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ال�صبت، 2017/4/1

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن َقتَلَة �ل�صهيد مازن فقهاء   •

لن يفلتو� من عقاب �ملقاومة، موؤكد�ً على وقوف �حلركة خلف �ملوؤ�ص�صة �الأمنية يف معركتها 

.
1
و�رش�عها �ملفتوح مع �الحتالل

�أعلنت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني يف قطاع غزة، على ل�صان �ملتحدث با�صمها �إياد �لبزم،   •

�أنها “ويف �صياق متابعة ق�صية �غتيال �ل�صهيد مازن فقها، �صتقوم �لوز�رة باإجر�ء�ت ُم�صددة 

.
�صّد عمالء �الحتالل خالل �ل�صاعات و�الأيام �لقادمة“2

قالت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �لفل�صطينية �إن 85 �أ�صري�ً يف �صجون �الحتالل يعانون   •

.
3
من �أمر��ص خطرية وخبيثة، كاالأور�م �ل�رشطانية، و�ل�صلل و�الإعاقة

�أعلنت �لرئا�صة �لفل�صطينية، يف بيان لها، تقدمي رزمة م�صاعد�ت لالجئني �ل�صوريني يف قطاع   •

.
4
غزة، من بينها تزويدهم بجو�ز�ت �صفر فل�صطينية لتمكينهم من �لتحرك �إىل �خلارج

�أكدت م�صاعدة وزير �خلارجية �لفل�صطيني لل�صوؤون �الأوروبية �أمل جادو �أنهم لن ي�صمحو�   •

.
5
لـ“�إ�رش�ئيل“ بكتم �صوت �الأذ�ن يف �لقد�ص

�لتحرير“  منظمة  يف  �ملتنفذة  �لفل�صطينية  “�لقيادة  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  حّذرت   •

من مغبة �ال�صتمر�ر يف طريق �لعبث و�ملر�وغة، و�إخفاء معلومات عن لقاء�ت جرت مع �لكيان 

�للقاء�ت  “�إن  لها،  بيان  يف  �ل�صعبية،  �جلبهة  وقالت   .2016 �صنة  �أو�خر  لندن  يف  �ل�صهيوين 

�مل�صتمرة �ل�رشية، و�لعلنية، وغريها �إمنا هي ��صتمر�ر يف �ملر�هنة على طريق �لف�صل و�لعبث، 

.
وما ُي�صمى �ملفاو�صات بالرعاية �الأمريكية“6

�لقد�ص  �لبلدة �لقدية من  ��صت�صهد فتى فل�صطيني بنري�ن جنود �الحتالل يف باب �لعمود يف   •

.
7
�ملحتلة، بعد طعنه جندياً و�ثنني من �مل�صتوطنني �ملت�صددين

توقع رئي�ص �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية، رئي�ص �ملع�صكر �ل�صهيوين ورئي�ص حزب �لعمل، �إ�صحق   •

بنيامني  برئا�صة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �نهيار  �ل�صبع،  بئر  يف  ثقافية  ندوة  يف  هرت�صوغ، 

.
8
نتنياهو

�لريح معطف  �أو   Trophy ترويف  نظام  عن  مطوالً  تقرير�ً  �لعبي  و�ال  موقع  ن�رش   • 

و�ملدرعات  �لدبابات  ��صتهد�ف  عمليات  �صّد  بهدف  تطويره  مّت  �لذي   ،Wind Jacket
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للتقرير، فاإن رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة  �الإ�رش�ئيلية بال�صو�ريخ �مل�صادة للدبابات. ووفقاً 

للجي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �آيزنكوت قرر حماية كافة �لدبابات و�ملدرعات، من خالل تركيب 

للدبابات و�لدروع عن  �مل�صادة  �ل�صو�ريخ  �إطالق  ير�صد عملية  �لذي ي�صمل ر�د�ر�ً  �لنظام، 

عن  مرة،  الأول  �لتقرير،  وك�صف  بتفجريها.  ويقوم  كيلومرت�ت،  خم�صة  عن  تقل  ال  م�صافة 

متكن �لنظام من �عرت��ص 15 �صاروخاً م�صاد�ً للدبابات مّت �إطالقها من قبل عنا�رش حما�ص، 

.
9
خالل حرب 2014 على قطاع غزة

قالت �حلكومة �الأ�صرت�لية �إنها مل جتد �أي دليل، من خالل مر�جعة قامت بها، على �أن �أي من   •

.
10

م�صاعد�تها ملنظمة وورلد فيجن World Vision قد مّت حتويلها �إىل حركة حما�ص

خل�ص تقرير �صنوي ملوؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية �إىل �أن جممل �الإجر�ء�ت �لتي �تخذها �الحتالل   •

للم�صجد  �الأق�صى هياأت القتحامات و��صعة  �مل�صجد  �ملر�بطني و�مل�صلني يف  �الإ�رش�ئيلي �صّد 

عدد  �أعلى  �صهدت   2016 �صنة  �أن  للموؤ�ص�صة  �ل�صنوي  �لتقرير  وذكر  �مل�صتوطنني.  قبل  من 

و�أفاد  مقتحمني.   14,806 عددهم  وبلغ  �حتالله،  منذ  �مل�صتوطنني  من  �الأق�صى  ملقتحمي 

بالقد�ص من�صاأة  و121  بيتاً،   190 نحو  هدمت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  باأن   �لتقرير 

مبيناً  مقد�صياً.   1,243 نحو  تهجري  �إىل  �أدى  ما  هدم،  �أمر   227 نحو  و�أ�صدرت   ،2016 �صنة 

خمططات  عن  علن 
ُ
�أ �ملقابل  ويف   ،2015 عن   %94l بن�صبة   2016 �صنة  ز�د  �لبيوت  هدم  �أن 

 وعطاء�ت ومنح تر�خي�ص لنحو 18,257 وحدة ��صتيطانية جديدة يف �لقد�ص �أي بزيادة بن�صبة

.
تقارب �لـ 40 11%

االأحد، 2017/4/2

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن “�إ�رش�ئيل ال تبحث عن مغامر�ت مع حركة   •

حما�ص، بل تتحلى مب�صوؤولية وحزم وتفعل ما يتوجب عليها فعله، من خالل �حلفاظ على 

�الأمن، وال يوجد ما يدعو لدخول �ملو�طنني لو�صع نف�صي �آخر“. وزعم ليبمان باأن حما�ص 

.
12

لديها معرفة جيدة يف �الغتياالت �لد�خلية وعليها �لبحث د�خلها حول �غتيال �لفقهاء

بالذكرى  باإلغاء �الحتفال  �لفل�صطينية حممود عبا�ص حكومة بريطانيا  �ل�صلطة  طالب رئي�ص   •

�ملئوية لوعد بلفور. كما طالبها باالعتذ�ر لل�صعب �لفل�صطيني عن “هذ� �خلطاأ �لتاريخي �لذي 

 .
�رتكب بحقنا، و�أن تعرتف بدولة فل�صطني“13

�أكد �لناطق �لع�صكري با�صم كتائب �لق�صام �أبو عبيدة �أنه ال م�صوؤول عن جرية �غتيال مازن   •

فقهاء �صوى �لعدو �ل�صهيوين، ولن تفلح كل حماوالته �ملعلنة �أو �خلفية يف �لتن�صل �أو خلط 

.
14

�الأور�ق
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عاقد  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

تكون  �أن  مبكان  �الأهمية  من  و�أنه  فل�صطينية  �إ�رش�ئيلية  ت�صوية  �صفقة  �إجناز  على  �لعزم 

ُتف�صل �خلطو�ت  �لتي  �لنية و�أال تظهر نف�صها كاجلهة  “�إ�رش�ئيل“ �لطرف �لذي يبدي ُح�صن 
.
15

�الأمريكية

�صادقت جلنة �لد�خلية يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، بالقر�ءة �لثانية و�لثالثة، على تعديل يف قانون   •

�لتخطيط و�لبناء وفقاً لتو�صيات جلنة كمينيت�ص Kaminitz، يق�صي بت�رشيع �إجر�ء�ت هدم 

.
16

�لبيوت يف �لبلد�ت �لعربية، عب �النتقال من �الإجر�ء�ت �لق�صائية لالإجر�ء�ت �الإد�رية

العرت��ص  جديد  نظام  ت�صغيل  بدء  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

العرت��ص   David’s Sling د�ود  مقالع  منظومة  “�صنُدخل  قائالً:  و�أ�صاف  �ل�صو�ريخ، 

�ل�صو�ريخ  العرت��ص  �ل�صهم  �صاروخ  بتطوير  �أي�صاً  وقمنا  �خلدمة.  �إىل  �ل�صو�ريخ 

.
�ال�صرت�تيجية بعيدة �ملدى وو�صائل �أخرى“17

غزة،  لقطاع  �ملتاخمة  �حلدودية  رفح  مبدينة  رئي�صيني  نفقني  تدمري  �مل�رشي  �جلي�ص  �أعلن   •

يكون  �لنفقني،  وبهذين  �لرفاعي.  تامر  �لعقيد  �مل�رشي،  �جلي�ص  با�صم  للمتحدث  بيان  وفق 

�لثاين/ كانون  منت�صف  منذ  غزة  قطاع  مع  �حلدود  على  نفقاً   21 دمر  قد  �مل�رشي   �جلي�ص 

.
يناير 182017

االإثنني، 2017/4/3

على  �الأوروبي  و�الحتاد  و�إيطاليا،  و�ليونان،  وقب�ص،  “�إ�رش�ئيل“،  يف  �لطاقة  وزر�ء  وّقع   •

�إعالن م�صرتك يق�صي بدفع م�رشوع ملد �أنبوب غاز طبيعي عن طريق �لبحر من “�إ�رش�ئيل“ 

تلعب دور�ً  بد�أت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز  �لطاقة  �أوروبا. وقال وزير  �إىل 

ثماين  خالل  �الأنبوب  مّد  عملية  تتم  �أن  �ملقرر  ومن  �لعاملية.  �لطاقة  مر�فق  جمال  يف  مهماً 

.
19

�صنو�ت، وُتقدر كلفته بع�رشين مليار �صيكل )نحو 5.5 مليار�ت دوالر(

�لنهائي  �لناخبني  �صجل  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أ�صدرت   •

�لناخبني  جممل  �أن  �ملن�صورة  �لبيانات  من  يتبني  حيث   ،2017 �ملحلية  باالنتخابات  �خلا�ص 

موزعني  �لت�صويت،  لهم  يحق  وناخبة  ناخباً   1,134,636 بلغ  �ملحلية  لالنتخابات  �مل�صجلني 

من  �لناخبني  �أعد�د  �أن  �لتف�صيلية  �الإح�صاء�ت  وتظهر  �لغربية.  �ل�صفة  يف  حمافظة   11 على 

.
20

�الإناث �صكلت ما ن�صبته 48.93l% من جممل �لناخبني مقابل 51.07l% من �لناخبني �لذكور

خالل  طرح،  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �لرئي�ص  �إن  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  قال   •

وهو  فل�صطني،  يف  �لنهائي  للحل  بالن�صبة  روؤيته  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  بالرئي�ص  لقائه 
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�إقامة �لدولتني، و�لعمل على تغيري �ملناخ �الإقليمي يف �ملنطقة، و�إز�لة �أ�صباب �لتوتر و�ل�رش�ع 

.
21

�لقائم

قالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص، يف تقرير �أ�صدرته، �إن �ل�صلطات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية   •

متنع موظفي حقوق �الإن�صان �لذين يوّثقون �النتهاكات ويدعون �إىل �إنهائها من دخول قطاع 

.
22

غزة �أو �خلروج منه

الثالثاء، 2017/4/4

يف  �لعام  �لقطاع  ملوظفي  �لعمل،  طبيعة  عالو�ت  �رشف  �إيقاف  �لفل�صطينية  �حلكومة  قررت   •

�لعالو�ت  طالت  �لرو�تب  على  �خل�صومات  “�إن  لها،  بيان  يف  �حلكومة،  وقالت  غزة.  قطاع 

فقط وجزء�ً من عالوة طبيعة �لعمل، دون �مل�صا�ص بالر�تب �الأ�صا�صي“، وذلك الأ�صباب تتعلق 

�آثار  �نعكا�صات  �إىل  �إ�صافة  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  على  يفر�ص  �لذي  �خلانق  �ملايل  باحل�صار 

.
23

�النق�صام و�حل�صار و�إجر�ء�ت �الحتالل

�لثالثة  لالأ�صهر  �صنوي  ربع  تقرير�ً  بريطانيا،  يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  �ملنظمة  �أ�صدرت   •

�الأوىل من �صنة 2016، ير�صد �جلر�ئم �ملرتكبة يف حّق �لفل�صطينيني من قبل �أجهزة �أمن �ل�صلطة 

�لفل�صطينية وقو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وبني �لتقرير �أن �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية قامت 

بينهم من  وكان  �لعامة،  �لنيابة  من  قانوين  �عتقال  �إذن  �إبر�ز  دون  فل�صطينياً،   385  باعتقال 

23 قا�رش�ً، و99 طالباً جامعياً، و5 �صحفيني. و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن �الأ�رشى �ملحررين كانو� 

�ل�رشيحة �الأكب باال�صتهد�ف، حيث كان من بني �ملعتقلني 180 �أ�صري�ً حمرر�ً. كما ذكر �لتقرير 

.
24ً

قيام �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية بقتل 16 فل�صطينياً، باالإ�صافة �إىل �عتقال 1,415 فل�صطينيا

وقع  ملن  �لتوبة  باب  فتح  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت   •

.
�صحيًة لالحتالل و�أجهزة خمابر�ته، وذلك �عتبار�ً من 2017/4/4 وحتى 252017/4/11

قال رئي�ص د�ئرة �صوؤون �لالجئني يف حركة فتح زكريا �الأغا “يوجد �تفاق مع �الأونرو� على   •

عدم تغيري �ملنهاج �لدر��صي يف مد�ر�صها باملطلق، و�أن تلتزم باملنهاج �ملقرر من قبل وز�ر�ت 

�أنه  �أكدت  �الأونرو�  “�إد�رة  �أن  و�أ�صاف  �مل�صيفة“.  �لعربية  �لدول  جميع  يف  و�لتعليم  �لرتبية 

�لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مع  �مل�صبق  و�لتن�صيق  بالت�صاور  �إال  تغيري  �أي  هناك  يكون  لن 

.
�لفل�صطيني وغريها يف �لدول �لعربية �مل�صيفة“26

قال رئي�ص �ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار- بكد�ر حممد ��صتية، �إن �جتماع   •

�حتاد �مل�صارف �لعربية �ل�صنوي، �ملنعقد يف عّمان، �أقر تاأ�صي�ص �صندوق ��صتثماري لفل�صطني، 

.
27

ت�صهم فيه �لبنوك �لعربية
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د�نت حركة حما�ص عمليات �لقتل �جلماعي �لتي ت�صتهدف �ل�صعب �ل�صوري، ود�نت ب�صكل   •

خا�ص �ملجزرة �لب�صعة �لتي جرت يف خان �صيخون بريف �إدلب، و��صتخد�م �ل�صالح �لكيماوي 

وجتنيب  �ل�صوري،  �لدم  نزيف  وقف  �إىل  �صحفي،  ت�رشيح  يف  حما�ص،  ودعت  �أهلها.  �صّد 

.
28

�ملدنيني �لعزل، و�إنقاذهم من �لقتل و�لدمار

�ل�صلطة  رئي�ص  يف  ترى  ال  “�إ�رش�ئيل“  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

حللول  �لتوجه  �إىل  �صت�صطر  �ملطروحة  �الإقليمية  �لت�صوية  و�أن  لل�صالم،  �رشيكاً  �لفل�صطينية 

نتنياهو  وقال  �لفل�صطيني.  �لطرف  يف  �ملطلوب  �لتغيري  يح�صل  �أن  �إىل  وتدريجية،  مرحلية 

�ل�صارع  يف  �رشورية  لتغري�ت  �لتمهيد  يف  ت�صهم  �قت�صادية،  خطو�ت  دفع  �الآن  �ملطلوب  �إن 

 .
29

�لفل�صطيني

�الإ�رش�ئيلية،  �لر�صمية  �الإذ�عة  مع  حديث  يف  �صتاينتز،  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  قال   •

لل�صعب  �لفل�صطينية برئا�صة حممود عبا�ص، كيان فا�صل ومف�صد، ال حتقق �صيئاً  �ل�صلطة  �إن 

كر�هية  على  �لنا�صئة  �الأجيال  تربي  فهي  حما�ص،  حكومة  عن  تختلف  وال  �لفل�صطيني 

“�إ�رش�ئيل“، ورف�ص حقوق �ل�صعب �ليهودي. و�أ�صاف: “�أبو مازن يقول لنا �إنه يتفهم مطالب 
�الأمن  يفر�ص  �أن  ي�صتطيع  وال  �الأمن،  يحقق  ال  �لو�قع،  �أر�ص  على  ولكنه  �الأمنية،  �إ�رش�ئيل 

�صبيه  حكم  قب�صة  يف  �لغربية  �ل�صفة  تقع  باأال  �لوعد  ي�صتطيع  وال  غزة،  قطاع  على  و�لنظام 

.
بحكم حما�ص“30

الإنتاج  جديد  م�رشوع  تنفيذ  يف  �ل�رشوع  �الإلكرتونية  لالأنظمة   Albait �لبيت  �رشكة  قررت   •

�الإ�رش�ئيلي. وتقدر كلفة �مل�رشوع بنحو ملياري �صيكل  مدفع متطور كي يتزود به �جلي�ص 

.
31

)نحو 550 مليون دوالر(

�إ�صقاط  �لدويل،  �الأمن  جمل�ص  رئا�صة  تتوىل  �لتي  هايل،  نيكي  �الأمريكية  �ل�صفرية  �أعلنت   •

�الأمن.  جمل�ص  جل�صة  �أعمال  جدول  من  �لفل�صطينيني  جتاه  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  بحث 

بال�رش�ع �صلة  ذ�ت  لي�صت  مو��صيع  على  �لعام  هذ�  �صرتكز  “�لنقا�صات  �أن  هايل   و�أكدت 

�أخرى  مو��صيع  �إىل  “�صتتطرق  وهي  �لدويل“،  �الأمن  جمل�ص  يف  �لفل�صطيني   - �الإ�رش�ئيلي 

�هلل، وحزب  �ل�صورية،  و�الأزمة  لالإرهاب،  �إير�ن  دعم  مثل  �ملا�صية؛  �ل�صنو�ت  يف   �أهملت 

.
وحركة حما�ص“32

�ملناطق يف  �لفل�صطينية  �ملباين  هدم  عن  بالتوقف  “�إ�رش�ئيل“  �الأوروبي  �الحتاد  طالب   • 

�مل�صنفة ج ح�صب �تفاق �أو�صلو يف �ل�صفة �لغربية، وب�صكل خا�ص �إلغاء �أو�مر �لهدم يف قرية 

وذلك  �ملحتلة،  �لقد�ص  �رشق  �أدوميم  معاليه  م�صتعمرة  من  �لقريبة  �لبدوية،  �الأحمر  خان 

وقد  جنيف.  ملعاهدة  خرقاً  و�صي�صكل  لل�صكان،  ق�رشي  تهجري  �إىل  �صيوؤدي  �الأمر  هذ�  كون 
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جاء هذ� �الحتجاج على خلفية توزيع �إخطار�ت هدم على كل بيوت قرية خان �الأحمر، �لتي 

.
33ً

ي�صل عددها �إىل 422 بيتا

نفى �الحتاد �الأوروبي عالقته بقر�ر �حلكومة �لفل�صطينية، و�خلا�ص بتقلي�ص رو�تب موظفي   •

.
34

�ل�صلطة يف قطاع غزة

ذكرت وكالة �الأونرو� �أن 70l% من مد�ر�صها يف �صورية عاجزة عن �لعمل ب�صبب �حلرب، ومع   •

.
35

ذلك، يحرز طلبتها تفّوقاً يف �الأد�ء على �أقر�نهم باملنطقة

االأربعاء، 2017/4/5

�تخذته  �لذي  �لقر�ر  تد�عيات  ملتابعة  طارئاً  �جتماعاً  غزة  قطاع  يف  فتح  حركة  قيادة  عقدت   •

�حلكومة بحق موظفي �ل�صلطة يف �لقطاع، و�لذي �صمل �قتطاع نحو 30l% من قيمة رو�تبهم، 

يف منزل �أحمد حل�ص، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح وم�صوؤولها يف �لقطاع، حيث مّت �لتاأكيد 

باإقالة رئي�ص  للتدخل الإلغائه. كما طالبو�  �لرئي�ص حممود عبا�ص  �لقر�ر، ودعوة  على رف�ص 

�حلكومة ر�مي �حلمد �هلل من من�صبه وت�صكيل حكومة وحدة وطنية، رد�ً على ما و�صفوها 

.
36

بـ“�ملجزرة“ �لتي �رتكبها بحق موظفي غزة

بفر�ص  �لفل�صطينية  �حلكومة  قر�ر  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  برهوم،  فوزي  ��صتنكر   •

وغري  تع�صفياً  �لقر�ر  هذ�  وعدَّ  غزة،  قطاع  يف  �لعام  �لقطاع  موظفي  رو�تب  على  خ�صومات 

مو�جهة  يف  �صموده  عو�مل  و��صتهد�ف  �لقطاع  �أزمات  تكري�ص  منه  و�لهدف  م�صوؤول، 

�إىل  �لتحديات. و�أعلن برهوم ت�صامن �حلركة مع مطالب �ملوظفني كافة دون ��صتثناء، ودعا 

.
37

�لرت�جع عن هذه �الإجر�ء�ت �لعبثية �لال م�صوؤولة

�إياد �لبزم، �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطيني يف قطاع غزة، �إن  قال   •

“�الإجر�ء�ت �لو��صعة و�لتحقيقات �لتي �تخذتها �لوز�رة يف جرية �غتيال �ملجاهد مازن فقها 
.
�أظهرت �لدور �ملبا�رش �لذي لعبه عمالء �الحتالل يف هذه �جلرية“38

قال �لنائب �لعام �مل�صت�صار �إ�صماعيل جب: “�إنه و�إعماالً الأحكام �لقانون �لفل�صطيني وحتقيقاً   •

دينو� 
ُ
�أ �لذين  �ل�صهيوين  �لعدو  عمالء  من  عدد  بحق  �إعد�م  �أحكام  تنفيذ  �صيتم  �لعام،  للردع 

 بارتكاب �أعمال �إجر�مية، وتقدمي معلومات �أ�رّشت باالأمن �لعام“. و�صدد، يف ت�رشيح لـ �لر�أي،

.
39

على �أنه �صيتم تنفيذ �الإعد�م بعد �أن �أ�صبحت �أحكامهم نهائية، وباّتة، وو�جبة �لنفاذ

�أعلن وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان مفيد حممد �حل�صاينة �أن �حلكومة �لفل�صطينية قطعت   •

�صوطاً كبري�ً يف عملية �إعادة �إعمار غزة، بالرغم من �لعقبات و�ل�صعوبات �لتي و�جهت عملية 

�إعادة �الإعمار. و�أ�صار �إىل �أن عدد �ملنازل �لتي مّت �إعادة �إعمارها بلغ 6,280 وحدة �صكنية، ما 
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18 �ألف وحدة تعر�صت  75l%، وبلغ عدد �لوحد�ت �ل�صكنية �لتي مّت �إ�صالحها  يعادل ن�صبة 

.
40

الأ�رش�ر جزئية بليغة خالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي

�لثالث  �جليل  خدمات  الإدخال  �تفاقية  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لفل�صطينية  �الت�صاالت  وز�رة  وّقعت   •

�رشكة  �أن  حملية  م�صادر  و�أفادت  �لفل�صطينية.  �الأر��صي  يف   Third Generation )3G(l

.
41

�إريك�صون Ericsson �صتكون �ل�رشكة �ملزودة للخدمة

ك�صف وزير �ملو��صالت و�ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص عن برنامج الإقامة �صكك   •

�إنه  “�إ�رش�ئيل“ تربط ب�صكك حديدية يف �لدول �لعربية، عب �الأردن. وقال كات�ص  حديدية يف 

.
42

عر�ص خطته على �ملبعوث �الأمريكي ل�صوؤون �ملفاو�صات �لدولية جاي�صون غرينبالت

قرية  منازل  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�رشطة  بحماية  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صلطات  وجر�فات  �آليات  هدمت   •

.
43

�لعر�قيب “م�صلوبة �العرت�ف“ يف �لنقب، للمرة �لـ 111 على �لتو�يل

�أ�صارت �إح�صائية �صادرة عن �الإد�رة �لعامة لالأحو�ل �ملدنية بوز�رة �لد�خلية �أن قطاع غزة   •

�صهَد خالل �صهر �آذ�ر/ مار�ص 3,850 مولود�ً جديد�ً، مبعدل 124 مولود�ً يومياً. كما �أظهرت 

مبعدل ذ�ته،  �ل�صهر  خالل  وفاة  حالة   278 �صجل  �ملدنية  �الأحو�ل  مكاتب  �أن   �الإح�صائية 

.
44ً

9 حاالت وفاة يوميا

كل  يف  �ليهود  عدد  حول  معطيات   Jewish Agency for Israel �ليهودية  �لوكالة  ن�رشت   •

�ليهودية. ويعي�ص  14,310,500 يهودي وفق �ل�رشيعة  دول �لعامل، حيث بلغ عددهم نحو   

�لثانية  �ملرتبة  يف  �ملتحدة  �لواليات  وتاأتي   ،) 6,217,400( “�إ�رش�ئيل“  يف  منهم  �الأكب  �لعدد 

) 5,700,000 (، وفرن�صا يف �ملرتبة �لثالثة ) 467,500 (، ثّم تليها كند� )386,000(. ويعي�ص يف 

.
45

�إير�ن 9,900 يهودي، ويف �ملغرب نحو  2,400 ، ويف تون�ص نحو  1,100  يهودي

اخلمي�س، 2017/4/6

بحق  �صنقاً  �الإعد�م  �أحكام  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  نفذت   •

ثالثة من �ملد�نني بالتخابر مع �الحتالل، بعد ��صتيفاء كافة �الإجر�ء�ت �لالزمة، وهم �ملتخابر 

.
46ً

)ع. م( 55 عاماً، و�ملتخابر )و. �أ( 42 عاماً، و�ملتخابر )�أ. �ص( 32 عاما

�لدفعات  �رشف  بدء  عن  �حل�صاينة  مفيد  �لفل�صطيني  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أعلن   •

�ملالية الأ�صحاب �ملنازل �ملهدمة كلياً �إثر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف �صيف 2014، 

 .
47

�صمن منحة قيمتها ع�رشة ماليني دوالر ممولة من �ل�صندوق �ل�صعودي للتنمية

�لفل�صطينية،  �الأوملبية  �للجنة  رئي�ص  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  و�صل   •

قدره بتعوي�ص  يطالبه  �إ�صعار  �أمام  نف�صه  ليجد  �ملتحدة،  �لواليات  �إىل  �لرجوب   جبيل 
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250 مليون دوالر، بتهمة �لتورط يف تعذيب وقتل عز�م رحيم، �ملو�طن �لفل�صطيني �الأمريكي، 

ت�صلم  �لتعوي�ص،  �إ�صعار  ت�صلمه  1995. وعالوة على  �صنة  �لفل�صطيني  �الأمن  �أحد مقر�ت  يف 

 .
48

�لرجوب ��صتدعاًء للمثول �أمام �ملحكمة

ك�صف رئي�ص �ملركز �لفل�صطيني ملكافحة �الألغام، �لتابع لوز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية، �لعميد   •

�ملوزعة  �الألغام  �لنقاب عن وجود نحو مليون ون�صف مليون لغم يف حقول  جمعة مو�صى، 

 .
49

على 16 حقالً يف �ملناطق �حلدودية لل�صفة �لغربية، من جنني �إىل �خلليل

قتل �صابط �إ�رش�ئيلي و�أ�صيب جندي �آخر، بعجالت �صيارة فل�صطينية �صدمت جمموعة من   •

جنود �الحتالل قرب م�صتعمرة عوفر�، �صمال �رشق ر�م �هلل، فيما �عتقل �ل�صائق بعد �إ�صابته 

.
50

بر�صا�ص �الحتالل

�أعلنت وز�رة �خلارجية �الأمريكية �أنها ت�صنف �لقيادي يف كتائب �لق�صام �أحمد �لغندور، وكنيته   •

�أبو �أن�ص �لغندور، “�إرهابياً دولياً“. ومن جهته فقد قال �لقيادي يف حما�ص فوزي برهوم �إن 

�أخالقي،  غري  �إجر�ء  �الأمريكية  �الإرهاب  “قائمة  على  �لغندور  �الأمريكية  �خلارجية  و�صع 

ومقاومة  نف�صه  عن  �لدفاع  حّق  �لفل�صطيني  �صعبنا  منح  �لذي  �لدويل،  للقانون  ومناق�ص 

�الحتالل، وهذ� يثل ت�صجيعاً �رشيحاً ملزيد من �الإرهاب �الإ�رش�ئيلي �صّد �أبناء �صعبنا، وهذه 

�خلطوة ال قيمة لها ولن متنعنا من ممار�صة حقنا يف مقاومة �لعدو، و�لقيام بو�جباتنا �لوطنية 

.
حلماية �صعبنا وحترير �أر�صنا“51

“منتجات  مبوجبها  تبيع  �صفقة  عقد  عن  �الإ�رش�ئيلية،  �جلوية  �ل�صناعات  �رشكة  �أعلنت   •

�الأمنية  �ل�صناعات  تاريخ  يف  “�الأكب  لتكون  دوالر،  ملياري  بقيمة  للهند  و�أمنية“  ع�صكرية 

من  وجوية،  برية  دفاعية  باأنظمة  �لهندي  �جلي�ص  تزويد  �صتت�صمن  �ل�صفقة  �الإ�رش�ئيلية“. 

 .
52

بينها قاذفات، و�صو�ريخ، ومعد�ت �ت�صال ور�د�ر�ت

�أن  “�لقد�ص �ل�رشقية“ يجب  �أن  �أعلنت وز�رة �خلارجية �لرو�صية، على موقعها �الإلكرتوين،   •

.
تكون عا�صمة للدولة �لفل�صطينية، و“�لقد�ص �لغربية“ لـ“�إ�رش�ئيل“53

اجلمعة، 2017/4/7

على  تق�ّصف  �صيا�صة  بد�أت  �حلكومة  �إن  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�مل�رشوفات منذ �صنة 2016 يف �ل�صفة �لغربية، وكان �لقطاع �الأول �لذي مّت �لبدء به هو قطاع 

من  �لعديد  ميز�نيات  تخفي�ص  �إىل  باالإ�صافة   ،%25l مبقد�ر  نفقاته  تخفي�ص  مّت  حيث  �الأمن، 

�إىل �أن حكومته  70l%، م�صري�ً  �لقطاعات، نظر�ً النخفا�ص ن�صبة �مل�صاعد�ت �خلارجية بن�صبة 

تعاين �أزمة مالية كبرية. و�صدد على �أن “رو�تب موظفي قطاع غزة �الأ�صا�صية مل مت�ّص، و�إمنا 
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�ملالية  �الأزمة  �إد�رة  ن�صتطيع  حتى  �لعالو�ت،  بع�ص  �إبقاء  ومّت  �لعالو�ت،  بع�ص  خف�ص  مّت 

فحما�ص  �ل�رشعية،  للقيادة  غزة  قطاع  ت�صليم  “حما�ص  �هلل  وطالب �حلمد  منها“.  نعاين  �لتي 

جتبي كافة �الإير�د�ت وال تنفقها �إال على نف�صها، ونحن نقوم بو�جباتنا بالكامل جتاه �أهلنا يف 

.
�لقطاع“54

�حلكومية  �لقطاعات  �لوفاق  حكومة  ت�صليم  جاهزيتها  على  تاأكيدها  حما�ص  حركة  جددت   •

و�لوز�ر�ت كافة على �أن تلتزم مب�صوؤولياتها وو�جباتها كافة جتاه غزة وتطبيق كل ما �تفق 

عليه بح�صور �لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية. وقال �لناطق با�صم �حلركة فوزي برهوم، يف بيان 

له، �إن على �حلكومة بدل �لتهرب من م�صوؤولياتها و�فتعال �الأزمات و�لتذرع بذر�ئع و�هية �أن 

.
55

تقوم بكامل مهامها وو�جباتها جتاه غزة و�أهلها، و�أال تبقى �صيفاً م�صلطاً على رقابهم

طالبت �لنائب عن كتلة فتح �لبملانية نعيمة �ل�صيخ علي، رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص ورئي�ص   •

حكومته ر�مي �حلمد �هلل، بالرحيل، وقالت �إن ت�رشيحات �حلمد �هلل ب�صاأن �خل�صم من رو�تب 

موظفي �ل�صلطة يف قطاع غزة “غري مقنعة“، فيما �أعربت عن تخوفها من وجود خمطط لف�صل 

.
56

�لقطاع عن �ل�صفة

�أفادت مندوبة �لوكالة �لوطنية لالإعالم يف �صيد� �أن �صخ�صاً ُقتل وُجرح �صبعة �آخرون يف خميم   •

عني �حللوة لالجئني �لفل�صطينيني يف مدينة �صيد� جنوب لبنان، يف �ال�صتباكات �لتي �ندلعت 

.
57

بني جمموعة بالل بدر من جهة، و�لقوة �مل�صرتكة �لفل�صطينية من جهة ثانية

طرح رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، يف حمادثات و�ت�صاالت مع �أطر�ف دولية   •

خمتلفة، فكرة �إقامة �رشيط عازل د�خل �الأر��صي �ل�صورية خلف �حلدود �الإ�رش�ئيلية، بحجة 

.
58

منع و�صول �إير�ن وحزب �هلل �إىل �حلدود �الإ�رش�ئيلية

بد�أت �الأمانة �لعامة للموؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج �جتماعاتها، �لتي ت�صتمر يومني يف   •

با�صم  �لر�صمي  �لناطق  و�أكد  �لعمل.  وجلان  �لعامة  �الأمانة  ت�صكيل  ��صتكمال  بهدف  بريوت، 

�لفي�صبوك، بدء �الجتماعات. وتعهد  ٍله عب �صفحته على  �لعالول، يف ت�رشيح  �ملوؤمتر زياد 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  حقوق  يحفظ  ال  حّل  الأي  �الأيدي  مكتويف  �خلارج  فل�صطينيو  يقف  باأاّل 

�لعامة  �الأمانة  �لقد�ص. وقررت  �لفل�صطينية وعا�صمتها  �لدولة  و�إقامة  �لعودة،  فيها حّق  مبا 

خمتلف  يف  له  �لتابعة  �لتنفيذية  �للجان  ت�صكيل   ،2017/4/8 يف  �جتماعاتها  نهاية  يف  للموؤمتر، 

�لتخ�ص�صات، و�أو�صح �الأمني �لعام للموؤمتر منري �صفيق �أن �أبرز �للجان �مل�صكلة هي: �صوؤون 

�لالجئني و�لعودة، وتعزيز �لهوية و�لثقافة �لوطنية، و�لتنمية �القت�صادية، ودعم �ملقاطعة، 

تفا�صيلها  �صتن�رش  �أخرى  وجلان  �لد�خل،  �صمود  ودعم  و�لقد�ص،  و�الإعالمية،  و�لقانونية، 

�ملر�أة  ور�بطة  �ل�صبابية  �ملبادرة  من  كل  �إطالق  قررت  كما  للموؤمتر.  �الإلكرتوين  �ملوقع  على 
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�لفل�صطينية يف �خلارج، و�أعلنت عن ت�صكيل جلنة ال�صتكمال �أع�صاء �لهيئة �لعامة من �أ�صحاب 

�لتخ�ص�صات و�لكفاء�ت، مع مر�عاة �لتوزيع �جلغر�يف وفئة �ل�صباب، و�أقّرت نظام ع�صوية 

.
59

�ملوؤمتر

�أكد رئي�ص هيئة مقاومة �جلد�ر و�ال�صتيطان �لوزير وليد ع�صاف �أن حكومة �الحتالل باتت   •

قريبة من �لو�صول لل�صكل �لنهائي للمخطط �ال�صتيطاين �لذي و�صعته �صنة 1979، و�لقا�صي 

�أن  �إىل  2020. و�أ�صار ع�صاف  باإ�صكان مليون م�صتوطن بال�صفة �لغربية و�لقد�ص حتى �صنة 

�الحتالل ي�صيطر على �أكرث من 45l% من م�صاحة �ل�صفة، 9.5l% منها هي م�صاحة �مل�صتعمر�ت 

وخمططاتها �لهيكلية؛ لقد �صيطر على 18l% من �الأر��صي بو�صع �ليد بفعل �أو�مر ع�صكرية، 

منزالً   230 هدمت  �الحتالل  �صلطات  �أن  ع�صاف  وذكر  دولة“.  “�أر��صي  �أعلنها   %24lو

120 م�صتعمرة �أقيمت خالل �لع�رشين �صنة �ملا�صية،  2017، و�أن هناك  فل�صطينياً منذ بد�ية 

�أعادو�  �لفل�صطينيني  �أن  �إىل  2016، م�صري�ً  فل�صطينياً خالل  1,114 منزالً  و�أن �الحتالل هدم 

.
60

بناءها ب�صكل كامل وبقو� يف �أر��صيهم

عن يزيد  ما  �عتقلت  �الحتالل  �صلطات  �إن  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  قال   • 

.
1,360 فل�صطينياً خالل �لربع �الأول من �صنة 612017

�لرنويجية حكومة بالدها باالعرت�ف بدولة فل�صطني، د�عية  �لبلديات  نقابة موظفي  طالبت   •

على  دولية  جتارية  مقاطعة  وفر�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صتعمر�ت  منتجات  حظر  �إىل  �أي�صاً 

.
“�إ�رش�ئيل“62

ال�صبت، 2017/4/8

و�حد  ب�صوت  غزة،  مدينة  و�صط  �ل�رش�يا  �صاحة  من  �لفل�صطينيني،  �آالف  ع�رش�ت  هتف   •

مطالبني باإقالة �حلكومة �لفل�صطينية �حتجاجاً على قر�رها ح�صم مبالغ من رو�تب موظفي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة. وح�صت حركة فتح، يف بيان لها، �أن�صارها على “�مل�صاركة 

بـ“�اللتز�م و�الن�صباط  �أبناءها  �لفاعلة يف �الحتجاج على قر�ر حكومة �حلمد �هلل“، وطالبت 

.
�لتام، وعدم �ل�صماح با�صتغالل هذه �لفاعلية الأي �أغر��ص ال تخدم �ملطالب �لعادلة“63

تقوم  مبا   Yoram Cohen كوهني  يور�م  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جلهاز  �ل�صابق  �لرئي�ص  �أ�صاد   •

به �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية من �أد�ء �أمني مهم الأمن “مو�طني �إ�رش�ئيل“، 

.
64

و��صتبعد �إمكانية حتقيق حّل �صيا�صي د�ئم بني “�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني يف �ملرحلة �حلالية

�أعربت �للجنة �ملركزية حلركة فتح عن مت�صكها بوحدة �لوطن و�ل�صعب �لفل�صطيني، ورف�صها   •

�خلطو�ت و�الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها حركة حما�ص يف �لفرتة �الأخرية، ودعت حما�ص للرت�جع 
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وقررت  �النق�صام.  و�إنهاء  �لوحدة  ال�صتعادة  �لوحيد  �لطريق  ذلك  باعتبار  قر�ر�تها  عن 

حما�ص  مع  و�لبحث  لالت�صال  جلنة  ت�صكيل  عبا�ص،  حممود  برئا�صة  �جتماعها  يف  �ملركزية، 

.
65

للتو�صل �إىل ت�صور�ت و��صحة وحلول نهائية

�أن �ال�صتباكات يف خميم عني �حللوة تختلف عن  �أكد ممثل حركة حما�ص يف لبنان علي بركة   •

�ال�صتباكات �ل�صابقة، وقال �إن ما جرى هو �عتد�ء على �لقوة �الأمنية �مل�صرتكة، �لتي ي�صارك 

�لف�صائل  �أن  بركة  و�أكد  باملخيم.  �الأمن  لب�صط  حماولة  يف  فل�صطينياً  ف�صيالً  ع�رشين  فيها 

�لفل�صطينية تتجه حل�صم �الإ�صكال بو�صع حّد ملجموعة بالل بدر �لتي تعبث باأمن �ملخيم، �إما 

.
66

با�صت�صالم جمموعته، �أو بانت�صار �لقوة �الأمنية ب�صو�رع �ملخيم

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

�لغربية  �ل�صفة  بني  عادل  ب�صكل  �ملايل  �الإ�صالح  عبء  توزيع  �إىل  �لفل�صطينية  �لقيادة 

يف �ملتز�يدة  “�لتوتر�ت  من  �لبالغ  قلقه  عن  مالدينوف  وعّب  �لت�صعيد.  وجتنب  غزة   وقطاع 

.
قطاع غزة“67

االأحد، 2017/4/9

�أعلن �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار عدم ممانعة حركته من �الجتماع مع �للجنة �لتي   •

�صكلتها �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �رشط �أن تكون هذه �للجنة حتمل ت�صور�ت حلل م�صكلة 

.
68

�النق�صام، ر�ف�صاً �أن تكون �للقاء�ت ك�صابقاتها

باأنها  غزة،  قطاع  يف  �ل�صلطة  موظفي  رو�تب  تقلي�ص  �صيا�صة  �لفل�صطينية  �حلكومة  بررت   •

�إجر�ء  ومنع  �إد�رية،  جلنة  “ت�صكيل  يف  مَتثَّل  و�لذي  �لقطاع،  يف  حما�ص  �صلوك  على  رّد 

 �النتخابات، وتنفيذ �أحكام �إعد�م غري قانونية“. وقال �ملتحدث با�صم �حلكومة طارق ب�رش�وي

وقر�صنة  �ل�صيا�صات،  لهذه  نظر�ً  �لقطاع  موظفي  طال  �لرو�تب  “تقلي�ص  �إن  نت  �لر�صالة  لـ 

 .
حما�ص على �جلباية يف غزة“69

�لكهرباء من �حلكومة يف ر�م �هلل  �لطاقة يف قطاع غزة عدم �رش�ء وقود �رشكة  قررت �صلطة   •

بال�رش�ئب �ملفرو�صة عليها من قبل هيئة �لبرتول، د�عيًة جميع �جلهات �ملعنية وذ�ت �لتاأثري، 

�أ�صوة  �رش�ئب  بدون  �لكهرباء  ملحطة  �لوقود  توريد  على  باملو�فقة  �لتو�فق  حكومة  باإقناع 

 .
70

بالتعامل مع وقود �ملنحة �لقطرية و�لرتكية

�أعطت قيادة �لف�صائل و�لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية �لفل�صطينية يف لبنان بالل بدر وعنا�رش   •

جمموعته �مل�صلحة يف خميم عني �حللوة مهلة �صاعات قليلة لت�صليم �أنف�صهم �إىل �لقوة �لفل�صطينية 

�مل�صرتكة، و�إال �صيتم �عتبارهم “مطاردين ومطلوبني“ من �لقوة �ملذكورة. ومّت �لتو�صل �إىل 

.
هذه �ملهلة يف �صوء �تفاق �لف�صائل على “�رشورة تفكيك ظاهرة بالل بدر �ل�صاذة“71
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بد�أت نقابة �الأطباء �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية تنفيذ �صل�صلة من �خلطو�ت �الحتجاجية،   •

�لفل�صطينيون  �الأطباء  وغادر  �الأطباء.  ملطالب  �لفل�صطينية  �حلكومة  ��صتجابة  عدم  على  رد�ً 

.
72

كافة مر�فق وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية �صمن �الأ�صبوع �الأول �لتحذيري من حترك �لنقابة

 ،Eran Lerman ر�أى �لنائب �ل�صابق لرئي�ص جمل�ص �الأمن �لقومي يف “�إ�رش�ئيل“ عري�ن لريمان  •

.
�أن ��صتقر�ر �لنظام يف م�رش ي�صكل قيمة ��صرت�تيجية ذ�ت �أهمية ق�صوى لـ“�إ�رش�ئيل“73

�الحتاد  �إن  عثمان  �صادي  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الأوروبي  �الحتاد  با�صم  �ملتحدث  قال   •

تبلغ مالية  بقيمة  �لفل�صطيني  و�ل�صعب  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �صنوياً  مالياً  دعماً   يقدم 

.
74

300 مليون يورو )نحو 317.6 مليون دوالر(

االإثنني، 2017/4/10

ن�رشت حركة حما�ص بياناً تو�صيحياً حول موقفها من �أزمة رو�تب موظفي �ل�صلطة يف غزة،   •

رو�تب  ت�صتهدف  �لتي  �ملوؤ�مرة  بهذه  بعيد  من  وال  قريب  من  ال  لها  عالقة  ال  �أنه  فيه  �أكدت 

موظفي �ل�صلطة يف غزة، و�لتي نفذتها وتتحمل م�صوؤوليتها حكومة ر�مي �حلمد �هلل باأو�مر 

.
75

مبا�رشة من �لرئي�ص عبا�ص و�صمت من �للجنة �ملركزية حلركة فتح

عدد  يف  طر�أ  قد  تدريجياً  �رتفاعاً  باأن  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  ن�رشها  معطيات  �أفادت   •

�لفل�صطينية.  �الأر��صي  يف  لالحتالل  تابعة  �أهد�ف  �صّد  فل�صطينيون  ُينفذها  �لتي  �لهجمات 

وقالت �الإذ�عة �لعبية �إن تقرير�ً جلهاز �ل�صاباك �أظهر �أن عدد هجمات �ملقاومة �لفل�صطينية 

.
76

بلغت 119 عملية خالل �آذ�ر/ مار�ص 2017 مقارنة مع 102 يف �صباط/ فب�ير

�مل�رشي �لرئي�ص  �لدويل على دعم  “�ملجتمع  �صتاينتز  �الإ�رش�ئيلي يوفال  �لطاقة  ح�ّص وزير   • 

“�إذ� �نهارت  عبد �لفتاح �ل�صي�صي يف حتقيق �ال�صتقر�ر �القت�صادي و�الأمني يف بالده“، الأنه 

.
م�رش �صي�صكل ذلك خطر�ً لي�ص على �إ�رش�ئيل و�ل�رشق �الأو�صط فقط، بل على �أوروبا �أي�صاً“77

عن باالعتذ�ر  بريطانيا  طالبت  حلملة  �الإلكرتونية  �لعري�صة  على  �لتوقيعات  عدد  جتاوز   • 

�لعدد  �الأوىل عب جمع  �ملرحلة  بذلك هدف  �آالف توقيع، حمققة  �لع�رشة  بلفور، حاجز  وعد 

.
78

�ملطلوب للح�صول على رّد ر�صمي من �حلكومة �لبيطانية على هذه �لدعوة

خالل فل�صطينياً   97 قتلت  �الحتالل  قو�ت  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  ذكر   • 

�صنة 2016 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، بينهم 36 طفالً، و8 ن�صاء، وجرحت 840 فل�صطينياً. 

88 فل�صطينياً قتلو� يف  �أن من بني �ل�صحايا   ،2016 و�أو�صح �ملركز، يف تقريره �ل�صنوي ل�صنة 

�ل�صفة، بينهم 33 طفالً و7 ن�صاء، فيما قتل 9 فل�صطينيني يف قطاع غزة، بينهم 3 �أطفال و�مر�أة 

.
79

و�حدة
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1948، وتوعد  تبنى تنظيم د�ع�ص �إطالق قذيفة على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة   •

“�إ�رش�ئيل“ باملزيد من �لعمليات، بح�صب ما �أوردت وكالة “�أعماق“ �لتابعة له. و�أ�صار �لتنظيم 
�إىل �أن عنا�رشه “ق�صفو� م�صتوطنات جممع �أ�صكول �ليهودية جنوبي فل�صطني ب�صاروخ من 

.
نوع غر�د“80

الثالثاء، 2017/4/11

يف  �ل�صلطة  موظفي  رو�تب  تقلي�ص  قر�ر  �أن  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد   •

�لقطاع هو جتميد جلزء من �لعالو�ت، ولي�ص قر�ر�ً د�ئماً، و�صيتم �رشفها حال توفر �ملو�زنات 

.
81

و��صتجابة حركة حما�ص ملبادرة �لرئي�ص حممود عبا�ص

قال رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �آيزنكوت �إن “�لتهديد�ت من �جلبهة   •

�جلنوبية م�صدرها قطاع غزة و�صبه جزيرة �صيناء، حيث نت�صارك مع م�رش مبو�جهة هذه 

�حلياة  جدول  على  �لت�صوي�ص  من  �ملنطقتني  هاتني  يف  �مل�صلحة  �لعنا�رش  ومنع  �لتهديد�ت، 

�أمن  على  للحفاظ  كبرية  جهود�ً  يبذل  �مل�رشي  �جلي�ص  �إن  �آيزنكوت  وقال  �إ�رش�ئيل“.  يف 

.
“�إ�رش�ئيل“82

 Dror �صالوم  درور  )�أمان(  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  يف  �الأبحاث  لو�ء  رئي�ص  حّذر   •

باإ�صعال مو�جهة وحرب جديدة.  �القت�صادية يف قطاع غزة، كفيلة  �الأزمة  �أن  Shalom، من 

ونقل موقع و�ال �لعبي عن �صالوم �أن “حما�ص تعلم �أنه �إذ� تدهور �لو�صع �الأمني من جديد 

.
يف �لقطاع ف�صيقوم �جلي�ص بتفعيل قدر�ته �لع�صكرية �أكرث من �ل�صابق“83

�الحتاد  حزب  يف  �لقيادية   ،French Senate �لفرن�صي  �ل�صيوخ  جمل�ص  ع�صو  قالت   •

�لديوقر�طي �مل�صتقل Union of Democrats and Independents (UDI)l، ناتايل غوليت 

�لنو�ب  جمل�ص  قر�ري  بتنفيذ  �لفرن�صية  �حلكومة  قيام  عدم  �صبب  عن   ،Nathalie Goulet

وجمل�ص �ل�صيوخ �لفرن�صيني باالعرت�ف بالدولة �لفل�صطينية �أن “�لبع�ص ر�أى �أن �لوقت غري 

.
منا�صب. ثمة �أ�صباب كثرية، �أولها ق�صية �الأ�صخا�ص، ثّم غياب �الإر�دة �ل�صيا�صية“84

االأربعاء، 2017/4/12

�لفل�صطينية  �مل�صاحلة  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •

جناح  �أن  مبيناً  �لتهديد�ت،  لغة  جُتدي  ولن  فتح،  حركة  مع  �إ�صافية  حو�ر�ت  �إىل  حتتاج  ال 

كافة  بالتز�ماتها  �حلكومة  وقيام  فتح،  حركة  عليه  وّقعت  ما  تطبيق  �إىل  بحاجة  �مل�صاحلة 

30l% من  �آخر مظاهره خ�صم  �أ�صكال �لتمييز �صّده، و�لتي كان  نحو قطاع غزة، و�إنهاء كل 

مرزوق  �أبو  �أكد  �الإد�رية،  �للجنة  باإلغاء  عبا�ص  مطالبة  وحول  غزة.  قطاع  موظفي  رو�تب 
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على �أهمية �للجنة �مل�صّكلة �صابقاً خلدمة �أهل غزة يف ظّل غياب حكومة ر�مي �حلمد �هلل وعدم 

�لقيام مب�صوؤولياتها، مبيناً �أن �للجنة �صتُحل تلقائياً فور قيام �حلكومة بالتز�ماتها وو�جباتها 

.
85

جتاههم

ذكر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �أنه ب�صدد �لقيام بخطو�ت غري م�صبوقة ب�صاأن   •

�النق�صام خالل �الأيام �ملقبلة. وقال “�إن حما�ص �صكلت حكومة يف غزة، هذ� يعني �أنها �رّشعت 

�النق�صام، فهي من جهة مل تقبل باالأفكار �لتي قدمناها من خالل �لو�صطاء، و�أخذت خطوة 

�لت�رشيعي الإعطاء �ل�رشعية، وهم بذلك �رشعنو� �النق�صام“.  �إىل جمل�صها  �لور�ء وذهبت  �إىل 

و�أ�صاف: “نحن بهذه �الأيام يف و�صع خطري جد�ً، ويحتاج �إىل خطو�ت حا�صمة، ونحن ب�صدد 

�أخذ هذه �خلطو�ت؛ الأنه بعد 10 �صنو�ت، ونحن نقدم �لدعم الأهلنا وهذ� و�جب، لكنهم جاوؤو� 

.
بهذه �خلطوة �مل�صتغربة لذلك �صناأخذ خطو�ت خالل �الأيام �لقليلة �لقادمة“86

“تت�صمن  مبادرة  عن  �خل�رشي  جمال  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  �أعلن   •

خطو�ت عملية ملحاولة �إخر�ج �لو�قع �لفل�صطيني من �أزمات �النق�صام وما نتج عنها، وق�صية 

.
�لرو�تب“87

�تهمت حركة حما�ص رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص و�حلكومة بالعمل على ف�صل   •

له،  ت�رشيح  يف  �حلركة،  با�صم  �ملتحدث  قا�صم،  حازم  وقال  �لغربية.  �ل�صفة  عن  غزة  قطاع 

و�لرئي�ص  �لفل�صطينية  �حلكومة  ملنع  بالتكاتف  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �لقوى  “كافة  على  �إن 

و�أ�صاف:  �ل�صفة“.  عن  غزة  لف�صل  �لر�مي  �ملخطط  مترير  من  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني 

�صكان  من  �النتقامي  منطقه  مبو��صلة  عبا�ص،  حممود  �ل�صلطة  لرئي�ص  �ل�صماح  عدم  “يجب 
 .

�لقطاع“88

رئي�ص  ر�أ�صهم  وعلى  �ملركزية،  �للجنة  �لبغوثي  مرو�ن  �الأ�صري  �لفتحاوي  �لقيادي  طالب   •

موظفي رو�تب  خ�صومات  �إعادة  على  و�لفوري  �لعاجل  بالعمل  عبا�ص،  حممود   �ل�صلطة 

قطاع غزة، وعدم ربط �ملو�صوع باخلالف مع حركة حما�ص. وقال �لبغوثي، يف ر�صالة له 

.
89

من د�خل �ل�صجن، �إن �ل�صاحة �لفل�صطينية لي�صت بحاجة النق�صامات جديدة

�نت�رش عنا�رش �لقوة �الأمنية �مل�صرتكة �لفل�صطينية بقيادة ب�صام �صعد يف حماور �ال�صتباك، من   •

�ل�صارع �لفوقاين �إىل حي �لطرية، يف خميم عني �حللوة، وذلك بعد ��صتباكات عنيفة ��صتمرت 

.
منذ يوم �جلمعة 2017/4/7 حتى يوم �الأربعاء 902017/4/12

�لتي مّت تنفيذها بحق عدد  �الإعد�م �الأخرية  �أفيجدور ليبمان عن غ�صبه من عمليات  �أعرب   •

من عمالء �الحتالل يف قطاع غزة. وحتدث ليبمان هاتفياً مع �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة 

�الأ�رشة  تغا�صي  على  و�حتج  مالدينوف،  نيكوالي  �الأو�صط“  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لـ“عملية 
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�لدولية عن �صل�صلة �غتياالت و�إعد�مات وقعت يف �صفوف �لفل�صطينيني يف �الآونة �الأخرية يف 

 .
91

خميم عني �حللوة بلبنان ويف قطاع غزة

قدم �الحتاد �الأوروبي 11.75 مليون يورو )نحو 12.46 مليون دوالر(، وهو قيمة �إ�صهامه   •

�آالف   109 �لتي تغطي  �لفل�صطينية  بال�صلطة  �خلا�صة  �الجتماعية  �ملخ�ص�صات  �لف�صلي من 

.
92

عائلة فل�صطينية فقرية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة

يف �حلكوميني  للموظفني  غذ�ئية  م�صاعد�ت  تقدمي  بدر��صة  قيامها  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت   • 

قطاع غزة، بعد قر�ر �خل�صم �لذي طال رو�تبهم، وذلك عقب مطالبة �للجان �ل�صعبية لالجئني 

هذه �ملنظمة �لدولية، بتوجيه كافة خدماتها وم�صاعدتها، ويف مقدمتها “�ل�صلة �لغذ�ئية“ لكل 

.
93

موظفي �ل�صلطة

اخلمي�س، 2017/4/13

�أنها  �إىل  م�صرية  لغزة،  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  لتهديد�ت  رف�صها  حما�ص  حركة  �أكدت   •

تاأكيد على م�صوؤوليته �ملبا�رشة عن �صناعة �الأزمات الأهل غزة و�لت�صييق عليهم. وقال �لناطق 

با�صم �حلركة فوزي برهوم، يف ت�رشيح �صحفي، �إن هذه �الأزمات مفتعلة وبقر�ر �صيا�صي 

�أنها تهدف �إىل تعزيز �النق�صام وتطبيق  ولي�ص لها عالقة بالو�صع �ملايل و�القت�صادي، مبيناً 

.
94

خطة عبا�ص �ملتقاطعة مع خطة �الحتالل لعزل غزة وف�صلها عن �لوطن

قال �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �أحمد بحر، �إن رئي�ص �ل�صلطة حممود   •

�لعالقات  طاولة  على  قرباناً  لي�صت  غزة  �أن  منبهاً  �لفل�صطينية،  �لق�صية  تدمري  يريد  عبا�ص 

.
95

�لفل�صطينية �الأمريكية

“�إن �الإعمار:  و�إعادة  �حل�صار  لك�رش  �لوطني  �حلر�ك  هيئة  ع�صو  �لغ�صني،  �إيهاب  قال   • 

قطاع غزة ير مبرحلة قا�صية من �حل�صار �ملطبق للعام �حلادي ع�رش على �لتو�يل، ي�صارك 

حممود  برئا�صة  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �ل�صهيوين  �الحتالل  مقدمتها  يف  عديدة  �أطر�ف  فيه 

.
عبا�ص“96

وكالة  مع  �الت�صال  تعليق  عن  ر�صمياً،  �لفل�صطينية،  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أعلنت   •

�الأونرو� حتى ت�صويب �أو�صاعها؛ وذلك لعدم توفر �لقناعة لدى �لوز�رة بعدول �لوكالة عن 

.
97

�لتدريب �لذي �أقرته �الأخرية، بخ�صو�ص �إدخال تعديالت على �ملنهاج �لفل�صطيني

�أعلن �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات عن �لبدء بتنفيذ   •

�لرتبية  وز�رة  تنفذه  �لذي  �لفل�صطيني“،  باجلنيه  و��صرتي  متيّز  �ل�صطار:  “متجر  م�رشوع 

و�لقرطا�صية،  �الألعاب،  يبيع  �ملدر�صة  ب�صيط يف  �لعايل. و�مل�رشوع عبارة عن متجر  و�لتعليم 
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و�الإك�ص�صو�ر�ت، و�لهد�يا، و�أدو�ت ولو�زم �لنظافة �ل�صخ�صية؛ �لتي يحتاجها طالب �ملدر�صة 

.
98

من �لتمهيدي ولغاية �ل�صف �ل�صاد�ص، وتكون �لعملة �ملتد�ولة هي �جلنيه �لفل�صطيني

�لقيام بكل مهامها يف قطاع غزة  �لتو�فق من  لتمكني حكومة  �أكدت حركة حما�ص جاهزيتها   •

�إ�صماعيل ر�صو�ن، خالل موؤمتر �صحفي مب�صاركة  �لقيادي يف �حلركة  �أزماته. وقال  وحّل 

�الإد�رية  �للجنة  فاإن  غزة  قطاع  يف  بو�جباتها  �لتو�فق  حكومة  قامت  حال  يف  �إنه  �لف�صائل، 

.
99

�صتكون منتهية

وغري  مبا�رشة  �ت�صاالت  هناك  �أن  �الأحمد  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �أعلن   •

مبا�رشة مع حركة حما�ص جتري يف �إطار �تخاذ خطو�ت عملية ملحا�رشة �النق�صام و�إنهائه، 

وذلك تنفيذ�ً ملا حتدث عنه �لرئي�ص حممود عبا�ص يف كلمته يف موؤمتر �ل�صفر�ء يف �ملنامة. و�أعرب 

.
عن �أمله يف “عدم �ال�صطر�ر التخاذ موقف يزيد �الأمور تعقيد�ً“100

�أنه وّثق �أكرث من  �أكد فريق �لر�صد و�لتوثيق يف جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية   •

3,478 فل�صطينياً �صورياً ق�صو� ب�صبب �حلرب �لد�ئرة يف �صورية. حيث ق�صى 1,140 الجئاً 

فل�صطينياً جر�ء �لق�صف، و855 ب�صبب �ال�صتباكات �ملتبادلة بني �جلي�ص �لنظامي وجمموعات 

.
101

�ملعار�صة �ل�صورية �مل�صلحة، و461 حتت �لتعذيب يف �صجون ومعتقالت �لنظام

قال موقع و�ال �الإخباري �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بد�أ بتطبيق �صيا�صة جديدة ملو�جهة �لعمليات   •

“�الأماكن  �أ�صا�ص حتديد قائمة �رشية من  �لغربية، تقوم على  �ل�صفة  �الأخرية يف  �لفل�صطينية 

قرية  �ملو�قع  هذه  �أهم  ومن  “�إ�رش�ئيل“.  �صّد  �لد�مية  �لهجمات  منها  تخرج  �لتي  �لعنيفة“ 

�لثالث  �ل�صنو�ت  فاإنه خرجت منها يف  للقرية  �الأمني  للملف  �صلو�د، وفقاً ملوقع و�ال. وطبقاً 

.
102

�الأخرية 12 عملية م�صلحة

جمدي  �مل�رشي  �لد�خلية  وزير  �إىل  وجهتها  ر�صالة  يف  ووت�ص،  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  قالت   •

عبد �لغفار، �إن على �ل�صلطات �مل�رشية �أن تك�صف فور�ً عما �إذ� كانت حتتجز حالياً، �أو �صابقاً 

.
103ً

�ل�صبان �لفل�صطينيني �الأربعة �ملختطفني منذ ع�رشين �صهر�

تفّقد قائد �جلي�ص �للبناين �لعماد جوزف عون �لوحد�ت �لع�صكرية �ملنت�رشة يف مدينة �صيد�   •

وحميط خميم عني �حللوة، حيث جال يف مر�كزها و�طلع على �إجر�ء�تها �ملتخذة للحفاظ على 

�ملر�كز  ي�ص  ��صتهد�ف  �أّي  على  بحزم  �صريّد  �جلي�ص  �أن  عون  و�أّكد  وجو�رها.  �ملدينة  �أمن 

�لع�صكرية �أو �لتجمعات �ل�صكنية �ملحيطة باملخيم، و�أّي حماولة لنقل �ال�صتباكات �إىل خارجه، 

الفتاً �إىل �أنه من غري �ملقبول ��صتمر�ر �القتتال �لعبثي �لذي تفتعله بني �حلني و�الآخر عنا�رش 

�إرهابية ومتطرفة، الأنه يعّر�ص �صالمة �لفل�صطينيني و�أهايل �الأماكن �ملجاورة للمخيم للخطر 

�أمن  �أن  و�أ�صاف  �صيد�.  ملنطقة  و�ملعي�صية  �القت�صادية  �حلياة  على  �صلباً  وينعك�ص  �ملبا�رش، 

.
104

�ملخيمات �لفل�صطينية، و�أّي بقعة من �الأر��صي �للبنانية هو جزء من �الأمن �لوطني �ل�صامل
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ذ�ت  فل�صطني  دولة  �إقامة  تدعم  بالده  �إن   Wang Yi يي  و�نغ  �ل�صيني  �خلارجية  وزير  قال   •

عدم  �لظلم  “من  �أنه  و�أو�صح   ،1967 حدود  وفق  �ل�رشقية“،  “�لقد�ص  وعا�صمتها  �صيادة 

.
تاأ�صي�ص دولة فل�صطني ذ�ت �صيادة مطلقة على مدى 70 عاماً“105

اجلمعة، 2017/4/14

قال �لقيادي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل �إن �ملوؤ�مرة �جلديدة �لتي حتاك على قطاع غزة   •

لن متر، موؤكد�ً �أن �رتد�د�ت هذه �ملوؤ�مرة لن تكون �إال يف وجه �الحتالل. و�صدد �لبدويل على 

“�صبنا ع�رش �صنو�ت  �لتهديد، مردفاً:  �ل�صيا�صي ولن تقبل  �أن حما�ص لن تخ�صع لل�صغط 

 .
على �صيم �أكب مما يتوعد به عبا�ص“106

غزة  قطاع  �لق�صاة،  قا�صي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئي�ص  م�صت�صار  �لهبا�ص،  حممود  �صبّه   •

موؤ�مرة  “الإحباط  �صّده  م�صبوقة  غري  �إجر�ء�ت  �تخاذ  بوجوب  مفتياً  �ل�رش�ر“،  بـ“م�صجد 

�لهبا�ص، خالل خطبة �جلمعة مبقر �ملقاطعة يف ر�م �هلل �لفل�صطينية“. وذكر  �لق�صية   ت�صفية 

�أمر  �لتي  �ل�رش�ر“  م�صجد  حالة  ي�صبه  “يكاد  غزة  يف  �حلايل  �لو�صع  �أن  عبا�ص،  بح�صور 

.
107

�لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم حينها باإحر�ق �مل�صجد وتدمريه

�صابقة  “ُتعّد  غزة  لقطاع  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  تهديد�ت  �أن  �الأحر�ر  حركة  �أكدت   •

.
خطرية وت�صاوقاً و��صحاً مع �الحتالل وتهديد�ته الأبناء �صعبنا �لفل�صطيني يف �لقطاع“108

بار�ك، يف مقابلة معه ن�رشتها  �إيهود  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  �لوزر�ء ووزير  قال رئي�ص   •

�صحيفة يديعوت �أحرونوت، �إن على “�إ�رش�ئيل“ �لتدخل يف �حلرب �الأهلية �لد�ئرة يف �صورية 

�لتدخل  �أن  بار�ك  ور�أى  باملحرقة“.  مرتبط  �إ�رش�ئيل  فوجود  عميق،  �أخالقي  منطلق  “من 
.
109

�الإ�رش�ئيلي يجب �أن يكون “حتت �لر�د�ر“، �أي من دون لفت �الأنظار

قام �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي ب�صل�صلة جتارب خطرية لفح�ص �أد�ء وجاهزية طائر�ت �أف-16  • 

م�صادة  �أر�ص-جو  ل�صو�ريخ  �لطائرة  جتنب  و�إمكانية  �جلوي،  �لقتال  خالل   F-16 �أو 

12 كم فوق  �رتفاع نحو  �لطيارين على  �لطائرة من قبل  �ل�صيطرة على  �أو فقد�ن  للطائر�ت، 

.
110

م�صتوى �صطح �لبحر، و�لتحليق ب�رشعة 5,000 كم يف �ل�صاعة بز�وية طري�ن 90 درجة

ال�صبت، 2017/4/15

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل �أن حما�ص متتلك �أور�ق قوة ور�صيد�ً   •

قادة  �صتجب  غزة،  قطاع  يف  �ملقاومة  بيد  �الأ�رشى  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  ق�صية  يف  حقيقياً 

من  معلومة  �أي  عن  �لك�صف  �إن  وقال  �ملقاومة.  مطالب  مع  بجدية  �لتعامل  على  �الحتالل 

تفا�صيل “�ل�صندوق �الأ�صود“ �لذي متتلكه حما�ص بخ�صو�ص �جلنود �الإ�رش�ئيليني �الأ�رشى 
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وك�صف  �لتفاو�ص.  عملية  من  جزء  و�صمن  بثمن  �إال  يكون  لن  غزة،  قطاع  يف  �ملقاومة  يد  يف 

م�صعل عن وجود عدد من �لو�صاطات �لتي ُعر�صت على �حلركة للتفاو�ص غري �ملبا�رش حول 

�أن �حلركة رف�صت بدء �لتفاو�ص قبل �الإفر�ج عن �الأ�رشى �لذين  �إال  ق�صية تبادل �الأ�رشى، 

�عتُقلو� بعد �الإفر�ج عنهم يف �صفقة وفاء �الأحر�ر. وو�صف م�صعل تهديد�ت رئي�ص �ل�صلطة 

�الإمعان يف معاقبة  �أن  �مل�صوؤول، موؤكد�ً  �ملرتبك وغري  حممود عبا�ص جتاه قطاع غزة باالأد�ء 

.
111

قطاع غزة بحجة �النق�صام وغريه هو جهد عبثي �صيف�صل كما ف�صل غريه

�أقدمت �أجهزة �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية على ت�صليم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن�رشين   •

.
112

من �لوحد�ت �خلا�صة “�مل�صتعربني“، بعد �قتحامهما حي رفيديا بنابل�ص

ق�صائها بعد  �جلربوين،  لينا  �لفل�صطينيات  �الأ�صري�ت  عميدة  عن  �الحتالل  �صلطات  �أفرجت   • 

.
113

15 عاماً يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية

على  م�صدد�ً  �لعودة،  بحق  �لتم�صك  �خلتامي،  بيانه  يف   ،15 �لـ  �أوروبا  فل�صطينيي  موؤمتر  �أكد   •

عزية �ل�صعب �لفل�صطيني خارج وطنه �ملحتل على تطوير ح�صوره وجهوده النتز�ع حقوقه 

�لثابتة وحتقيق مطالبه �مل�رشوعة، ومندد�ً باعتد�ء�ت �الحتالل بالقد�ص وح�صار غزة. وعقد 

�ملوؤمتر يف مدينة روترد�م �لهولندية، حتت �صعار “مائة عام.. ننت�رش ال ننك�رش“، مب�صاركة 

وممثلي  غفرية،  وجماهري  وفود  على  توّزعو�  �لذين  و�لفل�صطينيات  �لفل�صطينيني  �آالف 

من  جاءته  فل�صطينية  و�صخ�صيات  وقياد�ت،  وجتمعات،  و�حتاد�ت،  ونقابات،  موؤ�ص�صات، 

 .
114

�أرجاء �لقارة �الأوروبية

االأحد، 2017/4/16

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل، يف كلمة له مبنا�صبة يوم �الأ�صري �لفل�صطيني:   •

�لذي  و�لدويل  �حلقوقي  و�لدعم  �لزخم  �الأ�رشى  ق�صية  الإعطاء  �مل�صار�ت  كل  على  “نعمل 
�إنهاء  ل�صمان  �الأر�ص،  هذه  يف  مكان  �أبعد  �إىل  �صعبنا  و�أبناء  مبعاناتهم  للو�صول  ت�صتحق، 

.
�الحتالل وك�رش قيوده و�الإفر�ج عنهم دون قيد �أو �رشط“115

�أعلنت �صلطة �لطاقة يف قطاع غزة �أن حمطة توليد �لطاقة �لكهربائية �لوحيدة توقفت عن �لعمل   •

بعد “نفاد وقود �لديزل �لالزم لت�صغيلها و�إ�رش�ر حكومة �لتو�فق �لوطني �لفل�صطينية على 

فر�ص �ل�رش�ئب على �لوقود، ما يرفع �صعره �إىل �أكرث من ثالثة �أ�صعاف، ويحول دون قدرتنا 

بالعمل  �لقطاع  يف  �لكهرباء  توزيع  �رشكة  بد�أت  �لعمل،  عن  �ملحطة  وبتوقف  �ل�رش�ء“.  على 

�أّي من خطوط  �أربعة يف حال تعطل  �إىل  وفق جدول �صّت �صاعات و�صل يومياً، قد تنخف�ص 

.
116

�الإمد�د�ت �الإ�رش�ئيلية �أو �مل�رشية
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فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  وفد  على  “�إن  برهوم  فوزي  حما�ص  حركة  با�صم  �ملتحدث  قال   •

�الن�صمام  �أو  عبا�ص،  �لرئي�ص  مع  �ل�رش�كة  �إما  ويختار  �أمره  يح�صم  �أن  لغزة  قدومه  �ملنتظر 

لغزة �ملحا�رشة �لثائرة مبو�جهة هذ� �لعدو�ن“. و�تهم برهوم، يف ت�رشيح عب �صفحته على 

�لفي�صبوك عبا�ص باأنه يقود بالوكالة عدو�ناً ر�بعاً على غزة. و�أ�صاف قائالً: “عبا�ص يحا�رش 

ويحرم  و�لعالج،  و�لدو�ء،  و�ملاء،  �لكهرباء،  وينع  ويعزلها،  فيها،  من  كل  ويعاقب  غزة 

.
�ملوظفني كافة من �أب�صط حقوقهم“117

�أجل  من  حكومته  جتريها  حتّركات  عن  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  ك�صف   •

يف غزة  قطاع  على  �لعدو�ن  منذ  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  لدى  �الأ�رشى  جنودها   ��صتعادة 

.
�صيف 1182014

قال وزير �الإ�صكان �الإ�رش�ئيلي يو�آف جاالنت �إنه ال مفر من حملة ع�صكرية جديدة �صّد حركة   •

حما�ص يف غزة، قد تكون هذ� �ل�صيف. و�أ�صار جاالنت، يف حديث الإذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

)جايل ت�صاهال Galei Tzahal(، �إىل �رشورة �ال�صتعد�د ملثل هذه �ملو�جهة يف ظّل �صعي حما�ص 
.
119

حلفر �الأنفاق وتطوير �صو�ريخها

�إح�صاء�ت  �أن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  �أكد   •

�ملجموعة، وبالتز�من مع يوم �الأ�صري �لفل�صطيني، ت�صري �إىل وجود 1,183 معتقالً فل�صطينياً 

يف �صجون �لنظام �ل�صوري ممن متكنت �ملجموعة من توثيق �عتقالهم، ومن �ملتوقع �أن تكون 

.
120

�أعد�د �ملعتقلني و�صحايا �لتعذيب �أكب مما مّت �الإعالن عنه

ُك�صف يف “�إ�رش�ئيل“ عن �رتفاع هجرة �ليهود �لرو�ص من “�إ�رش�ئيل“ يف �ل�صنو�ت �الأخرية،   •

ويرجح  �أخرى.  دول  �إىل  طريقهم  �آخرون  و��صل  فيما  �الأ�صلي  ملوطنه  بع�صهم  عاد  حيث 

 .
121ً

حتقيق ل�صحيفة هاآرت�ص �أن �لهجرة �ل�صلبية تبلغ �الآالف �صنويا

االإثنني، 2017/4/17

بالتز�من  �لطعام،  عن  مفتوحاً  �إ�رش�باً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى  مئات  بد�أ   •

وريون،  ونفحة،  ع�صقالن،  �صجون  يف  �الأ�رشى  و�أخرج  �لفل�صطيني.  �الأ�صري  يوم  مع 

�إ�رش�بهم  بدء  و�أعلنو�  غرفهم،  يف  �ملوجودة  �الأطعمة  كافة  �ل�صبع  وبئر  وجلبوع،  وهد�رمي، 

من �أكرث  �إن  قر�قع  عي�صى  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  وقال  �لطعام.   عن 

و�النتهاكات،  �لطبي،  �الإهمال  �صيا�صة  �صّد  �جلماعي،  �الإ�رش�ب  يخو�صون  �أ�صري   1,500

و�العتقال �الإد�ري، و�ملحاكم �جلائرة، ومنع �لزيار�ت. ونقلت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �لعامة عن 

م�صلحة �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية تقدير�تها مب�صاركة نحو 1,100 �أ�صري يف �الإ�رش�ب. و�أ�صافت 
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�أنها “بد�أت باتخاذ �إجر�ء�ت �ن�صباطية بحق هوؤالء �مل�رشبني، كما قامت بنقل عدد منهم �إىل 

�أرد�ن  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن  وزير  �أن  �إىل  �الإذ�عة  و�أ�صارت  �النفر�دي“.  �لعزل 

 .
122

�أوعز بعدم �إجر�ء �أي مفاو�صات مع �ملعتقلني �مل�رشبني عن �لطعام

قال �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح يف مقال له، ن�رشته �صحيفة   •

 15 �لـ  �إن �الأعو�م  “�ل�رشق �الأو�صط“،  The New York Times وترجمته  �لنيويورك تايز 

�أن ي�صبح �الآن �صاهد�ً و�صحية للمنظومة  �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، خولته  �لتي ق�صاها د�خل 

�الإ�رش�ئيلية غري �لقانونية. وبنّي �أنه قرر مقاومة هذه �النتهاكات باالإ�رش�ب عن �لطعام بعد 

.
123

�أن ��صتنفد جميع �خليار�ت �الأخرى

�ل�صلطة  رئي�ص  �إجر�ء�ت  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •

حممود عبا�ص وتهديد�ته لقطاع غزة هي ��صتحقاٌق يريد تقديه قبل زيارته الأمريكا، وهي 

��صتجابة لبع�ص �لطلبات فيما يخ�ص حماربة “�الإرهاب“ و�لتحويالت �ملالية لقطاع غزة، على 

قاعدة �أنها ت�صاعد حما�ص. وحول �إجر�ء�ت حما�ص يف �لرد على خطو�ت عبا�ص بنّي �أبو مرزوق 

.
124

�أن �حلركة لي�صت يف حرب مع عبا�ص وحكومته، ومعركتها مع �لعدو �ل�صهيوين فقط

ناق�ص رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل مع �ملفو�ص �لعام لالأونرو� بيري كرينبول،   •

خالل ��صتقباله له يف ر�م �هلل، �أو�صاع �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية ولبنان و�الأردن. ومّت 

�التفاق على �أنه ال تغيري على �ملناهج �لتي تدر�ص يف مد�ر�ص وكالة �الأونرو�، و�أن �أي تعديل 

.
125

عليها يتّم بامل�صاور�ت �لكاملة مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم

من  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  حترير  �أن  عبيدة  �أبو  �لق�صام  كتائب  با�صم  �لع�صكري  �لناطق  �أكد   •

الأ�رش�نا  “نقول  �الأ�صري:  يوم  ذكرى  يف  عبيدة،  �أبو  وقال  وقت.  م�صاألة  �الحتالل  �صجون 

�أنتم حا�رشون بيننا، وق�صيتكم حمط  �لذين يق�صون زهر�ت عمرهم يف �صجون �الحتالل، 

.
�هتمامنا، رغم �أجندة �ملقاومة �ملثقلة باالأعباء �لكبى، ورغم كل ما يحاك ل�صعبنا“126

�إىل تطبيق عقوبة �الإعد�م  دعا وزير �ملو��صالت و�ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص   •

باأن  دعمه  تويرت،  على  ح�صابه  على  له  تغريدة  خالل  من  و�أكد  �لفل�صطينيني،  �الأ�رشى  بحق 

.
127

ت�رّشع �حلكومة تطبيق هذه �لعقوبة، مثلما تن�ص عليها �لقو�نني �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية

الثالثاء، 2017/4/18

فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  وفد  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  طالب   •

�ملوقف  �أهمها  �لوطنية،  �لق�صايا  حول  و��صحة  �إجابات  بحمل  �لقطاع،  �إىل  قدومه  �ملتوقع 

غزة،  مبدينة  �صحفي  موؤمتر  خالل  �حلية،  وذكر  �الأمني.  و�لتن�صيق  �لقد�ص  �نتفا�صة  من 
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“مل  �أو باخلارج لعقد لقاء حتى �الآن، م�صيفاً:  �أن حركة فتح مل تتو��صل مع حما�ص يف غزة 

ن�صمع عن قدوم �لوفد �إال عب و�صائل �الإعالم“. ون�صح �حلية �لرئي�ص حممود عبا�ص ووفد 

�ل�رش�ئب عن وقود  �إلغاء  بغزة، وهي:  لقاء مع حركته  �أي  قبل عقد  فتح بحل ثالث ق�صايا 

�ل�صهد�ء  �أ�رش  م�صتحقات  و�إعادة  �ملوظفني،  رو�تب  عن  �خل�صومات  ورفع  �لكهرباء،  حمطة 

 .
128

و�جلرحى

�لوز�ر�ت  لت�صلم  �لفورية  جاهزيتها  �هلل  �حلمد  ر�مي  برئا�صة  �لفل�صطينية  حكومة  �أكدت   •

.
129

و�لدو�ئر �حلكومية يف قطاع غزة

�صدد �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار على �أن موؤ�مرة رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص   •

�صّد قطاع غزة �صتف�صل، موؤكد�ً �أنها لن تنجح �أبد�ً �أمام �صمود �حلركة و�ل�صعب �لفل�صطيني. 

.
130

ودعا �لزهار �إىل �الحتكام ل�صناديق �القرت�ع يف �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية

�أر�صلت مقرتحات، قبل زهاء  “قطر  �إن  �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد  قال ع�صو   •

رّد  بانتظار  �النق�صام،  و�إنهاء  �مل�صاحلة  حتقيق  بهدف  وحما�ص  فتح  حركتي  �إىل  �ل�صهر، 

�لدوحة و�خلطوة �ملقبلة من حتركها“. وقال �الأحمد �إنه “ال يوجد تو�فق حول زيارة �لوفد“ 

رو�تب  �أزمة  ب�صاأن  �ملنا�صبة  �حللول  لبحث  فتح“  “مركزية  �صكلته  و�لذي  غزة،  قطاع  �إىل 

.
131

موظفي غزة، وذلك بعد قر�ر �خل�صم �لذي فر�صته �حلكومة �لفل�صطينية على رو�تبهم

“كتلة �ل�صهد�ء“ �لتابعة حلركة فتح يف �نتخابات جمل�ص طلبة جامعة �لنجاح �لوطنية،  فازت   •

فل�صطني  “كتلة  �الإ�صالمية  �لكتلة  وح�صلت  مقعد�ً.   81 �أ�صل  من  مقعد�ً   41 على  بح�صولها 

�أبو علي م�صطفى“  “كتلة �ل�صهيد  34 مقعد�ً، وجبهة �لعمل �لطالبي �لتقدمية  �مل�صلمة“ على 

عمر  �ل�صهيد  و“كتلة  �لطلبة“  �حتاد  و“كتلة  �ال�صتقالل“  “كتلة  من  وكلٌّ  مقاعد،  ثالثة  على 

�لقا�صم“ على مقعد و�حد. و�أ�صار عميد �صوؤون �لطلبة يف �جلامعة مو�صى �أبو دية �إىل �أن عدد 

طالباً،   11,765 �ملقرتعني  عدد  بلغ  فيما  طالباً،   20,237 بلغ  �النتخاب  لهم  يحق  ممن  �لطلبة 

�نتخابات  يف  جرى  وتزوير�ً  جتاوز�ت  هناك  �إن  �الإ�صالمية  �لكتلة  وقالت   .%58l بن�صبة  �أي 

جمل�ص طلبة �جلامعة، بالتز�من مع �لتو�جد �ملكثف لعنا�رش �أمن �ل�صلطة د�خل حرم �جلامعة. 

مف�صالً  تقرير�ً  �صرتفع  �لكتلة  �أن  باجلامعة،  �لكتلة  با�صم  �ملتحدث  �صباح،  موؤمن  و�أو�صح 

.
132

للجنة �الإ�رش�ف على �النتخابات

نّظمت حركة حما�ص �أربعني م�صرية ووقفة �حتجاجية يف حمافظات قطاع غزة كافة؛ رف�صاً   •

.
133

لـ“موؤ�مرة حممود عبا�ص �صّد غزة“، �صارك فيها ع�رش�ت �الآالف

�لبيطانية  �لوزر�ء  تبني �صيا�صة رئي�صة  �أفيجدور ليبمان  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  �قرتح وزير   •

�لفل�صطينيني  �الأ�رشى  مع  �لتعامل  يف   Margaret Thatcher ثات�رش  مارغريت  �ل�صابقة 
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�مل�رشبني عن �لطعام، و�لتي مفادها عدم مفاو�صة �الأ�رشى، وتركهم ي�صتمرون يف �إ�رش�بهم 

.
134

�ملفتوح حتى ولو و�صل �الأمر �إىل ��صت�صهادهم

�إ�رش�ب  “هذ�  �إن  �لع�صكرية  لالإذ�عة  ت�رشيحات  يف  �أرد�ن  جلعاد  �لد�خلي  �الأمن  وزير  قال   •

د�خل  �لقوى  مر�كز  على  �ل�رش�ع  �إطار  يف  وذلك  مل�صاحله،  خدمًة  �لبغوثي  قاده  �صيا�صي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية ولي�ص لدينا �صّك يف ذلك“. و�أ�صاف �أن “�حلديث هو عن قتلة وجمرمني 

يح�صلون على ما يلزم �لقانون �لدويل مبنحهم... نحن ب�صدد �أ�رشى �أمنيني قامو� بجر�ئمهم 

.
لدو�فع قومية، وهناك فرق مبر يف �لتعامل معهم ومع �صجناء جنائيني“135

تويف �ل�صابط �ملتقاعد يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �صيفي Gadi Shefi، لي�صبح ثاين �صابط   •

�لكوماندوز  وحدة  قيادة  يتوىل  �صيفي  وكان  “�إ�رش�ئيل“.  خارج  �أيام  خالل  �حلياة  يفارق 

�صكتة  نتيجة  تويف  حيث   ،“Shayetet 13 �أو   13 “�صييطت  �خلا�صة  �لبحري   Commandos

�ل�صابط  وفاة  عن  �أيام  منذ  و�أعلن  تايالند.  يف  �ليهودية  �الأعياد  عطلة  ق�صاء  خالل  قلبية 

�الأعياد عطلة  رحلة  خالل  به  �أملت  قلبية  �صكتة  جر�ء   Pinhas Zoaretz زور�تز   بنحا�ص 

.
136

يف فيتنام

باللغة  �جلامعات  ملناظر�ت  �لر�بعة  �لدولية  �لبطولة  يف  مبهرة  نتائج  بريزيت  جامعة  حققت   •

مب�صاركة  ،2017/4/12–8 �لفرتة  يف  �لدوحة  �لقطرية  �لعا�صمة  يف  �أقيمت  �لتي   �لعربية، 

عربياً،  و�لثانية  فل�صطينياً،  �الأوىل  بريزيت  حلت  وقد  �لعامل،  حول  دولة   46 من  فريقاً   87

 .
137ً

و�لر�بعة عامليا

االأربعاء، 2017/4/19

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  للقاء  م�صتعد  �إنه  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

بنيامني نتنياهو يف و��صنطن، حتت رعاية �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، �ملتوقع �أن يجتمع 

.
به يف بد�ية �صهر �أيار/ مايو 1382017

�للقاء �لذي عقد بني قيادة حما�ص وقيادة  �أن  �لقيادي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل  �أكد   •

�صحفي:  ت�رشيح  يف  �لبدويل  وقال  للغاية.  وودياً  �إيجابياً  كان  غزة  قطاع  يف  فتح  حركة 

“تو�فقنا مع وفد فتح على قيام حكومة �لتو�فق باأد�ء مهامها يف قطاع غزة و�أن تتنحى �للجنة 
�الإد�رية �لتي �صادق عليها �ملجل�ص �لت�رشيعي الإد�رة �الأو�صاع يف غزة حال ��صتالم �حلكومة 

 .
مهامها ب�صكل كامل“139

قو�ت  بر�صا�ص  �أ�صيب  بعدما  فل�صطيني  ��صت�صهاد  عن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   •

.
140

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، قرب مفرق ع�صيون جنوب بيت حلم، بحجة تنفيذه عملية دع�ص
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�ملتعلقة  لالأعمال  �ملتحدة  �الأمم  د�ئرة  ل�صالح  �أمريكياً  دوالر�ً   900,650 بـ  �ليابان  تبعت   •

باالألغام United Nations Mine Action Service )UNMAS(l بهدف مو��صلة �أعمالها يف 

.
141

قطاع غزة، للتخل�ص من خملفات �حلرب �الأخرية

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

يف بيان له، عن �لقلق �ل�صديد �إز�ء �لو�صع �ملتوتر يف غزة حيث تتك�صف �أزمة �لطاقة من جديد. 

وقال مالدينوف �إن �إ�صالح �رشكة توزيع �لكهرباء يف غزة �أمر �رشوري لتح�صني حت�صيل 

�الإير�د�ت و�ل�صفافية مبا يتما�صى مع �ملعايري �لدولية. و�أكد على �أن �صلطة �الأمر �لو�قع يف غزة 

يجب �أن ت�صمن حت�صني معدالت �جلباية، و�أن يتم �إرجاع �لعائد�ت �لتي يتم جمعها يف غزة �إىل 

.
142

�ل�صلطات �لفل�صطينية �ل�رشعية، من �أجل �حلفاظ على تدفق �لوقود و�لكهرباء

وعقوبة  �أعو�م،  �صتة  ملدة  �لفعلي  بال�صجن  حكماً  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ملحكمة  فر�صت   •

�لذي  �لفل�صطيني  �ل�رشطي  عودة،  بني  نو�ف  على  غر�مة  ودفع  �لتنفيذ،  وقف  مع  بال�صجن 

�أ�صفر عن  �لذي  �لق�صائية يف �حلادث  �الإجر�ء�ت  �لنار على �صخ�ص، وت�صوي�ص  باإطالق  ِدين 

يف  يو�صف  قب  منطقة  يف   2011/4/24 يف  �آخرين،  �إ�رش�ئيليني  عدة  و�إ�صابة  م�صتوطن،  مقتل 

.
143

نابل�ص

تقرير  مناق�صتها  خالل  �لبملانية  �ملر�قبة  جلنة  �أمام  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

ال  حاالت  “هناك  �إن   ،2014 �صيف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلرب  عن  �لدولة  مر�قب 

يكن �لتو�صل فيها �إىل ت�صويات �صيا�صية. هناك تنظيمات مثل د�ع�ص وحما�ص ت�صعنا �أمام 

�أحد خيارين، �إما �لتو�صل �إىل نوع من �الحتو�ء، �أو �أن ت�صتبك معها... بنظري خيار �لبد�ئل 

بالق�صاء  تتم�صك  طاملا  �حلركة  هذه  مع  �صيا�صية  بد�ئل  ال  هاٍذ...  �أمر  حما�ص  مع  �ل�صيا�صية 

علينا“. وكرر نتنياهو �الدعاء باأن “�إ�رش�ئيل“ مل تكن ترغب يف �حلرب “لكنها ��صطرت للقيام 

بها بعد خطف �لفتيان �لثالثة، ومنذ خطفهم �رشنا يف منحدر ومل يكن ممكناً وقفه، رغم �أننا 

.
حاولنا تفادي �حلرب بكل �لطرق، لكننا �أمام عدو مرير وقا�ص ٍ“144

متطرفة  يينية  منظمة  وهي   ،Yeraeh organization �ليهودي  �ملقد�ص  بيت  منظمة  ك�صفت   •

�ليهود“  “زيار�ت  �أن  �الأق�صى،  �مل�صجد  باحات  �إىل  �ليهود  �مل�صلني  �قتحامات  على  ت�رشف 

ز�دت يف عيد �لف�صح 2017 بن�صبة 35l% عنها يف عيد �لف�صح 2016. وقالت �ملنظمة، يف بيان 

ر�صمي لها، �إن عدد �ليهود �لذين دخلو� �الأق�صى �رتفع من 650 يف �صنة 2015 �إىل 1,015 يف 

.
�صنة 2016، و�إىل 1,373 يف �صنة 1452017

�أكدت ر�بطة علماء فل�صطني، �أن �ل�صعب �لفل�صطيني بريء متاماً من كل �ملرتب�صني باملقاومة   •

غزة،  قطاع  يف  �ملحا�رش  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود  من  للنيل  ي�صعون  �لذين  �لفل�صطينية 
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�الحتالل  تخدم  �إمنا  غزة  قطاع  �صّد  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  خطو�ت  �أن  معتبين 

.
146

مبا�رش ب�صكل 

اخلمي�س، 2017/4/20

�الإيطالية  �ملنحة  يف  م�صاريع  عقود  �حل�صاينة  مفيد  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  وقع   •

الإعادة �إعمار غزة. وقال �حل�صاينة �إن �لعقود ت�صمل م�صاريع �لت�صميم و�خلدمات �لهند�صية 

 الأعمال �لتخطيط و�لبنية �لتحتية الأبر�ج �لندى �صمال قطاع غزة، بقيمة مليوين يورو )نحو

.
147

2.15 مليون دوالر(

�للو�ء  �لفل�صطينية  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  با�صم  �لر�صمي  و�لناطق  �لعام  �ل�صيا�صي  �ملفو�ص  قال   •

3,436 ع�صكرياً  2011 ما يزيد على  �إن �صلطات �الحتالل �عتقلت منذ �صنة  عدنان �صمريي 

يقارب ما  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �صمريي،  و�أ�صاف  �الأمنية.  �ملوؤ�ص�صة  �أذرع  خمتلف   من 

ومن  �لع�صكرية،  رتبهم  �ختالف  على  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  منت�صبي  من  ع�صكري  �أ�صري   500

�صمنهم �للو�ء فوؤ�د �ل�صوبكي، ما ز�لو� خلف �لق�صبان يق�صون �أحكاماً جائرة ي�صل بع�صها 

.
148

�إىل عدة موؤبد�ت

ن�رشت كتائب �لق�صام مقطع فيديو يت�صمن ر�صالة من �جلنود �الإ�رش�ئيليني �الأ�رشى لديها يف   •

قطاع غزة. و�أو�صحت �لكتائب �أن �لر�صالة من �جلنديني �صاوؤول �آرون Shaul Aaron وهد�ر 

“#حكومتكم_تكذب“ )�لن�ص نف�صه باللغة  �أهاليهما حتت عنو�ن  �إىل   Hadar Goldin جولدن 

.
149

�لعبية(

لّوحت �الأحز�ب �حلريدية Haredim باإحد�ث �أزمة �ئتالفية، وهددت باالن�صحاب من حكومة   •

بنيامني نتنياهو، ما قد يت�صبب ب�صقوطها، وذلك على خلفية قر�ر �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية 

�الأحز�ب  وطالبت  �ل�صبت.  �أيام  يف  �أبيب  تل  مدينة  يف  جتارية  م�صالح  فتح  على  بامل�صادقة 

.
150

�حلريدية �حلكومة ب�صن قانون يلتف على قر�ر �ملحكمة �لعليا

�إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ليمينية   National Youth Union �لوطني  �الحتاد  �صبيبة  منظمة  بادرت   •

تنظيم حفل �صو�ء بالقرب من �صجن عوفر �الإ�رش�ئيلي، ��صتفز�ز�ً لالأ�رشى �لذين يخو�صون 

 .
151

�إ�رش�باً عن �لطعام

نّظم مكتب �لعالقات �الإعالمية يف حزب �هلل �للبناين جولة �إعالمية لنحو مئة �صحفي يثلون   •

�أكرث من خم�صني و�صيلة �إعالمية حملية وعربية ودولية، على �ل�رشيط �حلدودي مع فل�صطني 

�لوقائع  لبع�ص  �حلزب  يف  �صابط  قّدمه  �رشح  �جلولة  وتخلل  �لناقورة.  منطقة  يف  �ملحتلة 

.
152

�لع�صكرية و�جلغر�فية يف �ملنطقة �لتي ت�رشف عليها ع�رش�ت �ملو�قع �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية
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قال �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف،   •

خالل �إحاطته، �أمام جل�صة جمل�ص �الأمن �لدويل، حول �لو�صع يف �ل�رشق �الأو�صط مبا يف ذلك 

تلقى  ز�لت  ما  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  �لنز�ع  �صعيد  على  �لتطور�ت  �إن  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

�صدى يف �ملنطقة. وقال مالدينوف �إن “�إنهاء �الحتالل وحتقيق حّل �لدولتني لن يحل جميع 

 .
م�صاكل �ملنطقة، ولكن طاملا �أن هذ� �لنز�ع م�صتمر، �صي�صتمر يف تغذيتها“153

�الإ�رش�ئيلي  �لنز�ع  على  تركيزه  تخفيف  �إىل  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �ملتحدة  �لواليات  دعت   •

.
�لفل�صطيني و�إعطاء �الأولوية ملنطقة �ل�رشق �الأو�صط ون�صاطات �إير�ن “�لتدمريية جد�ً“154

�صوتت �أغلبية �أع�صاء �ملجل�ص �لبلدي يف بلدية مدينة بر�صلونة �الإ�صبانية مل�صلحة قر�ر يفر�ص   •

�حرت�م حقوق �الإن�صان على �لدول �لتي تنتمي �إليها �ل�رشكات و�ملوؤ�ص�صات �لتي �صيتم توقيع 

�الحتالل  مع  عالقة  لها  �لتي  �ل�رشكات  �إىل  �التفاق  هذ�  وي�صري  �مل�صتقبل.  يف  معها  �تفاق  �أي 

وبه  �إيجابية،  وخطوة  كبري�ً،  �إجناز�ً  �لقر�ر  لهذ�  بر�صلونة  تبني  وُيعد  لفل�صطني.  �لع�صكري 

.
155

ت�صل عدد �ملدن �لتي تبنت �ملقاطعة يف �إ�صبانيا �إىل �صبعني مدينة

اجلمعة، 2017/4/21

�الأ�رشى  حرية  �أن  على  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �صدد   •

.
156

�لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل وعد قطعته �ملقاومة على نف�صها

مع  �حلو�ر�ت  و�صول  قبها  و�صفي  حما�ص  حركة  يف  و�لقيادي  �ل�صابق  �الأ�رشى  وزير  �أكد   •

�أنه “توقفت �الت�صاالت  ممثلي م�صلحة �ل�صجون �إىل طريق م�صدود يف �صجن هد�رمي، مبيناً 

كلياً يوم �خلمي�ص 2017/4/13“. وقال قبها، يف من�صور على �صفحته يف �لفي�صبوك: “خرجت 

باالأم�ص من �صجن هدرمي م�رشباً عن �لطعام لليوم �لر�بع على �لتو�يل مت�صامناً وم�صاند�ً ملن 

تركتهم خلفي من �أ�رشى �صعبنا“. وبني �أن كافة �لف�صائل يف �صجن هد�رمي ت�صارك باالإ�رش�ب 

.
157

بقر�ر�ت تنظيمية

�الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة  �صيا�صة  على  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أثنى   •

دونالد تر�مب، خالل ��صتقبال وزير �لدفاع �الأمريكي جيم�ص ماتي�ص James Mattis. وقال 

�أف�صل  �صديقة  الأمريكا  ولي�ص  �أمريكا،  من  �أف�صل  �صديقة  الإ�رش�ئيل  يوجد  “ال  �إنه  نتنياهو 

حدث  باأنه  ن�صعر  للكلمة.  معنى  باأعمق  م�صرتكة  قيم  على  مبنية  �رش�كة  هذه  �إ�رش�ئيل.  من 

تغيري كبري يف �الجتاه �لذي تتخذه �ل�صيا�صة �الأمريكية“. وقال ماتي�ص �إن “�إ�رش�ئيل حليفتنا 

�الأخرى  �لدول  وجميع  �إ�رش�ئيل  تو�جههما  �للذ�ن  �خلطر�ن  �ملنطقة.  يف  �لقدية  و�صديقتنا 

�خلطر�ن  هما  فيها،  و�الزدهار  و�لهدوء  �ال�صتقر�ر  على  حتافظ  �أن  حتاول  �لتي  باملنطقة، 
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�للذ�ن جئت لبحثهما مع رئي�ص �حلكومة، خا�صة يف �الأ�صبوع �لذي ي�صبق يوم �إحياء ذكرى 

.
�ملحرقة �لنازية“158

قال �لنائب يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �إيريل مرجاليت Erel Margalit، يف ختام لقاء مع ع�صو   •

�الأ�رشى  مطالب  �حلكومة  رف�ص  �إن  �لرجوب،  جبيل  �للو�ء  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة 

و�ال�صتخفاف مبعركة �الإ�رش�ب “ت�رشف غري م�صوؤول �صيوؤدي �إىل �نفجار خطري لالأو�صاع 

.
يف �ملناطق �لفل�صطينية“159

�أكرث  وجود  �ملحتل  �لفل�صطيني  �لد�خل  يف  �لبديل  للتخطيط  �لعربي  للمركز  در��صة  �أظهرت   •

7,367 مبنى �صكنياً. و�أو�صحت  14 بلدة، من بينها نحو  12,700 مبنى غري مرخ�ص يف  من 

�لدر��صة �أن عدد �ل�صكان يف هذه �لبلد�ت )قلن�صوة، ويركا، وعارة - عرعرة، ود�لية �لكرمل، 

وجت �ملثلث، و�ملغار، وطمرة، وع�صفيا، وكفر قرع، وجمد �لكروم، وبيت جن، وكفر قا�صم، 

�ل�صكان  جمموع  من   %25l يقارب  ما  �أي  فل�صطيني،   252,700 نحو  يبلغ  وعر�بة(  و�لر�مة، 

مل  و�لتي  �ل�صحر�وي،  �لنقب  يف  �لعربية  �لبلد�ت  باحل�صبان  �الأخذ  دون  �لعربية،  �لبلد�ت  يف 

.
160

ي�صملها �لبحث

نيوز فوك�ص  �صبكة  مع  مقابلة  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  طالب   • 

Fox News، �ل�صلطة �لفل�صطينية باإثبات �لتز�مها بـ“�ل�صالم“ عن طريق وقف �ملخ�ص�صات 

�لتي تدفع لالأ�رشى �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل. و�دعى نتنياهو �أنه “على �لفل�صطينيني 

“�ل�صلطة �لفل�صطينية �أن حتارب �الإرهاب،  �أن يجتازو� �ختبار �ل�صالم“، وبح�صبه فاإنه على 

 .
وتوقف �لدفع مقابل �الإرهاب، وتوقف �لدفع للمخربني“161

ال�صبت، 2017/4/22

�إنه  لها  بيان  يف  وقالت  بلفور،  بوعد  يتعلق  �عتذ�ر  �أي  تقدمي  �لبيطانية  �حلكومة  رف�صت   •

“مو�صوع تاريخي وال نية لها باالعتذ�ر عنه“. و�أعربت لندن عن “�لفخر بدور بريطانيا يف 
�إيجاد دولة �إ�رش�ئيل“، موؤكدة �أنه من “�ملهم يف هذه �ملرحلة هو دفع عجلة �ل�صالم من خالل 

.
دولتني �إ�رش�ئيلية وفل�صطينية، تعي�صان ب�صالم جنباً �إىل جنب“162

قال �مل�صت�صار �الإعالمي لالأونرو� عدنان �أبو ح�صنة: �إن عدد �مل�صتفيدين من بر�مج �الأونرو�   •

�لذين يتلقون م�صاعد�ت غذ�ئية منتظمة و�صل �إىل مليون الجئ فل�صطيني تقريباً. و�أ�صاف �أنه 

27,700 وظيفة... حيث تقيّم  2016، متكن مكتب غزة �الإقليمي من توفري �أكرث من  “يف عام 
حتليالت �الأونرو� �لد�خلية �أن ذلك �لرقم يثل 9.6l% من قوة �لعمل �لعاملة يف قطاع غزة“، 

.
م�صري�ً �إىل �أن �الأونرو� بذلك �أ�صهمت يف تخفيف ن�صبة �لبطالة بـ 163%5.6



179

ني�سان/ �أبريل 2017

االأحد، 2017/4/23

�أكدت م�صادر ر�صمية عبية �إ�صابة �أربعة �إ�رش�ئيليني يف مدينة تل �أبيب، �إثر عملية طعن قالت   •

�إن منفّذها �صاب فل�صطيني. وقال موقع 0404 �لعبي “�إن �ل�صاب �لفل�صطيني �عرتف خالل 

.
�لتحقيق �الأويل معه، �أن تنفيذه �لعملية جاء الأ�صباب قومية“164

نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  طلب  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  رف�صت   •

“عملية  ��صتكمال  �رشوط  كاأحد  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  خم�ص�صات  دفع  عن  بالتوقف 

�ل�صالم“. وقال �أحمد جمدالين، ع�صو �للجنة �لتنفيذية للمنظمة �إن ت�رشيحات نتنياهو حول 

للم�صل�صل  و��صتكمال  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  على  “حتري�ص  هي  �الأ�رشى  خم�ص�صات  وقف 

.
�لد�عي �إىل �عتبار �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني )منظمة �إرهابية(“165

دعا �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني يف قطاع غزة �إياد �لبزم �ل�صلطات �مل�رشية   •

لفتح معب رفح باأ�رشع وقت؛ للتخفيف من �صعوبة �لظروف �الإن�صانية �لقائمة يف قطاع غزة. 

وقال �لبزم يف ت�رشيح: “ما ز�ل معب رفح مغلقاً منذ 45 يوماً على �لتو�يل، وهذه �أطول فرتة 

�الإن�صانية يف  �الأو�صاع  ز�د من �صعوبة  �ملا�صية، مما  �لثمانية  �ل�صهور  للمعب خالل  �إغالق 

قطاع غزة“. و�أو�صح �أن عدد �مل�صجلني يف ك�صوفات �حلاالت �الإن�صانية و�صل �إىل ما يزيد عن 

.
166

20 �ألف حالة من �ملر�صى، و�لطلبة، وحملة �الإقامات و�جلو�ز�ت �الأجنبية

مع  �لكامل  ت�صامنه  عن  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  هنية،  �إ�صماعيل  عب   •

و�أكد هنية على ت�صامنه  �لعادلة.  �ل�صوبكي، وتبنيه ملطالبها  فوؤ�د  �الأ�صري  �الإفر�ج عن  حملة 

 .
167

�أي�صاً، ودعمه، و�إ�صناده �خلطو�ت �لن�صالية �لتي يقوم بها �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل

للنظر  �لعاجل  “�لتحرك  �رشورة  �إىل  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �الأحمد،  عز�م  دعا   •

�النتهاكات  فد�حة  مع  تتنا�صب  �لتي  �لتد�بري  وتقرير  �لفل�صطينيني،  �الأ�رشى  و�صعية  يف 

.
�الإ�رش�ئيلية حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة“168

�إن بالده �صت�صاعد  �الإثيوبي،  Workneh Gebeyehu، وزير �خلارجية  قيبيهو  قال وركنيه   •

حركة  لدى  �ملحتجز   ،Avraham Mengistu منغي�صتو  �أفر�هام  عن  �الإفر�ج  يف  “�إ�رش�ئيل“ 
�أيوب قر�،  �الإ�رش�ئيلي  لقاء جمعه بالوزير  �أقو�ل قيبيهو بعد  حما�ص يف قطاع غزة. وجاءت 

.
169

�لذي طلب منه �مل�صاعدة يف عودة منغي�صتو من غزة

�ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  عن  �لعا�رشة  �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزيونية  �لقناة  موقع  نقل   •

مو�صيه يعلون قوله �إن تنظيم د�ع�ص �أطلق �لنار مرة و�حدة باجتاه �جلوالن و�عتذر. و�أ�صار 

يعلون �إىل �أن “�أغلب حاالت �إطالق �لنار كانت حت�صل من �أر��صي تقع حتت �صيطرة �جلي�ص 

.
�ل�صوري“170
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قتل ثالثة مقاتلني من “قو�ت �لدفاع �لوطني“ �ملو�لية للنظام �ل�صوري، و�أ�صيب �ثنان �آخر�ن   •

جنوب  �لقنيطرة  منطقة  يف  لها  تابعاً  مع�صكر�ً  ��صتهدف  �إ�رش�ئيلي  ق�صف  جر�ء  بجروح، 

.
171

�صورية

االإثنني، 2017/4/24

�لن�صيج  من  جزء  حما�ص  “�إن  �ل�صيخ:  ح�صني  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •
�إنهاء �النق�صام �لذي  �الجتماعي و�لوطني �لفل�صطيني، ونحن ل�صنا ب�صدد حماربتها، و�إمنا 

مع  �ملوقعة  �التفاقيات  وفق  �النق�صام  باإنهاء  �لقر�ر  “لدينا  و�أ�صاف:  �أعو�م“.  ع�رشة  د�م 

 حما�ص، و�إال فلتتحمل حما�ص م�صوؤولياتها كقوة منقلبة متمردة على �ل�رشعية �لفل�صطينية يف

.
قطاع غزة“172

قال �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي، يف ر�صالة بعثها من �صجنه، �إنه من �ل�رشوري م�صاندة �إ�رش�ب   •

“�إ�رش�ب  �أن  على  و�صدد  حقوقهم.  يحفظ  �لذي  �لدويل  �لقانون  �حرت�م  و�صمان  �الأ�رشى، 

�الأ�رشى عن �لطعام هو و�صيلة �رشعية و�صلمية ملو�جهة �نتهاك حقوقهم �لتي يكفلها �لقانون 

�أي  لنا  مل ترتك  �إ�رش�ئيل  الأن  �الإ�رش�ب؛  “لقد قررنا خو�ص هذ�  �لبغوثي:  �لدويل“. وتابع 

�لفل�صطينيني دون حماكمات  �لنو�ب  �عتقال  ت�صتمر يف  “�إ�رش�ئيل“  �إن  و�أو�صح  �آخر“.  خيار 

�رشعية، و�أن 13 منهم ما يز�لون د�خل �صجونها. وم�صى قائالً: “قام برملانيون �إ�رش�ئيليون 

�لدولية  �لبملانية  �ملحافل  يف  بينكم  يجل�صون  هم  ها  ودعموه،  �عتقالنا  على  بالتحري�ص 

 .
ويحّرمون علينا ذلك“173

زيغمار  �الأملانية  �خلارجية  وزير  على  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  فر�ص   •

منظمتي �أو  �حلكومة  رئي�ص  مع  لقاء  �إجر�ء  بني  يختار  �أن   Sigmar Gabriel  غابرييل 

.
174

ك�رش �ل�صمت Breaking the Silence وبت�صيلم

�الأ�رشى  معاناة  عن  وثائقي  فيلم  عر�ص  يف  بريطانيا  يف  �لفل�صطينية  �جلالية  جنحت   •

�لرغم من جهود م�صنية بذلها  �لطعام، وذلك على  �إ�رش�بهم عن  بالتز�من مع  �لفل�صطينيني 

�ألقاها حمامي �الأ�رشى  �لعر�ص حما�رشة  �لفيلم، فيما تال  �ل�صهيوين لعرقلة عر�ص  �للوبي 

�الآخر  �ألقى هو  �لذي  لندن مانويل ح�صا�صيان  �لفل�صطيني يف  �ل�صفري  جو�د بول�ص بح�صور 

.
175

كلمة �أمام جمهور �حلا�رشين

�أعلن �الحتاد �لعام ملوظفي �الأونرو� يف غزة رف�صه لقيام �إد�رة �لوكالة باإ�صد�ر عقوبات بحق   •

.
176

بع�ص �ملوظفني بد�عي ��صتخد�م �لفي�صبوك يف �أمور وطنية

�أعلن عي�صى قر�قع رئي�ص هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، �أن �الأ�رشى غري �مل�رشبني بد�أو�   •

ثالث  �ل�صجون  ل�صلطات  �لطعام  وجبات  �إعادة  عب  �مل�رشبني،  الإخوتهم  م�صاندة  بخطو�ت 
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�ل�صجون  �الأ�رشى يف  �أوىل �صّد �الحتالل، وت�صامناً مع  �أ�صبوعياً، كخطوة �حتجاجية  مر�ت 

.
177

�الأخرى، موؤكد�ً �أن هناك خطو�ت ت�صعيدية �أخرى لهم خالل �الأيام �ملقبلة

ذكرت �لقناة �لعبية �لعا�رشة �أن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية ت�صعى الإحباط قر�ر يف �ليون�صكو   •

ينفي عالقة “�إ�رش�ئيل“ باالأماكن �ملقد�صة يف �لقد�ص. وقالت �لقناة �إن “ممثل �لواليات �ملتحدة 

�الأحادية  �لقر�ر�ت  �إز�ء  بالغ  بقلق  ت�صعر  بالده  باأن  فيها  قال  �الأع�صاء،  للدول  ر�صالة  بعث 

عملية  دعم  �لقر�ر�ت؛  هذه  مثل  مترير  منع  من  هدفها  و�أن  �إ�رش�ئيل،  �صّد  �ملنحازة  �جلانب 

.
�ل�صالم بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني“178

قال �أنطونيو غوتريي�ص، خماطباً �ملوؤمتر �ليهودي �لعاملي يف نيويورك، �إنه “�صي�صمن“ �لتز�م   •

�أميناً  “ب�صفتي  م�صيفاً:  �صحيحة،  ير�ها  �لتي  باملبادئ  رئا�صته  حتت  يعملون  �لذين  هوؤالء 

�أن تعامل كاأية دولة �أخرى“. ووعد غوتريي�ص  �إ�رش�ئيل حتتاج  �أن  �أعتب  عاماً لالأمم �ملتحدة 

.
باأنه �صيكون “يف �ملقدمة“ يف �ل�رش�ع �صّد ما �أ�صماه “معاد�ة �ل�صامية“179

د�ّصن �صجناء �صيا�صيون �صابقون ومنظمة حقوقية يف جنوب �إفريقيا حملة بعنو�ن “مبادرة   •

يف  �إ�رش�باً  بد�أو�  �لذين  �لفل�صطينيني،  لالأ�رشى  دعماً  فل�صطني“،  �أجل  من  �إ�رش�ئيل  مقاطعة 

.
1802017/4/17

يف   ،%86l بن�صبة  كبري�ً  �رتفاعاً  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ل�صامية  معاد�ة  حو�دث  �صهدت   •

�لت�صهري مكافحة  ع�صبة  جمعتها  جديدة  معطيات  بح�صب   ،2017 �صنة  من  �الأول   �لربع 

.
181Anti-Defamation League )ADL(l

الثالثاء، 2017/4/25

قال �لقيادي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل �إن قيادة فتح يف قطاع غزة �أبلغت قيادة حما�ص،   •

خالل لقاء جمعهما، �أن خ�صم رو�تب �ملوظفني من �أبناء قطاع غزة �صيتوقف بدء�ً من �صهر 

�أيار/ مايو 2017. و�أ�صاف �لبدويل: “طلبنا من وفد قيادة فتح يف غزة �لذي جل�صنا معه قبل 

�أيام �إعادة �خل�صومات �لتي مّت �قتطاعها من �ملوظفني“؛ م�صري�ً �إىل �أن �لوفد تذرع باأن م�صكلة 

�خل�صومات “�صاأن د�خلي بفتح“، يف حني �صدد �لبدويل على �أنه “لي�ص �صاأناً د�خلياً بل هو 

.
�صاأن وطني“182

�الأ�رشى  �أن  قر�قع  عي�صى  �لفل�صطينيني  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  �أكد   •

م�صممون  و�أنهم  �لنهاية،  حتى  �خلاوية  �الأمعاء  معركة  يف  ذ�هبون  �لطعام  عن  �مل�رشبني 

�أن �إ�رش�بهم �إن�صاين مطلبي بامتياز، ولي�صت له �أي خلفية  على �لن�رش �أو �ل�صهادة، م�صيفاً 

.
183

�صيا�صية
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قال �صابط كبري يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إن �أ�صو�أ تهديد يف وجهة نظر “�إ�رش�ئيل“ هو حزب �هلل  • 

يف  حما�ص  حركة  هو  للمو�جهة  و�الأقرب  �لتطور  يف  ت�صارعاً  �الأكرث  �لتهديد  ولكنَّ  �للبناين، 

غزة  قطاع  �إىل  �لكهرباء  �إمد�د�ت  �صتتوقف  �أيام  خالل  “�أنه  �ل�صابط  و�أ�صاف  غزة.  قطاع 

و�صرنى كيف �صتت�رشف حما�ص“. وك�صف �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي جهز �أطناناً من �ملتفجر�ت 

.
184

ال�صتخد�مها �صّد �أنفاق حما�ص

�أجندة  على  مطروح  غري  �ملقاومة  �صالح  “�إن  �مل�رشي  م�صري  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

�مل�رشي،  و�أ�صاف  �ل�صالح“.  ذلك  طرف  ي�ص  �أن  الأحد  يكن  وال  فتح،  حركة  مع  �للقاء�ت 

�لفل�صطينية،  �الأولويات  ترتيب  هو  �ليوم  �ملطلوب  “�إن  �الأق�صى،  ف�صائية  عب  لقاء  خالل 

فاالأولوية �الآن هي ترتيب �لبيت �لفل�صطيني قبل �لرتتيب مع تر�مب ونتنياهو، لر�ّص �ل�صف 

.
�لفل�صطيني وتوحيده“185

�لفل�صطينية �صتعدُّ حما�ص  �ل�صلطة  �إن  �ل�صيخ  �ملركزية حلركة فتح ح�صني  �للجنة  قال ع�صو   •

باأن  �ل�صيخ  ل تبعات رف�ص �رشوط عبا�ص. وزعم  �ل�رشعية، وعليها حتمُّ قوى متمردة على 

.
“30l% من كهرباء غزة تذهب الأنفاق حما�ص وم�صاجدها“186

�أعلنت ع�صو �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح فدوى �لبغوثي �أن م�صلحة �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية   •

متنع �أي �ت�صال مع زوجها وباقي �الأ�رشى �لفل�صطينيني �مل�رشبني عن �لطعام لليوم �لثامن 

.
187

على �لتو�يل

�لعبية،  بيت  ري�صت  الإذ�عة  وفقاً  هرت�صوغ،  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  رئي�ص  طالب   •

وزير �خلارجية �الأملاين زيغمار غابرييل بالتدخل لدى حما�ص الإعادة �جلنود �الإ�رش�ئيليني 

.
�ملفقودين بغزة منذ حرب 1882014

هناء  �ملحامية  عينت  �أنها   Ayelet Shaked �صاكيد  �أييلت  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  وزيرة  �أعلنت   •

.
189

خطيب لتكون �أول قا�صية �رشعية عربية يف �ملحاكم �الإ�صالمية

��صتيطاين  خمطط  بتحريك  �لقد�ص  يف  �الحتالل  وبلدية  �الإ�رش�ئيلية  �الإ�صكان  وز�رة  �رشعت   •

كبري، يهدف لبناء 15 �ألف وحدة ��صتيطانية يف مطار �لقد�ص و�أر��صي قلنديا �ملحيطة باملنطقة 

.
190

�ال�صتيطانية عطروت، �ملقامة على �أر��صي �لفل�صطينيني �صمال غرب �لقد�ص �ملحتلة

�لع�صكرية.  �خلدمة  موعد  �نتهاء  قبيل  �جلي�ص  من  �صنوياً  جندي  �آالف  �صبعة  نحو  يت�رشب   •

�صبعة  من كل  و�حد�ً  فاإن جندياً   ،2016 ب�صنة  �إح�صائيات من �جلي�ص متعلقة  على  و�عتماد�ً 

جنود ينخرط ب�صفوف �جلي�ص، ال ينهي �خلدمة �لع�صكرية ويتّم طرده من �صفوف �جلي�ص. 

بلغت  �جلي�ص  من  �ل�صباب  ت�رشب  ن�صبة  �أن  على   2016 ب�صنة  �ملتعلقة  �الإح�صائيات  ودلت 

.
191

14.6l%، وبني �لفتيات و�صلت �إىل %7.5 
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نظمته  �لذي  وحتديات“،  و�قع  “�خلليل..  �لثامن  �لدويل  �الإ�صالمي  �ملقد�ص  بيت  موؤمتر  دعا   •

وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية يف مدينة �خلليل، يف بيانه �خلتامي، جماهري �الأمتني �لعربية 

و�الإ�صالمية �إىل �صّد �لرحال �إىل �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، و�مل�صجد �الإبر�هيمي، وكافة 

ذلك  على  �مل�صلمني  حّث  �إىل  و�لدعاة  �لعلماء  ودعوة  و�مل�صيحية،  �الإ�صالمية  �ملقد�صة  �الأماكن 

�الأماكن  وكافة  �لقد�ص  حماية  و�جب  يفر�صها  �صيا�صية،  و�رشورة  دينية،  ف�صيلة  باعتباره 

.
192

�ملقد�صة يف فل�صطني

�أكد �لرئي�ص �للبناين �لعماد مي�صيل عون، خالل ��صتقباله لوفد �حتاد �ل�صحفيني �لعرب، دعم   •

باملنطقة،  �لعديدة  �لتد�عيات  من  بالرغم  �أولويتها  تر�جع  وعدم  �لفل�صطينية،  للق�صية  بالده 

.
193

وكذلك �هتمامه ومتابعته لالإ�رش�ب �لذي يخو�صه �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل

مع �لتعاقد  �إجر�ء�ت  �لفل�صطينية  �هلل  ر�م  مدينة  يف  �لكويتية  �لرتبية  وز�رة  من  وفد  بد�أ   • 

180 من �ملعلمني و�ملعلمات �لفل�صطينيني، من �ملتقدمني للتدري�ص يف دولة �لكويت يف تخ�ص�صي 

.
194

�لريا�صيات و�لعلوم

�لوزر�ء  رئي�ص  من  هاتفي  �ت�صال  تلقي  غابرييل  زيغمار  �الأملاين  �خلارجية  وزير  رف�ص   •

وب�صبب  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  ��صتقباله  �الأخري  رف�ص  على  رد�ً  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي 

.
195

لقاء�ت له مقررة مع منظمات �إ�رش�ئيلية

غوتريي�ص،  �أنطونيو  �إىل  عاجالً  خطاباً  �لعربية  للجامعة  �لعام  �الأمني  �لغيط  �أبو  �أحمد  وّجه   •

�ل�صكرتري �لعام لالأمم �ملتحدة، �أعرب فيه عن قلقه �لعميق جتاه �الأو�صاع �الإن�صانية �لقا�صية 

�لتي يعاين منها �الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، و�لذين كانو� قد بد�أو� �إ�رش�باً 

.
196

عن �لطعام

االأربعاء، 2017/4/26

قررت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، خالل �جتماع لها يف مقر �لرئا�صة بر�م �هلل، ت�صكيل جلنة   •

بهذ�  �لقيادية  مب�صوؤولياتها  و�ال�صطالع  �الأمور،  لتطور�ت  �لكثيفة  للمتابعة  �أع�صائها  من 

ت�صميمها  �للجنة  و�أكدت  �لعادلة.  ومطالبهم  �الأ�رشى  لن�صال  �لكامل  �لدعم  موؤكدة  �ملجال، 

على �إنهاء �النق�صام، ودحر “م�رشوع �لكيان �ملنف�صل يف غزة“، وت�صميمها يف هذ� �ملجال على 

.
197

�تخاذ كل �الإجر�ء�ت �لالزمة لتحقيق ذلك

خميم  يف  لها  �جتماع  خالل  �صيد�،  منطقة  يف  �ملوحدة  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  قررت   •

و�لقوى  �لف�صائل  كافة  من  موؤخر�ً  ت�صكلت  �لتي  �مل�صرتكة،  �لقوة  عديد  رفع  �حللوة،  عني 

�إىل   100 �الأمني يف خميم عني �حللوة، من  �لو�صع  �لوطنية و�الإ�صالمية، ل�صبط  �لفل�صطينية 

 .
198ً

150 عن�رش�
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“�لعمليات  من  �لعديد  �أحبطت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  عن  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  ك�صف   •

.
199

�الإرهابية“، �لتي كانت ت�صتهدف �صفار�ت �أجنبية يف دول �أخرى

اخلمي�س، 2017/4/27

قررت �ل�صلطة �لفل�صطينية �تخاذ �ملزيد من �إجر�ء�ت �ل�صغط على حركة حما�ص يف قطاع غزة   •

لوقف ما �أ�صمته “م�رشوعها �النف�صايل“، �صملت �لطلب من �جلانب �الإ�رش�ئيلي وقف خ�صم 

ثمن ��صتهالك �لكهرباء يف قطاع غزة من فاتورة �ملقا�صة. وك�صف م�صوؤولون يف �ل�صلطة �أن 

�خلطوة �لتالية يف �صل�صلة خطو�ت تقلي�ص �لنفقات يف قطاع غزة، �صتكون يف جمال �ل�صحة، 

�لعام  بد�ية  مع  �لتعليم  قطاع  على  �الإنفاق  تقلي�ص  يليها   ،2017 مايو  �أيار/  مطلع  و�صتبد�أ 

.
200

�لدر��صي �جلديد

ك�صف حامت �ل�صيخ خليل، مدير �لعالقات �لعامة يف بلدية غزة، �أن �صلطة �ملياه �لتابعة للحكومة   •

�لتي  �ملياه  من  غزة  قطاع  تزويد  توقف  ر�صمي،  كتاب  يف  �أخطرتهم،  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية 

�الإ�رش�ئيلية.   Israel National Water Company )Mekorot(l ميكروت  �رشكة  توردها 

وقال �ل�صيخ خليل �إن �ل�صلطة طالبت �لبلدية بدفع فاتورة �ملياه �لتي تقدر بـ 43 مليون �صيكل 

.
201

)نحو 11.8 مليون دوالر( عن �صنة 2016 وما �صبقتها من �صنو�ت

حذرت �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا �ل�صلطة �لفل�صطينية من �تخاذ مزيد من   •

منهكني  باتو�  هناك  فال�صكان  غزة،  قطاع  يف  �الأ�صا�صية  �خلدمات  ت�صتهدف  �لتي  �الإجر�ء�ت 

حتمل  �إىل  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �ملنظمة  ودعت  �صنة.   11 منذ  �ملفرو�ص  �حل�صار  نتيجة 

�الإجر�ء�ت  هذه  عن  و�لرت�جع  غزة،  قطاع  �صكان  جتاه  و�الأخالقية  �لقانونية  م�صوؤولياته 

�لوح�صية، ففر�ص عقوبات جماعية على �صكان قطاع غزة لتحقيق �أجند�ت �صيا�صية حمظور 

.
202

يف �لقانون �لدويل

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة يف قطاع غزة خليل �حلية، �إن حما�ص لن تتفاو�ص   •

“لن  �حلية:  وقال  �لقطاع.  جتاه  �لتع�صفية  خطو�تها  عن  ترت�جع  �أن  بعد  �إال  فتح  حركة  مع 

نخ�صع لل�صغوط“. و�أ�صاف: “�ملو�طن هو �لذي يعاين من �إجر�ء�ت �ل�صلطة، ونحن نن�صح 

.
203

�لرئي�ص بالرت�جع عنها“. وحذر من �أن �ل�صغط على قطاع غزة يوؤدي �إىل �النفجار

�ل�صندوق  “�إن  مهنا  رباح  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

�لقومي ملنظمة �لتحرير �أبلغ �جلبهة �ل�صعبية بوقف خم�ص�صاتها �ملالية ملدة �صهر“. و�أ�صاف: 

“يبدو �أن �لرئي�ص عبا�ص يقدم �أور�ق �عتماده الأمريكا والإ�رش�ئيل باأنه يقاوم �الإرهاب، وذلك 
.
قبيل زيارته �ملرتقبة للواليات �ملتحدة �الأمريكية بعد �أ�صبوع“204
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�أ�صدرت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي معطيات حول �ل�صكان يف “�إ�رش�ئيل“ مبنا�صبة   •

�لذكرى �ل�صنوية �لـ 69 لتاأ�صي�ص “�إ�رش�ئيل“، وقالت �إن عدد �ل�صكان بلغ 8.68 ماليني ن�صمة. 

من   %74.7l ي�صكلون  ن�صمة،  ماليني   6.484 �ليهود  �ل�صكان  عدد  يبلغ  ملعطياتها،  ووفقاً 

�ملجموع، و�لعرب 1.808 مليون ن�صمة، مبا فيهم �لفل�صطينيون يف �لقد�ص �ملحتلة �لذين يقدر 

عددهم باأكرث من 300 �ألف ن�صمة، و�ل�صوريون يف ه�صبة �جلوالن �لذين يقدر عددهم باأكرث 

4.5l%، وعددهم  �ملعرفني دينياً  �لعرب وغري  �مل�صيحيني غري  ن�صبة  بلغت  �ألفاً. كذلك   20 من 

 .
205ً

نحو 388 �ألفا

�لعالقات  جمل�ص  مع  بالتن�صيق  �الأوروبي  �لبملان  يف  فل�صطني  مع  �لعالقات  جلنة  �أ�صدرت   •

�الأوروبية �لفل�صطينية، وثيقة �أكدت فيها دعمها لالأ�رشى �لفل�صطينيني �مل�رشبني عن �لطعام 

وثيقة  و�أو�صحت  وكر�متهم.  حقوقهم  باحرت�م  للمطالبة  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صجون  يف 

مبوجب  تنتهك  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  “حقوق  �أن  �أوروبياً،  برملانياً   75 ت�صم  �لتي  �للجنة 

�لقانون �لدويل من خالل نقلهم من �الأر��صي �لفل�صطينية �إىل �ل�صجون يف �إ�رش�ئيل، يف �نتهاك 

.
206

� .“]Fourth Geneva Convention[ و��صح التفاقية جنيف �لر�بعة

اجلمعة، 2017/4/28

قال خالد م�صعل، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، يف كلمة له وجهها لالأ�رشى �الأبطال   •

يف �صجون �الحتالل: “�إننا كما كان لنا �صهم يف �الإفر�ج عن �أ�رش�نا و�أ�صري�تنا، لن يطول �لزمن 

بق�صيتهم  �الأ�رشى  �أن  و�أكد  �أ�رش�نا“.  عن  و�الإفر�ج  �لثمن  دفع  على  �الحتالل  جنب  حتى 

.
207

يوحدوننا دوماً، و�أنه لن يطول �لزمن حتى يرو� �حلرية، ويعودو� �إىل منازلهم و�أهاليهم

25 �ألف  ك�صفت �لقناة �لثانية يف �لتلفزيون �لعبي �لنقاب عن خطة حكومية �إ�رش�ئيلية لبناء   •

.
208

وحدة ��صتيطانية جديدة يف �أنحاء خمتلفة بالقد�ص �ملحتلة

قالت �إح�صائيات �إ�رش�ئيلية �إن عدد �الإ�رش�ئيليني �لذين قتلو� يف �حلروب منذ �صنة 1860 وحتى   •

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قتلى  �الإح�صائيات  هذه  وت�صمل  قتيالً.   23,544 �إىل  و�صل   2017/4/28

�ل�صهيونية  �لع�صابات  قتلى  �إىل  �إ�صافة  �ل�صجون،  وم�صلحة  و�ل�رشطة  و�ملو�صاد  و�ل�صاباك 

عدد  �رتفع   ،2017/4/28 وحتى   2016/5/11 منذ  �أنه  �إىل  �لتقارير  وت�صري   .1948 �صنة  قبل 

�لقتلى �إىل 60 قتيالً، �إ�صافة �إىل 37 معاقاً من معاقي �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي توفو� جر�ء �إعاقتهم، 

.
209

وعدَّهم �جلي�ص �صمن قتاله

قالت �رشكة “كهرباء �إ�رش�ئيل“ �إن حمكمة �صوي�رشية رف�صت طعناً تقدمت به �رشكات طاقة   •

م�رشية، كانت حمكمة �أخرى �أمرتها بدفع ملياري دوالر تعوي�صاً لل�رشكة �الإ�رش�ئيلية. وذكر 
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 )EGAS بيان من �ل�رشكة �الإ�رش�ئيلية �أن �ل�رشكة �مل�رشية �لقاب�صة للغاز�ت �لطبيعية )�إيجا�ص

و�لهيئة �مل�رشية �لعامة للبرتول تتحمالن �مل�صوؤولية �لقانونية لعدم �لوفاء بالتز�مهما بتزويد 

.
210

“�إ�رش�ئيل“ بالغاز �لطبيعي، ملحطات �لكهرباء �لتابعة لها
عن  بالتوقف  يطالبه  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �إىل  ر�صالة  �الأمريكي  �ل�صيوخ  جمل�ص  �أر�صل   •

كامل  �لر�صالة  على  ووّقع  “�إ�رش�ئيل“.  جتاه  �لدولية  �ملنظمة  تتبعها  �لتي  �لتمييز  �صيا�صة 

“�إ�رش�ئيل“  مع  بالتعامل  و��صحاً  طلباً  �لر�صالة  وحملت  �صناتور(،   100( �ملجل�ص  �أع�صاء 

ب�صكل مت�صاو ٍكباقي �لدول �الأع�صاء يف �الأمم �ملتحدة، وال تطالب �الأمم �ملتحدة بتعامل مميز 

لـ“�إ�رش�ئيل“، مذكرة �أن �لواليات �ملتحدة هي �ملمول �الأكب و�لد�ئم لهذه �ملنظمة �الأممية، وهذ� 

.
211

ال ينع باأن �أمريكا �صوف تعمل �صّد هذه �ملنظمة

ال�صبت، 2017/4/29

نظمت حركة حما�ص يف مدينة غزة م�صرية جماهريية حا�صدة تنديد�ً باحل�صار �الإ�رش�ئيلي   •

�مل�صتمر و�ملوؤ�مرة �لتي تقودها �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّد قطاع غزة. و�صارك ع�رش�ت �الآالف 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �لزهار  حممود  حما�ص  يف  �لقيادي  وهاجم  �حلا�صدة.  �مل�صرية  يف 

�أن  م�صيفاً  �لو�قع،  �أر�ص  على  �لفل�صطيني  لل�صعب  رئي�صاً  يعد  مل  �إنه  وقال  عبا�ص،  حممود 

كل من �صعى للعمل �صّد �مل�صلحة �لفل�صطينية هو فاقد لل�رشعية حتى لو فر�ص نف�صه على 

.
212

�ل�صعب

من  يحرمنا  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  “�إن  ��صتية  حممد  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

فاإن  مو�ردهم  على  �لفل�صطينيني  �صيطرة  حال  يف  �أنه  مقدر�ً  �ل�صياحة“،  وهو  فل�صطني،  نفط 

3l% فقط من  �أنها ت�صكل حالياً  �أربعة مليار�ت دوالر، علماً  �أكرث من  �ل�صياحة وحدها �صتدر 

.
213

�لناجت �لقومي �الإجمايل

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد �إن �لرئي�ص حممود عبا�ص �أكد خالل �للقاء   •

حلل  للو�صول  �ل�صالم“  “عملية  �إحياء  �رشورة  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  مع 

من  �لر�بع  حدود  على  �لدولتني،  حّل  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطينية  للق�صية  ود�ئم  و�صامل  عادل 

حزير�ن �صنة 1967 وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“، و�لتم�صك مببادرة �ل�صالم �لعربية حلل 

.
214

�ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي

من  �الأوىل  هي  خطة  تنفيذ  ب�صدد  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة  مر��صل  قال   •

نوعها، باإقامة �صكة حديد تربطها بقطاع غزة من خالل معب بيت حانون )�إيريز(. و�أو�صح 

�ملر��صل �أن رئي�ص �إد�رة �ملعابر �لبية بوز�رة �لدفاع �لتقى مع روؤ�صاء �لتجمعات �ال�صتيطانية 
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�إقامة  تتم  �أن  على  حانون،  بيت  معب  تو�صيع  ت�صمل  �لتي  باخلطة  و�أبلغهم  غزة،  غالف  يف 

.
215

�ملحطة مبناطق �حلقول �لزر�عية �لتابعة مل�صتعمرة �إيريز

�صريجي  �لرو�صي  نظريه  مع  �جتماعه  خالل  �ل�صفدي،  �أين  �الأردين  �خلارجية  وزير  قال   •

�أن  �ل�رشوري  فمن  �لعرب،  مع  ب�صالم  �إ�رش�ئيل  تعي�ص  �أن  �أجل  “من  مو�صكو  يف  الفروف 

�صتكون  �لعربية  �لدول  فاإن  ذلك  حدث  و�إذ�   ،1967 عام  بعد  �ملحتلة  �الأر��صي  من  تن�صحب 

.
م�صتعدة لتقدمي �صمانات �أمنية الإ�رش�ئيل“216

�لوزر�ء  رئي�ص  �تهام  وجه  يف  نف�صه  عن  غابرييل  زيغمار  �الأملاين  �خلارجية  وزير  د�فع   •

زيارته  �أثناء  يف  ديبلوما�صي  لغط  �إحد�ث  يف  ت�صبب  باأنه  له  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي 

لـ“�إ�رش�ئيل“. و�أكد غابرييل على �أن “�حلكومة �حلالية لي�صت �إ�رش�ئيل، حتى لو كانت حتب 

�أن ت�صور نف�صها بهذ� �لو�صف“، ور�أى �أن �لوقوف �إىل جانب “�إ�رش�ئيل“ ال ينبغي �أن يكون 

حيال  �أ�صفه  عن  غابرييل  و�أعرب  �ملثال.  �صبيل  على  �لفل�صطينيني  حقوق  لتجاهل  مر�دفاً 

 �إلغاء نتنياهو للمقابلة، كما �أعرب عن تاأكده من �أن هذ� �الأمر لن يغرّي �صيئاً يف �لعالقة �جليدة

.
و�لقوية مع “�إ�رش�ئيل“217

يرحم“،  ال  “بعقاب  “�إ�رش�ئيل“  فيه  هددت  بياناً  �ل�صمالية  كوريا  خارجية  وز�رة  �أ�صدرت   •

وو�صفت ت�رشيحات وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، �لذي حذر من نية �لعا�صمة 

�ملتهورة  بالت�رشيحات  بـ“�ملجنون“،  زعيمها  و��صفاً  �لعاملي  �ال�صتقر�ر  زعزعة  ياجن  بيوجن 

�خلارجية  وز�رة  با�صم  متحدث  وقال  �لوز�رة.  بح�صب  ياجن،  لبيوجن  حتدياً  متثل  و�أنها 

�ل�صمالية،  كوريا  و�صعب  �جلي�ص  جنود  وروح  �ل�صامدة  “�الإر�دة  �إن  �ل�صمالية  �لكورية 

تعطي عقاباً بال رحمة وم�صاعفاً �ألف مرة الأي �أحد يجروؤ على �إيذ�ء كر�مة قيادتهم �لعليا“، 

�إليها باأنها طائ�صة، و�صلوك دينء وخبيث، وحتد خطري لكوريا  و��صفاً �لت�رشيحات �مل�صار 

.
218

�ل�صمالية

االأحد، 2017/4/30

�لت�صنيع ثالثني  �أجنز مع فريق  �لزو�ري  �لتون�صي حممد  �ل�صهيد  �أن  �لق�صام  ك�صفت كتائب   •

.
219

طائرة بدون طيار قبل حرب �صنة 2008 على قطاع غزة

قال �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة �إن ت�رشيحات م�صاعد   •

وزير �خلارجية �الإير�ين ح�صني �صيخ �الإ�صالم Hussein Sheikh al–Islam وتطاوله على 

�لرئي�ص �لفل�صطيني ون�صال �ل�صعب �لفل�صطيني مرفو�صة وغري م�صوؤولة، خ�صو�صاً �أنه ال 

يحق ملن �أ�صهمت دولته يف �إيجاد و��صتمر�ر �النق�صام بالتحدث عن فل�صطني و�صعبها، معتب�ً 
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معاناة  من  ز�دت  وبالتايل  �النق�صام  ��صتمر�ر  على  �صجعت  �لتي  هي  �الإير�نية  �ل�صيا�صة  �أن 

قطاع غزة. وقال: “نحن نطالب حكومة طهر�ن بعدم �ل�صماح ملثل هذه �لت�رشيحات �مل�صيئة 

.
لل�صعب �لفل�صطيني ون�صاله وكفاحه لتحرير �لقد�ص و�ملقد�صات“220

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، عندما �صئل ب�صاأن �حلرب على غزة، خالل   •

ُقّدر علينا فلن تكون  �إذ�  “نحن ال نبحث عن مغامر�ت، ولكن  مقابلة مع موقع و�ال �لعبي: 

ن�صف حرب �أو ربع حرب، و�إمنا �صتكون عملية بكامل �لقوة ن�صل بها حتى �لنهاية، ولن ُنبقي 

.
حجر�ً على حجر من بنية �الإرهاب. يجب ت�صفية كل �لقيادة �لع�صكرية حلركة حما�ص“221

قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �إن �لبطالة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صهدت   •

 .2016 26.9l% يف �صنة  2007 �إىل  21.7l% يف �صنة  �رتفاعاً خالل �لع�رش �صنو�ت �الأخرية من 

%17.9l من  �رتفع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لبطالة  معدل  �أن  �الإح�صاء  جلهاز  بيان   و�أو�صح 

 %41.7l 27.7% �صنة 2007 �إىلl 18.2% يف 2016، كما �رتفع يف قطاع غزة منl صنة 2007 �إىل�

يف 2016. ويقدر عدد �لعاطلني عن �لعمل يف 2016 بنحو 361 �ألف �صخ�ص، بو�قع 154 �ألفاً يف 

.
222

�ل�صفة �لغربية و207 �آالف يف قطاع غزة

�الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  �أن  �ل�صهد�ء  جثث  ال�صرتد�د  �لفل�صطينية  �لوطنية  �للجنة  �أكدت   •

�أ�صحابها  هويات  لكن  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  لدى  حمتجزة  جثة   120 من  �أكرث  بوجود  �أقرت 

.
223

جمهولة

 Parliamentary Assembly of the Mediterranean �ملتو�صطية  �لبملانية  �أعلنت �جلمعية   •

�لطعام،  عن  �مل�رشبني  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  لق�صية  وم�صاندتها  ودعمها  ت�صامنها  عن 

مطالبة بتح�صني ظروف �عتقالهم �ليومية وتلبية مطالبهم. و�أكدت �جلمعية، يف ر�صالة خطية 

من رئي�صها، رد�ً على مذكرة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، �أنها بد�أت باتخاذ جمموعة 

للكني�صت  عاجلة  ر�صالة  توجيه  �صمنها  من  �مل�رشبني،  �الأ�رشى  ق�صية  نحو  �الإجر�ء�ت  من 

�الإ�رش�ئيلي تطالبه باإيجاد حّل لق�صية �الأ�رشى �لفل�صطينيني �مل�رشبني عن �لطعام باعتبارها 

.
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