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 1       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 اليوميات الفلسطينية
 2014 فبراير/ شباط

 1/2/2014 ،السبت

 والسلطة الفلسطينية إسرائيلن فشل المفاوضات بين "أ ،يمريكزير الخارجية األو  ،جون كيري أكد "
، وأنه يجب على الجميع توضيح أن البدائل التفاق كهذا ليست مقبولة، موضحًا أن ليس خياراً 

رئيس الحكومة كما حذر كيري  " الحالي وهم سيتبدد إذا فشلت المفاوضات.إسرائيلأمن "
 .1مفاوضاتالة بنيامين نتنياهو بمقاطعة دولية واسعة لتل أبيب، في حال فشل اإلسرائيلي

  مشادة كالمية بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ونظيرته اإلسرائيلية تسيبي ليفني
عندما عّدت أن الضفة الغربية هي يهودا والسامرة، وطالبت بأن يتوقف الفلسطينيون عن تسمية 

 .2أسمائها العربية، وأن يتوقف الالجئون الفلسطينيون عن الحلم بالعودة إليهايافا وحيفا ب

  أصدرت وزارة شؤون األسرى والمحررين في حكومة في رام هللا تقريرًا أكدت فيه أن أكثر من
1990ألف مواطن فلسطيني حوكموا في المحاكم العسكرية اإلسرائيلية منذ سنة  300

3. 

 تقل السياسي في سجون جهاز "األمن الوقائي" في الخليل، اإلضراب أعلن أيوب القواسمي، المع
المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على منعه من الزيارات، وللمطالبة بتطبيق قرارات القضاء باإلفراج 

 .4عنه

  هدد وزير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلي يوفال شتاينتس، باجتياح قطاع غزة والقضاء على حكم
 .5تمر إطالق الصواريخ من القطاع على بالدهحماس، إذا اس

  كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ارتفاع حاد طرأ على معدل تجنيد الفتيات المتدينات في
 .6الجيش اإلسرائيلي

  أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان في الحكومة الفلسطينية التي يرأسها إسماعيل هنية في
في بناء في مشروع "مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني" أن نسبة ال ،قطاع غزة يوسف الغريز
 .7%15غزة وصلت إلى قرابة 

  نوردا السويدي ودنسكا بنك، نيتهما مقاطعة البنوك اإلسرائيلية "مزراحي مصرفيأعلنت إدارة- 
طفحوت"، "بوعليم" و"ليئومي"، على خلفية نشاطاتها في المستعمرات، حيث يصنفها االتحاد 

 .8تضر بمسيرة التسويةو قانونية  األوروبي غير
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 2/2/2014 ،األحد

  أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه اقترح على وزير الخارجية األمريكي جون كيري
 ،الدولة الفلسطينية المستقبليةفي  ،تقودها الواليات المتحدة ،نشر قوات من حلف شمال األطلسي
 .9خالل خمس سنوات "ائيلإسر "للحفاظ على األمن، على أن تنسحب 

  اعترفت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بعجزها عن مواجهة موجة المقاطعة األوروبية التي تتعرض لها
المستعمرات، مشيرة إلى أنها تستخدم الوسائل السياسية والقضائية لمكافحتها، لكنها غير فعالة 

 .10حيال الشركات الخاصة

  وشتلة زيتون في منطقتين بين مدينتي نابلس ورام هللا  شجرة 1,425اقتلع مستوطنون أكثر من
 .11لفلسطينيينلتعود ملكتيها 

  نشرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية خرائط حديثة، تكشف عن حجم
بسبب سياسة االحتالل اإلسرائيلية  ،التغييرات الفادحة التي أصابت معالم القدس المحتلة جغرافياً 

   .12والتهويدية المتواصلةاالستيطانية 

 أشخاص بينهم ضباط  تسعة أمر المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، بإحالة
 .13التهامهم بالتخابر لمصلحة "إسرائيل" ،إسرائيليون يعملون بالموساد للمحاكمة الجنائية

  ائيل"، مؤكدًا أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين األردني ناصر جودة عن رفض "يهودية إسر
 .14على أن األردن لن يكون وطنًا بدياًل ألحد

  للمشاريع  مليون دوالرًا( 81.5)نحو  مليون درهم 300رصدت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي مبلغ
2016–2014خالل السنوات الثالث المقبلة  يةفلسطينأراضي السلطة الالجديدة المقترحة في 

15. 

 المحافل األكاديمية التي تقاطع بمعاقبة ية نيويورك قانونًا يقضي أقر مجلس الشيوخ المحلي في وال
 .16فقط 4 ضدّ  56 :أقر القانون بأغلبية ساحقةقد . و حيث ستحرم من التمويل ،"إسرائيل"

  أصدر "معهد دراسات األمن القومي" التابع لجامعة تل أبيب تقريرًا أكد فيه أن استقرار النظام في
 .17ى للقوات المسلحة يمثل مصلحة استراتيجية لـ"إسرائيل"مصر بقيادة المجلس األعل

 3/2/2014 ،اإلثنين

  كشفت صحيفة هآرتس أن الكيان اإلسرائيلي عرض على عائالت شهداء وجرحى سفينة مرمرة
 .18مليون دوالر 20التركية تعويضًا بقيمة 
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 30في ين في مصر قال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون إن العزل الشعبي لإلخوان المسلم 
خالل مؤتمر ميونخ وقال ، "الشتاء اإلسالمي"من ربية دول ععدة و  "إسرائيل"يونيو أزال خوف 

إنه بعد هذا التاريخ سيظل عدم  ،لألمن في حديث مسجل له تداوله نشطاء على فيس بوك
 .19بشكل مزمن ألعوام وعقود قادمة" االستقرار بالشرق األوسط متواجداً 

 انظر التسجيل:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P5_a7CgDBNs 

 في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز األمريكية، إن  ،قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
الوقت ذاته أنه لن يسمح في أمر مستحيل، مؤكدًا  "دولة يهوديةـ"ك "إسرائيلـ"اعتراف الفلسطينيين ب

 .20ح المسلحبعودة الكفا

  رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة،  ،سماعيل هنيةإلأكد يوسف رزقة، المستشار السياسي
أن حركة حماس تدرس صياغة مذكرة للرد على االدعاءات المصرية، ورفعها إلى دول عربية من 

 .21الشعب الفلسطيني أجل وقف مصر ممارسة الحملة اإلعالمية العدائية ضدّ 

  تحالف أو اتفاق بين  أن الحركة ستقاوم أيّ  ،للدفي حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المأّكد القيادي
 .22السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"

  قال اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الحركة لم ولن تلقي السالح إال
 .23بعد تحقيق األهداف الوطنية الفلسطينية

 إلسرائيلية بنيامين نتنياهو أن دولته لن تعترف بالدولة القومية الفلسطينية دون أكد رئيس الحكومة ا
 .24اليهودي قومية للشعب دولة"إسرائيل" كاعتراف الفلسطينيين بـ

  حّذر سفير االتحاد األوروبي في تل أبيب الرس فابورغ أنديرسن من أن "إسرائيل" قد تجد نفسها
 .25مفاوضات مع الفلسطينيينفي حالة عزلة متزايدة إذا انهارت ال

 4/2/2014 ،الثالثاء

  كشف الموقع الرسمي لجنود الجيش اإلسرائيلي المعروف بـ"بيسم" النقاب عن تعاون أمني سري
بين "إسرائيل" وعدد من الدول العربية واإلسالمية، حيث أشار إلى تعاون استخباري وثيق بين 

أن البحرين تقدم معلومات استخبارية عن إيران، جهاز "الموساد" والسلطات البحرينية، وذكر إلى 
وعن المنظمات الفلسطينية. وأشار التقرير إلى أن الموساد يجري اتصاالت مباشرة مع المخابرات 
السعودية حول النووي اإليراني. وذكر التقرير أن "إسرائيل" قامت بتزويد السالح لإلمارات 

 .26يجانوالمغرب والجزائر وأفغانستان وباكستان أذرب
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  أكدت مواقع استخبارية أمريكية أن وزير الخارجية األمريكي جون كيري أصدر أمرًا بإعادة تقييم
الخطة األمنية التي رسمها الجنرال جون ألين لمنطقة األغوار ضمن مشروع السالم األمريكي 

 .27بعد انتقادات عنيفة من الجانبين األردني واإلسرائيلي ،الجديد

  من راتب شهر من رواتب كافة الموظفين في  %1التبرع بـ  ،في رام هللاقرر مجلس الوزراء
 .28القطاع العام لصالح مخيم اليرموك

 أن المقاومة لن  ،في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"حماس،  القيادي بحركة ،مشير المصري أكد
 نتيجة ،تتوانى عن حماية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن تعرض للتهديد باالغتيال

 .29اتفاق اإلطار" ومقترحات وزير الخارجية األمريكي جون كيري"رفضه التوقيع على 

 جزء من الضفة الغربية  يعلون أن "إسرائيل" لن تنسحب من أيّ  هأكد وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي
 .30يهودية إسرائيل"ـ"قبل اعتراف الجانب الفلسطيني ب

 باالنسحاب من الحكومة  ،قتصاد اإلسرائيلي نفتالي بنيتهّدد زعيم حزب البيت اليهودي، وزير اال
ال تتماشى مع والتي في حال تبين أن اقتراحات كيري المتوقع أن تضمنها مسودة "اتفاق اإلطار" 

 .31قيم حزبه

 ولجنة الموازنة في الكنيست اإلسرائيلي زيادة موازنة  ،أقرت لجنة الخارجية واألمن اإلسرائيلية
 .32على الموازنة (مليون دوالر 214)نحو  مليون شيكل 750زيادة ، ب2014 سنةالجيش ل

 حيث 2014 سنةأقرت الحكومة الفلسطينية في رام هللا، التي يرأسها رامي الحمد هللا، موازنتها ل ،
 .33مليار دوالر 279,1بعجز قيمته و دوالر،  مليار 216,4بلغت 

  5/2/2014 ،األربعاء

 تشريعي الفلسطيني، أن خطة وزير الخارجية األمريكي جون أكد د. عزيز دويك، رئيس المجلس ال
العودة"، وقال إن  ما حقّ كيري تحمل في طياتها "شطب القضية الفلسطينية بشكل كامل، ال سيّ 

الضفة الغربية، وتقسم مدينة القدس وفق ادعاء أنها ستكون  لالخطة ستعمل على "تمزق أوصا
 .34الموحدة تحت سيادة االحتالل اإلسرائيلي"عاصمة للدولة الفلسطينية في إطار القدس 

 إن عملية التسوية السياسية الجارية  ،رامي الحمد هللا ،قال رئيس الحكومة الفلسطينية في رام هللا
إنجاز على أرض الواقع، وأن ما يدور من مفاوضات  مع دولة االحتالل اإلسرائيلي "لم تحقق أيّ 

 .35صل إلى اتفاق نهائي حتى اللحظة"إطار المحادثات، ولم يتم التو  لم يتعدّ 
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 في بيان لها، أن يكون وزيرها فتحي حماد قد أعطى أوامر بمالحقة  ،نفت وزارة الداخلية في غزة
النشطاء الذين يطلقون الصواريخ نحو البلدات اإلسرائيلية، وشككت في وثيقة مكتوبة بـ"خط اليد" 

 .36موقعة باسم الوزير تشير إلى ذلك

 دوالر، بدعم  257,500وقاف والشؤون الدينية في غزة مساعدات مالية وعينية بقيمة وزعت وزارة األ
التركية، على األسر المتضررة من المنخفض الجوي الذي ضرب البالد خالل  "من وقف "الديانة

2014كانون الثاني/ يناير 
37. 

 يين لديهم أظهرت دراسة نشرها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن الفلسطين
"مخاوف متزايدة" بشأن احتمال "انهيار" السلطة الفلسطينية، سواء بسبب الضغوط المالية 

 .38جراءات تحسبًا لهذا السيناريوإسلسلة  إلىوالسياسية المختلفة، داعية 

  قال القيادي في حركة حماس صالح البردويل خالل تصريحات تلفزيونية، إن حركته ستقوم بجمع
لتي حاول اإلعالم المصري إلصاقها بها، كما أكد أن حماس ستقوم بمقاضاة كل االتهامات ا

 .39القضاء المصري، وكل من يتهم حركته

 على إقامة  ،التابعة لبلدية االحتالل في القدس ،صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء اإلسرائيلية
وحدة جديدة في  386نها وحدة استيطانية جديدة في مستعمرات مقامة شرقي القدس، من بي 550

وحدة في  36وحدة في مستعمرة "النبي يعقوب"، و 136مستعمرة "هار حوماه" في جبل أبو غنيم، و
 .40مستعمرة "بسغات زئيف"

  التقى محمد المدني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس لجنة التواصل مع المجتمع
س مع نائب رئيس الكنيست، حيلك بار، القدفي اإلسرائيلي، في مقر حزب العمل اإلسرائيلي 

بحضور مجموعة من ناشطي وأعضاء حزب العمل. وأكد المدني، ضرورة أن يتخلص 
اإلسرائيليون من عقدة الخوف، مشددًا على أن السالم هو مصلحة إسرائيلية كما هو مصلحة 

 .41فلسطينية، وبالسالم يمكن تحقيق األمن واالطمئنان للشعبين

 طيارًا  14ف أن المحكمة العسكرية اإلسرائيلية أصدرت حكمًا بالسجن على ذكرت صحيفة معاري
إسرائيليًا، بتهمة تصوير خرائط ومواد سرية عسكرية تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي، واالحتفاظ بها 

 .42على هاتفهم المحمول الشخصي

 من  معتقل 400أحصت وجود قد  أنهامجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" " أعلنت
الجئًا عند قوات  40لدى النظام السوري، و الجئًا معتقالً  360 ؛الالجئين الفلسطينيين في سورية

 .43المعارضة
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  استقبل حسن روحاني، الرئيس اإليراني، رمضان عبد هللا شلح، األمين العام لحركة الجهاد
 .44اإلسالمي في فلسطين، في العاصمة اإليرانية طهران

 مريكي توماس فريدمان أن المقاطعة األوروبية للشركات اإلسرائيلية أشار الكاتب الصحفي األ
رافعة ضغط على "إسرائيل" في إطار المفاوضات  توبنوكها المتعاملة مع المستعمرات، قد شكل

 .45الدائرة مع الفلسطينيين

 6/2/2014 ،الخميس

 ي حوار مع صحيفة ، فوزير الثقافة في الحكومة الفلسطينية في رام هللا ،قال أنور أبو عيشة
حركة ف " في قطاع غزة،البنية الجذرية للهوية الفلسطينية يهناك محاوالت تغيير ف" إن األهرام:

هو "التفسير الثقافي الظالمي ا به حماس تحاول نشر "هوية إسالمية ظالمية" بتفسير خاص
 .46لإلسالم"، وهو "جزء من حركة اإلخوان المسلمين"

 على  ،خططًا لالنضمام إلى نحو عشرين منظمة تابعة لألمم المتحدة أعّدت طواقم فنية فلسطينية
مراحل، في حال فشل جولة المفاوضات مع "إسرائيل"، من دون أن تتعرض تلك المنظمات إلى 

 .47عقوبات مالية أمريكية تؤثر في أعمالها

  ّء اللجنة تشكيل لجنة من أعضا كشف محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه تم
تعيين نائب للرئيس محمود عباس، مشددًا على في لدراسة الوضع الفلسطيني قانونيًا  ،المركزية

 .48أنه ليس بالضرورة أن يكون نائب الرئيس من حركة فتح

 احتجاجًا على آلية تجنيد  ،تظاهر اآلالف من اليهود المتدينين "الحريديم" في عدة مدن إسرائيلية
 .49أعمال عنف مع الشرطة اإلسرائيليةوقد نتج عنها لمدارس الدينية، المتدينين من أبناء ا

  أفاد اإلعالمي رامي السيد من المكتب اإلعالمي لمخيم اليرموك، أن من يقوم بحصار المخيم
القيادة العامة،  -هم عدة فصائل حليفة للنظام السوري، أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

 .50ولواء "أبي فضل العباس" العراقيو"حزب هللا" اللبناني، 

 ارتفاع قيمة عن  ،النائب جمال الخضري ،أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة
 500إلى  ،المشروعات المتوقفة بسبب الحصار ومنع دخول مواد البناء للشهر الرابع على التوالي

مليون مواطن يعتمدون على مليون دوالر، وأشار إلى أن الوضع اإلنساني كارثي، وأن 
 .51المساعدات
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 7/2/2014 ،الجمعة

 الت صحيفة معاريف إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد قادة حزب البيت ق
على الحكومة اإلسرائيلية  "اتفاق اإلطار"بأنه لن يعرض  ،خالل اجتماعات مغلقة ،اليهودي
 .52إلقراره

 288ة أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة الغربية وثق تقرير إحصائي صادر عن "لجن 
ارتكبتها األجهزة األمنية الفلسطينية على خلفية سياسية خالل شهر كانون الثاني/ يناير  ،انتهاكاً 
2014

53. 

  يرينوس أبثت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي تقريرًا عن البطريرك السابق للروم األرثوذكس
س في شقة في البلدة القديمة في القدس، حيث يمنعه البطريرك ثيوفيلوس من محبو ال ،األول

2006مقابلة أحد منذ سنة 
54. 

 عن ازدياد في الضفة الغربية وشرقي القدس،  تعمل ةيمنظمة إغاث 25بيان صادر عن في  أعلن
في الفترة  %75 تقارب الـ عمليات الهدم بمقدار النصف تقريبًا، كما زاد تشريد الفلسطينيين بنسبة

مقارنة بالفترة نفسها من  السنة،إلى نهاية  (محادثات السالم )بدء 2013من تموز/ يوليو الممتدة 
إلى أن حصة منطقة األغوار من عمليات الهدم بلغت أكثر من  البيان . وأشار2012 سنة

رقم  وهو أعلى- ةالماضي السنةمبنى فلسطينيًا هدم  663النصف. وقالت المنظمات إن من بين 
 .55بمساعدة مانحين دوليين تّم بناءهامبنى  122كان هناك  -أعوام ةمنذ خمس

  أشار تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الحكومة اإلسبانية صادقت على قانون
من بالحصول على المواطنة اإلسبانية  1942 سنةيسمح ألنسال اليهود الذين طردوا من األندلس 

 .56ل عن مواطنة الدولة التي يقيمون فيهاالتناز  إلزامهم دون

 8/2/2014 ،السبت

  قال وزير الخارجية األمريكي جون كيري إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض فكرة
والتي طرحها  ،نشر قوات من حلف شمال األطلسي في أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية

 .57رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في حديث لمراسل وكالة األناضول لألنباء  ،قال نبيل شعث
ن "محمد دحالن لم يعد عضوًا في حركة فتح، ولكنه ما زال يتحرك مع أعوان إ ،مدينة غزةفي 

 .58له، يقولون إنهم من حركة فتح وهذه مسألة سنتغلب عليها قريبًا"

  ،59يهودية إسرائيل"ـ"، رفضه مبدأ االعتراف بله في بيانأكد مجلس النواب األردني. 
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  ألف مخبر فلسطيني  20ذكر تقرير صادر عن صحيفة ذا أستراليان، أعده جون ليونز، أن نحو
 .60يتقاضون أجورًا مختلفة جراء عملهم كمخبرين لصالح الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية

 9/2/2014 ،األحد

 أعقاب اجتماع بمنزل إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني في  أعلنت حركتا فتح وحماس في
قطاع غزة، على استعدادهما لتطبيق اتفاق المصالحة، واالستمرار في عقد اللقاءات فيما بينهما 

 .61إلنهاء االنقسام

  اتفاق بين قادة فصائل فلسطينية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق وممثلين عن
القيادة العامة، على تحييد المخيم األزمة في سورية، ويقضي بانسحاب جبهة  -لشعبية الجبهة ا

 .62النصرة من المخيم واستالم المقاتلين الفلسطينيين مقراتها

  ،هدد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بتنفيذ مزيد من عمليات االغتيال في قطاع غزة
اإلرهاب مبنية على مبدأ بسيط، وهو أن كل من يمس بنا  ة ضدّ قائاًل إن "سياسة إسرائيل الحازم

 .63بنا أو ينوي المس بنا، فسيشرب من الكأس نفسها، وذنبه على جنبه" أو مّس 

  رة العدل اإلسرائيلية، ومسؤولة ملف المفاوضات مع منظمة التحرير، يألمحت تسيبي ليفني، وز
 .64ئيل" كـ"دولة قومية للشعب اليهودي"إلى استعداد السلطة الفلسطينية لالعتراف بـ"إسرا

 أن حركة حماس تلقت منذ  ،مدير مركز الدراسات اإليرانية في لندن ،كشف علي نوري زادة
نشأتها دعمًا ماليًا بلغ أكثر من ملياري دوالر من إيران، وقال إن حركة الجهاد اإلسالمي في 

ستمر، وذكر أن منظمة التحرير مليون دوالر سنويًا وبشكل م 150إلى  100فلسطين تتلقى من 
 .65والسلطة الفلسطينية لم تتلقيا قرشًا واحدًا منذ قيام الثورة اإليرانية حتى اآلن

  شددت صحيفة األوبزرفر البريطانية، في مقدمة تقرير أعدته تحت عنوان "داخل جحيم اليرموك
نسانية اإلنسان المعاصر مخيم الالجئين الذي أخزى العالم"، على أن "اليرموك أصبح رمزًا لعدم إ

 .66في التعامل مع أخيه اإلنسان"

  أفاد تقرير صادر عن مؤسسة "بتسيلم" الحقوقية اإلسرائيلية، بوجود تمييز في كميات المياه
لفرد في "إسرائيل"؛ وبين التقرير أن لالمخصصة للفرد الفلسطيني مقابل تلك المخصصة 

راوح بين تي "إسرائيل"ستهالك المنزلي للشخص في المعطيات اإلسرائيلية تشير إلى أن معّدل اال
ستهالك في ال، ومعدل التراً  73 الغربية نحوالضفة  فيمعدل االستهالك و ، اً يوم لتراً  100-230

 .67لتراً  90-70قطاع غزة يتراوح بين 
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 10/2/2014 ،اإلثنين

 رات العربية أبلغ وزير الخارجية األمريكي جون كيري، شخصيات عربية في السعودية واإلما
المتحدة بأن ملف الالجئين هو العنوان األبرز للتسوية، التي يسعى للتفكير فيها على أساس عدم 

العودة، وبالتالي سيكون البديل توطين الفلسطينيين في  وجود "مكان" قانوني وواقعي إلنجاز حقّ 
يات المتحدة قامات في أوروبا والوالا  مع منح بعضهم جنسيات دول خليجية و  ،أماكن وجودهم

 .68األمريكية وكندا، وتوفير آليات "تواصل" حيوية بينهم في األردن وعبره

  قال صائب عريقات، رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، لإلذاعة الفلسطينية أنه أبلغ تسيبي
ليفني، رئيسة طاقم المفاوضات اإلسرائيلي، في مؤتمر ميونيخ لألمن الذي انعقد في بداية شباط/ 

دولة " "، أن الفلسطينيين لن يغيروا تاريخهم وحضارتهم ودينهم، ولن يعترفوا بـ"إسرائيل2014 رفبراي
 .69يهودية"

  صرار إلى جانب الشعب المصري أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح أن الحركة تقف بكل وعي وا 
طة ياإلرهاب، ومن أجل تنفيذ خر  ضدّ  اومؤسساته الشرعية وجيشه الوطني الباسل في حربه

 .70الطريق في موعدها المحدد

  71أسيراً  62أفاد نادي األسير الفلسطيني أن محاكم االحتالل مددت االعتقال اإلداري لـ. 

 11/2/2014 ،الثالثاء

  قال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، إن الرئيس محمود عباس
مسودته وزير الخارجية األمريكي جون كيري  الذي وضع- "اتفاق اإلطار"وضع تحفظات على 

 .72المفاوضات لى فشلإؤدي تس -لدعم محادثات السالم اإلسرائيلية الفلسطينية

 ذكرت صحيفة معاريف أن وزير الخارجية األمريكي جون كيري وافق على أن تتضمن الوثيقة، 
التسوية الدائمة بين الجانبين يهودية دولة إسرائيل"، في إطار ـ"فكرة االعتراف ب ،التي يعدها حالياً 

 .73الفلسطيني واإلسرائيلي

 رحب محمود الهباش، وزير األوقاف والشؤون الدينية في  ،في لقاء مع القناة العاشرة العبرية
حائط البراق في عند أن يصلي  دالحكومة التي يرأسها رامي الحمد هللا في رام هللا، بأي يهودي يري

وسهاًل فيه"، وشدد على أن السياسة شيء والعبادة شيء آخر،  المسجد األقصى قائاًل: "أهالً 
 .74مؤكدًا على أن ذلك سيكون تحت السيادة الفلسطينية

 http://www.youtube.com/watch?v=J9eCKltoeUo انظر التسجيل:
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  حالة اعتقال تعسفي في  800ما يزيد عن  سجلقال "المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان" أنه
حالة استدعاء من قبل األجهزة األمنية  1,400قطاع غزة، وقرابة كلٍّّ من الضفة الغربية و 

ذكر المرصد أن األجهزة األمنية في الضفة الغربية و  .2013لمواطنين فلسطينيين خالل سنة 
 84حالة تعذيب. ووّثق المرصد  117حالة استدعاء، و 1,137حالة اعتقال تعسفي، و 723نفذت 

 .75حالة تعذيب 22حالة استدعاء، و 172حالة اعتقال تعسفي في قطاع غزة، و

  قال الرئيس السابق لجهاز الموساد مئير داغان إن "الطلب من الفلسطينيين االعتراف بإسرائيل
كدولة يهودية هو محض هراء"، ورأى أن اإلصرار على عدم عودة الالجئين أهم من ذلك، وفق 

 .76" العبريهما نقل موقع "والال

  بـ"تعهد مكتوب" برفع الحصار عن  "إسرائيل" رجب طيب أردوغانرئيس الوزراء التركي طالب
 .77قطاع غزة، كشرط إلبرام اتفاقية مصالحة وتطبيع للعالقات بين الجانبين

  كشفت الصناعات الجوية الصهيونية عن الطائرة الجديدة سوبر هيرون، في معرض األسلحة
وية القريب من مطار بن في مصنع الصناعات الج بسنغافورة، وُعرضت كذلك بشكل موازٍّ 

ساعة  48 وحتىساعة بصورتها الثقيلة  24من جوريون، وبإمكان الطائرة التحليق في الجو 
 .78بصورتها الخفيفة

 12/2/2014 ،األربعاء

  شهدت الكنيست اإلسرائيلي تالسنًا بين مارتين شولتز، رئيس البرلمان األوروبي، ونواب حزب
الكنيست لدى إلقاء شولتز كلمته احتجاجًا على ما وصفوه البيت اليهودي الذين غادروا قاعة 

الفلسطينيين في كميات المياه المخصصة لهم  بـ"الدعاية الكاذبة" التي يبثها حول "تمييز ضدّ 
 .79والحصار على قطاع غزة"

  انتقد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بشدة تصريحات مارتين شولتز، رئيس البرلمان
لترًا من الماء لكل  17في خطابه أمام الكنيست اإلسرائيلي، بأن هناك " أدلى بهاوبي، األور 

 .80لترًا من الماء لكل إسرائيلي" 70فلسطيني بالمقارنة مع 

  أكد عماد العلمي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته مستعدة لدعم رئيس السلطة
الخارجية األمريكي جون كيري، وقال العلمي:  الفلسطينية محمود عباس في مواجهة خطة وزير

 .81"إن خطة كيري خطيرة وهدفها األساسي تصفية القضية الفلسطينية"

  ّعناصر وصفها  قال صالح البردويل، القيادي في حركة حماس، إن قطاع غزة يخلو من أي
ق والشام. ورأى بـ"المتطرفة"، ذات عالقة بتنظيم القاعدة أو ما يعرف بالدولة اإلسالمية في العرا
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أن الحديث عن وجود مثل هذه الجماعات في غزة هدفه استعداء حماس والمقاومة وتشويهها ليس 
 .82إال

  أقرت لجنة مشتركة للجنتي "الكنيست" و"الدستور والقانون والقضاء" البرلمانيتين على مشروع
ضمن "التنازل" عن اتفاق يت القانون األساسي، الذي ينص على إجراء "استفتاء شعبي" حول أيّ 

 .83أراض تخضع للسيطرة اإلسرائيلية ما لم يحصل على أغلبية ثمانين عضو كنيست

  ّالشيخ جراح بمدينة  صادقت لجنة التخطيط والبناء اإلسرائيلية على بناء مدرسة دينية في حي
 .84القدس المحتلة

  اتية لرئيس لتدوين السيرة الذأخذت كشفت صحيفة هآرتس بعض تفاصيل إفادات إسرائيلية
تجاه كانت قام بها التي إلى أن أبرز جرائمه الوحشية  وأشارتريل شارون، أالحكومة السابق 

، عندما أمر بطرد ثالثة آالف شخص منهم في ليلة 1972المواطنين البدو في النقب في سنة 
 .85، وتسبب بوفاة أربعين منهم، غالبيتهم من النساء واألطفالةقارس

  ف إسرائيل" اإلخباري اإلسرائيلي إن حركة حماس زادت بشكل كبير من قال موقع "تايمز أو
قدراتها الصاروخية بحيث أصبحت قادرة على ضرب القدس وتل أبيب والمدن التي تحتلها 

 .86"إسرائيل"

 13/2/2014 ،الخميس

  قال حسن علوي، وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، إن رئيس
ة الفلسطينية محمود عباس أصدر قرارًا يقضي بشطب خانة الديانة من بطاقة الهوية السلط

11/2/2014الفلسطينية اعتبارًا من 
87. 

  أكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رفض حركته المطلق ألي مشروع أو
ي الحصول على الشعب الفلسطيني ف اقتراح يفرط في الحقوق والثوابت الوطنية وينتقص من حقّ 

 .88دولته المستقلة على كامل ترابها وعاصمتها القدس

  حاز رجال األعمال الفلسطينيان زهير عوض وسمير حمدان، على المركز األول في قائمة
الشخصيات الخمسين األكثر تأثيرًا ونفوذًا في قطاع السياحة الهنغاري، وفق تصنيف مؤسسة 

 .89طاع السياحة في هنغاريا"توريزم بانوراما"، أهم مؤسسة تعنى بق

  القاهرة، عن مشاركة يهود مصر في إسقاط في كشفت ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية
يستحق التحية في "الحرب على  اً حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، ورأت إزاحة مرسي تقدم

 .90اإلرهاب"، كما وصفت حكومة مرسي بالحركة الفاشية
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 للمجلس  93الـ ة الدول العربية نبيل العربي، في كلمته أمام الدورة قال األمين العام لجامع
 يّ أاالقتصادي واالجتماعي العربي على المستوى الوزاري في الجامعة العربية، إنه لم يتم إحراز 

 .91اإلسرائيلية التي تجرى برعاية أمريكية -تقم ملموس في المفاوضات الفلسطينية 

 14/2/2014 ،الجمعة

 ن وزير الخارجية األمريكية جون كيري قام إنترنت، معاريف في موقعها على اإل صحيفة قالت
 .92كانت ستشتريها الهند من "إسرائيل" ،بإحباط صفقة صواريخ من طراز "سبايك"

  قال إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة، إن الشعب الفلسطيني متجه نحو
يران حسم صراعه مع االحتالل الصهيوني،  .93مؤكدًا أنه ال أعداء لشعبنا في مصر وسورية وا 

  أكد سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، أن حركته "لن تسمح بتمرير أي اتفاق يمكن أن
يمس حقوقنا وثوابتنا"، داعيًا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى االنسحاب من 

 .94المفاوضات "قبل فوات األوان"

 عطا هللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، رفض مسيحيي فلسطين  أعلن المطران
التجنيد في الجيش اإلسرائيلي جملًة وتفصياًل، وذلك العتبارات إيمانية وأخالقية والعتبارات  1948

 .95وطنية أيضاً 

 96مليون دوالر  900 شركة "راكوتن" اليابانية تشتري شركة "فايبر" اإلسرائيلية بـ. 

 15/2/2014 ،تالسب

  جدد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة، حرص حكومته على أمن واستقرار
وقوة مصر ووحدتها، كما جدد تأكيده على التمسك بحق العودة والمقاومة بأنواعها وأشكالها 

 .97المختلفة كاستراتيجية واضحة وكخيار وحيد لتحرير فلسطين

  ة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، أن قرار السلطة أكد حسن علوي، وكيل وزار
الفلسطينية شطب خانة "الديانة" من البطاقات الشخصية، "جاء بعد مشاورات مع الجانب 

 .98اإلسرائيلي والحصول على موافقة بذلك"

 عراق والكويت استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية التصريحات المنسوبة لفاروق القدومي بشأن ال
خالل حربي الخليج األول والثانية، وقالت إنها ال تمثل سوى وجهة نظره الشخصية، وال تمت 

 .99للتاريخ الحقيقي بصلة، وتسيء إلى العالقات األخوية مع الشعبين العراقي والكويتي
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 ن أن تكو  ،برنامج "هنا العاصمة"في  معه نفى نبيل فهمي وزير الخارجية المصري، خالل حوار
مصر قد انسحبت من المصالحة بين حماس وفتح، مشددًا على أن مصر عازمة على إنجاز 
المصالحة بين الفصيلين الفلسطينيين، ولكنه ال يوجد طرف آخر غير مصر يدفع الجانبين 

 .100للمصالحة وهو ما يصعب األمر

 16/2/2014 ،األحد

 شاب وشابه إسرائيلية زاروه  200و قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خالل لقاء مع نح
ة للجانب اإلسرائيلي يفي مقر الرئاسة في رام هللا، إن الجانب الفلسطيني قدم ثالثة تنازالت رئيس

في مواضيع الحدود واألمن والالجئين، وأضاف: "أنا ال أعمل على إغراق إسرائيل بالماليين 
لملف على الطاولة ونحله بواسطة لتغيير طبيعتها، لكني أقول، على األقل، يجب أن نضع ا

 . 101الحلول الخالقة"

  حكومة الفلسطينية في قطاع غزة: "نحن لن نقبل أن القال غازي حمد، وكيل وزارة الخارجية في
تكون هناك جماعات للقاعدة في غزة، ألن فكرنا وعقيدتنا ورؤيتنا اإلسالمية تتناقض مع ما 

وتقدح في صورته الحقيقية، وال تلبي طموحات شعبنا  سالم السمح،تطرحه القاعدة، التي تشوه اإل
 .102الفلسطيني"

  "قال صالح البردويل، المتحدث باسم حركة حماس، في تصريح لمراسل وكالة "األناضول
لألنباء: إن "حماس ال تتدخل في الشأن الداخلي المصري، لكن ما يهمها هو اعتبار الحكومة 

وأضاف: "كيف يجرؤ قضاء مصر، وكيف تجرؤ حكومة المصرية المقاومة الفلسطينية عدوًا". 
"مذكرة"  مصرية على أن تعتبر المقاومة الفلسطينية عدوًا وكيانًا معاديًا؟". وأضاف أن حماس تعدّ 

 .103"اإلعالم المصري" ضدّ 

  هاجم النائبان بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، وخالدة جرار، عضو المكتب
شعبية، خطة كيري، وقاال إنها وصفة سياسية أمريكية من أجل التكيف مع السياسي للجبهة ال

 .104الوقائع التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي على األرض الفلسطينية

  أعلن أنور عبد الهادي، مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، انسحاب غالبية
 .105يينالمسلحين من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطين

  قال األمين العام لحزب هللا حسن نصر هللا إن "اإلدارتين األمريكية واإلسرائيلية تسعيان لتصفية
 .106القضية الفلسطينية ألن العالم العربي واالسالمي غائب وكل دولة مشغولة بحالها"
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 17/2/2014 ،اإلثنين

 مؤتمر المنظمات اليهودية  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها في
األمريكية المنعقد في القدس إن "إسرائيل" بحاجة إلى ترتيبات أمنية، و"لن تعتمد على قوات 

نحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا". وحّذر من أن  ،أجنبية بما فيها الناتو أو قوات أمريكية
للسلطة الفلسطينية ولجهات أخرى إسرائيل" "سيتبعه انهيار لعملية التسوية السلمية و "انهيار أمن 

في المنطقة"، وصفها بـ"المهمة". كما شدد نتنياهو على أن القدس "هي العاصمة األبدية غير 
وقال نتنياهو إن الحديث عن مقاطعة "إسرائيل" في  المقسمة للشعب اليهودي والدولة اليهودية".

 .107معاداة للسامية"أوروبا هو فضيحة، ووصف الدعوات لمقاطعة "إسرائيل" بأنها "

  قال صائب عريقات لإلذاعة الرسمية، إن مواقف حركة حماس تتناغم مع مطالب رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف قائاًل: إن "ما يصدر عن حركة حماس سيء جدًا". وانتقد 

قائاًل إنه "موقف تهديدات حماس بالتعامل بالقوة مع احتمال نشر قوات دولية في الضفة الغربية، 
 .108ال يخدم إال نتنياهو"

  السلطة الفلسطينية، في حوار مع جريدة األهرام في قال الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة
وعالقة توصف  ،مصر اآلن في أبهى صورهافي المصرية، إن عالقة السلطة الفلسطينية 

ين اختصروا فلسطين بكاملها في بالوطيدة بعد أن اهتزت في فترة حكم اإلخوان المسلمين، الذ
حركة حماس، واتفقا معًا على اقتطاع جزء من سيناء لوأد القضية  ،فصيلهم وجناحهم المسلح

 .109نهاء الصراع لمصلحة "إسرائيل"ا  الفلسطينية و 

 أمام  التي أدلى بها نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتصريحات الرئيس محمود عباس
وقالت إن تصريحاته "تتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني وبرنامج  طالب يهودي. 200حوالي 

وقرارات اإلجماع الوطني"، وعّدت موقف عباس "تنازاًل خطيرًا ال يعدو بالنسبة إلينا كونه موقفًا 
 .110شخصيًا ال يلزم أحدًا"

 كلمة  قال نفتالي بينت، رئيس حزب البيت اليهودي، ووزير االقتصاد في الحكومة اإلسرائيلية، في
بمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في القدس: "حينما نشاهد دواًل عربية من حولنا تنهار، لماذا 
التخلي عن المزيد من األراضي؟! لسنا بحاجة لذلك لنعرف ماذا سيجري حين تقام دولة فلسطينية 

 .111على بعد عشر دقائق من القدس"

 ي يائير لبيد إن هناك مؤشرات على أن العالم، وعلى رأسه الواليات قال وزير المالية اإلسرائيل
المتحدة، بدأ يسحب تأييده لـ"إسرائيل"، وينفذ صبره منها، مؤكدًا أن المقاطعة ستعود بنتائج 

 .112كارثية
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  ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن هناك خطة لحكومة نتنياهو الستثمار المليارات من الدوالرات
 .113ين المقبلين لتعزيز الهوية اليهودية ليهود الشتاتعلى مدى العقد

  إسرائيل"أجمع مسؤولون وأعضاء في حركة مقاطعة" (BDS على أن تخصيص "إسرائيل" مبلغ ،)
دليل هو  ،لمواجهة المقاطعة األوروبية للمستعمرات مليون دوالر(، 27.3)نحو  مليون شيكل 100

 .114على عجزها في مواجهة الحملة

 " سيكيور الند" على ترخيص رسمي من وزارتي الداخلية واالقتصاد في غزة، كأول حصلت شركة
 .115شركة فلسطينية في القطاع لتقديم الخدمات األمنية واللوجستية

  ،قال السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان، في حديث لصحيفة األيام الفلسطينية
نه " ما دامت حركة حماس في مربع احترام مصر إن مصر لم تعلن حماس حركة إرهابية، وا 

وقدر مصر، وما دامت في مربع عدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، وما دامت في مربع 
وشدد عثمان  .احترام المصالح المصرية فإن مساحة االتفاق معها والتفاهم معها كبيرة وبال حدود"

ال: ما يتعلق باإلخوان المسلمين هو شأن إننا لسنا في صدام مع حماس". وق "نحن نقول دائماً 
داخلي مصري، يتعلق باإلخوان المسلمين على األرض المصرية، ولم يتم تناول أو ذكر 

 .116حماس

  اإلسرائيلي في قائمة الشركات "غير  "هبوعاليم"أدرج "دوتشي بنك"، وهو أكبر بنوك ألمانيا، بنك
 .117األخالقية" نظرًا لعالقته بالنشاطات االستيطانية

  لتشمل دواًل  2014سنة مقاطعة إسرائيل" توسيع المقاطعة الدولية للدولة العبرية "تعهدت حملة
فريقية واألمريكية الالتينية، والمزيد من البرلمانات والجمعيات األكاديمية جديدة في القارتين اإل

 .118والمؤسسات الحكومية حول العالم

 18/2/2014 ،الثالثاء

  في مجزرة دامية استهدفت تجمعًا لالجئين الفلسطينيين في بلدة المزيريب فلسطينيًا،  19استشهد
 .119المجاورة لمخيم درعا لالجئين قرب الحدود األردنية مع سورية

  ."قال صائب عريقات، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن المفاوضات "لن تمدد دقيقة واحدة
ني خطة هجوم سياسية أولها التوجه وكشف أنه في حال "فشلت المفاوضات فإن للجانب الفلسطي

 .120إلى المحاكم الدولية في الهاي مثل محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية"
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 وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، في تصريح  ،نفى غازي حمد
ورئيس الحكومة  لصحيفة الحياة، وجود اتصاالت ومراسالت بين رئيس الحكومة إسماعيل هنية

 .121اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو

 إن "إسرائيل" لن توافق أبدًا على  ،وزير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيليس، قال يوفال شتاينت
الدولتين  وشدد على أن "الهدف من حلّ  .االعتراف "بما يسمى بحق عودة الالجئين الفلسطينيين"

 .122الالجئين في الدولة الفلسطينية"للشعبين هو إفساح المجال أمام استيعاب 

  مليون دوالر  365قال وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان إنه يسعى الستثمار
 .123سنويًا لبناء شبكة من المدارس اليهودية في شتى أرجاء العالم

  سم سلوان عن مشروع استيطاني جديد ُمراد تنفيذه في الق -كشف مركز معلومات وادي حلوة
تحت مسمى "مركز سياحة في  ،جنوب المسجد األقصى المبارك ،الشرقي من حي وادي حلوة

 .124بمحيط أسوار القدس" - معيان هيجيون بالحديقة الوطنية عير دافيد

  لدور في اقال حمدين صباحي، في مقابلة مع صحيفة السفير، إنه ال بّد من إعادة النظر
على أنه ينبغي أن يكون منطلقًا من حقيقة أن "إسرائيل"  المصري في القضية الفلسطينية، مشدداً 

 .125عدو يسعى للتوسع واغتصاب األراضي الفلسطينية، وهذا أمر ال يتغير بالتقادم

 وزير الخارجية وشؤون المغتربين األردني، خالل جلسة لمجلس النواب األردني،  ،أكد ناصر جودة
أن يغيروا الوصاية الهاشمية على أن "ال عضو كنيست وال ألف عضو كنيست يستطيعون 

 .126المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس"

  كشفت صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية اإلسرائيلية عن انسحاب شركتين أوروبيتين من مشروع
إلقامة الموانئ الخاصة في حيفا وأسدود، وذلك على خلفية مخاوفهما من االنعكاسات السياسية 

 "كوندوت دي آكوا"البنى التحتية  تاالصحيفة أن الشركتين هما شرك على نشاطهما. وذكرت
هوالند تقدمت للعطاء تحت اسم بديل هو "هذه األخيرة قد كانت و  الهولندية، "بوسكلز"اإليطالية و

 .127ترمينال"

  وزارة الداخلية واألمن الوطني في أفادت اإلحصائية السنوية الصادرة عن اإلدارة العامة للمعابر
بلغ عدد أيام . و يوماً  101بلغت  2013زة، أن عدد أيام إغالق معبر رفح البري خالل سنة غفي 

 يومًا. 96بينما أُغلق  ،بشكل متفرق ،يوماً  88حزيران/ يونيو  30فتح المعبر ما بعد 

مسافرًا، وأن أعداد القادمين  152,278وأوضحت اإلحصائية أن عدد المغادرين عبر معبر رفح بلغ 
مسافرًا. وبلغ عدد المرحلين من  8,967مسافرًا، في حين أرجعت السلطات المصرية  160,013بلغ 

 مسافرًا. 79قبل السلطات المصرية خالل سفرهم 
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بعدما  28,819، حيث بلغ عدد المغادرين 2013وانحسر عدد المسافرين في النصف الثاني من 
. من السنة إلى النصف األول فقط %23أي ما نسبته  ،مسافراً  123,459كان في النصف األول 

أي ما نسبته  ،مسافراً  128,459مسافرًا بعدما كان في النصف األول  31,455وبلغ عدد القادمين 
 .من السنة فقط إلى النصف األول 24%

 %137مسافرًا وهو ما نسبته  209,215شهدت مغادرة  2012وأشارت اإلحصائية إلى أن سنة 
، 2013زيادة عن  %132قادمًا وهو ما نسبته  210,873القادمين ، بينما بلغ عدد 2013زيادة عن 

 .128مواطناً  199,26في حين بلغ عدد المرجعين 

 19/2/2014 ،األربعاء

  ،قال نبيل عمرو إنه يتوقع أن يتم تمديد فترة المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي بطلب أمريكي
بي" من الجانب الفلسطيني مع موضوع خالفًا لرفض الساسة الفلسطينيين، وأكد وجود "تعاط إيجا

 .129"يهودية إسرائيل"

  قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن شهادة المشير محمد حسين
طنطاوي، وزير الدفاع المصري السابق، في المحاكمة األولى في قضية قتل المتظاهرين المتهم 

على براءة حماس من التهم الموجهة لها فيها الرئيس األسبق حسني مبارك، هي خير دليل 
 .130يناير 25باقتحام السجون والمشاركة في ثورة 

  أكدت حركة حماس، في بيان صدر عنها تعقيبًا على االعتداء الذي تعّرض له القيادي وصفي
قبها من قبل مجموعة من الملثمين في جنين شمال الضفة الغربية، أن االعتداء جريمة وطنية ال 

االحتالل ووكالئه، "ومنفذوها ليسوا سوى مجموعة خارجة عن الصف الوطني، تخدم سوى 
إصابته بكسر في بقبها له ستطالهم يد العدالة عاجاًل أم آجاًل". وقد أدى االعتداء الذي تعرض 

 .131يده ورضوض في كامل جسده وتحطيم سيارته

  ضات مع منظمة التحرير أعلنت تسيبي ليفني، وزارة العدل اإلسرائيلية، ومسؤولة ملف المفاو
الفلسطينية، أن غياب االتفاق السياسي مع الجانب الفلسطيني سيؤدي إلى نهاية الصهيونية 

 .132والدولة اليهودية الديمقراطية

  مليون دوالر  500وقع الشركاء في حقل "تامار" اإلسرائيلي للغاز الطبيعي اتفاقًا لبيع كميات بقيمة
 .133عامًا في أول صفقة لهم خارج "إسرائيل" 15ن على مدى إلى شركتين أردنيتي ،على األقل

  قرر مجلس جامعة الدول العربية، خالل اجتماع طارئ، فتح حساب خاص باسم الصندوق
 19العربي لدعم األسرى الفلسطينيين والعرب، وتأهيل المحررين منهم، وذلك استنادًا إلى الفقرة 

2013في آذار/ مارس  574حة( رقم ( )الدو 24من قرار المجلس على مستوى القمة )
134. 
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  قال جون كيري، وزير الخارجية األمريكي، إنه ال يتوقع حدوث عملية إخالء بالقوة للمستوطنين
 .135في حال توصل الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى اتفاق سالم

 20/2/2014 ،الخميس

  م األوليات لديه"، مشيرًا على سلّ قال جون كيري، وزير الخارجية األمريكي، إن "أمن إسرائيل، في أ
إلى أنه يسعى للوصول إلى "مستقبل آمن من غير صراع" بين الجانبين الفلسطيني 

 .136واإلسرائيلي

  ّقال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، إننا لن نوافق على أي 
ن المواقف الفلسطينية والعربية الثابتة نهائي، ما لم يتضم م اتفاقأ "اتفاق إطار"اتفاق، سواء 

 .137المستندة للشرعية الدولية

 عمال رئيس سلطة أاتفق عمير بيرتس، وزير حماية البيئة اإلسرائيلي، مع جميل المطور، القائم ب
جودة البيئة في السلطة الفلسطينية، خالل اجتماع عقد بينهما في تل أبيب، على تشكيل طاقم 

 .138بيئية لمصلحة الجانبينمشترك لمعالجة قضايا 

 قراطية لتحرير فلسطين، في بيان و أعلنت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديم
عسكري لها، مسؤوليتها عن إطالقها النار على زوارق وسفن االحتالل الحربية قبالة شواطئ 

 .139وسطةمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مستخدمة األسلحة الرشاشة الخفيفة والمت

  قال الجنرال سامي ترجمان، قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي، إن هناك تحديًا
كبيرًا وحقيقيًا يواجه "إسرائيل"، يكمن في القوة العسكرية المتواجدة في قطاع غزة والمتمثلة في 

أنها تتعاون مع حماس والجهاد اإلسالمي، وقال إن بالده تخوض "حربا استخباراتية سرية"، و 
 .140مصر في هذا السياق

  يونانية عن بيع تجار من "إسرائيل" قطع  -أكدت وزارة الدفاع اإلسرائيلي وجود تحقيقات أمريكية
 .141غيار طائرات لصالح إيران

  142مليون دوالر 16قدمت الحكومة اليابانية منحة مالية لوكالة األونروا بقيمة. 

 21/2/2014 ،الجمعة

 لجواد، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن رئاسة محمود عباس للسلطة "ال قال ناصر عبد ا
 عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وال عن أيّ  التنازل عن حقّ  تخّوله بأي شكل من األشكال
 .143من الحقوق والثوابت الوطنية"
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  ر األردن ألجيال دعون ساعر، وزير الداخلية اإلسرائيلي إن "المستوطنين سيبقون في غو جقال
 .144قادمة"

  كشفت شركة الكهرباء اإلسرائيلية أن ديون الكهرباء المستحقة على الجانب الفلسطيني ارتفعت
 .145مليون دوالر( 371مليار شيكل ) 3.1 يقارب الـإلى مستوى جديد 

  للمحادثات بين  "اتفاق اإلطار"رجح دان شابيرو، سفير واشنطن في تل أبيب، أن يتضمن
 .146" ومنظمة التحرير الفلسطينية االعتراف بـ"إسرائيل" كدولة يهودية"إسرائيل

  عرضت ألمانيا تقديم مساعدة قنصلية لإلسرائيليين في الدول التي ال يوجد بها تمثيل دبلوماسي
 .147رسمي لـ"إسرائيل" مثل إندونيسيا وماليزيا

 22/2/2014 ،السبت

 غزة إن الحكومة "ستعطي فرصة  عي قطاقال زياد الظاظا، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ف
حيث شكلت لجنة من سبعة أعضاء من  ،للقطاع الخاص إلدارة المعابر الفنية في قطاع غزة

 .148رجال األعمال والقطاع الخاص لبلورة رؤية إلدارة هذه المعابر"

  اتفقت حركتا فتح وحماس، خالل لقاء التجمع الوطني للشخصيات الوطنية المستقلة، على وقف
 .149التصريحات اإلعالمية والممارسات التي توتر األجواء وتعطل إنهاء االنقسام

  تظهر معطيات لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي أن نسبة الضباط الذين تركوا
لكترونية  وحدات الرصد واالستخبارات  من )خصوصاً الخدمة النظامية في مجاالت تكنولوجية وا 

إلى  2011في  %12من  قد ارتفعت لصالح العمل بشركات تجارية خاصة( 8200كالوحدة المميزة 
شركات خاصة في لعمل ل ها. أما نسبة الضباط الخادمين في وحدات قتالية وتركو 2013في  21%

2013في  %40إلى  2011في  %29فارتفعت من 
150. 

 23/2/2014 ،األحد

 في خيمة اعتصام أقامتها اللجنة  ،عيعقدت كتلة حركة حماس البرلمانية اجتماعًا للمجلس التشري
 .151تحت عنوان "ثماني سنوات من الحصار" ،الوطنية العليا أمام بوابة معبر رفح

  ،ن الجهات إقال بركات الفرا، السفير الفلسطيني في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية
ماس وتصرفاتها غير بالرغم من ممارسات حركة ح"المصرية وافقت على إعادة فتح معبر رفح 

، والتي أدت إلى أن يقوم الجانب المصري بإغالق 32/3/3102يوم األحد صباح  "المسؤولة
 . 152المعبر في وجه المعتمرين
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  قال عصام عدوان، رئيس دائرة الالجئين في حركة حماس، إن الالجئين الفلسطينيين الفارين من
 .153روباسورية إلى لبنان باتوا ضحايا لعصابات التهريب ألو 

 يهودية الدولة"، بـصيغة لالعتراف  "لن نسمح بتمرير أيّ  :قال عباس زكي، القيادي في حركة فتح"
على هذه  1948ألن ذلك يعني اللعنة على الشهداء والتاريخ الفلسطيني، وأنه ال مكان لفلسطينيي 

 .154األرض وال مكان للضفة الغربية"

 يلي، إنه سيواصل بذل كل الجهود للحفاظ على قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائ
االستيطان، مؤكدا خالل اجتماعه مع وزراء حزبه )ليكود(، بأن الواليات المتحدة لم تتقدم بطلب 

 .155رسمي لتجميد البناء في المستعمرات الواقعة خارج الكتل االستيطانية

 امح مطلقا مع التطلعات قال نفتالي بينت، وزير االقتصاد اإلسرائيلي، يجب علينا عدم التس
والتأكيد بأن تهويد الجليل والنقب سياسة تتناسب تمامًا مع قيم وأخالق  ،القومية لـ"عرب إسرائيل"

 .156"الدولة"

  المنظمات بغزة تزداد قوًة  إن ، قائد هيئة األركان في جيش االحتالل اإلسرائيليسانتغقال بيني"
ذا قررت حم  .157اس العمل ضدنا فستندم على هذا القرار"أكثر فأكثر، ونحن نستعد أكثر، وا 

  قالت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سورية"، إن عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا
 .158ضحية 072,2قد بلغ  22/2/2014منذ اندالع الثورة السورية وحتى 

 حتالل قال موريس هيرش، المدعي العسكري العام في جيش االحتالل اإلسرائيلي، إن قوات اال
 .159أكثر من ألف قاصر فلسطيني في الضفة الغربية 2013اعتقلت في سنة 

  هدد الملك األردني عبد هللا الثاني من يثيرون الفتنة من الشخصيات المحلية عبر إصرارهم على
طرح "كذبة الوطن البديل" بالكشف عن أسمائهم في الصيف المقبل، مؤكدًا أن "األردن هو األردن 

 .160وعلى هذه النغمة النشاز أن تتوقف" ،لسطينوفلسطين هي ف

 24/2/2014 ،اإلثنين

 ،األمين العام لـ"حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية"، في تصريح  كشف مصطفى البرغوثي
 .161ألفاً  650عند توقيع اتفاق أوسلو إلى  اً ألف 160صحفي، عن ارتفاع عدد المستوطنين من 

 القاضي بتقسيم  1947طار" يرتكز على قرار األمم المتحدة "إن "اتفاق اإل :قال موسى أبو مرزوق
نشاء دولة يهودية وأخرى عربية، وهو ما تمّ  رفضه عربيًا وفلسطينيًا". وأضاف: "هناك  فلسطين، وا 

العودة، ويدين نضال شعبنا  إجماع فلسطيني، إال من أبى، بأن مثل هذا االعتراف ينهي حقّ 
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ته لمسيرته، ويحول مليون ونصف فلسطيني لضيوف في وينسف تاريخه وحقه في أرضه ورواي
 .162وطنهم ومؤقتين على أرضهم"

  وافقت حركة حماس على تنظيم انتخابات لمجالس الطالب في جامعات قطاع غزة، وأبلغت
حركة فتح  غابت عنه ، في القطاع،حماس الفصائل بقرارها خالل اجتماع عقدته القوى والفصائل

 .163وجبهة النضال الشعبي

  جهت حركة حماس نداء إلى اللبنانيين والفلسطينيين توقفت فيه عند "األحداث والتطورات المؤلمة و
التي وقعت في لبنان"، وطالبت "تغليب لغة العقل والحكمة والحوار والتمــسك بأخالقيات اإلسالم 

ء على الناس والتوجهات الربانية والنبوية التي تدعو إلى األخوة والمحبة والتسامح وترفض االعتدا
 .164أو استباحة دماء المسلمين وأعراضهم"

  يؤكد خيانته ويصف نفسه وأفعاله دحالن حمد عساف إن محمد أقال المتحدث باسم حركة فتح"
 .165عندما يكيل التهم للرئيس ]محمود عباس[ أبو مازن، والمفاوض الفلسطيني"

  الثانية والثالثة، على قانون  صوتًا مقابل خمسة أصوات، بالقراءتين 26صوت الكنيست بأغلبية
لرئيس االئتالف عضو الكنيست يريف ليفين، ينص على تمثيل طائفي في اللجنة االستشارية 

 .166لمفوضية المساواة في العمل

  أعلن أفيتار متانيا، رئيس هيئة السايبر الوطنية في "إسرائيل"، أن حجم الحصة اإلسرائيلية من
 .167رًا إلى أنها تتجاوز نظيرتها البريطانية بثالثة أضعاف، مشي%5سوق السايبر العالمية هو 

 168أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، وفاة مفتي مدينة غزة الشيخ عبد الكريم الكحلوت. 

  كشفت مصادر مطلعة لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن العثور على حقل غاز طبيعي
 .169قريب من شاطئ بحر قطاع غزة مؤخراً 

 مشروع قرار لربط المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية بـ"وقف  األمريكي رسجأقر الكون
 .170التحريض"

 25/2/2014 ،الثالثاء

  نزع الوصاية لـناقش مجلس النواب األردني موضوع قيام الكنيست اإلسرائيلي بطرح نقاش"
 اب إلى حدّ وارتفع سقف مطالبات النو  .الهاشمية عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس"

المطالبة بإلغاء اتفاقية وادي عربة، وطرد السفير اإلسرائيلي من عّمان، وسحب السفير األردني 
 .171من تل أبيب
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 أن القيادة والشعب الفلسطيني  ،أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة
دولة يهودية"، وأضاف بأن هذا سيصدان جميع الضغوط التي تمارس لالعتراف بـ"إسرائيل" كـ"

 .172الموقف غير خاضع للمساومة

 الفلسطينيين  مسحذر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، من أن مقاطعة "إسرائيل" ست
 .173أيضًا، وأنه "ليس هذا هو الطريق الصحيح لدفع السالم قدمًا"

  خيم اليرموك بما يشبه مذبحتي مأساة م ،راندي، المفوض العام لوكالة األونرواجوصف فيليبو
، وغزة وجنين، وقال إنها ربما سلبت ما 1948 سنةصبرا وشاتيال وتل الزعتر ومذابح النكبة في 

 .174تبقى من األمل في قلوب الالجئين الفلسطينيين في التمسك بحقهم في العودة إلى ديارهم

  لديون المستحقة على المركزي( أن إجمالي ا المصرف) "بنك إسرائيل"كشف تقرير صادر عن
 .175مليار دوالر( 525تريليون شيكل ) 9.1نحو  2013االقتصاد اإلسرائيلي بلغت حتى نهاية 

 26/2/2014 ،األربعاء

  أوصت لجنة الداخلية والبيئة في الكنيست اإلسرائيلي الشرطة اإلسرائيلية ووزير األمن الداخلي
د األقصى يوميًا لمدة ثالث ساعات يتسحاق أحرونوفيتش، بـ"تمكين اليهود من دخول المسج

 .176ونصف الساعة"

  كافة بـجدد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تأكيد حركته والشعب الفلسطيني"
 .177فصائله" على عدم التنازل أو التفريط بشبر واحد من أرض فلسطين التاريخية

 ية على قناة "المحور"، إن قال أحمد عساف، المتحدث باسم حركة فتح، خالل مداخلة هاتف
قيادات الجيش والشرطة في مصر"، وأكد أن  "حماس تبث سمومًا وتحرض على أعمال القتل ضدّ 

 .178من أعمال "الحركة اإلرهابية" وتحركاتها الميدانية في سيناء يءالشعب الفلسطيني بر 

  ًإسرائيليًا أحاديًا من  اقترح السفير اإلسرائيلي السابق في الواليات المتحدة مايكل أورن، انسحابا
 .179الضفة الغربية في حال أقدمت السلطة الفلسطينية على التوجه إلى المنظمة الدولية

  عن قائمة طويلة من  ،متقاعد يوسيف شابيراالكشف تقرير مراقب الدولة في "إسرائيل" القاضي
22/1/2013في  أثناء عملية االقتراع وغيرها في انتخابات الكنيستفي المخالفات التي وقعت 

180. 

  صّوت مجلس النواب األردني على طرد السفير اإلسرائيلي من عّمان، وسحب السفير األردني
من تل أبيب، ردًا على ما تقوم به "إسرائيل" من محاوالت لنزع الوصاية الهاشمية عن المقدسات 

 .181اإلسالمية والمسيحية في القدس
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 كي باراك أوباما قرر التدخل شخصيًا في ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس األمري
محادثات التسوية، ويعتزم الضغط على "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية من أجل التوصل إلى 

 .182"اتفاق إطار"

  قالت صحيفة معاريف اإلسرائيلية إن السفير األمريكي في تل أبيب دان شبيرو، أبلغ مؤخرًا تجمع
بأن "المصلحة األمريكية هي أن تبقى إسرائيل دولة نواب ما يسمى "أرض إسرائيل الكاملة" 

 .183يهودية وديمقراطية آمنة"

 القريب من العاصمة  قال المفوض العام لوكالة األونروا فيليبو غراندي، بعد زيارته لمخيم اليرموك
األشباح، شاحبو البشرة من شدة الجوع. كانت صدمة  ]يشبهون[ تشبه : "الناس هناكالسورية

فالخطوط األمامية للمخيم مدمرة بالكامل. حتى الساعة ال يمكننا زيارة كل المخيم،  بالنسبة لي،
بل إن عامـلينا أقاموا مركزًا لهم على مدخله بعد مفاوضات مكثفة، ومع ذلك ُيمنعون أحيانًا من 

 .184تقديم المساعدات إلى الناس"

 قد أظهرت استخفافًا واضحًا  أن القوات اإلسرائيلية لها، صرحت منظمة العفو الدولية في تقرير
بحياة البشر من خالل إقدامها على قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك األطفال، في 

 .185مع إفالت أفرادها شبه التام من العقاب ،الضفة الغربية خالل السنوات الثالث الماضية

 27/2/2014 ،الخميس

 بية لتحرير فلسطين" تحصن في بيته في مدينة قتل الجيش اإلسرائيلي عضوًا في "الجبهة الشع
 .186بيرزيت قرب رام هللا وسط الضفة الغربية، ورفض تسليم نفسه

  نشرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية، تصريحًا لرئيس الوزراء الصهيوني األسبق إيهود
ها مع أولمرت قال فيه إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وافق، خالل محادثات أجرا 

، على أن يكون رئيس عاصمتي فلسطين 2008عباس انتهت في كانون األول/ ديسمبر 
 .187و"إسرائيل" في القدس إسرائيلي

  ًأبدت  -لم يسمها-عربية  قال زياد أبو عين، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن دوال
 .188عتراف بذلكاستعدادها االعتراف بـ"يهودية إسرائيل" في حال قبلت السلطة الفلسطينية اال

  نفت حركة حماس األنباء التي تناقلتها بعض وسائل اإلعالم، حول نية رئيس المكتب السياسي
للحركة خالد مشعل نقل مقر إقامته من قطر إلى لبنان، وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران 

ال يقف أمامه لوكالة "فلسطين اآلن" إن "مشعل يقوم بأعماله بكل حرية في دولة قطر الشقيقة، و 
 .189عائق" أيّ 
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  أعلن حماد الرقب، المتحدث باسم حماس جنوب قطاع غزة، عن تصعيد شعبي ستشهده األيام
 .190وجه الحصار المفروض على القطاعفي المقبلة 

  عنصرًا انتشرت  140عبد المجيد، األمين العام لـ"جبهة النضال الشعبي"، إن "مجموعة من  خالدقال
يها كمرحلة أولى من تنفيذ اتفاق المصالحة بين الحكومة السورية والمسلحين في المناطق المتفق عل

فصياًل فلسطينيًا ولجنة مصالحة شعبية فلسطينية،  14في مخيم اليرموك، وذلك برعاية  المتمركزين
وفتح  ،القيادة العامة، وجبهة النضال الشعبي -وهي قوى تنتمي إلى فصائل الجبهة الشعبية 

 .191عنصر 300اعقة". وأشار إلى أن حركة فتح ستشارك بمجموعة من االنتفاضة والص

 من اليهود اإلسرائيليين الذين  %76لكتروني أن اله" اإللأظهر استطالع للرأي نشر على موقع "وا
 .192استطالع رأيهم مستعدون لدعم وتأييد اتفاق سالم يقوم على أساس مبادرة السالم العربية تمّ 

  المساعدات التي قدمتها لالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك جنوب قالت وكالة األونروا إن
سلة غذائية منذ كانون الثاني/  7,500العاصمة السورية دمشق غير كافية، ووصفت توزيعها 

 .193"القطرة في المحيط"بـيناير الماضي 

 ولندا، وسام قلد الرئيس البولندي الدكتور الجراح الفلسطيني أحمد يوسف الصفطاوي، المقيم في ب
لتفوقه في جراحة زرع األعضاء متعددة  ،ضمن قائمة من األطباء ،الشرف الفضي البولندي

 .194الجراحة الترميميةفي األنسجة و 

 28/2/2014 ،الجمعة

  هدد جهاز األمن الوقائي في السلطة الفلسطينية عناصره بقطع رواتبهم إذا ما ناصروا عضو
 .195مشددًا على ضرورة مهاجمته ،محمد دحالن اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول

  أثنى خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالل حضوره "ملتقى تالميذ الداعية
اإلسالمي يوسف القرضاوي"، الذي عقد في الدوحة، على جهود القرضاوي العلمية والجهادية في 

 .196صالح القضية الفلسطينية

 ريل إنه لن تكون هناك دولة ما بين البحر المتوسط أإلسرائيلي أوري قال وزير البناء واإلسكان ا
 .197ونهر األردن إال "دولة إسرائيل"، رافضًا بذلك قيام دولة فلسطينية
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