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 اليوميات الفلسطينية
 2015آذار/ مارس 

 1/3/2015األحد، 

  حركة حماس موسى أبو مرزوق أن قرار محكمة القاهرة لألمور لالمكتب السياسي  عضوأكد
قرار سياسي ال عالقة لألمور المستعجلة به، وأن  "حركة إرهابية"المستعجلة باعتبار حماس 

طيع الدفاع عن نفسها، أو االستئناف على المحكمة غير مختصة بذلك. وأضاف: "حماس ال تست
الحكم الصادر ضّدها، ألن حماس ليست طرفًا في الخصومة، وليست طرفًا في الدعوى المرفوعة 
على الحكومة المصرية. وقد رفضت المحكمة ذاتها قضية مشابهة رفعت ضّد إسرائيل ألنها غير 

 .1مختصة"

 صاد الوطني، محمد مصطفى، إن الحكومة تعمل قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير االقت
على صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة تجمع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 

عادة صياغة العالقة في هذا المجال مع  48وأراضي  والشتات، لبناء اقتصاد مستقل، وا 
 .2"إسرائيل"

 القضاة، حول  يقاضو للشؤون الدينية،  قال محمود الهباش، مستشار رئيس السلطة محمود عباس
محكمة القاهرة لألمور المستعجلة، باعتبار قرار الموقف الفلسطيني الرسمي من حماس عقب 

: "نحن كموقف رسمي فلسطيني نعتبر حماس حركة فلسطينية، ومصر "حركة إرهابية"حماس 
وقفها من هذا تعتبر غير ذلك، وهذا شأن مصري، ونحن ال نبني عالقاتنا مع مصر على م

 .3الفصيل أو ذاك"

  توقع القيادي في حركة حماس صالح البردويل أن تستخدم السلطات المصرية الحكم الصادر عن
، لتوجيه ضربات جوية "حركة إرهابية"حماس  اعتباربألمور المستعجلة في القاهرة امحكمة 

 .4لمواقع الحركة في قطاع غزة

 سام، أن كل المحاوالت اإلقليمية والدولية لحصار حركة أكد مروان عيسى، القائد في كتائب الق
مان لمواصلة ستفشل، مشددًا على أن لدى الكتائب من "الهمة والقدرة واإلي العسكريحماس وذراعها 

وقال: "نحن نفهم الواقع وتعقيداته، ولكننا لسنا في وارد االستسالم له". وقال  ،الطريق حتى النهاية"
التحالفات مع كل من يستطيع أن يقدم لنا السالح، ولم ولن نكون في عيسى "نعمل على صياغة 

 .5جيب أحد"

 يهودا جليك  المتطرف اليميني قررت محكمة الصلح اإلسرائيلية تعويضYehuda Glick  بمبلغ
دوالر( ألف  37.7ألف شيكل )نحو  150دوالر(، إضافة إلى ألف  125.8 نصف مليون شيكل )نحو
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جراء منعه من اقتحام المسجد األقصى لمدة سنتين بقرار من  ،قضائيةأتعاب محام ومصروفات 
 .6الشرطة

  ،القرار المصري القاضي بنّدد األب مانويل مسلم، رئيس دائرة العالم المسيحي بمنظمة التحرير
حركة إرهابية"، معبرًا عن مدى حبه للحركة المقاومة. ورفض "بحظر حركة حماس واعتبارها 

ودعا القاهرة لتقديم  ،أن الجميع سيدافع عن حماس اً كدتي وجهت لحماس، مؤ مسلم االتهامات ال
حق الب بحماية من يقاوم، متابعًا: "أن الجميع مطمسلم وأكّد  .أدلتها ووثائقها التي تدين حماس

لنا أن نقبل ذلك البسطار الذي يدوس على كبرياء الجندي اإلسرائيلي ويجعله يبكي أمام مرأى 
 .7العالم"

  رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن وتيرة اعتقال "إسرائيل" لألطفال قال
ن الرقم قفز من  حالة اعتقال في السنوات السابقة إلى  700الفلسطينيين في تصاعد مستمر، وا 

2014ألف حالة في سنة 
8. 

 لدولة اتهم تقرير صادر عن مكتب شؤون الالجئين التابع لحركة حماس في لبنان سلطات ا
القسرية" لعشرات العوائل واألفراد الفلسطينيين الفارين من سورية إلى  اإلعادةاللبنانية بممارسة "

دون أن تطبق المعاملة نفسها على  ،لبنان، ووضع شروط وصفها التقرير بالتعجيزية والخاصة
 .9الالجئين السوريين

 ئين الفلسطينيين في سورية في قال الناشط طارق حمود، خالل ندوة حول معاناة مخيمات الالج
العاصمة األلمانية برلين، إن المأساة اإلنسانية التي يمر بها الفلسطينيون في سورية منذ أربع 

حمود ن توفوا بسبب الجوع. وبيّ  169قضوا تحت التعذيب و 298قتياًل، بينهم  3,134سنوات خلفت 
 .10ة آخرها الصومال وكمبوديادول 53ألف فلسطيني هاجروا من سورية إلى أكثر من  450أن 

  بثت قناة مكملين الفضائية تسريبًا من مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ وهو عبارة عن
وتبين من حوار دار بين اللواء عباس كامل، مدير مكتب  .مجموعة من المكالمات الهاتفية

تضافت سرًا الرئيس السيسي، وبين اللواء محمود حجازي، في مكتب األول، أن اإلمارات اس
 .11بيريز شمعوناإلسرائيلي األسبق 

 في  ،انتقد مساعد وزير الخارجية اإليرانية للشؤون العربية واإلفريقية حسين أمير عبد اللهيان
مصرية باعتبار حركة حماس المحكمة القرار  ،تصريح أدلى به لوكالة األنباء اإليرانية الرسمية

 .12إرهابية"منظمة "

  حالة إعاقة لجنودها الذين شاركوا في العدوان على  300الدفاع اإلسرائيلية بنحو  وزارةاعترفت
2014قطاع غزة خالل صيف سنة 

13. 
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 2/3/2015اإلثنين، 

  المصري لدى السلطة الفلسطينية وائل عطية أن قرار محكمة األمور المستعجلة المصرية  السفيرأكد
هو قرار قضائي، وليس موقف مصر الرسمي من منظمة إرهابية" "في القاهرة باعتبار حركة حماس 

 .14الحركة

 حماس والجهاد اإلسالمي، والجبهتين الشعبية  :قالت فصائل فلسطينية في قطاع غزة )هي
، وحركة األحرار، ولجان المقاومة الشعبية، وحركة الناصر صالح الدين، وحزب قراطيةو والديم

غزة: "إننا نرفض قرار محكمة األمور  الشعب(، في بيان أصدرته عقب اجتماع لها في مدينة
المستعجلة المصرية بشأن اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية ونناشد كافة الهيئات القانونية 
ولجان دعم المقاومة في مصر والعالم العربي واإلسالمي للتحرك الجاد بهدف حماية المقاومة"، 

 .15ورأت في القرار "استهداف" للشعب الفلسطيني

 حماس طق باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن الحكم القضائي المصري بإدراج قال النا
يعزل دور النظام المصري عن التدخل في الملفات الفلسطينية في قطاع غزة.  "حركة إرهابية"

أن هذا الحكم يجعل النظام المصري ال يصلح وسيطًا في هذه الملفات، في  أبو زهري وأضاف
 .16حال بقاء مثل هذا القرار

  قال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، إن القرار المصري الصادر من المحكمة
حماس، وضمها على القائمة "اإلرهابية"، قرار مستعجل يضر باألمن القومي  حركةبحظر 

 .17المصري والفلسطيني المترابط

  في قطاع غزة، وأحد توفي الشيخ حّماد عليان الحسنات، وهو أحد أبرز القيادات اإلسالمية
1992سنة نهاية مرج الزهور في  ن إلىمبعديال، وأحد حماسمؤسسي حركة 

18. 

  للجنة الشؤون العامة ألقى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، خطابًا أمام المؤتمر السنوي
، The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)األمريكية اإلسرائيلية )أيباك( 

"أقوى مما كانت من أي وقت  "إسرائيل" والواليات المتحدة األمريكيةإن العالقات بين  فيه قال
 .19ن "االحترام للرئاسة وللرئيس أوباما"كّ  على أنه ي  نتنياهو مضى". وأكد 

  و كان ، في لقاء بثته القناة العبرية الثانية، إنه لبني جانتسقال رئيس هيئة األركان اإلسرائيلي السابق
لدى الجيش علم بنية حركة حماس البدء بهجوم صاروخي وعسكري انطالقًا من قطاع غزة خالل 

، لما أرسل ثالثة ألوية مشاة إلى الضفة الغربية للبحث عن المستوطنين الثالثة قبيل بدء 2014صيف 
 .20الحرب
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  مساعدة الوكالة في غزة ، المفوض العام لوكالة األونروا، إن "عدد المحتاجين إلى كرينبولبيير قال
 .21ألف شخص" 800ألف شخص إلى  80لضمان قوت يومهم منذ أن بدأ الحصار، ارتفع من 

  في بيان له، روبرت سيريقال منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ،
زة سيستغرق إنه يشعر بالقلق بشأن العزلة التي يمر بها قطاع غزة. وأشار إلى أن إعادة تأهيل غ

دنة لفترة "ه ،من قبل جميع األطراف المعنية ،سنوات ولهذا هناك حاجة إلى توفير الوقت وااللتزام
 .22إعادة اإلعمار" طويلة األمد

 3/3/2015، الثالثاء

  الدوالر(، مليون  75.1مليون شيكل )نحو  300استنكرت الحكومة الفلسطينية قيام "إسرائيل" بتحويل مبلغ
ية اإلسرائيلية من مستحقات الضرائب الفلسطينية، التي تحتجزها "إسرائيل" للشهر ر  ط  اء الق  لشركة الكهرب

الثالث على التوالي، بحجة سداد جزء من مديونية الشركة اإلسرائيلية، ووصفت ذلك بأنه "جريمة مركبة". 
 .23وشككت الحكومة في مدى صحة الديون التي تطالب بها الشركة اإلسرائيلية

  هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن قرار المحكمة المصرية ضّد  ماعيلإسأكّد
خروج عن الثوابت المصرية التي تؤمن بأن المقاومة هي حركات تحرر وطني، مبينًا هو حركته 

 .24أن هناك اتصاالت تجري لتعديل ما وصفه بـ"االعوجاج التاريخي"

  سى أبو مرزوق رئيس السلطة الفلسطينية المكتب السياسي لحركة حماس مو  عضودعا
مل على إجراء محمود عباس بإصدار مرسوم يحدد موعد االنتخابات، داعيًا الحكومة للع

 .25لها من وقت ىاالنتخابات بما تبق

  ،دعا النائب األسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في رسالة من سجنه
ير الفلسطينية، بمناسبة بدء أعماله، إلى "التوافق على استراتيجية المجلس المركزي لمنظمة التحر 

نضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف  جديدةوطنية  يتم استكمال إقرارها وا 
وممثلو الرأي العام والمؤسسات  ،واألكاديمية ،والفكرية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،القوى السياسية
ار البرغوثي إلى أن االستراتيجية يجب أن تستند إلى الرفض القاطع للعودة إلى المختلفة". وأش

 .26مسار التفاوض، واإلصرار على قواعد جديدة لمسار التفاوض

 قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، إن حركته أطلعت مسؤولين في الجهاد اإلسالمي، 
ور بعض المسؤولين والعاملين في قراطية، وحزب الشعب على دو والجبهتين الشعبية والديم

األجهزة األمنية الفلسطينية في رام هللا، في نشر تقارير مفبركة عبر وسائل اإلعالم المصري، 
تتضمن بعض المعلومات التحريضية والكاذبة حول دور مزعوم لحركة حماس في الساحة 

 .27المصرية
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 م الكونجرس األمريكي، شّن خالله هجومًا ألقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا أما
إيران، منددًا باالتفاق "السيء جدًا" حول الملف النووي اإليراني، الذي يسعى الرئيس  علىحادًا 

ن هذا االتفاق يمهد  باراك أوباما إلبرامه مع طهران، وقال إن إيران تشكل "تهديدًا للعالم بأسره"، وا 
 .28النوويالطريق أمام إيران المتالك السالح 

  غوش عتصيونإن الكتلة االستيطانية المسماة  إسحق هرتسوغ "المعسكر الصهيوني"قال رئيس 
من دولة إسرائيل"، وتعهد بأن حكومة برئاسته سوف تعزز االستيطان في  يتجزأهي "جزء ال 

 .29المستعمرات المنعزلة خارج الكتل االستيطانية  منبدالً ، الجليل والنقب وغوش عتصيون

  محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بأداء شعائر تلمودية في ساحات المسجد األقصى، قضت
 .30وتوفير األمن والحماية للمتطرفين الذين يقومون بأداء هذه الشعائر

  مكارم ويبيسونو دعاMakarim Wibisono ، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي
مدني فلسطيني، ثلثهم  1,500"إسرائيل" للتحقيق في مقتل أكثر من ، 1967 سنةالفلسطينية المحتلة منذ 

 .31، وأن تعلن عن نتائج التحقيق2014من األطفال، خالل العدوان على غزة في صيف 

  دارة أموال جماعة اإلخوان قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصري، إن لجنة حصر وا 
 .على جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس "اإلرهابية" "اإلرهابية" ستبدأ في إجراءات التحفظ

وأشار إلى أن حماس أصبحت طبقًا للحكم القضائي "منظمة إرهابية"، تضر باألمن القومي 
للبالد، وسيتم القبض على أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم. وقال 

 .32ني أن الحكم واجب النفاذصابر إن الحكومة المصرية لن تطعن على الحكم، وذلك يع

  قال الرئيس األمريكي باراك أوباما للصحافيين إنه لم يشاهد خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي
وأشار إلى أنه لم يَر فيه جديدًا، موضحًا أنه لم  .بنيامين نتنياهو في الكونجرس، لكنه رأى النص

  .33يقدم بدياًل قاباًل للتطبيق حول الملف النووي اإليراني

  منعت السلطات البريطانية نشر إعالن للحكومة اإلسرائيلية في صحيفة بريطانية، ألن الجمع بين
الصورة والنص يدفع لالعتقاد بأن البلدة القديمة الواقعة في شرقي القدس المحتلة هي جزء من 

 .34بحسب "هيئة معايير اإلعالن" البريطانية، وذلك "إسرائيل"

 4/3/2015األربعاء، 

  دورة "الصمود والمقاومة 27المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورة أعماله الـ  المجلسافتتح ،
 أن القائمون على أعمال الدورة ذكرالشعبية"، بمقر رئاسة السلطة الفلسطينية في رام هللا، بعدما 

 .35أعضاء 110عضوًا من أصل  80بحضور اكتمل قد النصاب القانوني للجلسة 
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 الفلسطينية محمود عباس إن المجلس المركزي الفلسطيني هو أعلى سلطة لدى  قال رئيس السلطة
الشعب الفلسطيني، وعليه إعادة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية، في مرحلة تاريخية تمر 

وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك.  ؛بها السلطة، التي لم تعد لها سلطة
للعودة للمفاوضات، في حال أوقفت "إسرائيل" االستيطان، وأفرجت عن استعداده عباس وجدد 

، معتبرًا أن المقاومة "وقال: "لن نستسلم وفي نفس الوقت لن نستخدم العنف ،األسرى القدامى
وفي شأن المصالحة، قال عباس إنه  الشعبية السلمية هي أفضل وسيلة لمواجهة االحتالل.

في حال موافقة حركة حماس على  ،إلجراء انتخابات عامة ،مستعد إلصدار مرسوم رئاسي اليوم
 .36إجراء االنتخابات

  قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق إن "إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية
الفلسطينية واإلعداد والتهيئة لها من مسؤولية حكومة التوافق الوطني التي لم تنفذ خطوة واحدة في 

وحاجته متسائاًل عن مدى جدية الرئيس محمود عباس في موضوع االنتخابات، هذا الملف"، 
 .37ى إجرائهاعل تهاموافقي بّين لبيان من حماس 

  قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خالل اتصال هاتفي مع مساعد
ات من شأنها إزالة "مستعدون ألي مقترح :لجامعة العربية السفير محمد صبيحاألمين العام ل

العقبات من طريق العالقة بين الشعبين المصري والفلسطيني، وحماس ال تتدخل في الشأن 
 .38الداخلي المصري والدول العربية"

  منظمة "أعلنت الجامعة العربية أنها ال تعتد بحكم القضاء المصري باعتبار حركة حماس
. وأكد األمين العام المساعد، رئيس للجامعة ولم يصل ،، مشيرًة إلى أن ذلك الحكم محلي"إرهابية

، أن له قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير محمد صبيح في تصريح
 .39إرهابًا بموجب القانون الدولي ليستالمقاومة الفلسطينية 

  حماس بقرار وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر اعتقال أعضاء في  حركةنّددت
لحركة في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقاّرهم. وقالت حماس، في بيان لها، إن قرار صابر ا

"تكريسًا للخطيئة الكبرى التي ارتكبتها المحكمة المصرية يأتي  تنفيذ الحكم القضائي ضّد الحركة
صر على أن "هذا القرار هو إساءة بالغة لصورة مالحركة المقاومة الفلسطينية". وشّددت  في حقّ 

 .40وسمعتها وتخلٍّّ عن أي دور لها في رعاية الملفات الفلسطينية"

  عقدت الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في لبنان اجتماعها الدوري، في سفارة دولة
بيروت، وأكدوا، في بيان صدر عقب االجتماع، حرص الفصائل لترسيخ األمن  فيفلسطين 
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"لن  :في مخيم عين الحلوة، وقالوا خصوصاً الفلسطينية في لبنان،  واالستقرار في كافة المخيمات
 .41تكون المخيمات ممرًا أو مقرًا الستهداف أمن واستقرار لبنان وسلمه األهلي"

  قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في كلمتها أمام المجلس المركزي الفلسطيني، إن التأخر
شاهد على ضعف الدور القيادي الفلسطيني في الظرف  إعمار قطاع غزة، أكبر إعادةالمفرط في 

االستثنائي الذي يعيشه القطاع، ودليل على االنسياق وراء التجاذبات السياسية الوطنية واإلقليمية 
والدولية. وطالبت "الشعبية" بوقف المفاوضات الثنائية مع حكومات االحتالل برعاية أمريكية، 

 .42ته السياسية واألمنية واالقتصاديةوالتحلل من اتفاق أوسلو والتزاما

  أسيرًا فلسطينيًا يقبعون في  6,500ذكر تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحررين أن قرابة
يعانون من  أسير طفاًل قاصرًا، وأكثر من ألف 230أسيرة، و 20السجون اإلسرائيلية، بينهم 

 .43يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة 180أمراض مختلفة، منهم 

  أحال مدعي عام أمن الدولة األردني المتهمين بالقضية المعروفة باسم "قضية حماس"، والموقوف
والكاتب غسان دوعر، منذ أواخر  يرمتهمًا، بينهم األسير المحرر أحمد أبو خض 16على ذمتها 

د أعضاء في نقابة المهندسين األردنيين، إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بع ومعظمهم، 2014سنة 
 .44أن اتهموا باتصالهم بحركة حماس

 5/3/2015، الخميس

  تحميل سلطة "أكد المجلس المركزي الفلسطيني، بعد اجتماعه في رام هللا، في بيان له، أنه يقرر
االحتالل )إسرائيل( مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة 

وقف التنسيق األمني بأشكاله كافة مع سلطة االحتالل اإلسرائيلي في احتالل وفقًا للقانون الدولي"، و"
وأكد المجلس على تحقيق المصالحة الوطنية  ضوء عدم التزامها باالتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

 الشاطئ بكافة بنوده. التفاقالفلسطينية عبر التنفيذ الكامل التفاق القاهرة للمصالحة الوطنية و 
إعادة النظر في  إلى ،المجلس المركزيأمام  محمود عباس، خالل إلقاء كلمته يسالرئ دعاكما 

 .45وكذلك دراسة كيفية قيام سلطة وطنية ذات سيادة حقيقية ،ووظائفها ،نيةيطفلسالدور السلطة 

  إن "العديد  ،قتضبالمكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تصريح م عضوقال
 .46زي جيدة وفي االتجاه الصحيح، وحماس تستقبلها بإيجابية"من قرارات المجلس المرك

 ورئيس بعثة  ،ووزير االقتصاد الوطني، محمد مصطفى الفلسطيني أطلق نائب رئيس الوزراء
، مشروعًا لتحضير انضمام فلسطين John Gatt–Rutterراتر -جون جاتمكتب االتحاد األوربي 

 . 47اد األوروبيلمنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع االتح
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 الوحيدة في قطاع غزة ، في بيان لها، إن محطة توليد الكهرباء الفلسطينية قالت سلطة الطاقة
بعد انتهاء المنحة القطرية لتغطية وقود المحطة، ونفاد المبالغ المحولة  ،توقفت بالكامل عن العمل

 .48وقود المحطة من شركة توزيع الكهرباء لشراء الوقود، ومع استمرار فرض الضرائب على

 وقع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مع القنصل العام اإليطالي ديفيد ال تشيشيليا Davide La Cecilia ،
شركة  لصالح مليون دوالر( 18.8)نحو  مليون يورو 17في مقر الوزارة في رام هللا، اتفاقية قرض م يسر بنحو 

 .49الطاقة في فلسطين وتطويرهبهدف النهوض بقطاع  ،النقل الوطنية للكهرباء

  أفيخاي أدرعي قال المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيليAvichay Adraee  إنه سيتم السماح
، باستيراد منتجات زراعية قادمة من قطاع غزة وبيعها في "إسرائيل"، 2007 سنةللمرة األولى منذ 

براء"، والتي يحظر فيها دينيًا على اليهود وذلك ألن السنة الحالية وفقًا للتقويم العبري هو "سنة اإل
 .50القيام بأي نشاط زراعي

  الد جدعا نائب وزير الخارجية النروجي باردBard Glad  إلى ضرورة بدء إعمار قطاع غزة فورًا
والعمل على تطوير االقتصاد الفلسطيني، خصوصًا بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل 

لي الد، الذي زار القطاع ساعات عدة، إن إغالق االحتالل اإلسرائيوقال ج. 2014صيف سنة 
وعدم تفعيل عمل حكومة التوافق الوطني في غزة، من أهم األسباب التي تجمد عملية  المعابر

 .51اإلعمار في القطاع، داعيًا "إسرائيل" إلى فتح جميع المعابر

 6/3/2015، الجمعة

  نسان والحريات )آي أتش أتش( اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإل هيئةقالتHuman Rights and 

Freedoms and Humanitarian Relief Foundation (IHH)  إن الحكومة اإلسرائيلية التركية
مافي مرمرة قدمت عرضًا جديدًا لتركيا، يقضي بدفع مليار دوالر تعويضات ألسر ضحايا سفينة 

Mavi Marmaraإغالق ملف القضية، وسحب الدعوى  ، وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، مقابل
هيئة التركية فإن العرض اإلسرائيلي الحسب بالتركية ضّد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية. و 

 .52الجديد تّم تقديمه قبل أسابيع من خالل رجل أعمال يهودي مقيم في تركيا

  ي نفذها يوم الجمعة طعن البطولية لجنود إسرائيليين في القدس، والتالعملية  حماسباركت حركة
المجاهد محمد محمود الساليمة، من حي رأس العمود بالقدس المحتلة. وعّدت حماس  6/3/2015

نجاح هذه العملية البطولية، بالرغم من كل إجراءات االحتالل األمنية، دلياًل جديدًا على فشل 
 .53االحتالل أمنيًا واستخبارياً 

 أن مسؤولين مصريين أبلغوا  اس إسماعيل هنيةكشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حم
 .54منظمة إرهابية" لم يتم تبنيه سياسياً "الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته 
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  قال أبو البراء، وهو قيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي: "نحن
المحتل يغدر وال يحترم أي هدنة وال  ألننا تعودنا أن ،على أعلى درجة من الجاهزية ألي مواجهة

وأوضح أبو البراء أن  .أي اتفاقات... ونحن نحاول أن نعيد توازننا من جديد.. والحرب مستمرة"
، ويرد على جرائمه بالصواريخ غالياً  سرايا القدس "تملك ما يمكن أن يؤلم العدو ويجعله يدفع ثمناً 

 .55وغيرها"

 طات اإلسرائيلية في منطقة النقب جنوبي البالد، منذ مطلع بلغ عدد المنازل التي هدمتها السل
منزاًل، حسبما قال الناطق باسم مؤسسة "النقب لألرض واإلنسان "سليمان  50نحو  2015سنة 

2014أبو عبيد، والذي أشار إلى أن "إسرائيل" هدمت نحو ألف منزل في النقب خالل سنة 
56. 

  المنشقة معية "جماعة اإلخوان المسلمين في األردن"جل شرف القضاة، نائب المراقب العامانتقد ،
، الذي أشيع "لجماعةلسري التنظيم ما أسماه "الم حكّ ت في األردن، المسلمينعن تنظيم اإلخوان 

القضاة أن حماس هي "مشروع جهادي مشّرف لكل عربي  ضحو وأأنه يتبع لحركة حماس. 
أن "لكل تنظيم  إالن"، ومسلم، ونحن مع حماس في مشروعها الجهادي في فلسطي

 .57خصوصيته"

 7/3/2015، السبت

  قال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون في ندوة ثقافية، السبت، في مدينة بئر السبع، إن "إعادة
ألغراض  اً سنوي [مليار دوالر 2.48]مليارات شيكل  10احتالل قطاع غزة كان سيكلف الدولة 

ر إطالق القذائف الصاروخية والمزيد من القتلى". وتابع يعلون اإلدارة المدنية، إضافة إلى استمرا
: "ال أستطيع التخمين بمدة استمرار الهدوء في القطاع، ومن الممكن أن يحاول أحدهم قائالً 
 .58خرقه"

 نائب رئيس المكتب السياسي  ،هاتف األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد هللا شّلح
حسب بيان بنية، وأطلعه على الجهود التي تبذلها حركته في القاهرة. و لحركة حماس إسماعيل ه

صادر عن مكتب هنية، فإن شّلح تحدث عن نتائج لقاءاته مع القيادة المصرية، التي وصفها 
ن هذه باإليجابية المثمرة، والتي أدت لفتح معبر رفح لمدة يومين. وذكر البيان أن هنية ثمّ 

 .59مرار الجهود لتنقية األجواءكد على أهمية استوأالجهود، 

  إن الحرب األخيرة على غزة "لم تحقق أي مائير دغان قال الرئيس السابق لجهاز الموساد
، في مظاهرة نظمت في ميدان رابين وسط تل أبيب، "لقد انتهت الحرب دغانإنجازات". وأضاف 

انتقد دغان عدم تحقيق على غزة بدون إنجازات، وما جرى هو ببساطة اإلعداد للحرب القادمة". و 
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 أبارتايد"ال أريد دولة  :رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو السالم مع الفلسطينيين، وقال
[Apartheid[ ]فصل عنصري]"60، ال أريد دولة ثنائية القومية، ال أريد أن أكون أسير الخوف. 

 ت حقوق اإلنسان إلى أن أشارت حصيلة أعمال الرصد والتوثيق المشتركة التي نفذتها مؤسسا
سيدة  791فقدت  ، كما2014العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في صيف  خاللسيدة قتلن  293

سيدة  2,168أشارت إحصاءات وزارة الصحة إلى إصابة و أزواجهن الذين قتلوا خالل العدوان. 
تدمير سيدة من منازلهن، جراء  34,697ه جرت . كما سيدة لإلجهاض 600بجراح، وتعرض 

 .61منزاًل تملكها نساء 604,2هدمت قوات االحتالل و منازلهن بشكل كلي أو تضررها، 

  الضفة نيتسان ألون في جيش االحتالل  قواتقائد وقعNitzan Alon  على أمر عسكري يلغي
، وذلك بموجبه تصنيف "منطقة إطالق نار" )تدريبات عسكرية( ألراض واسعة في غور األردن

 .62أدوميم هرة معاليبهدف توسيع مستعم

  توليدو جامعةانضمت The University of Toledo  بوالية أوهايو في الواليات المتحدة األمريكية
ها الطالبية قيادتإلى قائمة المعاهد التي تقاطع الشركات التي تتعامل مع االحتالل، بعد أن وافقت 

 .63وتًا مع وأربعة فقط ضدّ ص 21بأغلبية  في بداية شهر آذار/ مارسعلى المقاطعة رسمّيًا 

 8/3/2015، األحد

  الصراع  عن البرنامج االنتخابي للقائمة، وجاء فيها أن حلّ  "المعسكر الصهيوني"أعلن قادة قائمة
عبر "نزع سالح الدولة الفلسطينية، واإلبقاء على كتل االستيطان الكبرى  يمرمع الفلسطينيين 

ع القدس كعاصمة أبدية للشعب اليهودي... وزيادة تحت السلطة اإلسرائيلية، واإلبقاء على وض
 .64الشراكات االقتصادية مع الدولة الفلسطينية"

  أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا أن استمرار "إسرائيل" في احتجاز أموال الضرائب
زامات الفلسطينية يضع كافة العقبات أمام عمل الحكومة، ويعطل من قدرتها على الوفاء بااللت

تجاه المواطنين، وطالب دول االتحاد األوروبي بالضغط على "إسرائيل" إللزامها بوقف 
 .65انتهاكاتها

  بثت كتائب القسام تسجياًل مصورًا، تحّذر فيه مستوطني "غالف غزة"، وتخّوفهم من خالله
وهاجسهم "نفسيًا". ويركز مقطع الفيديو "القصير" )مدته دقيقة واحدة(، على خوف المستوطنين، 

 .66القسام المقطع بعبارة: "ال أمن لكم حتى في أحالمكم" كتائب تمن أي تحركات. وختم

  إلى صنفين "معنا"  1948أفيجدور ليبرمان إلى تصنيف فلسطينيي  اإلسرائيليدعا وزير الخارجية
لى قطع رؤوس من يصنفون ضّد "إسرائيل" بالفؤوس، وجدد دعوته للتخلص من مدينة أ م و"ضدنا"، وا 



 2015 مارس/ آذار__________________________________________________________ 

 11       ز الزيتونة للدراسات واالستشاراتمرك               

الفحم و"التبرع بها" للسلطة الفلسطينية. كذلك دعا إلى تسوية إقليمية بمشاركة الدول العربية 
، واستغالل ما أسماه التقارب في وجهات النظر بين "إسرائيل" 1948والفلسطينيين بمن فيهم فلسطينيي 

 .67والدول العربية

  ة سالح الجو اإلسرائيلي، "بعد ، في مقابلة مع مجلأمير إيشلاإلسرائيلي  الجوقال قائد سالح
حملة عامود السحاب.. حّذرت من أن العنوان مكتوب على الجدار، وقلت إنني أعتقد أن خيبة 
األمل آتية. لكن المشكلة هي أن الجمهور يتوقع حماية تامة، أو شبه تامة، كما حصل في 

على إيشل ن تتكرر". وأكد الحرب األخيرة، لكن يبدو أن النتائج التي رأيناها في الجرف الصامد ل
أنه "سيكون بمقدورنا إحباط الكثير من القذائف الصاروخية، لكن لن نتمكن من توفير الحماية 

لكن من دون القبة الحديدية سنتعرض  ،التامة إلسرائيل، هذا لن يحصل، وسنتعرض لإلصابة
 .68إلصابات أكثر"

  صادر عن المتحدث الرسمي، عن قلقه  لألمم المتحدة بان كي مون، في بيان العامأعرب األمين
بشأن قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف أشكال التنسيق األمني كافة مع 

 .69"إسرائيل"

 9/3/2015، اإلثنين

  طالب وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي واألمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة
الجائر وغير القانوني على قطاع غزة. وأكد وزراء الخارجية العرب،  ياإلسرائيلأشكال الحصار 

لمجلس الجامعة العربية، دعم توجه القيادة  143الـ في قرار صدر في ختام أعمال الدورة 
 .70الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية

 كونفدرالية في مشترك مع رئيسة الفلسطينية محمود عباس في مؤتمر صحقال رئيس السلطة ال
، في العاصمة بيرن: "نريد أن نعيش في Simonetta Sommarugaالسويسرية سيمونيتا سوماروغا 
سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعيش  وطننا أحرارًا وبكرامة في ظلّ 

هو مصلحة لنا بأمن وأمان وحسن جوار مع جيراننا كافة، بمن فيهم إسرائيل، فالسالم واالستقرار 
 .71ولهم وللجوار والعالم بأسره"

  أن تكون قد تقدمت، عبر وسطاء دوليين، برسائل تشير إلى قبولها بتهدئة طويلة  حماسنفت حركة
األمد تمتد لمدة خمس سنوات، في مقابل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك خالفًا 

لتها أطراف دولية. وقال سامي أبو زهري، المتحدث لتقارير إسرائيلية، وقالت إن المقترحات هذه نق
باسم حماس، في تصريح له، "الحقيقة أن بعض األطراف الدولية قدمت مقترحًا للحركة بهذا 
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أن حماس "لم تعط  ردًا ألن هذا الموضوع، يجب أن يعالج من خالل بحث أبو زهري الشأن". وأكد 
 .72وتوافق وطني"

 ا مات في قضية محاولة اغتيال القائد العام للكتائب محمد الضيف أكدت كتائب القسام أن التحقيق
 .73تزال مستمرة، مشيرة إلى أنها وضعت يدها على خيوط وتفاصيل كثيرة

  نفت حركة حماس، على لسان القيادي محمود الزهار، في اتصال هاتفي مع وكالة األناضول، ما
أسمته "ضفادع بشرية"، الستخدامها في أوردته صحيفة األخبار المصرية، حول تدريب الحركة ما 

 .74"ضرب أهداف استراتيجية مصرية، على رأسها حقول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط"

  أنه لن ينضم إلى حكومة يرأسها "المعسكر الصهيوني"،  كوالنو موشيه كحلونأعلن رئيس حزب
، لمنع تشكيل حكومة 48في حال حصلت على دعم خارجي من القائمة المشتركة لفلسطينيي 

 .75الليكود

  الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة عن توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل  سلطةأعلنت
بشكل كامل، بعد انتهاء منحة الوقود التي قدمتها تركيا مؤخرًا، ما يعني عودة السكان ألزمة 

 .76انقطاع شديدة للتيار للمرة الثانية خالل أسبوع

  مليون دوالر  36بأنها ستزيد من إسهاماتها السنوية لوكالة األونروا لتصل إلى  ويدالسأعلنت
في  ، مما يعني زيادة بقيمة مليوني دوالر أمريكي. هذا التبرع ال يشمل إسهام السويدأمريكي

 .77مليون دوالر أمريكي 4.8بقيمة  سنةال هبرنامج األونروا للطوارئ لهذ

  لجنة التي تحقق في جرائم الحرب المحتملة خالل العدوان على غزة المتحدة أن ال لألممذكر بيان
 2015 يونيو، طلبت تأجيل نشر تقريرها من آذار/ مارس حتى حزيران/ 2014في صيف سنة 

 . 78تقييم المزيد من المعلومات""لـ

 10/3/2015، الثالثاء

  المشاريع القطرية أعلن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة، بدء
بناء ألف وحدة سكنية.  من خالل، 2014إلعمار ما خلفته الحرب اإلسرائيلية خالل صيف سنة 

 .79وأكد أن منحة قطر، البالغة مليار دوالر، ستذهب جميعها إلعمار قطاع غزة

  قال مسؤول العالقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان إن حماس تبذل جهودًا مستمرة
عالقاتها الخارجية مع دول المنطقة برمتها، بما فيها السعودية. وبشأن األنباء التي لتطوير 

رسمية لخالد مشعل لزيارة المملكة، قال: "حتى اللحظة ال يوجد  دعوةتحدثت عن توجيه الرياض 
 .80شيء رسمي، وعندما تأخذ األمور منحى آخر ستعلن حماس عن ذلك"
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  عمق العالقة التي تربطهم  محمود الزهار تأكيده على السياسي لحركة حماس المكتبجدد عضو
ن الذي تغّير هو الجغرافيا ا  "العالقة بيننا وبين إيران استراتيجية ال تتغير"، و  :وقال ،بإيران

 .81السياسية في المنطقة

  82السجون الصهيونية على عزل األسير عبد هللا البرغوثي مصلحةأقدمت. 

 امين نتنياهو إنه يرى "خطرًا حقيقيًا" من أنه قد يخسر االنتخابات قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بني
، مشيرًا إلى أن هناك "جهدًا دوليًا كبيرًا" لضمان الوصول إلى مثل هذه 17/3/2015التي تجري في 

 .83النتيجة

  التابع — "اللواء االستيطاني" اإلسرائيليإسرائيلية، نشرتها صحيفة هآرتس، أن  تقاريرأظهرت
نحو  2014في سنة أنفق  —الغربية ينفذ البناء االستيطاني في الضفةو الزراعة اإلسرائيلية، لوزارة 

تقارير ذكرت  فيمامليون دوالر( على االستيطان والمستعمرات،  20.6 مليون شيكل )نحو 83
، حيث أخفت تقاريره مليون دوالر( 4.2مليون شيكل فقط )نحو 17أنفق "اللواء االستيطاني" أنه 

مليون دوالر( تّم تحويلها مباشرة للشركات التي تنفذ  16.4مليون شيكل )نحو  66تقدر بـ  مبالغ
 .84المشاريع داخل المستعمرات

  في ندوة نظمتها الكلية األكاديمية "هداسا"إسحق هرتسوغ "المعسكر الصهيوني"قال رئيس قائمة ، 
Hadassah مفاوضات مع السلطة ال، ردًا على سؤال حول موقفه من قضية القدس في إطار

الفلسطينية، إن الحديث عن المدينة هو أمر غريب "ألننا ال نعرف بعد إذا كان هناك أصاًل 
 .85شريك فلسطيني يجلس معنا"

  إلى تسهيل دخول المساعدات إلى مخيم اليرموك  بيير كرينبولدعا المفوض العام لوكالة األونروا
تأثره بما كرينبول وأبدى مساعدات دخلت المخيم. المحاصر في دمشق، وذلك خالل مرافقته قافلة 

رأينا نساًء وأطفااًل يقفون في طوابير، يمكن أن نرى  ،وقال: "هذا أمر مفجع ،رآه داخل المخيم
معاناتهم في عيونهم، والدمار الكبير من حولهم، يشعرون بأنهم مهملون ومعزولون، ال ماء، ال 

 .86كهرباء، ومشاكل صحية كبيرة"

 11/3/2015، األربعاء

  تقدمت هيئة قضايا الدولة في مصر بمذكرة طعن أمام محكمة استئناف القاهرة لألمور
، "إرهابياً  تنظيماً "المستعجلة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتصنيف حركة حماس 

مطالبة بإلغاء هذا الحكم لمخالفته صحيح حكم القانون في شأن االختصاص القضائي بإدراج 
 انات اإلرهابية.الكي
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الطعن المقدم  فيلنظر أولى ل جلسة 28/3/2015 يوموحددت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة، 
 . 87"منظمة إرهابية"من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر باعتبار حماس 

 بقرار الحكومة المصرية الطعن بقرار محكمة القاهرة لألمور المستعجلة  رحبت حركة حماس
تؤدي ر المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري عن أمله بأن "وعب  ، إرهابية" منظمة"الحركة  فبتصني

خطأ بحق الشعب الفلسطيني  إقرارًا بارتكابذلك "، معتبرًا ه الخطوة إلى تصحيح الخطأ السابق"هذ
 .88وقضيته"

  أبلغ سويسرا إن الرئيس محمود عباس  ،إبراهيم خريشة ،لدى سويسرا الفلسطينيةقال سفير السلطة
ملف موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة لتحقيق  موافقته على خطتها الرامية إلى حلّ 

طة يقوم على ضرورة استالم كل لخالمصالحة الفلسطينية. وأكد خريشة أن العنوان الرئيسي ل
موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة الراتب الشهري أسوة بباقي موظفي السلطة 

 .89ةالفلسطيني

  حقل مليار دوالر من غاز  1.2لتوليد الطاقة صفقة لشراء ما قيمته نحو  فلسطينألغت شركة
البحري اإلسرائيلي، وعزت ذلك إلى تأخيرات في تطوير  للغاز The Leviathan gas fieldليفياثان 
قية غاء االتفااالقتصادية إن قرار إلاإلسرائيلية  Globesجلوبس صحيفة موقع وقالت  المشروع.

 القاضي بفك شراكة احتكار الغاز لدى ،ول عن الشراكة الصناعية في الكيانجاء بعد قرار المسؤ 
 .90سرائيليةاإلغاز الشركات  بعض

  أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن قطاع غزة يـدفع ضـريبة رفضـه
ـــة الغربيـــة ضـــفة لمقترحـــاتٍّ قـــدمتها أطـــراف صـــهيونية عبـــر شخصـــياتٍّ عـــدة لفصـــله عـــن ال المحتل

: "هنــاك بالفعـل مــن نقــل الفيســبوك موقـع ته علــىوقـال أبــو مــرزوق، عبـر صــفح وتحقيـق اســتقالله.
بالدرجة األساس، وبالتالي عن الضفة  يناء، وفصل قطاع غزة عن إسرائيلأفكارًا حول المطار والم

إســرائيل". ح وسياسـات ارجي دون قيــود معبـر رفــالمحتلـة، مــا مـن شــأنه انفتـاح غــزة نحـو العــالم الخـ
لضــفة لــيس خدمــة غــزة، ولكــن فصــلها عــن ا هــذه المقترحــات أن الهــدف مــن أبــو مــرزوق وأوضــح

 .91المحتلة البتالعها

  ووفد من قيادة  حماس،رئيس المكتب السياسي لحركة  إن خالد مشعل، حماسقالت حركة
والوفد المرافق له.  اإليراني،رئيس مجلس الشورى  ،علي الريجاني في الدوحة وا، التقالحركة

 ،في اللقاء تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضية الفلسطينية "تمّ إلى أنه حماس وأشارت 
وتداعياتها في ضوء التهديدات الصهيونية للقدس والمسجد األقصى والحصار المتواصل على 

 .92قطاع غزة"
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 قرار  كومة المصرية ضدّ رحبت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين بالطعن الذي تقدمت به الح
وتمنت الحركة، في تصريح محكمة األمور المستعجلة الذي يتهم حركة حماس بـ"اإلرهاب". 

 .93والت اإلساءة لمفهوم المقاومة، أن تكون هذه الخطوة قد وضعت حدًا لكل محاصحفي

 هرتسوغ إسحق ومة بقيادة رئيس حزب العملإن حك قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
. "خطيرة بصورة حقيقية" ،تسيبي ليفني، وبدعم من القائمة العربية المشتركة ورئيسة حزب الحركة

ما سيدفع إلى تشكيل  ،أن هذا التحالف سيعمل على إخالء الضفة الغربيةنتنياهو وأوضح 
 .94"1ستان ا"، في إشارة إلى أن غزة "حماس 2ستان حماس ا"

 12/3/2015، الخميس

 بات إعادة ل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قطر تجاوزت عققال إسماعي
ف هنية، ووص .ة، بإعالنها بناء ألف وحدة سكنيةعلى غز  إعمار ما خلفته الحرب اإلسرائيلية

في منزله غرب مدينة  جنة القطرية إلعادة إعمار القطاعخالل استقباله محمد العمادي، رئيس الل
 .95أنها "المتبرع األكبر إلعادة إعمار قطاع غزة"دولة قطر ب ،غزة

 عضو المكتب السياسي لحركة حماس، السلطة الفلسطينية بأنها تريد  ،اتهم خليل الحية
من أموال اإلعمار التي أقرتها الدول المانحة لغزة في مؤتمر القاهرة في  %50أخذ 

 .96مار غزةالسلطة والحكومة بتعطيل إعتهم . وا2014 أكتوبر تشرين األول/

 الحكومة المصرية بالطعن على  ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،طالب عّزت الّرشق
منظمة إرهابية"، "القرار الذي أصدرته محكمة األمور المستعجلة المصرية باعتبار كتائب القسام 
 .97والعمل على وقف كافة أشكال التحريض التي يتعرض له الفلسطينيون والمقاومة

  اتفاقية  الجيش اإلسرائيلي، إن في مقابلة مع إذاعة ،موشيه يعلون اإلسرائيلي لدفاعاقال وزير"
 .98"إسرائيلي ألفأوسلو لم تجلب إلسرائيل سوى مقتل أكثر من 

 أن لوائح االتهام المقدمة ضدّ  اإلسرائيلية أظهرت معطيات نشرتها النيابة العامة العسكرية 
، 2013سنة ب قياساً  2014سنة في  %40ارتفعت بنسبة جنسية،  مخالفاتعسكريين بتهمة ارتكاب 

2013 سنةالئحة اتهام في  26 مقابل ،4201 سنةالئحة اتهام في  37تقديم  تمّ حيث 
99. 

  مع صحيفة واشنطن بوست في مقابلة  ،عبد الفتاح السيسي المصريقال الرئيسWashington Post 
على أن مصر تحترم اتفاقية  مشدداً  ،نووي اإليراني، إنه يتفهم المخاوف اإلسرائيلية حيال الاألمريكية

ما ب مستشهداً  ،الراهنة تتسم بالثقة واالحترام إن عالقة مصر بـ"إسرائيل"وقال  ،"إسرائيل"السالم مع 
ورئيس  "إسرائيل"على إقامة عالقات قوية ودافئة مع السيسي وأكد  .يجري في شبه جزيرة سيناء
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طمأنينة "، وقال: "توجد ثقة و "يتواصل معه دومًا ويتحدث إليه كثيراً  الذي ،وزرائها بنيامين نتنياهو
سرائيل"  .100ضخمة بين مصر وا 

  بتهمة "تزوير في  شهراً  18أمريكية بسجن الناشطة الفلسطينية رسمية يوسف عودة  محكمةقضت
عن ألنها لم تسجل فيها أنها كانت اعتقلت من قبل في قضية تفجير متجر أسفرت  ،أوراق الهجرة"

1969 شخصين في سنة مقتل
101. 

  أن حكومتي بنيامين نتنياهو السابقتين أقامت في اإلسرائيلية السالم اآلن  لحركةأكد تقرير
 .102جديدة، كانت في األصل بؤر استيطانية مستعمرة عشرينالسنوات الست األخيرة 

 13/3/2015، الجمعة

 أن تختار بين السالم معنا أو  قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "إن على إسرائيل
من مراجعة العالقات األمنية واالقتصادية بما  ال بدّ " وشدد على أنه ،"استمرار االحتالل ألرضنا

نهاء االحتالل"  .103يضمن استعادة السلطة دورها في البناء وا 

 ني، السابق سالم فياض "خريطة طريق" إلنهاء االنقسام الفلسطي الفلسطيني اقترح رئيس الوزراء
لي في عملية سياسية من نوع جديد. سياسي من خالل إشراك المجتمع الدو  والتوصل إلى حلّ 

: "نسعى إلى الحصول على دولة، وال يمكن أن الحياةصحيفة وقال فياض في مقابلة أجرتها معه 
تكون هناك دولة من دون قطاع غزة، وا عادة قطاع غزة تتطلب وحدة وطنية تضمن مشاركة 

 .104بما فيها حماس والجهاد اإلسالمي" القوى كافة،

  ل قطاع غزة، كشفت عن نتيف هعسرا اليهودية شماة التقطت تسجيالت مصورة من مستعمر
لعمليات حفر األنفاق على بعد أمتار من الشريط الحدودي، مؤكدًة أن هذا  تكثيف حركة حماس

 .105األمر يعّد "األخطر" من بين تبعات الحرب األخيرة على غزة

 علي الريجاني، رئيس مشعل ب دخال على لقاء يل الحية، القيادي في حركة حماس، معقباً قال خل
حماس حريصة على تغليب مصلحة المقاومة الفلسطينية في مواجهة "مجلس الشورى اإليراني، 

 ،ن أن تبيع أي مواقف سياسية معينة"إسرائيل، ومنفتحة على كل طرف يمدها بالمال والسالح، دو 
ال يتضمن أي نظر للبعد الطائفي؛ فنحن لم لع حماس لتعزيز العالقات مع إيران "تطأن  مؤكداً 

ي عالقتنا مع أحد نتدخل في كون إيران دولة شيعية، وهم لم يتدخلوا في مذهبنا السّني، لذلك ال نبن
 .106على أساس طائفي"

 حزب  رئيس، لياالقتصاد اإلسرائي وزير ذكر موقع القناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي أن
في مدينة الخليل،  اإلبراهيمي سجدماقتحم ال ،، نفتالي بينتThe Jewish Homeالبيت اليهودي 
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"جئت إلى الخليل كي نبقى فيها  :قالو  ،مفاجئوبمرافقة قوات كبيرة من الجيش واألمن، وبشكل 
يفا، وهي وننتصر، ويا محبي أرض إسرائيل، الخليل هي أساس إقامتنا في مدينتي تل أبيب وح

 .107التي أعطتنا الحق المعنوي واألخالقي ألرض إسرائيل"

  من تسلل  عن خطة جديدة لبناء جدار بموازاة الحدود مع األردن خوفاً  الجيش اإلسرائيليأعلن
في منطقة مطار تمناع كم  30وسيقام الجدار في المرحلة األولى بطول  ناشطي الجهاد العالمي.

 .108مع األردن الحدودل على طو تالية بوادي عربة، وفي المراحل ال
  مع إدارة  على أن قيادة األسرى أبرمت اتفاقاً  األسرى والمحررين في حركة فتح مفوضيةأكدت

وافقت األخيرة خالله على عدد من مطالب الحركة األسيرة مقابل وقف  ة،اإلسرائيلي السجون
 .109برنامج التصعيد االحتجاجي

  مغلقاً  رباعياً  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعاً المصرية إن  الرئاسةقالت مؤسسة 
، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، باإلضافة إلى الثاني عبد هللا ملك األردنيمن ال كالً  ضمّ 

 .110وزير الخارجية األمريكي جون كيري، لبحث سبل استئناف عملية السالم في الشرق األوسط

 14/3/2015، السبت

 في مؤتمرٍّ صحفي عقدته في مقر المكتب  الفلسطينية، لداخلية واألمن الوطنينشرت وزارة ا
اعترافات لبعض منتسبي األجهزة األمنية المتورطين في  ،غزةقطاع وسط  الحكومياإلعالمي 

مسؤولين لكما نشرت الداخلية أيضًا تسجيالت ومكالمات صوتية  جمع معلومات عن المقاومة.
يطلبون معلومات عن أسلحة المقاومة  ،دون في رام هللا ومصر واألردنيتواج ،في األجهزة األمنية

 .111في القطاع ومنصات إطالق الصواريخ

 غزة إلى أعضاء في األجهزة  قطاع على اتهامات وّجهتها وزارة الداخلية في ردت حركة فتح
 وقال .خيراً يرات التي شهدها قطاع غزة أفي رام هللا، بالتورط في التفج للسلطةاألمنية التابعة 

هذه االتهامات مهزلة، وتهدف إلى تصدير  إنالناطق باسم فتح، في بيان له،  القواسمي ةأسام
 .112الداخلية التي تعاني منها حماس األزمة

 في تصريحات لقناة األقصى أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار ،
غزة وتشديد الحصار عليها، والحركة أن رئيس السلطة محمود عباس يعمل على خنق  الفضائية،

 .113عباس في زعزعة األمن واالستقرار الداخلي لقطاع غزة تورطتمتلك وثائق تثبت 
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  ضحية من النساء الفلسطينيات منذ  344ي سورية سقوط يلعمل من أجل فلسطينا مجموعةوثقت
سقطوا خالل من إجمالي الضحايا الذين  %14نحو أي ما يعادل  ،بداية المواجهات في سورية

14/2/2015و 15/3/2011فترة الصراع الممتدة بين 
114. 

 ترى معالم العملية السلمية المستقبلية "إنها  ،في حديث لوسائل إعالم روسية ،قالت تسيبي ليفني
القضية الفلسطينية هو الدولتان للشعبين: إسرائيل كدولة يهودية كاملة  على النحو التالي: حلّ 
طينية". وأكدت ليفني نيتها مواصلة المفاوضات مع الطرف الفلسطيني، الحقوق، والدولة الفلس

سنتحدث مع من يعترف بنا ويعترف باتفاقياتنا السابقة، لكن على محمود عباس أن يفهم "قائلة: 
 .115على الجميع أن يتنازل" ،أنه لن يحصل على كل ما يريده، ونحن كذلك

  مع "تحالف ن تل المشتركةالعربية أن القائمة  بيفي الكنيست اإلسرائيلي حنين الزع النائبأكدت
من أي ائتالف  ن ذلك يقع خارج اإلجماع الوطني، ولن نكون جزءاً حزب المعسكر الصهيوني أل

 .116وال ضمن الخطوط العريضة ألية حكومة سيتم تشكيلها"

 ليًا يزور ن وفدًا إسرائيإ ،الشيخ كمال خطيب ،1948حركة اإلسالمية لفلسطينيي نائب رئيس ال قال
لتنسيق المواقف مع نظرائهم المصريين، لحصار وخنق  ،ثنينإوتحديدًا كل يوم  ،القاهرة أسبوعياً 

 .117قطاع غزة واإلجهاز عليه

 15/3/2015، األحد

  أن الجهاز المصرفي لم تعد لديه القدرة على توفير مزيد  ،محافظ سلطة النقد ،جهاد الوزيرأعلن
 "إسرائيل"من أن استمرار  ن دفع رواتب موظفيها، محذراً لتمكينها م للحكومةمن القروض 

 .118باحتجاز أموال ضريبة المقاصة سيفاقم من أزمة السلطة الوطنية المالية

  أكد محمود الزهار، القيادي البارز في حركة حماس، صحة ما تناقلته وسائل إعالم، حول وجود
 .119لسعوديةزيارة مرتقبة لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ل

  دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، لتشكيل لجنة من القوى
الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني، لمعالجة أي شكوك إن وجدت، حول اعترافات عناصر 

رام هللا بالعبث بأمن غزة، والتوقف عن العبث الفلسطينية في سلطة لل ةابعالتمن األجهزة األمنية 
 .120ل للمصالحة والوحدة الوطنيةوالمي

 شرعت في عمليات إعادة ترميم وتشييد لمواقع التدريب كانت قد أنها  أعلنت كتائب القسام
قطاع غزة في صيف  العسكرية، منذ أن انتهت الحرب التي شنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضدّ 

2014
121. 
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  االنتخابية لحزب الليكود، بالتأكيد على أن اختتم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحملة
كما أنها ستحافظ على القدس تحت السيادة  ،"لن تقوم بتنفيذ أي انسحاب برئاستهأي حكومة 
 .122اإلسرائيلية"

  خالل جولة قام بها في المسجد اإلبراهيمي في  ،، وزير الخارجية اإلسرائيليليبرمان أفيجدورقال
أن حزبه لن يتراجع عن  ليبرمان  يتجزأ من المعسكر الوطني. وأضافال نفسه جزءاً  دّ إنه يع الخليل،

هد بعدم تنفيذ خطة انفصال وفي مقدمتها وجوب القضاء على حركة حماس والتع ،خطوطه العريضة
 .123ثانية

  أن عدم مشاركة الحركة  ،كمال الخطيب ،1948اإلسالمية لفلسطينيي رئيس الحركة  نائبأوضح
، تعود إلى أن تجربة التمثيل العربي في "إسرائيل"ات العامة التي ستجري في اإلسالمية في االنتخاب

، وأن الكنيست مصمٌم اً ولم ترفع عنهم ظلم اً " حقإسرائيل"د للعرب في الكنيست اإلسرائيلي، لم ت ع  
، لن يؤثر في آلية عمله اً عربي اً عضو  15أو حتى  10، ووجود "الدولة يهودية"على مقاس  أصالً 
 .124هوقرارات

 بإلزام وزارة الداخلية بعرض أمر المصريين المتزوجين  المصرية قضت محكمة القضاء اإلداري
 .125ًا لكل حالةوفقللنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه  ،من إسرائيليات على مجلس الوزراء

 16/3/2015، اإلثنين

 ري محمد العماديوالسفير القط ،وزير األشغال العامة واإلسكان الفلسطيني مفيد الحساينة دشن، 
سرى المحررين جنوب غرب القطرية إلعادة اإلعمار، مشروع مدينة الشيخ حمد لأل اللجنةرئيس 

وستشتمل على بناء  ،دونماً  120قام على مساحة سيمشروع ال. وأشار الحساينة إلى أن مدينة غزة
 .126إضافة للمرافق الخدمية ،وحدة سكنية 360بواقع  ،عمارة سكنية 28

 ال نفرق بين األحزاب اإلسرائيلية، وال نراهن على "حدث باسم حركة حماس فوزي برهوم: قال المت
نتائج االنتخابات؛ ألن كل الحكومات واألحزاب اإلسرائيلية تجمع على تصفية القضية الفلسطينية، 

 .127الشعب الفلسطيني" عنف واإلرهاب ضدّ والتوسع االستيطاني، والتهويد، وكل ممارسات ال

  ء مقاتليها إلغا ،، على صفحتها على موقع تويترالقسامأظهر تسجيل مصور بثته كتائب
بسبب تواجد أطفال قرب المنطقة المستهدفة.  ،بقذائف الهاون الستهداف قوة عسكرية إسرائيلية

وقالت كتائب القسام إن التسجيل المصور "مستوحى من أحداث حقيقية حدثت خالل الحرب 
 .128رة على قطاع غزة، العام الماضي"اإلسرائيلية األخي
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  سأقوم بالحفاظ " :وقال، تسوية حولها ورفض أيّ  ،القدس شرقيعلى تمسكه ب إسحق هرتسوغأكد
 .129كثر من أي زعيم آخر"القدس وسكانها باألفعال وليس باألقوال فقط، أ وعظمةعلى قوة 

  المركزي  "إسرائيل"أعلن بنكBank of Israel ة المباشرة من الحرب على أن الخسائر االقتصادي
 .130(مليون دوالر 2386.)نحو  مليار شيكل 3.5ـ تقدر ب 2014في صيف سنة  قطاع غزة

  َالتوصل آللية جديدة  رية إلعمار غزة السفير محمد العمادي، أنه تمّ طَ أكد رئيس اللجنة الق
طن من مواد  ألف رية إلى غزة، وتنص على إدخالطَ بالمشاريع القَ  الخاصةإلدخال مواد البناء 

ن العمادي أن آلية روبرت سيري وبي   .18/3/2015من يوم األربعاء  البناء بشكل يومي، بدءاً 
من اإلسمنت ذهبت إلى السوق  %90أن  إلدخال مواد البناء إلى غزة غير فعالة، موضحاً 

مت دن قطر ققال العمادي إو  السوداء ولم يتمكن المواطن من شرائه لعدم توفر األموال لديه.
وذهبت  ،لحَ ولم ت   ،عن طريق السلطة ومصرالكهرباء أزمة مئات ماليين الدوالرات لحل 

 .131منثوراً  األموال هباءً 

 قرارًا يقضي بمعاملة الالجئين الفلسطينيين المقيمين في  أصدر مجلس القضاء األعلى العراقي
ا الحصول على الجنسية العراقيين في كافة المعامالت الرسمية، ما عد المواطنينالعراق معاملة 

 .132العراقية

  اإليطالي فرناندو جنتليني  األوروبي االتحاداختارFernando Gentilini  ليكون ممثل
 .133اد األوروبي الخاص للشرق األوسطاالتح

  طويل األجل  التي تعد شريكاً  ،تمويل متعددة السنوات تقوم بموجبها فنلندا اتفاقيةوقعت فنلندا
لصالح الموازنة العامة  مليون دوالر( سنوياً  4.8نحو مليون يورو ) 4.5مبلغ بالتبرع ب ،لألونروا

2018–2015 السنواتلألونروا خالل 
134. 

 17/3/2015، الثالثاء

  والتي تّم إجراؤها في 20الكنيست اإلسرائيلي الـ  اتالنتخاب النهائيةأظهرت النتائج ،
، فوز %72.34التصويت فيها  ، وبلغت نسبة19/3/2015، وأعلنت نتائجها في 17/3/2015

مقعدًا، والقائمة العربية  24بـ  "المعسكر الصهيوني"ليه تحالف يمقعدًا،  30بـ حزب الليكود 
مقاعد،  10على كوالنو مقعدًا، وكتلة  11على يش عتيد مقعدًا، فيما حصل  13المشتركة بـ 

"إسرائيل بيتنا"  مقاعد، وحصل كل من 7على  Shas وشاسمقاعد،  8على  البيت اليهوديو 
مقاعد،  6على  United Torah Judaism (Yahadut Hatorah) يهود التوراة )يهدوت هتوراة(و 
 .135مقاعد 5على  Meretzميرتس و 
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  ورصد  .1/4/2015طوارئ ابتداًء من الاإلطار العام لموازنة  الفلسطيني الوزراءأقر مجلس
مليون دوالر للمشاريع التطويرية  300ة، ومليون دوالر إلعادة إعمار قطاع غز  800المجلس مبلغ 

مليون دوالر من الخزينة  20االعتيادية، وستتم تغطيتها من الدول المانحة باإلضافة إلى 
 .136العامة

  نية استعداداً العالقات الدولية في حركة فتح نبيل شعث عن تلقي السلطة الفلسطيكشف مفوض 
لذي يمكن السلطة من تالفي الضغوط اإلسرائيلية ا ،"الصندوق الدوار"لتفعيل العمل بـ أوروبياً 

 .137الفلسطينية لديها الناتجة عن احتجاز األموال

 مع رئيس اللجنة القطرية إلعادة  الفلسطيني مفيد الحساينة وقع وزير األشغال العامة واإلسكان
 كلياً  مذكرة تفاهم إلعادة إعمار ألف وحدة سكنية مهدمة محمد العمادي السفيرار قطاع غزة إعم

، واعتماد تخصيص الشقق السكنية 2014خالل صيف  جراء العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة
 . 138في مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ضمن المرحلة األولى

 18/3/2015األربعاء، 

  قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "لسنا معنيين من يكون رئيس
كومة في إسرائيل، وما نريده من أي حكومة أن تعترف بحل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية ح

عاصمة للدولة الفلسطينية". وقال ياسر عبد ربه، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، إن 
"إسرائيل العنصرية اختارت طريق العنصرية واالحتالل واالستيطان ولم تختر طريق المفاوضات". 

صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين: "واضح جدًا أن المجتمع اإلسرائيلي صوت  وقال
 .139الستمرار االحتالل والمستعمرات"ت خيار الدولتين. صوّ  ت ضدّ لدفن عملية السالم. صوّ 

  رأى المجلس التشريعي الفلسطيني أن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية هي بمثابة إعالن حرب على
  .140وتأكيد على توجه الناخب اإلسرائيلي نحو دعم "التطرف واإلجرام" طينيالفلسالشعب 

  شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق على أن الحركة غير معنية بهوية الفائز
إن "حماس الرشق بنهج المقاومة. وقال  ، مؤكدًا تمسك حماساإلسرائيلية انتخابات الكنيست في

 .141وم، بغض النظر عن اإلرهابي الذي سيترأس حكومة االحتالل"ماضية في مشروعها المقا

 أحمد المدلل إن نظرة نتنياهو إلى الفلسطينيين بعد فوزه  قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي
أن الحركة "تعتبر أن أي شخص يفوز في  المدلل "نظرة إجرامية عدوانية مطلقة". وأضاف

 . 142ر شيئًا في واقع الصراع مع اإلسرائيليين"من كان، لن يغي اً نئكا ،االنتخابات
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  والتي شاركت في انتخابات الكنيست اإلسرائيليالمشتركة، العربية قال أيمن عودة، رئيس القائمة ،
إن "الفوز الساحق الذي حققه اليمين اإلسرائيلي برئاسة نتنياهو في هذه االنتخابات، هو مؤشر 

 .143"المجاالت األوضاع في مختلف دهورتينذر باستمرار 

 وجود أطراف في السلطة مسؤول العالقات العربية في حركة حماس ،أكد أسامة حمدان ،
 .144ري في إعمار غزةطَ تسعى لعرقلة الجهد القَ  الفلسطينية الفلسطينية وحكومة التوافق

  ال إشكالية لدى الحركة للحوار مع السلطات  أنأكد القيادي في حركة حماس مشير المصري
ي أي وقت تريده. وقال المصري "نحن أيدينا ممدودة على قاعدة دعم القضية المصرية ف

والتأكيد على حرصنا بأن األمن القومي المصري هو أمن قومي  ،الفلسطينية والمصالح المشتركة
 .145فلسطيني"

  حقل تامار قال شركاء فيTamar gas field  إنهم وقعوا صفقة مدتها اإلسرائيلي للغاز الطبيعي
القابضة المصرية، التي تمثل عمالء تجاريين  Duelfenosوات مع شركة دولفينوس سبع سن

مليار دوالر على األقل من الغاز الطبيعي من  1.2شراء ما قيمته ل وصناعيين غير حكوميين،
 .146"إسرائيل"د لنقل الغاز إلى يّ ش   قد كان عبر خط أنابيب قديم . وسيتم نقل الغازتامارحقل 

 إن قائمته ال تعتزم االنضمام إلى حكومة  إسحق هرتسوغ "المعسكر الصهيوني" ن رئيس قائمةأعل
 .147بلةبنيامين نتنياهو المق

  األوروبي الفرنسي إدوار مارتان إن "الدولة اإلسرائيلية ترفض السماح لنا بدخول غزة  النائبقال
 ،ودنماركي ،رلنديإي—بدون أي تبرير". وأضاف النائب الذي يرافقه ثالثة نواب أوروبيين آخرين 

عد مع السلطات اإلسرائيلية منذ إلسرائيل مع أن برنامج الزيارة أ  "سيعتبروننا أعداء —وقبرصي
 .148فترة طويلة"

 19/3/2015الخميس، 

  في محاولة  "إسرائيل"حماس أنها تدرس "اقتراحًا دوليًا" لهدنة طويلة األمد نسبيًا مع  حركةأعلنت
في  صائل المقاومة مع الدولة العبرية برعاية مصريةإليه فلتثبيت وقف النار الذي توصلت 

وقال طاهر النونو إن "الحركة ستعرض هذه االقتراحات على الفصائل األخرى،  .26/8/2014
وست جري مشاورات معها بغرض الخروج بموقف موحد، وستعلن بعد ذلك عن ردها في هذا 

 .149الخصوص"

  الفلسطينية، تكليف اللجنة السياسية وقادة األجهزة األمنية قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
المعنية، بوضع خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق األمني مع مؤسسات االحتالل،  والجهات
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وكذلك بحث الملف االقتصادي بكل جوانبه. وقررت اللجنة توجه وفد فلسطيني موحد يضم 
 تيزة للبدء في حوار شامل بمشاركة حركممثلين عن مختلف فصائل العمل الوطني إلى قطاع غ

 . 150حماس والجهاد اإلسالمي من أجل تنفيذ جميع ما جرى التوصل إليه في االتفاقيات السابقة

 عن  عدم التدخل بالشؤون الداخلية اإلسرائيلية، معرباً محمود عباس  أكد رئيس السلطة الفلسطينية
 .151الدولتين مبدأ حلّ  قلقه البالغ من التصريحات اإلسرائيلية حول انتهاء

 اليوم السابع، إن الرئيس في حوار مع صحيفة القيادي الفتحاوي السابق،  ،قال محمد دحالن
لى أن العودة للمفاوضات مع نتنياهو بعد ع وشددالفلسطيني محمود عباس دّمر حركة فتح، 

حمود م وأنوطنية. ووصف دحالن منظمة التحرير بأنها جثة ميتة اآلن،  خيانةنجاحه هي 
السيسي بأنه "هبة المصري عبد الفتاح  الرئيسدحالن  وصفعباس فاقد للشرعية الدستورية. و 

نهاء التفكك العربي"  .152من هللا إلنقاذ الشعبين المصري والفلسطيني وا 

  هنية إلى تحريك عجلة االنتخابات النقابية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل دعا
الحة الوطنية في القاهرة اسية والمجلس الوطني، والعمل على تنفيذ اتفاق المصوالرئ والتشريعية
 .153والشاطئ

 شبكة إن بي سي التلفزيونية حديثه ل ، خاللقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
مع  عن أي شيء قلته في خطابي قبل ستة أعوام عندما دعوت إلى حلّ  أتراجعاألمريكية "أنا لم 

روط لهذا األمر لم ن الشتعترف بدولة يهودية. قلت ببساطة إلسطينية منزوعة السالح دولة ف
 فلسطينية بقطع عالقاتها مع حركة حماس،أنه يطالب السلطة النتنياهو وأضاف تتحقق اليوم". 

وتابع "نحن بحاجة إلى اعتراف بدولة يهودية،  ،"إسرائيل"واالنخراط في مفاوضات "حقيقية" مع 
 .154الدولتين واقعيًا" ، من أجل أن يكون حلّ وأمن فعلي

  الدولتين غير قابل للتنفيذ. وتساءل في حديث  الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون إن حلّ  وزيرقال
. وأضاف يعلون لهيئة اإلذاعة البريطانية هل يمكن تصور كيان فلسطيني قابل للحياة اقتصادياً 

كالتوأم  "إسرائيلـ"وأكد أن الفلسطينيين مرتبطون ب ،"ه؟ماذا بشأن البنى التحتية والكهرباء والميا"
 .155ولذلك ال يمكن تطبيق فكرة االنفصال التام ،السيامي

 إن قدومه إلى  ،المسؤول عن متابعة مشاريع إعادة إعمار غزة ،قال السفير القطري محمد العمادي
ء نتيجة رفض القاهرة منح عبر البوابة اإلسرائيلية بعد انقطاع نحو عامين، جا األولىغزة للمرة 

أن إيقاف القاهرة العمادي بالمرور إلى غزة عبر أراضيها. وأوضح  المسؤولين القطريين تصريحاً 
إدخال المواد الخام لمشاريع إعادة اإلعمار القطرية عبر معبر رفح لم يتسبب في تأخير إنجاز 
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قيمتها بفعل اضطرار شرائها  المشاريع فحسب، بل زاد من كلفة المشاريع لتصل إلى ثالثة أضعاف
 .156"إسرائيل"من 

  أرنيست  جوشأعلنJosh Earnest، أن "الخطوات التي  ،الناطق الرسمي باسم البيت األبيض
 الدولتين هو النتيجة األفضل" اتخذتها الواليات المتحدة في األمم المتحدة تستند إلى فكرة أن حلّ 

 نه لم يعد ملتزماً ( إ"اآلن قال حليفنا )إسرائيل رنيست:أ . وأضافللتسوية السلمية للقضية الفلسطينية
نه لم يتخذ أ بهذا الحل. هذا يعني أن علينا إعادة تقييم موقفنا بهذا الشأن، وهذا ما سنفعله"، موضحاً 

 .157أي قرار بعد

  ج الوزراء البريطاني نيك كليقال نائب رئيسNick Clegg" التصريحات األخيرة لرئيس ، إن
طينية مستقلة، تدعو للقلق للغاية"، رائيلي )بنيامين نتنياهو( الرافضة إلعالن دولة فلسالوزراء اإلس

 .158جعل بريطانيا تعترف بدولة فلسطين"تصريحات كهذه من الممكن أن تمشيرًا إلى أن "

 20/3/2015، الجمعة

  امين نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بني ،هاتفي ، خالل اتصالاألمريكي باراك أوباما الرئيسهنأ
المقاعد في انتخابات الكنيست  عدد من رببعد إعالن النتائج الرسمية بفوز حزبه الليكود بأك

 .159العشرين

 " لبنان، عن قرار في المتابعة العليا" في مخيمي صيدا وصور لالجئين الفلسطينيين  لجنةأعلنت
 .160للمخيميناستئناف منح تصاريح إدخال مواد البناء  اللبناني الجيش

  وقع رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب على مشروع قرار فلسطيني سيقدم لكونجرس
. ويطالب مشروع القرار 2015 / مايوللتصويت عليه أواخر أيار ،القدم "الفيفا" لكرةاالتحاد الدولي 

 .161إلى حين التزامها بالقوانين واألنظمة ،في "الفيفا" "إسرائيل"بتعليق عضوية  رسمياً 
  لراديو الجيش اإلسرائيلي: "لقد نجح نتنياهو  إسحق هرتسوغقال رئيس حزب العمل اإلسرائيلي

 .162"والمخاوف والعداوةببساطة في األيام األخيرة من حملة مبنية على كثير من األكاذيب 

  صيد فلسطيني في عرض بحر محافظة رفح جنوبي قطاع  مركبحربي مصري  زورقهاجم
وجرى مركب دين في غزة نزار عياش إن تسعة صيادين كانوا على متن الغزة، وقال نقيب الصيا

 .163اعتقالهم

  بان كي مون رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على فوز لألمم المتحدة العام األمينهنأ 
بحل  "إسرائيل"على تجديد التزام  ، في االتصال الهاتفي،، وحثهالكنيستفي انتخابات  حزبه
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" والمستحقة للسلطة إسرائيل" لى تسليم عائدات الضرائب التي تسيطر عليها حالياً وع ،الدولتين
 .164الفلسطينية

 21/3/2015السبت، 

  إن هنية إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماسقال بيان صادر عن مكتب ،
أكد روحاني وهنية  ،يانهاتف الرئيس اإليراني، وقدم له تعازيه ومواساته بوفاة والدته. ووفق الب

خالل االتصال الهاتفي على متانة العالقة بين الشعبين الفلسطيني واإليراني. وشدد هنية لروحاني 
 .165على محورية دور األمة اإلسالمية تجاه قضية فلسطين والقدس المحتلة

  قالت حركة حماس إنها لن ت لقي سالح المقاومة تحت أي ظرف من الظروف، ولن تتوقف عن
الغتيال مؤسس  11الـ قاومة االحتالل الصهيوني. وأضافت الحركة، في بيان، في الذكرى م

نها ماضية في "المقاومة" حتى تتحقق كامل أهداف الشعب أحركة حماس الشيخ أحمد ياسين، 
الفلسطيني في تحرير أرضه، ونيل استقالله. وأكدت الحركة، أن نهج الشيخ ياسين ومشروعه باقٍّ 

 .166، ويقاوم جرائمهلالحتاللذكراه في عين ويد كل مقاوم فلسطيني، يتصدى  ومستمر، وأن

  نشره على موقع  لهمحمد سمير، في بيان المصري  العسكري باسم الجيش المتحدثقال
نفقًا في مدينة رفح على الحدود مع  194اكتشفت ودمّرت الجيش المصري فيسبوك، إن قوات ال

16/3/2015و 2015 فبراير /مطلع شهر شباطبين  الممتدة ماقطاع غزة خالل الفترة 
167. 

 22/3/2015، األحد

  رسالة رسمية لمفوضة  التحرير الفلسطينية صائب عريقاتوّجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة
، باسم اللجنة التنفيذية للمنظمة، دعا فيها فيديريكا موغيرينيالخارجية لالتحاد األوروبي  العالقات

واتخاذ  ،تنفيذ التوصيات التي أوصى بها تقرير رؤساء البعثة في فلسطيناالتحاد األوروبي ل
قبل أن ينهار الوضع الحالي في القدس المحتلة بشكل  "إسرائيل" مواقف أكثر صرامة ضدّ 

 .168كامل

 في منزل نائب رئيس المكتب لقاًء موسعًا  دة حركتي حماس والجهاد اإلسالميأجرى وفدان من قا
. وذكر بيان صادر عن مكتب هنية، أن إسماعيل هنية في قطاع غزةالسياسي لحركة حماس 

تضّمن التأكيد على زيادة التنسيق والعمل المشترك والتحرك في  ،لساعات استمرالذي  ،اللقاء
مستويات مختلفة على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي بما يخدم القضية الوطنية 

 .169الفلسطينية
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  كان  حماس،، أنه اعتقل ستة فلسطينيين ناشطين في حركة له نفي بيا الشاباك،أعلن جهاز
بحوزتهم مواد لصنع عبوات ناسفة. وقال البيان إنه يشتبه بقيام الفلسطينيين الستة، وهم من قلقيلية 

إلى أن  الشاباك أشار. و "إسرائيل"الغربية المحتلة، بالتخطيط الرتكاب هجمات في  الضفةشمال 
ن خالل إقامتهم في األردن قبل أن يخضعوا لتدريب عسكري في قطاع حماس قامت بتجنيد الشبا

 .170غزة

  جيش اإلسرائيلي تدريبات عسكرية واسعة مفاجئة على طول حدود قطاع غزة. وشملت الأجرى
التدريبات مناورات في منطقة "غالف غزة"، وتحركات لآلليات العسكرية، وتخللها إحداث 

طالق نار بهدف التدريب  .171انفجارات وا 

  انتقد الرئيس األمريكي باراك أوباما تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي
في انتخابات  1948فلسطينيي حذر خالل حملته االنتخابية من "خطر" التصويت الكثيف ل

انتقد كذلك  الكنيست. وقال أوباما إن "هذا النوع من الخطابة مخالف للتقليد اليهودي العريق".
يات المتحدة "تدرس" خياراتها إلى أن الوال أوباما موقف نتنياهو إزاء إقامة دولة فلسطينية مشيراً 

 . 172جل السالم في الشرق األوسطمن أ

  مكين، إنه يجب على الكونجرس األمريكي إعادة النظر السيناتور األمريكي الجمهوري جون قال
الدولة الفلسطينية. إقامة لى قرار بشأن المتحدة إذا ما وافق مجلس األمن ع األممفي تمويل 

 The Cable Newsسي أن أن الـ  في مقابلة مع برنامج "حالة االتحاد" على ،وأضاف مكين

Network (CNN) ،173أن الرئيس األمريكي باراك أوباما يجب حتى أال يفكر في مثل هذا القرار. 

 23/3/2015، اإلثنين

  دونا موظفي البيت األبيض دينيس مك كبيرقالDenis McDonough  إن الواليات المتحدة تتوقع
الطريق أمام وأن تفسح  ،من االحتالل عاماً خمسين أن تنهي الحكومة اإلسرائيلية المقبلة قرابة 

ويجب أن يكون  عاماً  50وأضاف "يجب إنهاء احتالل استمر لحوالي  ،إقامة دولة فلسطينية
 .174"ه في دولة ذات سيادةوفي حكم نفس للشعب الفلسطيني الحق في العيش

  المقترحة لحل أزمة  "الورقة السويسرية"ناقش وفد سويسري مع خمسة فصائل فلسطينية في قطاع غزة
. وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل التي شكلتها حماس حكومة السابقةالموظفي 
إلى أن ممثلي الفصائل قدموا  وأشار، "عرض على الفصائل تفاصيل الوثيقة السويسرية الوفد"مزهر إن 

لحل إذا ما توفرت اإلرادة الحقيقية  اً مهم اً وأكدوا أنها تشكل أساس ،استفسارات واقتراحات على الوثيقة
 .175لذلك
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  قال مصدر أمني مختص باألمن التقني إن وحدات من المقاومة اكتشف حشرات إلكترونية طائرة
رة لرصد تحركات عناصر من المقاومة اع غزة، مسخ  ال تتجاوز حجم العصفور الصغير في قط

بهدف الوصول من خاللهم لمكان الجنود األسرى. وأكد المصدر لموقع "المجد األمني" أنه بعد 
تحليل الصور الملتقطة من خالل هذه الحشرات تبين أن هناك أهداف وصور للجنود الصهاينة 

 .176مخزنة في ذاكرتها لكي تبحث عنهم

 عن نداء وجهه لحشد مؤيديه  1948لوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لفلسطينيي اعتذر رئيس ا
، وصف بأنه عنصري. وقال نتنياهو، إنه يقر بأن 17/3/2015في يوم انتخابات الكنيست 

إلى أنه لم يكن يقصد اإلساءة، وأنه يتأسف لما بدر  ، مشيراً 1948فلسطينيي ت بتصريحاته مس  
 .177عنه

  مسربة من داخل السجون السورية عن وجود عدد ممن يعتقد بأنهم فلسطينيون ال الصوركشفت
. وقال رئيس السورينظام البين آالف الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت على يد 

، إن الصور ، التابعة للحكومة الفلسطينيةالهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين بسورية
 .178تحت التعذيب في سجون النظام السوري فلسطينياً  39المسربة كشفت عن موت 

 24/3/2015الثالثاء، 

 قوة الفلسطينية في لبنان المشرفة على أمن المخيمات ،أطلقت اللجنة األمنية الفلسطينية العليا ،
 .179عنصراً  خمسون، قوامها أمنية مشتركة في مخيم المية ومية

 من مؤامرة الحكومة اإلسرائيلية  ،القواسميعلى لسان المتحدث باسمها أسامة  ،حذرت حركة فتح
وقال القواسمي  لتصفية القضية الفلسطينية. القاضية بتجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة تمهيداً 

ورفع مسؤوليتها القانونية  ،مبادرة اعتبار قطاع غزة محرراً  "إسرائيل"ستبعد طرح تال  حركة فتح إن
س األمن حول إقامة الدولة الفلسطينية في القطاع، باعتبارها قوة احتالل، وتقديم مشروع لمجل

 .180مقابل موافقتها على بناء مطار وميناء بحري وهدنة طويلة األمد

 أسلوب "المقايضة" بين حاجات  أصدرته، رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان
، محذرة من الوقوع قيود اومة االحتالل اإلسرائيلي دون أيّ الشعب الفلسطيني وحقه في مواصلة مق

 .181في شرك "كمين سياسي دولي" لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة

  مليون دوالر  52.8قال مندوب الجزائر لدى الجامعة العربية السفير نذير العرباوي إن بالده قدمت
5102 ةالجاري للسنةأمريكي، لدعم الموازنة الفلسطينية 

182. 
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  مليون دوالر أمريكي؛ إلغاثة األسر  1.2يا قّدمت لها تبرعًا بقيمة ونروا إن ألماناأل وكالةقالت
في بيان  ا،ونرو األوقالت  .2014في صيف اإلسرائيلي  عدوانالمتضررة في قطاع غزة، جراء ال

أسرة لمخصصات بدل اإليجار، ولتنفيذ اإلصالحات  985 صرف دفعات نقدية لـتلها، إنها س
 .183للمساكن

 25/3/2015، األربعاء

 من رام هللا عبر  رامي الحمد هللا، فور وصوله قطاع غزة قادماً  الفلسطينيعهد رئيس الوزراء ت
نه جاء بتوجيهات أ ، بالحفاظ على وحدة الدولة الفلسطينية، مؤكداً (Erezبيت حانون )إيرز معبر 

، صفحة االنقسام إلى غير رجعة يّ  من الرئيس محمود عباس لتكريس المصالحة الفلسطينية، وطَ 
لجميع  : "سنجد حلوالً الحمد هللا وقال لتحقيق الشراكة الكاملة بتحمل المسؤولية في كل شيء.

نه ال يمكن لهذا الحل أن يكتمل أو يتحقق دون تسليم المعابر لحكومة  الموظفين المدنيين، وا 
على منها لحث الدول  التوافق الوطني لتمكينها من إطالق العنان لعملية مأسسة، كمقدمة ال بدّ 

 .184الوفاء بالتزاماتها إلعادة إعمار غزة"

  ريعي الفلسطيني عزيز دويك إلى محاكمة رئيس المجلس التش إسرائيليةأجلت محكمة
 .185على التوالي 13الـ لك للمرة ، وذ17/5/2015

 رامي  الفلسطينيالقيادي في حركة حماس، إن حركته اتفقت مع رئيس الوزراء  ،قال خليل الحية
تشكيل لجنة مشتركة لحل كل المشاكل التي يعاني منها أهالي قطاع غزة بشكل  ىعلالحمد هللا 

، أن حماس اطلعت على ما في جعبة اجتماع وفد الحركة مع الحمد هللاعقب  ،الحيةوأكد  تام.
 .186رئيس الوزراء من برامج ومخططات لحل األمور العالقة كافة

  اوراتها بشأن الوثيقة السويسرية لحل أزمة أن الفصائل الفلسطينية تواصل مش حماسأّكدت حركة
، إنها قامت بإبالغ الوفد السويسري لها في بيان وقالت،موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة. 

"جيدة" من حيث المبادئ واألسس، غير أن هناك  الموظفينبأن الوثيقة التي اقترحها لحل أزمة 
 .187"تتعارض مع مبادئ الوثيقة ذاتها"ت التي العديد من المالحظات على بعض البنود واإلجراءا

  تسلم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو كتاب التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة من الرئيس
، حيث ستكون أمامه أربعة أسابيع لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد رؤوفين ريفليناإلسرائيلي 

 .188ألسبوعين إضافيين

  189القدس وحدة سكنية جديدة بمستعمرة هار حوما شرقي 500,1ميد بناء تج "إسرائيل"قررت. 
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  الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من  فريقكشف
قضوا  404بينهم من  ،ضحية 1,050في سورية وصل إلى  زمةأبناء مخيم اليرموك منذ بداية األ

تحت  117برصاص قناص، و 134وبطلق ناري،  157و، بسبب الحصار 172وجراء القصف، 
 .190اختطافهمقتلهم بعد تّم  12الجئًا ميدانيًا، و 19التعذيب، في حين سجل إعدام 

  حديث للرأي أن أغلبية األلمان يرون أنه يتعين على بالدهم االعتراف بدولة  استطالعكشف
الجتماعية والتحليل اإلحصائي للدراسات ا أجراه معهد فورسا ، الذيفلسطين. وأظهر االستطالع

The Forsa Institute for Social Research and Statistical Analysis  بتكليف من مجلة
، ولم %15من األلمان يؤيدون هذه الخطوة، بينما يرفضها  %71أن األلمانية،  Stern شتيرن
 .191موقفهم تجاه هذا األمر ،الذين شملهم االستطالعمن  %14يحدد 

 26/3/2015 الخميس،

  حركته لن تترك غزة ومعاناة أهلهاخالد مشعل أن  رئيس المكتب السياسي لحركة حماسأكد، 
على مشعل تعمل ليل نهار من أجل تخفيف معاناة سكان قطاع غزة". وأكد  وقال: "إن الحركة

د شدو  ،ثبات حماس الراسخ على مواقفها في قضايا الثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها المقاومة
أن الحركة ستبقى مستمرة على طريق الجهاد واالستشهاد، وستحرر الضفة الغربية كما  على

 .192قطاع غزة، وستحرر األرض والم قدسات

  الفلسطينية عن دعمها لقرار السعودية ومجلس التعاون الخليجي والدول  السلطة رئاسةأعربت
على وحدة اليمن ودعم الشرعية فاظ الرامية إلى الح الحزم" ية "عاصفةالعربية المشاركة في عمل

والتمسك  ،أهمية االستجابة لدعوة الحوار التي نادى به مجلس التعاون الخليجي علىوأكدت  ،فيه
 .193واستقراره ووحدة ترابه الوطني ،واستعادة أمنه ،لتحقيق مصالح الشعب اليمني بالحوار سبيالً 

  قطاع غزة حيث عقد سلسلة اجتماعاتل تهزيار رامي الحمد هللا الفلسطيني الوزراء  رئيساختتم 
 2014 سنةمن ميزانيتها ل %47وشدد على أن الحكومة خصصت  .ولقاءات مع قادة الفصائل

مليون دوالر  800، وقامت بتخصيص 2015من الموازنة الطارئة لسنة  %50لقطاع غزة، و
 .194ي الضفةمليون دوالر للمشاريع التطويرية ف 300للمشاريع التطويرية في القطاع، و

  رامي الحمد رئيس الوزراء الفلسطيني قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، إن زيارة
لم تعمل على وضع إجراءات فهي  ،قطاعالأزمات  لم تأت  بجديد بخصوص حلّ لقطاع غزة هللا 

 .195، والمتمثلة باإلعمار ورواتب الموظفين وغيرهاقضاياال عملية وواقعية من أجل حلّ 

 ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي إلى "ضرورة إنهاء االنقسام،  دعا
والذهاب إلى تحقيق الوحدة الوطنية.. وبلورة استراتيجية سياسية موحدة، تقوم على أساس 
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المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني وتحقيق األهداف التي ال نختلف حولها، ويعذر بعضنا بعضًا 
ف حوله، بما يحفظ حقوق شعبنا في كامل أرضه، ويصون حق العودة لشعبنا، ويحمي فيما نختل
 .196ة ويقويها"المقاوم

  منظمة العفو الدولية ذكرتAmnesty International من بينها  ،أن جماعات مسلحة فلسطينية
الجناح العسكري لحركة حماس، ارتكبت جرائم حرب في عدة هجمات عندما أطلقت الصواريخ 

وقال  .2014صيف في قطاع غزة  علىالحرب خالل  "إسرائيل"تجاه  عشوائياً  الهاونئف وقذا
إن "حقيقة أن الجماعات  ،، مدير شؤون الشرق األوسط بالمنظمةPhilip Lutherفيليب لوثر 

المسلحة الفلسطينية تبدو أنها نفذت جرائم حرب بإطالق عشوائي للصواريخ وقذائف الهاون ال 
 .197رائيلية من التزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدولي"يحل القوات اإلس

 التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول صواريخ المقاومة  وصفت حركة حماس
ادل، ، بأنه "غير منصف وغير ع2014في صيف  الفلسطينية خالل الحرب على قطاع غزة

س إسماعيل رضوان "من الواضح أن حماركة وقال القيادي في ح .ويساوي بين الضحية والجالد"
منظمة العفو الدولية خضعت للضغوط اإلسرائيلية واألمريكية، وهذا يمثل انحيازًا لالحتالل 

 .198الصهيوني على حساب ضحايا الشعب الفلسطيني"

  "إن "دخول الكنيست ليس  ،أيمن عودة 1948 فلسطينيلقال رئيس "القائمة العربية المشتركة
نما أحد أشكاله"، الفتًا إلى أن الذين  ل، وهو ليس بديالً باالحتال اعترافاً  عن النضال الشعبي وا 

 ويلجؤون للسلطة القضائية عند أيّ  يقاطعون انتخابات الكنيست يشاركون في االنتخابات البلدية
 .199إشكالية

 أعلى عدد ضحايا من المدنيين  تشهد 2014 أن سنة أوتشاالتقرير السنوي الصادر عن  جاء في
على ، فإن الحرب اإلسرائيلية "حياة مجزأة"بعنوان  صدرالذي  ،التقرير وبحسب .1967 سنة منذ

قتيل في صفوف المدنيين، من  1,500ما يزيد عن "أوقعت  2014قطاع غزة في صيف سنة 
. وفي الضفة "، وتركت حوالي مئة ألف نسمة من السكان دون منازلطفالً  550بينهم أكثر من 

، في أعلى 2014 سنةآخرون في  6,028وأصيب ، فلسطينياً  58لتين استشهد القدس المحتشرقي و 
في عمليات هدم قام  %31بلغت نسبته  ارتفاعاً  تشهد 2014 سنةوقال التقرير إن  رقم منذ سنوات.

مبنى  118، وجرى تدمير جفي المنطقة  ةالمانح الدول بها الجيش اإلسرائيلي لمساعدات ممولة من
2012 في سنة مبنى 79، و2013 في سنةمبنى  90قابل من هذه المباني، م

200. 

  أصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية حكمًا على رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الشيخ رائد
 .201تنفيذ بتهمة "التحريض على العنف"مع وقف ال ثالثة أشهرشهرًا و  11الفعلي  بالسجنصالح، 
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  وذلك خالل عودية، على أوضاع محافظة قلقيليةالسوفدًا من  قلقيلية رافع رواجبة محافظأطلع ،
أوضح الوفد أن هدف زيارته كسر حاجز الدخول إلى فلسطين، و لقائه الوفد في مقر المحافظة. 

موجهًا نداء إلى سكان السعودية بالحضور لمشاهدة معاناة أهل فلسطين، وفي ختام الزيارة قام 
 .202الوفد بجولة حول الجدار

 27/3/2015الجمعة، 

 ر الدفاع اإلسرائيلي موشيه مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه قبل توصية وزي قال
األمنية المختلفة، التي تنص على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية. وجاء  واألجهزة يعلون

 "إسرائيل"لمصالح  اً وحفظ ،قررت تحويل أموال الضرائب ألسباب إنسانية "إسرائيل"ن إفي البيان 
 .203كذلك

 ن ده من قرارات من القمة العربية وا  قال الرئيس محمود عباس إن فلسطين حصلت على ما تري
"تأتي القمة العربية في وقت فيه شبه إجماع  ،بعد وصوله شرم الشيخ ،المطلوب هو تنفيذها. وقال

 ،ف الذي اتخذ بهذا الحزمفيما يتعلق بقضية اليمن، ونأمل من العرب أن الموق ،وهذا مهم، عربي
في قضايا بلدان أخرى تعاني من الفتن الداخلية  أن يؤخذ أيضاً  ،من العرب ،وسمي عاصفة الحزم

واالنشقاقات واالنقسامات مثل سورية والعراق وفلسطين وليبيا والصومال، فنأمل أن يلتفت إلى هذه 
 .204األمور"

 9/11/2014منذ افتتاحه في  صالة جمعة، أ قيم في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أول ،
بنحو أربعة آالف مصلٍّ  هفي بلدة العيزرية القريبة من القدس. وقدر عدد المصلين الذين صلوا في

 .205من النساء ينمن الرجال وألف

  على حركة حماس في آخر نسخة من قائمته "السوداء" للمنظمات اإلرهابية،  األوروبيأبقى االتحاد
جاء عن طريق  5110 سنةقرار قضائي سابق أكد أن إدراج الحركة على القائمة في على الرغم من 

 .206الخطأ

  أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن فرنسا ستتحرك في مجلس األمن الدولي إلصدار
 .207والفلسطينيين "إسرائيل"كبرى لتسوية في الشرق األوسط بين  اً قرار يحدد خطوط

  الدولية لحقوق اإلنسان دراليةيالفاستعرضت The International Federation for Human 

Rights ، في تقرير ن شر بعنوان "محاصرون وم عاقبون: السكان المدنيون في غزة أثناء عملية
اإلنسانية من قبل الجيش اإلسرائيلي  الجرف الصامد"، أدلة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضدّ 

أيضًا على أن إطالق الصواريخ الفدرالية . وتؤكد 2014 صيف خالل الحرب على قطاع غزة في
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قد  ،والذي أدى إلى وفيات في صفوف المدنية ،العشوائية من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية
 .208يرقى بدوره إلى مصاف الجرائم الدولية

 28/3/2015السبت، 

  د مشاركته بالقمة العربية في محمود عباس لصحيفة األيام الفلسطينية، بع الفلسطينيقال الرئيس
 .209"عاصفة حزم" في فلسطين على غرار اليمنيأمل من العرب أن يقوموا بـ هنإشرم الشيخ، 

  وخيار الشعب اليمني  ،وقوفها مع الشرعية السياسية في اليمن ،في بيان لها ،حماسأكدت حركة
اليمن وأمنه واستقراره، والحوار  أنها تقف مع وحدةإلى قراطيًا، الفتة و الذي اختاره وتوافق عليه ديم
 .210والتوافق الوطني بين أبنائه

   النمساوية فيينا عن ميالد تجمع الشباب الفلسطيني في أوروبا في محاولة  العاصمةفي  علنأ
 .211لتوحيد العمل الوطني الفلسطيني في القارة األوروبية

 29/3/2015األحد، 

 القمة العربية في خالل ئيس محمود عباسر لبمطالبة احركتا حماس والجهاد اإلسالمي  نددت 
باتخاذ مواقف مماثلة لـ"عاصفة الحزم" في فلسطين. وقال مشير المصري،  يةمصر ال شرم الشيخ

وكما لم ترحم بنيامين نتنياهو فإنها لن  ،القيادي في حماس، إن "من ينال طرف غزة لن ترحمه
داود شهاب إن "تصريحات عباس  يمتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمقال الو . "ترحم عباس

 .212"مسمومة، وتستهدف اإلطاحة بكل مساعي الوحدة الوطنية والوئام الداخلي

  ًمن  قال القيادي جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه ال أحد في الحركة بدءا
من، الرئيس محمود عباس، يدعو إلى عمل عسكري في قطاع غزة، على غرار ما يحدث في الي

نها  .213هئلكنهم يريدون من الدول العربية الحزم في التعامل مع االنقسام الفلسطيني الداخلي وا 

 لتحرير فلسطين، في بيان لها، العملية العسكرية التي ينفذها التحالف  الشعبيةالجبهة  دانت
هذا البلد ل شؤون الداخليةالفي  "التدخل"العربي بقيادة السعودية في اليمن، وأكدت رفضها ما سمته 

 .214العربي

  للدراسات ارتفاع عدد األسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة في  فلسطينأكد مركز أسرى
 .215أسيراً  480سجون االحتالل إلى 

  في بيان نشره على  ،الرسمي العميد محمد سميرالمصري أعلن المتحدث العسكري
الممتدة خالل الفترة  فيسبوك، أن قوات حرس الحدود في الجيش المصري تمكنتالموقع 
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فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال  22من اكتشاف وتدمير  27/3/2015–20
 .216سيناء على حدود غزة

  الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ 26الـ في ختام دورتها  العربيةدعت القمة ،
1/4/2015من 

217. 

 30/3/2015، اإلثنين

 لحفاظ ل الوطني مؤتمر"خالل  ،لمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيةدعا نائب رئيس ا
تستند إلى "امتالك  تبني استراتيجية فلسطينية وعربية، في غزة، إلى ("9) الفلسطينيةعلى الثوابت 

أن فصائل  اً اإلسرائيلي، مؤكد أدوات القوة المتعددة بما فيها القوة العسكرية"، في مواجهة االحتالل
"إنما هو من داخل مربع  عن الضفة، وأن الحديث عن التهدئةمة ال تقبل بفصل غزة المقاو 

أن  علىهنية كد المقاومة؛ إللزام العدو بالتفاهمات التي توقفت الحرب على غزة بموجبها". وأ
 .218الهدف األساسي للحركة هو التحرير الكامل لألراضي الفلسطينية

  يحيى حوراني في سورية الحركة القيادي في في بيان لها، اغتيال ،حماس حركةأعلنت، 
 العاصمة السورية ، في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب"أبو صهيب"المعروف بـ

 .219على أيدي مجهولين، دمشق

  نفى مكتب مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المزاعم
 عن أموال الضرائب الفلسطينية قررت اإلفراج اإلسرائيليةمة حكو الأن التي تحدثت عن  اإلسرائيلية

االحتالل اإلسرائيلي،  مقابل امتناع منظمة التحرير عن التوجه للمحكمة الدولية برفع شكاوى ضدّ 
 .220بهدف تحسين صورة نتنياهو أمام العالم قررت التراجع عن احتجاز األموال هاوأكد أن

 ئر السبع المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي، من مدينة ينة بة في مدمة المركزيالمحك دانت
على ة، العمل : النشاط في منظمة إرهابية، االنضمام لمنظمة إرهابيمنها، "ةأمني"ة تهم غزة، بعد

اتهمت أن  جاء ذلك أن بعد، باإلضافة إلى تهمٍّ أخرى. إلحاق األضرار باألمن القومي اإلسرائيلي
ة ، وبإنتاج مواد قتاليتصنيع الصواريخ لصالح حركة حماسام بيقالبأبو سيسي  "إسرائيل"

 .221أخرى

  إيهود أولمرت دانت المحكمة المركزية في القدس رئيس الحكومة السابقEhud Olmert  بارتكاب
والحصول على غرض بالخديعة في ظروف خطيرة، في إشارة  ،: خيانة الثقةجنائيتينمخالفتين 

لنسكي موشيه طت من رجل األعمال اليهودي األمريكي إلى حصوله على مئات آالف الدوالرا
Moshe Talnski 222من دون أن يبلغ عنها سلطات الضريبة أو مراقب الدولة كما يلزمه القانون. 
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 أن القيمة اإلجمالية لألضرار التي الفلسطينيأعدتها وزارة االقتصاد الوطني  ،أفادت دراسة ،
، 2014سنة صيف غزة في يلي على قطاع العدوان اإلسرائ خالللحقت بقطاع الصناعة 

 .223ماليين دوالر 106بلغت 

  غزة لكسر قطاع أعلن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي أنه على استعداد لإلبحار تجاه
. وأكد بيان صدر عن "القيادة الدولية ألسطول الحرية"، أن 2015خالل سنة  عنهاالحصار 

 .224تجاه غزة 2015ف أسطول الحرية الثالث سينطلق في صي

 31/3/2015، الثالثاء

 وحدة سكنية  2,200سيتم بموجبها بناء  خطيط والبناء" في القدس، على خطةصادقت "اللجنة المحلية للت
سكنية وحدة  300للمقدسيين في المنطقة الواقعة بين جبل المبكر وأبو ديس. وتتضمن الخطة ترخيص 

 .225قانوني" بناؤها بشكل "غير في المنطقة، والتي تمّ 

  ّوزير االقتصاد الوطني، استقالته من و  الفلسطيني نائب رئيس الوزراء ،مصطفى محمدم قد
 . 226رامي الحمد هللامنصبه إلى رئيس الوزراء 

  فيأولى جلسات دورته العشرين، بعد االنتخابات العامة التي جرت  اإلسرائيلي الكنيستافتتح 
، تصريح الوالء )اليمين نائباً  120لغ عددهم . وأدى جميع نواب الكنيست البا17/3/2015

رفضوا ترديد النشيد  عربياً  نائباً  16، لكن رؤوفين ريفلينالدستورية( بحضور الرئيس اإلسرائيلي 
 .227الوطني اإلسرائيلي مع بقية النواب اإلسرائيليين

  عن الفرد هموكيد  الدفاعذكر مركزCenter for the Defence of the Individual (Hamoked) 
خالل الحرب على قطاع غزة في  استشهدوافلسطينيًا  19أن السلطات اإلسرائيلية تحتجز جثامين 

 .228لكشف عن هوياتهموأن هناك مساع ل ،أن الجثث ما زالت مجهولة الهوية، و 2014صيف 

  ّعام منظمة التعاون اإلسالمي إياد مدني المسلمين على زيارة مدينة القدس ومقدساتها،  أمين حث
مدني، في  قالأن زيارته للقدس تطبيع مع المسجد األقصى ومع القدس والمقدسيين. و  وأكد على

مثل "ن إكلمة له في افتتاح أعمال لجنة الشؤون اإلسالمية واالقتصادية والثقافية التابعة للمنظمة، 
 الثالثة مل منظومة زيارة المساجدهذه الزيارة التي أقرها مجمع الفقه اإلسالمي ورغب فيها، تك

 .229"التي تشد إليها الرحال
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