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 اليوميات الفلسطينية
 2014 أبريل/ نيسان

 1/4/2014الثالثاء، 

  منظمة ومعاهدة واتفاقية  15 ـلعلى وثيقة لالنضمام  السلطة الفلسطينية محمود عباس قع رئيسو
 .1لدفعة الرابعة من األسرى القدامىية اإلفراج عن اسرائيل، بعد رفض الحكومة اإلدولية

  التوافق مع  هاهدفعباس لجنة للحوار مع حركة حماس  محمودالسلطة الفلسطينية  رئيسشكل
 .2تحديد موعد النتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي ومنظمة التحريرحماس بشأن 

  عبد الفتاح  اإلسرائيلية توفيق حامد، إن صحيفة "جيروزاليم بوست"المصري في  الكاتبقالت
حمدين  في االنتخابات الرئاسية المصرية، السيسي، على عكس منافسه السياسي المحتمل

 .3يقف بوضوح ضد حركة حماس –صباحي 

  مكتب مصالح" عبر " "إسرائيلاإلمارات و"دولة هآرتس عن العالقات السرية بين  صحيفةكشفت
ن حسابًا على إت قالو دولة للشؤون الخارجية اإلماراتي. وزير ال ،غير معلن يديره أنور قرقاش

وقالت:  يل الكاملة لخطوط االتصال السرية،تويتر باسم "مخلص اإلمارات" كشف التفاص موقع
مدير شرطة دبي وقتئذ ضاحي ة تويتر نجحت أيضًا في تسريب أدلة جديدة حول تورط إن صفح

 .4حماس محمود المبحوحخلفان في اغتيال القيادي في 

  خالل اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة  ،رجب طيب أردوغان الوزراء التركي رئيسأكد
نب القضية الفلسطينية جا استمرار وقوف بلده إلى ،إسماعيل هنية غزةقطاع الفلسطينية في 

 .5اً وقطاع غزة خصوص اً عموم

 2/4/2014األربعاء، 

  وسط إن االحتالل افتتح جزءًا من نفق سلوان العميق،  "األقصى للوقف والتراث مؤسسة"قالت
عن االنتهاء من بناء فندق  . كما أعلنأطلق عليه "قلعة العين" أو "قلعة النبع"بلدة سلوان، و 

ي ُبني على أنقاض بناية المجلس اإلسالمعة فنادق هيلتون العالمية، و من مجمسياحي تهويدي 
 .6األعلى، الواقع في غربي القدس

  هنية: "إننا لم نفاجأ بهذه النهاية المربكة والمضطربة لمسيرة المفاوضات والمدة  إسماعيلقال
هذه النهاية أشهر...  9عامًا ثم الوقت اإلضافي  20من تاريخ شعبنا التي زادت عن  المستقطعة

 . 7المضطربة المربكة مسدودة األفق كانت نتيجة طبيعية لكل مشروع يؤسس خارج اإلجماع الوطني"
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 بشكل في الحكومة التي يرأسها رامي الحمد هللا الخارجية الفلسطيني وزير ،قدم رياض المالكي ،
هات الدولية عباس إلى الجرئيس السلطة الفلسطينية محمود رسمي، الوثائق التي وقع عليها 

 .8االنضمام إلى االتفاقيات والمعاهدات الدولية باسم دولة فلسطين المختصة طالباً 

 الضفة الغربيةوحدة استيطانية في  4,064 ي على بناءسرائيلاالحتالل اإل سلطات صادقت 
/ يوليو واخر تموزأمريكية أبرعاية اإلسرائيلية  –مفاوضات الفلسطينية الد يجدمنذ ت المحتلة

1320
9. 

 ية سرائيلن الحكومة اإلإ، اإلسرائيلية التابعة لصحيفة هآرتس "ذي ماركر" االقتصادية صحيفة قالت
مليار دوالر، من خالل سندات دين، من أجل تمويل مخطط نقل  14حتى  تجنيدستعمل على 

من  ةدر اصالمقواعد عسكرية ضخمة من منطقة تل أبيب إلى صحراء النقب، على األراضي 
 .10نقبعشائر ال

  بن ن الشيخ محمد أ (،11475وتحمل رقم )عبر "ويكيليكس"  سرية مسربةجاء في وثيقة أمريكية
عقد اجتماعًا مع قائد العمليات البحرية األمريكية في أبوظبي زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، 

أسامة إن "حركة حماس وحزب هللا أكثر تهديدًا لألمن األمريكي من  :، وقال له21/4/2008 في
بن الدن، ألن هذه المنظمات تبني قوة وتطور تكنولوجيات متزايدة بالتعاون مع حكومات لكن 

 .11تنظيم القاعدة ال يجد حكومة تدعمه"

 بفرض الحجر على المساعدات المالية السنوية للسلطة هدد عدد من المشرعين األمريكيين ،
بتنفيذ ما أعلنه عن االنضمام "في حال مضى الرئيس الفلسطيني محمود عباس  الفلسطينية

 .12وكاالت األمم المتحدة المختلفة"ل

 3/4/2014الخميس، 

 رفض  صائب عريقات ي المفاوض تسيبي ليفني، نظيرها الفلسطينيسرائيلأبلغت رئيسة الوفد اإل
 15، بسبب طلب السلطة الفلسطينية االنضمام إلى أسيراً  26عن  اإلفراجبتعهدها  الوفاء "إسرائيل"

 .13قية ومعاهدة دولية في األمم المتحدةاتفا

 قذائف هاون شديدة الدقة، بتطوير من الصناعات  يقتني، أنه بدأ االحتالل اإلسرائيلي جيشلن أع
 .14ية، الذي وضعت على القذائف الصغيرة أجهزة توجيه "جي بي إس"سرائيلالحربية اإل

  على مخطط القدسفي ئيلية اإلسرابـ"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء"  تسمى ماصادقت ،
وبحسب  استيطاني لبناء "مركز الزوار" في سلوان والذي تديره جمعية "إلعاد" االستيطانية.

المخطط فإن المركز سيكون أكبر بثالث مرات عن المخطط األصلي الذي سبق وأن صودق 
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على مساحة قراره إ جمعية "عير عاميم" أنه تمّ  ذكرتو  .2009عليه في كانون األول/ ديسمبر 
 .15ألف متر مربع 16

  أعلن وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع عن إطالق الحملة الدولية واإلنسانية إلنقاذ
 .16دالقابعين في سجون االحتالل، والذين يتعرضون لإلهمال الطبي المتعم المرضىاألسرى 

  ستقل في المجلس ، رئيس مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية، والنائب المالخضريقال جمال
لم تسمح بدخول أي من مواد البناء لصالح مشروع مستشفى  "إسرائيل"التشريعي الفلسطيني، إّن 

 .17إعالن قرارها السماح بإدخاله مؤخراً من رغم بال ،الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة

 كفل في قطاع محمد أبو حالوب أن قطر الخيرية ت .قطاع غزة م - الخيرية قطرنائب مدير  أكد
 .18أسرة فقيرة 300,1 يتم، وكذلك تكفل 500,4 غزة المحاصر

 أوري  التهام لوزير اإلسكان اإلسرائيليأن اإلدارة األمريكية توجه أصابع ا "هآرتس" صحيفة ذكرت
 اإلعالنأرئيل بالتخريب المتعمد لجهود التسوية مع الجانب الفلسطيني، وترى أنه تحكم بتوقيت 

 .19قدس بهدف نسف المفاوضاتوحدة سكنية في "جبل أبو غنيم" بال 700 عن عطاءات لبناء

 4/4/2014الجمعة، 

  قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين: "أعلنها باسم الرئيس الفلسطيني )محمود
عباس( حماس فلسطينية، لم ولن تكون إرهابية، نتفق أو نختلف معها، لكن يجب انجزا 

 .20ساعد أنفسنا في هذا المجال فلن يساعدنا أحد"المصالحة... إن لم ن

  الجانب الفلسطيني أنها قررت اتخاذ سلسلة من اإلجراءات العقابية، في أعقاب  "إسرائيل"أبلغت
 .21لالنضمام لهيئات ومؤسسات دولية 15طلبات الفلسطينيين الـ 

 رد موجع" ضد اد يعمل على إعدأنه نفتالي بينيت  اإلسرائيلي حزب البيت اليهودي قال رئيس"
، "مجرمي حربـ"ن هناك سببين لمقاضاة القيادة الفلسطينية ك، وانه كون فكرة أالفلسطينيةالقيادة 

يين، والسبب الثاني هو سرائيلاألول بسبب إطالق الصواريخ من قطاع غزة على المدنيين اإل
ون رى في السج، وتحويلها األموال لألس"إسرائيل"التحريض الذي تقوم به هذه القيادة ضد 

 .22وللمحررين منهم

 في  عدد ضحايا الجوع والحصارل من أجل فلسطينيي سورية في بيان، أن قالت مجموعة العم
 .23شهيدًا بسبب الحصار المفروض 142إلى  ارتفع اليرموكمخيم 

 م ما إذا كان من المجدي األمريكي جون كيري إن الواليات المتحدة تقيّ  الخارجية رقال وزي
 .24"وسطا في محادثات السالم في الشرق األورهمواصلة د
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  البناء للقطاع الخاص في  األونروا روبرت تيرنر إن استئناف عملية إدخال مواد وكالةقال مدير
 .25غزة، لم تفلح، على الرغم من التدخالت التي جرت على أعلى المستويات

  وان: "الفلسطينيفي مقال بعن ،المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق عضوقال 
حماس ستبقى وفية لمبادئها، تعرف مصالحها، تحس بنبض شعبها، فلن "إن  المفترى عليه":

شؤون أحد، أيا  يتبادل العدوان بمثله، وال االفتراءات اإلعالمية بافتراءات مضادة، ولن تتدخل ف
 .26كان، خاصة مصر"

 5/4/2014السبت، 

  إننا نرفض ما تطلبه تسيبي " فلسطينية نبيل أبو ردينة:السلطة ال باسم رئاسة الرسمي الناطققال
 .27"ليفني من ثمن مقابل إطالق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو

  في تحرير  "التقصيرالبرغوثي الفصائل الفلسطينية بـ" األسير مروان فتح حركةفي  القيادياتهم
 .28"ن مناضليهاعدم الوفاء للعقد النضالي بينها وبي"األسرى و

  الرئيس عباس "محمد الهندي  ينالجهاد اإلسالمي في فلسطلحركة  السياسيالمكتب  عضودعا
كمال طريق االنضمام إلى المؤسسات  إلى الثبات على موقفه برفض التجديد للمفاوضات، وا 

ا إمكان ببحث خيارات وطنية، من بينه"، مطالبًا إياه "يسرائيلالدولية لمالحقة قادة االحتالل اإل
 .29"حل السلطة

 نه التقى في بيروت ثالثة من قادة أعزام األحمد  فتحالمصالحة في حركة  ملفمسؤول  ذكر
سامة حمدان، أهم: عضو المكتب السياسي محمد نصر، ومسؤول العالقات الدولية  حماس

 ن الجانبين اتفقاأضاف أوممثل الحركة في لبنان علي بركة، لبحث تحريك ملف المصالحة. و 
على الشروع في اتصاالت لبحث تطبيق اتفاقات المصالحة الموقعة بين الجانبين، خصوصًا 

 .30اتفاقي الدوحة والقاهرة

  مناسبة "يوم بفي بيان  ،كمال الشرافي في الضفة الغربية االجتماعية الفلسطيني الشؤونقال وزير
فيما ، 2000 قصى في سنةبداية انتفاضة األطفاًل استشهدوا منذ  1,520 نإ"، الفلسطينيالطفل 

 ذكرو  ،طفل يقبعون في سجون االحتالل 200طفل، وما زال أكثر من  ستة آالف جرح أكثر من
 .31لى االعتقالإكثر من عشرة آالف طفل تعرضوا أن أ

  بمناسبة ذكرى يوم  ،مدير مركز بقاء للتنظيم والبناء ،المحامي قيس يوسف ناصر أعّدهذكر تقرير
 مخططاً  1,652 وحتى اليوم، تمت المصادقة على 2013 في سنةم األرض األرض، أّنه منذ يو 
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المناطق التي فقط في  مخططاً  217من بينها  ،في لواء الجنوب والشمال وحيفا والمركز وتل أبيب
 .32فقط %13أي ما نسبته ، 1948يسكنها فلسطينيو 

 6/4/201األحد، 

  لقرار الفلسطيني باالنضمام إلى المعاهدات اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ا الحكومةرئيس انتقد
ن تهديدات الفلسطينيين بالتوجه إلى األمم المتحدة "لن تؤثر في وقال إ واالتفاقيات الدولية،

أن الفلسطينيين سيحصلون على دولة فقط من خالل المفاوضات وليس  وأكد على ."إسرائيل
 .33"دفع اتفاق السالم بعيداً بواسطة "إعالنات فارغة أو خطوات أحادية تؤدي فقط إلى 

 ن إد. نبيل أبو شمالة  الفلسطينية في قطاع غزة قال مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الزراعة
على القطاعين النباتي  2006 سنةجراء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ  الوزارةخسائر 

 .34والحيواني تجاوزت المليار دوالر
  مازن بصق  ان أبإيوفال شتاينتس: "يجب قول الحقيقة  اإلسرائيلي جيةاالستراتي الشؤونقال وزير

"بفضل األموال التي نجبيها وننقلها لها... واألمن الذين  وأضاففي وجهنا ونسف المفاوضات"، 
نوفره هناك... ومن دون هذا الدعم لقامت حماس والجهاد اإلسالمي بإسقاط أبو مازن واالستيالء 

 .35علت في قطاع غزة"على رام هللا مثلما ف

 دور ليبرمان، خالل خطاب ألقاه في كنيس برايتون اإلسرائيلي أفيج سرائيليةقال وزير الخارجية اإل
رئيس  قد يكون فيها قريباً  إسرائيلإن " اليهودية في بروكلين في نيويورك: بيتس التابع للجالية

 .36"الحكومةحكومة روسي، األمر الذي فسر على أنه ينوي ترشيح نفسه لرئاسة 

 اقتحموا المسجد األقصى  عنصرًا احتاللياً  3,168 نإ، "قالت مؤسسة "األقصى للوقف والتراث
خالل الربع األول من العام الجاري، من ضمنهم مستوطنين، شرطة، عناصر مخابرات، وجنود 
 بلباسهم العسكري ضمن برنامج اإلرشاد واالستكشاف العسكري، حيث بلغ عدد المستوطنين منهم

089,2"37. 

  ي، الجنرال في االحتياط سرائيلاالستخبارات العسكرّية السابق في الجيش اإل شعبةقال رئيس
، هو قرار اً إرهابي السعودية باعتبار جماعة اإلخوان المسلمين تنظيماً  قرارعاموس يدلين، إن 

ئة تؤدي إلى تحسن البي اً مصراعيه أمام تحوالت إيجابية جد ، يفتح الباب علىتأسيسيّ 
 .38ـ"إسرائيل"االستراتيجية ل
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 هيومن رايتس ووتش إن على حكومة الواليات المتحدة تقديم الدعم بداًل من معارضة  منظمة قالت
التحركات الفلسطينية الهادفة لالنضمام إلى المعاهدات الدولية التي تعزز احترام حقوق 

 .39اإلنسان

 7/4/2014اإلثنين، 

  ستحاصر  "إسرائيل"ن إية، سرائيلللقناة العاشرة اإل ،بي ليفنيتسيوزير العدل اإلسرائيلية قالت
حتى يخضع لشروطها ويعترف بهم كـ"دولة يهودية". وكشفت عن قيامها  رئيس السلطة الفلسطينية

بعدم  ـ"إسرائيل"ل اً ن الدول العربية قدمت التزاموقالت إ، يوماً  50مرة خالل  11بزيارة دول عربية 
على دفع العرب مليار دوالر لمدينة  "إسرائيل"أنه حينما اعترضت  يرة إلىعباس، مشدفع األموال ل

وأن  "إسرائيلأن القدس هي عاصمة "دولة  وشددت على القدس التزموا ولم يدفعوا فلسًا واحدًا.
 .40الدول العربية واإلسالمية لم تعترض على هذا األمر

 ي لعملية مريكسطينيين والمبعوث األيين والفلسرائيلجمع المفاوضين اإل ثالثياجتماع  تم عقد
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة عملية السالم المتعثرة. نديك، في محاولة إلنقاذ إالسالم مارتن 

وأكد ونحن جاهزون لذلك"،  إسرائيلن هذه "آخر فرصة للمفاوضات الثنائية مع إفتح محمد اشتية 
دة دولية األسبوع الماضي "غير قابل منظمة ومعاه 15ن طلب الفلسطينيين االنضمام إلى أ

 .41لالسترجاع"

  للمدى البعيد، وهي  اً إسرائيل تخطط دائم: "لدويكالتشريعي الفلسطيني عزيز ا المجلسقال رئيس
 يخضع لمزيد من اإلمالءات... الذي وصفه برفيق المفاوضات أن اآلخرتريد للطرف 
نية جزء من اللعبة التي تتبادلها األطراف ية التحريضية ضد السلطة الفلسطيسرائيلالتصريحات اإل

 .42المعنية في شأن المفاوضات"

 في اشتباكات اندلعت بمخيم المية ومية لالجئين ، وجرح عشرة آخرون، أشخاصانية قتل ثم
 )جنوب لبنان( بين مجموعة من "أنصار هللا" التي يتزعمها جمال سليمان صيداالفلسطينيين في 

 .43أحمد رشيد الذي قتل في االشتباك ، ومجموعة(نانيحزب هللا اللب )المقرب من

 ية أثبتت اليوم أنه من سرائيلن "الشرطة اإلسرائيلي موشيه فيغلين: إاإل الكنيستنائب رئيس  قال
وذلك بعيد  ؛"الممكن فرض سيادتنا اليهودية على "جبل الهيكل"، لكن إذا كنا نريد ذلك فعالً 

 .44يةسرائيلددة من الشرطة اإلاقتحامه للمسجد األقصى وسط حراسة مش

  رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إن المقترحات التي حملها بركة محمدقال النائب ،
وزير الخارجية األمريكي جون كيري، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ُتمثل الجناح المتطرف 
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أن يقبل بها حتى فلسطيني  ي بنيامين نتنياهو، و"ال يمكنسرائيلفي حزب رئيس الوزراء اإل
 .45خائن"

 ية األسبق، في مقابلة أجرتها معه سرائيلحسون نائب رئيس المخابرات اإل يسرائيلالجنرال  قال
تور"، إنه في حال فشل المفاوضات مع السلطة، فإنه يتوجب على يلموناالنسخة العبرية لموقع "

الذي سيترك نتائج بعيدة األثر على  " أن تستعد لمواجهة تبعات "الربيع الفلسطيني"،إسرائيل"
 .46القضية الفلسطينية

  ية سرائيلكرز المعروفة باسم "أنونيموس"، في تدمير العديد من المواقع اإلااله مجموعةنجحت
، وانهارت بفعل هجمات "أنونيموس" العديد من قوي شنته المجموعة هجومية، خالل اإللكترون

تحدثت تقارير عن إغالق العديد من المؤسسات الحيوية ية الحكومية، فيما سرائيلالمواقع اإل
قال أحد األعضاء في مجموعة و  مواقعها اإللكترونية منذ ليل األحد خشية من الهجوم المتوقع.

 .47يةإسرائيلموقع ومؤسسة إلكترونية  500,1 "أنونيموس"، إنهم استهدفوا

  أوفيد"الدولية  للتنميةوقع صندوق األوبك "The OPEC Fund for International Development 

"OFID"  مع السلطة الفلسطينية على منحة لدعم طلبة المخيمات الفلسطينية في لبنان، بقيمة
بمدينة الخليل، جنوبي الضفة  "األهلي"نصف مليون دوالر، وافتتاح قسم للجراحة في المستشفى 

 .48الغربية

 8/4/2014الثالثاء، 

  حماس ، خالل ندوة سياسية بغزة: محمود الزهارد. ماس عضو المكتب السياسي لحركة حقال"
ليست لعبة وورقة مقابل خيار المفاوضات"، منتقدًا "اإلقبال على طاولة المصالحة كلما اقترب 

 .49الفشل في جوالت المفاوضات"

  ،اتهمت المحكمة المركزّية اإلسرائيلية ثالثة محامين وصحفيًا بالتعاون األمني مع أسرى حماس
)الشاباك(، فقد استخدمت قيادة حماس في الخارج هؤالء المحامين كذراع طويلة  جهاز وبحسب

لها إلدارة نشاطاتها داخل السجون، عبر استخدام غطاء "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق 
 .50اإلنسان" في نابلس

  سيصل إلى  في قطاع في مدينة رفح إن عدد متلقي المساعدات األونروا مكتبقال رئيس
 .51منهم %70لف، أي ما يعادل نصف سكان القطاع، الذين يمثل الالجئون نحو أ 900
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  والسعودية إسرائيلإن كاًل من " ،ي األسبق في واشنطنسرائيلشوفال، السفير اإل زلمانقال "
يران، مشددًا  ،اإلخوان المسلمينجماعة تلتقيان في الموقف من  ومستقبل األوضاع في مصر وا 
 .52ر عن نتائج إيجابيةعلى أن هذا الواقع يسف

  ن الخارجية في خالل جلسة استماع أمام لجنة الشئو  ي جون كيريمريكاأل الخارجيةوزير قال
، والجانبان اتخذوا ولية األكبر عن تفجر المفاوضاتؤ تتحمل المس إسرائيلن "إ: مجلس الشيوخ
 .53خطوات سلبية"

 المهاجرين الجدد من أوكرانيا أن "المعطيات األولية تشير إلى أن عدد  هآرتس صحيفة ذكرت
ية قد بلغ في األشهر األولى من العام الجاري سرائيلالمسجلين لدى وزارة استيعاب المهاجرين اإل

 .54مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي" %43وهو ما يمثل زيادة بنسبة  مهاجراً  557

 9/4/2014األربعاء، 

 مديد أمد ، على تاعاتهم، بمقر الجامعة العربيةجتمفي ختام ا العربوزراء الخارجية  وافق
الرابعة من  إلى اإلفراج عن الدفعة "إسرائيل"ية، كما دعوا سرائيلاإل -المفاوضات الفلسطينية 

ماتها اسهإأكدوا ضرورة اإلسراع في تنفيذ التزام الدول العربية بتقديم األسرى الفلسطينيين. كما 
 .55لدولة فلسطين بلغ مائة مليون دوالر شهرياً المالية لتوفير شبكة أمان عربية بم

  محمود عباس إنه مع تمديد المفاوضات وفق ثوابت ومرجعيات  الفلسطينية السلطة رئيسقال
معاهدة  15أن االنضمام إلى الـ  القدس، مؤكداً  تؤدي إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها شرقي

 .56"به سرائيلحق للشعب الفلسطيني وال دخل إل"

 لم تعد قائمة اليوم،  "إن "هيئة األنفاق في غزة واألمن الوطني الداخليةوزارة  باسملمتحدث قال ا
وأضاف  على الحدود الجنوبية لقطاع غزة. وذلك عقب إغالق السلطات المصرية جميع األنفاق

 .57أن ما هو قائم اآلن هو "إدارة أمن الحدود في وزارة الداخلية واألمن الوطني"

 إنَّ خطوة نتنياهو بقطع كافة أشكال التنسيق فوزي برهومم حركة حماس قال الناطق باس" :
في الضفة تأكيد على مصداقية مواقف حماس من المفاوضات وخطورة  السلطةوالتواصل مع 

للسلطة  وأضاف: "يجب أن تكون هذه الخطوة مبرراً  ".ا والعودة إليها تحت أي مبرراتاستمراره
"كافة أشكال بإنهاء  وطالب السلطة ".للمقاومة في الضفة الغربيةلعنان وللرئيس عباس إلطالق ا

 .58"وض والتنسيق األمني مع االحتاللالتفا

  إلى جميع المكاتب الحكومية بوقف التعاون مع بنيامين نتنياهو  اإلسرائيلي الوزراءأوعز رئيس
المكاتب وأي ي اللقاءات بين الطرفين على مستوى الوزراء ومدير  السلطة الفلسطينية، شامالً 
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إلى جانب قادة  من ذلك مسؤولة وفد المفاوضات تسيبي ليفنيمستويات أخرى كبيرة، واستثنى 
 .59األجهزة األمنية

  قمرًا اصطناعيًا جديدًا، لغرض جمع المعلومات االستخباراتية، أطلق عليه اسم  إسرائيلأطلقت
10أفق  " أي10"أوفيق 

60. 

  ي وما يسمى سرائيلعن قيام أذرع االحتالل اإل ،في بيان، األقصى للوقف والتراث مؤسسةكشفت
ية" بحفر نفق جديد، يبدأ من منطقة أسفل ساحة البراق، ويميل باتجاه سرائيلبـ"سلطة اآلثار اإل

  .61أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة– الغرب، نحو جهة باب الخليل 

 في مقابلة ية في الهاي لويس مورينو أوكامبوقال المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدول ،
ن إ، اإلسرائيلي االحتاللع إذاعة جيش م ن فلسطين حظيت باعتراف األمم المتحدة، "فحتى وا 

على الخطوة، فإنه يحق لدولة فلسطين التوجه إلى المحكمة الدولية، وقبل ذلك،  إسرائيلاعترضت 
 .62"إسرائيلرفع دعاوى ضد إلى المدعي العام في المحكمة الدولية ل التوجه

 10/4/2014الخميس، 

  موال تجميد تحويل أ" عن قرار الحكومة اإلسرائيليةذكر اسمه  عدم طلبي إسرائيلأعلن مسؤول
مشاركتها في تطوير وأعلن تجميد  .لصالح السلطة الفلسطينية" إسرائيلالضرائب التي تجبيها 

ائع المصرفية الفلسطينية في المصارف للود ووضعت سقفاً  ،حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة
 .63يةسرائيلاإل

  و اختراق" في جلسة المفاوضات التي جرت أي تقدم أنه لم يتم إحراز "إ عريقاتصائب قال
 .64ي لعملية السالممريكي بحضور الراعي األسرائيلبين الجانبين الفلسطيني واإل 10/4 الخميس

  ائدات الضرائب للسلطة الفلسطينيةويل عتجميد تح "إسرائيل" قرار إن صائب عريقاتقال 
وانتهاك للقانون الدولي واألعراف الدولية من قبل  ..الشعب الفلسطيني ألموالسرقة "و "قرصنة"

 .65إسرائيل"

  إخطارات من األمين العام لألمم المتحدة "الخارجية الفلسطينية في بيان أنها تسلمت وزارة قالت
لالتفاقيات ومواثيق األمم المتحدة، بقبول إيداع سبعة من الجهة الوديعة  وبصفتهبان كي مون 

 .66"االتفاقية التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس

  سيغادر االئتالف  "ن حزبه "البيت اليهودينفتالي بينيت بأ اإلسرائيلي االقتصادهدد وزير
 .67يينفلسطين فراج عن أسرىية على اإلسرائيلالحكومي إذا ما وافقت الحكومة اإل
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  رسميًا، مطلة مجسم  افتتحفي بيان لها، إن االحتالل  للوقف والتراث األقصى مؤسسةقالت
على بعد (نار التوراة)الهيكل المزعوم، والمقامة على سقف المدرسة اليهودية وكنيس إيشهتوراه 

، متار قليلة من المسجد األقصى غربًا، وتحتوي المطلة على سقف واسع يتسع لمئات الزائرينأ
 .68المزعومباإلضافة إلى نصب مجسم كبير للهيكل 

  (االحتالل في القدس الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية )الجناح الشمالي محكمةدانت ،
بتهمة ما يسمى "عرقلة عمل شرطي"، وذلك حينما تصدر الشيخ صالح لمحاولة عناصر األمن 

لحدود لدى عودته إلى الوطن قبل ثالث هانة زوجته بتفتيش مهين عند معبر اإ ي سرائيلاإل
 .69سنوات

  األمن الوطني اللبناني اللواء عباس إبراهيم على وفد من ممثلي الفصائل الفلسطينية  مديرعرض
ة مسؤولشامل لتشكيل قوة مسلحة فلسطينية مسلحة تكون  "غطاء سياسي وأمني"التقى به، توفير 

 .70عن األمن في أوساط المخيمات

  حي أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية أحد أهم محددات األمن القومي صبا حمدينأكد
 .71المصري، مؤكدا أن مصر ستبقى راعية للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية

  العام لألمم المتحدة بان كي مون على صفحة وقائع األمم المتحدة مصادقته على  األميننشر
دولية، مشيرًا إلى أن غالبيتها ستدخل حيز  معاهدة واتفاقية 14طلبات فلسطين االنضمام إلى 
المقبل، وبعضها اآلخر يدخل حيز التنفيذ في بداية شهر  / مايوالتنفيذ في الثاني من شهر أيار

 .72المقبل / سبتمبرأيلول

 " طلبوا من  ـ"إسرائيل"كرونيكل" الصادرة من لندن إن ناشطين معادين ل جويشقالت صحيفة
على وزيرة الداخلية تريزا ماي، في محاولة لمنع وزيرة العدل النواب البريطانيين الضغط 

 .73ية تسيبي ليفني، من دخول األراضي البريطانيةسرائيلاإل

 11/4/2014الجمعة، 

  قبول انضمام فلسطين إلى جميع االتفاقات والمواثيق التي تقدمت بطلبات  المتحدة األممأعلنت
2014 أبريل /االنضمام إليها مطلع نيسان

74. 
 ي، الجنرال بيني غانتز، إن عملية عسكرية في لبنان هي ليست سرائيلالجيش اإل أركانال قائد ق

أن التهديدات من جبهتي لبنان وغزة ليست عبارة عن حملة  وأضاففقط واردة بل ضرورية. 
 .75تخويف بل واقع ميداني
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  ي لدينا سرائيلاإل "الاو "في مقابلة مع موقع  المعارض كمال اللبواني السوري االئتالفقال عضو
إلى  بعد أن خاب أمله من كل دول العالم تقريبًا ليتوجه أخيراً "، "إسرائيل"مصالح مشتركة مع 

  .76إسرائيل"

  قيات جنيف في اتفا صبحت عضواً أن فلسطين االتحادية السويسرية، أ الخارجيةة علنت وزار أ
 .77ولاألربع والبروتوكول اإلضافي األ

 في باريس وبأغلبية األصوات  ليونسكو خالل اجتماعه المنعقد حالياً أصدر المجلس التنفيذي ل
 .78بعدم تغيير الوضع القائم في القدس ،كسلطة قائمة باالحتالل "إسرائيل"،يطالب  قراراً 

 من زعمهم زبيغنو بيرجنسكي مستشار األمريكيين السابقين الكبار يتستة من المسؤولين األ أصدر
صراحة بعدم االلتزام بالقانون الدولي والعمل على إفشال  "إسرائيل"م سبق، وثيقة تتهمريكي األاأل

بالقانون  "إسرائيل"طالب هؤالء الستة كيري بوقف مفاوضات السالم حتى تلتزم و المفاوضات. 
 .79ـ"إسرائيل" دولة يهوديةالدولي وبنوده، وعارضوا االعتراف ب

 ت تحت عنوان "المساعدا يمريكاألعن "خدمة أبحاث الكونجرس" صادرة  يةأمريكدراسة  كشفت
تتمثل في مجملها "بمساعدات  سرائيلية إلمريكأن المساعدات األ إلسرائيل"، األمريكيةالخارجية 
ية منذ نهاية الحرب أمريكمن مساعدات  "إسرائيل"مشيرة إلى أن مجموع ما تلقته  ،عسكرية

 .80مليار دوالر 121العالمية الثانية بلغ 

 12/4/2014السبت، 

 إن "استمرار االعتقاالت السياسية من  :ال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويكق
السلطة في رام هللا بحق كوادر وعناصر فصائل المقاومة، وخصوصًا حركة  أمنقبل أجهزة 

حماس يمثل حالة طغيان، وتهديد الشباب في الضفة الغربية لن ينجح في صفوف أبناء شعبنا 
أن من يطالب بإجراء و ي ما زال قائمًا، سرائيلوأكد أن الفيتو األمريكي والفيتو اإلفلسطيني ". ال

 .81ناس من االنتخابات ونتائجهااالنتخابات في قيادة السلطة في رام هللا هو أخوف ال

 ي بيني غانتس عن سروره لحال الهدوء التي تسود الحدود تجاه سرائيلرئيس أركان الجيش اإل عبر
ن على أمني مع النظام المصري، ولكنه شدد ل العالقات الوثيقة والتنسيق األضمصر وسيناء بف

 .82وعليه أن يواصل عملية االنتشار"جيشه "ال يعتمد على ذلك 

 ل في كإنه في حالة استمرار تكدس الشيد. جهاد الوزير،  الفلسطينيةمحافظ سلطة النقد  قال
ل سيصبح عملة غير قابلة ن الشيكاألزمة بهذا الخصوص، فإل و وط ،األراضي الفلسطينية

 .83خرى للتداول التجاريأننا سنكون مضطرين العتماد عملة ، ما يعني أللتداول تجارياً 
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 13/4/2014األحد، 

  موشيه يعلون وافق على سرائيلي أن وزير الجيش اإل هآرتسذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة
يون"، واصفة ما جرى بأنه "تنفيذ توسعة مجمع مستوطنات "غوش عتص بهدفدونم  984مصادرة 

 .84عملية أكبر مصادرة ألراٍض فلسطينية"

  لن نمدد المفاوضات إال بعد وضوح الموقف عزام األحمد: فتح  لحركةعضو اللجنة المركزية قال"
الخاص بقضية الالجئين الفلسطينيين،  194والقدس والقرار  1967األمريكي من حدود العام 

نية في أرضها وجوها، مقابل ترك األبواب مفتوحة أمام استكمال خطوات وسيادة الدولة الفلسطي
 .85األمم المتحدة والمقاومة والنضال ضد االحتالل"

  وهو مسؤول سابق في كتائب القسام ،األسير إبراهيم حامدأن  الفلسطينيأعلن نادي األسير، 
بعد االستجابة لمطلبه ونقله  على احتجازه في الحبس االنفرادي عن الطعام احتجاجاً  أنهى إضراباً 

 .86سجن آخر إلى

  ل جماهيري بمناسبة أسبوع الشهداء، في لبنان علي بركة خالل احتفا حماسطالب ممثل حركة
الجهات اللبنانية الرسمية والحزبية القيام بإجراءات إيجابية ملموسة لتخفيف معاناة شعبنا 

قرار الفلسطيني وتخفيف اإلجراءات حول المخيمات، و   .87الحقوق المدنية واإلنسانيةا 

  وزير الخارجية اإلسرائيلي، عن عزمه فض شراكة حزب "إسرائيل بيتنا"، ليبرمان أفيجدورأعلن ،
 .88الذي يرأسه، مع حزب الليكود، وخوض االنتخابات للكنيست القادم بشكل منفرد

  ل مبنى الرجبي يين، تحت حراسة قوات االحتالل، احتالسرائيلالمستوطنين اإل منأعاد العشرات
 .89ن مستوطنة كريات أربع شرق الخليلالقريب م

 " الجئًا فلسطينيًا قضوا بسبب نقص  143من أجل فلسطينيي سورية" إن  العملقالت مجموعة
 .90التغذية والعناية الطبية جراء الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك جنوب دمشق

  إن  :اليوم" إسرائيلفي مقالته بصحيفة " ،ي األسبقرائيلسنائب وزير الخارجية اإل ،بيلين يوسيقال
العالقات بين تل أبيب والقاهرة من الناحية األمنية تسبب الكثير من االرتياح، خاصة أن حماس 

 .91هي العدو المشترك وأذرع القاعدة

  ية خالل سرائيلطن من الخضار والفواكه اإل 200أفادت بيانات رسمية أن األردن استورد نحو
 .92هر آذار/ مارس الماضيش

  93بدعم الفصائل المسلحة التي تقاتل نظامه "إسرائيل"السوري بشار األسد  الرئيساتهم. 
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 14/4/2014اإلثنين، 

 94قتل مستوطن وأصيب أربعة آخرون في عملية إطالق نار بالقرب من قرية إذنا جنوب مدينة الخليل. 

  مع قيادة يل هنية، أجرى اتصااًل هاتفياً اعالفلسطينية في قطاع غزة، إن إسم الحكومةقالت ،
 .95جهاز المخابرات العامة المصرية، ووضعهم في صورة جهود إنهاء االنقسام الفلسطيني

  قناة الرأي "على إطالق  تهوافقم عن في قطاع غزة اإلعالمي لمجلس الوزراء المكتبأعلن
 .96ميية تتبع للمكتب اإلعالمي الحكو كقناة فضائية حكوم "الفلسطينية

  إذا كان العدو الصهيوني يعد اليوم عدته ليقوم ح البردويلصالفي حركة حماس  القياديقال" :
 .97بتدشين الهيكل الثالث المزعوم؛ فإننا على وشك أن ندشن االنتفاضة الثالثة"

  تجري مباحثات سرية مع بعض  "إسرائيل"دور ليبرمان أّن جي أفيسرائيلاإل الخارجية وزيرأعلن
عربية التي ال تعترف بها، من بينها السعودية والكويت، وتتطلع إلى إقامة عالقات الدول ال

 "اتفاقات سالم"فإّن  2019ديبلوماسية معها بدافع القلق المشترك من إيران، زاعمًا أنه بحلول العام 
 .98ية جديدة، ستوقعإسرائيلعربية 

 في سجون االحتالل ومراكز أسرى فلسطينيين استشهدوا  205ن أ الفلسطينية السلطة تأعلن
 . 99بسبب التعذيب واإلهمال الطبي والقتل العمد والتصفية المباشرة 1967 سنةالتحقيق منذ 

 الدولية للتضامن مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل  الحملةفي بيروت  أطِلقت
 .100ي بمشاركة عربية ودولية ولمدة شهر كاملسرائيلاإل

 تخصيصها لموازنة  يتمّ ، مليون دوالر 200لية للسلطة الفلسطينية بقيمة قدمت اليابان مساعدة ما
والجوانب اإلنسانية والمشاريع، وخصوصًا المدينة الصناعية الزراعية في الحكومة الفلسطينية، 

 .101مدينة أريحا

  من االتحاد  "إسرائيل"يون وعرب في الواليات المتحدة حملة لطرد أمريكرياضيون  ناشطونأطلق
على ضوء خروقاتها المتكررة  سرائيل"الكرت األحمر إل"تحت عنوان  "FIFA"لي لكرة القدم الدو 

 .102لحقوق الرياضيين الفلسطينيين وحقوق اإلنسان بشكل عام

 15/4/2014الثالثاء، 

 ن أسر الجنود الصهاينة يتصدر هنية إ إسماعيلفي قطاع غزة  الفلسطيني الوزراءرئيس  قال
ر األسرى لن يتم إال بخطف والمقاومة الفلسطينية، مشددًا أن تحريجدول أعمال حركة حماس 

 .103الجنود
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  المحكمة "ن إ، التابعة للحكومة في قطاع غزة باسم وزارة الداخلية المتحدث، البزمقال إياد
عسكريين يعملون في  8مواطنًا منهم  12العسكرية الخاصة في غزة أصدرت حكمًا بالسجن على 

من قانون  178هللا بعد إدانتهم بالنيل من الوحدة الثورية طبقًا للمادة أجهزة أمن سلطة رام 
 .104ثة منهم فارين من وجه العدالة"وما زال ثال 1979العقوبات الثوري لعام 

  ي، بنيامين نتنياهو، السلطة الفلسطينية مسؤولية الهجوم المسلح على سرائيلرئيس الوزراء اإلحّمل
 بالشرط اإلسرائيلي؛وأسفر عن مقتل ضابط وبي الضفة الغربية، في الخليل جن إسرائيليةة سيار 

 .105"يأتي نتيجة للتحريض التي تمارسه السلطة الفلسطينية" وقال نتنياهو إن هذا العمل

  سرائيلي الذي قتل في عملية الخليلالضابط اإل هويةالليلة بنشر  اإلسرائيليةسمحت الرقابة ،
( من سكان مدينة موديعين غربي القدس عاماً 47) Baruch Mizrahi ويدعى بروخ مزراحي

وهو رئيس قسم التنصت اإللكتروني في قسم التحقيقات االستخباراتية في الشرطة  ،المحتلة
 .106يةسرائيلاإل

 رية لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"في مقابلة نادرة وغير مسبوقة أجرتها معها النسخة العب ،
لجهاز المخابرات واألردن" في لواء األبحاث التابع قالت العقيد رويطال قائدة "جبهة مصر 

السيسي بعد توليه عبد الفتاح "أمان"، إنه في حال لم يتم تقديم دعم مالي هائل إلدارة اإلسرائيلية 
 .107الرئاسة فإن نظامه سينهار بشكل محتم

  أن  : إن على حركة حماسالمصرية المسلماني المستشار اإلعالمي لرئيس الجمهورية أحمدقال
يونيو واالنفصال عن جماعة اإلخوان  30تجري مراجعة فكرية تتضمن االعتراف التام بثورة 

وأضاف: إن اإلرهاب في مصر للحساب والعقاب.  المسلمين وتقديم المتهمين في صفوفها بدعم
ية التاريخية مسؤولحماس.. وأن يتحمل المن  على زعيم حركة حماس خالد مشعل أن ُينقذ حماس

 .108الطريق الخطأ إلى سيناء بالطريق الصواب إلى القدسبتعديل 

  قال رئيس حزب العمال البريطاني وزعيم المعارضة البريطانية ايد ميليباند: "نؤكد على ضرورة إقامة
 الدولة الفلسطينية، مع أهمية الحفاظ على حدود وأمن إسرائيل، وهذا هو حل الدولتين الذي نؤمن به".

 ن عائلتي وهي يهودية، وجدت كوطن للشعب اليهودي، أل إسرائيل : "أستطيع أن أصفوأضاف
 .109، كما لدي أسبابي الخاصة لدعم هذه الفكرة"إسرائيلملجًأ لها في 

 16/4/2014األربعاء، 

  في الحكومة الفلسطينية في رام هللا محمود الهباش عملية قتل ضابط  األوقافاستنكر وزير
العبرية فإن الهباش قال خالل اجتماعه بصحفيين إسرائيلي في الخليل. وبحسب اإلذاعة 
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إسرائيليين: "أي عملية قتل سواء كان ضحيتها إسرائيليًا أو فلسطينيًا هي عملية مؤلمة ومؤسفة 
 .110ومحظورة، فالدم الفلسطيني شأنه شأن الدم اإلسرائيلي"

 ُعقدت بين  ن كافة اللقاءات التي، إعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،العالولمحمود  قال
 .111ي كانت عبارة عن "ال شيء"سرائيلالجانبين الفلسطيني واإل

  عملية إطالق النار التي أودت بحياة ضابط إن االحتياط غادي شوميني  جيشفي  الجنرالقال
 .112لم تكن ارتجالية بل مخططة بعناية، ي قرب الخليل االثنين الماضيإسرائيل

  وقد 2014ة الفلسطينية "انتماء" برنامج فعالياتها لسنة على الهوي للحفاظ الدوليةأطلقت الحملة ،
 .113لها "فلسطين تجمعنا والعودة موعدنا" اً شعار اختارت 

 إسرائيلمحكمة القاهرة لألمور المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب باعتبار " قضت "
 . 114منظمة إرهابية

  غزة تتعّرض لعقاب جماعي، وأنا  بول: إنالجديد لوكالة األونروا بيير كراهين العام المفوضقال"
 .115ة بإنهاء هذا الحصار غير الشرعي"أطالب مع قادة العالم واألمم المتحد

  جمعية األمة اإلسالمية الهندي، مؤتمرًا حول المسجد األقصى، في مقر المركز  مركزنّظم
الشخصيات من أهم  300وتجّمع حوالي افي في العاصمة الهندية نيودلهي. اإلسالمي الثق

اإلسالمية في الشمال الهندي، وتحّدث عدد منهم عن الواجبات المنوطة بالمسلمين تجاه فلسطين 
 .116بشكل عام والمسجد األقصى

 17/4/2014الخميس، 

  ن االتصاالت مع حماس واللقاءات المرتقبة في غزة تهدف إلى إ عباسالرئيس محمود قال
: المصري اليوماف قائاًل، في حوار مع صحيفة أضو  ،معرفة موقف قادة حماس من االنتخابات

وافق على االنتخابات، فإذا قال نعم تأقول أنت عنوان حماس، هل "سأتكلم مع إسماعيل هنية، و
ذا قال ال، لنا قرارات، عندنا المجلس المركزي وهو البرلمان الفلسطيني العام  ذهبنا لالنتخابات، وا 

 .117["نيسان] إبريلليقول كلمته نهاية 

 محمود الزهار، إن حركته لن تسمح بإعادة إنتاج  .حماس دال عضو القيادة السياسية لحركة ق
التنسيق والتعاون مع االحتالل والتآمر على مقاومة الشعب  علىأجهزة أمنية عقيدتها ترتكز 

 .118الفلسطيني

  لمحكمة أمن القانون الجديد  في جلسة مشتركةبغرفتيه األعيان والنواب  األردنيأقّر مجلس األمة
 .119إضافة نص يستثني مقاومة االحتالل من التجريم رفضالدولة، بعد أن 
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  على طلب تقّدمت به المملكة األردنّية بزيادة عدد  "إسرائيل"المدني في  الطيرانصادقت سلطة
سيع عالقات الطيران بين الجانبين، الرحالت عبر مطار اللد الدولّي )بن غوريون( ضمن إطار تو 

 .120ألسبوعرحلة خالل ا 16وافقة تزيد شركة الطيران األردني عدد رحلتها لـ وبهذه الم

  ن البلدية العبرية في القدس أعلنت عن إ ،في بيان لها ،للوقف والتراث األقصىمؤسسة قالت
إقامة مدينة مالهي ضخمة على أرض مقبرة مأمن هللا اإلسالمية التاريخية في القدس، ابتداًء من 

 .121القادمالشهر 

 إن نحو خمسة آالف أسير يقبعون في سجون االحتالل، عنه، في تقرير صدر األسيرال نادي ق ،
 .122طفالً  230بينهم عشرون أسيرة، و

  مصنع وورشة في القطاع  2,500، إن غزةلمواجهة الحصار على  الفلسطينية الشعبيةقالت اللجنة
مفروض منذ منتصف ي السرائيلمتوقفة عن العمل بشكل كلي أو جزئي جراء الحصار اإل

2007
123. 

 18/4/2014الجمعة، 

  لحركة حماس خالد مشعل: "إنَّ حماس ستفعل وستبذل المستحيل من  السياسيقال رئيس المكتب
أجل األسرى، كما أنَّها ستفعل المستحيل من أجل القدس واألقصى، ومن أجل حق العودة، 

اعيًا إلى تعزيز الثقة بأنَّ الضفة المحتلة األرض، ومن أجل عزَّة األمَّة". د كلّ واألرض الفلسطينية 
 .124قادمة على طريق المقاومة والجهاد

  ية لم تتوقف يومًا واحدًا مريكن المحاوالت األإالعام لحركة الجهاد زياد النخالة،  األميننائب قال
 .125ودومًا كانت هذه المحاوالت تفشل"، إسرائيلوالمنطقة لصالح " شعبنالفرض حل على 

  الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إلى إقالة وزير األوقاف في  المقاومةدعت لجان
ومحاكمته على خلفية تصريحاته األخيرة التي ساوى فيها  ،رام هللا محمود الهباش في حكومةال

 .126يسرائيلبين الدم الفلسطيني واإل

  طينيين إلى القدس القديمة، إجراءات مشددة على دخول المواطنين الفلس االحتالل سلطاتفرضت
ومنعت من هم دون سن الخمسين من الوصول إليها ألداء صالة الجمعة في المسجد األقصى 

 .127الثالث على التوالي المبارك لألسبوع

  الخارجية األمريكية جون كيري من وزارته إجراء فحص مجدد للسياسة المتبعة  وزيرطلب
ذات الصلة برفض إعطاء تأشيرة دخول )فيزا( إلى الواليات المتحدة للشبان  واإلجراءات
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يين بدخول سرائيلوذلك بهدف تقريب مرحلة السماح لإلعامًا،  26إلى  21سرائيليين من جيل اإل
 .128ثل عدد كبير من الدول األوروبيةالواليات المتحدة بدون تأشيرة دخول، م

 19/4/2014السبت، 

  لمركزية لحركة فتح ومفوض العالقات الوطنية في الحركة عزام األحمد "إن ا اللجنةقال عضو
مهمة الوفد الذي شكلته القيادة للتوجه إلى غزة، تتمثل بتنفيذ اتفاق القاهرة وا عالن الدوحة، وأن 

 .129الوفد غير مخول بفتح حوارات جديدة"

  سعة لتنظيم فعاليات محلية لمنظمة التحرير الفلسطينية لجنة وطنية مو  التنفيذية اللجنةشكلت
ودولية بالمشاركة مع األمم المتحدة التي أعلنت العام الحالي عامًا للتضامن مع الشعب 

 .130"متحدون من أجل فلسطين حرة"الفلسطيني. وأقرت الحملة تحت شعار: 

  ن تهديدات رئيس السلطة الفلسطينية محمود سرائيلي زئيف الكين إاإل الخارجيةقال نائب وزير
عن الدفعة الرابعة من السجناء األمنيين تعد تهديدات  "إسرائيل"ما لم تفرج  منصبهاس باعتزال عب

ن تحذيراتها بإعادة السلطة أو  ،القيادة الفلسطينية تنغمس في ملذات السلطة"ن أ شدد علىباطلة. و 
 .131"ال أساس لها إلى إسرائيلالكاملة على الضفة الغربية 

 20/4/2014األحد، 

 رئيس السلطة  ،النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ،خريشة حسن طالب
قالته من مكانه فورا ألن تصريحه الفلسطينية محمود عباس بـ" رفع الغطاء عن محمود الهباش وا 

عن مساواة الدم الفلسطيني باإلسرائيلي والتصريحات المتوالية من األخير أضرت كثيرا بالقضية 
 .132د األقصى المبارك"الفلسطينية والمسج

  خضر: "إن عزام األحمد مسؤول ملف المصالحة في فتح لم يعد  حسامقال القيادي في حركة فتح
 .133من مصداقيته كبيراً  نه فقد جزءاً ألإلنجاز هذا الملف".  يصلحالرجل الذي 

  ية فلسطيني، أفيجدور ليبرمان، دعوته إلى ضم أم الفحم إلى الدولة السرائيلاإل الخارجية وزيركرر
 .134العتيدة في أي اتفاق مستقبلي

  لن إسرائيلي، نفتالي بينيت، إّن "سرائيلووزير االقتصاد اإل ،رئيس حزب البيت اليهوديقال "
واعتبر أّن عّباس كرئيس للسلطة الفلسطينية  مصوب نحو رأسها. والمسدس مفاوضاتتجري 

 .135من منصبهويهددنا بأّنه سيستقيل "، إسرائيليشجع على اإلرهاب ضد "

  براهيم صبح وابنه وسيلة لتحويل نفايات البالستيك المهملة إمن سكان قطاع غزة  الفلسطينيابتكر
 .136إلى وقود ديزل حيوي كثيف وثقيل مشابه للديزل الرخيص المدعوم
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  أعلن مدير المكتب الفني للجنة القطرية إلعادة إعمار غزة أحمد أبو راس أن اللجنة انتهت منذ
مشروعًا من بينهم مشاريع طرق داخلية، موضحًا أن كلفة المشاريع التي  50نحو  للعملمباشرتها 

مليون دوالر من إجمالي المنحة  170نفذتها والجاري تنفيذها في قطاع غزة تقدر بما يزيد على 
 .137ماليين دوالر 407القطرية البالغ قيمتها 

  من ر معبر فح البري، وتتكون القافلة " إلى قطاع غزة عب26أميال من االبتسامات " قافلةوصلت
 .138من جنسيات عربية وأوروبية مختلفة اً متضامن 21

 ية على دراسة مدى قانونية إلغاء القانون الذي كان يسمح للمواطنين مريكوافقت المحكمة العليا األ
والدة يين في خانة مكان الإسرائيلبمدينة القدس المحتلة تسجيل أنفسهم ك ولدوايين الذين مريكاأل

 .139يةمريكالظاهرة في جوازات السفر األ

  من الخدمة اإللزامية في  اً عن وجود نسبة تهرب عالية جدكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية
غير  حيث بلغ عدد المتهربين من الخدمة والجنود ،2013خالل سنة  يسرائيلالجيش اإل

 .140اً ألف جندي سنوي 22المنضبطين 

 21/4/2014اإلثنين، 

  أثناء مشاركته في احتفاالت "عيد الميمونة"  في ي بنيامين نتنياهوسرائيلالوزراء اإلرئيس قال
واليوم هي تتحدث عن الوحدة  ،"لقد شاهدنا السلطة الفلسطينية تتحدث أمس عن حلها :اليهودي

 .141مع حماس، إذن يجب عليها أن تختار حل السلطة أم الوحدة مع حماس"

 ية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري أن ما يتم تناوله مؤخرا أكد المتحدث باسم األجهزة األمن
منية" هي أنباء عارية عن الصحة ولم ولن تطرح جهزة األحول "حل السلطة الفلسطينية وتفكيك األ

 .142على السلطة الفلسطينية أو في اجتماعاتها بتاتاً 

  وقالت  فتح، من حركة الداخلية الفلسطينية في الحكومة بغزة عن عشرة معتقلين وزارةأفرجت
من أجل تهيئة األجواء لتحقيق  ،الداخلية إنها خطوة تأتي كبادرة حسن نية من قبل الحكومة

نهاء االنقسام  . 143مصالحة حقيقية وا 

  نما في مهمة واضحة ومحددة: "عزام األحمدقال  ،إننا ذاهبون لغزة ليس لتقديم اقتراحات جديدة وا 
وملف  ،ملف تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية ؛ة ملفات حاسمةوتنفيذ ثالث ،وهي إنهاء االنقسام

جل دعم وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني ، من أاالنتخابات وملف لجنة منظمة التحرير الفلسطينية
 .144ي"سرائيلاالحتالل اإل مواجهةفي 
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  ى عدد المسيحيين الذين غادروا مطار القاهرة، إلبأن  مسؤول بمطار القاهرة أمنيصرح مصدر
، لالحتفال بعيد القيامة وزيارة األماكن المقدسة عّمانبتل أبيب، والعاصمة األردنية  القدس، مروراً 
 .145أضعاف العدد في العام الماضي ثالثةشخص، بزيادة تجاوزت  500,3هذا العام، 

 22/4/2014الثالثاء، 

 حرير للمصالحة في ، خالل استقباله وفد منظمة التالوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية قال رئيس
، إن لقاء اليوم يمثل مرحلة التطبيق والتنفيذ وليس الحوار، مشيرًا إلى أن الشاطئمنزله بمخيم 

المصالحة المجتمعية، و الحكومة، و المنظمة، و هناك رزمة متكاملة متفق عليها وهي االنتخابات، 
 .146واألمن والحريات العامة

 بغض النظر إسرائيل"بمواصلة التنسيق األمني مع محمود عباس  السلطة الفلسطينية رئيس تعهد "
لنتحدث بصراحة، أين هي "يين: سرائيلمجموعة من الصحفيين اإلعن مصير المفاوضات، وقال ل

ما زالت تؤمن بحل  إسرائيل؟ وأين هي حدود دولة فلسطين؟ السؤال هل إسرائيلاآلن حدود دولة 
اتباع سياستها  إسرائيلإذا واصلت "قال: و  .ا؟"لنا أين هي حدودهنعم فلتقل  كانالدولتين؟ إذا 

 .147"الراهنة إزاء السلطة الفلسطينية فإنها ستضطر إلى تسلم صالحياتها

 ية تقريرًا قالت إنه لعناصر من الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة سرائيلبثت القناة السابعة اإل
 .148يينإسرائيلجنود عسكرية تحاكي السيطرة على مواقع عسكرية واختطاف  مناورةيجرون 

 ي في إرسال دعوات خطية للشباب المسيحيين الذين بلغوا السادسة عشرة سرائيلشرع الجيش اإل
والنصف من عمرهم لالنضمام إلى الجيش، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الدعوة ليست إلزامية 

 .149إنما هي دعوة إلى التطوع في الخدمة العسكرية

  ي يسرائيل كاتس إنه "في لحظة الحقيقة يتضح أن أبا مازن يلسرائاإل المواصالتوزير قال
. ألمم المتحدة، ويعانق حركة حماس"يخادع، وليس على استعداد لتقديم تنازالت، ويتوجه إلى ا

 .150" أن تتخذ إجراءات ملموسة ردًا على السلطة الفلسطينيةإسرائيلوقال إنه على "

  للتكنولوجيا قسم للعلوم والميكانيكا الهندسية  الفخري في جامعة "فرجينيا" البروفيسورتسلم
فرانكلين في الهندسة  الفلسطيني علي حسن نايفة، ابن بلدة شويكة في طولكرم، وسام بنيامين

في تطوير أساليب جديدة في النظم  ،بحسب معهد فرانكلين ،سهم نايفةأ. و 2014الميكانيكية لسنة 
والصوتيات وميكانيكا السوائل والنظم  الهكيلية الديناميكيةالهندسية المعقدة في 

 .151الكهروميكانيكية
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  أبو شمالة، مدير عام اإلرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة التابعة للحكومة بغزة،  فتحيقال
بالمنتجات الزراعية من فئة الخضار،  %97ن قطاع غزة أصبح مكتفيا ذاتيا بنسبة إفي مقابلة 

 .152كهةالفامن  %80-70تزيد عن  كما أنه اكتفى ذاتيا بنسبة

  نهاد المشنوق إن: "رأيي الشخصي أن السالح الفلسطيني داخل اللبناني  الداخليةوزير قال
سحب هذا و ال يقدم للفلسطينيين أي فائدة أو أي حماية، و المخيمات وخارجها ليس له أي مبرر"، 

استطاع "إلى أن هذا السالح  ظرالن ولفتغير متوفرة حاليًا.  السالح يحتاج لـ"تفاهمات سياسية"
ات بين الفلسطينيين بعضهم فقط أن يؤزم الوضع داخل المخيمات وأن يؤدي دائما إلى اشتباك

 .153ببعض"

 23/4/2014األربعاء، 

  توقيع اتفاق للمصالحة الوطنية  إسماعيل هنية الفلسطيني في قطاع غزة رئيس الوزراءأعلن
نهاء االنقسام بين الفصائل الفلسطي وحركة  نية، وذلك بعد لقاء وفد منظمة تحرير الفلسطينيةوا 

على االلتزام بكل ما تم االتفاق عليه باتفاق القاهرة والتفاهمات حماس في قطاع غزة. وأكد هنية 
وقال إن الرئيس عباس سيبدأ مشاورات  واعتبارها المرجعية عند التنفيذ. الدوحةالملحقة واتفاق 

 أسابيع" من تاريخه. 5بالتوافق وا عالنها خالل الفترة القانونية " تشكيل حكومة التوافق الوطني
وأوضح هنية أن االتفاق على تنفيذ بنود المصالحة جاء فيه التأكيد على تزامن االنتخابات 
التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ويخول الرئيس بتحديد موعد االنتخابات بالتشاور مع القوى 

 أشهر من تشكيل الحكومة. 6على أن يتم إجرائها بعد  والفعاليات والفصائل،

وفي كلمة له، أكد رئيس وفد منظمة التحرير الفلسطينية للحوار مع حركة حماس عزام األحمد، 
على أن الوعي الفلسطيني أصبح في مستوى التحديات وسيكون ذلك منطلقًا لشراكة حقيقية بين 

هذا اإلنجاز تدل على الرغبة الجامحة لنفوس جميع األطياف الفلسطينية، مؤكدًا أن سرعة 
 .154الفلسطينيين في إتمام المصالحة الفلسطينية

  الفلسطيني محمود عباس إنه ال يوجد أي تناقض بين المفاوضات الفلسطينية  الرئيسقال
ية والمصالحة الوطنية، وذلك بعد أن عبرت واشنطن عن خيبة أملها من اتفاق المصالحة سرائيلاإل

الفلسطيني أن خطوة المصالحة ستعزز من قدرة المفاوض  رأىو  في غزة. الفلسطينيونعه الذي وق
ن مصلحة الشعب تتطلب الحفاظ على وحدة األرض والشعب وقال إ على إنجاز حل الدولتين،

 .155معاً 

  فتح، أمس، بإنجاز اتفاق المصالحة الذي تم في غزة بين وفد منظمة التحرير  حركةرحبت
حركة حماس. وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل  الفلسطينية ووفد
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الرجوب، في بيان صحفي، إن هذا االتفاق "يؤسس ألول مرة للضرورات المطلوبة لتجسيد الوحدة 
الوطنية الفلسطينية ووحدة شعبنا وقضيتنا وقيادتنا وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية". وشدد 

 .156ؤكد التزامها بما أنجز نصًا وروحاً على أن فتح ت

  157هماوالمملكة األردنية عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين يةفلسطينال السلطةوقعت. 

  أعلنت السلطة الفلسطينية عزمها التوجه لمجموعة دول عربية وغربية لمطالبتها بتسليم مدانين
 .158ب الفلسطيني، واسترداد مبالغ منهوبة من أموال الشعالفسادبتهم 

  حركة فتح عن تشكيل هيئة قيادية مركزية وأخرى استشارية عليا ألسرى الحركة في  أسرىأعلن
 .159شهرأمهامها لمدة ستة ستمر سجون االحتالل، على أن ت

  إن توقيع االتفاق بين فتح وحماس بغزة سوف لي بينيت: "حزب البيت اليهودي نفتا رئيسقال
أن "السلطة الفلسطينية  " وشدد علىفي مرحلة سياسية جديدة يدخل الشرق األوسط والمنطقة

 .160أصبحت أكبر منظمة إرهابية في العالم"

  ية جنيفر بساكي، أن على أي حكومة فلسطينية أن مريكباسم وزارة الخارجية األ المتحدثةأعلنت
ة تشعر في إن الواليات المتحد قالت. و إسرائيل"دولة "تلتزم "دون لبس" بمبادئ الالعنف ووجود 

 .161اتفاق المصالحةآن واحد بـ"خيبة أمل" وبـ"القلق" إزاء 

  ية مقرها حي "جيلو" االستيطاني في إسرائيلمنعت وزارة الخارجية الفرنسية تحويل أموال لجمعية
1967 المحتلة في سنةراضي في األ القدس؛ ألنها تقعشرقي 

162. 

  ووثق 2013تقريرها السنوي للعام  سطين،فل - العالمية للدفاع عن األطفال الحركةأصدرت ،
جة لإلهمال وسوء ونتي ،يسرائيلوثالثين طفاًل على يد قوات االحتالل اإل اً التقرير استشهاد واحد

 26ية وسرائيلوبين التقرير أن خمسة أطفال قتلوا على يد قوات االحتالل اإلاستخدام السالح. 
 .163طفاًل نتيجة لإلهمال وسوء استخدام السالح

 24/4/2014س، الخمي

 ي المصغر اتخاذ جملة إجراءات ضد السلطة الفلسطينية على سرائيلقرر المجلس الوزاري اإل
واإلعالمية واالقتصادية، وذلك ردًا على توقيع اتفاقية المصالحة بين حماس  السياسيةاألصعدة 

بيق سلسلة وكان من أول التدابير تجميد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية والشروع بتط وفتح.
عقوبات اقتصادية وسياسية على السلطة الفلسطينية. ومن بين العقوبات فرض قيود على تنقالت 

في قيادات فلسطينية وعدم تسهيل عقد اجتماع المجلس المركزي المقرر في رام هللا 
26/4/2014

164. 
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 أن يتم فتح  ين المصريين، علىمسؤولأعلن عزام األحمد أنه اتفق قبل قدومه إلى قطاع غزة مع ال
ء من تشكيل حكومة التوافق معبر رفح البري على مصراعيه وبشكل فوري، بعد االنتها

  .165الوطني

  مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الشعب الفلسطيني لديه قلق وحذر  خالدقال
بعمل بسبب االنتكاسات التي حصلت عقب اتفاقات مصالحة سابقة، لكنه تعّهد  ،إزاء اتفاق غزة

المستحيل إلنجاح المشروع الفلسطيني باعتبار الخطوة التي قامت بها كل من فتح وحماس حيوية 
 .166للجميع، وهي تقوي الموقف الفلسطيني لتحقيق غاياته النضالية

 عالن الحكومة سي" عقب إ ي بنيامين نتنياهو لشبكة "ان بي سرائيلالوزراء اإل رئيس صرح
عّد ما مع الفلسطينيين، أن "االتفاق مع حماس يقتل السالم". و  ية وقف عملية السالمسرائيلاإل

ن ن يقبل عباس بالدولة اليهودية، وفكرة الدولتيأ"نكسة عظيمة للسالم، ألننا كنا نأمل في  حدث
 برم اتفاقاً أو  ،"ولكن بداًل من ذلك، قام بخطوة عمالقة إلى الوراء واحدة فلسطينية وواحدة يهودية"،

 .167"إسرائيللى تدمير إة اإلرهابية التي تدعو مع حماس، المنظم

 من أصل إداريًا  أسيراً  125ن نادي األسير المحامي جواد بولس إ قال مدير الوحدة القانونية في
 . 168عن الطعام ضراباً إفي معتقالت عوفر ومجدو والنقب بدأوا  200

 ين، إن "اتفاق المصالحة ي، والقيادي في حزب الليكود، يولي إدلشتاسرائيلقال رئيس الكنيست اإل
الفلسطينية األخير يعني عمليًا تشكيل حكومة إرهاب وطني ال تستهدف إال السعي للقضاء على 

"منكر للمحرقة اليهودية، ويتحالف مع اإلرهابي الحمساوي  إن عباسإدلشتاين . وقال "إسرائيل
 .169إسماعيل هنية"

 إسرائيل ديفنس في مقاٍل نشره في موقع قال الجنرال في االحتياط، إفرايم لبيد، وهو متقاعد 
IsraelDefense  إّن الجاسوس المصرّي رفعت علي الجمال، الذي عرض التلفزيون المصري

 .170أفت الهجان(، كان عمياًل مزدوجاً )ر  مسلسلقصته في 

  التركي أحمد داود أوغلو إن بالده ستقدم مساعدات إنسانية للضفة الغربية  الخارجيةقال وزير
خالل اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء  ،وأكدالمصالحة. لتسهيل تنفيذ اتفاق  ،غزةوقطاع 

 .171إسماعيل هنية معه، دعم تركيا التام للمصالحة الوطنية

 25/4/2014الجمعة، 

  د. رامي الحمد هللا استقالته وحكومته بتصرف  الفلسطيني في الضفة الغربية الوزراءوضع رئيس
 .172منه على إتمام المصالحة اس حرصاً الرئيس محمود عب
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 إن حماس "حركة فلسطينية  :قال صائب عريقات في تصريح لسكاي نيوز عربية عبر الهاتف
تعلم أنه ال يمكن تحقيق  إسرائيلوأن " ،"إسرائيل.. وغير مطالبة باالعتراف بدولة .ليست إرهابية

 . 173دون مصالحة بين الفصائل الفلسطينية" 67دولة فلسطينية على حدود 

  48ميشيل صباح، والمطران عطا هللا حنا، الشبان المسيحيين من فلسطينيي الـ  البطريركدعا 
ي، بضرورة تمزيقها وعدم التعاطي معها بأي سرائيلالذين تلقوا أوامر التجنيد لجيش االحتالل اإل

 .174شكالشكل من األ

 مع حركة حماس "غير ن قرار الرئيس محمود عباس تحقيق المصالحة إباراك أوباما  الرئيس قال
 .175مفيد"

  وبذلك يصل  األونروا،مليون دوالر لوكالة  82ية تبرعا بقيمة مريكالمتحدة األ الوالياتقدمت
 .176مليون دوالر 211وحده  2014عام  ية لألونروا خاللمريكإجمالي التبرعات األ

 ق النار على ي التوقف فورًا عن إطالسرائيلقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على الجيش اإل
 .177المدنيين الفلسطينيين داخل غزة

 26/4/2014السبت، 

  مركزي لمنظمة التحرير للمجلس ال 26محمود عباس في كلمته خالل افتتاح الدورة الـ الرئيسقال
وهي معترفة وأنا أنبذ العنف  إسرائيل.. أنا معترف ب."الحكومة تأتمر بأمري وسياستيالفلسطينية: 
إن أي حكومة وحدة يتم االتفاق عليها مع حركة حماس ستعترف اًل، وأكد قائ واإلرهاب".

 .178إسرائيل دولة يهودية"االعتراف ب بداً ألن نقبل إسرائيل... ب

  من فلسطيني أوروبا والمتضامنين األوروبيين، في وقفات احتجاجية في أكثر من  اآلالفشارك
 .179لى قطاع غزةي المفروض عسرائيلمدينة أوروبية، رفضًا للحصار اإل عشرين

  عن "منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية" ومركز "حماية" لحقوق اإلنسان، باألرقام  صدر تقريروّثق
واقع الحياة الصعبة التي يعيشها السكان الفلسطينيون في قطاع غزة، جراء الحصار المشدد 

 . 180عليهم للعام الثامن على التواليالمفروض 

  اته بمقر األمم المتحدة لدولي حول األسرى، في ختام اجتماعلخبراء القانون ا جنيفدعا مؤتمر
، إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية والمحاكم الدولية بخصوص قضية األسرى في جنيف

 .181تحت مفهوم مبدأ الوالية العالمية
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 27/4/2014األحد، 

  يمة عرفتها البشرية محمود عباس إن المحرقة اليهودية "الهولوكوست" تعد "أبشع جر  الرئيسقال
 .182في العصر الحديث"

  في مقابلة مع نتنياهو  بنيامينقالCNN  ًمن "إن عباس ال يمكنه "الحصول على األمرين معا ،
خالل وصف الهولوكوست بأبشع جريمة في التاريخ الحديث في الوقت الذي يعانق فيه حماس 

أن يمزق االتفاق عباس إلى  نتنياهو دعا. و "ة إرهابية تنكر صراحة الهولوكوستالتي تعتبر "منظم
 .183والعودة لما وصفها بـ"المفاوضات الحقيقية" ـ"إسرائيل"مع حركة حماس، واالعتراف ب

 المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة من أعضائه بشأن تكريس المركز  المجلس قرر
لمجلس خالل مدة ال تزيد عن ثالثة القانوني لدولة فلسطين، تقدم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية وا

 .184وخارجياً  هذا المركز داخلياً  الخطوات الضرورية التي تضمن تكريسأشهر من أجل مواصلة 
  قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إنه يتوجب على حكومة

حل أزمات قطاع غزة في ساعدة المزمع تشكيلها خالل أقل من خمس أسابيع الم الوطنيالتوافق 
  .185رفح البري معبرال سيما 

  حماس كل الفصائل الفلسطينية إلى "التوقف عن كل ما من شأنه أن يشوش على  حركةدعت
وحماس على تنفيذ إعالن غزة، والذهاب إلى تشكيل  فتحجهود المصالحة، ومساعدة حركتي 

 .186حكومة فلسطينية واحدة خالل خمسة أسابيع"

 ن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، انسحاب ممثليها من الجلسة الختامية للمجلس أ أعلنت
المركزي الفلسطيني رفضًا لما تضمنه البيان الختامي للمجلس من موقف يتعلق بالعودة 

 .187للمفاوضات

 ن "حماس تقتل اليهود، وفتح تطالب باإلفراج عن نيفتالي بينيت إ يسرائيلوزير االقتصاد اإل قال
"لن نتفاوض مع  ا معًا، واآلن يواصلون تعاونهم"، مشددًا على أن "إسرائيل"اليهود. لقد عملو قتلة 

ية حكومة تدعمها حماس حتى لو كانت حكومة تكنوقراط". وقال إن "عصر أوسلو يقترب من أ
 .188"نهايته

 يد ية في األراضي الفلسطينية، اللواء يوآف مردخاي، تجمسرائيلأعلن منسق شؤون الحكومة اإل
 .189في المنطقة "ج" بالضفة الغربية مشاريع البناء الفلسطينية
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  الصهاينة:  ، طارق السويدان على تويتر: "يقول محمود عباس مجامالً اإلسالميقال الداعية
المحرقة هي أسوأ جريمة عرفتها البشرية في تاريخها الحديث! وأقول: بل اغتصاب فلسطين 

 .190وتشريد أهلها أبشع الجرائم"

  زير الخارجية األمريكية جون كيري خالل محادثة خاصة مع زعماء أجانب من أن حذر و
إذا لم يتم  ،يمكن أن تصبح دولة أبرتهايد يعيش فيها مواطنون من الدرجة الثانية "إسرائيل"

 .191هذا الحل على مصيرية التوصل إلى مشدداً  ،إلى حل الدولتين التوصل قريباً 

 28/4/2014اإلثنين، 

  الحركة لن تعارض تولي ن . موسى أبو مرزوق إكتب السياسي لحركة حماس دالمقال عضو"
هللا أو أي شخصية أخرى رئاسة حكومة المصالحة المزمع تشكيلها في إطار  الحمد]رامي[ 

نما حكومة  التوافق الوطني". واعتبر أن "الحكومة المقبلة ليست حكومة الرئيس محمود عباس، وا 
 .192ا وقعنا عليه مع حركة فتح"شراكة وطنية وتوافق، هذا م

  الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر في قطاع غزةحكومة الدعا إسماعيل هنية رئيس ،
 .193لإلشراف على االنتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية المقبلة

 التقت القيادة السياسية الموحدة للقوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية في السراي الحكومي في 
بيروت رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في رئاسة الحكومة الوزير السابق حسن منيمنة في 

 .194للجنة أول لقاء رسمي لهذه القوى مع منيمنة بعد تعيينه رئيساً 

  التي أقرها المجلس الوزاري  ،تنفيذ إجراءاتها العقابية ضد السلطة الفلسطينية "إسرائيل"بدأت
 .195والذي أقر سلسلة من العقوبات ،ع الماضيالمصغر نهاية األسبو 

  ن حكومة نتنياهو نشرت خالل التسعة شهور األخيرة أ، ي تقرير"السالم اآلن" ف حركةأعلنت
وحدة  50وحدة سكنية جديدة "مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا حيث تم بناء  13,851عطاءات لبناء 

أضعاف البناء  أربعةر" أي ما يعادل وحدة سكنية جديدة في كل شه 1,540و سكنية جديدة يومياً 
 .196في السنوات الماضية

  دعا "مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"، وفي تاسع دراسة أصدرها منذ االنقالب على
الغرب ي األسبق في القاهرة، سرائيلأعدها تسفي مزال، السفير اإلو محمد مرسي،  المصريالرئيس 

ة المسلمين" بسبب تصميمها على إقامة دولة الخالف إلى قيادة "حرب" ضد جماعة "اإلخوان
الدول الغربية للوقوف خلف الدول العربية التي تشن اإلسالمية على أنقاض دول الغرب، وحث 

 .197سلمين، ال سيما مصر ودول الخليجحربًا ضد جماعة اإلخوان الم



يوميات الفلسطينية ال ___________________________________________________________   

26                مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات       

  طنين والمتطرفين اليهود تسيبي ليفني إلى التعامل مع هجمات المستو  العدل اإلسرائيلية وزارةدعت
 .198يين العرب كأعمال "إرهابية"سرائيلضد الفلسطينيين أو اإل

  الذي نظمته لجنة فلسطين النيابية بالتعاون مع في عّمان، "الطريق إلى القدس"  مؤتمرافتتح
البرلمان العربي وجامعة العلوم اإلسالمية، ومشاركة نخبة من كبار علماء الدين اإلسالمي ورجال 

 .199ين المسيحي والسياسيين والبرلمانيينالد

 29/4/2014الثالثاء، 

 أخطر شيء هو "خالل حفلة إطالق صندوق دعم مدينة القدس:  ،قال الرئيس محمود عباس
سرائيلالحدود، و  نا منذ أن ُأنشئت ال أحد يعرف حدودها، مصممون على أن نعرف حدود ا 

ال فليس هناك سالم" سرى، األ تمديد المفاوضات، فال بد من إطالق إذا أردنا". وقال: وحدودها، وا 
ساس وقف االستيطان، وبحث خرائط الحدود خالل ثالثة أشهر ألى المفاوضات على إونذهب 

 .200يتوقف خاللها االستيطان بشكل عام"

  ،المفاوضات لم تعط أبداً  إسرائيلإن قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: "لألسف 
خالل األشهر التسعة الماضية هدف إلى تخريب الجهود  إسرائيلما فعلته  فرصة للنجاح، كل

 .201نية والدولية لتحقيق حل الدولتين"الفلسطي

  .أعلن الرئيس محمود عباس عن تأسيس )صندوق ووقفية القدس( لدعم سكان المدينة المقدسة
 ،ل الفلسطينيينعماالذي شارك فيه عدد من رجال األ خالل كلمة له في االجتماع عباسوتعهد 

 .202باقتطاع مليون دوالر من ميزانية الرئاسة لدعم الصندوق

  مؤتمر  الفلسطيني في الحكومة التي يرأسها رامي الحمد هللا، وزير الخارجية ،المالكي رياضافتتح
 .203سفراء دولة فلسطين المعتمدين لدى القارة األفريقية، في مدينة كيب تاون

  اعتقال "خلية عسكرية" تابعة لحركة "حماس" في مدينة قلقيلية  ياإلسرائيل الشاباك جهازأعلن
طالق نار  .204شمالي الضفة الغربية، زعم أنها تخطط لهجمات وا 

  غياب وضع خطة وطنية ان( في تقريره السنويمن أجل النزاهة والمساءلة )أم االئتالفانتقد ،
داخلي. ورصد التقرير ضعف شاملة لمحاربة الفساد وتعزز الفساد السياسي بفعل االنقسام ال

 .205ين وحجب المعلومات عن المجتمعمسؤولمفهوم الشفافية لعدد من ال

 جثامين للشهيدين التعود و  ،ي، رفات جثامين أربعة شهداءسرائيلسلمت سلطات االحتالل اإل
القياديين في كتائب القسام األخوين عادل عوض هللا وعماد عوض هللا من مدينة البيرة، 

 .206ري وتوفيق محاميد من مدينة جنينيان عز الدين المصواالستشهاد
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  السلطة الفلسطينية ببدء تطبيق اإلجراءات العقابية التي تقرر اتخاذها في أعقاب  "إسرائيل"أبلغت
 .207المصالحة مع حركة حماسانضمام السلطة إلى معاهدات دولية، وتوقيعها اتفاق 

 إن مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط نجية اإلسرائيلي أفيجدور ليبرماالخار  وزير قال" :
وكي يؤذي العالقات  ،روبرت سيري يستغل منصبه لدفع مواقفه الشخصية المناصرة للفلسطينيين

"إسرائيل" بروسور بتقديم شكوى شديدة إلى سفير وأوعز  ومواطنيها المسيحيين". إسرائيلبين دولة 
 .208اللهجة ضّده

  ي مؤخرًا سرائيلعن مصادقة أذرع االحتالل اإل" التراثمؤسسة األقصى للوقف و "كشفت
ل، بهدف إقامة جسر معلق يربط ما كعلى تمويل مشروع تهويدي بمبلغ ستة مليون شي

وادي الربابة غرب جنوب البلدة القديمة بالقدس، وتحويل منطقة  ومنطقةبين تل أبي ثور 
 .209وادي الربابة إلى حديقة تلمودية ومسار توراتي

  ي أعلنت عن االستيالء سرائيلاإلدارة المدنية لالحتالل اإلأن ية سرائيلحيفة هآرتس اإلصأفادت
 .210ألف دونم للبناء في مستوطنات الضفة الغربية، في مناطق صنفت بأنها استراتيجية 28على 

  ن نسبة البطالة بين إأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين في رام هللا، شاهر سعد، قال
ناثاً  سطينيين تزداد بوتيرة عالية، حيث يقدر عدد المتعطلين )ذكوراً العمال الفل ( عن العمل وا 
 . 211ألف عامل وعاملة 370بفلسطين بـ 

  سرائيلأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن العالقات بين بالده و ع بَّ ط  يمكن أن تُ  ا 
 .212خالل األسابيع المقبلة

 على  ـ"إسرائيل"، ووجهت فيه انتقادات ل"اإلرهاب"السنوي حول تقريرها  نشرت الخارجية األمريكية
تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم. وجاء في الثمن"، التي  فعمع اعتداءات عصابات "د تساهلها
اعتداء من قبل المستوطنين مما أدى  399لمعطيات األمم المتحدة، فقد سجل  ، إنه "وفقاً التقرير

يين وتخريب ممتلكاتهم، كما خرب المستوطنون ومتطرفون خمسة إلصابة وجرح عدد من الفلسطين
إلى أن هناك  وأشار التقرير أيضاً  مساجد وثالث كناس مسيحية في القدس والضفة الغربية".

 74حيث كان عددها  ،2013 خالل "إسرائيل"في عدد الصواريخ التي أطلقت على  كبيراً  انخفاضاً 
 .213األخيرة فقط، وهو أدنى مستوى في العشر سنوات

 30/4/2014، األربعاء

  نحن محتاجون لقرار سياسي واحد  د مشعل:لحركة حماس خال السياسيرئيس المكتب قال"
نشترك فيه جميعا وننتهج استراتيجية تجتمع على القواسم المشتركة لنحفظ ثوابتنا، في ظل أن 
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وأضاف: "طريقنا يكية". سرائيلي والالمباالة األمر األبواب سدت وفشلت المفاوضات والتعنت اإل
الجهاد وهي االستراتيجية الفلسطينية األصيلة، لنبني وطننا ونحرر أرضنا  وخيارناالمقاومة 

 .214ومقدساتنا ويعود الالجئين واألسرى، ليكون هذا هو الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء"

  إسرائيل"بحق الزهار إن اتفاق المصالحة الفلسطينية لن يؤدي إلى اعتراف حماس  محمودقال" 
 .215في الوجود وال إلى خضوع أي نشطاء في غزة لسيطرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 مشاركون في المؤتمر الدولي األول "الطريق إلى القدس"، زيارة المقدسات اإلسالمية  علماء جازأ
ا كانوا لالحتالل اإلسرائيلي لفئتين من المسلمين، هما "الفلسطينيون أينم الخاضعةفي القدس 

ومهما كانت جنسياتهم، والمسلمون الذين يحملون جنسيات دول بلدان خارج العالم اإلسالمي، 
 علماء، في الجلسة الختامية للمؤتمر، "باب االجتهاد مفتوحاً المليون مسلم". وترك  450وعددهم 

 بخصوص حق باقي مسلمي العالم في زيارة المسجد األقصى واألماكن المقدسة في األراضي
 .216المحتلة"، على اعتبار أن "الدفاع عن المسجد األقصى فرض عين على كل مسلم"

  ،أعلنت الشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومقرها الرئيس أوسلو
ية التي يعتقل على سرائيلعن إطالقها حملة دولية تهدف إلى إنهاء سياسة االعتقال اإلداري اإل

 .217مئات األسرى الفلسطينيين من دون توجيه أي الئحة اتهام أو محاكمةإثرها 
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