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 2016/1/1أصدر نادي األسري الفلسطيني ،تقري ًرا له حول أوضاع
املعتقلني الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية ،قال فيه إ ّن العام
 2015وحده شهد اعتقال  6815مواط ًنا ومواطنة من محافظات
الضفة الغربية وقطاع غزة واألرايض املحتلة عام  ،1948وراوحت
أعامرهم بني  10أعوام و 73عا ًما منهم أكرث من  200طفل وقارص
ونحو  200امرأة وفتاة .وأفاد التقرير الصادر أنه ومع نهاية العام
 2015بلغ عدد األرسى يف السجون اإلرسائيلية نحو  7000فرد منهم
رصا و 57سيدة وفتاة وأكرث من  600أسري إداري.
قرابة ً 450
طفل وقا ً
(روسيا اليوم)2016/1/1 ،

 2016/1/2تعهد رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو بتشديد
اإلجراءات األمنية يف األماكن القريبة من تجمعات العرب السكانية
داخل مناطق  .48ويأيت ذلك بعدما قُ ِتل شخصان وأصيب آخرون
بجروح ،بعد أن أطلق مسلح النار عشوائ ًيا داخل حانة وسط تل أبيب.
(يب يب يس)2016/1/2 ،

كل من "الفاتيكان ودولة فلسطني
 2016/1/3أعلن الفاتيكان أ ّن ً
أخطر اآلخر بأ ّن الرشوط اإلجرائية لدخول (االتفاق) حيز التنفيذ
أُنجزت" .وكان الفاتيكان قد وقّع أول اتفاقية له مع "دولة فلسطني" يف
حزيران  /يونيو  2015عندما دعا إىل تحركات إلنهاء الرصاع اإلرسائييل
لحل يقوم عىل أساس وجود دولتني.
التوصل ّ
الفلسطيني ،وأيّد ّ
(رويرتز العربية)2016/1/3 ،

 2016/1/4ق ّدم مقرر األمم املتحدة الخاص لوضع حقوق اإلنسان يف
األرايض الفلسطينية املحتلة مكارم ويبيسونو استقالته ،أل ّن إرسائيل
مل تسمح له بالوصول إىل مناطق يفرتض أن يراقبها .وأكدت املفوضية
العليا لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة يف بيان أ ّن "ويبيسونو سلّم
وعب عن أسفه
اليوم استقالته إىل رئيس مجلس حقوق اإلنسانّ .
الشديد أل ّن إرسائيل مل تسمح له ،خالل مهامته ،بالوصول إىل األرايض
الفلسطينية املحتلة" .وقال ويبيسونو يف بيان" :لألسف شهدت
جهودي للمساعدة يف تحسني حياة الفلسطينيني ،ضحايا االنتهاكات
تحت االحتالل اإلرسائييل ،عراقيل عىل الدوام" .وأشار إىل أنه "تلقى
ضامنات" قبل تويل منصبه "بأنه سيتمكن من الوصول" إىل األرايض
الفلسطينية املحتلة .لكنه قال إ ّن طلباته املتكررة "رفضت كلها"،
الفتًا إىل أ ّن الحكومة الفلسطينية "تعاونت يف املقابل يف شكل كامل"
مع مهمته.
(النهار)2016/1/4 ،

 2016/1/10قال عضو اللجنة املركزية لحركة فتح ،نبيل شعث ،إنّ:
"تصعيد االنتفاضة الحالية التي تشهدها األرايض الفلسطينية ،هي
مصلحة فلسطينية ،ولكن أن يتوجب تصعيدها بأشكال وإبداعات
جديدة" .وأضاف شعث أنّ" :انهيار السلطة سريهق إرسائيل ماديًا،
لكن إرسائيل تريد سلطة عىل قياسها ونحن نريد سلطة عىل قياس

االنتفاضة" .وكام أكد أ ّن االنتفاضة ستستمر وستنمو وستغتني
وستشرتك مع أشكال النضال الشعبي التي كانت سابقًا من خالل
الحراك الشعبي.
(العريب الجديد)2016/1/10 ،

 20161/1/13اعتربت وزارة الخارجية اإلرسائيلية ،وزيرة الخارجية
السويدية مارغو فالسرتوم غري مرحب بها يف إرسائيل ،بعد طلبها
إجراء تحقيق معمق حول ظروف قتل فلسطينيني برصاص القوات
اإلرسائيلية يف األشهر األخرية .كام أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية
اإلرسائيلية استدعاء سفري السويد يف إرسائيل كارل غوستاف نيسري
بشكل عاجل إىل الــوزارة يف القدس .وقال الناطق إنّ" :احتجا ًجا
ق ّدم للسفري حول الترصيحات العدائية للوزيرة السويدية .وأبلغ
خالل االجتامع بغضب الحكومة والشعب اإلرسائيليني عىل العداء
تجاه إرسائيل".
(الحياة)2016/1/13 ،

 2016/1/16صدر تقرير عن هيئة شؤون األرسى واملحررين ،حول
جرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة اإلرسائيلية بحق األرسى
الفلسطينيني خالل عام  ،2015والتي بلغت  16جرمية حرب ،و7
جرائم ضد اإلنسانية ،وذلك وفق تصنيف الجرائم بحسب ميثاق روما
للمحكمة الجنائية الدولية املعتمد يف  17حزيران  /يونيو .1998
مفصل إىل
وأشار التقرير إىل أ ّن هذه الجرائم قد سلّمت يف تقرير ّ
اللجنة الوطنية العليا ملتابعة املحكمة الجنائية ،والتي سرتفع إىل
املحكمة الجنائية الدولية.
(الدستور)2016/1/16 ،

 2016/1/19قالت "هيومن رايتس ووتش" يف تقرير "تجارة االحتالل"،
تكف عن العمل يف املستوطنات اإلرسائيلية،
إ ّن عىل الرشكات أن ّ
وعن متويلها وخدمتها والتجارة معها ،من أجل االلتزام مبا عليها من
مسؤوليات مبجال حقوق اإلنسان .هذه األنشطة تسهم يف وتستفيد
من نظام غري قانوين وميسء من حيث التعريف ،ينتهك حقوق
الفلسطينيني .قال أرفيند غانيسان مدير قسم األعامل التجارية
وحقوق اإلنسان" :تسهم رشكات املستوطنات ال محالة يف السياسات
اإلرسائيلية التي تستلب الفلسطينيني ومتيّز ضدهم بشكل غاشم ،مع
االستفادة من نهب إرسائيل لألرايض واملوارد الفلسطينية األخرى.
السبيل الوحيد لتحرتم الرشكات ما عليها من التزامات حقوقية هو أن
تكف عن العمل يف املستوطنات اإلرسائيلية ومعها".
(هيومن رايتس ووتش)2016/1/19 ،

 2016/1/18أق ّر مجلس وزراء خارجية دول االتحاد األورويب،
عدم رسيان االتفاقيات التي وقعتها دول االتحاد مع إرسائيل ،عىل
املستوطنات اإلرسائيلية يف األرايض املحتلة عام ( 67الضفة الغربية
والقدس وهضبة الجوالن) .وأعلن ديوان رئيس الحكومة اإلرسائيلية،
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أ ّن القرار األورويب ،جاء ُمخففًا مقارنة باالقرتاح األصيل ،وأ ّن نتنياهو
كل من اليونان رومانيا وعدد من
متك ّن من خالل اتصاالت بزعامء ّ
دول أوروبا الرشقية من إقرار مذكرة ،كان يفرتض أن تنص عىل:
"التزام الدول األعضاء بالتمييز بني إرسائيل واملستوطنات يف الضفة
الغربية والقدس وهضبة الجوالن" .وات ّهمت الخارجية اإلرسائيلية
وديوان نتنياهو ،يف بيان ،االتحاد األورويب أنه يتعامل مع إرسائيل
سمه "مسؤولية السلطة الفلسطينية
مبعايري مزدوجة ،ويتجاهل ما ّ
عن الجمود السيايس وتوقف املفاوضات".
(العريب الجديد)2016/1/19 ،

 2016/1/20أكد اإلعالم اإلرسائييل ومسؤولون ،أ ّن الدولة العربية
تنوي مصادرة  150هكتا ًرا من األرايض الزراعية العائدة للفلسطينيني
يف غور األردن إىل الجنوب من مدينة أريحا ،وجاء ذلك يف بيان أصدرته
الوحدة املرشفة عىل الشؤون املدنية يف الضفة الغربية املحتلة والتابعة
لوزارة الدفاع اإلرسائيلية والتي يطلق عليها  ))COGATأ ّن "األرايض
يف املراحل األخرية العتبارها أرايض تابعة للدولة" .وكام أكدت منظمة
السالم اآلن التي تراقب عملية االستيطان اإلرسائيلية إنها أكرب عملية
مصادرة منذ صادرت إرسائيل  400هكتا ًرا يف عام .2014
(يب يب يس)2016/1/20 ،

 2016/1/24أكد الجيش اإلرسائييل أ ّن صاروخًا أُطلق من قطاع
غزة وسقط عىل جنوب إرسائيل ،وأ ّن صفارات االنذار كانت تدوي
يف مختلف بلدات الجنوب .وجاء يف بيان صادر عن الجيش" :أ ّن
الصاروخ أطلق من قطاع غزة عىل إرسائيل .مل يت ّم تسجيل إصابات".
(الحياة)2016/1/24،

رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
 2016/1/26دعا أمني ّ
الفلسطينية ،صائب عريقات ،يف رسالة إىل عدد من القادة واملسؤولني
الدوليني ،إىل مامرسة الضغوط عىل إرسائيل "لإلفراج الفوري عن
جثامني الشهداء املحتجزة لدى سلطات االحتالل" .وأكد عريقات
يف رسالته أ ّن احتجاز جثامني الشهداء "يشكل رضبًا من العقوبات
الجامعية التي متارسها إرسائيل ضد أبناء شعبنا (الفلسطيني) ،والتي
تحظرها جميع القوانني واملواثيق واألعراف الدولية ،وأ ّن إرسائيل
تهدف بهذه املامرسة غري القانونية إىل التنكيل بأهايل الشهداء
وإلحاق أكرب قدر من األذى والظلم بهم".
(القدس برس)2016/1/26 ،

 2016/1/29طالبت اللجنة الدولية للصليب األحمر ،السلطات
حل لتدهور صحة الصحفي الفلسطيني محمد
اإلرسائيلية بإيجاد ّ
القيق املعتقل بأحد السجون اإلرسائيلية واملرضب عن الطعام منذ
أكرث من  60يو ًما ،محذّرة من أنه يواجه "خطر املوت" .وقالت اللجنة
الدولية للصليب األحمر يف بيان ،من أ ّن الصحفي املرضب عن الطعام
منذ أكرث من شهرين يف السجن شامل إرسائيل يف حالة صحية "حرجة"

حل ملنع
ويواجه خطر املوت ،مناشدة السلطات اإلرسائيلية "إيجاد ّ
إزهاق حياة برشية".
(فرانس )2016/1/29 ،24

 2016/1/30قال وزير الخارجية الفرنيس لوران فابيوس إ ّن بالده
ستعرتف بدولة فلسطينية ،إذا أخفق جهد تزمع القيام به ملحاولة
إنهاء حالة الجمود بني اإلرسائيليني والفلسطينيني .وأكد فابيوس أ ّن
"فرنسا ستبدأ خالل األسابيع املقبلة يف اإلعداد ملؤمتر دويل لجمع
األطراف والرشكاء األساسيني ،األمريكيني واألوروبيني والعرب ،يهدف
حل الدولتني ووضعه موضع التنفيذ" .وأضاف
أساسا للحفاظ عىل ّ
ً
حل
فابيوس إ ّن فرنسا ،عليها مسؤولية لدفع الجهد من أجل تطبيق ّ
الدولتني بني إرسائيل والفلسطينيني.
(الصباح الجديد)2016/1/30 ،

 2016/1/31أصيب شاب فلسطيني بجروح خطرية ج ّراء إطالق
النار عليه من قوات االحتالل اإلرسائييل غرب مدينة رام الله،
بدعوى محاولته تنفيذ عملة دهس عىل طريق  ،443قرب مستوطنة
بيت حورون.
(وكالة بيرتا األردنية)2016/1/31،

 2016/1/31استشهد ،أمجد جارس السكري ( 34عا ًما) ،وهو من
بلدة "جامعني" جنوب غريب نابلس ،بنريان قوات االحتالل اإلرسائييل،
يف أعقاب تنفيذه عملية إطالق نار عىل الجنود املتمركزين عند
الحاجز الثابت ،املقام بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" شامل البرية،
واملعروف باسم " "DCOأو "حاجز املحكمة" ،ما أدى إىل إصابة ثالثة
جنود إرسائيليني بجروح متفاوتة .السكري يحمل رتبة رقيب أول يف
الرشطة ويعمل مرافقًا لرئيس نيابة رام الله ،وصل إىل الحاجز ،بسيارة
تحمل لوحة تسجيل فلسطينية ،ورشع بإطالق النار صوب الجنود،
ما أدى إىل إصابة الجنود الثالثة ،الجنود سارعوا إىل توجيه وابل من
الرصاص صوب السكري ،وتركوه ينزف حتى فارق الحياة.
(األيام الفلسطينية)2016/02/1 ،

 2016/1/31انتقد رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو مقرتح
فرنسا حول إطالق مبادرتها لعقد مؤمتر دويل حول حل الدولتني،
مش ًريا إىل أ ّن هذا املوقف ميثّل "تشجيعا للفلسطينيني عىل حضور
املؤمتر دون أن يساوموا عىل يشء" .وقال نتنياهو يف بدء االجتامع
األسبوعي لحكومته" :املفاوضات مبنية عىل مفهوم املساومة .املبادرة
الفرنسية مثلام ت ّم اإلعالن عنها متنح الفلسطينيني مسبقًا املربر لعدم
القيام بذلك" .وزعم أ ّن إرسائيل "مستعدة للدخول يف مفاوضات
مبارشة دون رشوط مسبقة" من الفلسطينيني .وكان وزير الخارجية
الفرنيس لوران فابيوس أكد أ ّن بالده ستعيد رسي ًعا تحريك مرشوعها
حل الدولتني" فلسطني وإرسائيل .وأضاف
لعقد مؤمتر دويل "إلنجاح ّ
حل الدولتني يتالىش" ،مبديًا أسفه أل ّن "االستيطان
"ال يجب أن نرتك ّ
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(اإلرسائييل) مستمر" ،مؤكدا أنه إذا فشلت هذه املبادرة "علينا تحمل
مسؤولياتنا من خالل االعرتاف بدولة فلسطني".
(الحياة الجديدة)2016/02/1،

 2016/02/1رفضت النيابة العامة اإلرسائيلية ،اإلفراج عن األسري
الصحايف الفلسطيني محمد القيق املرضب عن الطعام ،منذ  69يو ًما،
وأبقت عىل اعتقاله اإلداري رغم خطورة حالته الصحية .وأقرت
املحكمة العسكرية لالحتالل اإلرسائييل بتعيني جلسة محكمة إضافية
لألسري املرضب عن الطعام.
(العريب الجديد)2016/02/1،

 2016/02/1جدد األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون ،أمس،
انتقاده لالحتالل اإلرسائييل "املــذل" لألرايض الفلسطينية ،داعيًا
إرسائيل إىل الكف عن مهاجمة أي شخص "يقول الحقيقة" .وقال بان
يك مون يف مقال نرشته صحيفة نيويورك تاميز أ ّن إرسائيل ال ميكنها
مواصلة "مهاجمة أي شخص ينتقد سياساتها بنوايا حسنة" مؤك ًدا
أنه مل يقل "سوى الحقيقة" .وقال بان إنّ" :الفلسطينيني  -وال سيام
الشباب  -يفقدون األمل أمام االحتالل القايس واملذل الذي ال ينتهي".
وأضاف :إنه يف الوقت ذاته ،فإ ّن اإلرسائيليني يعانون من هجامت
شبه يومية "ويفقدون األمل" يف أي احتامل للتوصل إىل اتفاق سالم.
وتابع "حان الوقت لإلرسائيليني والفلسطينيني واملجتمع الدويل أن
يروا الحقيقة وهي أ ّن الوضع الراهن ال ميكن أن يستمر".
(األيام الفلسطينية)2016/02/2 ،

 2016/02/1حذّر وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ،يوسف
أدعيس ،من مصادقة الحكومة اإلرسائيلية عىل افتتاح وتخصيص
ساحة صالة مختلطة للرجال والنساء اليهود جنوب غرب املسجد
األقىص ،وذلك يف املساحة الواقعة بني الزاوية الجنوبية للحائط الغريب
للمسجد األقىص وطريق باب املغاربة ،إحدى بوابات األقىص الرئيسة.
وقال أدعيس ،يف ترصيحات له ،إنّ" :املخططات اإلرسائيلية املتصاعدة
والخطرية بحق مدينة القدس املتمثلة باستمرار محاوالتهم بالتدخل
يف شؤون املسجد األقىص والحفريات املكثفة تحت املسجد بحجة
التنقيب عن آثار مزعومة والربامج االستيطانية املكثفة بالقدس ،ما
فضل عن استمرارها
هي إلّ محاولة لتغيري األمر الواقع يف األقىصً ،
يف تهويد مدينة القدس وعزلها بالكامل عن محيطها الجغرايف وبناء
جدار الفصل العنرصي".
(العريب الجديد)2016/02/1 ،

 2016/02/2صادق الكنيست اإلرسائييل ،عىل مرشوع قانون التفتيش
الجسدي الذي يتيح ألفراد الرشطة اإلرسائيلية تفتيش أي شخص
يشتبه يف نياته أو مظهره .يف املقابل ،أدانت الخارجية الفلسطينية
إقرار القانون الجديد ،معتربة إياه تجسي ًدا لرؤية فوقية وعرقية

عنرصية باتت تسترشي يف املجتمع اإلرسائييل ،وتسيطر عىل مراكز
اتخاذ القرار يف إرسائيل.
(شبكة التلفزيون العريب)2016/02/3 ،

 2016/02/2قال الناطق باسم وزارة الخارجية األمريكية جون كرييب
إ ّن من حق الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة االحتجاج
السلمي ضد مامرسات سلطات االحتالل اإلرسائييل.
(القدس العريب)2016/02/3 ،

 2016/02/3قضت املحكمة املركزية يف القدس املحتلة بالسجن
املؤبد عىل أحد قتلة الطفل الفلسطيني محمد أبو خضري وغرامة 30
ألف شيكل .وحكمت عىل من وصفته باملتهم الثاين بالسجن الفعيل
حكم عىل املستوطن الثالث ،رغم
ملدة  21عا ًما .ومل تصدر املحكمة ً
أنه العقل املدبر للخلية اليهودية املتطرفة يف عملية الخطف والقتل،
بسبب املحاوالت املتكررة ملحامي الدفاع عنه يف جلسات املحكمة
السابقة إلقناع القضاة بأنه يعاين من مشاكل نفسية وعقلية ،وهو
أسهل األمور للتملص من القضية والحكم يف ما يتعلق باالعتداءات
عىل الفلسطينيني.
(القدس العريب)2016/02/4 ،

 2016/02/3أكد األمني العام املساعد رئيس قطاع فلسطني واألرايض
العربية املحتلة بالجامعة العربية السفري سعيد أبو عيل أهمية
الدعوة الفرنسية لعقد مؤمتر دويل للسالم ،باعتبارها أحد الخيارات
املطروحة يف إطار التحرك الدويل للتوصل إىل تسوية للسالم بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،يف ظل حالة الجمود الكامل للعملية
السياسية واملفاوضات بني الجانبني ،مشد ًدا عىل أ ّن تلك املبادرة
تحظى بدعم الدول العربية للدفع نحو عقد مؤمتر دويل للسالم.
(الدستور)2016/02/4 ،

 2016/02/6أعلنت حركة حامس عن رفضها ألن يكون برنامج
منظمة التحرير هو برنامج حكومة الوحدة الوطنية التي سيتم
النقاش حول تشكيلها يف مباحثات الدوحة .وقال الدكتور سامي أبو
زهري ،الناطق باسم حركة "حامس" ،إ ّن دعوة حركة فتح إىل اعتامد
برنامج منظمة التحرير كربنامج للحكومة يناقض اتفاق املصالحة.
واتهم أبو زهري حركة فتح بأنها "تحاول فرض الرشوط املسبقة بعي ًدا
عن اتفاق املصالحة" ،مؤك ًدا أ ّن هذه املحاوالت تضع عالمات تساؤل
كبرية عىل مدى جدية حركة فتح لتحقيق املصالحة.
(األيام الفلسطينية)2016/02/7 ،

 2016/02/8أوضح عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير املنسق
العام للقوى الوطنية واإلسالمية واصل أبو يوسف ،أ ّن لقاء الدوحة
بني حركتي فتح وحــاس ليس إلطــاق مبادرة جديدة يف ملف
املصالحة ،وإمنا لتنفيذ اتفاق القاهرة بني حركتي فتح وحامس عام
 .2011وقال أبو يوسف" :إ ّن فصائل العمل الوطني أكدت دعمها

العدد 19

118

آذار  /مارس 2016

الكامل للمصالحة الفلسطينية ،واالتجاه نحو إنهاء االنقسام ،وتشكيل
.وبي أنه سيتم التأكيد عىل مسألتني يف اللقاء،
حكومة وحدة وطنية" ّ
لحل جميع
هام :حكومة وحدة وطنية تتمتع بكافة الصالحياتّ ،
امللفات العالقة ،واألخرى :االتفاق عىل انتخابات عامة ،وإصدار
مرسوم رئايس لتحديد موعدها خالل الفرتة القادمة.
(وكالة وفا لألنباء)2016/02/8 ،

 2016/02/8شهدت الدوحة السابع والثامن من شهر شباط  /فرباير
 ،2016لقاءات بني حركتي "فتح" برئاسة عزام األحمد ،و"حامس"
برئاسة خالد مشعل ،وذلك للبحث يف آليات تطبيق املصالحة
ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها يف الفرتة املاضية .تدارس
املجتمعون آليات وخطوات وضع اتفاقيات املصالحة موضع التنفيذ
ضمن جدول زمني يجري االتفاق عليه .وقد توصل الجميع إىل تصور
عميل محدد لذلك ،سيتم تداوله والتوافق عليه يف املؤسسات القيادية
للحركتني ويف إطار الوطن الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات
الوطنية ،ليأخذ مساره إىل التطبيق العميل عىل األرض.
(وكالة وفا لألنباء)2016/02/8 ،

 2016/02/11أصدرت لجنة املتابعة العليا لشؤون الجامهري العربية
داخل الخط األخرض ،بيانًا تدين فيها الهجوم التحرييض الذي يقوده
رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،عىل أعضاء الكنيست
العرب .وجاء يف البيان" :تدين لجنة املتابعة العليا لقضايا الجامهري
العربية الهجوم العنرصي الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامني
نتنياهو ،ضد نواب التجمع الوطني الدميقراطي يف القامئة املشرتكة،
جامل زحالقة وحنني زعبي وباسل غطاس ،عىل خلفية لقائهم بعائالت
الشهداء ،لغرض البحث يف سبل تحرير جثامني أبنائهم" .وقالت
املتابعة ،إنّ" :هذا الهجوم يندرج يف حملة التحريض املستمرة التي
يقودها شخص نتنياهو ضد جامهرينا العربية التي ترص عىل التصدي
لسياسة حكومته العنرصية ،سياسة الحرب واالحتالل" .وأكدت أنّ:
"لقاء النواب زحالقة وزعبي وغطاس ،مع العائالت كان لغرض بحث
قضية إعادة جثامني أبنائهم".
(الحياة الجديدة)2016/02/12 ،

 2016/02/13أعدمت قوات االحتالل اإلرسائييل املنترشة يف البلدة
القدمية بالخليل ،الفتاة كلزار محمد عبد الحليم العويوي ( 18عا ًما)،
وذلك بإطالقها النار عليها بزعم محاولتها طعن أحد الجنود
(األيام الفلسطينية)2016/02/14 ،

 2016/02/19أعدم جيش االحتالل ثالثة شبان ،اثنني بزعم محاولتهام
استهداف جنوده بالطعن عىل مدخل البلدة القدمية يف القدس
املحتلة ومحاولة دهس عىل مدخل بلدة سلواد رشق رام الله ،وثالثًا
يف مواجهات يف قرية بيت فجار .وأكدت وزارة الصحة استشهاد خالد
طارق يوسف طقاطقة ( 21عا ًما) من بلدة بيت فجار ،وعابد رائد

عبد الله حامد من بلدة سلواد والشاب محمد أبو خلف ( 20عا ًما)
من بلدة كفر عقب .وأصيب عرشات املواطنني أمس يف مواجهات
مبناطق عدة بالضفة والقطاع.
(الحياة الجديدة)2016/02/20 ،

 2016/02/19أعلن طبيب نفيس مكلف من محكمة إرسائيلية
أهلية املتهم اإلرسائييل الرئييس يف قتل الطفل الفلسطيني محمد أبو
خضري بإحراقه ح ًّيا عام  2014ما يسمح مبحاكمته ،عىل ما أعلن أحد
محامي عائلة الضحية .ويعترب املتهم يوسف حاييم بن دافيد (31
عاما) املحرض واملنفذ الرئييس لجرمية خطف محمد أبو خضري وقتله
يف  2متوز  /يوليو  2014يف القدس الرشقية املحتلة وقد حكم يف 4
شباط  /فرباير  2016عىل رشيكيه اإلرسائيليني اللذين كانا قارصين
عند وقوع الجرمية بالسجن مدى الحياة ألحدهام ،و 21عا ًما لآلخر.
(القدس العريب)2016/02/23 ،

 2016/02/26علق األسري الصحايف محمد القيق ،املرضب عن الطعام
منذ  93يو ًما ،إرضابــه ،بحضور أفراد عائلته وقيادات عربية من
الداخل الفلسطيني املحتل ،وأعضاء من الكنيست العرب ومحامني
فلسطينيني ،ولجنة أهايل األرسى يف القدس .وذلك بعد االتفاق عىل
اإلفراج عنه يف  21أيار  /مايو  ،2016واستمرار عالجه يف املستشفيات
داخل إرسائيل ،والسامح لعائلته بزيارته.
(العريب الجديد)2016/02/26 ،

 2016/02/26ت ّم اغتيال األسري السابق عمر النايف يف سفارة فلسطني
يف بلغاريا ،وكانت إرسائيل قد طالبت بلغاريا بتسليم النايف عن
طريق اإلنرتبول قبل أشهر بتهمة املشاركة يف قتل مستوطن إرسائييل
عام ستة ومثانني ،إال أنه احتمى داخل السفارة الفلسطينية.
(يب .يب .يس)2016/02/26 ،

 2016/02/29وفقًا لتقرير املركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقىص،
فإ ّن  1149مستوط ًنا إرسائيل ًيا اقتحموا ساحات املسجد األقىص ،يف
شباط  /فرباير  ،2016بزيادة تبلغ  %120عن كانون الثاين  /يناير،
وفقًا للتقرير "لوحظ تكثيف اقتحامات املستوطنني مبجموعات أكرب
من حيث عددها وعديدها يف فرباير ،فيام تكررت محاوالت إقامة
طقوس تلمودية يف عدة مواقع بني أسوار املسجد األقىص الذي تبلغ
مساحته  144دومنا (الدونم ألف مرت مربع) ،خاصة يف منطقة باب
الرحمة (الجدار الرشقي للمسجد) ،حيث تصدى لها حراس املسجد
األقىص واملصلون ،بينام حالت قوات االحتالل دون االقرتاب من
مجموعات املقتحمني" .ولفت التقرير إىل أ ّن الرشطة اإلرسائيلية متنع
دخول عرشات النساء والرجال الفلسطينيني للمسجد األقىص ،وتبعد
بعضهم عن كامل مدينة القدس.
(الجزيرة .نت)2016/03/1 ،

