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 اليوميات الفلسطينية
 4102 مارس/ آذار

 1/3/2014السبت، 
 من الحركةقدموا استقالتهم ر فتحاوي عنص 600ن كادر الفتحاوي محمود صالح، أكشف ال 

تعيين ية المنتخبة برئاسته بدون وجه حق، و قالة الهيئة التنظيمعلى إ ، احتجاجاً بمدينة بيت لحم
 .1آخرين

  عن قرار اتخذته الحركة منذ أيام "القدس دوت كوم"، لـحماسفي حركة  مطلعةكشفت مصادر ،
قيادي والناطق السابق باسمها أيمن طه بعد ثبوت تورطه في عدة قضايا مخالفة لقوانين بفصل ال

 .2الحركة والعالقة مع دول عربية من أبرزها مصر

 "التي تصدر من غزة، عددًا خاصًا بلغة "بريل" للمكفوفين، في خطوة  ،أصدرت صحيفة "فلسطين
 .3هي األولى من نوعها في األراضي الفلسطينية

  في الضفة  مليون دوالر للحكومة الفلسطينية 200ستقدم  بالدهالياباني أن  الخارجيةزير و أعلن
المدينة الصناعية الزراعية في  للموازنة والجوانب اإلنسانية والمشاريع، خصوصاً  دعماً  الغربية،
 .4أريحا

 2/3/2014األحد، 

  مصرية دعوى بحث محكمة  ،المكتب السياسي لحركة حماس عضو ،بو مرزوقأ موسىرفض
وقال إن حماس حركة تحرر وطني فلسطينية عملها  قضائية لتصنيف حماس حركة إرهابية.

 اً تصعيدوعّد ذلك  ويقتصر على األرض الفلسطينية المحتلة. ،يستهدف فقط العدو الصهيوني
 .5ظاهره قضائي وباطنه سياسي محض ،غير مبرر

  ات المصرية بتحمل مسؤولياتها القانونية السلط في غزة واألمن الوطني الداخلية وزارةطالبت
 .6وتقدير معاناة الناس في قطاع غزة ،وفتح معبر رفح بشكل فوري ودائم ،واألخالقية

  الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن نسب الفقر والبطالة في قطاع  اللجنة رئيسقال
 .7ألفاً  140العمل ما يزيد على  ، كما ارتفع عدد العمال المتعطلين عن%50الـ  تجاوزتغزة 

 قراراً  اتخذت لحركة فتح ن لجنة خاصة شكلتها اللجنة المركزيةأ "القدس العربي" صحيفة ذكرت 
عباس يقضي بفصل العشرات من أنصار دحالن من الحركة،  الحركة محمود رئيسصادق عليه 

 .8ى وقف مخصصاتهم المالية ورواتبهمإضافة إل
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  عدد المنازل التي بنتها "إسرائيل" للمستوطنين  حصاءات اإلسرائيلي إنلإل المركزي المكتبقال
، وذكر أن عدد 2012يبلغ مثلي ما بنته لهم في سنة  2013في الضفة الغربية المحتلة في سنة 

 .9قبل عام 133,1من  2013في  534,2مشروعات اإلنشاء الجديدة في المستوطنات قفز إلى 

  مئات األلوف من اليهود المتدينين "الحريديم" ضد القانون  لمحتلةغربي مدينة القدس اتظاهر في
 .10الخدمة العسكرية في جيش االحتاللالذي يفرض على شبانهم 

 "ي وقعت سرائيلاالحتالل اإلسلطات إن  لها، في بيان ،قالت "مؤسسة األقصى للوقف والتراث
على محيط المسجد األقصى من  يسّهل الطريق على جمعية "إلعاد" االستيطانية السيطرة اتفاقاً 

 .11الجهتين الغربية والجنوبية

 عاماً  83الثورة الفلسطينية إبراهيم محمد صالح الملقب "أبو عرب"، عن عمر يناهز  شاعر وفاة 
 .12في مدينة حمص السورية، بعد صراع مع المرض

 مية واإلعمار قال محمد اشتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس المجلس الفلسطيني للتن
ية يكلف االقتصاد الفلسطيني سرائيلأسير فلسطيني في السجون اإل 100,5"بكدار"، إن وجود نحو 

 .13مليون دوالر أمريكي 250 نحوسنويًا 

  نبيل فهمي في االجتماع السابع لمؤسسة ياسر عرفات عن دعم  المصري الخارجيةأعلن وزير
 .14حالة فشل المفاوضات فيللجانب الفلسطيني في أي توجه ستسلكه  بالده

  أعلنت عشرون منظمة حقوقية بلجيكية عن حملة لمقاطعة بضائع المستوطنات اليهودية في
ي في سرائيلبلجيكا، وطالبت االتحاد األوروبي باتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لالحتالل اإل

 .15فلسطين

  ى مجموعة من األطفال كرات مزينة بألوانه الحمراء والزرقاء إل عشربرشلونة  نادىأهدى
، القريبة من مدينة طولكرم بالضفة الغربية في بادرة تضامن صورالفلسطينيين بقرية كفر 

 .16معهم

 3/3/2014اإلثنين، 

 ميرتس" اإلسرائيلي زهافا غلؤون أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  حزب رئيسة ذكرت"
ماليين الجئ فلسطيني هو عبارة عن  5ادة قال لها: "إن االدعاء القائل إنني أنوي وأخطط إلع

نكتة ليس أكثر، فأنا ال أريد تدمير إسرائيل، ولن يعود أي الجئ إلى داخل إسرائيل دون موافقة 
اإلسرائيليين، لكنني أنتظر وأتوقع من إسرائيل أن توافق على تحديد )كوتا( عددية تتعلق بعدد 

 .17الالجئين الذين يمكنها استيعابهم سنويًا"
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 اإلسرائيلية لشؤون التشريع مشروع قانون "نظام الحكم" في "إسرائيل"، الذي  الوزارية اللجنةقرت أ
، وذلك في خطوة تهدف %3.25إلى  %2في االنتخابات النيابية من  الحسميتضمن رفع نسبة 

 .18لمنع دخول األحزاب العربية إلى الكنيست
  هد واشنطن، أنه تم تعديل معاهدة "كامب ي بمعسرائيلالمحلل السياسي اإل ،ايعاري أيهودصرح

ي. وقال سرائيل، بدون إعالن ذلك للشعبين المصري واإلسراً  "إسرائيل"ديفيد" للسالم بين مصر و
نه "لدينا تعاون غير مسبوق في النطاق ، إ23/2/2014 فيبحسب فيديو تم تسجيله  ،ايعاري

ن جاز لي أن أقول، الحميمية بين  الجيش المصري وأجهزة المخابرات، وهذا و  إسرائيلوالكثافة، وا 
 .19مبارك وال حتى في عهد السادات" التعاون لم نحظ به ال في عهد

  أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن عدد الضحايا الالجئين الفلسطينيين في
اط/ فبراير وشب 2011الجئًا فلسطينيًا خالل الفترة الممتدة ما بين آذار/ مارس  081,2سورية بلغ 

2014
20. 

  باراك أوباما إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يقود  األمريكي الرئيسقال
 .21الدولة اإلسرائيلية إلى مسار السالم إذا اختار ذلك

  لن نقبل بأي سالم يعرض أمن "إيباك"،  أمام لجنةجون كيري  األمريكيالخارجية  وزيرقال
و"ليس لدينا أي أوهام ولن نكرر خطأ االنسحاب الفردي من لبنان أو غزة... "إسرائيل" للخطر، 

 .22لن نسمح بأن تصبح الضفة الغربية غزة أخرى"

 4/3/2014الثالثاء، 

 داخل  حماس الفلسطينية مؤقتاً  حركةالمستعجلة بحظر أنشطة  لألمورمحكمة القاهرة  قضت
معيات أو تنظيمات أو مؤسسات ينبثق منها من جماعات أو ج مامصر، وكذلك حظر كل 

متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم، وذلك لحين 
 .23المسلمين الفصل في دعاوى الجنائية المنظورة والمتعلقة بجماعة اإلخوان

  الحركة وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق قرار القضاء المصري بحظر
 .24في مصر بالمسّيس الذي يستهدف تصدير األزمة الداخلية

  محمود الزهار إن قرار المحكمة المصرية بحظر نشاط حركة د. قال القيادي في حركة حماس
 .25دورها في رعاية المصالحة الفلسطينية مصرحماس سوف يفقد 

 س في مصر ناتج "إن الحكم بحظر أنشطة حما فتح:حركة باسم  المتحدث، قال أحمد عساف
 .26"عن تدخالت حماس في الشأن المصري
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 وجهاً ، مفي كلمة في واشنطن أمام لجنة "إيباك" بنيامين نتنياهو اإلسرائيليرئيس الوزراء  قال 
رائع، من دون محمود عباس: "اعترف بالدولة اليهودية من دون ذ ةالفلسطينيالسلطة لرئيس كالمه 

 .27إسرائيل بالالجئينن أن يتخلوا عن أوهامهم بإغراق قل للفلسطينييتأجيل. الوقت حان... 

 بسجن الشيخ رائد صالح حكماً  المحتلةالقدس  غربي في اإلسرائيلية محكمة الصلح أصدرت، 
أشهر أخرى مع  8و فعلياً  أشهر سجناً  8لمدة  ،رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني
2007 سنةلتي تعود أحداثها إلى وقف التنفيذ، فيما يتعلق بقضية وادي الجوز ا

28. 

  الوليد بن طالل بن عبد العزيز مدينة رام هللا في الضفة الغربية، والتقى  السعودي األميرزار
وسام نجمة  عباسمحمود عباس وعددًا من رجال األعمال، وقلده الفلسطينية  السلطةرئيس 

ومؤسسة الوليد بن طالل الخيرية  وتم توقيع اتفاق بين وزارة الزراعة الشرف من الدرجة العليا.
 .29لدعم المشاريع الزراعية في فلسطين

 5/3/2014األربعاء، 

 في محاولة لدخول  ،ناشطة دولية وصلن إلى مطار القاهرة 62على  المصرية السلطات تحفظت
 .30لترحيلهن قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري، تمهيداً 

 من أنصار  97الفلسطينية قررت وقف رواتب  ن السلطةن مصدر فلسطيني في حركة فتح أأعل
 .31لمخالفة السياسة العامة للسلطة ،حسب نص القرار ،جهزة السلطةأالعاملين في  دحالنمحمد 

  أيوب  ية خاصة المطارد رقم واحد بالضفة الغربية من قادة حماس العسكريينإسرائيل قواتاعتقلت
كان القواسمي معتقاًل في الزنازين االنفرادية و  .من مطاردته عاماً  16، وذلك بعد القواسميأحمد 

 .32في سجن الجهاز الوقائي في الخليل، وأفرج عنه قبل حوالي أسبوعين

  يران مزاعم إسرائيلية باعتراض سفينة في البحر و  الحكومة الفلسطينية في قطاع غزةنفت كل من ا 
مستشار رئيس  ،طاهر النونو لحة من إيران نحو قطاع غزة، وقالشحنة أس تحملاألحمر 
نها "كذبة إسرائيلية  ،إسماعيل هنيةالفلسطينية الحكومة  إن المزاعم اإلسرائيلية "مزحة سخيفة"، وا 

طالة أمده"  .33جديدة تهدف إلى تبرير حصار غزة وا 

  على إنشاء لجنة فرعية تتخصص في قضية  سرائيليالداخلية التابعة للكنيست اإل لجنةصادقت
 .34األقصى حظيت بمباركة منظمة "أمناء الهيكل" المتطرفةإلى المسجد  اليهوددخول 

  إلى قطع مساعدات بالده إلى السلطة  حكومة بالده ، لويد بو،الشيوخ األمريكي مجلس عضودعا
 .35الفلسطينية، متهما إياها بـ"تمويل اإلرهاب وتشجيعه"
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  تأثير على عمل  األونروا في قطاع غزة، إنه ال يرى وجود أي وكالة مدير ،تيرنر روبرتقال
 .36األونروا جراء قرار محكمة مصرية يحظر نشاط حركة حماس

 6/3/2014الخميس، 

 أن قادة األجهزة االستخباراتية  ،حرونوتأصحيفة يديعوت بالمعلق العسكري  ،رون بن يشاي ذكر
لجيش المصري بعد عزل ية امتدحوا بشكل كبير التحول الكبير الذي طرأ على سياسة اسرائيلاإل
 .37فيما يتعلق بتشديد الحصار على المقاومة في غزة اً رئيس محمد مرسي، وخصوصال

  إن "قناة االتصال" بين حركته والسلطات  ،القيادي في حركة حماس ،البردويل صالح .دقال
 المصرية المتمثلة في جهاز المخابرات العامة ظلت قائمة حتى بعد قرار المحكمة المصرية

 .38مقراتها في القاهرة لحركة وا غالقبحظر نشاط ا

  بقي منهن مطار  نالمعتصمات بمطار القاهرة الدولي، بمغادرة م الدوليات الناشطات أزمةانتهت
 .39ة لقطاع غزة والدخول من منفذ رفحطلب زيارة المجموع بعد رد ،القاهرة

  تنياهوي بنيامين نسرائيلفي لقاء جمعه ورئيس الوزراء اإل ،باراك أوباما األمريكيالرئيس قال :
لدينا الفرصة فيما أعتقد لنتحرك فيما وراء األحداث األخيرة خالل األعوام العديدة الماضية، إلى "

أن وصلنا لنقطة حيث يوجد مرة أخرى مسار شرعي نحو انتقال سياسي داخل مصر، وهذا هام 
 .40كما أنه مهم ألمن أمريكا" إسرائيلألمن 

 شريكة  إسرائيلقة، على مشروع قانون يعتبر صادق مجلس النواب األمريكي بأغلبية ساح"
ّما يمنحها مكانة خاصة. ويحتاج القانون لمصادقة مجلس  ،للواليات المتحدة" مركزيةاستراتيجية 
 .41الشيوخ عليه

 7/2/2014الجمعة، 

  خالل كلمته أمام الشبان من أنصار الشبيبة الفتحاوية في  ،الفلسطيني محمود عباس الرئيسأعلن
" أو البقاء بمكان اإلقامة الحالي أو إسرائيلأن عودة الالجئين ستكون إلى " ،ربيةالضفة الغ

 .42الهجرة

 ستتخلى عن "بعض المستوطنات" في  "إسرائيل"ي بنيامين نتنياهو إن سرائيلقال رئيس الوزراء اإل
لكنه سيعمل على تقليص  ،األراضي الفلسطينية المحتلة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق سالم

 .43عدد الجيوب االستيطانية التي سيتم تفكيكها إلى أقل عدد ممكن

 23مكون من  خّرجت قيادة حرس الرئاسة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة أول فصيل نسائي 
 .44ضابطًا فلسطينية متخّصص بالعمليات الخاّصة ومجال "مكافحة اإلرهاب"
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 ن البرلمان األوروبي بزيارة األسرى الفلسطينيين ية السماح لبعثة مسرائيلرفضت وزارة الخارجية اإل
 . 45في سجون االحتالل

 8/3/2014السبت، 

  1967على حدود  الدولة الفلسطينيةقيم يريد أن إنه ي محمود عباسالفلسطينية  السلطة رئيسقال 
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني "وافق على وجود طرف ثالث في  ،القدس شرقيوعاصمتها 
ي على أمنه مع قبولنا أيضا بدولة سرائيللسطينية لحفظ األمن، وذلك لطمأنة الجانب اإلاألرض الف
 .46"لسالح مع وجود قوة شرطية قويةخالية من ا

  حادي الجانب مين نتنياهو إنه ال يفضل اللجوء إلى االنسحاب األي بنياسرائيلاإل الوزراءقال رئيس
ل إن أي "انسحاب أحادي الجانب نفذته . وقاة الغربية في حال فشلت المفاوضاتمن الضف
 .47حتى اآلن لم يضمن االستقرار واالحتياجات األمنية للدولة" إسرائيل

  إن "اتفاق  :مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة ،التفكجيقال خليل
سطينيين، بعد ضّم ي "يبقي نحو ألفي كم فقط من مساحة الضفة الغربية بيّد الفلمريكاإلطار" األ

ي، ووضع أخرى تحت الحكم الذاتي، واقتطاع غور سرائيلمن الكتل االستيطانية للجانب اإل 70%
 .48األردن"

  في بيان لها، المجتمع الدولي واألمم "أسيسكو"اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  المنظمةطالبت ،
 .49رائيلية على المسجد األقصىاإلس ي يفرض السيادةإسرائيلالمتحدة برفض مشروع قانون 

 9/3/2014األحد، 

  ي بنيامين نتنياهو إن التوصل إلى أي اتفاق سالم مع الفلسطينيين سرائيلاإل الوزراءقال رئيس
 .50آخر على األقل سيستغرق عاماً 

  أنه ناشد  ،يسرائيلإلذاعة الجيش اإل ،طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات رئيسصرح
 .51"إسرائيل"باس التخلي عن محادثات السالم مع ع محمودالرئيس 

 دولة اإلمارات العربية في قطاع غزة إن العامة واإلسكان يوسف الغريز  األشغال وزير قال
مشروع مدينة األسرى المحررين المنوي إقامته وسط قطاع قف العمل في المتحدة أبلغتنا بتو 

 .52غزة

  الحية أي توجه لدى حركته لتغيير الرعاية نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل
 .53المصالحةالمصرية لجهود 
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  بنيامين نتنياهو إلى اإلسرائيلية التي يرأسها حكومة الي" سرائيلاألمن القومي اإل أبحاثدعا "مركز
المساعدة في عدم تحسين فرص حزب العدالة والتنمية التركي بالفوز في االستحقاقات 

 .54االنتخابية

  لم  المصري الجيش، إن السابق المصرية عنان، رئيس أركان القوات المسلحة سامي الفريققال
 .55يناير 25إلى األراضي المصرية خالل ثورة  يرصد تسلل عناصر حماس وحزب هللا

  مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني إن إيران تدعم حركة حماس على اعتبار أنها  رئيسقال
 .56ران مع حركة حماس "جيدة"ة إيأن عالق على وأكد ،تيار مقاوم

  ـ"إسرائيل"االعتراف ب "القاطع"رفضهم  ،في ختام اجتماعهم بالقاهرة ،العرب الخارجية وزراءأعلن 
 .57دولة يهودية

  الدولية الجيش السوري باستخدام الجوع كسالح حرب، خاصة في حصاره  العفو منظمةاتهمت
 .58دمشقلمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بالعاصمة 

 10/3/2014اإلثنين، 

  أنها طورت  ،في مؤتمر صحافي ،عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس كتائبأعلنت
 .59منظومتها الصاروخية وتوعدت بضرب أي جهة تواجهها

  الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية إن المقاومة الفلسطينية في غزة خط أحمر ال  الحكومةقال رئيس
 .60نها، مؤكًدا أنها "حق ثابت أصيل ال تنازل عنه"يمكن التنازل ع

  ن ، إفي المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سابقلعضو المجدالوي، ا جميلقال
الجبهة الشعبية إلنهاء  عباس أعطى موقفًا ايجابيًا بشأن مبادرةالسلطة الفلسطينية محمود رئيس 
 .61االنقسام

  في خطوات  حماس محمود الزهار، عن شروعد. ة حماس عضو المكتب السياسي لحرككشف
 .62اً مهورية اإلسالمية اإليرانية قريبمن شأنها إحداث تطور في العالقة مع الج

  القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح، إن حماس لم تقدم للشعب الفلسطيني سوى  أسامةقال
 .63لتقسيم األراضي العربية مهيداً يهدفون لتقسيم الشعوب ت "اإلخوان"أن  الخراب والدمار، مضيفاً 

  64مخيم عين الحلوةفي  جميل زيدان في حركة فتح العقيداغتيل. 

  أدين بتفجير  48على شاب من فلسطيني  عاماً  25بالسجن  ية أمس حكماً إسرائيلأصدرت محكمة
21/11/2012حافلة في تل أبيب في 

65. 
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  قرار  إنية السابق، سرائيلرية اإلدلين، رئيس شعبة االستخبارات العسكعاموس ي الجنرالقال
"، يفتح الباب على مصراعيه، أمام "إرهابية السعودية، اعتبار جماعة اإلخوان المسلمين جماعة

، ألنه سيضيق الخناق على أطراف كانت تمثل تهديدًا صريحًا للكيان ـ"إسرائيل"تحوالت إيجابية ل
 .66يسرائيلاإل

 إن في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربيةي وزير االقتصاد الوطن ،قال د. جواد ناجي ،
2013 سنة مليون دوالر أمريكي خالل 800إجمالي الصادرات الفلسطينية، لم تتجاوز 

67. 

  في تل  أمنيأمام مؤتمر  ،شابالند، الملحق العسكري للسفارة األمريكية في تل أبيب جوناقترح
 .68صواريخ لتشمل األردن وربما مصرنطاق منظومتها المضادة لل "إسرائيل" توسعأن  ،أبيب

  مليون دوالر  429يقضي بتحويل مبلغ  إسرائيلأعلنت وزارة الدفاع األمريكية عن "توقيع اتفاق مع
نتاج منظومات القبة الحديدية المضادة للصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى"  .69لغرض تطوير وا 

 11/3/2014الثالثاء، 

  إقامة دولة فلسطينية، وعلى لن يتنازل عن  هنعلى أ ود عباسالسلطة الفلسطينية محم رئيسشدد
 .70الضغوط الكبيرة التي تمارس علينا""رغم بال إسرائيل"دولة "قبل بيهودية ين أال يمكن أنه 

  ية سرائيلأنها استولت على الطائرة اإل ،الذراع العسكري لحركة حماس ،القسام كتائبأعلنت
 .71الصغيرة تحطمت جنوب قطاع غزة

 على 120من مجموع  67ي أمس بأصوات نواب االئتالف الحكومي "سرائيلاإل الكنيستدق صا "
 .72%25.3إلى  %2قانون "الُحكم" وفي صلبه رفع نسبة الحسم في االنتخابات العامة من 

  رامات  عمرةوحدة استيطانية في مست 387لبناء  ية الثالثاء عطاءً سرائيلاإلسكان اإل وزارةأصدرت"
 .73قعة شمالي مدينة القدس المحتلةالوا شلومو"

  النهائية النتخابات بلدية الناصرة أن علي سالم رئيس قائمة ناصرتي فاز على  النتائجأظهرت
عامًا رامز جرايسي، بفارق  20منافسه رئيس الجبهة الديمقراطية ورئيس بلدية الناصرة على مدار 

 .74صوت 400,10

  .ية قدمت اعتذارًا رسميًا سرائيلأن الحكومة اإل ،األردنيرئيس الوزراء  ،هللا النسور عبدأعلن د
ي سرائيلعلى يد جنود االحتالل اإل 10/3/2014في  لألردن على حادثة مقتل القاضي رائد زعيتر

ية كذلك على فتح تحقيق مشترك بالحادثة يشارك سرائيلعلى معبر الكرامة، ووافقت الحكومة اإل
 .75فيه الجانب األردني



 2014 مارس/ آذار__________________________________________________________ 

 9       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 12/3/2014األربعاء، 

  ز من طرا صاروخاً  130 بـ اإلسرائيليةات ستوطنمال" مسؤوليتها عن استهداف القدس"سرايا أعلنت
 .76ومحلي الصنع وقذيفة هاون 107

  أمام أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري  ،الفلسطينية محمود عباس السلطةقال رئيس
متورط في و  ،عرفاتياسر متورط بقتل ن إن القيادي السابق في الحركة محمد دحال ،لحركة فتح

وقال: "عندما أجرى التحقيق عزام األحمد وأنهاه  محاولة اغتيال الشهيد صالح شحادة األولى.
هشام م محمد أبو شعبان وأسعد الصفطاوي و وه قتلوا بإيعاز من دحالن، 6أن هناك كانت النتيجة 

 .77"ف وخالد محمود شحدةمكي، وخليل الزبن ونعيم أبو سي

  العمليات  "سيواصل إحباط سرائيليجيش اإلالي بنيامين نتنياهو إن سرائيلاإل الوزراء رئيسقال
 اً أن يعتدي عليه، وسيكون ردنا قوي اإلرهابية التي ترتكب ضده، وسيستمر في ضرب من يريد

 .78للغاية"

  في قطاع  اً هدف 29ي أغار على سرائيلأن سالح الجو اإل سرائيليجيش اإلال بلسان الناطقأعلن
 .79غزة ردًا على رشقات الصواريخ سقطت على مستوطنات غالف غزة

  قانون "االستفتاء العام"، الذي يقضي بعرض أي اتفاق لحل الصراع اإلسرائيليأقر الكنيست ،
قانون  كما أقر ية" لالستفتاء العام،سرائيلمن مناطق تقع تحت ما يسمى "السيادة اإل يشمل انسحاباً 
 .80نين اليهود "الحريديم"ري، الذي يفرض التجنيد على الشبان المتديالتجنيد العسك

 81للمرة السادسة والستين ي قرية العراقيب البدوية في صحراء النقبسرائيلهدم االحتالل اإل. 

  طاع غزة، منذ تموز/ يوليو نفق تهريب بين سيناء وق 370,1أنه دمر  المصري الجيشأعلن
2013

82. 

  إن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح  :عاموس جلعادلجيش اإلسرائيلي في ا احتياط اللواءقال
تراجعت  سرائيلأقصى اإلخوان المسلمين وعالقاتنا مع مصر جيدة، وكذلك الكراهية إل"السيسي 

وُيديرون حرب  ،من األنفاق المؤدية إلى غزة %95إلى  90هناك، والمصريون نجحوا بإغالق من 
 .83سيناء" صارمة وعنيدة ضد القاعدة في

  لاللتزام بتوصية 18/3/2014النواب األردني الحكومة األردنية حتى يوم الثالثاء  مجلسأمهل ،
عن الجندي األردني المسرح أحمد الدقامسة،  واإلفراجي من عّمان سرائيلالمجلس بطرد السفير اإل

 .84د زعيترتحت طائلة حجب الثقة عن الحكومة، وذلك ردًا على اغتيال االحتالل القاضي رائ
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  مليون  30قطري ) ريـالماليين  110أنها قررت تزويد قطاع غزة المحاصر بما قيمته  قطرأعلنت
 .85لتشغيل محطات الكهرباء في القطاعالالزم  الوقوددوالر( من 

  سواء كانت من  انيا تعارض المقاطعة،: "إن بريطالبريطاني، ديفيد كاميرون الوزراءرئيس قال
يين أو الجامعات التي تحاول خنق التبادل سرائيلتقوم بحمالت الستبعاد اإل التيالنقابات العمالية 

كوطن للشعب اليهودي، لن ترتكز أبدًا على قرارات  إسرائيلاألكاديمي"، مشيرًا إلى أن "مكانة 
 .86سياسيون هواة" بتمريرهاجوفاء قام 

 13/3/2014، الخميس

  اتفاق تهدئة برعاية مصرية  اً اإلسالمي، "وقعنا سابقاألمين العام لحركة الجهاد  ،حشلّ  رمضانقال
دو جرائمه كان قرار "كسر الصمت"، لكننا لم نوقع صك استسالم، لكننا أمام مواصلة الع

: "نحن وحماس شركاء في الحرب والسلم، وهناك اتفاق عام على حق المقاومة في الرد.. وأضاف
نصب أعيننا، ومن المعيب أن نصمت  ونضع كفصائل مقاومة مصلحة شعبنا ،لسنا هواة حرب

 .87على الحرب المتواصلة باالستيطان والتصعيد"

  التصعيد  شجب العدوان والتصعيد العسكري بكل أشكاله بما فيهاي إنه عباس محمودقال الرئيس
طالق   .88من القطاع الصواريخاإلسرائيلي في قطاع غزة، وا 

 عادة تثبيت التهدئة في قطاع غزة بعد "الجهاد اإلسالمي" أن مصر نجحت في إ  حركة أعلنت
 .89يةسرائيليومين من االعتداءات اإل

  حفنة "دحالن ومحمد باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن الحركة لن تسمح ل المتحدثقال
المجرمين الكذابين والمتآمرين معه، الذين يستغلون أموال الشعب الفلسطيني التي سرقوها، من 

 ."كما تآمروا على الرئيس القائد الشهيد ياسر عرفات قبل وأثناء حصاره]عباس[ النيل من الرئيس 
جه عدالة وقضاء الشعب بات الرقم واحد في قائمة الهاربين من و  وأضاف القواسمي، "إن دحالن

 .90الفلسطيني"

  ائيل" ، وزير االقتصاد ونائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إن البيئة اإلقليمية تسمح لـ"إسر بنيت نفتاليقال
بهامش مرونة كبيرة في مواجهة المقاومة في قطاع غزة. وأشار بنيت إلى أن هناك شراكة بين 

 العربي"إسرائيل" واألنظمة العربية في الحرب ضد جماعة اإلخوان المسلمين، منوهًا إلى أن العالم 
 .91سيدعم أي عمل عسكري الجتثاث حماس ألنها تمثل ذراعًا من أذرع اإلخوان المسلمين

  الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن، عن رفضه  ثيوفيلوس البطريركعبر
 .92سرائيلية على الحرم القدسي الشريفلمناقشات الكنيست حول فرض السيادة اإل



 2014 مارس/ آذار__________________________________________________________ 

 11       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 الواليات المتحدة تعتقد بضرورة اعتراف الفلسطينيين "ن إاألمريكي جون كيري  الخارجية وزير قال
 .93هودية"كدولة ي بإسرائيل

  محمود عباس  السلطة الفلسطينية رئيس اتفق معالخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه  وزيرقال
 .94سطينية لالستثمار في المناطق "ج"شركة فل مئةعلى تقديم دعم ل

 نظمه ي" في الواليات المتحدة، خالل االحتفال الذي تسرائيلمنظمة "أصدقاء الجيش اإل جمعت
 .95دوالر في ليلة واحدة مليون 27، مبلغ جيش اإلسرائيليسنويًا، دعمًا لل

 14/4/2014الجمعة، 

 ن "عيد المساخر )بوريم( إ :فيسبوكالي شمعون بيريز، على صفحته في سرائيلاإل الرئيس كتب
ليكم الثياب التنكرية  التي كنت البسها أواسط السبعينيات ليس المناسبة الوحيدة التي نتنكر فيها. وا 

ردني الملك حسين قبل توقيع اتفاقات توجه للقاء العاهل األالعشرين[.. عندما كنت أ]من القرن 
 .96السالم"

 إن أعداد المهاجرين من الدولة العبرية  سرائيليةقال تقرير صادر عن دائرة اإلحصاء المركزية اإل
ألف  521، حيث بلغ عددهم 2013 سنةمقارنة مع  %10بنسبة  2014 سنة ارتفع منذ بداية

2013سنة ألف يهودي هاجروا خالل الفترة ذاتها من  474ودي مقابل يه
97. 

 لحزب هللا  ي إن قوة تابعة لسالح المدرعات قصفت موقعاً سرائيلقال ضابط كبير في الجيش اإل
، أدت يارة عسكرية عند الحدود مع لبنانفي منطقة مزارع شبعا في أعقاب انفجار لغم قرب س

 .98ى جرح ثالثة عسكريينإل يديعوت أحرونوتحسب صحيفة 

 عن بنوعرف  في لندن. عاماً  88توني بن عن بحزب العمال والناشط  البريطاني السياسي اةوف 
 .99ومواقفه المؤيدة لقضيتهم ،دفاعه عن حقوق الفلسطينيين

 15/3/2014السبت، 

 نسحبنا ( إذا امن )أبو مازن حماس بدالً  ي، موشيه يعلون، "سوف تحلّ سرائيلاإل الدفاعوزير  قال
 .100من الضفة الغربية"

  حماس أحمد يوسف إن حركته "ترحب بالمبادرة األردنية للمصالحة في حركة  القياديقال
الفلسطينية، ما قد يمهد لزيارة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل عمان قريبًا لمناقشتها، وبحث 

 .101إمكانية نقل المكتب السياسي إليها"
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  إن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت سوريةلسطينيي "العمل من أجل ف مجموعةقالت "
وشباط/ فبراير  2011خالل الفترة الممتدة ما بين آذار/ مارس التعذيب في السجون السورية 

 .102شخصاً  150بلغ  2014

  أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، من أهمية استقالة عضو المجلس سفيان  ،مقبولقلل أمين
أمام على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس  التي قدمها مكتوبة، أمس، احتجاجاً أبو زايدة، 

 .103أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري لحركة فتح

  مما أدى إلى انقطاع التيار في أنحاء  ،الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل محطةتوقف
 .104القطاع بعد أن نفد فيها الوقود

  لسابق بالجيش األردني أحمد الدقامسة أنه قرر البدء بإضراب مفتوح عن الطعام ا الجنديأعلن
 .105من االعتقال في السجون األردنية عاماً  17حتى اإلفراج عنه بعد 

 16/3/2014األحد، 

 قطاع غزة اليوم في مرمى النيران وفي " السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن المكتبرئيس  قال
القضية الفلسطينية اليوم بأمّس الحاجة "؛ موضحًا أن "قريب ومن البعيدمرمى االستهداف، من ال

أن تخرج من حالتها الراهنة التي تكالبت عليها المؤامرات، وال مخرج لها إالَّ بتجديد روح المقاومة 
 .106"والجهاد واالستشهاد، والذي سيكون قريبًا بإذن هللا

  على قناة  "العاشرة مساء"في حواره مع برنامج  ،القيادي السابق في حركة فتح، دحالنقال محمد
ودّمر منظمة  محمود عباس، دّمر فتح، ودمر السلطة، ةالفلسطينيالسلطة رئيس ، إن دريم

أجاب دحالن: عباس غائب عن وعن اتهام عباس له بقتل قادة فلسطينيين؟ التحرير الفلسطينية، 
 .107الوعي، و"فاقد للذاكرة"

  إنه "من المؤسف للغاية أن كيري أخطأ  :ي جلعاد اردان، لإلذاعة العامةسرائيلاإل البيئةقال وزير
 .108("إسرائيلومارس ضغوطًا على الطرف الخاطئ )

  بانطالق مبادرة "أطول سلسلة بشرية  من الفلسطينيون في ساحة باب العامود إيذاناً  اآلالفتجمع
 .109قارئة حول سور القدس"

  منظمة أهلية من  80ية عريضة موقعة من أكثر من المنظمات األهلية الفلسطين شبكةأصدرت
مختلف القطاعات تطالب الرئيس محمود عباس، "بالتمسك بالثوابت وحقوق شعبنا ورفض كل 

 .110ية"مريكالضغوط األ



 2014 مارس/ آذار__________________________________________________________ 

 13       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  ن إغالق معابرإغزة، مفيد المخلالتي،  الفلسطينية في قطاعحكومة الفي  الصحةقال وزير 
 .111من القائمة األساسية لألدوية %30دوية، تمثل من األ صنفاً  145تسبب بنفاذ  القطاع

 17/3/2014اإلثنين، 

  رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في خالل لقائه مع  ،ي باراك أوبامامريكاأل الرئيسقال
 أعتقد أن اآلن هو الوقت المناسب ليس فقط للقادة من كال الجانبين إنني" البيت األبيض:

 تغتنم هذه الفرصة من أجل السالم... لشعبي الجانبين أن ولكن أيضاً  ]الفلسطيني واإلسرائيلي[
السياسية الصعبة ، بل صعب للغاية، يتعين علينا اتخاذ بعض القرارات األمر صعب جداً 

لنتمكن من التقدم إلى األمام، وأملي هو أن نتمكن من االستمرار في رؤية تقدم في  والمخاطر
 .112األيام واألسابيع المقبلة"

 ي باراك مريكن الرئيس األأبو ردينة أنبيل  السلطة الفلسطينية الرسمي باسم رئاسة الناطقلن أع
 .113على الرئيس عباس بشكل رسمي" أوباما لم يعرض االتفاق اإلطار

  السفارات في عدة عواصم عربية وعالمية باالستعداد لمرحلة من محمود عباس  الرئيسطلب
 .114، تحسبًا من انهيار عملية السالمترة المقبلةجديدة من العمل الدبلوماسي في الف

  فتح حكومة حركة حماس في قطاع غزة بمنعها من إقامة فعاليات تأييد للرئيس  حركةاتهمت
محمود عباس، لمواجهة الضغوط األمريكية التي تمارس عليه، في إطار المفاوضات الجارية مع 

 .115"إسرائيل"

  ي تصريحات نشرها موقع صحيفة "معاريف" على ف ،شمعون بيريز اإلسرائيلي الرئيسقال
علينا العمل مع السلطة "ويتوجب س محمود عباس شريك حقيقي للسالم"، "إن الرئي :االنترنت

كونه رجل مبادئ ولديه مواقف واضحة ضد االرهاب والعنف، وهو  عباسالفلسطينية والرئيس 
 .116جيد"شريك 

  تعازيه  في مكالمة هاتفية، ،لملك األردنيلإنه قدم شمعون بيريز لصحفيين  اإلسرائيلي الرئيسقال"
األردني لقتل القاضي زعيتر ولعائلة الراحل. واستخدم بيريز عبارة األسف،  للشعبالعميقة" 

 .117ية أردنية الستكمال التحقيق في حادثة قتل زعيترإسرائيلوتحدث عن بدء عمل لجنة مشتركة 

  ن يعتقدون بوجود عنصرية يعاني منها المجتمع من اإلسرائيليي %95للرأي إن  استطالعقال
اإلسرائيلي، وأظهر االستطالع أن األثيوبيين اليهود الذين هاجروا إلى "إسرائيل" في العقود الثالثة 

 .118هم أكثر الشرائح في المجتمع اإلسرائيلي تعرضًا للسلوك العنصري 48األخيرة، يليهم فلسطينيو 
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 شهر شباط/، أن اقتحامات المستوطنين منذ سان في بريطانياالعربية لحقوق اإلن المنظمة ذكرت 
 .119عملية اقتحام ألف وحتى اآلن بلغت أكثر من 2014فبراير 

  مبنى في  697ي عن تسببها بهدم سرائيلأمني لوزارة األمن الداخلي لالحتالل اإل تقريركشف
2013 سنةالنقب خالل 

120. 

 من  %89، أن مناصرة العالمية "آفاز"مجموعة الرعته  أظهرت نتائج استطالع رأي علمي
ويظهر  فلسطينيي الضفة وغزة يرفضون اتفاق "اإلطار" الذي اقترحته الواليات المتحدة األمريكية،

فقط يدعمون  %12، و"إسرائيل"من المستطلعين يرفضون االعتراف بيهودية  %88أن االستطالع 
 .121االعتراف

  بقاء القضية الفلسطينية حّية طيلة األعوام "ن ، إامنئيعلي خاألعلى للثورة اإليرانية  المرشدقال
الماضية برغم مختلف المؤامرات التي حاكتها جبهة االستكبار كان بفضل الثورة اإلسالمية في 

 .122إيران والنداءات المخلصة التي أطلقها اإلمام الخميني"

 18/3/2014الثالثاء، 

  ن إصرار السلطات المصرية على إ ،انفي بي ،حماسحركة المتحدث باسم  ،برهوم فوزيقال
حكام حصار غزة  جريمة ضد اإلنسانية بكل المعايير والمقاييس وجريمة بحق "إغالق معبر رفح وا 
 .123"الشعب الفلسطيني وأهلنا في القطاع

  لضلوعه بما قالت فتح إنها ستالحق رجل األعمال المصري نجيب ساويرس، قضائياً  حركةقالت ،
 .124بنا وعلى الرئيس محمود عباس، وتدخله في الشأن الداخلي الفلسطيني"إنها "مؤامرة على شع

  أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة بدورية في  من وحدة المظليين جنودأربعة إن  اإلسرائيلي الجيشقال
 .125من هضبة الجوالن "إسرائيل"الجزء الذي تحتله 

  عدد الدول المستوردة لصادراتها ية القيام بعملية توسيع جوهرية لسرائيلالدفاع اإل وزارةقررت
األمنية، التي تتصل باألسلحة أو الخبرة األمنية غير السرية، من دون الحصول على إذن مسبق 

100إلى  39من أجل ذلك، على أن ُيرفع عدد هذه الدول، من 
126. 

  ي خطة لتشجيع يهود فرنساسرائيلية صوفا الندفر، للكنيست اإلسرائيلاإل االندماجقدمت وزيرة 
ل السنوات ألف يهودي فرنسي إلى القيام بذلك خال 15، تهدف إلى دفع "إسرائيل"إلى  الهجرةعلى 

"إسرائيل" خالل هاجروا من فرنسا إلى  يهودياً  3,348 نأوتفيد وزارة االندماج، الثالث المقبلة. 
2012 خالل سنة 972,1 ن العدد لم يزد عنأ، في حين 2013سنة 

127. 
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  ية إسرائيلمجندة  97لمؤسسة األقصى للوقف والتراث محمود أبو العطا إن اإلعالمي  المنسققال
 .128على شكل مجموعتين، ونظمن جولة بباحاته األقصى المسجداقتحمن 

  يع المستوى زار "إسرائيل" مؤخرًا،رف اً عسكري اً مصري اً العبرية أن وفد هآرتس صحيفةكشفت 
" بالتعاون مع شعبة إسرائيلق مختلفة في "وأضافت أن البعثة المصرية قامت بالتجوال في مناط

 .129ي ووزارة الخارجيةسرائيلالتخطيط في الجيش اإل

  المصري ملف التفاوض مع الجهاديين في سيناء المكلف من الرئيس  مسؤول ،سالم مجديقال
جنود المصريين في وله دور بارز في قتل ال ،إن محمد دحالن له رجال في سيناء :محمد مرسي
2012صيف التي وقعت في رمضان  ألولىقضية رفح ا

130. 

  قال د. نبيل العربي، األمين العام لجامعة الدول العربية، إن تغير قناعات بعض دول الجوار من
وشدد على أنه ضد حصار ميد األمور بين الطرفين، سهم في تجأالمصالحة بين حماس وفتح 

 .131"ست كلها حماسقطاع غزة، وقال: "غزة لي

 سان الخارجية األمريكية "هناك بعض الضغوط واللغط حول تحرير األسرى بل الناطقة قالت
وهذا األمر  ،يين تنفيذ اتفاق تحرير األسرىسرائيليجب على اإل ،الفلسطينيين نهاية الشهر الحالي

 .132اتفق عليه بين األطراف ونحن ندعم إطالق سراح األسرى حسب االتفاق"

 مهاجر سوري وفلسطيني واريتري كانوا يعبرون البحر  600اإليطالية أنها أنقذت  البحرية أعلنت
 .133المتوسط على متن قاربين مكتظين

 19/3/2014األربعاء، 

 ن المقاومة الفلسطينية لن تنسى األسرى إالحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية  رئيس قال
 .134وستعمل على تحريرهم بكل الوسائل في سجون االحتالل،

 مجدي حماد، شقيق وزير الداخلية في قطاع غزة فتحي حماد، بعد معاناة  المحرر األسير اةوف
 .135طويلة مع مرض عضال

  الوزراء في حكومته ونواب الكنيست من كتلة هوي بنيامين نتنياسرائيلالوزراء اإل رئيسطالب ،
حيال  توجهًا إيجابياً  "إسرائيل"وأن تبدي  ،بعدم إطالق تصريحات ضد الفلسطينيين "الليكود بيتنا"

 .136المفاوضات لكي يظهر الفلسطينيون أمام الرأي العام الدولي كرافضي سالم

 ي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع موشيه سرائيلكشف ضباط كبار في الجيش اإل
ري تعليمات للجيش بمواصلة االستعدادات خالل العام الحالي لشن هجوم عسك أصدرايعالون، 

 .137نووية في إيرانعلى المنشآت ال
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  ية تسيبي ليفني، سرائيل، طلب وزيرة القضاء اإلالدستور في الكنيست اإلسرائيلي لجنةأسقطت
بإخضاع وحدة االستيطان في الوكالة الصهيونية لقانون المكاشفة والشفافية وحرية المعلومات، 

 .138من أجل منع الكشف عن عمل الوحدة وتمويلها لالستيطان

  الذي يسعى  "اإلسالم الراديكاليـ"إن ما سماه ب وساد األسبق أرييه شافيتالم جهازقال رئيس
 .139اليد الحكم في العالم العربي فشلللسيطرة على مق

  إن الحكومة والشعب  ية:فلسطينالسلطة ال السفير المصري لدى ،نصر الدين عطية وائلقال
الدعم الذي قدمه  لم جيداً نع الشعب الفلسطيني في تحديد قيادته...يحترمان خيار " المصريين

 .140تنسى أبدًا هذه األفعال الطيبة" يونيو، ومصر لن 30الرئيس محمود عباس لمصر بعد ثورة 

 أّن وفدًا من كبار الضباط في الجيش المصري والخارجية المصرية  إلى صحيفة هآرتس أشارت
وثيق التعاون مع الحكم على خلفية ت ،لمدة أسبوع هامكثوا فيو  "إسرائيل"، الماضيزاروا األسبوع 

 .141جيش اإلسرائيلي ووزارة الخارجيةالجديد في مصر وحلوا ضيوفا على شعبة التخطيط في ال

 لجمعية المغربية و"ا "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين)" طالبت ثالث جمعيات مغربية
ها بالتصدي حكومة بالد (المرصد المغربي لمناهضة التطبيع""و "لمساندة الكفاح الفلسطيني

 .142"إسرائيل"بمختلف الوسائل القانونية لمختلف مبادرات التطبيع مع 

 20/3/2014الخميس، 

  أهمية بناء  ،في محاضرة بجامعة قطر ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،مشعلأكد خالد
مة المسلحة مدعومة استراتيجية نضالية واحدة يتفق عليها الفلسطينيون يكون أساسها المقاو 

 .143الدبلوماسيةب

  إنه لن يفرط في حقوق الشعب الفلسطيني، ولن الفلسطينية محمود عباس السلطة رئيسقال ،
 .144يتنازل عن الثوابت

 سرائيليجيش اإلالأن النفق الذي كشفه  ،الجناح العسكري لحركة حماس ،كتائب القسام أكدت 
 .145ل جهد استخباريشرق خان يونس جنوب قطاع غزة كان بفعل عوامل طبيعية ولم يكن بفع

 ي موشيه يعالون لالعتذار للواليات المتحدة، للمرة الثانية في غضون سرائيلاضطر وزير الدفاع اإل
غير مقبول تجاه روسيا،  فيها أن واشنطن تظهر ضعفاً رأى شهرين، عن تصريحاته األخيرة التي 

  .146يمكن االعتماد عليه وليست حليفاً 
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  ال مناص من احتالل  ، وقال:احتالل غزةإعادة ي غانتز بأركان جيش االحتالل بن رئيسهدد"
إذا كانت هناك رغبة بوقف كلي للصواريخ التي تطلق على البلدات اليهودية  قطاع غزة كامالً 

 .147المحاذية"

 لن يكون جزءاً بأنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  سرائيلي داني دانوناإل دفاعال وزيرنائب  هدد 
ونفذت عملية أخرى من إطالق سراح أسرى في إطار  الحكومة إذا صادقت ،يةالتنفيذ السلطةمن 

28/3/2014الرابعة التي يفترض أن تتم في  الدفعة
148. 

 أن الغالبية المركزي الفلسطيني وسلطة المياه،  أظهرت معطيات جديدة نشرها جهاز اإلحصاء
من  %88.7راد ما نسبته "، حيث تم استيإسرائيلالعظمى من الطاقة المستهلكة "مستوردة من 

ا من الشركة الطاقة الكهربائية المشترات في فلسطين أما باقي كمية الكهرباء فيتم شراؤه
 .149الفلسطينية للكهرباء

  المؤقت، إن "مصر تدعم القيادة الفلسطينية متمثلة في  مصر منصور، رئيس جمهورية عدليقال
أن "حركة  اً ، مبينالمستقلة حقيقة واقعة" محمود عباس في نضالها حتى تصبح الدولة الفلسطينية

حماس ارتكبت أخطاء بدعمها لجماعة سياسية تنظر إليها فئات الشعب المصري باعتبارها 
 .150إرهابية"

  تصدر منتجاتها لألردن، وميل الميزان  إسرائيلية شركة 1,050 ية وجودإسرائيل أوساطأّكدت
ية، الفتًة إلى أّن األردن ال يصنف منتجات أضعاف األردن تسعة"، لتبلغ إسرائيلالتجاري لـ"

 .151المستوطنات، ويعفي مئات السلع الصهيونية من الجمارك، وتخفيض رسومها

  من الجئي مخيمات اليرموك قد  %70"إن  العام لوكالة األونروا فيليبو غراندي: المفوضقال
جرى تهجيرهم، وتبدو الخيارات ضيقة أمامهم وربما كانت خطورتها بموازاة تهجير الفلسطينيين من 

، ولعل الخطورة الحالية أكبر، إذ ترفضهم معظم دول المنطقة والعالم، 1948أرضهم ومنازلهم عام 
 .152ا فيه الكفاية"كما أن المؤسسات الدولية والدول الكبرى ال تساعدهم بم

 21/3/2014الجمعة، 

 7وأصيب  وكتائب األقصى، القسام وسرايا القدس كتائبشبان فلسطينيين، من  ثالثة استشهد 
نين جآخرون أحدهم في حالة موت سريري، في مواجهات مسلحة مع قوات االحتالل في مخيم 

 .153شمال الضفة الغربية المحتلة

  قوات  إنمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، الدائم لفلسطين لدى األ المراقبقال
، 2013 / يوليومفاوضات السالم في أواخر تموزمنذ بدء منذ استئناف  قتلت يسرائيلاالحتالل اإل
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أنه في الفترة . و اعتداء 500، في حين نفذ المستوطنون أكثر من 897، وأصابت فلسطينياً  57
عسكرية على جميع أنحاء األرض المحتلة، واعتقلت  غارة 3,767نفسها، شنت قوات االحتالل 

 .154فلسطيني، من بينهم أطفال ثالثة آالف أكثر من

  جيشهم هو ]اإلسرائيلي[ لن يتمكنوا من إلزامنا أن نتجند في جيشهم: "عطا هللا حنا المطرانقال ،
وا في هذا، جيش احتالل ونحن ال يمكننا أن نقبل أن يكون أبناؤنا في جيش االحتالل، ولن ينجح

وبوصلتنا ستبقى فلسطين ويبقى انتماؤنا لفلسطين، ولن نكون في جيش يمارس االحتالل والعدوان 
 .155"بحق الشعب الفلسطيني

 ت في اختتام دورتها الثامنة والخمسين التي عقد ،األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة لجنة اعتمدت
لفلسطينية وتقديم المساعدة حالة المرأة ا"وان ، مشروع قرار بعنبمقر األمم المتحدة في نيويورك

 .156إليها"

 ن لفلسطينية األمريكي ريتشارد فولك: إالدولي في مجلس حقوق اإلنسان لألراضي ا الخبير قال
الديموغرافية"، مؤكدًا "هناك تمييزًا منهجيًا على أساس الهوية العرقية بهدف تغيير تركيبة القدس 

يتفاقم في قطاع غزة الواقع على األرض . وقال إن "التطهير العرقي"شكاًل من أشكال  أن ذلك يعدّ 
نازل وبناء المزيد من ، وتدمير الم"، و"العقوبات الجماعية"و"اإلفراط في اللجوء إلى القوة

 .157المستوطنات

 22/3/2014السبت، 

  التشريعي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إصدار مرسوم المجلسدعا 
عن وقف فوري  رئاسي عاجل بوقف كافة أشكال التنسيق والتعاون األمني مع االحتالل، فضالً 

، ]اغتيال ثالثة مقاومين[ ية في جنينسرائيلعلى الجريمة اإل للمفاوضات مع االحتالل، "رداً 
نهاء االنقسام دون أي  والشروع الفوري في تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية وا 

 .158تأخير"

  في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام المركزية لحركة فتح اللجنةأكدت ،
إلنجاح الجهود األمريكية لتحقيق "السالم" فيما تبقى من مدة مفاوضات مع  استعدادهاهللا، 

 .159إسرائيل""

  سعبانه اتضح بعد خالف محمود الزهار، إ د. السياسي لحركة حماس المكتب عضوقال-
دحالن أن حركة حماس بريئة من االنقسام، وتخريب اتفاق مكة، وكل التهم التي ألصقت بها بما 

 .160فيها التدخل في الشأن الداخلي المصري
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 ية إسرائيلكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسائل نصية قصيرة إلى هواتف  أرسلت
 .161شاليط المقبل.. استعد"تضمنت تهديدات، من بينها: "القسام اختارتك لتكون 

  القيادة العامة: إنه "ال  -لتحرير فلسطين  اإلعالمي في الجبهة الشعبية المسؤول ،رجا أنورقال
المجموعات المسلحة "الغريبة" بالمسؤولية عن  اً ألزمة مخيم اليرموك"، متهم اً قريب اً حل سلمي

 .162ذلك

 ى أحد أهم عناصر شبكة تجسس تمكنت األجهزة األمنية في السودان من إلقاء القبض عل
في البحر األحمر، وهو المتورط الرئيس في حادثتي العربتين "البرادو" و"السوناتا"، فضاًل  إسرائيلية

 .163ية المختلفة التي حدثت بالمنطقة الشرقيةسرائيلعن الغارات اإل

 23/3/2014األحد، 

  تائب القسام دشنت "استراتيجية غزة إسماعيل هنية، أن كفي قطاع أكد رئيس الحكومة الفلسطينية
: "المجاهدون سيخرجون قائالً ، "مواجهة االحتالل اإلسرائيلي من خالل األنفاق فيجديدة 

 وخاطب لالحتالل اإلسرائيلي من فوق األرض وتحت األرض حتى يخرجوه من أرض فلسطين".
ن المقاومة : "إن تهديداتكم لغزة وأهلها قد ولت إلى غير الً ئقااإلسرائيلي االحتالل  رجعة، وا 

 الفلسطينية تخفي لكم أكثر مما تقدرون".

  وقال: إن "الطريق والخيار واالستراتيجية الحقيقية والفاعلة والوحيدة لتغيير واقعنا تحت االحتالل
والتقدم على طريق التحرير والعودة تكون من خالل: أواًل إنهاء االنقسام وبناء وحدتنا الوطنية 

ي إطاري السلطة ومنظمة التحرير على قاعدة االنتخابات والشراكة لنكون ونظامنا السياسي ف
 شركاء في سلطة واحدة ومنظمة واحدة وقيادة واحدة. واألمر الثاني، وقف المفاوضات مع العدو".

وشدد على أهمية العمل سريعًا من أجل بناء استراتيجية وطنية مشتركة "نبنيها معًا ونجمع لها كل 
على رأسها المقاومة المسلحة وكل أشكال النضال ونتحرك بها على األرض على كل و  القوةأوراق 

الصعد، ونتوافق فيما بيننا على مختلف محطاتها وتكتيكاتها ونكون شركاء في القرار السياسي 
 الوطني الذي هو أكبر وأخطر من أن ينفرد به أحد".

ي بعض اإلشكاالت أو الخالفات ف" ليست طرفاً  التي يرأسها والحكومة حماسأكد هنية أن و 
الداخلية في حركة فتح، وفي ذات الوقت فإن مصلحتنا ومصلحة قضيتنا أن تكون فتح موحدة 

 .164وكل القوى الفلسطينية كذلك وأن تكون جبهتنا موحدة حتى نكون أقدر على مواجهو العدو"
  وقف التنسيق األمني بالسلطة الفلسطينية  ،في بيان لها لتحرير فلسطين الشعبية الجبهةطالبت

ي على اغتيال ثالثة سرائيلي، مدينة بشدة إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلمع االحتالل اإل
22/3/2014 السبت يومفلسطينيين في مخيم جنين فجر 

165. 
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  هو األكبر  23/3/2014يوم األحد  حركة حماس في غزة أقامتهن المهرجان الذي أ مراقبوناعتبر
 .166، وفاق أي مهرجانات سابقة في نفس مكانهسنوات الذي تحتضنه غزة منذ

  لم يسبق له مثيل مما تسبب في اغالق تام  يين نظموا اضراباً إسرائيلإن دبلوماسيين  مسؤولونقال
 .167نحاء العالم في تصعيد لنزاع حول األجورسرائيلية في أللسفارات اإل

  فلسطينيًا منذ بداية  2,133 هادستشالعمل من أجل فلسطينيي سورية: إنها وثّقت ا مجموعةقالت
قضوا  888/ مارس الجاري، منهم آذار 22وحتى  2011في آذار/ مارس  األحداث في سورية

 .168بسبب القصف المباشر على أماكن تواجدهم

 أن لدى المعهد توثيق كامل  لي الفلسطيني د. صابر العالولكشف مدير معهد الطب العد
 .169اإلسرائيلي طينيين استشهدوا برصاص االحتاللجثة لفلس 28من  أعضاءلعمليات سرقة 

 أسيرًا في  20ية تعزل سرائيلاألسرى للدراسات الفلسطينية إن إدارة مصلحة السجون اإل مركز قال
أسيرًا مريضًا أمراضًا مزمنة أوضاع صحية  36زنازين العزل االنفرادي، في حين يعاني 

 .170متدهورة

 الحاج رئيس الشيشان السابق مسجدًا على اسم والده ضان قديروف افتتح الرئيس الشيشاني رم
هذا المسجد أكبر مسجد داخل  غوش شمال غرب مدينة القدس، ويعدّ حمد قديروف في بلدة أبو أ

1948التي تحتلها "إسرائيل" منذ سنة المدن والبلدات العربية 
171. 

 24/3/2014اإلثنين، 

  إن بناء المستوطنات وهجمات ي، نافي بيال األمم المتحدة لحقوق اإلنسان مفوضةقالت
المحتلة.  المستوطنين على الفلسطينيين سبب أساسي لكثير من انتهاكات الحقوق في األراضي

ي لقطاع غزة ال بد أن يرفع "مع االعتبار الالزم لبواعث القلق األمنية سرائيلوقالت إن الحصار اإل
 .172"اإلسرائيلية

  ن الحضور المهيب لمهرجان حمود الزهار: "إمد.  حماسالمكتب السياسي لحركة  عضوقال
السرايا بغزة، يعني مدى التمسك الشعبي بالمقاومة ورفضه نهج المفاوضات  بساحة الحركة

 .173والتسوية"

  هآرتس إن وزارة الخارجية وضعت رأيًا قانونيًا ُيَشْرِعن فكرة التبادل السكاني المحتمل  صحيفةقالت
 .174ي يحبِّذها وزير الخارجية أفيجدور ليبرمانبين "إسرائيل" والفلسطينيين، الت
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  والذي يتحدثون عن  "،أولئك الواهمين"أنه ينصح  ،تسفيكا فوجل بالجيش اإلسرائيلي الضابطقال
هنية حيث توعد رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة إسماعيل أن يستمعوا إلى كالم  ،السالم

 .175بزلزلة "تل أبيب"

 وضع حجر األساس لمشروع ابتكاري إلنشاء "المدرسة الخضراء" صديقة ب األونروا وكالة احتفلت
 .176البيئة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

 تعرضت إلطالق نار لدى مرورها  سرائيلي، أن دورية للجيش اإلاإلسرائيلية العامة اإلذاعة ذكرت
 .177قرب الحدود مع مصر، من دون وقوع إصابات

 أن مؤسسات المجتمع المدني اليهودية األمريكية  ات المتحدةأجريت في الوالي دراسة أظهرت
 12مليار دوالر، وتحصل على إيرادات سنوية تتراوح قيمتها بين  26تصل قيمتها  تمتلك أصوالً 

 .178مليار دوالر 14و

 25/3/2014الثالثاء، 

  بمستوى رئيس دولة، إضافة إلى مندوبين  13في الكويت بمشاركة  25افتتاح القمة العربية الـ
تمثيلي أقل، وقد بدأت القمة بكلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي سلم رئاسة 

 .179ر دولة الكويت الشيخ صباح األحمدالقمة العربية إلى أمي

  الكويت فيأمام القمة العربية  في كلمتهدولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،  أميرقال :
ب جميعًا أن نعمل على إنهاء الحصار الجائر، غير المبّرر، وغير المفهوم يتعّين علينا نحن العر "

فورًا، وفتح المعابر أمام سكان غزه لتمكينهم من ممارسة حياتهم أسوة ببقية البشر. فبأي حق 
 .180"يسجن أكثر من مليون إنسان، وُيحوَّل مكاُن سكنهم إلى معسكر اعتقال طوال ثمانية أعوام؟

 بدأت بابتداع شروط  إسرائيل: "في الكويت في كلمته أمام القمة العربية ،عباس محمود الرئيس قال
 .181، كاالعتراف بها كدولة يهودية، وهو أمر نرفض مجرد مناقشته"جديدة لم يسبق طرحها سابقاً 

  ننا "جاهزون لتنفيذ اتفاق إحماس، سامي أبو زهري، في تصريح حركة باسم  الناطققال
 .182"الرئيس محمود عباس إلى "التوقف عن سياسة االنتقائية عياً المصالحة كما وقع"، دا 

  ال أعتقد أننا الثوري للحركة: "عضو وفد فتح للحوار الوطني، أمين سر المجلس  ،مقبولقال أمين
 يها برعاية قطرية وبرعاية مصرية".قمم جديدة طالما أن هناك اتفاقيات تم التوقيع عل إلىبحاجة 
إلى المربع األول، وال أعتقد أننا بحاجة للعودة إلى المربع األول، نحن بحاجة القمة تعيدنا "وتابع: 

 .183اق عليه في الدوحة وفي القاهرة"لى وضع آليات لتنفيذ ما تم التوقيع عليه واالتفإ



يوميات الفلسطينية ال ___________________________________________________________   

22 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                       

  ي سيلفان شالوم، بشبهة ارتكابه سرائيلية التحقيق مع وزير الطاقة اإلسرائيلاإل الشرطةباشرت
 . 184بحق موظفة كانت تعمل في مكتبه عاماً  15جرائم جنسية قبل 

  ن حاخامات أصدروا فتوى مفادها "تحريم دخول "الحردية"، إموشيه فريدمان من  الحاخامقال
 .185الشريف، ومن يدخله يجب أن يموت"اليهود للحرم القدسي 

  قريره الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، خالل إعالن مركزه إصدار ت راجيقال
كان األسوأ على اإلطالق في أراضي السلطة  2013، في غزة أن العام 2013السنوي للعام 

الفلسطينية، وذلك الستمرار الجرائم اإلسرائيلية دون عقاب، وتشديد الحصار على قطاع غزة. 
 ، مشيرًا إلى أن496مدنيًا، وعدد اإلصابات  41فلسطينيًا، بينهم  46وذكر أن عدد الشهداء بلغ 

 .سلطات االحتالل لم تراع مبدأ التمييز بين األهداف المدنية والعسكرية

ن عدد 2013فلسطينيًا خالل  2,415ن قوات االحتالل اعتقلت إ ، في تقريره،المركز قالو  ، وا 
 .اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو أسيراً  30و امرأة، 17طفاًل و 162فلسطينيًا، بينهم  4,800األسرى بلغ 

منزاًل ومأوى في الضفة  199نه استطاع توثيق جرائم هدم نفذتها قوات االحتالل لـ وأفاد المركز أ
منشأة تستخدم ألغراض غير سكنية. وأشار  206. كما هدمت منزاًل في القدس 70غربية، بينها ال

المركز إلى أنه وفقًا إلحصاءات مكتب األمم لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية 
 .2013منشأة مدنية خالل  663فقد تّم هدم المحتلة 

في الضفة الغربية،  13في قطاع غزة و 31شخصًا،  44شهدت مقتل  2013وذكر المركز أن سنة 
جراء االستخدام المفرط للقوة من المكلفين بإنفاذ القانون، وسوء استخدام السالح، واستخدام 

قطاع واصلت الاألمنية في الضفة و وذكر أن األجهزة . السالح في نزاعات عائلية أو شخصية
عمليات االعتقال واالستدعاء بشكل غير قانوني، وأشار إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى حول 

 .186تعرض المعتقلين للتعذيب، وذكر أن أربعة أشخاص توفوا داخل مراكز التحقيق
  25 ربية الـالمصري المؤقت المستشار عدلي منصور، في كلمته أمام القمة الع الرئيسقال 

ي على قطاع غزة، وأطالب المهتمين بحقوق اإلنسان سرائيلبكل قوة العدوان اإل" أدين: بالكويت
لسطيني في غزة وغيرها بشكل والمدافعين عنها القيام بدورهم في رفع المعاناة عن الشعب الف

تجاه سكان ياتها مسؤولبالوفاء ب ،باعتبارها قوة االحتالل "إسرائيل"، منصور وطالبفوري"، 
 .187غزة

  يزالون يحظون بتأييد شعبي  مااإلخوان المسلمين جماعة ن إية سرائيل"معاريف" اإل صحيفةقالت
 500أن أحكام اإلعدام بحق أكثر من و موجة العداء لهم في دول الخليج.  من رغمعلى الهائل، 
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ع عبد الفتاح حاكم األعلى"، في إشارة إلى وزير الدفاما كان ليتخذ دون إقرار المصريًا "
 .188السيسي

  فيما  ،"إن األوضاع في قطاع غزة صعبة للغايةونروا فيليبو جراندي: عام وكالة األ مفوضقال
يمنع الحصار وجود تنمية حقيقية في القطاع والذي يعد األطول في التاريخ من حصار سراييفو 

 .189وبرلين وليننغراد"

 26/3/2014األربعاء، 

  اعتمد القادة العرب كويت، و لبالدول العربية على مستوى القمة أعمال مجلس جامعة ااختتمت
 إسرائيلنحمل " ق بالقضية الفلسطينية ومستجداتها، وقالوا في إعالن الكويت:تتعلخمسة قرارات 

المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السالم واستمرار التوتر في الشرق األوسط، ونعبر عن رفضنا 
يهودية، واستمرار االستيطان وتهويد القدس واالعتداء على  إسرائيلالمطلق والقاطع لالعتراف ب

مقدساتها اإلسالمية والمسيحية وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي ونعتبرها إجراءات باطلة 
هاي لحماية والغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية ال

 .190الممتلكات الثقافية"

  إلى ضرورة تنفيذ ، في تصريح للناطق باسمها إيهاب الغصينفي غزة  الفلسطينيةدعت الحكومة
، وذلك برفع الحصار عن الشعب القمة العربية التي عقدت بالكويتخرجت بها  التيالقرارات 

 .191الفلسطيني، ووضع آليات عملية لذلك

 مين نائب أ، وقال الرئاسة المصرية لترشح النتخاباتا السيسيعبد الفتاح بقرار  فتححركة  ترحب
ن "دور السيسي مع المؤسسة : إلحركة جبريل الرجوب لوكالة "فرانس برس"لسر اللجنة لمركزية 

اقليميًا ووطنيًا مصريًا وللعرب والمسلمين وللدولة والهوية  العسكرية المصرية يشكل ضماناً 
 . 192الفلسطينية"

  البيت اليهودي" نفتالي بينيت، أمس، أن هضبة  ي رئيس حزبسرائيلاإل االقتصادأعلن وزير"
 .193سيادة اإلسرائيلية إلى األبد"تحت ال ستبقىالجوالن "

  ي مبنى من طابقين في حي الطور بالقدس المحتلة، يحتوي سرائيلاالحتالل اإل جرافاتهدمت
  .194يعة أن المبنى شّيد من دون ترخيصمسجدًا ومركزًا صحيًا، بذر 

  في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري، إن نسب ومعدالت الفقر المستقل  النائبقال
ي المستمر للعام سرائيلمن السكان، بسبب الحصار اإل %50والبطالة في قطاع غزة تجاوزت الـ 

 . 195الثامن على التوالي
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  في الكويت، أن روسيا 25الروسي فالديمير بوتين، في رسالة إلى القمة العربية الـ  الرئيسأكد 
ستستمر في جهودها الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية من خالل 

 .196إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وتتعايش بسلم وأمن مع جيرانها

 27/3/2014الخميس، 

  تعود إلى  المصري ععلى وثيقة مسربة من إدارة المخابرات الحربية واالستطال الجزيرةحصلت
 ،لها الذي كان مديراً  ،محمود حجازيوالوثيقة الموقعة بخط يد اللواء ، 2013/ مايو أيارأواخر 

ال تتضمن أي اتهام لجماعة اإلخوان المسلمين أو  قبل أن يتقلد رئاسة أركان الجيش المصري،
 .197تدعو إلى تكثيف التواصل مع حماسو  ،حركة حماس باإلضرار بأمن سيناء

 إن الوثيقة المسربة عن إدارة المخابرات المصرية، "تؤكد بشكل قاطع أن  حماس حركةالت ق
إلى ضرورة وقف الحملة اإلعالمية ودعت  حماس ليس لها عالقة باألحداث الدائرة في مصر".

التحريضية على غزة والمقاومة بعد أن ثبت بالدليل أن ال عالقة لحماس بكل األحداث الجارية 
  .198في سيناء

  قال محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض، إن
ترمي إلى استبدال االحتالل بالقوة إلى احتالل بالموافقة الفلسطينية، من خالل وجود  "إسرائيل"

 .199ـ"إسرائيل"عسكري على أراضي الضفة الغربية، وضم مساحات منها ل
  اح لتركيا بإدخال معدات البناء، وأجهزة االتصال، والمعدات الطبية على السم "إسرائيل"وافقت

 .200الالزمة لبناء مستشفى تركي في جنوب قطاع غزة

  إن اإلسرائيلية ، مدير عام وزارة الشؤون االستخبارية والعالقات الدوليةكابروفرسيرقال يوسي ،
 ا تبثه وسائل اإلعالمطاقمًا متخصصًا من وزارته يقوم برصد يومي وعلى مدار الساعة لم

طالع ممثلي دول الفلسطينية ، وضمنها مواقع اإلنترنت وحصر "المواد التحريضية" وترجمتها وا 
 .201العالم عليها

 مليون دوالر  57أكثر من )ية تخصيص مبلغ مائتي مليون شيكل سرائيلاإل الحكومة قّررت
مستوطنون اليهود في الضفة لتمويل مشاريع صيانة وتحسين الطرق التي يستخدمها ال (،أمريكي
 .202الغربية

 حماس أجرت اتصاالت مع مسؤولين بجهاز المخابرات حركة "المصري اليوم" أن  ذكرت صحيفة
وقالت إن المخابرات قبلت  .العامة المصرية الستئناف الحوار بينهما حول عدد من القضايا
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موسى . السياسي للحركة د المكتبد تصاريح اإلقامة لعضو ، وكذلك تجديهاباستئناف الحوار مع
 .203مرزوقأبو 

 إسرائيلأوف  زلصحيفة "ذا تايم تقرير قال" The Times of Israel أن قرار استقالة المشير ،
حه في االنتخابات الرئاسية يمثِّل  عبد الفتاح السيسي، من وزارة الدفاع واإلنتاج الحربي، وترشُّ

حيفة أن السيسي قادر على محاربة أكدت الصو منطقة الشرق األوسط،  على"بادرة خير" 
 .204اإلرهاب، الذي يدمر البالد، والمنطقة برمتها، على حد وصفها

 أحرزتا "تقدمًا كبيرًا" على طريق إسرائيلن تركيا و"لخارجية التركي أحمد داود أوغلو إا وزير قال "
ي سرائيللهجوم اإل" بموجبه تعويضًا عن األتراك الذين قضوا في اإسرائيلالتوصل إلى اتفاق تدفع "

2010ذي كان متوجهًا إلى غزة في ال على األسطول "مافي مرمرة"
205. 

 ي دخول وفد البرلمان األوروبي الرسمي الذي يضم العضو سرائيلسلطات االحتالل اإل رفضت
 البريطاني كريس ديفيز والعضو األلماني نوربرت نيزر والعضو الفرنسي كيل نيلسن قطاع غزة.

 .206قطاعالوفد األوروبي ال عالقة له بالوضع اإلنساني في لازعمت أن عبور و 

 تمس فعليًا بحقوق  "إسرائيل"ن ية في القدس ورام هللا، أممثلو الدول االوروب أعدهتقرير  أظهر
الوضع القائم في المسجد  الفلسطينيين الدينية في مدينة القدس، وحّذر التقرير من تغيير

 .207األقصى

 28/3/2014الجمعة، 

 والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في لبنان مبادرة موحدة لحماية الوجود  الفصائل أطلقت
التي أعلن  ،وتهدف المبادرة الفلسطينية الموحدة الفلسطينية-الفلسطيني وتعزيز العالقات اللبنانية 

إلى المحافظة على المخيمات  ،عنها في مؤتمر صحفي عقد في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
ول دون وقوع ؤ تحييدها، باعتبارها عنوان قضية الالجئين، والعمل لمنع الفتنة المذهبية، والحو 

فلسطيني، باإلضافة إلى حماية الهوية الوطنية  –لبناني أو فلسطيني  -اقتتال فلسطيني 
 .208الفلسطينية من خالل التمسك بحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل

 ن إ ":فرانس برس"لوكالة  ،تحفمين سر اللجنة المركزية لحركة أنائب  ،الرجوب لجبري قال
نها لن تلتزم أي وراعي عملية السالم، مريكبلغتنا من خالل الوسيط األأية سرائيلالحكومة اإل"

 "إسرائيلن إ قال:. و 29/3/2014 فيالمقرر  "سرى الفلسطينيينإطالق الدفعة الرابعة من األ
وسلو سرائيلية منذ ما قبل اتفاق أسرى في السجون اإلألألسماء المتفق عليها من ارفضت التزام ا

 .209"1993عام 
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  لم  48قال مسؤول دائرة الخرائط في مركز الدراسات العربية، خليل التفكجي: إن فلسطينيي الـ
فقط،  %13من أراضيهم، في حين يمتلك المقدسيون  %4سوى  1976يعودوا يمتلكون منذ عام 

 .210من أراضي الضفة الغربية %58 استولت سلطات االحتالل على ما نسبته فيما

  رئيس الوزراء التركي ية رسمية قولها إنإسرائيلجيروزاليم بوست عن أوساط  صحيفة موقعنقل 
 .211"إسرائيل"أردوغان "يتجه لمزيد من التشدد" في التعامل مع رجب طيب 

  خالل عمليات التمشيط والمداهمة للشريط  اً نفق 13قالت مصادر أمنية مصرية إن الجيش دمر
 .212نفقاً  454,1الحدودي برفح ليصبح إجمالي ما تم تدميره 

  (، بترشح المشير 2011-2009ليفانون، السفير اإلسرائيلي السابق في مصر ) اسحقرحب
 السيسي للرئاسة المصرية.الفتاح عبد 

 سابقًا في مكتب رعاية  إسرائيل""ومندوب  ،سابق ألريئيل شارونالمستشار ال إيلي أفيدار، واعتبر
ن "فوز السيسي في االنتخابات الرئاسية أ معاريففي صحيفة  ر،ية في قطسرائيلالمصالح اإل

 .213إسرائيل"أنه "منذ وصوله إلى السلطة تعاون مع  مضمون " مؤكداً 

  جدون فيليبو غراندي عن ثقته بأن الالجئين الفلسطينيين سي وكالة األونرواالعام ل المفوضأعرب
 .214وقال إن دفاعه عنهم لن ينتهي بمغادرته فلسطين ؛العدالة في نهاية المطاف

  اإلعالمي باألمم المتحدة فرحان الحق إن منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق  الناطق نائبقال
الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة جيمس راولي، "يشعر بقلق عميق إزاء تشريد 

 .215يين في القدس الشرقية وتدمير ممتلكاتهم الخاصة"الفلسطين

 29/3/2014، سبتال

  أعلنت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية وعدد من منظمات حقوق اإلنسان في قطاع غزة عن
يتضمن  ،تراجع المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة عن سن قانون جديد للعقوبات

 .216الجلدعدام و عقوبات كثيرة، من بينها اإل

  رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، على اقتراح تحرير اإلسرائيلي االقتصاد وزيراعترض ،
"، فيما هدد وزير أسرى فلسطينيين مقابل تمديد المفاوضات، وقال إن "ذلك لن يحصل أبداً 

 .217اإلسكان أوري أرئيل باالنسحاب من الحكومة

  ي أقام في البلدة القديمة بالقدس سرائيلتالل اإلوالتراث إن االح للوقفاألقصى  مؤسسةقالت
 .218كنيس ومدرسة يهودية مئةالمحتلة ومحيطها نحو 
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  دراسة مسحية للكتلة المبنية العمرانية في فلسطين  حماسأجرت دائرة شؤون الالجئين في حركة
ة أن الكتلوذكرت  ، والضفة الغربية، وقطاع غزة،1948 في سنةالتي تشمل األراضي المحتلة 

من إجمالي مساحة  %3.6أي ما نسبته  2كم 708,1 المبنية من مساحة فلسطين بلغت تقريباً 
 .219فلسطين الكلية

 30/3/2014، حداأل

  وفي الشتات ذكرى "يوم األرض". 48في الضفة وقطاع غزة وداخل منطقة  الفلسطينيونأحيا 
، على ضرورة ت بهذه المناسبة، التي أقيمالمشاركين في المسيراتالفلسطينية  الفصائلركز قادة و 

 .220يسرائيلالفلسطينية من المفاوضات الجارية مع الجانب اإل منظمة التحريرأن تنسحب 

  ي نفتالي سرائيلية على موقعها االلكتروني عن وزير االقتصاد اإلسرائيلاإل السابعةنقلت القناة
عباس يهدد  ينية محمودالسلطة الفلسط ن رئيسإية، سرائيلبينيت قوله عقب جلسة الحكومة اإل

مم إلى األبو مازن على الذهاب أبالتوجه لمؤسسات األمم المتحدة، وقال: "إذا أصر  "إسرائيل"
من المعروف  ى نعرف كيف نتصرف معه ونرد عليه...نه يقدم لنا خدمة ومصلحة حتإالمتحدة ف

ضرار تريد اإلرهابية التي ن تتضمنه لوائح االتهام لقادة منظمة فتح اإلأما الذي يمكن 
 .221"إسرائيلب

  إنه يقوم بسلسلة اتصاالت دقيقة  لمنظمة التحرير صائب عريقات التنفيذيةاللجنة  عضوقال
، تتطلب أكبر قدر من االبتعاد الستئناف المفاوضات يسرائيلوحساسة مع الجانبين األمريكي واإل

 .222التام عن التصريحات الصحافية ووسائل اإلعالم
  إن تصريحات وزير االقتصاد  باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة سميالر  الناطققال

ي مسؤولية سرائيلل رئيس الوزراء اإلنحمّ "ي نفتالي بينيت وتهديداته مرفوضة ومدانة، وسرائيلاإل
 .223"مثل هذه التهديدات العلنية

 قبيل  ،الليكود في لقاء مع وزراء من حزب ،ي بنيامين نتنياهوسرائيلقال رئيس الوزراء اإل
ما أن تنفجر العملية"المسألة سبوعي للحكومة: "إما أن يتم حل االجتماع األ  مؤكداً  ؛مفاوضات وا 

 .224أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لن يكون دون مقابل، وأنه سيعرض على مجلس الوزراء

  وزارته أنهت إن العامة واإلسكان المساعد في قطاع غزة،  وكيل وزارة األشغال ،سرحان ناجيقال
 2008سرائيليين في سنتي اإل ينخالل العدوان من المنازل التي هدمت كلياً  %80إعمار أكثر من 

2012و
225. 



يوميات الفلسطينية ال ___________________________________________________________   

28 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                       

  الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إنه "تقدم بمبادرة جديدة إلنهاء  للجبهةالعام  األمينقال
س محمود عباس وكافة الفصائل أطلع عليها الرئيو االنقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، 

 .226الوطنية، فيما يدرسها الطرفان حاليًا"

  مروان البرغوثي واألمين العام للجبهة الشعبية أحمد  فتحلحركة  المركزيةدعا عضو اللجنة
بعدما أثبتت عقمها، ودعوا إلى  "إسرائيل"سعدات إلى الكف عن المراهنة على المفاوضات مع 

 .227ها والى إرساء المصالحة وفق وثيقة األسرىتفعيل المقاومة بكل أشكال

 ية السابق ايهود اولمرت بتلقي سرائيلرئيس الحكومة اإل المحكمة المركزية في تل أبيب دانت
 .228للبلدية العقاري في القدس عندما كان رئيساً  "هوليالند"الرشوة في قضية مشروع 

  الغرب على تقديم دعم غير متحفظ  نشرها "مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"، دراسةحثت
ونوهت  ز التي تواجه "اإلسالم المتطرف".، على اعتبار أنها القوة العربية األبر يةمصر اللسلطات ل

" األسبق في القاهرة، إلى ضرورة إسراع الواليات إسرائيلالدراسة التي أعدها تسفي مزال، سفير "
شي" وأجهزة مراقبة ورصد إلكترونية لتوظيفها بطائرات "أبات يةمصر السلطات الالمتحدة في تزويد 

 .229في الحرب ضد جماعة اإلخوان المسلمين

 في أعقاب تعيينه من قبل األمين العام األونروالوكالة  عاماً  مفوضاً  مهامهبيير كراهينبول  تسلم ،
 .230لألمم المتحدة بان كي مون

 31/3/2014، ثنيناإل 

 ن القيادة الفلسطينية اتخذت قراراً إ ،بادرة الوطنيةمين العام للماأل ،د. مصطفى البرغوثي قال 
 .231و بعد غدأ سرى غداً المتحدة في حال لم يتم اإلفراج عن األ باإلجماع بالتوجه لألمم

 ة أي تشريعات جديد هحماس، رفضحركة عضو المكتب السياسي ل ،أبو مرزوق موسى أعلن
: "أعضاء المجلس التشريعي في غزة وقال يشرعها المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي في غزة،

، واحداً  فلسطينياً  هم جزء من المجلس التشريعي الذي يمثل الضفة والقطاع. ويمثلون فصيالً 
وهناك اآلن انقسام فلسطيني يجب العمل على إزالته.. التشريع هو أحد مهام أعضاء المجلس، 

 .232حجمه"لكن يجب أن ال يشرع لكل مكونات الوطن فصيل بمفرده مهما كان 

 يوم رأس السنة  قتلن السفير الفلسطيني في براغ جمال الجمل، الذي أ التشيكيةالشرطة  أعلنت
 .233نتيجة انفجار، كان يحمل في يده متفجرة لحظة حصول الحادث
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  العام على الساحة اللبنانية في فتح، عضو اللجنة المركزية عزام األحمد، اجتماعًا  المشرفترأس
وطالب بتأهيل القوة األمنية في  مقر السفارة الفلسطينية في بيروت،ركة في مطواًّل لكوادر الح

 .234سيما عين الحلوة وبرج البراجنة المخيمات ذات األوضاع غير المستقرة، ال

 مليون دوالر[  4.63]نحو مليون شيكل  177في الكنيست على تسليم نحو  الماليةاللجنة  وافقت
 .235ستيطان، وذلك بأغلبية سبعة أعضاء مقابل أربعة فقطللجنة الفرعية المكلفة بمتابعة اال

  مناقصة لبيع أمالك الجئين فلسطينيين خالل  84)مؤسسة حكومية(  إسرائيلنشرت سلطة أراضي
 750بيع بهذه الطريقة أكثر من  2013-2007، مشيرًا إلى أنه في الفترة ما بين األعوام 2013 سنة

 .236المناقصات أماكن تحديدمن أمالك الالجئين، دون 

  وزير الدفاع النقاب عن زيارتين سريتين لمصرية كشفت  أمنيةً  اً مصادر إن  برسقدس  وكالةقالت
في الشهرين األخيرين التقى فيها رئيس الوزراء  "إسرائيل"السيسي إلى  عبد الفتاح لمشيرالمصري ا

وأفاد  مني والسياسي.ي بنيامين نتنياهو لتنسيق الجهود بين الطرفين على المستوى األسرائيلاإل
االنتخابية بثمانين مليون دوالر،  المصدر ذاته أن نتنياهو عرض على السيسي دعمه في حملته

مصادر عن فحوى لقاء قالت إنه جمع بين عسكريين مصريين مع نظراء لهم من الكشفت كما 
ل دحالن قبل أسبوعين، كان من أبرزها توصية الجانب المصري بغض الطرف عن رجا "إسرائيل"

 .237ي سيناء، وحثهم على التنسيق معهمالموجودين ف
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