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الإثنني، 2014/12/1

�إن  �القت�صاد،  وز�رة  عن  �صادر  بيان  يف  م�صطفى،  حممد  �لفل�صطيني  �القت�صاد  وزير  قال   •

�ل�صلطات �الإ�رس�ئيلية �أبلغت �لفل�صطينيني ر�صمياً رف�صها مقرتحاً لر�صو �صفينة توليد كهرباء 

.
1
تركية قرب �صو�حل غزة لتزويد �لقطاع بالكهرباء

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�س حممود �لزهار �أن �أي بد�ئل حلكومة �لتو�فق يجب   •

�أن يتّم �التفاق عليها مع �لف�صائل و�لقوى �لوطنية. وقال الإذ�عة �الأق�صى، �إن �نق�صاء فرتة 

�ل�صتة �صهور، وهي �لعمر �ملحدد م�صبقاً حلكومة �لتو�فق، “ال يعني �نتهاءها فور�ً ورحيلها، 

.
بل �صتبقى حتى يتّم بحث بد�ئل �أخرى”2

حما�س  حركة  �إعالن  فتح  رف�س  �صهال  �أبو  في�صل  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�س  ع�صو  �أعلن   •

حمدد  موعد  على  ين�س  ال  �مل�صاحلة  �تفاق  �أن  موؤكد�ً  �لوطني،  �لوفاق  حكومة  والية  �نتهاء 

ينهي عمل هذه �حلكومة. وقال �إن ن�ّس �التفاق، �لذي وّقع يف 2014/4/23، مل يتطرق �إىل موعد 

.
3
�نتهاء عمل �حلكومة

�لتي  �ل�صعبة  �الأو�صاع  ب�صبب  غزة  قطاع  يف   27 �لـ  �نطالقتها  مهرجان  �إلغاء  حما�س  �أعلنت   •

يعي�صها �لقطاع. وقالت، يف ت�رسيح �صحفي، �إن �إلغاء �ملهرجان ياأتي “وفاًء للذين �حت�صنو� 

.
�ملقاومة و�صمدو� يف وجه �لعدو�ن... و�لتز�ماً بو�جبنا �لوطني و�الأخالقي جتاه �صعبنا”4

قال خ�رس حبيب، �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي، يف حو�ر مع �لر�صالة نت، �إن �ل�صلطة   •

�لفل�صطينية ال ميكنها �أن تغادر مربع �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رس�ئيل”، الأنه مرتبط مب�صريها، 

د�عياً �إىل �رسورة �إيجاد بد�ئل �أخرى عن �تفاق �أو�صلو، �لذي �رسعن هذ� �الرتباط �الأمني مع 

.
5
�الحتالل

و�صع رئي�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو، خالل �جتماعه يف �لقد�س مع رئي�س حزب   •

�حلكومة  ال�صتمر�ر  �رسوط  خم�صة  البيد،  يائري  �ملالية  وزير  م�صتقبل(،  )يوجد  عتيد  ي�س 

حتويل  �حلكومة،  �أد�ء  مهاجمة  “وقف  هي:  و�ل�رسوط  البيد؛  رف�صها  و�لتي  �حلالية، 

حتويل  �الإ�رس�ئيلي،  �الأمن  ميز�نية  �إىل  �أمريكي(  دوالر  مليار   1.25 )نحو  �صيكل  مليار�ت   6

ميز�نيات تكفي لنقل قو�عد �جلي�س �الإ�رس�ئيلي من و�صط �إ�رس�ئيل �إىل �لنقب )جنوب(، تاأييد 

م�رسوع قانون يهودية �لدولة، جتميد �إلغاء �رسيبة �لقيمة �مل�صافة على �رس�ء �ل�صقق �ل�صكنية 

.
لالأزو�ج �ل�صباب”6
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�أعلن حزب “�إ�رس�ئيل بيتنا” �أنه قرر خو�س �نتخابات �لكني�صت �لقادمة )�آذ�ر/ مار�س 2015(   •

منفرد�ً، �أي لي�س يف قائمة م�صرتكة مع �لليكود كما كان يف �نتخابات 2013، كما قرر �أن يقوم 

.
7
�أع�صاء �لكني�صت �لذين يتولون حقائب وز�رية باإخالء مو�قعهم يف �لكني�صت

�لعامة الحتاد  �الأمانة  �أع�صاء  لقائه مع  �الأ�صد، يف دم�صق خالل  ب�صار  �ل�صوري  �لرئي�س  �أكد   •

�جلاليات �لفل�صطينية يف �أوروبا، على �أن “�ملت�رسر �الأكرب من �الأحد�ث �لتي ت�صهدها �ل�صاحة 

.
�لعربية منذ عدة �صنو�ت هو �لق�صية �لفل�صطينية”8

ت�صلمت �حلكومة �ل�صويدية جائزة �ل�صعب �لفل�صطيني من �لر�بطة �لفل�صطينية يف �صتوكهومل.   •

�عرت�ف  �أن   Annika Strandhäll �صودير  �آنيكا  �ل�صويدية  �خلارجية  وزيرة  نائبة  و�أكدت 

بالدها بدولة فل�صطني جاء لدعم ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني يف �صبيل �حل�صول على حريته 

.
9
وحتقيق ��صتقالله

الثالثاء، 2014/12/2

�صّوت �لربملان �لفرن�صي على قر�ر غري ملزم يق�صي باالعرت�ف بالدولة �لفل�صطينية، وهو   •

قر�ر رمزي ال ترتتب عليه تبعات قانونية، ويقت�رس على دعوة �حلكومة �لفرن�صية لالعرت�ف 

بدولة فل�صطني. ومّت تبني �لقر�ر بغالبية 339 نائباً من �أ�صل 506 نو�ب ح�رسو� �جلل�صة، �لتي 

Manuel Valls، ووزير �خلارجية لور�ن فابيو�س،  غاب عنها رئي�س �حلكومة مانويل فالز 

.
10

وعار�صه 151 نائباً، و�متنع 16 عن �لت�صويت

البيد  يائري  و�لعدل  �ملالية  وزيري  �إقالة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  �أعلن   •

وت�صيبي ليفني، ب�صبب �نتقادهما ل�صيا�صة حكومته. و�تهم نتنياهو البيد مبحاولة �النقالب 

�ن�صمامهما  )�حلريدمي( حول  �ملت�صددين دينياً  �ليهود  �ت�صاالت مع كتلتي  �إجر�ء  من خالل 

�أد�ء دورها بال�صكل �ل�صليم،  �إن �حلكومة �حلالية مل تعد قادرة على  �إىل حكومة بديلة. وقال 

ومبا يخدم �أمن �ملو�طنني ورفاهيتهم، ب�صبب �لتناق�صات �لد�خلية يف ت�صكيلتها. وبالتايل قرر 

.
11

نتنياهو �لعمل على ت�رسيع قانون حلل �لكني�صت يف �أقرب ما ميكن، و�لذهاب �إىل �النتخابات

دعا �أحمد بحر، رئي�س �ملجل�س �لت�رسيعي �لفل�صطيني باالإنابة، حركتي حما�س وفتح، �إىل �إعادة   •

.
12

ت�صكيل حكومة �لوفاق �لفل�صطينية، و�أن يتّم عر�صها على �ملجل�س �لت�رسيعي لنيل �لثقة

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�س خليل �حلية، �إن حركته تعمل كل ما بو�صعها من   •

.
13

�أجل ترميم �لعالقة مع م�رس و�إعادتها �إىل و�صعها �لطبيعي

و�مر�أة  طفلة   336 �أ�صماء  ّوثقت  �أنها  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  ذكرت   •

�ل�صحايا  من   %7 نحو  ي�صكلون  حيث  �صورية،  يف  �لد�ئرة  �حلرب  خالل  ق�صو�  فل�صطينية 



445

كانون الأول/ دي�سمرب 2014

نهاية  حتى  عددهم  يبلغ  و�لذين  توثيقهم،  من  �ملجموعة  متكنت  �لذين  �لفل�صطينيني، 

.
14ً

ت�رسين �لثاين/ نوفمرب 2,564 الجئا

�صهر  خالل  فل�صطينياً   140 �عتقلت  �الحتالل  �صلطات  �إن  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  قال   •

.
ت�رسين �لثاين/ نوفمرب 152014

�لت�رسيعي  جمل�س  عام  �أمني  خري�صة،  �إبر�هيم  باإعفاء  فل�صطيني  رئا�صي  مر�صوم  �إ�صد�ر   •

.
16

�لفل�صطيني، من من�صبه، ومنعه من دخول مقر �ملجل�س، و�إحالته �إىل ديو�ن �ملوظفني

الأربعاء، 2014/12/3

لل�صجاعة.  يفتقر  نتنياهو  بنيامني  �إن  ليفني  ت�صيبي  �ملقالة  �الإ�رس�ئيلية  �لعدل  وزيرة  قالت   •

وقالت خماطبة نتنياهو: “�أنا حزينة الأنك مل متلك �ل�صجاعة و�لنز�هة للقيام بذلك ]�إقالتها من 

�حلكومة[ وجهاً �إىل وجه. �لقر�ر بالذهاب لالنتخابات كان قر�رك. �أنا فخورة للغاية مبا فعلته 

حتى �الآن يف مو�جهة �ملتطرفني بحكومتك. �أمتنى �أن تظهر مزيد�ً من �ل�صجاعة �إز�ء �لتهديد�ت 

.
�لتي تو�جهها دولة �إ�رس�ئيل”17

ميكن  ال  �إنه  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رس  �أمني  ربه،  عبد  يا�رس  قال   •

“هذ�  و�أ�صاف:  “�إ�رس�ئيل”.  مع  �ملبا�رسة  �ملفاو�صات  خالل  من  �صلمي  حّل  �إىل  �لو�صول 

طريق جربناه مرة ومرتني ومئة مرة وف�صل ف�صالً ذريعاً... هذه �ملفاو�صات �صتكون خديعة 

كربى وحماولة لك�صب �لوقت وحتت غطائها �صتجري كّل �جلر�ئم كما فعل �الإ�رس�ئيليون يف 

.
�ملا�صي، ويف مقدمتها جرمية تهويد �لقد�س وتو�صيع نطاق �ال�صتيطان”18

قال رئي�س حزب ي�س عتيد وزير �ملالية �الإ�رس�ئيلي �ملقال يائري البيد، يف رّده على ت�رسيحات   •

�أنك جتر  و�أعلنت  باأكملها  �أمة  �أمام  باالأم�س وقفت  �حلكومة،  “�صيدي رئي�س  نتنياهو �صّده: 

دولة �إ�رس�ئيل �إىل �نتخابات ال حاجة لها بتاتاً، وال �أحد غريك يريدها. ملاذ�؟ الأنك منعزل عن 

�لو�قع... وتعي�س يف �أكفاريوم )حو�س �صمك( خا�س بك، ومل تعد تعرفهم منذ فرتة وال تعرف 

.
ماذ� يزعجهم”19

 United Nations )�الأونكتاد(  و�لتنمية  للتجارة  �ملتحدة  �الأمم  ملنظمة  در��صة  ك�صفت   •

)Conference on Trade and Development )UNCTAD، �أن حجم �لت�رسب �ملايل �ل�صنوي 

من خزينة �ل�صلطة �لفل�صطينية يقدر بنحو 306 ماليني دوالر، وهي �إجمايل ما تخ�رسه �ل�صلطة 

�مل�صرتيات  �ل�رس�ئب على  و�إير�د�ت  ب�صبب ت�رسب لالإير�د�ت �جلمركية  �لفل�صطينية �صنوياً 

.
20

وعلى �لقيمة �مل�صافة �لتي ال تقوم “�إ�رس�ئيل” بتحويلها �إىل �خلزينة �لفل�صطينية
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�أ�صدرت حمكمة �أمن �لدولة �الأردنية حكماً بال�صجن �صتة �أ�صهر بحق �أردين حاول �لت�صلل �إىل   •

.
“�إ�رس�ئيل” يف �صيف 2014 لتنفيذ “عملية ��صت�صهادية”21

.
�إ�صابة �أكرث من ثمانني �أردنياً يف مدينة �لعقبة �الأردنية جر�ء ت�رسب غاز م�صدره “�إ�رس�ئيل”22  •

�أكد مدير عمليات وكالة �الأونرو� يف قطاع غزة روبرت ترينر �أن جلنة تق�صي �حلقائق �الأممية،   •

�الأخري،  �لعدو�ن  خالل  �الأونرو�  مد�ر�س  على  �الإ�رس�ئيلية  �لهجمات  يف  بالتحقيق  �خلا�صة 

.
23

بد�أت عملها

�لبلجيكي  �لربملان  �أن   Didier Reynders ريندرز  ديدييه  �لبلجيكي  �خلارجية  وزير  �أعلن   •

�صيتخذ يف �لقريب �لعاجل قر�ر�ً غري ملزم يدعو �إىل �العرت�ف بالدولة �لفل�صطينية “يف �لوقت 

.
�ملنا�صب”. وذكر ريندرز �أن “بلجيكا توؤيد منذ فرتة طويلة جد�ً �العرت�ف بدولة فل�صطني”24

�تفاقاً  �لرب�زيلية،  �صول  دو  غر�ندي  ريو  والية  حاكم   ،Tarso Genro جرنو  تار�صو  �ألغى   •

�لع�صكرية �الإ�رس�ئيلية، جتاوباً مع مطالب موؤ�ص�صات  �لبيت  للتعاون بني �لوالية وموؤ�ص�صة 

.
25

ر�صمية ومدنية فل�صطينية، معرباً عن ت�صامن �لوالية مع �جلالية �لفل�صطينية فيها و�حرت�مها

اخلمي�س، 2014/12/4

فوج  �ل�صباط،  تاأهيل  دورة  بتخريج  غزة  قطاع  يف  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  �حتفلت   •

.
26

“�صهد�ء �لع�صف �ملاأكول”، و�لبالغ عددهم �ألف �صابط

قال مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�س، �أنه ال يوجد �أي تقدم يف �لعالقة مع   •

�أن ت�صتقيم  �أكد حر�س حما�س على  لكنه  �أقل مما يجب.  �ل�صلطات �مل�رسية و�أن �الت�صاالت 

.
�لعالقة، “و�أن تكون بني �لطرفني على نف�س �لدرجة من �حلر�س”27

قال مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�س، �إن هناك ثالثة خيار�ت لدى   •

فرتة  متديد  �أو  وز�ري  تعديل  �إجر�ء  هي  �حلالية،  �الأزمة  من  للخروج  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

عمل �حلكومة، �أو �لذهاب �إىل �النتخابات. و�صدد على �أن حما�س تو�فق على �أي خيار يكون 

.
28

�صمن �لتو�فق �لوطني بني �لف�صائل

لديه  �ملتوفرة  �ال�صتخبار�تية  �ملعلومات  �أن  �أهرونوفيت�س  �إ�صحق  �لد�خلي  �الأمن  وزير  �أكد   •

ت�صري �إىل �أن حركة حما�س يف �ل�صفة �لغربية تقف عملياً ور�ء “�أعمال �لعنف” �لتي ميار�صها 

حماكمتهم،  متت  �لذين  �حلجارة  ملقي  من   %80 �أن  عن  وك�صف  �لقد�س،  �رسقي  من  �صكان 

.
29

وبينهم فتيان، يطالبون بق�صاء حمكومياتهم يف �جلناح �حلم�صاوي يف �ل�صجن

نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�س  م�صاعي  عار�س  �ل�صاباك  جهاز  �إن  هاآرت�س  �صحيفة  قالت   •

�ل�صيخ  بقيادة   ،1948 �صنة  منذ  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  باإخر�ج 

.
30

ر�ئد �صالح، عن �لقانون، وذلك لعدم وجود �أر�صية قانونية التخاذ هكذ� قر�ر
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�مل�صتوطنني  من  �ملقتحمني  عدد  �أن  لها،  تقرير  يف  و�لرت�ث،  للوقف  �الأق�صى  موؤ�ص�صة  �أكدت   •

وعنا�رس �الحتالل خالل 2013 باأكمله و�صل �إىل 12,771 مقتحماً، بينما و�صل عدد �ملقتحمني 

.
31ً

حتى نهاية ت�رسين �لثاين/ نوفمرب 2014 نحو 13,757 مقتحما

“كايرو�س  حق”  “َوْقفُة  وثيقة  الإ�صد�ر  �خلام�صة  �لذكرى  �إحياء  ملوؤمتر  �خلتامي  �لبيان  �أكد   •

 ،2009 �لفل�صطيني يف �صنة  �مل�صيحي  �لدين  �أ�صدرها عدد من رجال  فل�صطني” )وهي وثيقة 

بروؤية  “�اللتز�م  بكر�مة”،  “�لعي�س  بعنو�ن  �لفل�صطينية(،  للق�صية  م�صيحية  روؤية  تقدم 

.
�صمولية ل�صالم عادل يف �ل�رسق �الأو�صط، بعيد�ً عن مظاهر �لتع�صب �لديني”32

اجلمعة، 2014/12/5

قناة  مع  تلفزيونية  مقابلة  خالل  م�صعل،  خالد  حما�س  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�س  قال   •

خ�صو�صاً  باملنطقة،  �الأو�صاع  تدهور  عن  �مل�صوؤول  هو  نتنياهو  �إن  بالعربي،  نيوز  �صكاي 

للجد�ر  وبناء  ��صتيطان  من  �لعن�رسية  �صيا�صاته  ب�صبب  �ملحتلة،  و�لقد�س  �لغربية  �ل�صفة  يف 

�لعازل وتنفيذ عمليات �لقتل و�العتقال، �إىل جانب تعمده �ل�صماح للمتطرفني �ليهود باقتحام 

.
33

�مل�صجد �الأق�صى لتوتري �الأو�صاع

و�صف رئي�س جهاز �ملو�صاد �الأ�صبق �إفر�مي هاليفي، �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي �الأخري على قطاع   •

غزة بـ“لغز ي�صعب فّك رموزه”. ويف حديث للقناة �الإ�رس�ئيلية �الأوىل، قال: “ُمنيت �إ�رس�ئيل 

�لت�صعيد  مع  وبالتعاطي  غزة،  قطاع  على  �صنتها  �لتي  باحلرب  �صو�ء  ��صرت�تيجي  بف�صل 

.
�الأخري �لذي �صهدته مدينة �لقد�س موؤخر�ً”34

“مقابر  ��صم  عليها  وتطلق  �أرقام،  مقابر  �صّت  �أقامت  “�إ�رس�ئيل”  �إن  معاريف  �صحيفة  قالت   •

�صهد�ء �لعدو”، ومّت تنظيم هذه �ملقابر مبوجب ت�صعة �أو�مر ع�صكرية. وبح�صب �لتقرير فاإنه 

 .
35

ما تز�ل يف “مقابر �الأرقام” مئة جثة ل�صهد�ء فل�صطينيني

�أنه باأمر من ملك  �إد�رة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�س  �أعلن �ل�صيخ عز�م �خلطيب، مدير عام   •

�الإ�صالمية  �الأوقاف  �إد�رة  يف  موظف  مئة  عن  يزيد  ما  تعيني  تقرر  �لثاين  �هلل  عبد  �الأردن 

.
36

و�مل�صجد �الأق�صى

 Sinn Féin فني  �ل�صني  حزب  رئي�س  برئا�صة  �إيرلندياً  وفد�ً  �الإ�رس�ئيلية  �ل�صلطات  منعت   •

Gerrard )Gerry( Adams من دخول قطاع غزة. وقال  �آدمز  �الإيرلندي جري�رد )جريي( 

�إن حزبه يدعم عملية  �لفل�صطينية حممود عبا�س يف ر�م �هلل،  �ل�صلطة  �آدمز عقب لقائه رئي�س 

�لفل�صطيني يف �ال�صتقالل، و�حل�صول على  �ل�صعب  �الأو�صط، ويدعم حّق  �ل�رسق  �ل�صالم يف 

.
37

دولته
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�لر�بعة  �للجنة  تو�صية  على  وبناء  �صاحقة،  باأغلبية  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت   •

�لتابعة لها )�ملعنية بامل�صائل �ل�صيا�صية �خلا�صة و�إنهاء �ال�صتعمار(، ثمانية م�صاريع قر�ر�ت 

�لتي  �الإ�رس�ئيلية  �ملمار�صات  يف  بالتحقيق  �ملعنية  �خلا�صة  وباللجنة  �الأونرو�،  بوكالة  تتعلق 

.
38

مت�ّس حقوق �الإن�صان لل�صعب �لفل�صطيني وغريه من �ل�صكان �لعرب يف �الأر��صي �ملحتلة

ال�سبت، 2014/12/6

قال رئي�س هيئة �صوؤون �الأ�رسى و�ملحررين عي�صى قر�قع �إن �صنة 2014 كانت �الأ�صو�أ على   •

�الأ�رسى. و�أو�صح �أن ما يزيد على 1,500 حالة �عتقال جرت يف �صفوف �الأطفال �لقا�رسين 

تركزت يف منطقة �لقد�س، و�أن عدد �الأ�رسى �رتفع �إىل �صبعة �آالف �أ�صري، بينهم 550 �أ�صري�ً يف 

.
39

�العتقال �الإد�ري، 63% منهم جدد لهم �العتقال �أكرث من مرة

�تهمت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، يف بيان �صحفي، حكومة �لوفاق �لوطني �لفل�صطينية   •

على  و�لعمل  �لقطاع  جتاه  م�صوؤولياتها  بتحّمل  �إياها  مطالبة  وتهمي�صه،  غزة  قطاع  بتجاهل 

.
40

�إنهاء كافة �أزماته قبل �نفجار �أو�صاعه

�لد�خلي  �الأمن  وزير  �صّد  حتقيق  بفتح  زعبي  حنني  �الإ�رس�ئيلي  �لكني�صت  يف  �لنائب  طالبت   •

�لتعذيب من قبل  1948 حتت  �أربعة من فل�صطينيي  �أهرونوفيت�س، على خلفية مقتل  �إ�صحق 

.
قو�ت �ل�رسطة، وذلك منذ توليه مهام من�صبه مطلع �صنة 412013

جامعة  يف  و�ملحا�رس  �ل�صهري  �لفل�صطيني  �لفلك  عامل  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت   •

مغادرته  �أثناء  يف  معرب �لكر�مة،  عند  �لربغوثي  عماد  �لربوفي�صور  �ملحتلة  �لقد�س  يف  �لقد�س 

.
42

�ل�صفة �لغربية متوجهاً �إىل دولة �الإمار�ت للم�صاركة يف موؤمتر علمي

الأحد، 2014/12/7

 Saban Forum �صابان  منتدى  �أمام  كلمة  يف  كريي،  جون  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال   •

عربية  دوالً  هناك  �إن  و��صنطن،  يف   The Brookings Institution بروكينجز  ملعهد  �لتابع 

وتنظيم  حما�س  حركة  �صّد  معها  �لتحالف  بهدف  “�إ�رس�ئيل”  مع  �ل�صالم  ل�صنع  م�صتعدة 

�لدولة �الإ�صالمية يف بالد �ل�صام و�لعر�ق )د�ع�س(. وقال كريي �إن �لواليات �ملتحدة �صتكون 

.
43

“مق�رسة ومهملة” �إذ� مل ت�صتغل ذلك

�الأمن  جمل�س  �إىل  �لفل�صطيني  �لتوجه  حول  عبا�س،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�س  قال   •

الإنهاء �الحتالل، �إنه ال يوجد هناك خطاأ و�حد يف م�رسوع �لقر�ر، الأنه يتكلم عن �إنهاء �الحتالل 

.
44

و�إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة وفق �صقف زمني حمدد
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“ت�صيع  �إنها  وقال  �الأبي�س،  �لبيت  �صيا�صة  بينت  نفتايل  �الإ�رس�ئيلي  �ل�صناعة  وزير  هاجم   •

�لبو�صلة”، ودعا �لواليات �ملتحدة �إىل “�ليقظة من �صباتها” �إز�ء ما يجري يف �ل�رسق �الأو�صط. 

و�أ�صاف: “ال بّد �أن ن�صم �ل�صفة �لغربية يف �لنهاية. رمبا لي�س �الآن. رمبا بعد ع�رسين �صنة �أو 

�أربعني �صنة. لقد قمنا ب�صم �لقد�س وال توجد دولة تعرتف باأن �لقد�س عا�صمتنا، وقمنا ب�صم 

.
ه�صبة �جلوالن وال �أحد يعرتف. و�صيحدث هذ� يف �ل�صفة �لغربية”45

للقيادي  ملفاً  �أحالت  �لهيئة  �إن  �لفل�صطينية،  �لف�صاد  مكافحة  هيئة  رئي�س  �لنت�صة،  رفيق  قال   •

.
46

�ملف�صول من حركة فتح حممد دحالن �إىل حمكمة جر�ئم �لف�صاد

قال م�صت�صار �الأمن �لقومي �الإ�رس�ئيلي يو�صي كوهني �إن “�إ�رس�ئيل” ال توقف حتويل �أمو�ل   •

�ل�رس�ئب �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية، وال تخ�صم من هذه �الأمو�ل �لتي جتبيها ل�صالح �ل�صلطة 

مبالغ لت�صديد ديون ل�رسكة �لكهرباء �الإ�رس�ئيلية، وذلك ب�صبب �لتخوف من �نهيار �ل�صلطة. 

و�أو�صح كوهني �أن “�لقلق من �نهيار �ل�صلطة هو قلق كبري، ودولة �إ�رس�ئيل تاأخذ هذ� �الأمر 

.
باحل�صبان”47

بعثت �أكرث من 800 �صخ�صية �إ�رس�ئيلية، من بينهم عدد من كبار �ملوؤلفني و�لكتاب، بر�صالة،   •

فل�صطينية  بدولة  �العرت�ف  �إىل  لدعوتها  �الأوروبية  �لربملانات  من  عدد  �إىل  تو�قيعهم،  حملت 

“�إ�رس�ئيل”  �صالمة  على  بحر�صهم  موقفهم  �لر�صالة  موقعو  وعلل  “�إ�رس�ئيل”.  جانب  �إىل 

و�أمنها، و�لقلق �لذي ينتابهم �إثر جمود عملية �لت�صوية و��صتمر�ر �الحتالل وعمليات �لبناء يف 

.
48

�مل�صتعمر�ت

�أطلقت جمموعة من �ليهود �ملت�صددين يف “�إ�رس�ئيل” حملة غري م�صبوقة تدعو �الأحز�ب �لدينية   •

�النتخابات  يف  �النتخابية  قو�ئمها  على  بالرت�صح  �الأوىل،  للمرة  للن�صاء،  بال�صماح  �ملت�صددة 

.
�لت�رسيعية �ملرتقبة يف �آذ�ر/ مار�س 492015

قال �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين �إنه �إذ� مل يتحقق حّل لل�رس�ع �الإ�رس�ئيلي �لفل�صطيني ف�صتكون   •

.
50

هنالك �نتفا�صة �صاد�صة �أو �صابعة، و�صتكون هنالك حرب ثانية يف لبنان

�صفقة  ملو�جهة  �لنيابي  �لنقابي  �ل�صعبي  �الئتالف  �الأردنية  �ملهنية  �لنقابات  جممع  يف  �أطلق   •

.
51

��صتري�د �لغاز من �لكيان �الإ�رس�ئيلي

ك�صف رئي�س جمل�س �لنو�ب �للبناين نبيه بّري ل�صحيفة �الأخبار �أنه تلّقى منذ �أيام معلومات   •

�صبه موؤّكدة من �صخ�صية علمية عاملية، عن بدء “�إ�رس�ئيل” عملياً ب�رسقة �لغاز �للبناين عرب 

بتكلفة  �ملحتلة،  فل�صطني  مع  �ملائية  �حلدود  من  �لقريبة  �للبنانية  �الأحو��س  �أحد  من  �صحبه 

.
52

زهيدة
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قال �جلي�س �ل�صوري، يف بيان له، �إن �جلي�س �الإ�رس�ئيلي قام بـ“��صتهد�ف منطقتني �آمنتني يف   •

ريف دم�صق يف كل من �لدميا�س ومطار دم�صق �لدويل �ملدين”. و�أو�صح �أن �لهجوم “�أدى �إىل 

.
خ�صائر مادية يف بع�س �ملن�صاآت”53

�أعلن رئي�س هيئة �صوؤون �الأ�رسى و�ملحررين �لفل�صطينيني عي�صى قر�قع �أن �ل�صندوق �لعربي   •

�قت�صادياً  م�رسوعاً  ثالثني  تخ�صي�س  على  و�فق  �لفل�صطينيني  و�ملحررين  �الأ�رسى  لدعم 

.
54ً

ل�صالح ثالثني �أ�صري�

تربعت �حلكومة �لباك�صتانية مبليون دوالر ل�صالح وكالة �الأونرو� لدعم �حتياجاتها �لطارئة   •

.
55

يف قطاع غزة

�نتقد نائب �لرئي�س �الأمريكي جو بايدن Joe Biden عملية هدم منازل عائالت منفذي �لعمليات   •

�لفل�صطينية، كما �صجب تو�صيع �لبناء يف �مل�صتعمر�ت �ليهودية، مبا يف ذلك �ملقامة على �أر��صي 

�إىل  �الإ�رس�ئيلية  �ألقاها يف منتدى �صابان، �حلكومة  �ملحتلة. ودعا، خالل كلمة  �لقد�س  �رسقي 

.
56

بذل كل �جلهود لوقف “جر�ئم �لكر�هية” �صّد �لفل�صطينيني و�لعرب

الإثنني، 2014/12/8

�لقانون  م�رسوع  على  و�لثالثة  �لثانية  بالقر�ءتني  باالإجماع  �الإ�رس�ئيلي  �لكني�صت  �صادق   •

 93 �لت�صويت  يف  و�صارك   .2015/3/17 يف  �لعامة  �النتخابات  الإجر�ء  متهيد�ً  بحله،  �خلا�س 

�لتمهيدية على جميع  �لكني�صت قد �صادق بالقر�ءة  120. وكان  �لـ  �لكني�صت  �أع�صاء  من بني 

.
م�صاريع �لقو�نني �لتي تق�صي بحله يف 572014/12/3

على  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  لتو�صيع  خطة  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  و�صعت   •

ح�صاب �الأر��صي �لتي ت�صمى “�أر��صي دولة”، و�لتي �صبق و��صتولت عليها “�إ�رس�ئيل” حتت 

.
بند “�أغر��س ع�صكرية وم�صاحات للتدريب �لع�صكري”58

و�صل �إىل �لعا�صمة �الإير�نية طهر�ن، يف زيارة ر�صمية، وفد قيادي رفيع �مل�صتوى من حركة   •

حما�س. وقال �لقيادي يف �حلركة �أ�صامة حمد�ن، �مل�صارك يف �لزيارة، يف ت�رسيح خا�س ملوقع 

�لقياد�ت �الإير�نية حول تطور�ت �لق�صية  �إن �لوفد �صيجري لقاء�ت مكثفة مع  �لر�صالة نت، 

�لفل�صطينية.

خا�س  ت�رسيح  يف  طهر�ن،  يف  �ال�صرت�تيجية  �لدر��صات  مركز  رئي�س  مو�صوي،  �أمري  وقال   

�ل�صيا�صي حلركة  “�لزيارة متهيد لزيارة خالد م�صعل، رئي�س �ملكتب  �إن  �لر�صالة نت،  ملوقع 

.
حما�س، طهر�ن خالل �لفرتة �ملقبلة”59
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�صددت حركة حما�س على �أن �النتفا�صة �لفل�صطينية و�قعة ال حمالة، وقالت �حلركة، يف بيان   •

�إن �لقد�س هي عنو�ن �النتفا�صة   ،1987 لها يف ذكرى �ندالع �النتفا�صة �لفل�صطينية يف �صنة 

.
60

�لقادمة

�أكدت حركة فتح، يف بيان �صدر عن مفو�صية �الإعالم و�لثقافة، مبنا�صبة مرور 27 عاماً على   •

طبيعي  كامتد�د  �ل�صعبية  �ملقاومة  مبنهج  �ال�صتمر�ر  على   ،1987 �صنة  يف  �النتفا�صة  �ندالع 

.
مل�صار �نتفا�صة 611987

�الإ�رس�ئيلي:  للجي�س  �ل�صمالية  �لقيادة  قائد   ،Gadi Eizenkot �أيزنكوت  غادي  �جلرن�ل  قال   •

“�إذ� مل يعمل قادة حما�س على �إيقاف �إطالق �ل�صو�ريخ، فهم بحاجة �إىل تلقي �رسبة قا�صية 

ودفع ثمن باهظ. �أن نطلق 200 قذيفة �أخرى على مناطق �إطالق �ل�صو�ريخ، �أْن ن�رسب كل 

.
من ي�صارك يف �الإرهاب، يخّطط له ويقوم بتمويله”62

عقد ممثلو �الأحز�ب �لعربية لفل�صطينيي 1948 لقاء يف �إطار �لتح�صري للم�صاركة يف �نتخابات   •

�لكني�صت �الإ�رس�ئيلية يف �آذ�ر/ مار�س 2015. وتبني �أن �الجتاه هو خو�س �النتخابات بقائمتني 

لل�صالم  �لدميقر�طية  �جلبهة  هي  �الأوىل  �نفر�د:  على  كل  �النتخابات  خلو�س  منف�صلتني 

و�مل�صاو�ة، و�الأخرى، بح�صب ما تردد ب�صورة غري ر�صمية، تو�فق مبدئي خلو�س �النتخابات 

.
63

�صمن قائمة م�صرتكة جتمع �حلركة �الإ�صالمية مع حزب �لتجمع �لوطني �لدميقر�طي

ذكر �ملركز �لفل�صطيني ملكافحة �الألغام �أن هناك 79 حقل �ألغام مزروعة يف �أنحاء متفرقة من   •

.
64

، �أغلبها �أر��ٍس زر�عية خ�صبة
2
�ل�صفة �لغربية، وتنت�رس على م�صاحة تزيد على 121 كم

لت�صبح  “مر�قب”،  �صفة  فل�صطني  منح  �لدولية  �جلنايات  حمكمة  يف  �الأع�صاء  �لدول  قررت   •

.
ع�صو�ً مر�قباً يف جمل�س �لدول �ملوقعة على “معاهدة روما”65

خالل  حرب  جر�ئم  بارتكاب  �الإ�رس�ئيلي  �جلي�س  لها،  بيان  يف  �لدولية،  �لعفو  منظمة  �تهمت   •

�لعدو�ن �الأخري على قطاع غزة، مطالبة باإجر�ء حتقيق دويل يف هذه �التهامات. وطالبت باأن 

باإجر�ء  �ملتحدة  لالأمم  تابعة  للجنة  ي�صمح  و�أن  �لقطاع،  بدخول  �حلقوقية  للمنظمات  ي�صمح 

.
66

�لتحقيق بال عر�قيل

الثالثاء، 2014/12/9

قال حممد ن�رس، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�س ورئي�س وفدها �لذي يزور طهر�ن، �إن   •

�لزيارة الإير�ن تاأتي يف �صياق روؤية حما�س ل�رسورة ح�صد طاقات و�إمكانات �الأمة �الإ�صالمية 

بتعزيز  معنية  حركته  و�إن  �لبطولية،  ومقاومته  �لعادلة  وق�صيته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لدعم 

.
67

عالقاتها �لتاريخية مع �إير�ن
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عدد  على  �الأخرية  �الآونة  يف  طر�أ  �نخفا�صاً  �إن  يعلون  مو�صيه  �الإ�رس�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

حما�س  حركة  فيها  مبا  �إ�صالمية  جهات  هناك  �أن  غري  و�لقد�س،  �ل�صفة  يف  �الأمنية  �حلو�دث 

.
68

ت�صعى لت�صخني �الأو�صاع يف �ل�صفة �لغربية

وزعت قو�ت �الحتالل �الإ�رس�ئيلي �أمر�ً ت�صتويل مبوجبه على 321 دومناً من �أر��ٍس غرب مدينة   •

.
69

ر�م �هلل

�لطعام،  عن  مفتوح  �إ�رس�ب  يف  �لدخول  عن  �إ�رس�ئيلية  �صجون  عدة  يف  �أ�صري�ً  �صبعون  �أعلن   •

.
70

ت�صامناً مع �الأ�صري نهار �ل�صعدي �مل�رسب عن �لطعام لليوم �لع�رسين على �لتو�يل

�تفاقية  توقيع  بعدم  �حلكومة  تطالب  مذكرة  على  �الأردين  �لنو�ب  مبجل�س  ع�صو�ً   78 وّقع   •

توقيع  منذ  “�إ�رس�ئيل”  مع  تطبيع  م�رسوع  �أكرب  مبثابة  وعّدها  �الإ�رس�ئيلي؛  �لغاز  ال�صتري�د 

.
�تفاقية و�دي عربة يف �صنة 1994، و�أنها �أكرب هدية حلكومة بنيامني نتنياهو “�ملتطرفة”71

قالت قرب�س �إنها �ن�صمت �إىل �ليونان و“�إ�رس�ئيل” حلمل �الحتاد �الأوروبي على �لتفكري يف مّد   •

.
72

خّط �أنابيب يربط �لقارة بحقول �لغاز �لطبيعي �ملكت�صفة حديثاً يف �رسق �لبحر �ملتو�صط

�لدعم  لتقدمي  دوالر  مليون   414 مبلغ  فيها  تطلب  طارئة  منا�صدة  �الأونرو�،  وكالة  �أطلقت   •

للفل�صطينيني يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة. وقالت نائب �ملفو�س �لعام لالأونرو� مارغوت 

يف  �لدويل  للمجتمع  �جلماعي  للف�صل  رمز�ً  تعّد  �لطو�رئ  “منا�صدة  �إن   Margot Ellis �إيلي�س 

.
�إنهاء �ملعاناة �ملمنهجة لالجئي فل�صطني”73

�ختتم “�ملوؤمتر �لعاملي للجوء و�لهجرة”، �لذي �نعقد على مد�ر �أربعة �أيام يف عا�صمة جنوب   •

�إفريقيا جوهان�صربغ، �أعماله بالتاأكيد على حّق �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعودة �إىل ديارهم. 

وقال �مل�صاركون يف �ملوؤمتر �إن “ما متار�صه �إ�رس�ئيل �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني �نتهاك فا�صح 

و�صارخ حلقوق �الإن�صان ولكافة �لقو�نني �ملتعلقة باحلقوق �لتي يجب �أن يتمتع بها �الإن�صان 

.
�لذي يرزح حتت �الحتالل”74

الأربعاء، 2014/12/10

�أقدمت قو�ت �الحتالل �الإ�رس�ئيلي على قتل رئي�س هيئة مقاومة �جلد�ر و�ال�صتيطان، ع�صو   •

و��صتهد�فه  بال�رسب  عليه  �العتد�ء  بعد  عني،  �أبو  زياد  �لوزير  فتح،  حلركة  �لثوري  �ملجل�س 

.
75

بقنابل �لغاز �ملدمع، خالل م�صرية يف بلدة ترم�صعيا مبحافظة ر�م �هلل و�لبرية

حّملت قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية �حلكومة �الإ�رس�ئيلية �مل�صوؤولية �لكاملة عن �غتيال �لوزير   •

�جتماعاتها يف حال  �إبقاء  لها برئا�صة حممود عبا�س،  �جتماع  �أبو عني، وقررت، خالل  زياد 

.
76

�نعقاد د�ئم
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قالت �أمانة �رس �ملجل�س �لثوري حلركة فتح، يف بيان �صحفي، �إن عملية �غتيال ع�صو جمل�صها،   •

�جلد�ر  ملقاومة  �لن�صايل  و�جلهد  �حليوية  وقف  وغايتها  مق�صودة،  عني  �أبو  زياد  �لوزير 

.
77

و�ال�صتيطان

�ل�صهيوين  �الحتالل  �إن  حما�س،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  مرزوق،  �أبو  مو�صى  قال   •

يجب �أن يدفع �لثمن كامالً جر�ء �غتيال �لوزير زياد �أبو عني. وقال �صامي �أبو زهري، �لناطق 

با�صم حما�س يف ت�رسيٍح خا�ٍس للمركز �لفل�صطيني لالإعالم: “تنعي حما�س �لقيادي يف فتح 

زياد �أبو عني”، د�عياً �ل�صلطة �إىل وقف �لتن�صيق �الأمني و�ملفاو�صات، و�ملحافظة على �لوحدة 

.
78

�لوطنية

بو��صطة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إىل  نقلها  ر�صالة  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�س  تعهد   •

�لوزير  باإجر�ء حتقيق يف حادث وفاة   ،Isaac Molcho يت�صحاق موخلو  �ل�صخ�صي  موفده 

.
79

�لفل�صطيني زياد �أبو عني. ودعا نتنياهو �لفل�صطينيني �إىل �حلفاظ على �لهدوء

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �الأمني  �لتن�صيق  �إن  يعلون  مو�صيه  �الإ�رس�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

�صوف ي�صتمر، و�أنه م�صلحة للطرفني. وقال �إن “�إ�رس�ئيل عر�صت على �ل�صلطة �لفل�صطينية 

يف  �إ�رس�ئيلي  ت�رسيح  طبيب  ال�صرت�ك  �إ�صافة  ح�صل،  ما  بخ�صو�س  م�صرتك  حتقيق  �إجر�ء 

.
عملية ت�رسيح جثة �لوزير �أبو عني”80

مفاو�صات  يف  فل�صطني  وفد  رئي�س  �الأحمد،  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �أعلن   •

�لوقت لتهيئة �الأجو�ء لعقد  �أن م�رس طلبت مزيد�ً من  “�إ�رس�ئيل”،  �ملبا�رسة مع  �لتهدئة غري 

.
81

�جلولة �جلديدة من �ملفاو�صات للتو�صل �إىل �تفاق تهدئة د�ئم بقطاع غزة

�الأخري  �لعدو�ن  يف  �الإ�رس�ئيلي  �جلي�س  م�صابي  عدد  �إن  �لعربية  معاريف  �صحيفة  قالت   •

�جلي�س  �عرت�ف  �ل�صحيفة  ك�صفت  كما  �إ�رس�ئيلياً.  جندياً   1,620 �إىل  و�صل  غزة  قطاع  على 

.
82

�الإ�رس�ئيلي بـ 500 من جنوده كمعاقني جر�ء �إ�صابتهم يف �لعدو�ن

حلزب  �ملركزية  �للجنة  �جتماع  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رس�ئيلية  �حلكومة  رئي�س  جنح   •

�نتخابه  �إعادة  ب�صكل كبري من فر�س  تزيد  باإدخال تعديالت على د�صتور �حلزب،  �لليكود، 

.
83

رئي�صاً للحزب

يف  دينية  مدر�صة  طالب  �أمام  كلمة  خالل  يعلون  مو�صيه  �الإ�رس�ئيلي  �حلرب  وزير  �نتقد   •

م�صتعمرة غو�س عت�صيون، فيها �إد�رة �لرئي�س �الأمريكي بار�ك �أوباما، و�تهمها باأنها تعطل 

�إنها غري  �طمئنو�..  �لبناء، لكن  �أوباما تعيق  “�إد�رة  �إن  �لكلمة  �مل�صتعمر�ت. وقال يف  �لبناء يف 

.
باقية �إىل �الأبد”84
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�أعلن حزبا �لعمل و�حلركة �الإ�رس�ئيليني خو�صهما �النتخابات �لعامة يف �آذ�ر/ مار�س 2015 يف   •

قائمة م�صرتكة �أطلق عليها ��صم “�ملع�صكر �ل�صهيوين”. وين�س �التفاق على �أن يتوىل رئي�س 

�لثاين فيها رئي�صة  �لقائمة �مل�صرتكة فيما حتتل �ملكان  �إ�صحق هرت�صوغ رئا�صة  حزب �لعمل 

�إنه مّت  حزب �حلركة ت�صيبي ليفني، وقال هرت�صوغ، يف موؤمتر �صحفي م�صرتك مع ليفني، 

�أن يتناوب هو وليفني يف تويل من�صب رئي�س �لوزر�ء ملدة عامني لكل منهما يف  �التفاق على 

.
85

حال فوز �لقائمة �مل�صرتكة يف �النتخابات

عرب  �إجنابهم  مت  مولود�ً  ثالثني  �أن  �الإن�صان  وحقوق  �الأ�رسى  لدر��صات  �أحر�ر  مركز  �أفاد   •

.
�لنطف �ملهربة من د�خل �ل�صجون و�ملعتقالت �الإ�رس�ئيلية منذ عام 862012

ر�صمياً  “�العرت�ف  �الإيرلندية  �حلكومة  تطالب  ملزمة  غري  مذكرة  �الإيرلندي  �لربملان  �أقر   •

بدولة فل�صطني على �أ�صا�س حدود �صنة 1967 وعا�صمتها �لقد�س �ل�رسقية كما تن�س على ذلك 

قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة”. وي�صيف �لن�س �أن هذ� �العرت�ف �صي�صكل “م�صاهمة �إيجابية ل�صمان 

.
�لتو�صل �إىل حّل تفاو�صي بني دولتني للنز�ع �الإ�رس�ئيلي - �لفل�صطيني”87

اخلمي�س، 2014/12/11

�صادق مركز حزب �لليكود بغالبية ثلثْي �أع�صائه على �قرت�ح رئي�س �لوزر�ء بنيامني نتنياهو   •

قائمته  وت�صكيلة   ،2014/12/31 يف  لتجري  �حلزب  لرئا�صة  �لتمهيدية  �النتخابات  تبكري 

.
88

النتخابات �لكني�صت

�نتخابات  خلو�س  حديثاً  �صكله  �لذي  �حلزب  �أن   Moshe Kahlon كحلون  مو�صيه  �أعلن   •

.
�لكني�صت �أطلق عليه ��صم كوالنو Kulanu؛ �أي “جميعنا” 89

�إن  لل�صحافة،  �الأهر�م  وكالة  مع  حو�ر  يف  عبا�س،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�س  قال   •

حما�س تقدم كل يوم دليالً جديد�ً على رف�صها �مل�صاحلة �أو على �الأقل �جتز�وؤها �إىل ما يخدم 

وهذ�  �لوطنية،  “ق�صيتنا  تهدد  �لتي  للمخاطر  �عتبار  دومنا  �ل�صيقة،  �حلزبية  م�صاحلها 

�ل�صلوك  �أن �مل�صاحلة مل تتحقق بعد و�صوف لن تتحقق طاملا ��صتمرت �حلركة يف هذ�  يعنى 

�مل�صبوه”. وقال “نحن نعترب �أن لل�صلطات �مل�رسية كل �حلق باتخاذ جميع �الإجر�ء�ت حلماية 

�الأمن �لقومي مل�رس، و�إذ� ثبت �أن �أفر�د�ً �أو جماعات من حما�س قد تورطت يف �أعمال �إرهابية 

.
�صًد م�رس فمن حقها معاقبة ومالحقة هوؤالء”90

��صت�صهاد  �أ�صباب  يف  �لتحقيق  جلنة  رئي�س  �جلنائي،  �لطب  معهد  مدير  �لعالول،  �صابر  �أعلن   •

.
91

�لوزير زياد �أبو عني �أن �لوفاة �إ�صابية �ملن�صاأ ولي�صت ناجمة عن حالة طبيعية
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و�آالف  �مل�صوؤولني  من  ح�صد  �إىل  �إ�صافة  عبا�س،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�س  �صارك   •

.
92

�ملو�طنني، يف ت�صييع ر�صمي و�صعبي لل�صهيد �لوزير زياد �أبو عني

قال كبري �ملفاو�صني �لفل�صطينيني �صائب عريقات �إن �لقيادة �لفل�صطينية �صتتخذ قر�ر�ً بوقف   •

بالدولة  �عرت�ف  على  للح�صول  �الأمن  جمل�س  �إىل  و�لتوجه  “�إ�رس�ئيل”،  مع  �الأمني  �لتن�صيق 

�لفل�صطينية، رد�ً على �غتيال رئي�س هيئة مقاومة �جلد�ر و�ال�صتيطان يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

�لوزير زياد �أبو عني.

�لعاجل  �الجتماع  عقب  حا�صمة  �صتكون  �لليلة  �إن  فتح،  بحركة  �لقيادي  عمرو،  نبيل  وقال   

 .
للقيادة �لفل�صطينية ب�صاأن �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رس�ئيل”93

�ملتحدة  �الأمم  من�صق  مع  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�س  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  بحث   •

و�ملعابر،  �الإعمار  �إعادة  ملفي  �صريي  روبرت  �الأو�صط  �ل�رسق  يف  �ل�صالم  لعملية  �خلا�س 

وقالت حركة حما�س، يف بيان مقت�صب، �إن �أبو مرزوق “�أكد خالل �للقاء على �رسورة ت�رسيع 

.
عملية �الإعمار يف �لقطاع، و�إدخال مو�د �لبناء ورفع �لقيود �ملفرو�صة عليها”94

�لفل�صطينية،  بالدولة  �العرت�ف  على  ين�س  قر�ر  على  �لفرن�صي  �ل�صيوخ  جمل�س  �صّوت   •

على  �أ�صبوع  نحو  بعد  وذلك  تاأخري،  بال  �الإ�رس�ئيلية   - �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ومعاودة 

.
95

ت�صويت �لربملان على هذ� �لقر�ر غري �مللزم للحكومة �لفرن�صية

�صوت برملان �إقليم و�لوين، وهو �أحد �الإقليمني �لرئي�صني �مل�صكلني ململكة بلجيكا، على قر�ر   •

يطالب �لربملان �لفيدر�يل �لبلجيكي و�حلكومة �لفيدر�لية �لبلجيكية باالعرت�ف بدولة فل�صطني 

.
�إىل جانب “دولة �إ�رس�ئيل”96

 ،Binyamin Ben-Eliezer �أليعازر  بن  بنيامني  �لعمل  حزب  عن  �لكني�صت  ع�صو  �أعلن   •

.
97

��صتقالته من �لكني�صت و�عتز�له �حلياة �ل�صيا�صية، بعد �تهامه بالف�صاد

اجلمعة، 2014/12/12

طالب �أحمد بحر، رئي�س �ملجل�س �لت�رسيعي �لفل�صطيني باالإنابة، ب�رسورة �لوقف �حلقيقي   •

للتن�صيق �الأمني ولي�س �الإعالمي فح�صب، و��صفاً �إياه باأنه مهدد لطريق �لوحدة �لفل�صطينية. 

�صنو�ت  منذ  �لقائمة  �ملفاو�صات  عملية  �نهيار  يوؤكد  عني  �أبو  �لوزير  “��صت�صهاد  �إن  وقال 

.
طويلة”98

وقع �نفجار بجانب �صور خلفي للمركز �لثقايف �لفرن�صي يف مدينة غزة دون �أن يلحق �إ�صابات   •

�أو �أ�رس�ر�ً باملركز. وتعليقاً على �لتفجري، قال �ملتحدث با�صم �ل�رسطة يف غزة �أمين �لبطنيجي 

�أن هناك بع�س �جلهات �لتي حتاول  �أقل من �صهرين، يبدو  “لالأ�صف هذه �حلادثة �لثانية يف 
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ونقل  لتخويفهم،  �أجانب  حتوي  �لتي  �الأماكن  با�صتهد�ف  غزة  قطاع  يف  �الأمن  �صفو  تعكري 

.
�صورة �صيئة عن غزة و�أمنها”99

�لتن�صيق  بوقف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تهديد  �إن  يعلون  مو�صيه  �الإ�رس�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

“�إ�رس�ئيل”  �هتمام  مدى  عن  تقّل  ال  بدرجة  يهّمها  كونه  وهمي  “�إ�رس�ئيل”  مع  �الأمني 

�لتحري�س  �إىل جتنب  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  �إذ�عي،  با�صتمر�ره. ودعا يعلون، يف حديث 

عقب وفاة �لوزير زياد �أبو عني، موؤكد�ً �أن “وفاته مل تنتج باأي حال من �الأحو�ل عن مو�جهته 

.
جمموعة من جنود جي�س �لدفاع”100

وت�صهم  �لقد�س  يف  �ل�صياحة  لتعزيز  حملة  �الإ�رس�ئيلية  و�الآثار  �ل�صياحة  وز�رة  �أطلقت   •

�الحتاد  طري�ن  ل�رسكة  تابعة  طري�ن  �رسكة  ون�رسها  ترويجها  يف  وت�صارك  تهويدها،  يف 

.
101

�الإمار�تية. وتقوم �حلملة على ن�رس عبار�ت بعدة لغات �أوروبية

تعّهد وزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي باإفر�غ مقرتحني على �أجندة جمل�س �الأمن �لدويل   •

ح�صول  “تفادي  بزعم  حمتو�هما،  من  فل�صطني  دولة  و�إقامة  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  الإنهاء 

.
مو�جهة يف �الأمم �ملتحدة حول دولة فل�صطني”102

و�صوت  �لفل�صطينية.  بالدولة  �العرت�ف  �إىل  �حلكومة  تدعو  تو�صية  �لربتغايل  �لربملان  �أقر   •

وقال  �لت�صويت.  عن  �صتة  �متنع  فيما  عار�صوه،  خم�صة  مقابل  �أع�صاء   206 �لقر�ر  ل�صالح 

“�صتختار  �لربتغالية  �حلكومة  �إن   Roy Mashit ما�صيت  روي  �لربتغايل  �خلارجية  وزير 

 .
103

�لوقت �ملالئم” لالعرت�ف بالدولة �لفل�صطينية

�العرت�ف  �إىل  �لبلجيكية  �لفيدر�لية  �حلكومة  يدعو  قر�ر  على  بروك�صل  �إقليم  برملان  �صوت   •

�لفوري بدولة فل�صطني على حدود 1967. و�صوت ل�صالح �لقر�ر 56 نائباً، و11 نائباً �صد، 

.
104

فيما �متنع 12 نائباً عن �لت�صويت

ال�سبت، 2014/12/13

�ل�صلطة  يف  كبري  قيادي  عن   Amira Hass ها�س  عمرية  هاآرت�س  �صحيفة  مر��صلة  نقلت   •

�خلارجية  وزير  �أن  �لفل�صطينية”،  بـ“�لقيادة  يعرف  ما  �جتماعات  يح�رس  �لفل�صطينية 

�الأمريكي جون كريي مار�س �صغوطاً و��صحة على قيادة �ل�صلطة لثنيها عن �تخاذ �أي قر�ر 

رد�ً على مقتل �لوزير زياد �أبو عني. و�صدد �لقيادي على �أن هدف م�صوؤويل �ل�صلطة من �إطالق 

�لتهديد�ت بوقف �لتعاون �الأمني؛ هو �لتنفي�س عن �لغ�صب د�خل �صفوف حركة فتح، م�صدد�ً 

على �أن م�صوؤويل �ل�صلطة �لذين توعدو� بوقف �لتعاون �الأمني يتبنون مو�قف خمتلفة خالل 

.
105

�الجتماعات �ملغلقة
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ك�صف �رسيط م�صور بثته قناة �الأق�صى �لف�صائية، بع�س تفا�صيل عملية موقع �أبو مطيبق   •

�لع�صكري �رسق خميم �ملغازي و�صط قطاع غزة، �لذي نفذتها كتائب �لق�صام خالل �لعدو�ن 

.
على غزة، و�لتي قتل فيها عدد من جنود و�صباط �الحتالل يف 1062014/7/19

�أقر مدير �لهيئة �ل�صيا�صية �الأمنية يف وز�رة �لدفاع �الإ�رس�ئيلية عامو�س جلعاد �أن “�إ�رس�ئيل”   •

ونقلت   .2014/12/7 يف  �ل�صورية  �الأر��صي  على  �صنت  �لتي  �لغار�ت  ور�ء  تقف  �لتي  هي 

�صحيفة ميكور ري�صون Makor Rishon �لعربية، عن جلعاد قوله: “�إن عدم قيام �أحد بالرد 

على هذه �لهجمات يدلل على �أن قوة �لردع �الإ�رس�ئيلية تعمل ب�صكل ممتاز”. و�أملح جلعاد �إىل 

�أن حزب �هلل �متنع عن �لرد الإدر�كه �أن مثل هذ� �لرد ينطوي على خماطرة كبرية بالن�صبة له 

.
107

ولدولة لبنان

�لفل�صطيني  �لوزير  وفاة  يف  و�صفافية”  “ب�رسعة  حتقيق  �إجر�ء  �إىل  �الأمن  جمل�س  دعا   •

.
108

�أبو عني زياد 

�أ�صدر �ملوؤمتر �لدويل لال�صرت�كية �لدولية قر�ر�ً باالعرت�ف غري �مل�رسوط بدولة فل�صطني على   •

.
109

حدود 1967 وعا�صمتها �رسقي �لقد�س، وحق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير م�صريه

الأحد، 2014/12/14

�أكد �أبو عبيدة، �لناطق با�صم كتائب �لق�صام، يف كلمته �لتي �ألقاها يف ختام �لعر�س �لع�صكري   •

لكتائب �لق�صام بذكرى �نطالقة حركة حما�س �لـ 27، على �أن �الإفر�ج عن �الأ�رسى �لفل�صطينيني 

يف �صجون �الحتالل “م�صاألة وقت”، و�أن “�لق�صام” هو من �صيفر�س �لوقت وكيفية �الإفر�ج 

عنهم. كما وجه �أبو عبيدة �ل�صكر الإير�ن وتركيا وقطر على دعمها للمقاومة.

�إىل  و�لو�صول  �الأ�رسى  �إخر�ج  م�صاألة  �أن  حما�س،  حركة  يف  �لقيادي  حماد،  فتحي  �أكّد  كما   

�صفقة وفاء �أحر�ر باتت م�صاألة وقت فقط، ملا متلكه كتائب �لق�صام من �إمكانيات وكنز يجعل 

.
110

�الحتالل يركع من �أجل �لو�صول �إليه

قررت قيادة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية طرح م�رسوع �لقر�ر �لفل�صطيني/ �لعربي للت�صويت   •

�خلارجية  ووزير  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  بني  عقده  �ملزمع  �الجتماع  بعد  �الأمن  جمل�س  يف 

�الأمريكي جون كريي و�لوزر�ء �الأوروبيني يف 2014/12/16. وكلفت �لقيادة، �للجنة �لتنفيذية 

ملنظمة �لتحرير وموؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية باتخاذ كل �خلطو�ت �لكفيلة برت�صيخ مكانة 

دولة فل�صطني على �أر�س �لو�قع، و�لعمل على �إعادة �لنظر يف كّل �لعالقات و�لرو�بط مع دولة 

�الحتالل، �لتي تتعار�س مع حّق دولة فل�صطني يف �ل�صيادة على �أر�صها، مبا يف ذلك كل �أ�صكال 

“�أر�صنا و�صمان  �ل�صيادة على  “�إ�رس�ئيل” ذلك الإعاقة ممار�صة  �لتي ت�صتغل فيها  �لتن�صيق 

.
حقوق �صعبنا”111
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قال حممود �لزهار، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�س، خالل ندوة حو�رية عرب ف�صائية   •

تقم  و“مل  “فا�صلة”،  الأنها  �لثقة  �هلل  �حلمد  حكومة  مينح  مل  �لت�رسيعي  �ملجل�س  �إن  �الأق�صى، 

بالدور �ملطلوب منها ولي�س لها �أي برنامج �صيا�صي”. و�صدد �لزهار �أن ر�مي �حلمد �هلل هو 

�مل�صوؤول عن تفعيل دور �حلكومة، قائاًل: “يجب �أن يكون �حلمد �هلل موظفاً عند �ل�صعب ولي�س 

.
عند عبا�س”112

قرر رئي�س �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�س، تكليف فهمي �لزعارير رئي�صاً للجنة �الإعالم   •

.
113

وناطقاً ر�صمياً با�صم �للجنة �لتح�صريية و�ملوؤمتر �لعام �ل�صابع حلركة فتح

حدوِد  �إىل  �ن�صحاب  لفر�س  حُماولة  �أيَّ  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  �أكد   •

لذلك  �صتت�صدى  “�إ�رس�ئيل”  و�أن  بالف�صل،  �صتبوء  �أممية  قر�ر�ت  خالل  من   1967 �لعام 

هذه  مثل  �أن  �الأ�صبوعية،  �لوزر�ء  جمل�س  جل�صة  م�صتهل  يف  و�أ�صاف،  وم�صوؤولية.  قوة  بكِل 

�ملحاوالت �صوف جتلب �لتطرف �الإ�صالمي �لذي يجتاح �ملنطقة �إىل �صو�حي مدينة تل �أبيب، 

 .
114

و�إىل د�خل �لقد�س

تعهد رئي�س حزب �لعمل �إ�صحق هرت�صوغ، �أمام موؤمتر �حلزب، باأن يحدث “�نقالباً” ويفوز   •

وو�صفه  ليفني  مع  حتالفه  عن  هرت�صوغ  ود�فع  �لقريبة.  �النتخابات  يف  �حلكومة  برئا�صة 

“�صيقود �إ�رس�ئيل مع ليفني مل�صتقبل  �إنه  “قر�ر �صخ�صي نابع عن روح قيادية”، وقال  باأنه 

.
�أف�صل”115

لهيئة  �أيزنكوت رئي�صاً جديد�ً  �صادق جمل�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي على تعيني �جلرن�ل غادي   •

�أركان �جلي�س، خلفاً للجرن�ل بني جانت�س. وقال رئي�س �لوزر�ء بنيامني نتنياهو �إن �أيزنكوت 

.
“هو �ل�صخ�س �ملوؤهل و�ملالئم لهذ� �ملن�صب”116

ك�صف �جلرن�ل عامو�س جلعاد، رئي�س �لد�ئرة �ل�صيا�صية و�الأمنية يف وز�رة �لدفاع �الإ�رس�ئيليّة،   •

يف مقابلة �أجرتها معه �إذ�عة �جلي�س �الإ�رس�ئيلّي، �لنقاب عن �أن دوالً عربيّة تدخلت لوقف ما 

�أ�صماه بالتحري�س على �لتظاهر يف �لقد�س و�مل�صجد �الأق�صى؛ ر�ف�صاً �الإف�صاح عن �أ�صماء هذه 

.
�لدول، لعدم �إحر�ج هذه �لدول �لتي تهب �مل�صاعد�ت �إىل “�إ�رس�ئيل”117

حقالً  �أن   Israel Opportunity �أبورتيونيتي”  “�إ�رس�ئيل  �لغاز  عن  �لتنقيب  جمموعة  �أكدت   •

جديد�ً للغاز �لطبيعي قبالة �صو�حل “�إ�رس�ئيل” على �لبحر �ملتو�صط قد يحوي 3.2 تريليون 

قدم مكعبة من �لغاز مّت �كت�صافه. وقالت “�إ�رس�ئيل �أبورتيونيتي” وهي �رسيك يف �ملجموعة �إنه 

“�إذ� ثبتت دقة تلك �لتقدير�ت فاإن �حتياطيات �حلقل �جلديد، �لذي يقع على بعد 150 كيلومرت�ً 

�ملياه  �أكرب ك�صف يف  ثالث  �لبحرية مع م�رس وقرب�س، �صت�صكل  �ل�صاحل على �حلدود  قبالة 

.
�الإ�رس�ئيلية”118
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�إىل  تدعو  �الأوروبي  �لربملان  �إىل  موجهة  عري�صة  على  ي�صارية  �إ�رس�ئيلية  �صخ�صيات  وقعت   •

دعم مبادرة �العرت�ف بدولة فل�صطني �إىل جانب “دولة �إ�رس�ئيل”. ووقع على هذه �لعري�صة 

�ملئات من �لن�صطاء و�ل�صيا�صيني و�الأكادمييني، من بينهم �حلا�صل على جائزة نوبل لل�صالم 

 ،David Grossman غرو�صمان  ديفيد  و�الأدباء:   ،Daniel Kahneman كامنان  د�نيال 

وعامو�س عوز و�إبر�هيم جربيل ي�صوع Abraham B. Yehoshua. كما وقع على �لعري�صة 

.
ع�رسة من �لفائزين بـ“جائزة �إ�رس�ئيل”119

حكمت حمكمة عوفر على �الأ�صري علي �صعدة، �ملعتقل منذ �صنة 2011 بتهمة �لقتل �لعمد الثنني   •

من �مل�صتوطنني، بال�صجن ملوؤبدين وخم�صني عاماً و3.5 ماليني �صيكل )نحو 894 �ألف دوالر 

.
120

�أمريكي( تعوي�صات وغر�مة لعائلة �لقتيلني

�إنه  �لتخابر”،  “ق�صية  بتهمة  حماكمته  خالل  مر�صي،  حممد  �ملعزول  �مل�رسي  �لرئي�س  قال   •

“ال ميكن �إر�صال �أي �أمو�ل حلما�س �أو غريها د�خل فل�صطني قبل �أن متر على �لبنك �ملركزي 

�لنيابة  �تهامات  تنفي  �حلقيقة  هذه  �أن  �إىل  و�أ�صار  �الأمو�ل”.  جميع  يف  �ملتحكم  �الإ�رس�ئيلي 

.
121

بتحويل �ملتهمني �أمو�ل �إىل غزة �صو�ء حلما�س �أو غريها

الإثنني، 2014/12/15

يف  �ملونيتور  موقع  مع  حو�ر  يف  م�صعل،  خالد  حما�س  حلركة  �ل�صيا�صّي  �ملكتب  رئي�س  �أّكد   •

ذكرى تاأ�صي�س �حلركة �لـ 27، �أّن خيار�ت حما�س، يف ظّل ��صتمر�ر �حل�صار على غّزة، كثرية 

ومفتوحة، وال تعني �أّنهم ذ�هبون �إىل حرب جديدة، الأّنهم لي�صو� هو�ة حروب، لكّن �حلركة 

فيها  �ملقاومة  بتطوير  معنيّة  وهي  �لغربيّة،  �ل�صّفة  يف  �مل�صلّحة  �ملقاومة  بناء  عن  تتوّقف  لن 

.
122

وتفعيلها

�لدينية:  لل�صوؤون  عبا�س  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�س  م�صت�صار  �لهبا�س،  حممود  قال   •

“�إن �ملوقف �الآن هو �ال�صتمر�ر يف حماية �مل�صالح �حليوية لل�صعب �لفل�صطيني، ولن يتوقف 

وعلى  كلنا  م�صاحلنا  �صّد  ي�صبح  وعندما  فل�صطينية،  م�صلحة  فيه  د�م  ما  �الأمني  �لتن�صيق 

“�لتن�صيق �الأمني هو جزء من تثبيت �لوالية  ر�أ�صنا �لرئي�س �صوف نوقفه”. و�أ�صاف قائالً: 

.
�لفل�صطينية على �إقليم �لدولة �لفل�صطينية”123

�ل�صلطة  �أن قر�ر  �لغول  �لت�رسيعي حممد فرج  �لتغيري و�الإ�صالح يف �ملجل�س  �أكد رئي�س كتلة   •

با�صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل ميثل خيانة لدماء �ل�صهد�ء، ويجرئ �الحتالل على 

.
124

�رتكاب �ملزيد من �الغتياالت بحق �لفل�صطينيني وقياد�ت �ل�صعب �لفل�صطيني
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مبكر�ً  يز�ل  ما  �لوقت  باأن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�س  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

للحديث عن �أي �صفقة تبادل لالأ�رسى مع “�إ�رس�ئيل”، م�صري�ً �إىل وجود �أطر�ف عدة تتدخل 

الإبر�م �ل�صفقة؛ موؤكد�ً باأن حما�س لن تقول �أي �صيء �إال بعد �أن تقوم “�إ�رس�ئيل” بتنفيذ ما مّت 

.
125

�التفاق عليه يف هدنة وقف �إطالق �لنار �الأخرية

�أعلن رئي�س �حلكومة �الإ�رس�ئيلية، بنيامني نتنياهو، يف مقابلة مع �لقناة �لعا�رسة �الإ�رس�ئيلية،   •

�الأمريكي، جون كريي، يف روما. ومل ي�صدر بيان م�صرتك قبل،  �لتقى وزير �خلارجية  �أنه 

يدّل على  �الإ�رس�ئيلي، مما  �أحرونوت  لقاء كريي ونتنياهو، بح�صب موقع يديعوت  بعد،  �أو 

�الأمريكية  �خلارجية  وزير  “جهود  يقدر  �إنه  نتنياهو  وقال  �إ�رس�ئيلي.  �أمريكي  خالف 

�لدول  وبع�س  �لفل�صطينيني  حماولة  �إن  �للقاء  يف  قلت  وقد  �ملنطقة،  يف  �الأو�صاع  تدهور  ملنع 

و�أن  �ملنطقة،  �الأو�صاع يف  �أن يدهور  �صاأنه فقط  �إ�رس�ئيل من  �الأوروبية فر�س �رسوط على 

.
يعّر�س �إ�رس�ئيل للخطر، و�صنعار�س ذلك ب�صدة”126

Eli Yishai، ع�صو �لكني�صت يف حزب �صا�س عن مغادرته �حلزب، متهيد�ً  �إيلي ي�صاي  �أعلن   •

لت�صكيل حزب جديد �صماه مر�ن Maran، على خلفية خالف حاّد مع رئي�صه �حلاخام ع�صو 

 .
127

�لكني�صت �أرييه درعي

فازت �لطالبة د�نيا �جلعربي )14 عاماً( من مدينة �خلليل باملرتبة �الأوىل على م�صتوى �لعامل يف   •

.
128

�لعمليات �حل�صابية �صمن �مل�صابقة �لدولية 2014 يف �صنغافورة

�رّسبت م�صادر دبلوما�صية غربية رفيعة �مل�صتوى ملوقع �لعربي �جلديد، فحوى مكاملة هاتفية   •

جرت بني �لرئي�س �مل�رسي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، ورئي�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو 

2014/11/28، تركز �حلديث فيه على ق�صية �جلنود �الإ�رس�ئيليني �الأ�رسى و�لقتلى لدى  يف 

حركة حما�س يف قطاع غزة. 

وقالت �مل�صادر، �إن نتنياهو طلب من �ل�صي�صي تفعيل قناة �الت�صال مع حما�س لبحث ��صرتد�د   

�الإعمار  ملف  يف  ت�صهيالت  مقابل  بالقطاع،  �حلركة  لدى  �ملاأ�صورين  �الإ�رس�ئيليني  �جلنود 

وتخفيف �حل�صار �ملطبق على غزة، غرّي �أن �ل�صي�صي متنّى على نتنياهو عدم �ال�صتعجال يف 

.
129

�الأمر، وترك �لق�صية “تربد” قليالً، كو�صيلة لل�صغط على حما�س

جنح �أمن �ملقاومة يف حزب �هلل يف �لك�صف عن عميل للمو�صاد �الإ�رس�ئيلي يف �صفوفه. وك�صفت   •

�لعمليات  وحدة  يف  م�صوؤول  وهو  �صوربة،  حممد  هو  �لعميل  �أن  �لن�رسة،  ملوقع  م�صادر 

�خلارجية )910( �لتابعة للحزب، و�مل�صوؤولة عن �لقيام بعمليات �صّد �أهد�ف �إ�رس�ئيلية حمّددة. 

.
130

و�لعميل كان يعمل كرجل �أعمال وهو كثري �ل�صفر، جنّده �ملو�صاد يف �إحدى دول غرب �آ�صيا
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�صريي  روبرت  �الأو�صط،  �ل�رسق  يف  �ل�صالم  لعملية  �خلا�س  �لعام  �الأمني  مبعوث  و�صف   •

قدمه  تقرير  يف  وعّد،  بالدر�ماتيكي.  و“�إ�رس�ئيل”  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لو�صع 

.
131

ملجل�س �الأمن �لدويل، �أن م�صتقبل �ملنطقة �أ�صبح غام�صاً �أكرث من �أي وقت م�صى

الثالثاء، 2014/12/16

قال رئي�س �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�س خالد م�صعل خالل حو�ر مع �إذ�عة �الأق�صى، �إن   •

به �صفقة  �الأ�رسى ح�صا�س ووطني، وما منلكه �صنحقق  ب�صاأن مو�صوع  �لتفاو�س  “م�صار 

�لوقت  �لعدو يف  �الأ�رسى مع  تبادل  �أي مفاو�صات حول  �أ�رس�نا، وال يوجد  لتحرير  م�رسفة 

معها  �لعالقة  مبلف  �الأخرية  �لتطور�ت  �أن  �إىل  �أ�صار  باإير�ن؛  حركته  عالقة  وحول  �حلايل”. 

مل تكن يف �صياق �لعودة الأنها مل تنقطع، و“لكنها تاأثرت يف �ل�صنو�ت �الأخرية ب�صبب ق�صايا 

.
�ملنطقة”132

قال رئي�س هيئة �صوؤون �الأ�رسى عي�صى قر�قع، يف بيان �صحفي: “�إن �حلكومة �لفل�صطينية،   •

�لتي تفر�صها حماكم �الحتالل  �ملالية  �لغر�مات  �أوقفت دفع  وح�صب نظام �الأ�رسى �جلديد، 

.
على �الأ�رسى ب�صكل م�صتمر”133

قال �لقيادي يف حركة حما�س حممود �لزهار، خالل مقابلة معه بثتها قناة �الأق�صى �لف�صائية،   •

�صّد  هجمات  ل�صن  �الأخ�رس”  “�ل�صوء  �حلركة  �أعطى  عرفات  يا�رس  �لر�حل  �لرئي�س  �إن 

“�إ�رس�ئيل” بعد ف�صل مفاو�صات كامب ديفيد يف �صيف 2000، و�أ�صاف �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

.
134

زودت �حلركة باأ�صلحة لهذه �لغاية

قال �صامي �أبو زهري، �ملتحدث �لر�صمي با�صم حركة حما�س، يف ت�رسيح لوكالة �الأنا�صول،   •

رّد�ً على قر�ر منظمة �لتحرير �لفل�صطينية بتقدمي م�رسوع �إنهاء �الحتالل ملجل�س �الأمن، �إن 

يف  ذلك  يتّم  �أن  “يجب  ولكن  �لفل�صطينية،  �مل�صلحة  حتقق  �صيا�صية”  خطوة  �أي  “مع  حما�س 

.
�إطار �لت�صاور و�لتو�فق �لوطني”135

على  ترد  �صوف  “�إ�رس�ئيل  بيان:  يف  ليربمان  �أفيجدور  �الإ�رس�ئيلي  �خلارجية  وزير  قال   •

وعلى  �مليد�ن،  يف  �صو�ء  كبرية  بخطو�ت  �لفل�صطينيني  قبل  من  �جلانب  �أحادية  �الإجر�ء�ت 

.
�ل�صاحة �لدولية”136

وجهت رئي�صة حزب �حلركة �الإ�رس�ئيلي ت�صيبي ليفني �نتقاد�ً �إىل رئي�س �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

حممود عبا�س، وقالت �إنه �أخطاأ عندما قرر عدم قبول �القرت�ح �الأمريكي، و�لتوجه بدالً من 

ذلك �إىل �ملجتمع �لدويل. و�أكدت �أنه �إذ� �أر�د �لفل�صطينيون قيام دولة م�صتقلة فعليهم �لتفاو�س 

.
137

مع “�إ�رس�ئيل” الأن �أي ت�صوية للنز�ع يجب �أن تكون مبنية على �أ�صا�س م�صالح �لطرفني
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�لدولية  للتنمية  �الأمريكية  �لوكالة  وبعثة  �لقد�س،  يف  �لعامة  �الأمريكية  �لقن�صلية  �أعلنت   •

)United States Agency for International Development )USAID يف �ل�صفة �لغربية 

�ملتحدة  �الأمم  لربنامج  �أمريكي  دوالر  ماليني  ع�رسة  قدرها  منحة  تقدمي  عن  غزة،  وقطاع 

�الإمنائي )United Nations Development Programme )UNDP الإز�لة �لركام يف قطاع 

.
138

غزة

على  �الأوروبي  �الحتاد  دول  يحث  �قرت�ح  تقدمي  عدم  �الأوروبي  �الحتاد  يف  �مل�رسعون  قرر   •

�العرت�ف بدولة فل�صطني، وتو�صلو� بدالً من ذلك �إىل حّل و�صط يدعو ل�رسورة �إحر�ز تقدم 

.
139

يف حمادثات �ل�صالم

من  �لثاين  �جليل  �إطالق  عن  �ملتحدة  �لواليات  يف  “�إ�رس�ئيل”  مقاطعة  منظمات  حتالف  �أعلن   •

تطبيق �لهو�تف �لذكية �لذي يتيح مل�صتخدمه حتديد �لب�صائع �الإ�رس�ئيلية �أو �ملنتجة من قبل 

.
�رسكات عاملية تتعامل مع “�إ�رس�ئيل”. ويحمل �لتطبيق �جلديد ��صم “قاطع”140

الأربعاء، 2014/12/17

�ل�صالم  �إىل  يدعو  قر�ر  م�رسوع  �ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �الأمن  جمل�س  �إىل  ر�صمياً  �الأردن  قدم   •

لالأر��صي  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  و�إنهاء  و�حد،  عام  خالل  و�لفل�صطينيني  “�إ�رس�ئيل”  بني 

يتم  حّل  �أي  ي�صتند  �أن  �رسورة  على  �لقر�ر  م�رسوع  وين�س   .2017 بنهاية  �لفل�صطينية 

�الأمنية،  و�التفاقات   ،1967 حدود  منها  عو�مل  عدة  �إىل  �لتفاو�س  خالل  من  �إليه  �لتو�صل 

و�لقد�س كعا�صمة م�صرتكة للدولتني، وهو ما يلبي �لطموح �مل�رسوعة للطرفني ويحمي حرية 

.
141

�لعبادة

�مل�رسوع  ف�صل  حال  يف  “��صرت�تيجيتنا  �إن  �ملالكي  ريا�س  �لفل�صطيني  �خلارجية  وزير  قال   •

�لدولية  �إىل �ملحكمة  �لدولية وبعدها  �ملنظمات  �إىل  �الأمن هي �الن�صمام  �لفل�صطيني يف جمل�س 

على  و�صنعمل  �إ�رس�ئيل،  مع  �لعالقات  جممل  يف  وكذلك  �الأمني،  �لتن�صيق  يف  �لنظر  �إعادة  ثم 

.
تنفيذها”142

قالت �ملحكمة �لعامة لالحتاد �الأوروبي ومقرها يف لوك�صمبورغ، وهي ثاين �أعلى حمكمة يف   •

)�الحتاد  �ملجل�س  تد�بري  �إجر�ئية،  الأ�صباب  �ملحكمة،  “تلغي  لها:  بيان  يف  �الأوروبي،  �الحتاد 

و��صتدركت  �الإرهابية”.  للمنظمات  �الأوروبية  �لقائمة  على  حما�س  تبقي  �لتي  �الأوروبي( 

على  �الإبقاء  بينها  ومن  موؤقتاً”،  �مللغاة  �لتد�بري  نتائج  على  �الإبقاء  يتم  ذلك،  “ومع  بالقول: 

.
143

جتميد �الأمو�ل، ملدة ثالثة �أ�صهر حلني �لبت يف �أي ��صتئناف يقدم للمحكمة على هذ� �لقر�ر
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�الأوروبية،  �لعدل  حمكمة  بقر�ر  م�صعل  خالد  حما�س  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�س  رّحب   •

�لقا�صي باإز�لة �حلركة من قائمة �الإرهاب �الأوروبية، وعّد �لقر�ر خطوة يف �الجتاه �ل�صحيح، 

وت�صحيحاً خلطاأ �صابق. ويف ت�رسيحات ملوقع ميدل �إي�صت مونيتور، قال �إن و�صع حما�س يف 

�ملا�صي على قائمة �الإرهاب مل ي�صتند على حقائق مو�صوعية، وكان �نتهاكاً �صارخاً للقانون 

.
144

�لدويل، ويتعار�س مع حق �ل�صعوب يف مقاومة �الحتالل

قال مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�س، يف مقابلة مع رويرتز: “�أعتقد   •

�أنه يف �لفرتة �الأخرية مّت و�صع �لقطار على �ل�صكة يف �لعالقات �لثنائية بيننا وبني جمهورية 

�إير�ن �الإ�صالمية”. و�أ�صاف �إن حما�س ال ت�صعى حلرب جديدة مع “�إ�رس�ئيل”، وتريد �إعادة 

2.7 مليار  150 مليون دوالر من  �إن �لقطاع مل يتلَق �صوى  �أبو مرزوق  �إعمار �لقطاع. وقال 

.
145

دوالر تعهد مانحون دوليون بتقدميها لغزة الإعادة �الإعمار

هاجم بنيامني نتنياهو رئي�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي، دول �الحتاد �الأوروبي بعد قر�ر حمكمة   •

�أمثلة �صادمة عن  ر�أينا  �ليوم  “�إننا  �الإرهاب. وقال  قائمة  �أوروبية �صطب حركة حما�س من 

فيما  حرب،  جر�ئم  ب�صبب  �إ�رس�ئيل  �صّد  حتقيق  �إىل  يدعون  جنيف  ففي  �الأوروبي.  �لنفاق 

تزيل �ملحكمة يف لوك�صمبورغ حما�س من قائمة �الإرهاب... �إن �ل�صد�قة �لتي نر�ها يف �لواليات 

.
�ملتحدة تنت�صب كنقي�س تام ملا نر�ه لالأ�صف يف �أوروبا”146

قالت در��صة، تناولت �أو�صاع �ملر�أة بقطاع غزة خالل �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي �الأخري، �إن �لن�صاء   •

ووفقاً  ونف�صية”.  “ج�صدية  �آثار  من  خلفه  وما  �لعدو�ن،  جر�ء  �الأعلى  “�لفاتورة”  دفعن 

للدر��صة، �لتي حملت ��صم عنو�ن “جرف �لزهور” و�أعدها �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق 

�الإن�صان، فاإن 489 �مر�أة قتلن خالل �لعدو�ن، �صكلن 22.7% من �إجمايل عدد �ل�صحايا، فيما 

�أن  �إىل  31.5% من �إجمايل عدد �جلرحى. و�أ�صار �لتقرير  3,537، �صكلن  بلغ عدد �جلريحات 

.
147

�لعدو�ن خلف 23,184 نازحاً يقيمون يف مر�كز �الإيو�ء، منهم 11,314 �مر�أة

فل�صطني و�حلل  بدولة  �العرت�ف  “دعمه مبدئياً  فيه عن  عرّب  بياناً  �الأوروبي  �لربملان  �أ�صدر   •

على �أ�صا�س دولتني”، لكن ذلك “يجب �أن يرت�فق مع عملية �ل�صالم �لتي يجب �إحياوؤها” وفق 

.
�لقر�ر �لذي �عتمد بغالبية 498 �صوتاً مقابل 14888

�أندر�صون، خالل لقائه مدير  “�إ�رس�ئيل” الر�س فابورغ  �أكد �صفري �الحتاد �الأوروبي لدى   •

�لقد�س،  يف   Nissim Ben-Shitrit �صطريت  بن  ني�صيم  �الإ�رس�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  عام 

�أن  �إرهابية. و�صدد على  �أنه ال تغيري يف �ل�صيا�صة �الأوروبية �لتي تعّد حركة حما�س منظمة 

�الحتاد ينوي �لعمل بكل و�صيلة من �أجل �إعادة �إدر�ج حما�س على قائمة �ملنظمات �الإرهابية 

.
149

�خلا�صة به



464

اليوميات الفل�سطينية

كو�صيان�صيت�س  مايا  �خلارجية  بال�صوؤون  �ملكلفة  �الأوروبية  �ملفو�صية  با�صم  �ملتحدثة  �أعلنت   •

�إرهابية”، وينوي  ما ز�ل يعترب حما�س منظمة  �الأوروبي  “�أن �الحتاد   Maya Kocijancic

�إن هذ�  لها،  بيان  �لعدل. وقالت، يف  �أمام حمكمة  �ل�صود�ء  �لطعن يف قر�ر �صطبها من الئحته 

�لذي  �الأوروبي”  �الحتاد  حكومات  تتخذه  �صيا�صياً  قر�ر�ً  ولي�س  قانوين  “قر�ر  �ل�صطب 

.
“�صيتخذ يف �لوقت �ملنا�صب �خلطو�ت �لت�صحيحية �ملنا�صبة، مبا يف ذلك �حتمال �لطعن”150

طالبت و��صنطن �الحتاد �الأوروبي مبو��صلة فر�س عقوباتها بحق حركة حما�س على �لرغم   •

من قر�ر حمكمة �لعدل �الأوروبية �لقا�صي ب�صطب �حلركة من �لقائمة �الأوروبية للمنظمات 

�الإرهابية. وقالت �ملتحدثة با�صم �خلارجية �الأمريكية جنيفر �صاكي “�صنو��صل �لعمل ب�صكل 

�الحتاد  على  باأنه  نوؤمن  ونحن  بحما�س،  �ملتعلقة  �لق�صايا  على  �الأوروبي  �الحتاد  مع  وثيق 

.
151

�الأوروبي �أن يبقي عقوبات �الإرهاب على حما�س

اخلمي�س، 2014/12/18

�الأقمار  �صور  على  بناء  ترينر:  روبرت  غزة  قطاع  يف  �الأونرو�  وكالة  عمليات  مدير  قال   •

�لتي  �لالجئني  م�صاكن  عدد  قّدرنا  مبا�رسة  جري 
ُ
�أ �لذي  �الأويل  �مليد�ين  و�لعمل  �ل�صناعية 

�ألف منزل   96 �أكرث من  �أن  �الآن  �ألف م�صكن، ونحن نعلم   42 ت�رسرت ب�صبب �حلرب بنحو 

.
152

دمرت �أو �أ�صيبت باأ�رس�ر، ما ميثل �أكرث من �صعف �لرقم �لذي كنا نتوقعه

على  �صفحته  على  ن�رسه  ت�رسيح  يف  دحالن،  حممد  فتح  حركة  من  �ملف�صول  �لقيادي  قال   •

موقع �لفي�صبوك، �إن �لتظاهرة �لتي نظمها �أن�صاره يف غزة “ر�صالة و��صحة موجهة �إىل طاغية 

�ل�صعب  ومطالب  مبو�قف  �مل�صتهرت  نهجه  مناه�صة  من  جديدة  مرحلة  بد�ية  تعلن  �هلل  ر�م 

و�لدكتاتورية  بالبلطجة  تد�ر  ال  “فل�صطني  �أن  دحالن،  و�أ�صاف  فتح”.  وحركة  �لفل�صطيني 

.
وتزييف �حلقائق �لتي يعتمدها حممود عبا�س وع�صابته نهجاً و�صلوكاً يومياً”153

�أعلن تنظيم جند �أن�صار �هلل �ل�صلفي �جلهادي م�صوؤوليته عن تفجري �ل�صور �خلارجي للمعهد   •

.
�لثقايف �لفرن�صي يف مدينة غزة يف 1542014/12/12

قال �صامي �أبو زهري، �ملتحدث با�صم حركة حما�س، �إن ت�رسيحات وزير �لدفاع �ل�صهيوين   •

.
155

مو�صيه يعلون حول �لعودة الجتياح غزة تثري �ل�صخرية

عاجلة  ��صتئناف  مبادرة  وحما�س،  فتح  حركتي  مب�صاركة  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  �أعلنت   •

لها مبدينة غزة.  �جتماع  �لتي قدمت خالل  �ل�صيا�صي،  �النق�صام  و�إنهاء  �لوطنية  للم�صاحلة 

�رسورة  على  �جتماعها  يف  �تفقت  �لف�صائل  �إن  ر�صو�ن،  �إ�صماعيل  حما�س  يف  �لقيادي  وقال 

تفجري�ت  �أعقبت  �لتي  �الإ�صكاليات  كافة  و�إز�لة  �لقاهرة،  �تفاق  وفق  �مل�صاحلة  ملف  �إجناز 

.
156

منازل قادة فتح
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�أنذرت حركة فتح نا�صطيها باتخاذ �إجر�ء�ت �صّدهم ت�صل �إىل �لف�صل بتهم “�لتجنح”، �إذ� ما   •

�صاركو� يف فعاليات يدعو لها “تيار دحالن”، بينما قررت جلنة �أمنية عليا طرد �لع�رس�ت من 

�أن�صار هذ� �لتيار من عملهم يف �أجهزة �الأمن، بعدما �رسعو� يف حملة �نتقاد�ت غري م�صبوقة 

.
157

�صّد �لرئي�س عبا�س

ذكرت �لقناة �لعربية �لعا�رسة �أن كتائب �لق�صام قامت باإجر�ء مناورة ع�صكرية، تعّد �الأ�صخم   •

منذ �نتهاء �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي �الأخري على قطاع غزة. وقالت �إن �ملناورة �أجريت على �أنقا�س 

جي�س  من  �ملقرب   0404 موقع  وحتدث  غزة.  قطاع  ب�صمال  وني�صانيت  دوغيت  م�صتعمر�ت 

م�صتعمر�ت  �صكان  �صفوف  يف  و�خلوف  �لهلع  من  بحاالت  �ملناورة  ت�صبب  عن  �الحتالل 

.
158

�ملنطقة

قال رئي�س �حلكومة �الإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف �أول رّد له على خطة �إنهاء �الحتالل �لتي   •

قدمت ملجل�س �الأمن للت�صويت عليها، �إن “حممود عبا�س يظن �أنه ي�صتطيع تهديدنا بخطو�ت 

�أحادية �جلانب كهذه، لكنه مل يفهم بعد �أن نتائج خطوته �صتكون فقط �صيطرة حما�س على 

�ل�صفة �لغربية، ولن ن�صمح �أن يحدث ذلك �أبد�ً”.

�لفل�صطينية على توجهها  �ل�صلطة  �أفيجدور ليربمان  كما هاجم وزير �خلارجية �الإ�رس�ئيلي   

ملجل�س �الأمن، وعّده “خطوة عدو�نية لن تفيد �لفل�صطينيني يف �صيء، بل من �صاأنها �أن تعمق 

 .
�ل�رس�ع ميد�نياً”159

 International Trade Union �لعامل  عمال  لنقابات  �لدويل  لالحتاد  �ملركزي  �ملجل�س  �أعلن   •

)Confederation )ITUC، خالل �جتماعات �ملجل�س �لتي تعقد يف بروك�صل، �عرت�فه بدولة 

.
160

فل�صطني ودعمه ملطلب �إنهاء �الحتالل، ودعا لالإ�رس�ع يف تنفيذ خطة �الإعمار يف قطاع غزة

قالت �ملتحدثة با�صم وز�رة �خلارجية �الأمريكية جنيفر ب�صاكي �إن �لواليات �ملتحدة لن توؤيد   •

.
161

م�رسوع قر�ر فل�صطيني جديد يف جمل�س �الأمن يدعو الإنهاء �الحتالل

اجلمعة، 2014/12/19

�أن  �ل�صمريي  عدنان  �للو�ء  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  با�صم  �لناطق  �أعلن   •

�ل�صلطة ف�صلت مئة �صابط من �أن�صار �لنائب حممد دحالن. وقال �إن ف�صل هوؤالء �ل�صباط 

جاء بعدما خرقو� ق�صم �النتماء �إىل �ملوؤ�ص�صة �الأمنية، و�صاركو� يف مهرجان �صيا�صي عقد يف 

غزة �أعلنو� خالله �لوالء لدحالن. و�أ�صاف �أن قانون �ملوؤ�ص�صة �الأمنية ال ي�صمح للمنت�صبني �إىل 

.
162

�الأجهزة �لتدخل يف �ل�صيا�صة و�لوالء لغري �ملوؤ�ص�صة �لتي يعملون بها
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ق�صفت طائر�ت �الحتالل �الإ�رس�ئيلي، موقعاً �أمنياً تابعاً حلركة حما�س �صمال غرب خانيون�س   •

جنوب قطاع غزة، ح�صبما �أفاد تقرير �إعالمي. ويعّد هذ� �لق�صف �الأول من نوعه جتاه �أهد�ف 

للمقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة منذ نهاية �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي يف 26 �آب/ �أغ�صط�س �ملا�صي. 

وكان �جلي�س �الإ�رس�ئيلي قد زعم �صقوط �صاروخ من قطاع غزة يف �ملجل�س �ال�صتيطاين يف 

.
163

�لنقب �لغربي

تو�جهه  �لذي  �ال�صتخبار�تي  �لف�صل  عن  مو�صعاً  تقرير�ً  �لعربية،  معاريف  �صحيفة  ن�رست   •

“�إ�رس�ئيل” يف قطاع غزة منذ �الن�صحاب �الإ�رس�ئيلي منه يف �صنة 2005، وخا�صًة �صّد حركة 

حما�س. وح�صب �لتقرير �لذي �أعده �ملحلل �لع�صكري عمري ر�بابورت Amir Rapaport، فاإن 

�لف�صل يعود يف �الأ�صا�س للخالفات و�لتناف�س �لكبري بني �أجهزة �الأمن �ملختلفة مثل �ل�صاباك 

�أن  منذ  بد�أ  �الأجهزة  تلك  بني  و�لتوتر  �لف�صل  هذ�  �أن  مبيناً  �ملو�صاد،  وحتى  و�ال�صتخبار�ت 

.
�ختطف �جلندي جلعاد �صاليط يف حزير�ن/ يونيو 1642006

بعد �أيام من �عتقالهم بتهمة �إ�رس�م �لنار يف مدر�صة يف حي بيت �صفافا وخّط �صعار�ت معادية   •

للعرب وتنفيذ �عتد�ء�ت على فل�صطينيني وممتلكاتهم، �أفرجت �ل�رسطة �الإ�رس�ئيلية عن ع�رسة 

من ن�صطاء جماعة الهافا Lahava �الإرهابية �الإ�رس�ئيلية، ومع فر�س �حلب�س �ملنزيل لعدة �أيام 

.
165

على ثالثة منهم

وّقع �لرئي�س �الأمريكي بار�ك �أوباما قانوناً لتعزيز �لتعاون بني �لواليات �ملتحدة و“�إ�رس�ئيل”.   •

“�إ�رس�ئيل”  باالإجماع،   2014/12/3 يف  �الأمريكي  �لكوجنر�س  �أقره  �لذي  �لقانون،  وي�صنف 

“�رسيكاً ��صرت�تيجياً كبري�ً للواليات �ملتحدة”، ويعزز عالقات �لدفاع بني �لبلدين. و�صتزد�د 

�لطو�رئ  الأوقات  “�إ�رس�ئيل”  يف  �ملخّزنة  �الأمريكية  �لذخائر  قيمة  �لقانون  مبوجب 

.
166

مبئتي مليون دوالر لت�صل �إىل 1.8 مليار دوالر

باإنهاء  يطالب  �لذي  �لفل�صطيني  �مل�رسوع  تدعم  “بالده  �إن  �لرو�صي  �خلارجية  وزير  قال   •

�الحتالل �الإ�رس�ئيلي لالأر��صي �لفل�صطينية”. وطالب �لدول �الأع�صاء مبجل�س �الأمن بتحمل 

�مل�صوؤولية “الإنهاء �لنز�ع يف منطقة �ل�رسق �الأو�صط”. وقال مندوب رو�صيا �لد�ئم لدى �الأمم 

�ملتحدة، فيتايل ت�صوريكني Vitaly Churkin، لل�صحافيني، �إن “مو�صكو م�صتعدة للت�صويت 

.
باملو�فقة على م�رسوع �لقر�ر”167

طلب وزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي خالل ��صتقباله خالل �الأ�صبوع �ملن�رسم 28 �صفري�ً   •

�أوروبياً ميثلون �الحتاد �الأوروبي عدم دعم �لطلب �لفل�صطيني يف جمل�س �الأمن حتديد جدول 

زمني الإنهاء �الحتالل و�الن�صحاب �الإ�رس�ئيلي من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، بحجة �أن 

حزب  رئي�صة  �إن  كريي،  و�أ�صاف  �الإ�رس�ئيلي.  �ليمني  وموقف  قوة  من  �صيعزز  �لدعم  هذ� 
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�حلركة ت�صيبي ليفني و�لرئي�س �الإ�رس�ئيلي �ل�صابق �صمعون برييز، طلبا منه ذلك �لطلب كي 

.
168

ال يدعم �لقر�ر �أحز�ب �ليمني

�لتي  �لردع  �إقر�ر غري م�صبوق، �عرتف �جلي�س �الإ�رس�ئيلي با�صتحالة جناح ��صرت�تيجية  يف   •

د�أب على �لت�صبث بها يف مو�جهة حركة حما�س. وح�صب ��صتنتاج و�صلت �إليه در��صة �أعدها 

�جلرن�ل يو�صي بايدت�س Yossi Baidatz، قائد �لكليات �لع�صكرية يف �جلي�س، بتكليف من هيئة 

�أركان �جلي�س، فاإنه يف �أعقاب ثالث حروب، وعدد كبري من �لعمليات �ملحدودة، فقد تبني �أن 

“�إ�رس�ئيل”.  �لقيام بعمليات �صّد  �الإ�رس�ئيلي مل ينجح يف ردع �حلركة عن  �لع�صكري  �الأد�ء 

و�أ�صار عامو�س هارئيل Amos Harel، �ملعلق �لع�صكري يف �صحيفة هاآرت�س يف تقرير ن�رسته 

�الإ�رس�ئيلية.  �لردع  ��صرت�تيجية  ف�صل  مظاهر  در��صته  يف  عدد  بايدت�س  �أن  �إىل  �ل�صحيفة، 

�أحد�ً من قادة  �أن  �أعقاب �حلرب و�صل لدرجة  �الإ�رس�ئيلي يف  �الإرباك  فاإن  وح�صب هارئيل، 

.
169

�جلي�س مل يعد قادر�ً على �لزعم باأن “�إ�رس�ئيل” قد حققت ن�رس�ً يف هذه �حلرب

ال�سبت، 2014/12/20

لل�صعب  �لد�ئمة  “�ل�صيادة  بعنو�ن  قر�ر  م�رسوع  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت   •

يف  �لعرب  ولل�صكان  �لقد�س،  �رسقي  فيها  مبا  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�س  يف  �لفل�صطيني 

�جلوالن �ل�صوري �ملحتل على مو�ردهم �لطبيعية”. و�صوتت 165 دولة ل�صالح �لقر�ر، بينما 

.
170

عار�صته �صت دول

قال نائب رئي�س �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�س �إ�صماعيل هنية �إن �لت�صعيد من قبل �الحتالل   •

هو �خرت�ق خطري التفاق وقف �إطالق �لنار �لذي كان برعاية م�رس بعد �حلرب �الأخرية. ودعا 

.
هنية م�رس لـ“�لتحرك �لعاجل الإلز�م �الحتالل باالتفاق وعدم تكر�ر هذ� �خلرق �لكبري”171

عن  �الأيام،  ل�صحيفة  حديث  يف  �لنقاب،  �ملالكي  ريا�س  �لفل�صطيني  �خلارجية  وزير  ك�صف   •

تعديالت �صتجري مل�رسوع �لقر�ر �لفل�صطيني - �لعربي يف جمل�س �الأمن، لتقويته وتعزيزه، 

�لقد�س  وخا�صة  �الأ�صا�صية  �لق�صايا  من  باملوقف  يتعلق  فيما  و�صوحاً  �أكرث  يكون  و�أن 

.
172

و�ال�صتيطان

�أح�صت نقابة �ملهند�صني �الأردنيني وجود نحو ثالثة �آالف عقار فل�صطيني يف �لبلدة �لقدمية   •

قبل  من  بامل�صادرة  مهّددة  عقار�ت  بينها  ترميمها،  �إعادة  ت�صتلزم  �ملحتلة،  �لقد�س  مبدينة 

�جلمعيات �ال�صتيطانية. وقالت �لنقابة “�إذ� ما ��صتمرت وترية ترميم �لعقار�ت �ملقد�صية على 

.
ما هي عليه ف�صت�صتغرق �لعملية نحو 72 عاماً �أخرى”173
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الأحد، 2014/12/21

باأ�صف و��صتغر�ب  “تلقينا  �أبو مرزوق:  �ل�صيا�صي حلركة حما�س مو�صى  �ملكتب  قال ع�صو   •

�حلديث �الأخري للرئي�س �ل�صوري ب�صار �الأ�صد غري �ملتوقع خا�صة يف �جلانب �ملتعلق بالهجوم 

وال  بذلك،  له  ت�صمح  �لرجل  �أخالق  فال  باملطلق،  مقبول  غري  ب�صكل  م�صعل  خالد  �الأخ  على 

�صيا�صات �حلركة تتحدد بهذ� �ل�صكل من �النتهازية، �لتي نبتعد عنها كل �لبعد”. 

)�إن  �ل�صورية  �لدولة  �صّد  �أبنائها  ت�رسفات  من  ت�رسف  �أي  �حلركة  تقبل  مل  “قطعاً  وقال:   

ح�صل ذلك( وف�صلت �حلركة من ثبت �أنه عمل باأي �صورة من �ل�صور �صّد �لنظام”، مو�صحاً 

�ل�صوريني وبعد  �الإخو�ن  �الأ�صتاذ خالد م�صعل، كانت بطلب من  �لتي قام بها  “�لو�صاطة  �أن 

مو�فقة �لرئي�س ب�صار �الأ�صد”. و�أ�صاف “�صهادة هلل وللتاريخ؛ فاإن �الأخ �أبو �لوليد يف تقييمه 

لتلك �ملرحلة كان يلوم فيها �الإخو�ن �مل�صلمني �ل�صوريني يف عدم جتاوبهم وخالفهم مع �لنظام، 

ولي�س كما ذكر �لرئي�س”، م�صدد�ً على �أنه “مل يكن هناك �نحياز من كرمية �الأخ خالد م�صعل 

وزوجها للمعار�صة طو�ل فرتة �لوجود يف �صورية، وقطعاً مل يتّم �تهامهما باأي �تهامات كما 

.
ورد يف كلمة �ل�صيد �لرئي�س”174

�لفل�صطيني �لعربي، �ملقدم  �ل�صعبية لتحرير فل�صطني رف�صها مل�رسوع �لقر�ر  �أعلنت �جلبهة   •

للت�صويت عليه يف جمل�س �الأمن، �لذي يطالب باإنهاء �الحتالل �الإ�رس�ئيلي، خا�صة �لتعديالت 

عر�س  �مل�رسوع  هذ�  �إن  لها  بيان  يف  �جلبهة  م�صمونه. وقالت  على  �أدخلت  �لتي  �جلوهرية 

.
“�صفوياً”175

بعد �إقفال د�م لنحو �ل�صهرين، فتحت �ل�صلطات �مل�رسية للمرة �الأوىل معرب رفح �لربي �ملغلق،   •

لتمكني �آالف �ملغادرين من �ملر�صى و�لطالب و�أ�صحاب �الإقامات �لتي �صارفت على �النتهاء، 

من �ل�صفر... �الأمر �لذي �أحدث حالة تز�حم كبرية بني �مل�صافرين �لذين تو�جدو� �أمام بو�بات 

�ملعرب من �جلانب �لفل�صطيني بالرغم من ت�صاقط �الأمطار. ونقل عن ماهر �أبو �صبحة مدير 

هيئة �ملعابر يف غزة �لقول �إن “�أزمة �إن�صانية حقيقة” حتدث على بو�بة �ملعرب، ب�صبب وجود 

.
176

�آالف �مل�صافرين على �ملعرب جميعهم حمتاجني لل�صفر

�نتقد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�س عزت �لر�صق تكد�س �لنا�س و�الأهايل و�لعائالت   •

�ملطر،  حتت  للعبور  ت�رسيح  على  �حل�صول  ملحاولة  رفح  معرب  يف  ومبيتهم  �لفل�صطينية 

.
وو�صف ذلك باأنه “�صورة موؤملة”. و�أ�صاف: “ال بد من فتح �ملعرب ب�صكل د�ئم”177

قال �أ�صامة �لعقيبي، رئي�س �حلركة �الإ�صالمية يف �لنقب، جنوبي �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة،   •

.
�إن �الحتالل �الإ�رس�ئيلي “هدم �ألف منزل عربي يف �لنقب خالل �صنة 2014”178
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قال وزير �لدفاع �الإ�رس�ئيلي مو�صيه يعلون: “يبدو �أن من �أطلق �ل�صاروخ يوم �جلمعة �ملا�صي   •

�أبلغنا حما�س عرب �لقنو�ت �مل�رسية �أنها  هو تنظيم مارق تابع للجهاد �لعاملي، لكننا مع ذلك 

تتحمل �مل�صوؤولية عن �أي �إطالق نار على �أر��صينا، و�صرند عليه كما فعلنا يف �لهجوم �جلوي 

.
�لذي ��صتهدف ور�صة لالإ�صمنت �مل�صتخدم يف �إعادة بناء �الأنفاق”179

الإذ�عة  جلعاد،  عامو�س  �الإ�رس�ئيلي  �جلي�س  وز�رة  يف  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  �لهيئة  رئي�س  قال   •

�جلي�س �الإ�رس�ئيلي، �إن تنظيم د�ع�س ال يوجه �أن�صطته يف هذه �ملرحلة �صّد �إ�رس�ئيل”. وقال 

جلعاد �إن حركة حما�س “معنية مبو��صلة �لتهدئة مع �إ�رس�ئيل يف هذه �ملرحلة ب�صبب و�صعها 

.
�ل�صيء”180

�أقرت جلنة �ملالية يف �لربملان �الإ�رس�ئيلي �رسف 12 مليون �صيكل )نحو ثالثة ماليني دوالر(   •

.
181

لبناء مركز �صياحي يف م�صتعمرة باركان �الإ�رس�ئيلية يف �صمال �ل�صفة �لغربية �ملحتلة

ق�صت حمكمة م�رسية ب�صجن �صابطني باملو�صاد و�صجن م�رسي �آخر ع�رس �صنو�ت بتهمة   •

�لتخابر ل�صالح “�إ�رس�ئيل”، يف �لق�صية �لتي �تهم فيها م�رسي يعمل يف �رسكة خدمات مالحية 

.
182

ببور �صعيد بالتخابر مع “�إ�رس�ئيل”، ونقل معلومات لها عن �جلي�س �مل�رسي

وزير  قر�ر  باإلغاء  �مل�رسية،  �لدولة  مبجل�س  �الإد�ري  �لق�صاء  مبحكمة  �لثانية  �لد�ئرة  ق�صت   •

�لد�خلية �ل�صادر بتاأجيل منح �جلن�صية ملن يولد الأم م�رسية من �أب فل�صطيني دون غريهم 

.
183

من حملة �جلن�صيات الآباء �آخرين، و�إلز�مه مبنحهم �إياها

الإثنني، 2014/12/22

�صكل رئي�س �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل جلنة لرتتيب ��صتالم كافة �ملعابر على غزة،   •

مهنا،  نظمي  �ملعابر  مدير  وبع�صوية  �ل�صيخ،  ح�صني  �ملدنية  �ل�صوؤون  هيئة  رئي�س  برئا�صة 

.
184

ووكيل م�صاعد هيئة �ل�صوؤون �ملدنية يف غزة نا�رس �ل�رس�ج

قال و��صل �أبو يو�صف، ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، �إن “�لقيادة �لفل�صطينية قررت   •

�ملا�صي،  �الأ�صبوع  �الأمن  �إىل جمل�س  �ملقدم  �لفل�صطيني  �لقر�ر  �إدخال تعديالت على م�رسوع 

تاأخذ بعني �العتبار جميع �لتحفظات �لتي �أبدتها �لف�صائل �لفل�صطينية على �مل�رسوع”. و�أكد 

 .
185

�أن �لتعديالت �صت�صمل بنود�ً تتحدث عن �لقد�س و�ال�صتيطان و�لالجئني

بني  حتالف  هناك  “لي�س  حما�س:  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  مرزوق،  �أبو  مو�صى  قال   •

�لطرفني  بني  �ملوقعة  �التفاقيات  خالل  من  عبا�س،  �لرئي�س  مع  �لتحالف  وحما�س،  دحالن 

يعترب  عبا�س  �لرئي�س  �إن  وقال  �مل�صاألة”.  هذه  لتحقيق  ندعو  زلنا  وال  �مل�صاحلة،  لتحقيق 

قطاع غزة “حمولة ز�ئدة”، و“هو يرى �أنها )غزة( ال ت�صم �صوى حما�س �أو خ�صمه دحالن”. 
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خالل  لها  تقدمه  كانت  �لذي  �لدعم  با�صتئناف  �حلركة  وعدت  �إير�ن  �أن  مرزوق  �أبو  وذكر 

.
186

�ل�صنو�ت �ملا�صية

قال �لقيادي يف حركة فتح وع�صو �للجنة �ملركزية للحركة، �الأ�صري مرو�ن �لربغوثي، يف بيان   •

له، �إنه ال ميكن �عتبار م�رسوع قر�ر �إنهاء �الحتالل �ملقدم ملجل�س �الأمن، وب�صيغته �حلالية، �إال 

تر�جعاً ال تربير له، ذ� �أثر �صلبي للغاية، خ�صو�صاً �أن �لقر�ر قدم من قبل فل�صطني و�ملجموعة 

.
187

�لعربية. ودعا �لربغوثي �لقيادة �لفل�صطينية �إىل مر�جعة �صاملة وفورية ل�صيغة �لقر�ر

قال مدير د�ئرة �الإح�صاء بهيئة �صوؤون �الأ�رسى و�ملحررين، عبد �لنا�رس فرو�نة، �إن �صلطات   •

�الحتالل ومنذ �الأ�صهر �الأوىل �لتي تلت �صفقة �صاليط لتبادل �الأ�رسى، �أعادت �عتقال نحو 85 

�إىل قطاع غزة،  �أربعة منهم  من �الأ�رسى و�الأ�صري�ت �لذين حتررو� �صمن �ل�صفقة. و�أبعدت 

.
188

وما تز�ل حتتجز �صبعني �أ�صري�ً يف �صجونها، بينهم ثالث �أ�صري�ت

�أمام  نيويورك  يف  �الإن�صان  حقوق  عن  �ملد�فعني  من  موؤ�ص�صة  �أربعني  من  �أكرث  ممثلو  تظاهر   •

Lev Leviev، �لذي يدعم �ال�صتيطان  متجر �الأملا�س �لتابع للملياردير �ليهودي ليف ليفيف 

مقاطعة  �إىل  �ملحتجون  دعا  نيويورك،   - عد�لة  موؤ�ص�صة  م�صادر  وح�صب  �الإ�رس�ئيلي. 

من  �ملزدحمة  �لفرتة  هذه  خالل  كلياً  �الإغالق  على  �الأملا�س  متجر  و�أجربو�  “�إ�رس�ئيل”، 

 .
189

�ل�صنة

ذكرت و�صائل �إعالم �إ�رس�ئيلية نقالً عن موقع هندو �الإخباري �أن �حلكومة �لهندية برئا�صة   •

ناريندر� مودي Narendra Modi تدر�س تغيري مو�قفها �ملبدئية جتاه �لفل�صطينيني يف �الأمم 

�ملتحدة. ونقل عن م�صادر يف �حلكومة �لهندية �إن �حلكومة تدر�س وقف �لدعم �لتلقائي �لذي 

.
190

كان ممنوحاً للفل�صطينيني يف �ملوؤ�ص�صات �لدولية

�أخذت تتفاقم،  “�إ�رس�ئيل”  �لفقر يف  �إن م�صكلة  قالت فيه  Latet تقرير�ً  ن�رست جمعية التيت   •

حيث �زد�دت �ل�صعوبات �لتي تعرت�س �صبيل �خلروج منه. وجاء يف �لتقرير بناًء على معايري 

حددتها �جلمعية �ملذكورة يف جماالت �ل�صكن و�لتعليم و�ل�صحة و�الأمن �لغذ�ئي وغالء �ملعي�صة 

.
191

�أن هناك يف “�إ�رس�ئيل” �أكرث من مليونني ون�صف مليون فقري منهم 930 �ألف طفل

�إىل  �صيبقى  �ل�رسقية  �لقد�س  �ملبكى يف  “حائط  �إن  ليفني،  ت�صيبي  قالت رئي�صة حزب �حلركة   •

�الأبد حتت �ل�صيطرة �الإ�رس�ئيلية... و�ل�صيادة �الإ�رس�ئيلية يف هذ� �ملكان، يف �لقد�س، تعرب عن 

�لرت�بط �لتاريخي بني �ل�صعب وبالده �لذي حتقق من خالل حتقيق �ل�صيادة على �لقد�س، وهذ� 

.
هو �ملكان �لذي يوحدنا، وهكذ� �صنبقى، و�صيبقى هذ� �ملكان حتت �ل�صيادة �الإ�رس�ئيلية”192

جوية  برحالت  تقوم  خا�صة  طائرة  �أن  �لربيطاين  �الإخباري  �آي  �إي�صت  ميدل  موقع  ك�صف   •

“�إ�رس�ئيل”  بني  �أمني  تعاون  �إطار  يف  وذلك  ظبي،  و�أبو  �أبيب  تل  بني  �رسي  ب�صكل  منتظمة 



471

كانون الأول/ دي�سمرب 2014

عن  تك�صف  �ل�رسية  �جلوية  �لرحالت  هذه  �إن  قولهم  حمللني  عن  ونقل  �الإمار�ت.  ودولة 

بني  �ملبا�رسة  �لطري�ن  رحالت  ت�صيري  ويتّم  و�الإمار�ت”.  “�إ�رس�ئيل  بني  ن�صط”  “تعاون 

�أبو ظبي وتل �أبيب من خالل �رسكة بريفات �إير PrivatAir، وهي �رسكة �صوي�رسية خا�صة 

تتخذ من جنيف مقر�ً لها، حيث تقوم بت�صيري رحالت بني مطار بن غوريون يف تل �أبيب ومطار 

 ،A319 أبو ظبي �لدويل، �أما �لطائرة �لتي تقوم بهذه �لرحالت �ل�رسية فهي من طر�ز �إيربا�س�

 .
193

)D-APTA( وم�صجلة حتت �لرقم

الثالثاء، 2014/12/23

�أممي  قر�ر  على  للح�صول  ما�صون  “نحن  عبا�س:  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�س  قال   •

من �أجل �العرت�ف بدولة فل�صطينية... نحن م�صممون على ��صرتجاع حقوق �صعبنا... ولن 

ن�صت�صلم لكل �ملحاوالت الإبقائنا حتت �الحتالل، ولن ن�صت�صلم ل�صيا�صة �لهيمنة و�لطغيان”. 

وهدد عبا�س باتخاذ “�صل�صلة من �خلطو�ت �ل�صيا�صية و�لقانونية يف حال مّت رف�س �القرت�ح، 

�لتعامل مع �حلكومة �الإ�رس�ئيلية  �أنو�ع  �لواليات �ملتحدة بالفيتو.. �صنوقف كل  �أو ت�صويت 

.
ومنها �لتن�صيق �الأمني”194

�لذي  �لدولة  �لقر�ر حول  “م�رسوع  �إن  با�صم حركة حما�س،  �لناطق  �أبو زهري،  قال �صامي   •

وطني”.  غطاء  باأي  يحظى  وال  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ميثل  ال  �الأمن  جمل�س  �إىل  �ل�صلطة  قدمته 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  ذ�ته  �لوقت  يف  وطالب  له”،  و��صع  ف�صائلي  “رف�س  وجود  و�أكد 

من  �أي  من  تنتق�س  �صيغ  “�أي  قاطع  ب�صكل  ترف�س  حما�س  �أن  على  و�أكد  عنه.  بـ“�لرت�جع” 

.
�لثو�بت �لوطنية خا�صة فيما يتعلق باالأر�س و�لقد�س وحّق �لعودة”195

�الأق�صى  قناة  مع  لقاء  يف  �لعاروري،  �صالح  حما�س  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •

�أن  على  م�صدد�ً  �ملحتلة”،  �ل�صفة  يف  �ملقاومة  تت�صاعد  �أن  �لطبيعي  “�لو�صع  �أن  �لف�صائية، 

.
“�صعبنا ال ينك�رس وال يتخلى عن حقه يف مقاومة �الحتالل”196

قالت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �إنها لن ت�صمح �أن تبقى حرية �لتنقل و�حلركة الأبناء   •

�صعبنا �لفل�صطيني يف قطاع غزة رهينة للتجاذبات �ل�صيا�صية. ودعت يف بيان �صحفي، �لرئي�س 

حممود عبا�س ال�صتالم معرب رفح وفق ترتيبات مع �ل�صقيقة م�رس، ت�صمن فتح معرب رفح 

للمو�طنني  �لر�حة  �ُصبل  �إىل معرب دويل تتوفر فيه كل  بكال �الجتاهني ب�صكل د�ئم، وحتويله 

.
197

�لفل�صطينيني

�غتال م�صلحون جمهولون، �أمني �رس حركة فتح يف خميم �لريموك حممد �أحمد طروية، يف �أثناء   •

.
198

خروجه من مفو�صية �لك�صافة يف �ملخيم
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كما  “�إ�رس�ئيل”،  باأيدي  �صيبقي  �لرب�ق  حائط  �أن  على  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�س  �صدد   •

�صتبقى �لقد�س كلها موحدة �إىل �الأبد حتت �ل�صيادة �الإ�رس�ئيلية. ويف �إ�صارة �صمنية �إىل رئي�س 

حزب �لعمل �إ�صحق هرت�صوغ ورئي�صة حزب �حلركة ت�صيبي ليفني، قال نتنياهو “�صمعت �أن 

�أحدهم، �إحد�هن، يعرب عن ��صتعد�ده ملنح �لفل�صطينيني عا�صمة يف �لقد�س. �صمعت �أحدهم، 

�إحد�هن، يقول �إن �جلبل �صيبقى باأيدينا، كيف �صيبقى باأيدينا؟ كجيب يف �ملنطقة �لفل�صطينية؟ 

وكيف �صن�صل �إليه؟ بقو�فل، بالطائر�ت �لعامودية، باملدرعات؟ مل نعد �إىل �جلبل بعد �ألفي عام 

.
كي ن�صل �إليه باملدرعات”199

�لغاز  �حتياطات  على  مفرطة  �صيطرة  باإنهاء  “�إ�رس�ئيل”  يف  �الحتكار  مكافحة  هيئة  �أو�صت   •

�لرئي�صية من جانب �رسكتي نوبل �إنرجي وديليك �للتني متلكان معاً 85% من حقل ليفياثان 

�الإ�رس�ئيلي. وقالت �لهيئة، يف بيان لها، “دخول ديليك ونوبل حقل ليفياثان �أدى �إىل �صيطرة 

.
هاتني �ملجموعتني على جميع �حتياطات �لغاز على �صاحل دولة �إ�رس�ئيل”200

قال تو��رسو�س �لثاين، بابا �الإ�صكندرية وبطريرك �لكر�زة �ملرق�صية، يف حو�ر مع �صحيفة   •

�أملوندو �الإ�صبانية، �إن بع�س �لدول �لغربية حتاول تنفيذ خطة معينة لتق�صيم �ل�رسق �الأو�صط، 

.
201

حلماية “�إ�رس�ئيل”، وذلك رد�ً على �صوؤ�ل حول تنظيم د�ع�س

�أجرى وزير �ملياه و�لري �الأردين حازم �لنا�رس حمادثات مع رئي�س �صلطة �ملياه �لفل�صطينية   •

مازن غنيم حول �ملياه، تركزت على توثيق �لتعاون �ملائي بني �لبلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم 

لتبادل �خلرب�ت و�لتن�صيق حول �مل�صاريع �ملائية. وقال �إن �التفاق “يهدف �إىل تنفيذ برنامج 

لتدريب عدد من �لكو�در �لفنية يف قطاع �ملياه و�ل�رسف �ل�صحي من موؤ�ص�صات هذ� �لقطاع يف 

.
فل�صطني”202

�أكد رئي�س هيئة مكافحة �لف�صاد رفيق �لنت�صة �أن عدد �ملتهمني باختال�س 45 مليون �صيكل )نحو   •

11.5 مليون دوالر( من �ملال �لعام يبلغ �أربعة �أ�صخا�س، ثالثة منهم مّت �عتقالهم، و�لر�بع مّت 

ت�صلمه من �ململكة �الأردنية، م�صري�ً �إىل �أن �لتحقيقات �صتكون حول ��صرت�ك حمطات وقود يف 

.
203

�لق�صية

الأربعاء، 2014/12/24

�الأمن  ونريد  جري�ننا،  مع  �ل�صالم  “نريد  عبا�س:  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�س  قال   •

يف  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  يف  �أخذناه  نريده  ما  وكل  جري�ننا،  من  �لعد�لة  ونريد  جري�ننا،  مع 

�لفل�صطينية  �لدولة  �أر��صي  هي   1967 عام  �حتلت  �لتي  �الأر��صي  هذه  كل  �أن   2012/11/29

نحن  )�إ�رس�ئيل(  و�فقو�  “�إذ�  وتابع  بديالً”.  ذلك  عن  نقبل  وال  �ل�رسقية،  �لقد�س  بعا�صمتها 
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لل�صالم،  �لدعوة  يف  �صن�صتمر  موقفنا،  نغري  ولن  لل�صالم،  ممدودة  و�صتبقى  ممدودة  �أيدينا 

�إىل  نلجاأ  �أن  نحب  وال  �أخرى،  خيار�ت  لنا  يوجد  ال  الأنه  لل�صالم  ممدودة  �أيدينا  و�صت�صتمر 

.
خيار�ت �أخرى، وكل �خليار�ت �الأخرى لي�صت يف �أجندتنا، فقط نريد �ل�صالم”204

�إن ثمانية تعديالت  �لفل�صطينية �صائب عريقات  �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير  �للجنة  قال ع�صو   •

�أن  “�أبرزها  �الحتالل،  الإنهاء  �لدويل  �الأمن  ملجل�س  �ملقدم  �لفل�صطيني  �مل�رسوع  على  �أدخلت 

.
�لقد�س �ل�رسقية هي عا�صمة دولة فل�صطني”، و�صيتم �لت�صويت عليه قبل نهاية �صنة 2052014

��صت�صهد قيادي ميد�ين من كتائب �لق�صام، و�أ�صيب �ثنان �آخر�ن، كما �أ�صيب جندي �إ�رس�ئيلي   •

خالل ��صتباكات م�صلحة مفاجئة، �ندلعت بني قوة من �جلي�س �الإ�رس�ئيلي، حاولت �لتوغل يف 

بلدة �لقر�رة �رسق خانيون�س، وجمموعة من �ملقاومني �لفل�صطينيني. وقالت كتائب �لق�صام �إن 

“�الحتالل �الإ�رس�ئيلي �صيكون �أول من يكتوي بنري�ن خروقه �خلطرية التفاق وقف �إطالق 

لكل  وجتاوز�ً  خطري�ً،  “خرقاً  عنا�رسها  �أحد  ��صتهد�ف  حادثة  تعّد  �أنها  و�أ�صافت  �لنار”. 

.
�خلطوط �حلمر�ء ولعباً بالنار”206

قال رئي�س �حلكومة �الإ�رس�ئيلية بنيامني نتنياهو، بعد �لق�صف �الإ�رس�ئيلي على قطاع غزة، �إن   •

“�صيا�صتنا و��صحة، نرد ب�صكل حازم و�صارم على �أي حماولة خلرق �لهدوء �لذي ح�صلناه 

.
بعد �حلملة �لع�صكرية �جلرف �ل�صامد”207

هدد وزير �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية �الإ�رس�ئيلي يوفال �صتاينتز، باأن “�إ�رس�ئيل” قد ت�صن حملة   •

ع�صكرية و��صعة يف قطاع غزة، لدك �لبنية �لع�صكرية، و�ملوؤ�ص�صاتية حلما�س، �إذ� ما ��صتمرت 

.
208

�حلركة يف �صع�صعة �الأو�صاع �الأمنية على �حلدود

�إنَّ ما عر�صته كتائب �لق�صام، يف  قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�س عزت �لر�صق   •

�الآونة �الأخرية متثل “غي�صاً من في�س مّما متتلكه �حلركة وجناحها �لع�صكري، وما تدخره 

.
لالحتالل من مفاجاآت و�إعد�د�ت غري م�صبوقة”209

�ملقدم  �لفل�صطيني  �مل�رسوع  �إن  حمي�صن  جمال  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

ملجل�س �الأمن حول “حتديد �صقف زمني الإنهاء �الحتالل مع ختام عام 2017 و�إقامة �لدولة 

.
210

�لفل�صطينية” مل يعر�س على حركته ب�صكل ر�صمي

ما ال  2014/12/24، و�صل  يوم  �أنه حتى  فل�صطينيي �صورية  �أجل  �لعمل من  قالت جمموعة   •

يقل عن 27,933 الجئاً فل�صطينياً �صورياً �إىل �أوروبا خالل �الأربع �صنو�ت �الأخرية. و�أ�صافت 

�ملجموعة يف تقرير لها �أنها قامت بتوثيق 2,588 �صحية فل�صطينية بينهم 157 �مر�أة، و279 

ميد�نياً،  �أعدمو�  الجئاً  و84  قن�صهم،  �إثر  ق�صو�  الجئاً  و268  �لتعذيب،  حتت  ق�صو�  الجئاً 

.
211

و984 الجئاً ق�صو� ب�صبب �لق�صف
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قال وزير �خلارجية �الإ�رس�ئيلي �أفيجدور ليربمان: “�إنه من دون �للجوء �إىل ت�صوية �صيا�صية   •

كبري�ً  �رسر�ً  �صيلحق  �لذي  �الأمر  تتدهور،  �صوف  �الأوروبي  �الحتاد  مع  عالقاتنا  فاإن 

باالقت�صاد �الإ�رس�ئيلي، فاإذ� مل نبادر ف�صوف ي�رسبنا ت�صونامي �صيا�صي”. وهاجم ليربمان، 

.
212

يف �صياق حديثه، بنيامني نتنياهو، و��صفاً �صيا�صة �الأمر �لو�قع �لتي �نتهجها بالفا�صلة

قالت �ل�رسطة �الإ�رس�ئيلية �إنها �حتجزت �أكرث من ثالثني من �مل�صوؤولني �ل�صابقني و�حلاليني   •

�أن �مل�صوؤولني �مل�صتبه بهم على  �إىل  �إطار حتقيق يف ق�صية ف�صاد. وي�صار  �إد�ر�ت �لدولة يف  يف 

كري�صنباوم  فاينا  �لد�خلية  وزير  نائبة  بهم  �مل�صتبه  و�أحد  بيتنا”  “�إ�رس�ئيل  بحزب  �صلة 

.
213Faina Kirshenbaum

�أمريكي.  12 مليون دوالر  تربعت �ل�صعودية، ل�صالح مد�ر�س وكالة �الأونرو� يف غزة مببلغ   •

و�أو�صحت �الأونرو�، يف بيان لها، �أن �ملبلغ �صيخ�ص�س لتنفيذ �أعمال �إعادة �الإعمار، �لرتميم 

.
214

و�الإ�صافات يف عدد من مد�ر�س �الأونرو� يف قطاع غزة، ولتجهيز وتاأثيث هذه �ملد�ر�س

اخلمي�س، 2014/12/25

“�خلروقات  ملناق�صة  حما�س  حركة  من  بدعوة  غزة  مدينة  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �جتمعت   •

�الإ�رس�ئيلية”، وحملت �لف�صائل �الحتالل �الإ�رس�ئيلي م�صوؤولية �لت�صعيد �الأخري، و�صددت 

�أو قرباناً  �الإ�رس�ئيلية،  �لفل�صطيني فاتورة لالنتخابات  “�لدم  باأن يكون  �أنها لن ت�صمح  على 

�النتخابات”.  بعد  �لوزر�ء  لرئا�صة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  لو�صول 

�لدعوة �ل�رسيعة ال�صتئناف جوالت �ملفاو�صات لل�صغط  وطالبت �لف�صائل م�رس ب�رسورة 

.
215

على “�إ�رس�ئيل” لوقف عدو�نها على غزة

يف  بالت�صعيد  معنية  لي�صت  حما�س  حركة  �إن  يعلون  مو�صيه  �الإ�رس�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

قطاع غزة، ولكن هذ� ��صتنتاج �صيكون خا�صعاً المتحان �حلركة يف قدرتها على جلم �جلهات 

.
216

�ملتمردة. وقال �إن جي�صه �صريد على كل هجوم ينطلق من قطاع غزة

م�رسوع  ب�صحب  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  خالد،  تي�صري  طالب   •

�لتحرير  منظمة  موقف  عن  بعيد�ً  فردي  ب�صكل  �تخذ  “و�لذي  �الأمن،  ملجل�س  �ملقدم  �لقر�ر 

و�لف�صائل، حيث مل يعر�س حتى باجتماع �لقيادة �الأخري، بل ما عر�س هو �لتوجه ملجل�س 

�الأمن ودعوته لالعرت�ف بالدولة �لفل�صطينية على حدود عام 1967 و�لبحث يف �إنهاء �لعالقة 

.
مع �الحتالل”217

�ل�صياح  عدد  “�نخفا�س  �أن  معايعة  روال  �لفل�صطينية  و�الآثار  �ل�صياحة  وزيرة  �أكدت   •

�لعام  3% عن  ن�صبة  �إىل  ]2014[ و�صل  �لعام  �لفل�صطينية هذ�  �الأر��صي  �إىل  �لذين قدمو� 

 .
218”]2013[ �ملا�صي 
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مركز  وع�صو  موفاز،  �صاوؤول  �الأ�صبق  �لدفاع  وزير  �أن  �إ�رس�ئيلي  �إعالمي  حتقيق  ك�صف   •

�لليكود م�صت�صار وزير �لدفاع �حلايل موطي كوغل �صاعد� يف �إجناز �صفقة بادر �إليها مزيفون 

.
219

النتز�ع ملكية 1,600 دومن من �أر��صي �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية

مددت �صلطات �الحتالل �الإ�رس�ئيلية قر�ر منع �ل�صيخ ر�ئد �صالح من دخول �لقد�س، و�ل�صفر   •

�أخرى، وهو �لتمديد �لر�بع من نوعه للقر�ر �لذي بد�أ �رسيانه يف  �أ�صهر  �إىل �خلارج ملدة �صتة 

.
�أيلول/ �صبتمرب 2202013

�أثناء عملهم د�خل  لقو� م�رسعهم  فل�صطينياً  65 عامالً  �إن  نقابات عمال فل�صطني  قال �حتاد   •

�الأر��صي �لفل�صطينية �لتي حتتلها “�إ�رس�ئيل” منذ �صنة 1948، ف�صالً عن �إ�صابة �ملئات خالل 

.
�صنة 2212014

�أعلن موؤمتر �مل�رسفني على �صوؤون �لفل�صطينيني يف �لدول �لعربية �مل�صيفة، يف ختام �جتماعاته   •

�إىل  �لر�مية  �لر�صمية  وغري  �لر�صمية  �الإ�رس�ئيلية  و�خلطط  �لرب�مج  لكافة  رف�صه  �لقاهرة،  يف 

 .
�إعالن �لقد�س عا�صمة لـ“دولة �إ�رس�ئيل”222

ت�صيبري  كتيبة  قائد  باإقالة  قر�ر�ً  جانت�س  بني  �الإ�رس�ئيلي  �جلي�س  �أركان  هيئة  رئي�س  �أ�صدر   •

.
223

�لتابعة للو�ء جفعاتي لري�ن حجبي، �ملتهم بالتحر�س �جلن�صي مبجند�ت خدمن حتت �إمرته

�الأمم  يف  �مل�صوؤولني  من  جمموعة  �أن  هي  غزة،  قطاع  �إعمار  �إعادة  يف  �لتاأخر  �أ�صباب  �أن  تبني   •

�لبيوت  الأ�صحاب  �الإ�صمنت  كوبونات  من  �ملزيد  �إ�صد�ر  �أجل  من  ر�صاوى،  تلقو�  قد  �ملتحدة 

�ل�صود�ء. ور�صدت  �ل�صوق  �إعادة بيعها يف  �أجل  �لتي يحتاجونها، وذلك من  �لكمية  �أكرث من 

�صعرها  �أ�صعاف  باأربعة  �لبناء  مو�د  من  ح�ص�صهم  ببيع  �أ�صخا�س  قيام  حاالت  �ل�صحيفة 

.
224

�حلقيقي

اجلمعة، 2014/12/26

�الأمن  الأجهزة  �ال�صرت�تيجية  و�لروؤية  �لتوقعات  �لعربية  معاريف  �صحيفة  ن�رست   •

حملياً  “�إ�رس�ئيل”  تو�جه  �لتي  �لع�رسة  �ملخاطر  عن  تعرب  �لتي  �الإ�رس�ئيلية  و�ال�صتخبار�ت 

يف  حما�س  مع  جديدة  حرب  ن�صوب  �إمكانية  �إىل  �لتوقعات  و�أ�صارت   .2015 �صنة  يف  و�إقليمياً 

الأنها  جديدة  مبعركة  معنية  غري  “�حلركة  �أن  من  �لرغم  على   ،2015 �صنة  خالل  غزة  قطاع 

.
من�صغلة جد�ً برتميم قدر�تها �لع�صكرية، وحت�صني و�صعها �ل�صيا�صي و�ملايل”225

م�رس  مع  جترى  “�ت�صاالت  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حلما�س  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�س  نائب  �أعلن   •

يف  هنية  وقال  �لقاهرة”.  يف  عليه  �التفاق  متَّ  مبا  �الحتالل  �إلز�م  �أجل  من  �أخرى،  و�أطر�ف 

ت�رسيحات له: “�إننا ملتزمون مبا متَّ �التفاق عليه يف �لقاهرة ما �لتزم �الحتالل به”. من جانب 



476

اليوميات الفل�سطينية

�آخر، دعا هنية م�رس �إىل �إعادة فتح معرب رفح ب�صكل د�ئم، موؤكد�ً على �أن �أمن و��صتقر�ر م�رس 

.
“�أولوية لنا”226

دعا مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�س، قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل   •

 .
227

مكا�صفة �ل�صعب �لفل�صطيني حول م�رسوع �لقر�ر �ملقدم �إىل جمل�س �الأمن

ذكرت �إذ�عة جي�س �الحتالل �أن قيادة �ملنطقة �جلنوبية قررت ن�رس �ملزيد من بطاريات �لقبة   •

حدود  على  �الأحد�ث  م�صار  يف  مفاجئ  حتول  من  حت�صباً  لل�صو�ريخ  �مل�صادة  �حلديدية 

.
228

قطاع غزة باجتاه مو�جهة كبرية

�أمرت �ملحكمة �لعليا �الإ�رس�ئيلية حكومة بنيامني نتنياهو بهدم و�حدة من �أقدم و�أكرث �لبوؤر   •

�ال�صتيطانية �إثارة للجدل يف �ل�صفة �لغربية. وقالت �ملحكمة �إنه يجب هدم م�صتعمرة عمونا يف 

.
229

غ�صون عامني

�أعلن رئي�س �حلكومة �الإ�رس�ئيلية بنيامني نتنياهو �أن “�إ�رس�ئيل” وقعت قبل �أربعة �أيام على   •

�تفاق مع �أملانيا ب�صاأن �صفقة ل�رس�ء �أربع �صفن �صو�ريخ جديدة. وقال نتنياهو �إن “�إ�رس�ئيل” 

�صتح�صل يف �إطار �ل�صفقة على �صفن حربية حلماية حقول �لغاز يف �لبحر �ملتو�صط من هجمات 

.
230

حمتملة

ال�سبت، 2014/12/27

قال رئي�س �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�س خالد م�صعل، يف كلمة وجهها لل�صعب �لرتكي خالل   •

م�صاركته ب�صفته �صيفاً يف �ملوؤمتر �خلام�س حلزب �لعد�لة و�لتنمية بح�صور رئي�س �لوزر�ء 

�أحمد د�ود �أوغلو، “�علمو� �أن تركيا �لقوية هي قوة للقد�س وفل�صطني، و�إن تركيا �لدميقر�طية، 

.
و�لنه�صة، و�لتقدم، و�ال�صتقر�ر، قوة للم�صلمني جميعاً”231

م�صلولة  �لتو�فق  حكومة  �أن  �لربدويل  �صالح  �لفل�صطيني  �لت�رسيعي  �ملجل�س  يف  �لنائب  �أكد   •

�إر�دة  هناك  �أن  �إىل  و�أ�صار  عبا�س.  حممود  و�لرئي�س  فتح  حركة  من  �صيا�صي  بقر�ر  ومكبلة 

.
232

�صيا�صية فل�صطينية �إقليمية �إ�رس�ئيلية لتفريغ غزة من �أي �صكل من �أ�صكال �ملقاومة

نفى حممود �لزهار، �لقيادي يف حركة حما�س، �أي �صغط من قطر على حركته ووقف �لدعم   •

 .
233

عنها بهدف تغيري �صيا�صتها جتاه م�رس. ورحب �لزهار بالتقارب �لقطري �مل�رسي

2008–2009 على  �ل�صاد�صة حلرب  �ل�صنوية  �لذكرى  قالت حركة حما�س، يف بيان مبنا�صبة   •

غزة: �إنها “لن تلقي �ل�صالح حتت �أي ظرف من �لظروف، بل �صنطوره ليظل �صوكة يف حلق 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  ت�صفية  �إىل  تهدف  �لتي  �ملوؤ�مر�ت  “كل  �أن  على  و�صددت  �الحتالل”، 

عرب �الأمم �ملتحدة، �أو عرب مفاو�صات جديدة، لن تنجح �أمام ثبات مقاومتنا و�صيعود كل من 

.
يتعاطى بها بخفي حنني”234
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قال رئي�س �حلكومة �الإ�رس�ئيلية بنيامني نتنياهو: “نو�جه �ليوم حتديني كبريين. �أولهما ياأتي   •

.
من �لطرف �لفل�صطيني... و�لتحدي �لثاين �لذي يو�جهنا ياأتي من �إير�ن”235

ت�صكل  �لتي  �لفكرة  هي  مكاناً،  لي�صت  “�لقد�س  �إن  البيد  عتيد يائري  ي�س  حزب  رئي�س  قال   •

�الإ�رس�ئيلية، و�أ�صا�س �لروح �جلماعية بالن�صبة لنا... ميكن �لتو�صل �إىل ت�صوية دون �لتخلي 

عن �لقد�س. نحن لن نقبل بتق�صيم �لقد�س مهما ح�صل، حتى لو كان �لثمن عدم �لتو�صل �إىل 

.
ت�صوية... �لدول ال جتري مفاو�صات على عا�صمتها”236

�رسع �صالح �لبحرية و�صالح �لهند�صة يف �جلي�س �الإ�رس�ئيلي يف �إقامة جد�ر �إلكرتوين بحري   •

قرب ر�أ�س �لناقورة، على خط حدود �ملياه �الإقليمية �للبنانية، وك�صفت �أن حاجز�ً مماثالً �أقيم 

.
237

يف منطقة �جلنوب ملنع �لت�صلل من قطاع غزة

�أعلن م�صاعد وز�رة �خلارجية �الإير�نية لل�صوؤون �لعربية و�الإفريقية ح�صني �أمري عبد �للهيان   •

عالقات  �أن  موؤكد�ً  طهر�ن،  �صيزور  م�صعل  خالد  حما�س  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�س  �أن 

.
238ً

حما�س مع �إير�ن مل تنقطع �أبد�

برفع  للمطالبة  عدة  �أوروبية  وعو��صم  مدن  يف  غزة  قطاع  مع  ت�صامنية  فعاليات  �نطلقت   •

�حل�صار �ملفرو�س على �لقطاع منذ ثماين �صنو�ت. وقال بيان �صادر عن “�حلملة �الأوروبية 

لرفع �حل�صار عن غزة”، �إن ع�رس�ت �ملوؤ�ص�صات �لعاملة يف �أوروبا �صت�صارك يف �حلملة �لتي 

.
�صت�صتمر حتى 2392015/1/18

هدد �ل�صيناتور �الأمريكي ليند�صي جر�هام Lindsey Graham، خالل لقائه رئي�س �حلكومة   •

�الإ�رس�ئيلية بنيامني نتنياهو، �أنه يف حال و�فق جمل�س �الأمن على م�رسوع �لقر�ر �لفل�صطيني 

�صتوقف  بالده  فاإن  �لفل�صطينية،  �لدولة  و�إقامة  زمني  جدول  وفق  �الحتالل  باإنهاء  �ملطالب 

.
240

�لتمويل �ل�صنوي �لذي تقدمه لالأمم �ملتحدة

 The International Federation for Human أ�صدرت �لفدر�لية �لدولية للحقوق و�لتنمية�  •

�أبرز �نتهاكات �الحتالل للتهدئة، �لتي وثقتها يف �لفرتة  Development تقرير�ً ر�صدت فيه 

�ملمتدة من 2014/8/26 حتى 2014/12/26، وقالت �إن �الحتالل �الإ�رس�ئيلي قام بتنفيذ 162 

.
241

حادثة �نتهاك التفاق �لتهدئة

الأحد، 2014/12/28

دعت حركة حما�س �إىل �صحب �مل�رسوع �ملقدم ملجل�س �الأمن �لدويل الإ�صد�ر قر�ر بتحديد �صقف   •

.
242

زمني الإقامة �لدولة �لفل�صطينية، و�إنهاء �الحتالل �الإ�رس�ئيلي



478

اليوميات الفل�سطينية

�رّسح �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطيني يف قطاع غزة �إياد �لبزم �أن   •

�الأجهزة �الأمنية منعت �صفر 37 من �أبناء �ل�صهد�ء �إىل د�خل �الأر�س �ملحتلة عام 1948. وجاء يف 

ت�رسيح �لبزم �أن “�إجر�ء منع �الأطفال جاء حفاظاً على ثقافة �أطفالنا و�أبناء �صعبنا وحمايتهم 

من �صيا�صة �لتطبيع”، حيث كان مقرر�ً للرحلة �لقيام “بزيارة م�صبوهة لبع�س �مل�صتعمر�ت 

.
و�ملدن �ملحتلة”243

�صكلتها  �لتي  �للجنة  �إن  مهنا  نظمي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  و�حلدود  �ملعابر  هيئة  مدير  قال   •

�حلكومة �لفل�صطينية الإد�رة و��صتالم معابر قطاع غزة، قد مّت تاأجيل عملها الأجل غري معلن. 

وعز� مهنا �صبب �لتاأخري �إىل خالف مع حركة حما�س على �صكل وكيفية �إد�رة �ملعابر، م�صري�ً 

.
244

�إىل �أن حما�س تريد �رس�كة وحما�ص�صة مع �حلكومة على �ملعابر

�الأو�صاع  لبحث  للحكومة  جل�صة  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رس�ئيلية  �حلكومة  رئي�س  �أقر   •

�ل�رسطة  قو�ت  زيادة  و�أقر  �ملحتلة،  �لقد�س  على  “�الأمنية”  �لقب�صة  لتعزيز  خطة  �لقد�س،  يف 

�ملعلومات  وجمع  للمر�قبة  تكنولوجية  بو�صائل  �ل�رسطة  وتزويد  عن�رس،   400 بـ  �ملدينة  يف 

.
245

�ال�صتخبارية، وتعزيز �لتعاون بني كافة �الأجهزة �الحتاللية

قال وزير �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية �الإ�رس�ئيلي يوفال �صتاينتز �إن توجه �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل   •

جمل�س �الأمن خطوة هجومية، وعد�ئية، ودعا �إىل �لتفكر �جلدي بحل �ل�صلطة يف حال �عرتف 

.
246

جمل�س �الأمن بدولة فل�صطينية

�أمريكية  �رسكة  با�رست  �لقد�س،  يف  �لعليا  �لعدل  حمكمة  من  �الأخ�رس  �ل�صوء  �إعطاء  بعد   •

�جلوالن  ه�صبة  د�خل  خمتلفة  مو�قع  ع�رسة  يف  �لنفط،  عن  �لتنقيب  م�صرتكة،  �إ�رس�ئيلية 

.
247

�ل�صورية �ملحتلة

فتح  حلركة  �خلم�صني  باالنطالقة  �حتفاالتها  تلِغ  مل  �إنها  غزة  قطاع  يف  فتح  حركة  قالت   •

و�ملقرر �إقامتها يف �لقطاع �الأ�صبوع �جلاري. و�أكد في�صل �أبو �صهال، ع�صو قيادة حركة فتح 

يف قطاع غزة، �أن �حلركة قررت �إقامة �حتفال مركزي باالنطالقة من خالل �إيقاد �صعلة �لثورة 

.
248

يف 2014/12/31 يف باحة �جلندي �ملجهول مبدينة غزة

قالت هيئة �صوؤون �الأ�رسى و�ملحررين، يف بيان لها، �إنها ر�صدت 6,059 حالة �عتقال خالل   •

�رس�ح  �أطلق  فقد  �لهيئة  وبح�صب   .2014 منت�صف  بعد  منها  �آالف  �أربعة  نحو   ،2014 �صنة 

.
249

غالبيتهم، يف حني ي�صل عدد �الأ�رسى �لذين ما ز�لو� د�خل �ل�صجون �إىل 6,500 �أ�صري
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الإثنني، 2014/12/29

و�صل وفد من �حلكومة �لفل�صطينية �إىل قطاع غزة قادماً من ر�م �هلل، وقال بيان �صادر عن   •

يف  �مل�صي قدماً  �إن �حلكومة م�رسة على  �لزيارة،  �لذي مل ي�صارك يف  �لوزر�ء،  مكتب رئي�س 

.
250

�صيا�صة توحيد موؤ�ص�صات دولة فل�صطني

�لعامل بلغ نحو  �ملقدر فـي  �لفل�صطينيني  �أن عـدد  �لفل�صطيني  �ملركزي لالإح�صاء  ذكر �جلهاز   •

1.46 مليون  �لفل�صطينية، ونحو  �ل�صلطة  �أر��صي  فـي  4.62 مليون  فل�صطيني؛  12.1 مليون 

فل�صطيني يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 1948، وما يقارب 5.34 ماليني يف �لدول 

.
251

�لعربية، ونحو 675 �ألف يف �لدول �الأجنبية

2014 و�صل  �أنه يف نهاية �صنة  �الإ�رس�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  بينت معطيات ن�رستها د�ئرة   •

عدد �ل�صكان يف “�إ�رس�ئيل” �إىل 8.296 ماليني ن�صمة. وبينت �ملعطيات �أن عدد �ليهود ي�صل �إىل 

6.218 ماليني ن�صمة، وي�صكلون ما ن�صبته 74.9%. كما بينت �أن عدد �لعرب، مبا فيهم �صكان 

 .%20.7 ن�صبته  ما  وي�صكلون  ن�صمة،  مليون   1.719 �إىل  ي�صل  �ملحتلني،  و�جلوالن  �لقد�س 

.
و�صنفت نحو 359 �ألف �صخ�س على �أنهم “�آخرون”252

�أعلنت جمعية �لهالل �الأحمر �لرتكي بقطاع غزة �أنها �صتكفل جميع �أيتام �حلرب �الإ�رس�ئيلية   •

�الأخرية على �لقطاع، بالتعاون مع وز�رة �ل�صوؤون �الجتماعية �لفل�صطينية. وقال �أرد� تارهان 

بروتوكول  لتوقيع  هنا  “نحن  بغزة:  �لرتكي،  �الأحمر  �لهالل  فرع  مدير   ،Arda Tarhan

م�رسوع توزيع �أمو�ل زكاة على 1,905 طفالً تيتّمو� خالل �حلرب �الإ�رس�ئيلية �الأخرية على 

.
قطاع غزة”253

قررت حمكمة م�رسية حظر �الحتفال مبولد �حلاخام �ليهودي يعقوب بن م�صعود �أبو ح�صرية،   •

�لذي يقام �صنوياً يف حمافظة �لبحرية بدلتا �لنيل، كما قررت �إلغاء قر�ر وزير �لثقافة �ل�صادر 

.
254

يف �صنة 1981 باعتبار �رسيحه من �الآثار �مل�رسية

خلو�س  موؤهل  غري  �الإ�رس�ئيلي  �جلي�س  �إن  �صابري�  يو�صيف  �الإ�رس�ئيلية  �لدولة  مر�قب  قال   •

حرب جديدة، وذلك لوجود تق�صري يف �أ�ص�س �لتدريب لفرق �جلي�س �ملختلفة. وك�صف �صابري� 

على  �لربية  للقو�ت  �الحتياطية  �لوحد�ت  بع�س  تدريب  يف  وحتدث  حدثت  كبرية  �أخطاء  عن 

.
255

�لرغم من توجيهات �حلكومة و�مل�صوؤولني �الأمنيني

الثالثاء، 2014/12/30

و�جلبهتان  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�س  حركتا  هي  و�إ�صالمية،  وطنية  ف�صائل  �صتة  قالت   •

ترف�س  �إنها  م�صرتك،  بيان  يف  �ل�صاعقة،  ومنظمة  �لعامة،  و�لقيادة  و�لدميقر�طية،  �ل�صعبية 
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“ملا يت�صمنه من �نتقا�س حلقوقنا  �إنهاء �الحتالل؛  �مل�رسوع �ملقدم ملجل�س �الأمن بخ�صو�س 

وثو�بتنا �لفل�صطينية خا�صة مو�صوع عودة �لالجئني، حرية �الأ�رسى، و�لقد�س، و�حلدود”، 

.
256

مطالبة ب�صحبه فور�ً من �لتد�ول

“�إ�رس�ئيل”  �ن�صحاب  �إىل  �لذي يدعو  �لفل�صطيني  �لقر�ر  �لدويل م�رسوع  �الأمن  رف�س جمل�س   •

م�رسوع  وح�صل   .2017 �صنة  �أو�خر  بحلول   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من 

�لقر�ر على مو�فقة ثمانية �أ�صو�ت مقابل معار�صة �صوتني و�متناع خم�صة عن �لت�صويت، 

�إىل ت�صعة �أ�صو�ت. وعار�صت �لواليات �ملتحدة، �لتي متتلك  �أن �صدوره كان يحتاج  يف حني 

حق �لنق�س )�لفيتو(، و�أ�صرت�ليا م�رسوع �لقر�ر، فيما �متنعت بريطانيا، وليتو�نيا، ورو�ند�، 

ونيجرييا، وكوريا �جلنوبية عن �لت�صويت. و�أيدت �لقر�ر كل من فرن�صا، ورو�صيا، و�ل�صني، 

.
257

ولوك�صمبورغ، وت�صيلي، وت�صاد، و�الأردن

�أعلن �إيهاب ب�صي�صو، �لناطق با�صم �حلكومة �لفل�صطينية، خالل موؤمتر �صحفي عقده يف مدينة   •

غزة، �أن جمل�س �لوزر�ء �تخذ جمموعة من �الإجر�ء�ت بخ�صو�س �ملوظفني تن�س على �صمان 

حقوق جميع �ملوظفني �لقد�مى، و�لذين تركو� وز�ر�تهم يف �ل�صابق ب�صكل مرن، على �أن يتّم 

2007/6/14، و�صيتم �لبدء يف  ملء �ل�صو�غر يف �لوز�ر�ت من �ملوظفني �لذين مّت تعيينهم بعد 

عن  بعيد�ً  �ملالئمة  �الأر�صية  توفري  �أهمية  �إىل  منوهاً  �لوز�ر�ت،  الحتياجات  وفقاً  ��صتيعابهم 

.
258

�ملناكفات

�أبلغت  حركته  �إن  �صحفي،  ت�رسيح  يف  زهري،  �أبو  �صامي  حما�س  حركة  با�صم  �لناطق  قال   •

كان  �ملوظفني  ب�صاأن  قر�رهم  باأن  معهم،  �لف�صائل  لقاء  خالل  �لفل�صطينية،  �حلكومة  وزر�ء 

.
259

خاطئاً وتوتريياً ومناق�صاً التفاق �مل�صاحلة، و�أنه عملياً لن ُي�صمح بتنفيذه

دعا �لقيادي �ملف�صول يف حركة فتح �لنائب حممد دحالن �إىل ت�صكيل ما قال �إنها “جبهة وطنية   •

موحدة ملقاومة �صلوك �لرئي�س حممود عبا�س �لفردي”. وو�صف دحالن يف لقاء متلفز على 

“كارثة”،  باأنه  �لدويل  �الأمن  جمل�س  �إىل  �ملقدم  �لفل�صطيني  �لقر�ر  م�رسوع  نيوز  �صكاي  قناة 

.
260

موؤكد�ً �أن حركته مبوؤ�ص�صاتها بريئة منه ومل ت�صارك يف �إعد�ده

بنيامني  �الإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  �أن رئي�س  �لنقاب عن  �لعا�رسة  �الإ�رس�ئيلية  �لتلفزة  قناة  ك�صفت   •

نتنياهو �تفق مع نري بركات رئي�س بلدية �الحتالل يف �لقد�س على تعيينه وزير�ً مكلفاً ب�صوؤون 

.
261

�لقد�س

�أ�صدر رئي�س هيئة �أركان �جلي�س �الإ�رس�ئيلي بني جانت�س �أمر�ً بفتح حتقيق مبا�رس و�رسيع   •

�لق�صام  �إىل كيفية ت�رسيب ت�صجيالت �ت�صاالت �جلي�س خالل عملية خطف كتائب  للو�صول 

�ل�صابط هد�ر جولدن برفح يف 2014/8/1 خالل �لعدو�ن �الأخري على قطاع غزة. حيث وثق 
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غولدن،  بت�صفية  �إ�رس�ئيلية  كوماندو�س  لقوة  �لع�صكرية  �الأو�مر  �صدرت  كيف  يبني  �رسيط 

.
262

�لذي وقع يف �أ�رس مقاتلي حركة حما�س، وكيف متت ت�صفيته هو و�آ�رسيه �لفل�صطينيني

قدم رئي�س حزب �صا�س �مل�صتقيل �أرييه درعي ��صتقالته من �لكني�صت، كما �أعلن جميع نو�ب   •

.
263

حزب �صا�س نيتهم �ال�صتقالة من �ملجل�س �لت�رسيعي يف �أعقاب خطوة درعي هذه

باإد�رة  �ملكلفة  �للجنة  وع�صو  و�ملحررين  �الأ�رسى  �صوؤون  بهيئة  �الإح�صاء  د�ئرة  مدير  قال   •

1,266 طفالً خالل  �عتقلت  �الحتالل  �صلطات  �أن  �لنا�رس فرو�نة  مكتبها يف قطاع غزة، عبد 

�صنة 2014. وبنّي فرو�نة �أن نحو 700 طفل من جمموعة �الأطفال �ملعتقلني كانو� من �لقد�س 

.
264

�ملحتلة

 .
265

بد�أ �جلي�س �مل�رسي تو�صيع �ل�رسيط �لعازل مع قطاع غزة لي�صل عمقه �إىل 1,500 مرت  •

�لفل�صطينية  �ملقد�صات  عن  للدفاع  عملية  “مظلة  �الأردن  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  د�صنت   •

و�حلرم �لقد�صي �ل�رسيف”، فيما �أقرت معها جملة من �الإجر�ء�ت الإنقاذ �مل�صجد �الأق�صى، من 

.
266

بينها �إن�صاء هيئة متابعة و�إعد�د لذلك

الأربعاء، 2014/12/31

منظمة  ع�رسين  �إىل  لالن�صمام  وثيقة  على  عبا�س  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�س  وقع   •

�أبرزها حمكمة �جلنايات �لدولية. وقال عبا�س خالل توقيعه على  ومعاهدة و�تفاقية دولية، 

لن مينعنا من  �الأمن  �لعربي يف جمل�س  �لفل�صطيني  �لقر�ر  “�إن عدم قبول م�رسوع  �ملو�ثيق: 

حما�صبة وحماكمة �لدولة �لتي تعتدي علينا وعلى �أر��صينا، وما قدمناه هو حقنا باإقامة دولة 

فل�صطينية على �حلدود �ملحتلة عام 1967، وعا�صمتها �لقد�س �ل�رسقية، وكل ما طلبناه وفق 

.
�لقانون �لدويل”267

�لغول  فرج  حممد  حما�س،  حلركة  �لتابعة  �لربملانية،  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  رئي�س  ر�أى   •

�لق�صية  تاريخ  يف  “�الأ�صو�أ  �الأمن  ملجل�س  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قدمته  �لذي  �مل�رسوع  �أن 

.
�لفل�صطينية”268

لبحث  وطني  موؤمتر  �إىل  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �لقوى  لها،  بيان  يف  حما�س،  حركة  دعت   •

�إىل جمل�س  �إن توّجه عبا�س  تنازالت �ل�صلطة �لفل�صطينية عن �حلقوق �لثابتة لل�صعب، وقالت 

ومعار�صة  رف�س  من  �لرغم  على  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  �إنهاء  قر�ر  مب�رسوع  �لدويل  �الأمن 

حلق  جتاهل  من  عليه  ينطوي  مبا  للق�صية،  “ت�صفية  مبثابة  كان  له،  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

.
�لعودة ومتييع لق�صية �لقد�س و��صتهتار بحق �ل�صعب يف كل تر�به �لوطني”269
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�صجل عدد �ملهاجرين �ليهود �إىل “�إ�رس�ئيل” يف �صنة 2014 �أف�صل رقم منذ ع�رس �صنو�ت، مع   •

و�صول 26,500 �صخ�س بزيادة 32% عن �صنة 2013، بح�صب ما جاء يف بيان م�صرتك لوز�رة 

من  �الأكرب  �لعدد  �أر�صلت  فرن�صا  �أن  �لبيان  و�أ�صاف  �ليهودية.  و�لوكالة  �الإ�رس�ئيلية  �لهجرة 

�ملهاجرين، و�أح�صى �أكرث من 6,600 يهودي غادرو� فرن�صا لالإقامة يف “�إ�رس�ئيل” يف 2014 

.
مقابل 3,400 يف 2702013

قال مركز �أبحاث �الأر��صي �إن فريق بحثه �مليد�ين وثق هدم 700 م�صكن ومن�صاأة فل�صطينية   •

يف �صنة 2014، بزيادة 3% عن �صنة 2013، �إ�صافة �إىل توثيق 300 �أمر ع�صكري ��صتهدف 800 

م�صكن ومن�صاأة. ووفق بيان للمركز فقد بلغ عدد �الأ�صجار �ملعتدى عليها باالقتالع و�حلرق 

و�لتك�صري وغريها نحو 25 �ألف �صجرة، معظمها من �أ�صجار �لزيتون، و20 �ألفاً منها �أعدمت 

متاماً. وحتدث �لبيان عن تدمري 4,400 دومن من �الأر��صي، بينها 2,180 دومناً ُجرفت ل�صالح 

تو�صيع �مل�صتعمر�ت �الإ�رس�ئيلية. وعن م�صاحة �الأر��صي �مل�صادرة، و�ملعلن عن م�صادرتها، 

.
حتّدث �لبيان عن 17,433 دومناً، بزيادة تقدر بنحو 6% عن �صنة 2712013
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