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 اليوميات الفلسطينية
 2014يناير / كانون الثاني

 :1/1/2014 ،اءاألربع

في  نقل أراض  ل يا  إسرائيلة الفلسطينية رفضت مقترحا  قيادال أناإلسرائيلية صحيفة "معاريف" كشفت  -
تعويضا  لسلطة الفلسطينية ، ل1948ألف من فلسطينيي  300منطقة المثلث، والتي يسكن فيها نحو 

 .1يةإسرائيلعن إبقاء كتل استيطانية في الضفة الغربية تحت سيطرة 

 .2اة السفير الفلسطيني جمال الجمل في جمهورية التشيك بانفجار داخل مقر إقامته في براغوف -

نتنياهو يقّرر تأجيل طرح عطاءات لمشاريع استيطانية جديدة في  بنياميناإلسرائيلي  الوزراءرئيس  -
 .3الضفة الغربية والقدس إلى حين انتهاء زيارة وزير الخارجية األمريكي للمنطقة

 .4ل اإلسرائيلي يقدم مشروع قانون للكنيست يمنع ضّم منطقة األغوارحزب العم -

وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون يعلن رفض بالده مقترحا  أمريكيا  يقضي بانسحاب قواتها  -
 .5من منطقة األغوار مقابل وضع أجهزة تكنولوجية متطورة لمراقبة الحدود

كانت األكثر اختراقا  في مراقبة  2013لي أن سنة كشفت لجنة المراقبة في الكنيست اإلسرائي -
 .6مخالفة 172الصادرات األمنية، حيث بلغت المخالفات 

، حيث تم تسجيل %50نسبة ب 2013اإلسرائيليين في سنة  حاالت االنتحار بين الجنود انخفاض -
 .7حالة انتحار 14 تي شهدالت، 2012 سنةحاالت مقارنة ب سبع

 فلسطينيا  برصاص قوات االحتالل 56وق اإلنسان" استشهاد رصدت "مؤسسة التضامن لحق -
اعتقال  ، كما شهدتطفال   11 بينهم، (من غزة 14من الضفة و 42) 2013سنة خالل  يسرائيلاإل

 .8آخرين 2,235أكثر من 

وزير  Ariel Ben Solomonآرييل بن سولومون ية سرائيلصحيفة "جيرزاليم بوست" اإلمنح الكاتب ب -
 .9ي عبد الفتاح السيسي "شخصية العام في الشؤون اإلقليمية"الدفاع المصر 

 :2/1/2014 ،الخميس

وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم يتهم حماس بتدريب عناصر من جماعة اإلخوان المسلمين  -
 .10في معسكرات كتائب القسام في قطاع غزة ،في مصر
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هامات وزير الداخلية أن اتضدها، وأكدت  حركة حماس مصر لوقف حملة التحريضدعت  -
نها قدمت دعما  لوجستيا  لمنفذي تفجير الدقهلية هي اتهامات باطلة وال أساس لها من أالمصري ب

 .11محاولة لتضليل الشعب المصري وتصدير األزمة المصرية الداخلية، و الصحة

أعلن إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، قرب اإلعالن عن قرارات وصفها  -
 .12القطاع ضدّ  جديدةـ"المهمة" تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية، واستبعد أن تشن "إسرائيل" حربا  ب

محمود عباس  السلطة الفلسطينية رئيسالجهاد اإلسالمي، حركة خالد البطش، القيادي في  طالب -
رجعية وبناء الم ،وتشكيل حكومة ،وااللتفات إلى إنهاء االنقسام مع "إسرائيل"، وقف المفاوضاتب

 .13الفلسطينية الواحدة إلدارة الصراع مع االحتالل

ويعلن  ،كيروزير الخارجية األمريكي جون نتنياهو يلتقي اإلسرائيلي بنيامين  الوزراءرئيس  -
 .14استعداده التخاذ قرارات تاريخية في عملية التسوية السلمية للقضية الفلسطيني

ء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد لبد 28/1/2014محكمة استئناف القاهرة تحدد يوم  -
 25فلسطينيا ، في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة  71متهما آخرين، بينهم  130مرسي و

 .15باسم قضية وادي النطرون يناير والمعروفة إعالميا  

من  منشأة 650 االحتالل اإلسرائيلي هدم أظهر تقرير لمجلس المالح والمضارب في األغوار أن -
ألف  500أكثر من ، وصادر 2013سنة في  خيم للسكان وحظائر لألغنام في منطقة األغوار

 .16ألف دونم تحت مسميات وحجج مختلفة 25، وأغلق ما يقارب دونم من األراضي

تقريره في  ،هللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ذكر مركز عبد -
، بينهم فلسطينيا   49أن االحتالل قتل  ،2013 ية خالل سنةسرائيلهاكات اإلالسنوي حول االنت

وشرقي الغربية مبان في الضفة  103. وهدم 3,890، واعتقل نحو 1,550تسعة أطفال، وجرح نحو 
منشأة صناعية وتجارية، وعشرات المساكن والخيام للمواطنين البدو  80القدس، وهدم نحو 
 .17وخزانات المياه واآلبار الزراعيةوعشرات البركسات 

 :3/1/2014 ،الجمعة

موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، يعلن أن حركته مستعدة لفتح ملف  -
يناير مع المخابرات العامة المصرية وتسويته بشكل  25اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 

 .18نهائي

أربعة شبان من حركة الجهاد اإلسالمي، وذلك ي يعلن إلقاء القبض على سرائيلجهاز الشاباك اإل -
 .19بشبهة الضلوع في محاولة تنفيذ عملية تفجيرية في مدينة بات يام، المتاخمة لتل أبيب
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ي لتبادل األراضي والسكان بين االحتالل سرائيلالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعّد المقترح اإل -
يمة حرب ينبغي التصدي لها بكل الوسائل والسلطة الفلسطينية بمثابة "مخطط يهودي يمثل جر 

 .20واألشكال"

" )السهم( 3-ية تعلن عن إجراء تجربة ناجحة ثانية لمنظومتها "حيتسسرائيلوزارة الدفاع اإل -
 .21العتراض الصواريخ الباليستية

مام المسجد األقصى رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ د. عكرمة صبري ُيعبر عن  - خطيب وا 
حات وزير الخارجية األمريكي جون كيري. وأكد صبري، في مقابلة خاصة مع رفضه لمقتر 

ن هذه المقترحات تستهدف قضية الالجئين، وتحرمهم من العودة أ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، 
"ما هو هذا الحل الذي يبقي االستيطان،  :وتساءل مستنكرا   االستيطان قائما . تبقيإلى فلسطين، و 
 .22من العودة إلى ديارهم؟!"ويحرم الالجئين 

ي اقتحموا إسرائيلألف  13سلوان" الفلسطيني إن أكثر من  - قال مركز معلومات "وادي حلوة -
ن ، و 2013المسجد االقصى خالل  طفال   450مقدسيا ، بينهم  1,450سلطات االحتالل اعتقلت ا 

بتوزيع  ، وقامإلنشاءمنشأة سكنية وتجارية قيد ا 15و ،منشأة سكنية 33هدم وقامت ب سيدة. 25و
بناية دفعة واحدة في مخيم شعفاط، في مقابل الموافقة أو طرح عطاءات  200إخطارات هدم على 

 .23وحدة استيطانية 4,500لبناء أكثر من 

السلطات التونسية تمنع ممثل حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية في لبنان أبو عماد الرفاعي من  -
 .24تمر "السيادة الوطنية والمقاومة في الحراك العربي"دخول أراضيها للمشاركة في مؤ 

 :4/1/2014 ،السبت

" أولوية بالنسبة للواليات إسرائيلمن "أية جون كيري ُيعلن من القدس أن مريكاأل الخارجيةوزير  -
 .25المتحدة

الفلسطينية محمود عباس التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السالم العادل  السلطة رئيسأكد  -
 ل عبر المفاوضات، إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدودوالشام

261967. 

عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن الحديث ال  صائبشدد  -
نمامع "إسرائيل" مرحلة انتقالية أويدور عن اتفاق انتقالي،  جل التوصل إلى أعمل من ال يجري ، وا 

 .27جوهريةفاق حول كل القضايا الات
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ي بنيامين نتنياهو ُيبلغ وزير الخارجية األمريكي جون كيري خالل لقائهما سرائيلاإل الوزراءرئيس  -
 .28ت من أحد خصوصا  فيما يخص أمنهامالءا" ال تقبل اإلإسرائيلأن "

لطة الشيخ كمال الخطيب ينتقد أداء الس 48اإلسالمية داخل أراضي  الحركة رئيسنائب  -
 .29الفلسطينية السياسي، ويتهمها بإخراج القدس من دائرة حساباتها واهتماماتها

خراج حماس  في القيادي - حركة حماس محمود الزهار يتهم فتح بالسعي إلى تزوير االنتخابات وا 
 .30من المشهد السياسي

تين من ي اعتقل ما يزيد عن مائسرائيلسنوي أصدرته حركة حماس أن االحتالل اإل تقريرأظهر  -
 .312013خالل قيادات وأنصار الحركة في الضفة الغربية 

ية بيع أماكن سرائيلعلى خطة السلطات اإل احتجاجا   ،شعبية في ميناء مدينة عكا ووقفة مظاهرة -
 .32الفلسطينيين من البلدة القديمة بهدف طرد لمستثمرينأثرية 

ؤكد أن األمم المتحدة والمنظمات يُ  ،يينمريكأحد أبرز األكاديميين األ ،كوك وليام البروفيسور -
" للعدالة وتحميلها المسؤولية عن اإلجراءات والسياسات اإلجرامية إسرائيلالدولية فشلت في جلب "

 .33التي تمارسها

 ،2013خالل سنة  إدارة شرطة المرور سجلت ها الشرطة الفلسطينية أنأظهرت إحصائية نشرت -
 من متفرقة بأنحاء شخص 7,611 ةصابا  شخص و  142حادث سير نتج عنها مصرع  7,823
 .34الغربية الضفة

 :5/1/2014 ،األحد

 الفلسطينيةيتهم السفير المصري لدى السلطة  ،الناطق الرسمي باسم حماس ،زهري أبوسامي  -
 .35في شؤون مصرالحركة  تدخلنفي ويبالتدخل في الشأن الفلسطيني،  عثمان ياسر

ي جون كيري لحل الصراع الفلسطيني مريكة األرفضها رؤية وزير الخارجي حماس حركةأعلنت  -
وأكدت على أنها لن  ،ي، بما في ذلك مقترحه أن تكون القدس الكبرى عاصمة للدولتينسرائيلاإل

 .36تسمح بتمريرها ولن تقبل بها
 في رام هللا خصصته إلعالن بنود مبادرة صحافيا   العامة تعقد مؤتمرا   القيادة - الشعبية الجبهة -

 توقيعات وكذلك ،عليهاوتوقيعات الفصائل الفلسطينية في سورية م اليرموك أزمة مخي حل
 .37ي المخيمف المسلحة الجماعات

ية سرائيلاحتجاجا  على السياسة اإل أبيب الالجئين األفارقة يتظاهرون في تل آالف عشرات -
 .38، ورافضين زجهم في السجونضّدهم، مطالبين بحقهم في اللجوء
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الدول التي تمول وكالة  ،دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس، عضو أحمد حساماتهم  -
 .39األونروا"" إلى شطب يسعبال، وفي مقدمتها الواليات المتحدة وكندا وغيرها، "األونروا"

أول اتفاق لتصدير الغاز من حقل "لفيتان" مع شركة تعمل لدى السلطة الفلسطينية  توقع" إسرائيل" -
مليار متر مكعب من الغاز سنويا  ولمدة  0.2 مدينة جنين بـلتزويد محطة للطاقة ستنشأ في 

 .40مليار دوالر 1.2وتبلغ قيمة العقد  ،عاما   عشرين

شاحنة بقيمة سبعة  15تضم  غزة في رام هللا تسير قافلة أدوية ومواد مخبرية لقطاع الصحةوزارة  -
 .41)نحو مليوني دوالر أمريكي( ماليين شيكل

بحق  انتهاكا   232أنه تم رصد  في غزةعالمي الحكومي للحكومة أصدره المكتب اإل تقريرذكر  -
 .42االت في قطاع غزةح ستحالة في الضفة الغربية و  226 منها ،2013خالل  الصحفيين

 :6/1/2014 ،اإلثنين

ويسمح  ،قرارات لدفع عجلة المصالحةمجموعة الفلسطيني إسماعيل هنية يعلن  الوزراءرئيس  -
 .43من حركة فتح الذين خرجوا من قطاع غزة بالعودة إليهألعضاء المجلس التشريعي 

ية على إسرائيلالمناهضة لالستيطان تكشف عن موافقة الحكومة  اإلسرائيلية اآلن" السالم" منظمة -
 .44الغربية وحدة استيطانية جديدة في الضفة 272بناء 

ي الحمد هللا إرجاء محمود عباس يطلب من رئيس الوزراء الفلسطيني رام ةالفلسطيني السلطة رئيس -
 .45التعديل الوزاري واالستعداد ألشهر "صعبة"

 راهاوي "إسرائيل"،بيهودية زام األحمد ُيعلن رفضه االعتراف فتح ع لحركةاللجنة المركزية  عضو -
 .46"تصفية لحق العودة"

في حركة حماس أسامة حمدان ُيؤكد أن جميع ما يطرحه وزير  الخارجيةالعالقات  مسؤول -
األمريكي جون كيري على السلطة الفلسطينية من ملفات تصب في مصلحة دولة  الخارجية

 .47ي وأهدافهاسرائيلاالحتالل اإل

سامي أبو زهري يكشف وثيقة تتضمن ملخص لقاء تنسيقي بين نائب  حماسباسم حركة  الناطق -
سياق  فيرئيس السفير المصري برام هللا طارق طايل ومدير جهاز األمن الوقائي في رام هللا، 

 .48الحركة التعاون المشترك بين الطرفين ضدّ 

نحو  2013صادرت خالل  ةاإلسرائيليسلطات البيت لحم أن  -األراضي  أبحاثمركز  كشف -
منشأة،  371دونمات من األراضي في الضفة الغربية. وقال المركز إن االحتالل هدم  14,204

طفال ، من  650فلسطيني، منهم  1,200 تؤويمسكنا   246منشأه أخرى، كما هدم  510وهدد بهدم 
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مسكنا ،  3,131مبنى تم هدمها في القدس المحتلة. وسلم أوامر هدم جديدة لحوالي  102بينها 
شجرة زيتون، كما بلغت نسبة األشجار المقلوعة  11,133شجرة مثمرة، منها  19,083واقتلع وقطع 

حاجزا ، إضافة إلى  331لحواجز بلغ . وأشار إلى أن عدد ا%32والمحترقة بالكامل حوالي 
ألف  25المصادقة على بناء وتنفيذ سبعة آالف وحدة استيطانية، والبدء بإعداد مخططات لـبناء 

 .49وحدة جديدة

تقرير صادر عن معهد التصدير اإلسرائيلي أن إجمالي صادرات الشركات اإلسرائيلية  أظهر -
 %8مليار دوالر، بارتفاع  92.5نحو  2013الل )باستثناء المبتدئة( من السلع والخدمات بلغت خ

مليون دوالر،  31. وبلغت صادرات السلع والخدمات للشركات المبتدئة قرابة 2012عن العام 
 2012عن العام  %4بارتفاع 

50. 

" إسرائيلي الجنرال إليعازر ماروم يكشف عن عدم امتالك "سرائيلالبحرية اإل لسالح السابقالقائد  -
الروسية الصنع المضادة للسفن والقطع  "مون مضاد لصواريخ "ياخونتلنظام دفاعي مض

 .51البحرية

 :7/1/2014 ،الثالثاء

في تقرير لها عن قيام النائب محمد دحالن بتشكيل قوة  تتحدث اإلسرائيلية معاريف صحيفة -
ة األمنية خالل الحمالت األمني جهزةمسلحة في مخيمات الضفة الغربية، قامت باالشتباك مع األ

 .52" في مخيم بالطة في مدينة نابلس101التي نفذتها القوة الخاصة الفلسطينية رقم "

 انفي قطاع غزة تطلق الفلسطينية وزارتا "التربية والتعليم" و"الداخلية واألمن الوطني" في الحكومة -
 .53لطلبة المدارس في القطاع العسكريةمخيمات "الفتوة" شبه 

نه لن يوافق على اتفاق على أساس حدود الرابع أنيت يؤكد يلي بنفتا اإلسرائيلي االقتصاد وزير -
 .54للخطر "إسرائيل"نه لن يكون في حكومة تعرض أمن أ، و 1967من حزيران 

ووزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية في قطاع غزة توقعان اتفاقيتي  الخيريةقطر  مؤسسة -
عادة إعمار   مليون 20.5 تناهزدة سكنية في القطاع بتكلفة وح 200تعاون لتنفيذ مشروعي تأهيل وا 

 .55مليون دوالر أمريكي( 5.63قطري )نحو  لاير

 وزير الخارجيةقيام عن كشف  أن مسؤوال  إسرائيليا  كبيرا   اإلسرائيليةصحيفة هآرتس ذكرت  -
" كدولة إسرائيلمطالبة السعودية واألردن الضغط على عباس لالعتراف بـ"بي جون كيري مريكاأل
 .56وديةيه
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نحو  2013نسبة الهاربين من الخدمة العسكرية ارتفعت خالل  أني سرائيلللجيش اإل تقريرذكر  -
، جنديا   1,985، وذكر التقرير أن ما تسّمى الشرطة العسكرية في الجيش تعاملت مع 20%

، قدموا جميعا  حججا  لعدم التحاقهم بالجيش ليصبح عدد المتهريبن 2012سنة عن  341بارتفاع 
 .57جنديا   2,873ن الخدمة م

 :8/1/2014 ،األربعاء

في غزة تطلق سراح سبعة سجناء من فتح كبادرة حسن نية في سبيل إنجاز ملف  الحكومة -
 .58المصالحة الفلسطينية

القيادي في حركة حماس د. صالح البردويل يدعو السلطات المصرية إلى وقف التحريض على  -
من أي خالفات  أن حركته لم "تكن ولن تكون جزءا  ؤكد وي ،الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

 .59عربية" -عربية 

 .60ي يرفض مشروع قانون باسم "مشروع حل الدولتين"سرائيلالكنيست اإل -

يقتحمون باحات المسجد  اإلسرائيلية من المخابرات عنصرا   34و مستوطنا   89أكثر من  -
 .61األقصى

 :9/1/2014 ،الخميس

 من المستفيدين من مبيعات األسلحة اإلسرائيلية خالل عامي ةجزئيقائمة  عنأفرجت الحكومة  -
ن األسلحة اإلسرائيلية قد بيعت إلى إسبانيا، والواليات المتحدة وكينيا وكوريا إ قائلة، 2012و 2011

اإلسرائيلية إلى صحيفة هآرتس وأشارت  .بسبعة مليارات دوالر أمريكي الجنوبية والمملكة المتحدة
الكشف ترفض اإلسرائيلية ، ووزارة األمن تتحدث عن أكثر من عشرين دولةأن األمم المتحدة 

 .62سوى عن أسماء خمس دول

الفلسطينية في الضفة الغربية رياض المالكي يطالب وزراء خارجية  حكومةوزير الخارجية في  -
دولة لجنة المتابعة العربية للسالم برفض مطلب وزير الخارجية األمريكي جون كيري االعتراف 

 .63الفلسطيني بيهودية "إسرائيل"

 :10/1/2014 ،الجمعة

" ستانلي فيشر، إسرائيلالرئيس باراك أوباما رشح المحافظ السابق لبنك " أنيعلن األبيض  البيت -
ن لشغل منصب نائب رئيس مجلس االحتياطي االتحادي األمريكي، ليعمل تحت قيادة جانيت يلي

 2014راير فب /شباط التي ستتولى رئاسة المجلس مطلع

64. 
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وحدة استيطانية في الضفة  1,400نتنياهو يعلن عن بناء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  -
 .65الغربية

لذي كان مقررا  إقامته ا، 27السنوي لالحتفال بذكرى انطالقتها الـ  مهرجانها يلغتحركة حماس  -
ته "حملة االعتقاالت ، بسبب ما سمنابلس شمال الضفة الغربية بمدينة 11/1/2014يوم السبت 

المسعورة" التي نفذتها األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بحق بعض قياداتها وعناصرها 
 .66واللجنة المنظمة للمهرجان بالضفة

أن إجمالي  في الضفة تظهر وأرقام صادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية بيانات -
مليون دوالر  33مليون شيكل ) 117.2الية كفوائد على ديونها بلغت المبالغ التي دفعتها وزارة الم

2013سنة ة من خير أمريكي(، خالل الشهور األحد عشر األ
67. 

 :11/1/2014 ،السبت

" وتقسيم شرق إسرائيلمحمود عباس يعلن رفضه االعتراف بيهودية " الفلسطينيةرئيس السلطة  -
 .68القدس وتأجير المستوطنات

 .69عاما   85عن  ، وزير الدفاع ورئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق،وفاة أرئيل شارون -

الفلسطينية في غزة تحذر من تيار متنفذ في حركة فتح يسعى لتخريب كل جهد لبدء  الحكومة -
 .70المصالحة الوطنية

هللا رامي الحمد هللا يطالب بتدخل دولي لفتح ممرات إنسانية  رامالفلسطيني في  الوزراءرئيس  -
 .71لالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك في سوريةإلغاثة ا

أبو زهري يتهم اإلعالم المصري بالكذب والتحريض ضد  ساميباسم حركة حماس  الناطق -
 .72الشعب الفلسطيني ومقاومته

 2013الشارقة للصورة العربية للعام  مسابقةفلسطين تحرز أربع جوائز في  -

73. 

وتطالب بفتح ممرات آمنة  ،مخيم اليرموك في سورية وكالة األونروا تحذر من خطورة الوضع في -
 .74للمخيم

 :12/1/2014 ،األحد

ي جون كيري، في اجتماع مريكالعربية يبلغ وزير الخارجية األ السالموفد لجنة المتابعة لمبادرة  -
" دولة يهودية أو استثناء القدس من إسرائيلعقد في العاصمة الفرنسية، رفض مطلب االعتراف بـ"
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ضات، مع التأكيد على أن "القدس الشرقية" عاصمة الدولة الفلسطينية، والتشديد على رفض المفاو 
 .75الفلسطينية بعد إتمام تنفيذ االتفاق الدولةي في إسرائيلأي تواجد 

 .76وتدريبات عسكرية في المضارب البدوية في األغوار الشمالية مناوراتي يبدأ سرائيلالجيش اإل -

 .77أنفاق جديدة على حدود قطاع غزة عشرةالجيش المصري يدمر  -

أردنيا  من دخول قطاع غزة بعد انتظار عشرة أيام في مدينة العريش  وفدا  السلطات المصرية تمنع  -
 .78المصرية

 1,400ي المصادقة على بناء سرائيلتدين قرار سلطات االحتالل اإل اإلسالميمنظمة التعاون  -
 .79دينة القدس المحتلةوحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها م

األمريكية  Modern Language Associationالمنظمة العالمية لتعليم اللغة واألدب اإلنجليزي  -
المشاركة في  " منع دخول الطالب األمريكيين إلى الضفة الغربية، ومنعهم منإسرائيلتهاجم قرار "

 .80نشاطات في نشاطات في الجامعات والكليات الفلسطينية

جيش ضد المستوطنين وقوات ال فلسطينية هجمة 24عبرية تعلن عن تنفيذ أكثر من لاإلذاعة ا -
 .81اإلسرائيلي في الضفة الغربية

 :13/1/2014 ،اإلثنين

الطيب عبد الرحيم يتهم، في حوار أجرتها معه جريدة "األخبار"  الفلسطينيةأمين عام الرئاسة  -
 .82فلسطينيلتدمير المشروع الوطني الالمصرية، حماس بأنها تسعى 

أوري أريئيل، يعلن أن عطاءات البناء األخيرة في مستوطنات الضفة  اإلسرائيليوزير اإلسكان  -
 .83الغربية والقدس جاء بالتنسيق مع وزير الخارجية األمريكية جون كيري

عليها  بأن حماسحركة  يهدد ،المصرية ، مستشار أكاديمية ناصر العسكريةخلفاللواء محمود  -
 .84عسكريا  مصريا  بغزة إذا لم تسلم القطاع للسلطة الفلسطينية أن تنتظر عمال  

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الحكومة اإلماراتية، في مقابلة خاصة مع الخدمة العالمية  -
 .85في كافة المجاالت بشرط توقيع اتفاقية سالم "إسرائيل"لبي بي سي، يتعهد بأن تتعامل بلده مع 

 :14/1/2014 ،الثالثاء

الجنرال عاموس يادلين يشيد بشن الجيش المصري حربا  "ال هوادة فيها" ضد ما أسماها  -
في تحليل نشرته النسخة  ،بـ"التنظيمات اإلرهابية"، وتضييقه الخناق على حركة حماس، معتبرا  
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أن هذه الخطوة قلصت المخاطر االستراتيجية عن كاهل  ،العبرية لموقع صحيفة جيروزاليم بوست
 2013خالل  ئيل""إسرا

86. 

بعد سخريته  ،موشي يعلون يعتذر لوزير الخارجية األمريكي جون كيري اإلسرائيليوزير الدفاع  -
 .87" والفلسطينيين وكأنه المخلص المنتظرإسرائيلمن سعي األخير من أجل السالم بين "

توزع على  ،الرن موازنة وكالة األونروا تقدر بمليار دو يذكر أ الحق الخبير االقتصادي يوسف عبد -
معظم هذه الموازنة ال غير أنه أشار إلى أن  ،في السنة للفرد دوالرا   225بواقع  ،ماليين نسمة 4

برواتب  تصرف بحق على الالجئين والقسم األكبر منها يذهب لموظفيها األجانب، وضرب مثال  
، آالف دوالر 8يتقاضى هذا الموظف حيث أحد موظفيها الذي ال يتعدى مؤهله الدبلوم المالي، 

 .88األخرى متيازاتالعدا ا

 :15/1/2014 ،األربعاء

خطط إلضعاف ت يةمصر الالسلطة أن رويترز يبلغون وكالة مسؤولون أمنيون كبار في مصر  -
 .89بعد سحق جماعة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة، وذلك حركة حماس

ربه يعلن أن القيادة الفلسطينية ال  أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد -
 .90مريكي جون كيريالذي عرضه وزير الخارجية األ اإلطارتقبل اتفاق 

رام هللا عدنان الضميري يصف المقاومة في سلطة لاألمنية التابعة ل األجهزةالناطق باسم  -
 .91الفلسطينية المسلحة ضد االحتالل الصهيوني بـ"البلطجة والزعرنة"

أن لدى حركته وثائق وفيديوهات تؤكد تورط  يعلنة حماس صالح البردويل القيادي في حرك -
 .92جهات أمنية مصرية بمحاولة بث الفوضى في قطاع غزة

 .93وروبية "سيرن"إلى مجموعة األبحاث العلمية األ رسميا  "إسرائيل" تنضم  -

 :16/1/2014 ،الخميس

بقادة وممثلي فصائل في  خاصا   اعا  اللبناني اللواء عباس إبراهيم، اجتم العامعقد مدير األمن  -
التي تحاول  ،لبنان، وطلب منهم العمل بصورة موحدة على محاربة اإلرهاب واألجندات المتشددة

 .94التأثير في مجريات األمور في مخيمات الالجئين الفلسطينيين

ويؤكد  ،نتنياهو في عّمانرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين الملك األردني عبد هللا الثاني يلتقي  -
 .95على أن مصالح بالده العليا المتعلقة بـ"السالم" تقع بقمة أولوياته
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عن االحتجاج" على  يين، "تعبيرا  سرائيلسبانيا تستدعي السفراء اإلحكومات لندن وروما وباريس وا   -
 .96إلسرائيلية من مشاريع استيطانيةما أعلنته الحكومة ا

إن االنفصال عن الفلسطينيين "أصبح حاجة قومية"، وأنه يقول بيد زعيم حزب "يش عتيد" يئير ل -
 .97يجب عدم الكف عن الجهود للتوصل إلى اتفاق يتيح االنفصال مع ترتيبات أمنية مناسبة

أن األطفال في مخيم اليرموك لالجئين  األونروا كريس غونيس يعلنالمتحدث باسم وكالة  -
 .98الحيوانات بسبب الحصار ، يضطرون لتناول علفسوريةالفلسطينيين ب

 :17/1/2014 ،الجمعة

ى أر و أن كل التهديدات ال تخيف حركته،  يشدد على صالح البردويل د. حماسالقيادي في حركة  -
 .99هو معركة كسر عظم أن التنازل عن القدس

 دولة االحتاللن العالقات الدبلوماسية بين أ يعلن ي بنيامين نتنياهوسرائيلرئيس الوزراء اإل -
بفعل التغّيرات السياسية واألمنية الجارية على  ،ض الدول العربية تشهد تقدما  وتحّسنا  ملحوظا  وبع

 .100الساحة اإلقليمية

أمر باستدعاء سفراء عدة دول أوروبية، وتوجيه يدور ليبرمان جأفي اإلسرائيليةوزير الخارجية  -
المشاريع االستيطانية الجديدة واالحتجاج على  "إسرائيل""توبيخ" لحكوماتهم، الستدعائها سفراء 

 .101يةسرائيلالتي أقرتها الحكومة اإل

برفع القيود المفروضة على مخيم اليرموك لالجئين  تطالب أخرى وكالة األونروا وخمسون منظمة -
 .102الفلسطينيين

 .103األمم المتحدة تطلق السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني -

 :18/1/2014 ،السبت

أن الربيع العربي جاء بالفوضى وعدم االستقرار يرى محمود عباس  ةفلسطينيال السلطة رئيس -
وبالتالي هذه الفوضى التي  ،آخر ينتظر عدم االستقرار وعددلعديد كبير من الدول العربية 

 .104حصلت ستصرف النظر عن القضية الفلسطينية

السلطة ستعداد يعلن ا عريقاتصائب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  -
من الضفة لفترة ال تتجاوز ثالث  تدريجيا   انسحابا   يتضمنالفلسطينية للتوقيع على اتفاق 

 .105سنوات
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يعارض  األردننظام الحكم في  يّدعي أن الليكود أوفير أكونيس حزبعضو الكنيست عن  -
اس مثل حم "منظمات متطرفة" ةمن سيطر  ىي من غور األردن ألنه يخشاإلسرائيل االنسحاب
يعرض للخطر حكم ملك األردن وليس تل أبيب  مما، بعد إقامتهافلسطينية الدولة على ال والقاعدة

 .106فقط

دخول الدفعة األولى من يعلن القيادة العامة أنور رجا  -المسؤول اإلعالمي في الجبهة الشعبية  -
 .107المساعدات الغذائية إلى مخيم اليرموك

 "إسرائيل"أن أي اجراء قانوني أو إداري تتخذه  مون يعلناألمين العام لألمم المتحدة بان كي  -
 .108بغرض تغيير طابع ووضع القدس ال يكتسي أي شرعية قانونية

 :19/1/2014 ،األحد

ي يطلق سراح النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن سرائيلاالحتالل اإل -
 .109يوسف بعد اعتقال استمر أكثر من عامين

 .110شهيدا  فلسطينيا  للسلطة من مقابر األرقام السرية 36تبدأ إعادة رفات  "إسرائيل" -

والفلسطينيين  "إسرائيل"ن فرص التوصل إلى حل نهائي بين أ يعلنالرئيس األمريكي باراك أوباما  -
 .111%50تقل عن 

 كنوال يم"إسرائيل"، ن غور األردن حيوي ألمن أ يشدد على ي موشيه يعلونسرائيلاإل دفاعوزير ال -
 .112هامن وافق على أن يكون طرف ثالث هناك بدال  لـ"إسرائيل" أن ت

عاما (، وهو طالب في جامعة  20شكوكاني ) الرحمنحصل الشاب الفلسطيني عاطف عبد  -
القدس، على براءة اختراع "سيارة تعمل بالماء بدال  من الوقود"، من وزارة االقتصاد الوطني 

 .113الفلسطيني في رام هللا

 :20/1/2014 ،اإلثنين

محمود عباس يكشف عن دور مهم لكندا في ملف الالجئين  ةالفلسطيني السلطة رئيس -
عندما يوضع بند مشكلة الالجئين كملف للتحقيق  دورها سيأتي الحقا  ، وأن الفلسطينيين

 .114والتنفيذ

لضفة في ا الفلسطينيةاألجهزة األمنية تقرير لمركز المعلومات بوزارة التخطيط في غزة يكشف أن  -
 .115اجتماعا  مع االحتالل 39وعقدت  ،2013مواطن سنة  1,200اعتقلت واستدعت  الغربية
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 " كّلفت الواليات المتحدة منذ أربعين عاما  إسرائيل"أن  تكشفسرائيلية صحيفة "غلوبس" اإل -
 .116دوالر ليارم 1,600

تها في المرحلة يدة لقيادنتخب هيئة جدتكتلة "التغيير واإلصالح" في المجلس التشريعي بغزة  -
 .117المقبلة

أن فشل المفاوضات مع الفلسطينيين يشكل "مأساة للشرق يعلن  بيريز شمعوني سرائيلالرئيس اإل -
 .118األوسط"

 :21/1/2014 ،الثالثاء

"مفاوضات نه ال يقوم بإجراء أي إ ، يقولرئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني ،صائب عريقات -
ن القيادة الفلسطينية لن تمدد المفاوضات ليوم واحد بعد د أيؤكي، و سرائيلمع الجانب اإل سرية"

 .119انتهاء مدة التسع شهور التي أقرتها اإلدارة األمريكية

بعد سماح الحكومة في غزة ألعضاء فتح الذين  ،ثالثة من قياديي حركة فتح إلى قطاع غزة ودةع -
 .120القطاععودة إلى بال، 2007منتصف في بين الحركتين  أحداث الصدام المسلحعقب  ،غادروها

إن أي مقارنة بين  اإلسرائيلي في خطاب بالكنيستيقول رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر  -
 "إسرائيل"ن بعض منتقدي أ وشدد علىإبان التفرقة العنصرية "مقززة"،  أفريقياوجنوب  "إسرائيل"

 .121ينغمسون في "معاداة جديدة للسامية"

 :22/1/2014 ،األربعاء

قرر إجراء تغييرات في قيادة األجهزة األمنية يمحمود عباس  الفلسطينية السلطة رئيس -
 .122الفلسطينية

ن ، أعضو فريق المفاوضات المستقيلو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،  محمد اشتية، أعلن -
، نيسان المقبل 92بعد انتهاءها في  الفشل نحوي تتجه سرائيلالمفاوضات الجارية مع الجانب اإل

أن تستمر كما ما ال يمكن لها الفلسطينية ن السلطة إ وقالنحو خيار "الدولة الواحدة". جه نا نتوأن
 .123لى سلطة مقاومة وليس خدماتإغير وظيفتها هي عليه، ويجب أن تت

شن حرب قاسية على غزة لـ يدعو الجنرال تسيفكا فوغل القائد السابق لوحدة "إنقاذ الجوالن" -
بما سيحدث أحد يهتم  ه لنأن مشيرا  إلى ،هابية لحركة حماس"معالجة جذور العمليات اإلر ـ"ل

 .124""إسرائيللحماس حين تضربها 
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القدس كانا شرقي من  اثنين ل فلسطينيينااعتق يعلن ي )شين بيت(سرائيلاإل الداخليمن جهاز األ -
أجانب يتظاهرون بأنهم  "مهاجمين انتحاريين"لقاعدة بمساعدة تنظيم ايخططان لشن هجمات ل

 .125ح روسسيا

كد عدم حدوث أي تغييرات على سياسات الحكومة األسترالية بما تؤ الممثلية األسترالية في رام هللا  -
وأن الحكومة األسترالية لم تغير عدد الفلسطينيين الذين  ،يخص الهجرة من األراضي الفلسطينية

 .126يمكن استيعابهم في استراليا

 :23/1/2014 ،الخميس

ه الكامل إللقاء خطاب بالكنيست محمود عباس ُيعلن استعداد الفلسطينيةالسلطة رئيس  -
 التشريعيّ المجلس ي بنيامين نتنياهو إللقاء خطاب بسرائيلويدعو رئيس الوزراء اإل اإلسرائيلي،
 .127الفلسطيني

سر عبد ربه يكشف تفاصيل خطة كيري، أمين سّر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يا -
 .128الجئينالفي جزء من القدس وعدم عودة  للدولة الفلسطينية دية وعاصمةدولة يهو  وتشمل

تعليم اللغة العربية االلزامية لطالب  سنواتقرر تقليص ي اإلسرائيلي شاي بيرونوزير التعليم  -
  .129ربع سنوات الى ثالث سنوات، على أن يجعل استمرارها اختياريا  أمن  اليهودالمدارس 

ألف  270في سورية، فإن  سجالتهاالجئ فلسطيني مسجل ألف  540ل تعلن أنه من أص األونروا -
 .130شخص فروا خارجهاألف  80ك حوالي منهم أصبحوا اآلن نازحين في البالد، وهنال

 :24/1/2014 ،الجمعة

 . 131شمعون بيريز جائزة من منتدى دافوس "تقديرا  إلسهامه في السالم" اإلسرائيليالرئيس تلقى  -

وطالب  ،لمصري محمد مختار جمعة حركة حماس بدعم اإلرهاب في مصرا األوقافوزير اتهم  -
 .132بوقفة حاسمة معها

المصري للدراسات االقتصادية د. صالح جودة أن مصر بحاجة اقتصادية  المركزمدير أعلن  -
إلى فتح معبر تجاري مع قطاع غزة بقدر احتياج القطاع لهذا المعبر، وذلك ألن السلع والخدمات 

ا بأسعار مليون دوالر شهري   300ها القطاع من السوق المصري تصل إلى التي سيستهلك
 .133السوق
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 :25/1/2014 ،السبت

ي مع الفلسطينيين تسيبي ليفني، سرائيلية ورئيسة طاقم التفاوض اإلسرائيلوزيرة العدل اإلانتقدت  -
يهودية من دفع ثمن تمسكه برفض االعتراف ب وحذرتهمحمود عباس،  السلطة الفلسطينية رئيس

 .134"إسرائيل"

ية بل هي ثمرة المفاوضات أمريكخطة  د  ال تع "اتفاقية اإلطار"ن وثيقة أ األمريكية الخارجيةأعلنت  -
 .135لت إليه تلك المفاوضاتآية وتعكس المرحلة التي سرائيلالفلسطينية اإل

محمود األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، دعوة رئيس السلطة  النائب ،أحمد بحررفض  -
عباس لرئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو إللقاء خطاب أمام المجلس التشريعي 

 .136الفلسطيني

 :26/1/2014 ،األحد

أعلن أحمد المجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفدها لسورية، عن  -
جالء الحاالت اإلنسانية من مخيم ا المساعداتتوقف إدخال   .137ليرموك جراء عودة المسلحينوا 

الوحيد في الفلسطينية عباس بإغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية محمود رئيس السلطة أمر  -
 .138طردون المنفذينمنعون تنفيذ القرار ويفتح ي ية من حركةعسكر  وعناصر األردن..

سمح ببقاء ولو لن يُ  ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنهعريقاتصائب أعلن  -
 .139ي واحد على أراضي الدولة الفلسطينيةإسرائيلمستوطن 

برنامج االنتخابي ال بتضمنموسى ابو مرزوق  .السياسي لحركة حماس د المكتبعضو طالب  -
لمقاومة والمقاومين من رجال ا طرد وليس ،يين من فلسطينسرائيللرئيس المصري القادم طرد اإلل

 .140قطاع غزة

أول ظهور منذ سنوات، في حفل ، وهو فتح وحماس والجهاد اإلسالميحركات من  ظهر مسلحون -
 .141تأبين ناشط فلسطيني في مخيم جنين بالضفة الغربية

 .142غزة بعد توقف ألكثر من ثالثة شهورقطاع مواد بناء ل بإدخال" إسرائيل"سمحت  -

 :27/1/2014 ،اإلثنين

ي تدريجي إسرائيللقبول انسحاب  هعداداستعن  محمود عباسأعلن رئيس السلطة الفلسطينية  -
سنة ال  15سنوات أو  10نه "من يقترح أعلى  سنوات، مشددا   ثالثضمن فترة زمنية ال تتعدى 

 .143يريد أن ينسحب"
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النواب الفلسطينيين  حسن خريشة .لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د الثانيالنائب طالب  -
 .144مجلسالبتقديم استقاالتهم من 

عدد الهجمات التي وقعت في الضفة الغربية أو داخل  أن يسرائيلاإل ز الشاباكجها أعلن -
هجوما  1,271بأكثر من ضعفين، حيث بلغت  2013من الضفة ارتفعت خالل  انطالقا   "إسرائيل"
 2012هجوم في العام  600ع أقل من مقارنة م

145. 

ستوطنين تحت الحكم الفلسطيني لبقاء م هدعوت إن نتنياهوي بنيامين سرائيلاإل الوزراء رئيسقال  -
 .146بالون اختبار لكشف رّد الفعل الفلسطيني

 :28/1/2014 ،الثالثاء

النيابة المصرية على عناصر تنتمي إليها خالل محاكمة الرئيس  تصف ادعاءحركة حماس  -
محمد مرسي، بأنها "مسرحية سخيفة واتهامات مسيسة بامتياز"، وتشدد على  المعزولالمصري 
ه االدعاءات محض أكاذيب وافتراءات ال أساس لها من الصحة"، وتطالب بوقف كل أن "كل هذ

 .147هذا التحريض على حماس والمقاومة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني

، بتهمة تنظيم أنشطة في القدس ا  فلسطيني 16من  مكونةعن اعتقال خلية  يكشفجهاز الشاباك  -
 .148قوة حركة حماس في أواسط سكان شرقي القدس تعزيزوالمسجد األقصى وتمويلها، من أجل 

 ،5/3/2002، الذي استشهد في سلم رفات الشهيد عبد الكريم عيسى خليل طحاينةتقوات االحتالل  -
 .149بلدة السيلة الحارثية غرب جنين إلى أهله في

ن رئيس السلطة الفلسطينية السابقة شيلي يحيموفيتش أي سرائيلحزب العمل اإل رئيسة زعمت -
ن اليهود الذين ال يرغبون في مغادرة مستوطناتهم في بقاء المستوطني د عباس قبل اقتراحمحمو 

 2013مايو  يار/أفي اجتماع عقدته معه في  ،الضفة الغربية في دولة فلسطينية كمواطنين

150. 

ية السجن الفعلي لرئيس الحركة االسالمية في الداخل الفلسطيني سرائيلطلبت النيابة العامة اإل -
 .151أعوام بخصوص ملف واد الجوز بالقدس ثالثةخ رائد صالح لمدة ما بين عام إلى الشي

األمريكية لعلوم وفنون السينما )الجهة المانحة لجائزة األوسكار( اسم  األكاديميةاستخدمت  -
، لدى اختيارها الفيلم 86"فلسطين" ألول مرة، بدال  من "السلطة الفلسطينية" في ترشيحات الدورة الـ 

سطيني "عمر" ضمن قائمة أفضل فيلم أجنبي في الئحة الترشيحات النهائية لجوائز األوسكار الفل
2/3/2014التي ستمنح في هوليود في 

152. 

حركة وجود اتفاق بين  تزعمالرئيس المعزول محمد مرسي، و محاكمة  المصريةالنيابة أجلت  -
 .153حماس وحزب هللا واإلخوان إلحداث الفوضى
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حالة االتحاد األمريكي خالل خطابه السنوي عن يعلن،  اك أوباماالرئيس األمريكي بار  -
". وأضاف أوباما، في يهوديةدولة  إسرائيل" بالكونجرس، وقوف الواليات المتحدة الدائم بجانب

 .154يين من أجل سالم دائم"سرائيلواشنطن، "نحن ندعم الفلسطينيين واإل

بعد  شهيدا   83إلى  199وك لليوم الـ مخيم اليرم المتواصل على الحصارع عدد شهداء اتفار  -
 .155د ستة الجئين فلسطينيينااستشه

 :29/1/2014 ،األربعاء

حماس تطالب بـ"لجنة تقصي حقائق" عربية أو إسالمية لدحض اتهامات تدخلها بالشأن  -
 .156المصري

 بالشؤون المختص إلدار، شلومو الصحفي أعدهو  بالس" إسرائيلموقع " نشرهي تقرير إسرائيل -
مع جيش  الفلسطينية أن التعاون الذي تبديه األجهزة األمنية التابعة للسلطة يشير إلى "سطينيةالفل

 .157يينسرائيلاالحتالل أسهم في انقاذ حياة األالف من اإل

هو أّن أجهزة  إلسرائيليةأن االنطباع السائد لدى أجهزة األمن "يذكر  اإلسرائيلي جهاز "الشاباك" -
موال اصل العمل لوقف العملّيات الفلسطينية في الضفة، ومنع وصول أأمن السلطة الفلسطينية تو 

 .158للمنظمات، خاصة حركة حماس

 .159" تهدد بضرب قواعد حزب هللا ولو على حساب أرواح المدنيين"إسرائيل -

تمسك بموقفه، المتضمن استثناء مقاومة االحتالل الصهيوني من تهمة ي األردنيمجلس النواب  -
قراري لجنته  بذلك مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة، مخالفا   اإلرهاب، الواردة في

 .160القانونية ومجلس األعيان الداعي لشطب اإلضافة

 :30/1/2014 ،الخميس

أن وزير الخارجية  يعلنوالفلسطينيين، مارتن إنديك،  "إسرائيل"المبعوث األمريكي للمحادثات بين  -
اق اإلطار للمفاوضات بين الجانبين بغضون أسابيع قليلة، األمريكي، جون كيري، سيطرح اتف

وببقاء  ،لالجئين" اليهود من الدول العربية"وبتعويضات  "إسرائيل"وسيشمل اعترافا  بيهودية 
قامة منطقة عازلة أمنية عند او ، مستوطنين تحت سيادة فلسطينية لحدود بين األردن والضفة ا 

 .161الغربية

ض اإلعالمي لقيام بدوره في "مواجهة التحريباحمود عباس طالب الرئيس متحركة حماس  -
 .162المصري"
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ية إسرائيلقرر منع صندوق التقاعد الحكومي من االستثمار بشركات ت لنرويجيةوزارة المالية ا -
 .163بسبب تورطها بالبناء في المستوطنات

 :31/1/2014 ،الجمعة

نقل رسالة من الرئيس محمود وي ،إيرانيزور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب  -
 .164عباس إلى القيادة اإليرانية

من خريجي دورات الضباط في جيش  %16مجلة جيش االحتالل اإلسرائيلي "بمحانيه" تعلن أن  -
 .165االحتالل في السنة األخيرة هم من مستوطني الضفة الفلسطينية المحتلة
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