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 2016/3/4كشف تقرير ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع
لألمم املتحدة (أوتشا) أ ّن قوات االحتالل اإلرسائييل دمرت  -أو
فككت  -منذ بداية العام الجاري  323مبنى بجميع أنحاء الضفة
الغربية ،أغلبيتها العظمى يف املنطقة (ج) ،مام أدى إىل ترشيد ما
يقرب من  440فلسطينيًا ،أكرث من نصفهم من األطفال .وذكر التقرير
أ ّن عمليات الهدم تقع يف املناطق املصنفة (ج) التي تشكل %60
من مساحة الضفة الغربية ،وتقع تحت السيطرة األمنية واملدنية
اإلرسائيلية الكاملة ،مؤك ًدا أ ّن مستويات الهدم والترشيد هي األعىل
التي تسجل يف فرتة زمنية مامثلة منذ عام  .2009وتحدث التقرير
عن هدم اإلدارة املدنية اإلرسائيلية األربعاء املايض عرشات املباين
واملنشآت الزراعية يف خربة طانا (جنوب رشقي مدينة نابلس شاميل
الضفة) ،وترشيد عرشات الفلسطينيني بحجة أ ّن املباين شيدت يف
منطقة عسكرية دون ترخيص ،موض ًحا أ ّن الهدم ترك  36فلسطين ًيا
طفل ،وأ ّن الهدم طال  41مبنى ومنشأة من
دون مأوى ،بينهم ً 11
ضمنها مدرسة.
(الجزيرة .نت)2016/3/4 ،

 2016/3/6كشف وزير الداخلية املرصي اللواء مجدي عبد الغفار عن
تفاصيل ما سامه "عملية القبض عىل املتهمني باغتيال النائب العام
املستشار هشام بركات" ،واتهم عنارص من حركة حامس بتدريب
الذين اغتالوا النائب العام املرصي .لكن حركة حامس استهجنت
الترصيحات املرصية حول اتهام الحركة يف قضية اغتيال النائب
املرصي العام هشام بركات .واعترب الناطق باسم الحركة سامي أبو
زهري تلك الترصيحات غري صحيحة وال تنسجم مع الجهود املبذولة
لتطوير العالقات بني حامس والقاهرة.
( يب .يب .يس)2016/3/7 ،

 2016/3/9استشهد شــابــان عــقــب إصــابــتــهــا ،بــرصــاص
قـــوات االحــتــال يف ب ــاب الــجــديــد بــالــقــدس بــزعــم إطــاق
نــار ومــحــاولــة دهــس مستوطن وإصــابــتــه بــجــروح خطرية.
وأفــــادت مــصــادر وزارة الصحة باستشهاد الــشــابــن عبد
املــلــك صــالــح أبـــو خــــروب ( 19عـــا ًمـــا) ،ومــحــمــد جــال
الــكــالــويت ( 21عــا ًمــا) مــن بــلــدة كفر عقب شــال الــقــدس.
وقال شهود عيان ،إ ّن الشابني شوهدا وهام ينزفان عىل األرض بالقرب
من مركبتهام يف باب الجديد ،حيث قىض أحدهام متأث ًرا بإصابته
يف املكان ،فيام نقل اآلخر بسيارة إسعاف إرسائيلية ومن ث ّم فارق
الحياة .وأضاف الشهود ،أ ّن املواطن عامد أبو عيل ( 56عا ًما) من
سكان القدس القدمية ،أصيب برأسه بينام كان ما ًرا يف املكان ،وت ّم
نقله إىل مشفى هداسا بالعيسوية وسط املدينة ،ووصفت جروحه
بـالبليغة والخطرية ج ًّدا .يف محافظة سلفيت ،استشهد الفتى أحمد
يوسف إسامعيل عامر ( 16عا ًما) من سكان قرية مسحة وأصيب

آخر (مجهول الهوية) برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل ،بذريعة
محاولتهام طعن جنود إرسائيليني عىل أحد الحواجز العسكرية
بالقرب من سلفيت .وقالت مصادر محلية وأمنية فلسطينية ،إ ّن
جنود االحتالل أطلقوا النار عىل شابني يف منطقة الجرس شامل قرية
الزاوية ،ما أدى إىل استشهاد الشاب أحمد (طالب بالصف الحادي
عرش) وإصابة آخر "مل تعرف هويته" بجروح خطرية ،ومنع جنود
االحتالل سيارات اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر من الوصول
إىل املكان.
(األيام الفلسطينية)2016/3/10 ،

 2016/3/11رحب مجلس الجامعة العربية باملبادرة الفرنسية
للدعوة إىل مؤمتر دويل للسالم ،مؤك ًدا دعم الدور الفرنيس الذي
"يساهم يف تعزيز السالم واألمن يف املنطقة ،والتأكيد عىل التحضري
الجيد ملثل هذا املؤمتر ،وقيامه عىل أسس مرجعيات عملية السالم
والقانون الدويل ومبادرة السالم العربية وقرارات الرشعية الدولية،
وخروج هذا املؤمتر بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء االحتالل اإلرسائييل
لدولة فلسطني املحتلة عام  ،1967وفق إطار زمني محدد".
وأكد مجلس الجامعة عىل مستوى وزراء الخارجية العرب يف قراراته
الصادرة يف ختام أعامل الدورة  ،145والتي عقدت يف مقر الجامعة
العربية ،برئاسة مملكة البحرين ،عىل أن أي استئناف ملفاوضات
مقبلة بشأن حل الرصاع العريب  -اإلرسائييل يجب أن يقوم عىل
االلتزام مبرجعية واضحة ،وجــدول زمني محدد إلنهاء االحتالل
اإلرسائييل ألرض دولة فلسطني مبا فيها القدس الرشقية ،وضامنات
دولية لتنفيذ ذلك.
(األيام الفلسطينية)2016/3/12 ،

 2016/3/11سقطت أربعة صواريخ يف مناطق إرسائيلية مفتوحة
عىل الحدود مع قطاع غزة ،دون أن تسفر عن وقوع إصابات أو
أرضار .وقال جيش االحتالل اإلرسائييل إ ّن الصواريخ أطلقت من
قطاع غزة وسقطت يف مناطق مفتوحة قرب مدينة سديروت القريبة
من الرشيط األمني دون أن توقع إصابات أو أرضا ًرا.
(الجزيرة .نت)2016/3/12 ،

 2016/3/12قررت لجنة املتابعة العليا للجامهري العربية ،يف اجتامعها
لبحث إحياء ذكرى يوم األرض الخالد الـ  ،40إعالن اإلرضاب العام
والشامل يف الوسط العريب وتنظيم نشاط مركزي يف عرابة البطوف
والنقب .وشارك يف االجتامع رئيس لجنة املتابعة محمد بركة ،ورئيس
بلدية سخنني ورئيس لجنة رؤساء السلطات املحلية العربية مازن
غنايم ،وأعضاء األحزاب والحركات السياسية والنواب العرب من
القامئة املشرتكة.
(عرب )2016/3/12 ،48
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 2016/3/12توجه وفد من حركة حامس مكون من  12عض ًوا يضم
ثالثة من كبار قادة الحركة (محمود الزهار ،خليل الحية ،وعامد
العلمي) إىل القاهرة يف محاولة إلصالح العالقات مع مرص بعد
سنوات من التوتر .وقالت مصادر مرصية يف معرب رفح عىل الحدود
مع قطاع غزة إ ّن وفد الحركة م ّر من املعرب يف طريقه إىل القاهرة
للقاء مسؤولني مرصيني مضيفة أ ّن الزيارة ستستمر عدة أيام .قالت
حامس يف بيان لها أنها "تؤكد حرصها عىل أمن واستقرار مرص وعىل
الحفاظ عىل عالقات إيجابية مع القاهرة وتتطلع إىل مرحلة جديدة
يف العالقات بني الطرفني انطالقًا من عمق العالقة بني الشعبني املرصي
والفلسطيني وأهمية دور ومكانة مرص تجاه القضية الفلسطينية".
(رويرتز)2016/3/12 ،

 2016/3/13أدانت منظمة العفو الدولية سياسة االعتقاالت اإلدارية
التي تنتهجها "إرسائيل" بحق الفلسطينيني ،مطالبة بتحرير كافة
املعتقلني اإلداريني ،أو محاكمتهم محاكمة عادلة.
يذكر أنه وفقًا ملعطيات إدارة السجون ،حتى نهاية العام املايض
اعتقل  584سجي ًنا إداريًــا ،من بينهم ستة قارصين يف سجون
االحتالل اإلرسائييل .وأعربت املنظمة ،يف بيانها ،عن قلقها إزاء
ارتفاع عدد املعتقلني اإلداريني يف الفرتة األخرية ،وقالت" :كام هو
معروف ،تستخدم "إرسائيل" سياسة االعتقال اإلداري بشكل عام ضد
الفلسطينيني ،حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غري
محدد .وترفض السلطات الكشف عن التهم املوجهة إليهم ،والتي
تدعي بأنها رسية ،ما يعيق عمل محاميهم".
(وكالة وفا)2016/3/13 ،

ئييس ،يتسحاق يوسف،
 2016/3/13أطلق الحاخام السفاردي ال ّر ّ
فلسطيني يحمل سكّي ًنا،
كل
ترصيحات عنرصيّة خطرية بوجوب قتل ّ
ّ
وذلك خالل محارضته ال ّدينيّة األسبوعيّة أمام تالميذه ،إذ قال عن
حامل سكّي ًنا.
"كل من يقدم ً
الفلسطينيني الذين وصفهم باملخ ّربنيّ :
يتو ّجب قتله".
وأضاف عىل أقواله العنرصيّة "ال يوجد ما يدعونا للخوف ،ال من
قائد هيئة األركان العا ّمة للجيش وال من املحكمة اإلرسائيليّة العليا'،
يل،
يف إشارة منه لبطالن ترصيحات قائد هيئة أركان الجيش اإلرسائي ّ
غادي آيزنكوت ،ألقواله بشأن املغاالة بر ّد الفعل تجاه الفلسطينيّني،
جندي عىل تفريغ كامل ذخريته عىل
إذ قال" :ال أرغب بأن يقدم
ّ
مقصا" .ومل يتوقّف الحاخام يوسف عند هذه األقوال،
صبيّة تحمل ًّ
(الفلسطيني) سكّي ًنا ،حينها يجب
إذ واصل إطالق "ويف حال مل يحمل
ّ
إدخاله لسجن مؤبّد حتّى قدوم املسيح ،فيقول لنا من هم العامليق،
وحينها سيكون بإمكاننا قتلهم".
(عرب )2016/3/13 ،48

 2016/3/14استشهد ثالثة فلسطينيني ،برصاص االحتالل ،قاسم أبو
عودة ( 30عا ًما) ،ويوسف طرايرة (18عا ًما) ،وأمري الجنيدي (22
عا ًما) عند مدخل مستوطنة "كريات أربع" ،رشقي مدينة الخليل
بزعم محاولة تنفيذ عمليتني دهس أصيب خاللها أربعة من جنود
االحتالل .وكانت سلطات االحتالل قد سلّمت جثامني الشهداء
الفلسطينيني الثالثة عند مفرتق مستوطنة "كريات أربع" املقامة عىل
أرايض الفلسطينيني ،شاميل مدينة الخليل.
(العريب الجديد)2016/3/14 ،

 2016/3/15صــادرت قوات االحتالل اإلرسائييل  579فدانا من
األرايض يف الضفة الغربية املحتلة قرب البحر امليت ومدينة أريحا
الفلسطينية متثّل أكرب مصادرة ألراض يف الضفة الغربية يف السنوات
القليلة املاضية وانتقدت وزارة الخارجية األمريكية مصادرة األرايض
قائلة إن املصادرات الجارية والتوسع االستيطاين "يقوض" بصورة
أساسية احتامالت الحل القائم عىل أساس دولتني.
(رويرتز)2016/3/15 ،

 2016/3/15دعا األمني العام لألمم املتحدة ،بان يك مون ،إرسائيل
إىل الرتاجع عن قرارها مصادرة أر ٍ
اض فلسطينية يف الضفة الغربية
املحتلة ،واصفًا القرار بأنه "عائق أمام حل الدولتني" .ويأيت ذلك بعد
أن أعلنت إرسائيل مصادرة  2300دونم يف الضفة الغربية املحتلة،
وأعلنتها أرايض دولة ،يف خطوة ستزيد التوتر مع الفلسطينيني .وقال
املتحدث باسمه ستيفان دوجاريك" ،مثل هذه الخطوة يبدو أنها
تشري إىل مزيد من النشاطات االستيطانية وتدل عىل أ ّن إرسائيل
مستمرة يف الدفع باتجاه زيادة سيطرتها عىل الضفة الغربية" .وأكد
دوجاريك أ ّن املستوطنات غري رشعية مبوجب القانون الدويل ،ويدعو
األمني العام الحكومة اإلرسائيلية إىل وقف هذه األعامل والرتاجع عنها
من أجل التوصل إىل سالم عادل وشامل واتفاق وضع نهايئ عادلة.
( الرشوق)2016/3/15 ،

 2015/3/15قالت مصادر من وفد حامس الذي يزور القاهرة
للتباحث مع املخابرات املرصية حول أزمة العالقات بينهام إ ّن
اللقاءات توصلت إىل ورقة تفاهامت بشأن القضايا التي طُرحت
من قبل املرصيني ،منها معرب رفح واملصالحة ،واغتيال النائب العام
املرصي .وقضية "املختطفني األربعة" حسب تعبريها.
(األيام الفلسطينية)2016/3/16 ،

 2016/3/16قال املتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ،رومان
نادال" ،فرنسا قلقة للغاية حيال قرار السلطات اإلرسائيلية تخصيص
أراض يف الضفة الغربية من أجل املستوطنات اإلرسائيلية" .وأضاف
نــادال "املستوطنات متثّل انتهاكا للقانون الــدويل وتتعارض مع
التزامات تعهدت بها السلطات اإلرسائيلية لصالح حل الدولتني".
(رويرتز)2016/3/16 ،
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 2016/3/20أعلن وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية
األردنية هايل داود ،أنه سيتم نصب  55كامريا للمراقبة يف باحات
املسجد األقىص يف القدس الرشقية "خالل األيام املقبلة" بهدف
"توثيق االنتهاكات واالقتحامات" اإلرسائيلية .وقال الوزير األردين يف
بيان أ ّن "الوزارة ستبارش برتكيب  55كامريا يف ساحات املسجد األقىص
املبارك" .وأضاف أ ّن "الكامريات سرتاقب عىل مدار الساعة جميع
ساحات املسجد األقىص التي تقع عىل مساحة  144دومنًا وتخضع
جميعها لدائرة أوقاف القدس التي تتمتع بالوصاية الهاشمية".
(الحياة الجديدة)2106/3/21 ،

رسية معقدة
 2016/3/21قالت الوكالة اليهودية ،إنها نفذت عملية ّ
إلعادة  19يهوديًا مين ًيا إىل إرسائيل .ويُعتقد أ ّن يهود اليمن من أقدم
التجمعات اليهودية يف العامل .وأضافت املنظمة أ ّن نحو  50يهوديًا
اختاروا البقاء يف اليمن ،من بينهم نحو  40يف صنعاء ،حيث يعيشون
يف مجمع مغلق بالقرب من السفارة األمريكية ،ويحظى بحامية
السلطات اليمنية.
(يب يب يس)2016/3/21 ،

 2016/3/23صادقت اللجنة الوزارية لشؤون الترشيع يف الكنيست
اإلرسائييل ،عىل اختصار اإلج ـراءات الترشيعية املتعلقة مبرشوع
القانون الذي ينص عىل إبعاد عائالت منفذي العمليات.
(القدس دوت كوم)2016/3/23 ،

 2016/3/24ص ّوت مجلس حقوق اإلنسان لصالح  4مشاريع قرار
فلسطينية وتتضمن :مرشوع قرار تقرير املصري للشعب الفلسطيني
وحصل عىل إجامع األعضاء ،وصوت لصالح القرار  49دولة دون
اعرتاض أي دولة .فيام شمل مرشوع القرار الثاين حالة حقوق اإلنسان
يف األرض الفلسطينية ويشمل اإلغالقات والهدم واالعتداء عىل
األماكن الدينية وعمليات القتل امليدانية التي ترتكبها إرسائيل بحق
الفلسطينيني وحصل هذا القرار عىل تصويت  42دولة ،فيام امتنعت
 5دول عن التصويت .أ ّما مرشوع القرار الثالث فهو املساءلة ،وهو
مرشوع قرار له عالقة بلجان التحقيق الدولية مثل لجنة غولدستون
والعدوان اإلرسائييل األخري يف العام  2014عىل غزة ،وطالبت فلسطني
فيه املفوض السامي بإنجاز تقرير شامل من املقررين الخاصني
وإيجاد آليات لتتم املصادقة عليه من مجلس حقوق اإلنسان ونجح
القرار باملرور بعد تصويت  32دولة لصالحه ،وامتناع  15دولة عن
التصويت .وكان مرشوع القرار الرابع حول االستيطان ،ولكن هذا
العام ت ّم الطلب من املفوض السامي ومجموعة العمل (املستثمرين)
عمل قاعدة بيانات بكل الرشكات العاملة يف املستوطنات سواء أكانت
إرسائيلية أم أجنبية (قامئة سوداء) ورضورة إنهاء عملها ومالحقتها
قانون ًيا ونجح القرار بتصويت  32دولة لصالحه ،وامتناع  15دولة.
(األيام الفلسطينية)2016/3/25 ،

 2016/3/24أظهر رشيط فيديو جنديًا إرسائيل ًيا وهو يطلق النار
عىل رجل فلسطيني يف الخليل ويقتله وهو جريح ملقى عىل األرض،
عقب مشاركته املزعومة يف هجوم بالسكاكني .وتعليقًا عىل عملية
إطالق النار ،قال فيليب لوثر ،مدير برنامج الرشق األوسط وشامل
أفريقيا يف منظمة العفو الدولية ،إ ّن "إطالق النار عىل شخص جريح
ال حول له وال قوة غري مربر بأي صورة من الصور ،حتى إذا كان قد
شارك يف هجوم قبل ذلك ،ويتعني أن يحاكم مطلق النار بجرمية
حرب محتملة .وأضافت املنظمة "للقوات اإلرسائيلية تاريخ طويل
يف ارتكاب عمليات قتل غري مرشوعة  -مبا يف ذلك عمليات إعدام
خارج نطاق القضاء  -يف األرايض الفلسطينية املحتلة دون أن يتعرض
مرتكبوها ألي عقاب .وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عدد
من الحاالت املامثلة".
(منظمة العفو الدولية)2016/3/24 ،

 2016/3/24رفضت إرسائيل ،قرار مجلس حقوق اإلنسان ،التابع
لألمم املتحدة ،يف جنيف ،بشأن بلورة قامئة سوداء بأسامء الرشكات
الدولية واملحلية التي تنشط يف املستوطنات اإلرسائيلية ،يف كل من
الضفة الغربية والقدس املحتلة ،وهضبة الجوالن ،وفقًا ملرشوع
اقرتاح قدمته السلطة الفلسطينية .وجاء إقرار املرشوع ،عىل الرغم
من جهود أمريكية وإرسائيلية ملنع اتخاذه ،وحاولت الواليات املتحدة
الضغط عىل السلطة الفلسطينية ،من خالل طلب إلغاء البند  17من
القرار املقرتح ،والذي يشرتط بإنجاز "بنك معلومات عن كافة الرشكات
التجارية (اإلرسائيلية والدولية) التي تنشط يف املستوطنات ،عىل أن
يت ّم تحديثه مرة كل عام" .كام أصدر رئيس الحكومة اإلرسائيلية،
بنيامني نتنياهو ،بيانًا اعترب فيه أن "مجلس حقوق اإلنسان الدويل
تحول إىل ساحة معادية إلرسائيل ،يهاجم الدولة الوحيدة الدميقراطية
يف الرشق األوسط ،فيام يتجاهل االنتهاكات السافرة لحقوق اإلنسان
التي ترتكبها كل من إيران وسورية وكوريا الشاملية".
( العريب الجديد)2016/3/25 ،

 2016/3/26قررت السلطات العسكرية اإلرسائيلية املرشفة عىل
جدار الفصل العنرصي يف محيط مدينة القدس زيادة ارتفاع هذا
الجدار يف مناطق معينة وإغالق الفتحات الصغرية التي كانت
تستخدم لرفع أجزاء الجدار ونصب شبكة من الكامريات عالية
الحساسية متصلة باألسالك الشائكة التي تعلو الجدار ملنع اجتيازه
وتقطيعه .وقالت شعبة الهندسة بالجيش اإلرسائييل التي ترشف عىل
بناء الجدار عىل الحدود الجنوبية مع مرص والرشقية مع األردن" :انه
تقرر وضع مجسات إلكرتونية تحدد املناطق التي يتم منها تجاوز
الجدار يف القدس وخاصة قرب معرب قلنديا (عطروت) وعىل امتداد
املنطقة حتى قيادة (املركز يف منطقة بيت حنينا) وتركيب كامريات
مطورة يجري التحكم بها عن بعد ذات حساسية عالية لكشف أماكن
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قص األسالك الشائكة فيها ،ومتابعة ذلك عرب شاشات تحدد املنطقة
وتوجه قوات خاصة العتقال الشبان الفلسطينيني الذين يتمكنون من
تسلق الجدار وقص الشبك والدخول إىل املدينة .

بالقراءتني الثّانية والثّالثة ،وبغالب ّية  21صوت ًا مقابل  8معارضني،
مرشوع القانون الذي يتيح للح ّراس حمل سالحهم ،حتّى بعد ساعات
ال ّدوام ،وذلك كـ "جزء من مكافحة اإلرهاب" وفق اصطالح القانون.

 2016/3/27دافع رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عن جيش
االحتالل ،مع تزايد الجدل حول قضية جندي ظهر يف رشيط فيديو
وهو يطلق النار عىل رأس شاب مصاب يف الخليل .وأثارت هذه
القضية جدال واسعا بني أطراف الطبقة السياسية يف إرسائيل ونقاشات
حادة خالل الجلسة األسبوعية للحكومة .بينام نالت عريضة نرشت
عىل مواقع الكرتونية وتدعو نتنياهو ويعالون وايزنكوت إىل "مكافأة
الجندي" أكرث من  42ألف توقيع.

 2016/3/30أصدر جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني بيانًا يؤكد أ ّن
االحتالل اإلرسائييل يستغل ما يُقارب  85يف املئة من مساحة فلسطني
( 27ألف كيلومرت مربع) ،مشرية أنه مل يتبق للفلسطينيني سوى 15
يف املئة فقط .وأضاف البيان إ ّن االحتالل يُسيطر عىل نحو  24يف املئة
من مساحة قطاع غزة (البالغة  365كيلومرتًا مرب ًعا) ،وأكرث من  90يف
املئة من مساحة غور األردن (والذي يشكل ما نسبته  29يف املئة من
إجاميل مساحة الضفة الغربية) .كام أ ّن سلطات االحتالل صادقت
عىل بناء أكرث من  12ألف و 600وحدة سكنية يف املستوطنات
اإلرسائيلية بـ "القدس الرشقية" ،وأكرث من ألفني و 500غرفة فندقية،
خالل عام  .2015وأضاف "اإلحصاء املركزي الفلسطيني" أ ّن االحتالل
هدم نحو  152منشأة فلسطينية (مساكن ومبان) ووزّع مئات أوامر
بالهدم ملبانٍ أخرى ،إىل جانب تجريف أكرث من  500دونم من أرايض
الفلسطينيني يف العيسوية ومخيم شعفاط.

(صحيفة القدس)2016/3/27 ،

(الحياة الجديدة)2016/3/28 ،

 2016/3/27طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية ،املجتمع الدويل
واملنظامت واملجالس الحقوقية والقانونية واإلنسانية الدولية ،ويف
مقدمتها املحكمة الجنائية الدولية ،برضورة إجراء مراجعة قانونية
دولية شاملة لجميع عمليات اإلعدام امليدانية التي يتعرض لها
الفلسطينيون ،للوقوف عىل حقيقة ومالبسات تلك الجرائم،
وتقديم املجرمني وقادتهم للمحاكم الدولية املختصة .وقالت
الوزارة الفلسطينية يف بيان لها ،إنها "إذ تدعو منظامت حقوق
اإلنسان الفلسطينية والعربية إىل إبداء املزيد من االهتامم وتسليط
الضوء عىل هذه الجرائم املتواصلة ،وإثارتها بقوة يف املحافل الدولية
املعنية بحقوق اإلنسان ،فإنها تأخذ عىل عاتقها رفع قضية إعدام
الشاب عبد الفتاح الرشيف ،إىل املحكمة الجنائية الدولية ،ومجلس
حقوق اإلنسان ،واملنظامت الدولية ذات االختصاص".
(العريب الجديد)2016/3/27 ،

 2016/3/28أمر رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو مبنع تسليم
جثامني الشهداء الفلسطينيني بغية منع مظاهر "التحريض ضد
إرسائيل" التي ترافق مراسم تشييع الشهداء حسب ادعائه .وتجدر
اإلشارة إىل أ ّن هذه التعليامت تأيت بعد نحو شهرين من لقاء نواب
التجمع الوطني الدميقراطي مع عائالت الشهداء املقدسيني التي
طالبت بتسلم الجثث لتشييعها ،األمر الذي أثار حملة شعواء ضد
نواب التجمع يف حينه.
(األيام الفلسطينية)2016/3/29 ،

 2016/3/29صادق الكنيست اإلرسائييل ،بالقراءة األوىل عىل اقرتاحي
قانون من شأنهام مساعدة املستوطنني اقتصاديًا ،وذلك من خالل
تقديم تسهيالت رضيبية .وتب ّنى الكنيست يف قراءة أوىل مرشوع
قانون مثري للجدل تقدمت به حكومة رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو
حول تعليق عضوية نواب بتهمة دعم اإلرهاب ،ويستهدف يف مرحلة
أوىل نوابًا عربًا ،وهو ما عرف بـ "قانون اإلقصاء" .وصادق الكنيست

(الحياة الجديدة)2016/3/30 ،

(وكالة قدس برس)2016/3/30 ،

 2016/4/1أصيب خمسة مواطنني ،خالل مواجهات مع قوات
االحتالل اإلرسائييل عىل الخط الفاصل رشق قطاع غزة .حيث أصيب
مواطن شامل القطاع ،فيام أصيب أربعة آخرون رشق مخيم الربيج
وسط القطاع ،أحدهم بعيارات نارية.
(وكالة وفا)2016/4/1 ،

 2016/4/3أعلن املركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقىص ،يف تقرير
رصا احتالل ًيا اقتحموا املسجد األقىص
له ،إ ّن "نحو  1272مستوط ًنا وعن ً
خالل شهر آذار  /مارس ،وكان أغلبهم من املستوطنني والجامعات
اليهودية" .وأشار إىل أنه بذلك يرتفع عدد املستوطنني وعنارص األمن
اإلرسائيليني الذين اقتحموا ساحات املسجد منذ مطلع العام الجاري،
شخصا.
إىل نحو ً 2932
(الجزيرة مبارش)2015/4/3 ،

 2016/4/3أعلنت هيئة شؤون األرسى واملحررين الفلسطينية
رصا دون سن  ،18تحتجزهم سلطات االحتالل
أ ّن "ً 241
طفل قا ً
طفل محكو ًما لفرتات متفاوتة،
اإلرسائييل يف سجن عوفر ،بينهم ً 94
و 147آخرين ما زالوا موقوفني ينتظرون املحاكمة" .ولفتت الهيئة
يف بيان لها إىل أ ّن من بني األرسى األطفال ستة معتقلني إداريًا ،و22
طفل دون سن  16عا ًما ،وحالتني مصابتني بالرصاص وأوضاعهام
ً
الصحية صعبة ،فيام بلغ مجموع الغرامات التي فرضت بحق األرسى
األطفال يف سجن عوفر خالل الشهر املايض ،نحو ( 23ألف دوالر).
منظم
وقالت الهيئة إ ّن "سلطات االحتالل اإلرسائيلية متارس إرهابًا
ً
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تجاه األرسى األطفال البالغ عددهم  400أسري يف كافة السجون
ومراكز التحقيق ،وقد أثبتت اإلحصاءات أ ّن ما مجموعه  100%من
األرسى األطفال تعرضوا لشكل أو أكرث من أشكال اإلهانة والتعذيب
خالل االعتقال والتحقيق والزج بهم يف السجون".
(العريب الجديد)2016/4/3 ،

 2016/4/4أكدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية عدم
إمكانية االستمرار يف تنفيذ االلتزامات ،إن استمرت سلطة االحتالل
(إرسائيل) بالتنكر اللتزاماتها .وأدانت اللجنة التنفيذية التصعيد
الخطري لسلطة االحتالل (إرسائيل) ضد أبناء الشعب الفلسطيني،
ومبا يشمل اإلعدامات امليدانية التي كان آخرها إعدام الشاب عبد
الفتاح الرشيف يف مدينة الخليل .وأكدت "التنفيذية" دعمها التام
إلزالة أسباب االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بصورة
حقيقة بد ًءا من تشكيل حكومة وحدة وطنية بربنامج منظمة
التحرير وإجراء االنتخابات العامة.
(وكالة وفا)2016/4/4 ،

 2016/4/9قال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو أ ّن ما وصفه
"حرية عمل الجيش اإلرسائييل يف مناطق "أ" الفلسطينية هو "أمر
مقدس" وأ ّن إرسائيل ترفض العودة إىل األوضاع التي كانت سائدة
قبل العام  ،2000فيام هدد نفتايل بينيت وزير املعارف اإلرسائييل
ورئيس حزب "البيت اليهودي" املتشدد بزعزعة أركان االئتالف
الحكومي إذا اتخذت خطوات تؤدي إىل تقليص عمليات الجيش
اإلرسائييل يف مدن فلسطينية يف الضفة الغربية-مناطق "أ" .وجاءت
تهديدات بينيت يف أعقاب مداوالت أجراها سابقًا املجلس الوزاري
املقلص للشؤون السياسية واألمنية خالل جولة يف مقر القيادة
العسكرية للمنطقة الوسطى بالجيش اإلرسائييل .وتناولت املداوالت
اللقاء الذي أجري بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل حول تقليص
نشاطات الجيش اإلرسائييل يف مناطق-أ التي نصت اتفاقات أوسلو
عىل فرض السيادتني األمنية واملدنية الفلسطينية عليها.
(القدس .كوم)2016/4/9 ،

 2016/4/11أشــارت منظمة هيومن رايتس ووتش يف بيان لها
أ ّن "قوات األمن اإلرسائيلية تنتهك حقوق األطفال الفلسطينيني
املحتجزين يف الضفة الغربية .زاد عدد األطفال الفلسطينيني الذين
اعتقلتهم القوات اإلرسائيلية بأكرث من الضعف منذ أكتوبر  /ترشين
األول  ."2015كام أشارت إىل أ ّن "قوات األمن اإلرسائيلية لجأت بال
رضورة الستخدام القوة أثناء اعتقال واحتجاز األطفال ،ورضبتهم يف
بعض الحاالت ،واحتجزتهم يف أوضاع غري آمنة وتكرس لإلساءات".
(هيومن رايتس ووتش)2016/4/11 ،

 2016/4/11ذكر مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
(أوتشا)" ،أ ّن  75ألف فلسطيني من مرشدي الحرب اإلرسائيلية األخرية

عىل قطاع غزة ،ما زالوا بال مأوى" .وكشفت دراسة أصدرها املكتب،
عن وجود " 75ألف فلسطيني ،مهجرين داخل قطاع غزة ،بعد هدم
منازلهم خالل الحرب التي شنتها إرسائيل صيف عام ."2014
(العريب الجديد)2016/4/12 ،

 2016/4/16حذرت األمم املتحدة من أ ّن "بقاء حل الدولتني
بــات يف خطر بسبب االتــجــاهــات السلبية عــى األرض ،مبا
يف ذلــك أعــال العنف األخــرة ،النشاط االستيطاين املستمر،
والــهــدم ،والتحريض ،وغياب الوحدة الوطنية الفلسطينية".
وقال مكتب مبعوث األمني العام لألمم املتحدة لعملية السالم
يف الرشق األوســط يف تقرير قدمه أ ّن "هناك اتجاه مثري للقلق
يف الــزيــادة بالنشاطات االستيطانية وزيــادة تعزيز السيطرة
اإلرسائيلية عىل الضفة الغربية ،مش ًريا يف هذا الصدد إىل عدة
خطوات منذ بداية العام ،مثل تصنيف جديد لـ "أرايض الدولة"
يف األغــوار  ،واملوافقة عىل العديد من الخطط يف املستوطنات
والــزيــادة يف هــدم املــبــاين الفلسطينية يف املنطقة (ج)".
ويشري التقرير إىل أ ّن هدم املنازل الفلسطينية ازداد أكرث من
الضعف يف األشهر الست األخــرة ،مقارنة مع األشهر الست
السابقة ،الفتا إىل أ ّن مجموع عمليات الهدم بحلول منتصف
نيسان تجاوز بالفعل املجموع املسجل يف كل من عام .2015
وذكر التقرير أنه فيام يتعلق بالجانب الفلسطيني ،فإنه عىل الرغم
من مناقشات املصالحة املستمرة التي عقدت يف شباط وآذار بني
حركتي فتح وحامس والفصائل الفلسطينية األخرى يف قطر ،إال أنها
مل تتمكن من التوصل إىل توافق حول تحقيق الوحدة الفلسطينية
الحقيقية عىل أساس نبذ العنف ،الدميقراطية ومبادئ منظمة
التحرير الفلسطينية وهو عنرص حاسم إلعادة توحيد الضفة الغربية
وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة ودميقراطية ورشعية.
وقــال "إ ّن تشكيل حكومة وحــدة وطنية وإجـــراء انتخابات
أمــر حيوي إلرســاء أســس الــدولــة الفلسطينية املستقبلية".
وحذر التقرير من أ ّن هناك أزمة إنسانية طال أمدها يف األرايض
الفلسطينية املحتلة وقال "هناك  1.1مليون شخص يف الضفة
الغربية وحواىل  1.3مليون شخص يف غزة ،أكرث من  900ألف منهم
من الالجئني ،يحتاجون إىل املساعدات اإلنسانية يف العام ."2016
ويؤكد التقرير عىل أ ّن أوضاع حقوق اإلنسان تدهورت مع االرتفاع
الكبري يف اشتباكات بني الفلسطينيني وقوات األمن اإلرسائيلية يف
الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الرشقية ،وزيادة حاالت إجراءات
عقابية ضد عائالت املتهمني بارتكاب الهجامت ،واالعتقاالت اإلدارية.
وبشأن قطاع غزة ،يشري التقرير إىل أنه عىل الرغم من اآللية املؤقتة
إلعادة إعامر غزة قد مكنت من زيادة كبرية يف دخول مواد البناء إىل
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قطاع غزة ،إلّ أنه أكد عىل أنه فقط رفع اإلغالق من شأنه أن يسمح
للشعب يف غزة بإعادة بناء حياتهم ومعيشتهم.
(األيام الفلسطينية)2016/4/16 ،

 2016/4/17أعلن الرئيس الفرنيس فرانسوا هوالند يف لقاء جمعة
مبحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يف العاصمة الفرنسية" :إ ّن
فرنسا تشعر بقلق من الوضع الحايل يف الرشق األوسط ،مش ًريا إىل
أ ّن فرنسا اتخذت مبادرة لجمع املجتمع الدويل لعملية سالم تفرتض
بعض التنظيم وجدولً زمنيًا يجمع الرشكاء الدوليني ،من بينهم اللجنة
الرباعية الدولية ودول أخرى تُريد املشاركة إليجاد حل".
(الجزيرة .كوم)2016/14/17 ،

 2016/4/17تعهد رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو بعدم
انسحاب إرسائيل من مرتفعات الجوالن السورية املحتلة ،مشددا
عىل أن املوقع االسرتاتيجي عىل الحدود السورية سيظل "لألبد" تحت
السيطرة اإلرسائيلية .وقال" :إننا موجودون يف مرتفعات الجوالن،
ومرتفعات الجوالن ستبقى بيد إرسائيل إىل األبــد" .جاء ذلك يف
اجتامع ملجلس الوزراء اإلرسائييل الذي عقد ألول مرة يف الهضبة
املحتلة تزامنا مع يوم  17نيسان  /أبريل الذي يحيي فيه السوريون
"ذكرى جالء االستعامر الفرنيس عن الجوالن".
(يب .يب .يس)2016/4/17 ،

 2016/4/18جدد مستوطنون اقتحامهم للمسجد األقىص من باب
املغاربة بحراسة معززة ومشددة من عنارص الوحدات الخاصة
والتدخل الرسيع برشطة االحتالل وتأيت هذه االقتحامات يف ظل
تصا ُعد الدعوات التي تطلقها منظامت الهيكل املزعوم ألنصارها
برضورة املشاركة الواسعة يف اقتحامات األقىص متهي ًدا لعيد الفصح
العربي ،وقد أعلنت عرب مواقعها اإلعالمية املتعددة أنها ستحاول
تقديم قرابني الفصح العربي داخل املسجد .فيام استبق االحتالل
موسم األعياد اليهودية  -والذي يبدأ بعيد الفصح  -باعتقال عد ٍد
كبري من أبناء املدينة املقدسة ،خاصة من ر ّواد املسجد األقىص ،ومل
يسلم من هذه االعتقاالت كبار السن من كال الجنسني ،وتبعها إصدار
قرارات بحقهم باإلبعاد عن القدس القدمية واملسجد األقىص لفرتات
متفاوتة ،إىل ما بعد األعياد اليهودية.
(وكالة وفا)2015/4/18 ،

 2016/4/18قررت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليونسكو) استخدام مصطلح املسجد األقىص ورفضت املصطلح
اإلرسائييل "جبل الهيكل" ،بأغلبية  33دولة ،ومعارضة  6دول ،وامتناع
 17دولة.
(وكالة وفا)2015/4/18 ،

 2016/4/18جرح  21إرسائيل ًيا يف انفجار عبوة ناسفة داخل
حافلة يف مدينة القدس املحتلة ،وفق ما أعلنته الرشطة اإلرسائيلية،

بينام اعتربت فصائل فلسطينية العملية ر ًدا طبيع ًيا عىل "الجرائم
اإلرسائيلية" .وأكد قائد رشطة االحتالل بالقدس أ ّن عبوة ناسفة
تسببت يف انفجار الحافلة التي كانت تقل عرشات اإلرسائيليني.
(الجزيرة .نت)2016/4/19 ،

 2016/4/18أكدت جامعة الدول العربية عىل عروبة الجوالن العريب
ُحتل ،وعىل حق الشعب العريب السوري يف السيادة
السوري امل ّ
عىل هذا الجزء من األرض العربية ،وعىل حقه يف استغالل موارده
الطبيعية وفق القرارات الدولية ذات الصلة ،ومن بينها قرار مجلس
حقوق اإلنسان بتاريخ  21آذار /مارس  2016الصادر يف دورته
الحادية والثالثني الذي أكد عىل أ ّن جميع التدابري واإلج ـراءات
الترشيعية واإلداريــة التي اتخذتها إرسائيل بهدف تغيري طابع
الجوالن السوري املحتل ووضعه القانوين الغية وباطلة ،وتشكل
انتهاكًا صارخًا للقانون الدويل والتفاقيات جنيف .وطالبت األمانة
العامة لجامعة الدول العربية ،يف بيان لها ر ًدا عىل ترصيحات نتنياهو
بأن الجوالن إرسائيلية ،املجتمع الدويل بالضغط عىل إرسائيل (القوة
القامئة باالحتالل) لاللتزام بجميع قرارات الرشعية الدولية خاصة قرار
مجلس األمن رقم  242لعام  1967والقرار رقم  338لعام 1973
والقرار رقم  497لعام  ،1981والتي أكدت جميعها عىل وجوب
االنسحاب اإلرسائييل الكامل من كافة األرايض الفلسطينية والعربية
املحتل.
ّ
امل ُحتلة مبا فيها الجوالن العريب السوري
(القدس العريب)2016/4/18 ،

 2016/4/19أكدت املستشارة االملانية أنجيال مريكل دعم بالدها
للمبادرة الفرنسية األخرية الداعية إىل استئناف عملية السالم يف
الرشق األوسط .ويف أعقاب لقاء مع الرئيس محمود عباس ،قالت
مريكل إنه يف ظل حالة القطيعة بني طريف الرصاع فإنه من "املهم
استغالل أية فرصة حتى لو كانت مستبعدة ،من أجل تحقيق تقدم".
يف الوقت نفسه ،ذكرت مريكل أنه "ليس من املرجح بقوة أن يت ّم
طرح خطة سالم عىل الطاولة غ ًدا" .وترص مريكل من جانبها عىل
إرشاك كل األطراف املهمة يف املبادرة الفرنسية التي من املرجح أن
يبدأ تنفيذها بعقد مؤمتر وزاري دويل أوائل حزيران  /يونيو  2016يف
باريس متهي ًدا لعقد مؤمتر للسالم.
(األيام الفلسطينية)2016/4/20 ،

 2016/4/19أعلن وزير الخارجية األمرييك جون كريي أ ّن اإلدارة
األمريكية الحالية ستظل تسعى حتى اللحظة األخرية من واليتها من
أجل حل للنزاع اإلرسائييل الفلسطيني .وتابع كريي "سنواصل الدفع
باتجاه حل الدولتني عىل أنه الحل الوحيد ألن أي اقرتاح آخر لن
يكون يهوديًا أو دميوقراط ًيا" .من جهته اعرتف نائب الرئيس األمرييك
جو بايدن "بخيبة أمل شديدة" من الحكومة اإلرسائيلية وقال" :إ ّن
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التوسع املنهجي للمستوطنات اليهودية يأخذ إرسائيل نحو واقع
الدولة الواحدة الخطري ويف االتجاه الخاطئ".
(األيام الفلسطينية)2016/4/20 ،

 2016/4/20أكد نادي األسري الفلسطيني ،أ ّن األرسى الفلسطينيني
املحتجزين بسجن "نفحة" اإلرسائييل قد علقوا خطواتهم االحتجاجية
التي رشعوا بها ر ًدا عىل اعتداءات قوات القمع اإلرسائيلية عليهم،
وذلك بعد االستجابة ملطالبهم التي تتعلق ببعض حقوقهم الحياتية.
وقال النادي يف بيان له ،إ ّن "هذا التعليق لخطوات األرسى جاء
بعد سلسلة من األحداث التي شهدها سجن نفحة منذ األسبوع
املايض ،تعرض خاللها األرسى لعمليات قمع وتنكيل ،وكان آخرها
اليوم عىل قسم  ."4وتحتجز سلطات االحتالل اإلرسائييل بسجن
نفحة الصحراوي جنويب فلسطني املحتلة عام  ،1948نحو  600أسري
فلسطيني موزعني عىل ستة أقسام.
(العريب الجديد)2016/4/20 ،

 2016/4/22أعلن وزير الخارجية الفرنيس ،جان مارك آيرولت ،عن
مسعى فرنيس لتحريك عملية السالم اإلرسائيلية الفلسطينية ،وعزم
باريس عىل تنظيم اجتامع وزاري دويل يف نهاية أيار  /مايو 2016
من دون حضور اإلرسائيليني والفلسطينيني .وقال آيرولت" :نحن
منيش يف طريق شائكة وواعون مبخاطر الفشل ،لكنني لن أستسلم
للفشل" .وإضافة إىل الــدول املعنية بالسالم يف الرشق األوسط
والواليات املتحدة واالتحاد األورويب والدول العربية ،سيدعو آيرولت
دول أخرى من آسيا وأمريكا الالتينية للمشاركة يف االجتامع ،ألنه
ً
بحسب قوله "العامل بأرسه يريد السالم بني إرسائيل والفلسطينيني.
وعلينا توحيد كل الجهود" .وعن غياب الطرفني األساسيني عن هذا
االجتامع ،أي اإلرسائيليني والفلسطينيني ،أوضح آيرولت "إنها عقبة
يجب التأقلم معها يف الوقت الراهن ،ألنه حال ًيا ال يوجد حوار بني
الطرفني" .وأكّد يف املقابل أ ّن "هذا االجتامع قد يؤدي يف حال نجاحه
إىل اإلعداد لقمة دولية تعقد يف النصف الثاين من هذا العام ،ولكن
هذه املرة بحضور مسؤولني إرسائيليني وفلسطينيني".
(العريب الجديد)2016/4/22 ،

 2016/4/24كشفت الخارجية الفلسطينية عن مخطط إرسائييل
استيطاين جديد يهدف لبناء  1690وحدة استيطانية جديدة يف
منطقة قلنديا شامل القدس املحتلة ،يهدف إىل إعادة ترسيم الحدود
الشاملية للقدس املحتلة وربط التجمعات االستيطانية ببعضها البعض
ولتحويل األحياء الفلسطينية يف القدس املحتلة وشاملها إىل جزر
معزولة .وأدانت وزارة الخارجية هذا املخطط الجديد وكذلك إقدام
سلطات االحتالل عىل تسليم إخطارات ملصادرة مئات الدومنات من
أرايض قرى جالود وترمسعيا واملغري يف الضفة ،الستخدامها ألغراض

عسكرية واستيطانية وشق طرق لربط التجمعات االستيطانية مع
بعضها يف تلك املناطق.
(القدس العريب)2016/4/25 ،

 2016/4/27رفض مجلس األمن الدويل ترصيحات رئيس الوزراء
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو بأ ّن مرتفعات الجوالن ذات األهمية
اإلسرتاتيجية ستظل "إىل األبد" تحت سيطرة إرسائيل .وقال سفري
الصني لدى األمم املتحدة ليو جيه يي "أعرب أعضاء املجلس عن بالغ
قلقهم إزاء الترصيحات اإلرسائيلية األخرية بشأن الجوالن ،وأكدوا أ ّن
وضع الجوالن يبقى دون تغيري" .وأشار السفري الصيني إىل القرار رقم
 497الصادر يف عام  ،1981والذي ينص عىل أ ّن قرار إرسائيل فرض
سلطتها اإلدارية والقانونية والقضائية يف مرتفعات الجوالن املحتلة
"ليس له أي أثر قانوين دويل".
(يب .يب .يس)2016/4/27 ،

 2016/4/27استشهدت أم لطفلتني ،وشقيقها ،برصاص قوات
االحتالل التي أطلقت عليهام النار عىل حاجز قلنديا شامل القدس،
بزعم محاولتهام تنفيذ عملية طعن .وقالت وزارة الصحة إن الشهيدة
هي مرام صالح حسن أبو اسامعيل ( 23عا ًما) ،وشقيقها إبراهيم
صالح طه ( 16عا ًما) .وعكس ما ادعته رشطة االحتالل بأ ّن الفتاة
كانت تحمل سكّي ًنا برفقة شاب ،أكد شهود العيان الذين تواجدوا يف
املكان أ ّن الضحيتني سلكا املرسب الخاطئ ،الخاص بالسيارات ،فتنبه
لهام الجنود ،وبدأوا بالرصاخ عليهام باللغة العربية التي ال يفهمها
الشهيدان .وهنا توقف االثنان ،كام يقول الشهود ،وحاول إبراهيم
أن ميسك يد شقيقته التي تسمرت يف املكان خوفًا ،وحاول إبراهيم
االبتعاد من املكانّ ،إل أ ّن جنديًا أطلق الرصاص نحو مرام ،فسقطت
عىل األرض ،وحني حاول شقيقها إسعافها ،عاجله الجندي برصاصة
ليسقط بجوار شقيقته وتركهام ينزفان حتى فارقا الحياة.
(الحياة الجديدة)2016/4/27 .

 2016/4/27أبلغت حكومة االحتالل طواقم اإلسعاف اإلرسائيلية،
التابعة لـ "نجمة داوود الحمراء" ،بعدم االقرتاب من أي فلسطيني
يصاب خالل تنفيذه عملية ،إال بإذن من ضابط االحتالل املتواجد يف
املكان ،وذلك بعد تفتيش املصاب .وبررت سلطات االحتالل قرارها
ملزاعم وجود تهديد أمني من احتاملية كون املنفذ قد يحمل حزا ًما
ناسفًا ويقوم بتفجريه يف املكان ،وإصابة طواقم اإلسعاف الطبية
التابعة لـ "نجمة داوود الحمراء" .وتجدر اإلشارة إىل أن عددا من
منفذي العمليات تركوا ينزفون حتى املوت عىل الرغم من أن بعضهم
أصيب بجروح غري خطرية ،يف حني تكتفي طواقم اإلسعاف اإلرسائيلية
بتقديم اإلسعافات لجنود االحتالل ،ويتم منع اإلسعاف الفلسطيني
من تقديم العالج للجرحى الفلسطينيني.
(األيام الفلسطينية)2016/4/28 ،
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 2016/4/28أعلنت األمم املتحدة أنّها اضطرت إىل وقف املساعدة
إلعادة إعامر أكرث من ألف مسكن يف قطاع غزة بسبب نقص املواد
بعدما منعت إرسائيل دخول اإلسمنت إىل القطاع .وعلقت إرسائيل
عمليات دخول اإلسمنت إىل قطاع غزة بداية هذا الشهر بحجة أ ّن
هذه املادة ال تصل غال ًبا إىل من أرسلت إليهم .وقال املكتب يف بيان
إ ّن "املنظامت التي تقدم مساعدة اضطرت إىل تعليق مساهمتها
املالية إلصالح مساكن تعود إىل أكرث من  1370عائلة بسبب ندرة
(اإلسمنت) واالرتفاع الكبري لألسعار".
(فرانس )2016/4/28 ،24

 2016/4/28جددت الحكومة اإلرسائيلية رفضها املبادرة الفرنسية
التي طرحتها باريس مؤ ّخ ًرا ،إلحياء عملية السالم بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني بهدف الوصول إىل إقامة دولتني .وقال بيان صادر عن
مكتب رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو إ ّن "موقف إرسائيل الثابت
هو أ ّن الطريق األفضل لحل الرصاع مع الفلسطينيني يكون بإجراء

مفاوضات مبارشة وثنائية" .وأكد أ ّن "إرسائيل مستعدة للرشوع يف
مفاوضات مبارشة دون رشوط مسبقة" مش ًريا إىل أ ّن "أي مبادرة
أخرى (يف إشارة إىل املبادرة الفرنسية) ستبعد الفلسطينيني عن طاولة
الحوار املبارش".
(الجزيرة .نت)2016/4/28 ،

 2016/4/29قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية مارك تونر،
إ ّن حكومة بالده تبحث آفاق املرشوع الفرنيس مع القوى املعنية
األخرى ،وذلك تعقيبًا عىل إعالن إرسائيل رسميًا رفضها للمبادرة
الفرنسية .وأضاف تونر" ،إننا نستمر يف حوارنا بخصوص املرشوع
الفرنيس مع الفرنسيني كام مع أصحاب املصلحة الرئيسيني ،حيث
أننا نهتم بالحديث مع رشكائنا بحثًا عن وسائل لنحاول من خاللها
التوصل إىل حل الدولتني".
(القدس دوت كوم)2016/4/29 ،

