نتهاء فرتتي وزير�ً“191

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  حول  �اللتفاف  �إىل  فل�صطينيون  ونقابيون  �صيا�صيون  دعا   •

و�لت�صدي لكل حماوالت �اللتفاف عليها. وو�صف �ل�صكرتري �لعام للهيئة �لقيادية لالحتاد�ت 

و�لنقابات يف منظمة �لتحرير حممد عياد، خالل مهرجان خطابي يف ر�م �هلل، دعت له �حتاد�ت 

بـ“موؤمتر  �إ�صطنبول  يف  عقد  �لذي  �خلارج“  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  “�ملوؤمتر  �ملنظمة،  ونقابات 

.
ملغوم“192

�ل�صلطة حممود عبا�ص  �إىل ت�رشيحات رئي�ص  “�إننا ننظر بخطورة بالغة  قالت حركة حما�ص   •

حول مطالبته بن�صبة 22l% فقط من �أر��صي فل�صطني �لتاريخية و�لتخلي عن باقي فل�صطني 

ل�صالح �لكيان �ل�صهيوين“. وقال �لناطق با�صم �حلركة فوزي برهوم، يف ت�رشيح �صحفي: 
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الأركان  وتر�صيخاً  �أر�صه،  يف  �صعبنا  حلق  و�صطباً  وطنية  جرية  عبا�ص  “ت�رشيحات 
.
�الحتالل“193

�صيا�صة  يف  وتغيري�ت  ت�صعيد  ب�صاأن  تفا�صيل  عن  هاآرت�ص  ل�صحيفة  مف�صل  تقرير  ك�صف   •

�ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  ملو�جهة  �الإ�رش�ئيلية،  �ال�صرت�تيجية  �ل�صوؤون  وز�رة 

�لتي   Boycott, Divestment and Sanctions )BDS(l �أ�ص(  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص 

زيادة  متت  �أنه  �لتقرير  وذكر  �مل�صتعمر�ت.  ومنتجات  �الحتالل  دولة  مقاطعة  �إىل  تدعو 

�صيكل مليون   46 �إىل  لت�صل  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  �ال�صرت�تيجية  �ل�صوؤون  وز�رة   ميز�نية 

.
194

)نحو 12 مليون دوالر(

يف  �عتقل  عندما  �الأوىل  مرتني،  ��صت�صهد  فقهاء  مازن  �ل�صهيد  �إن  م�صلم  مانويل  �الأب  قال   •

�غتياله بطريقة وقحة  للتعذيب يف حماولة ل�صحق عنفو�نه، و�لثانية عند  �ل�صجون وتعر�ص 

و�ملميز،  �ملبدع  لل�صاب  منوذج  هو  �لفقهاء  �ل�صهيد  �أن  م�صلم  �الأب  و�أكّد  “�إ�رش�ئيل“.  يد  على 

د�عياً �ملقاومة �لفل�صطينية ويف مقدمتها كتائب �لق�صام لت�صفية �جلو��صي�ص، م�صيفاً: “طخوهم 

.
و�ألقوهم يف �لبحر، فمن يخون بلده ال �أمان له“195

حول  �ملباحثات  “ملو��صلة  �لقاهرة  �إىل  و�صل  �إ�رش�ئيلياً  وفد�ً  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  ذكرت   •

�ل�صابقة  “�جلولة  �أن  �الإذ�عة  و�أ�صافت  م�رش“.  �إىل  متار  حقل  من  �لطبيعي  �لغاز  ت�صدير 

تفا�صيل  ذكر  دون  �أ�صبوع“،  قبل  �مل�رشية  �لعا�صمة  يف  ُعقدت  قد  كانت  �ملباحثات  هذه  من 

.
196

�أخرى

�ل�صهيوين،  �لكيان  “�صاركت  �إنها  قالت  �أمريكية،  �رشكة   15 على  عقوبات  طهر�ن  فر�صت   •

�أو تعاونت معه، يف �صكل مبا�رش �أو غري مبا�رش، يف جر�ئمه �لوح�صية يف فل�صطني �ملحتلة، �أو 

فل�صطني  يف  �ل�رشعية  غري  �مل�صتوطنات  و�ّصعت  �أو  �رتكبها،  �لتي  �الإرهابية  �لعمليات  دعمت 

.
�ملحتلة، من خالل �نتهاكها قر�ر جمل�ص �الأمن �لرقم 2334“197

�أعاد نائب �لرئي�ص �الأمريكي مايك بن�ص �حلديث جمدد�ً ب�صاأن �حتمال نقل �ل�صفارة �الأمريكية   •

�الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  جلنة  �أمام  كلمة  يف  وقال  �لقد�ص،  �إىل  �أبيب  تل  من  “�إ�رش�ئيل“  يف 

�إن   ،The American Israel Public Affairs Committee )AIPAC(l )�أيباك(  �الإ�رش�ئيلية 

.
198

�لرئي�ص تر�مب يدر�ص �الأمر بجدية

�صدر قر�ر عن جلنة �لدفاع �لر�صمية عن �ملنا�صلة �لفل�صطينية ر�صمية عودة، بعدم �صجنها يف   •

 �لواليات �ملتحدة، ولكنها �صتفقد جن�صيتها �الأمريكية. حيث و�فقت �ملنا�صلة عودة )69 عاماً(

�جلن�صية  و�صحب  �ملتحدة  �لواليات  مبغادرتها  تق�صي  �الأمريكية،  �ل�صلطات  مع  ب�صفقة 

.
199

منها
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االإثنني، 2017/3/27

�صدد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل على �أن قيادة �حلركة قبلت حتدي   •

�الحتالل لها بتغيري قو�عد �للعبة و�ل�رش�ع باغتيال �لقائد �لق�صامي مازن فقهاء يف غزة. وقال 

م�صعل، متحدياً �الحتالل، خالل كلمة له يف حفل تاأبني فقهاء يف غزة، �إن “�جلو�ب ما ترى ال 

ما ت�صمع“. و�أكد �أن قيادة حما�ص تقف عند م�صوؤولياتها وهي تعرف ما تفعل وقادرة على 

مو��صلة م�صريتها، مردفاً: “�إر�دتنا �أقوى من �صالحهم، و�صننت�رش عليهم يف �لنهاية“. ونبه 

م�صعل على �أن حما�ص ت�رش على خيار �ملقاومة و�جلهاد، فهو ��صرت�تيجيتها �لكبى و�الأوىل، 

م�صدد�ً على �أن حما�ص ال تفرط بثو�بتها �لوطنية وحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني. وقال �لقيادي 

يف حما�ص فتحي حماد �إن كتائب �لق�صام �صتبدع يف عملية �لرّد على �غتيال فقهاء، و�إن �ملقاومة 

.
200

�صتبتكر طرقاً للحد من جر�ئم �الحتالل �صّد �ملقاومني

�غتيال  �ملتعلقة بق�صية  �لتحقيقات  منع مبوجبه ن�رش  �أمر�ً  �لعام يف قطاع غزة  �لنائب  �أ�صدر   •

مازن فقهاء، وذلك يف �أعقاب تد�ول �لكثري من �الأخبار، خ�صو�صاً تلك �لتي م�صدرها �جلانب 

.
201

�الإ�رش�ئيلي حول �حلادثة

يف  عقدها  �ملزمع  �لبلدية  �النتخابات  �صتخو�ص  �لتي  كتلتها  ��صم  عن  فتح  حركة  ك�صفت   •

.
2017/5/13، “كتلة �لتحرر �لوطني و�لبناء - حتدي �صمود �رش�كة تنمية“202

للجنة  �ل�صنوي  للموؤمتر  كلمة م�صجلة  نتنياهو، يف  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  قال رئي�ص �حلكومة   •

يف  �صتبقى  “�إ�رش�ئيل“  �إن  و��صنطن،  يف  )�أيباك(  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون 

�أ�صماهم  من  متويل  بوقف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  طالب  كما  للقتال.  و��صتعد�د  تاأهب  حالة 

بالعمل مع  �أنه ملتزم  �إىل  و�أ�صار  كـ“دولة يهودية“،  بـ“�إ�رش�ئيل“  “�الإرهابيني“، و�العرت�ف 
.
�الإد�رة �الأمريكية للتو�صل �إىل �تفاق “�صالم“203

بزعيم ممثلني  �ليهودية  �لدينية  �الأحز�ب  روؤ�صاء  �أن  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  ذكرت   • 

مو�صيه   United Torah Judaism )Yahadut Hatorah( هتور�ة(  )يهدوت  �لتور�ة  يهود 

�أبلغو� رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي  �أرييه درعي،  Moshe Gafni، وزعيم حركة �صا�ص  غفني 

.
204

نتنياهو بعدم مو�فقتهم على تقدمي موعد �النتخابات �لعامة

)نحو �صيكل  مليون   27 مبلغ  حتويل  على  �الإ�رش�ئيلية  �لبملانية  �ملالية  جلنة  �صادقت   • 

 �صبعة ماليني دوالر(، على �صكل هبة، ملجال�ص �مل�صتعمر�ت �ليهودية �لو�قعة يف �ل�صفة �لغربية.

دوالر(  ماليني  ثمانية  )نحو  �صيكل  مليون   30 قدره  �آخر  مبلغ  تخ�صي�ص  �للجنة  �أقرت  كما 

.
205

لغر�ص زيادة �حلماية يف حافالت �مل�صتوطنني �لتي ت�صتخدم لل�صفريات يف مناطق �ل�صفة
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وهبة،  حممد  ودعاء  �لفار،  �صهناز  �لرتبويتني  �لباحثتني  فوز  �إن  �لفل�صطينية  �حلكومة  قالت   •

على  جديد  فل�صطيني  �إجناز  �الإمار�ت،  دولة  يف  �لعا�رشة  بدورتها  �لرتبوية  خليفة  بجائزة 

.
206

�مل�صتوى �لرتبوي

غزة  قطاع  �إىل  م�صاعد�ت  قافلة  الإر�صال  �لتح�صري  باجلز�ئر  �لدين  لعلماء  جتمع  �أكب  �أعلن   •

�ل�صلطات �مل�رشية على مرورها عب معب رفح  “مو�فقة“  2017، بعد  �أبريل  نهاية ني�صان/ 

 .
207

�لبي

الثالثاء، 2017/3/28

يحمل  جديد  �صاروخ  ت�صنيع  على  �أقدمت  �لق�صام  كتائب  �أن  �لثانية  �لعبية  �لقناة  ذكرت   •

من  كغ   200–160 يحمل  �ل�صاروخ  فاإن  �لقناة  وح�صب  �ملتفجر�ت.  من  جد�ً  كبرية  كميات 

.
208

�ملتفجر�ت

“ال توجد خطة  �إنه  �لغد،  لـ  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف حديث خا�ص  �ل�صلطة  قال رئي�ص   •

“�لتم�صك بتطبيق مبادرة �ل�صالم �لعربية بدون  �صالم جديدة وال مبادر�ت جديدة“، موؤكد�ً 

تعديل“، و��صتمر�ر �لتن�صيق مع �مللك عبد �هلل �لثاين، ومع كل من م�رش و�ل�صعودية، يف هذ� 

 .
209

�ل�صاأن

2017، �بتد�ًء من  �أعلنت جلنة �النتخابات �ملركزية عن فتح باب �لرت�صح لالنتخابات �ملحلية   •

 .
�صباح يوم �لثالثاء 2017/3/28 ولغاية م�صاء يوم �خلمي�ص 2102017/4/6

قالت �ل�صفرية �الأمريكية لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايل، �أمام �ملوؤمتر �ل�صنوي للجنة �ل�صوؤون   •

كرر  —�لذي   2334 رقم  �الأمن  جمل�ص  قر�ر  �إن  )�أيباك(،  �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية  �لعامة 

ب�صكل  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �ال�صتيطانية  �الأن�صطة  جميع  بوقف  �إ�رش�ئيل  مطالبة 

فوري وكامل— كان مبثابة “ركلة يف �لبطن“ �صعرت بها �لواليات �ملتحدة. و�أ�صافت قائلة: 

“كل ما يكنني قوله لكم هو �إن �جلميع يف �الأمم �ملتحدة يخافون من �حلديث معي عن �لقر�ر 
2334“. وتابعت: “�أريدكم �أن تعرفو� �أن هذ� �الأمر ح�صل طبعاً، ولكنه لن يتكرر“، م�صددة 

.
على �أن “زمن تقريع �إ�رش�ئيل وىّل“211

غرد مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، يف تويرت قائالً: “�إن  �الإد�رة   •

�الأمريكية �صتنقل �ل�صفارة“، نا�صحاً �لقادة �لعرب يف قمة �لبحر �مليت باأن ال يقولو� �صيئاً لن 

يفعلوه، يف �إ�صارة �إىل م�رشوع �لقر�ر �لذي رفعه وزر�ء �خلارجية �لعرب للقادة ب�صاأن رف�ص 

�لعرب نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص. و�أ�صاف: “ ال ]نريد[ مبادر�ت جديدة، بل مو�قف 

�أوتو�  �إذ�  �لطمع، فهوؤالء  من  �أو تطبيع يعني مزيد�ً  تنازل  �أي  �إن  �ل�صهيوين.  �ل�صلَف  بوجه 

.
ن�صيباً من �مللك ال ياأتون �لنا�ص نقري�ً“212
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قالت نائب وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ت�صيبي حوتوفيلي Tzipi Hotovely �إن “�إ�رش�ئيل“   •

دعماً  و��صنطن  يف  عقد  موؤمتر  يف  حوتوفيلي،  و�أ�صافت   .1967 حدود  �إىل  �أبد�ً  تن�صحب  لن 

.
213ً

لال�صتيطان، �أنه يجب زيادة عدد �صكان �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة ليبلغ مليونا

لزيادة �الأع�صاء،  �لدول  �عتمدوها،  �لتي  قر�ر�تهم  يف  �لعربية  �لدول  خارجية  وزر�ء  دعا   • 

ر�أ�ص مال �صندوقي �الأق�صى و�لقد�ص، مببلغ 500 مليون دوالر، ودعم مو�زنة دولة فل�صطني 

.
ملدة عام، تبد�أ من 2017/4/1، وفقاً لالآليات �لتي �أقرتها قمة بريوت 2142002

قال �لقن�صل �لعام �لرتكي يف مدينة �لقد�ص، غورجان تورك �أوغلو Ghorcan Turkoglu، �إن   •

�ملدينة �ملقد�صة مل يلحق بوحدتها �أو قد�صيتها �أي �رشر خالل فرتة �حلكم �لعثماين، بل كانت 

�لثقايف  �ملعهد  �لقد�ص نظمه  �فتتاحية ملوؤمتر حول  �أف�صل حقبة حلمايتها. وجاء ذلك يف كلمة 

�لرتكي يون�ص �إمره Yunus Emre Institute  يف جامعة �لقد�ص، بح�صور رئي�ص �جلامعة عماد 

 .
215

�أبو ك�صك، �إىل جانب �أكادييني �أتر�ك وفل�صطينيني

قالت وز�رة خارجية نيكار�جو� �إنها قررت ��صتعادة �لعالقات �لديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل“،   •

ك�رش  يحاول  �أ�صطول  مبهاجمة  �إ�رش�ئيلية  قو�ت  قيام  على  �حتجاجاً   ،2010 يف  تعليقها  بعد 

بيان:  يف  �لوز�رة  وقالت  �لفور.  على  ذلك  يتم  �أن  على  غزة،  قطاع  على  �ملفرو�ص  �حل�صار 

�أهمية كبرية ال�صتئناف �لعالقات بهدف تعزيز �لن�صاط �مل�صرتك لرفاهية  “تويل �حلكومتان 
.
�ل�صعبني، و�الإ�صهام يف �لكفاح من �أجل �ل�صالم يف �لعامل“216

 .
217

و�صل �إىل “�إ�رش�ئيل“ مئتا مهاجر يهودي من �أوكر�نيا، بح�صب �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �لعامة  •

 Hebron-France Association فرن�صــا   – �خلـليـل  �لثــقافـي  �لتــعـاون  جـمـعـيـة  �أ�صدرت   •

و�ل�صامرة  يهود�  “�أ�صدقاء  ي�صمى  ما  وجود  فيه  تف�صح  بياناً   for Cultural Exchanges

 .“Friends of Judea and Samaria in the European Parliament يف �لبملان �الأوروبي 

تقوم  �الأوروبيني،  �لنو�ب  من  عدد  من  �ملتاألّفة  “�ل�صد�قة“،  جمموعة  �أن  �جلمعية  بيان  و�أّكد 

.
218

بالرتويج و�لدعاية للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �ملحتلة

االأربعاء، 2017/3/29

�لعربية للقمة  �خلتامي  �لبيان  �لغيط  �أبو  �أحمد  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني  �أعلن   • 

�لـ 28، �لتي عقدت يف منطقة �لبحر �مليت، وجاء يف �لبيان: “نوؤكد ��صتمر�رنا يف �لعمل على �إعادة 

�إطالق مفاو�صات �صالم فل�صطينية �إ�رش�ئيلية جادة وفاعلة تنهي �الن�صد�د �ل�صيا�صي، وت�صري 

وفق جدول زمني حمدد الإنهاء �ل�رش�ع على �أ�صا�ص حّل �لدولتني، �لذي ي�صمن قيام �لدولة 
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�لفل�صطينية �مل�صتقلة على خطوط �لر�بع من حزير�ن عام 1967، وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، 

و�لذي ي�صكل �ل�صبيل �لوحيد لتحقيق �الأمن و�ال�صتقر�ر“. و�أكد �لقادة �لعرب يف �لبيان على 

�لعربية كما  �ل�صالم  �لتم�صك مببادرة  ��صرت�تيجي، وعلى  �لعادل و�ل�صامل خيار  �ل�صالم  �أن 

ُطرحت يف قمة بريوت �صنة 2002، و�اللتز�م بها. كما طالب �لبيان دول �لعامل بعدم �ملو�فقة 

.
219

على نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص �ملحتلة

على  �إن   ،28 �لـ  �لعربية  بالقمة  كلمته  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

“�إ�رش�ئيل“ �إذ� �أر�دت �أن تكون �رشيكاً لـ“�ل�صالم“ يف �ملنطقة، وتعي�ص باأمن و�صالم �إىل جانب 
�أن  �أن �الأمن ياأتي مبزيد من �ال�صتحو�ذ على �الأر�ص، وعليها  �أن تتخلى عن فكرة  جري�نها، 

تنهي �حتاللها، وتتوقف عن حرمان �ل�صعب �لفل�صطيني من حتقيق حريته و��صتقالله على 

“�ل�صالم“، وفق مبادرة  �أر�صه، وعندها �صتحظى باحرت�م �جلري�ن، و�صينعم �صعبها بثمار 

.
220

�ل�صالم �لعربية

“�إ�رش�ئيل“ ت�صتمر يف تو�صيع �ال�صتيطان، و�لعمل على تقوي�ص  �إن  �لثاين  قال �مللك عبد �هلل   •

عادل  حّل  دون  �ملنطقة  يف  ��صتقر�ر  وال  �صالم  ال  �أنه  على  م�صدد�ً  “�ل�صالم“،  حتقيق  فر�ص 

�جلل�صة  تروؤ�صه  خالل  �أكد،  كما  �لدولتني.  حّل  خالل  من  �لفل�صطينية،  للق�صية  و�صامل 

�الفتتاحية للقمة �لعربية �لـ 28، “�إننا �صنو��صل دورنا يف �لت�صدي الأي حماولة لتغيري �لو�صع 

�لقائم، ويف �لوقوف بوجه حماوالت �لتق�صيم، �لزماين �أو �ملكاين، للم�صجد �الأق�صى/ �حلرم 

.
�لقد�صي �ل�رشيف“221

دعا �ل�صيخ متيم بن حمد �آل ثاين، �أمري قطر، يف كلمته بجل�صة �لعمل �الأوىل يف �لقمة �لعربية   •

�لعليا الإنهاء حالة  �لوطنية  �إىل تغليب �مل�صلحة  �لفل�صطينية  �لقياد�ت  28 يف �الأردن، جميع  �لـ 

دولة  تقوم  “لن  �أنه  على  حمد  �ل�صيخ  و�صدد  وطنية.  وحدة  حكومة  وت�صكيل  �النق�صام 

�ل�صف  “توحيد  �أن  على  ثاين  �آل  و�صدد  غزة“.  يف  دولة  تقوم  ولن  غزة  بدون  فل�صطينية 

“ال معنى وال جدوى للخالف  �أنه  �إىل  �أ�صا�صية الإنهاء �الحتالل“، م�صري�ً  �لفل�صطيني ركيزة 

.
على �صلطة بال �صيادة“222

يف عاماً(،   49( منر  ر�تب  �صهام  بارد  بدم  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �رشطة  قو�ت  �أعدمت   • 

.
223

باب �لعمود، �أحد �أبو�ب �لبلدة �لقدية، يف �رشقي �لقد�ص

قال �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إنه �أغلق ثالثة معامل )خمارط( “��صتخدمت ل�صناعة �أ�صلحة يف منطقة   •

با�صم  ناطق  و�أكد  �لغربية“.  �ل�صفة  �الأ�صلحة يف  �إطار حملة م�صتمرة �صّد جتارة  �خلليل، يف 

�جلي�ص، �أنه يف عملية م�صرتكة للجي�ص وجهاز �ل�صاباك، قام �جلنود مب�صادرة معد�ت وقطع 

غيار �أ�صلحة من �لور�صات، قبل ت�صميع �أبو�بها، لكنها مل تعتقل �أحد�ً. وبح�صب بيانات للجي�ص 
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�الإ�رش�ئيلي فاإنه منذ بد�ية �صنة 2017 �أغلق �جلي�ص 12 ور�صة، بعد �أن �صادر 110 قطع �صالح 

.
224

منها، مقابل �إغالق 43 ور�صة حملية، يف �صنة 2015، وم�صادرة 450 قطعة �صالح

قالت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �إن “�إ�رش�ئيل“ قررت قطع مليوين دوالر من �إ�صهاماتها   •

يف �الأمم �ملتحدة، بعد �لت�صويت �الأخري ملجل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة على �أربعة 

قر�ر�ت موؤيدة لفل�صطني. و�أ�صافت يف بيان، �إن “�الأمو�ل �صت�صتخدم مل�صاريع تنموية يف بلد�ن 

.
تدعم �إ�رش�ئيل يف �ملنظمات �لدولية“225

لدول  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لت�صدير  حجم  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  معطيات  بينت   •

�لت�صدير  2015، يف حني �صجل  2016، مقارنة ب�صنة  70l% يف �صنة  �إفريقيا قد �رتفع بن�صبة 

�أن �لت�صدير �لع�صكري  �أوروبا رقماً قيا�صياً يف �لعقد �الأخري. وبينت �ملعطيات  �إىل  �لع�صكري 

 موّجه �أ�صا�صاً �إىل دول �آ�صيا، وخ�صو�صاً �لهند. ومّت �لتوقيع يف �صنة 2016 على عقود بقيمة

وو�صل   .2015 �صنة  عن  دوالر  مليون   300 بزيادة  �أي  �آ�صيوية،  دول  مع  دوالر  مليار   2.6

�لع�صكري  �ل�صناعات  وتعزو  دوالر.  مليار   1.8 �إىل   2016 يف  الأوروبا  �لع�صكري  �لت�صدير 

حجم  وو�صل  عمليات“.  تنفيذ  من  �ملت�صاعدة  “�ملخاوف  �إىل  �الرتفاع  هذ�  �الإ�رش�ئيلية 

�لت�صدير �لع�صكري �إىل �إفريقيا �إىل 275 مليون دوالر، و�إىل �أمريكا �ل�صمالية 1.2 مليار دوالر، 

.
226

و�إىل �أمريكا �لالتينية 550 مليون دوالر

�أطلقها  �لتي  �لتهديد�ت  خلفية  على  �الأمن،  جمل�ص  يف  “�إ�رش�ئيل“  �صّد  �صكوى  لبنان  قدم   •

.
227

م�صوؤولون �إ�رش�ئيليون با�صتهد�ف �لبنى �لتحتية يف لبنان

اخلمي�س، 2017/3/30

�صادق �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )�لكابينت(، وباالإجماع، على   •

�صتخ�ص�ص  عمونا،  م�صتعمرة  عن  بديلة  �ملحتلة  �لغربية  بال�صفة  جديدة  م�صتعمرة  �إقامة 

للم�صتوطنني �لذين مّت �إخالوؤهم منها. كما �أبلغ نتنياهو �لوزر�ء، خالل جل�صة �لكابينت، عن 

قر�ره �لقا�صي بت�صويق 2,000 وحدة �صكنية ��صتيطانية من �أ�صل 5,700 وحدة �صكنية قد 

�أ�صهر، وهي وحد�ت �صكنية ��صتيطانية مّت تاأجيل ت�صويقها ب�صبب خلل  �أعلن عنها قبل عدة 

.
228

تقني

�نتقد ح�صن خري�صة، �لنائب �لثاين لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، بيان �لقمة �لعربية يف �الأردن،   •

م�صري�ً �إىل مت�صكها “�ملميت“ باإحياء م�رشوع �لت�صوية مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، بالرغم من 

.
229

ف�صله طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية
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اليوميات الفل�سطينية

جتديد من  �أمله  خيبة  عن  حمد�ن  �أ�صامة  حما�ص  حركة  يف  �لعربية  �لعالقات  م�صوؤول  �أعرب   • 

قمة عّمان �لعربية طرحها للمبادرة �لعربية لل�صالم، وعدَّ ذلك �إ�صاعة للوقت و�جلهد. و�أكد 

�لعرب  و�أن  طويل،  وقت  منذ  ماتت  �ل�صهيوين،  �الحتالل  مع  �لت�صوية  “عملية  �أن  حمد�ن 

 .
بحاجة لوقفة يعيدون فيها �لنظر يف كل هذه �مل�صرية، بدل �إعادة نفخ �لروح يف جثة هامدة“230

�صابط  300 تخريج  حفل  خالل  نعيم،  �أبو  توفيق  بغزة  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �أعلن   • 

و500 جندي، ممن �جتازو� دورة �ل�صباط �لـ 31 و�لدورة �لتاأ�صي�صية �لـ 28، و�لذي �أطلق عليه 

�الأمن و�ال�صتقر�ر،  �أمنية جديدة تت�صم باحلفاظ على  �ل�صهيد مازن فقهاء، بدء مرحلة  ��صم 

.
“لتبقى �لوز�رة درعاً قوياً وخادماً وفياً لهذ� �ل�صعب �لذي ي�صكِّل �حلا�صن �لد�ئم لنا“231

�الأر�ص  يوم  “ذكرى  �إن  �الأر�ص،  ليوم   41 �لـ  بالذكرى  بيان  يف  �لفل�صطينية،  �حلكومة  قالت   •

)م�صتعمر�ت  ��صتيطانياً  موقعاً   423 يف  يقيمون  م�صتوطن  �ألف  و620  �لعام  هذ�  ياأتي 

م�صاحة �إجمايل  من   %46l م�صاحتها  ت�صكل  �لفل�صطينية،  �لدولة  �أر��صي  على  مقامة   وبوؤر(، 

.
�ل�صفة �لغربية“232

قال �لنائب �أين عودة، رئي�ص �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة، مبنا�صبة �لذكرى �لـ 41 ليوم �الأر�ص،   •

�لق�صم �الأكب  �لتع�صفية،  1948، ب�صتى �الأ�صاليب  �إ�رش�ئيل �صادرت منذ �صنة  “حكومات  �إن 

�إ�رش�ئيل يف  �أقيمت فيها  �لتي  �ملنطقة  �الأر��صي يف  92l% من  �لعربية. كنّا منلك  �الأر��صي  من 

500 قرية عربية  “�أكرث من  �أن �الحتالل هدم  �إىل  2.5l% فقط“. و�أ�صار  حينه، و�رشنا منلك 

ومنعو� �أهلها من �لعودة �إليها، و�ليوم لدينا نحو 300 �ألف عربي الجئ يف قلب �لوطن. �أقامو� 

�أكرث من مائتي بلدة جديدة لليهود ومل يقيمو� بلدة و�حدة للعرب. بل يديرون �صيا�صة هدم 

.
للبيوت، و�ليوم يوجد 50 �ألف بيت عربي مهددة بالهدم“233

وز�رة  ح�صاب  يف  �أمريكي  دوالر  مليون   30.8 �إيد�ع  عن  للتنمية  �ل�صعودي  �ل�صندوق  �أعلن   •

لدى �لد�ئم  �ململكة  ومندوب  �لقاهرة  لدى  �لريا�ص  �صفري  و�أو�صح  �لفل�صطينية.   �ملالية 

لدعم  �ل�صهرية  �ل�صعودية  �إ�صهامات  قيمة  يثل  �ملبلغ  �أن  قطان  �أحمد  �لعربية  �لدول  جامعة 

ميز�نية �ل�صلطة �لفل�صطينية للفرتة من كانون �الأول/ دي�صمب 2016 حتى �آذ�ر/ مار�ص 2017، 

.
234ً

بو�قع 7.7 ماليني دوالر �صهريا

قالت �لبارونة يف جمل�ص �للورد�ت �لبيطاين �صعيدة و�ر�صي Sayeeda Warsi، �إن “�إ�رش�ئيل“   •

2014؛ وكانت حينها وزيرة يف حكومة  �صنة  �رتكبت جر�ئم حرب يف هجومها على غزة يف 

 2,200 �أثناء �حلرب ما يزيد على  David Cameron �الئتالفية. لقد قتل يف  ديفيد كامريون 

�أن  �آالف بجر�ح، و“�أعتقد ب�صكل قاطع  من �صكان قطاع غزة، و�أ�صيب ما يقرب من ع�رشة 

.
�صيا�صتنا جتاه �إ�رش�ئيل �صيا�صة خاطئة“235
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اآذار/ مار�س 2017

�أوقفت  �الأونرو�  �إد�رة  �إن  �لبط�ص،  �أمال  �الأونرو�  �ملوظفني يف وكالة  نائب رئي�ص �حتاد  قالت   •

رئي�ص �ملوؤمتر �لعام الحتاد�ت �ملوظفني ح�صان �لعرقان عن �لعمل، و�أر�صلت �إنذ�ر�ت باجلملة 

بالرغم  �لعمل  عن  �لعرقان  �أوقفت  �الأونرو�  �إد�رة  �أن  �لبط�ص  و�أو�صحت  �الحتاد.  الأع�صاء 

�إىل  �لنظر  �لبط�ص  ولفتت  �الأونرو�.  فيها  تن�صط  �لتي  �خلم�ص  للمناطق  �ملوؤمتر  رئي�ص  �أنه  من 

�إ�صد�ره بيان  ِباإيقافه عن �لعمل، بل حذرت بطرده، على خلفية  �إد�رة �الأونرو� مل تكتف  �أن 

.
236

مبنا�صبة يوم �الأر�ص. م�صريًة �إىل �أنه يتم ن�رش بيانات يف جميع �ملنا�صبات �لوطنية

اجلمعة، 2017/3/31

�صتاند�رد �إيفنينغ  ل�صحيفة  �لع�صكري  �ملر��صل  Robert Fox؛  فوك�ص  روبرت  ك�صف   • 

Evening Standard عن حمادثات �رشية �أجرتها �صخ�صيات فل�صطينية و�إ�رش�ئيلية مرموقة، 

تقريره.  عنو�ن  ح�صب  �الأو�صط“،  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  جديد  “�أمل  مبنزلة  �إنها  وقالت 

�ل�رشق  يف  �ل�صالم  عملية  يف  تقدماً  �خلطو�ت  �أكب  “من  ُتعّد  �ملحادثات  تلك  �إن  فوك�ص  وقال 

مركز  من  �ملباحثات  تلك  �أخبار  على  ح�صلت  �ل�صحيفة  �أن  �إىل  و�أ�صار  �صنني“.  منذ  �الأو�صط 

 BICOM–Britain Israel Communications & بايكوم  �الإ�رش�ئيلي  �لبيطاين  �الأبحاث 

Research Centre، �لذي �صارك يف ��صت�صافة �الجتماعات، بالتعاون مع �ملعهد �مللكي لل�صوؤون 

هاو�ص بـ“ت�صاتام  �ملعروف   ،The Royal Institute of International Affairs  �لدولية 

.
237

�“Chatham House

عطاء  وطرح  جديدة،  م�صتعمرة  �إقامة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قر�ر  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ر�أت   •

الإقامة �ألفي وحدة ��صتيطانية جديدة، �إعاقة للجهود �الأمريكية �لر�مية �إىل �إعادة �إطالق �لعملية 

.
238

�ل�صيا�صية

�ل�صورية  غري  �الأطر�ف  خالل  من  ر�صائل  مررت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  معاريف  �صحيفة  ذكرت   •

�ل�صالعة يف �ملحادثات حول م�صتقبل �صورية، قالت فيها �إنها �صتكون م�صتعدة لتقلي�ص تدخلها 

يف �صورية، مقابل ت�صوية �أو تفاهمات �صامتة تق�صي مبنع �إير�ن وحزب �هلل وملي�صيات �صيعية 

و�أ�صافت  �ملحتل.  �جلوالن  يف  �لنار  �إطالق  وقف  خط  من  معينة  مل�صافة  �القرت�ب  من  �أخرى 

�ل�صحيفة �أن “�إ�رش�ئيل“ �صتو�فق على �أن يعود جي�ص نظام �الأ�صد �إىل “�ملنطقة �حلدودية هذه، 

 .
مبوجب �تفاق ف�صل �لقو�ت بني �لدولتني من �لعام 1974“239






