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 اليوميات الفلسطينية
 2015نيسان/ أبريل 

 1/4/2015األربعاء، 

  شهد مقر المحكمة الجنائية الدولية بمدينة الهاي بهولندا، حفاًل خاصًا بمناسبة انضمام فلسطين
بالمحكمة. وخالل الحفل، سلمت رئيسة المحكمة نسخة خاصة من  123لتصبح العضو رقم 

الذي قال إن انضمام بالده للمحكمة  ،رياض المالكي ميثاق روما لوزير الخارجية الفلسطيني
وقال  خطوة بأنها لحظة تاريخية.السيسهم في تحقيق عالمية نظام روما األساسي، ووصف 

المالكي إن الحكومة الفلسطينية ستمهل المحكمة الوقت الكافي إلجراء تحقيق مبدئي في جرائم 
إذا طلبت المحكمة  م أي فلسطيني مشتبه بهوأكد أن حكومته لن تتردد في تسلي ،2014حرب غزة 

 .1ذلك

  إن إعالن المحكمة الجنائية قبول فلسطين عضوًا كاماًل بيانًا قلت فيه حماسأصدرت حركة" :
فيها هو خطوة أولى من ِقبل المجتمع الدولي لعزل الكيان الصهيوني المجرم، ورفع الحصانة 

التي نفذها بحق أبناء شعبنا، وبحق أرضنا  وجرائم الحرب والغطاء عن جرائمه ضّد اإلنسانية
ومقدساتنا". وطالبت حماس السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها الرسمية، والعمل بجدية بالغة 

 .2لمالحقة قادة العدو الصهيوني في كل القضايا

 ة دانت "إسرائيل" انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وجاء في بيان لوزارة الخارجي
اإلسرائيلية إن "القرار الفلسطيني باالنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية إلطالق مالحقات 

"إن حكومة السلطة الفلسطينية المتعاونة  ، وأضافت:سياسي ووقح وخبيث" ،قضائية ضّد إسرائيل
مع حركة حماس اإلرهابية التي ترتكب جرائم حرب هي آخر طرف يمكنه التهديد بمالحقات 

 .3ية أمام محكمة الهاي الدولية"قضائ

  قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "إننا لن نقبل ما تفرضه إسرائيل علينا بخصوص
ذا لم ينجح التحكيم  أموالنا المحتجزة لديهم، ونريد التحكيم في الموضوع حسب اتفاقية أوسلو، وا 

 .4نذهب إلى محكمة الجنائية الدولية"

 ضي القضاة ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إلى التعامل مع دعا محمود الهباش، قا
حركة حماس بمنتهى الحزم، متهمًا الحركة بأنها أجازت لنفسها استخدام القوة العسكرية "في 

 .5االنقالب على السلطة، وقتلت المواطنين وعناصر األمن الوطني"

  ّمن أن نتيجة االنتخابات اإلسرائيلية حماسلحركة مشعل، رئيس المكتب السياسي  خالدر حذ ،
نتيجة االنتخابات إن  ،لبي بي سيلتقلل من فرص التوصل إلى السالم في المنطقة. وقال مشعل 
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ن "حماس لم تكن تسعى إلى إ قال ،2014عني المزيد من التطرف. وفي إشارة إلى حرب غزة ت
لهجمات على إسرائيل سوف إن "ا مشعل وقال .أي تصعيد، لكنها اضطرت للدفاع عن نفسها"

لكنه أكد على أن حماس "حريصة  ،"تستمر طالما استمر االحتالل، والعدوان، والحرب والقتل
 .6"تسعى فقط وراء األهداف العسكرية على احترام القوانين الدولية اإلنسانية وأنها

  الحديث أكدت حركة حماس عدم وجود مخطط إلقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، معتبرة أن"
القطاع والتنصل من المصالحة". وقال القيادي في حماس  في ذلك يستهدف التحريض ضدّ 

إسماعيل رضوان إن تصريحات الرئيس محمود عباس في كلمته خالل القمة العربية، التي 
في القاهرة، حول مخطط إسرائيلي إلقامة دولة في  2015في نهاية آذار/ مارس اختتمت أعمالها 

 .7القطاع وتهّربًا من المسؤولية تجاهه نهائيًا" "تحريضًا ضدّ تعّد  ،غزة

  إنزال عقوبة اإلعدام الكنيست اإلسرائيلي الجديد، في أول يوم عمل له،  هقترحاجاء أول مشروع قانون
مشروع القانون بـ"عقوبة ويعرف قتل فيها إسرائيليون. ممن يدانون بعمليات ي   ،بالفدائيين الفلسطينيين

 .8، عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا"Sharon Gal قدمه شارون جال خربين"،إعدام للم

  قال المقدم في سالح البحرية اإلسرائيلي رونين حجاجRonen Hajjaj " منظومة  " أقامتإسرائيلإن
 .9حواجز بحرية متطورة على خط الحدود البحرية مع لبنان وقطاع غزة، لمنع أي اختراق بحري

 2015 مارس /وقيون إن مئة الجئ فلسطيني قضوا في سورية خالل شهر آذارقال ناشطون حق ،
مجموعة العمل من قضوا تحت التعذيب في سجون النظام. وبّينت معطيات نشرتها  83بينهم 

ألف الجئ فلسطيني سوري فّروا من سورية إلى الدول المجاورة،  88أن  أجل فلسطينيي سورية
يني وصلوا إلى أوروبا خالل السنوات األربع األخيرة، فارّين ألف الجئ فلسط 28إلى جانب نحو 

 .10من ويالت الصراع الدائر في سورية

  ي جون باينر مريكاأل الكونجرسأكد رئيسJohn Boehner في زيارة  "إسرائيل"، الذي وصل إلى
الواليات الروابط بين "لتقديم التهاني لبنيامين نتنياهو بمناسبة فوزه في االنتخابات، أن  رسمية

سرائيل قوية كما كانت دائماً  يتعاون بلدانا على العديد من المستويات "باينر: . وأضاف "المتحدة وا 
ن الروابط بين بلدينا ، فإالمختلفة. وبينما قد يكون لدينا خالفات سياسية بين الحين واألخر

 .11"قوية

 2/4/2015، الخميس

  مليون شيكل  50و"إسرائيل" بخصم مبلغ مليار اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا
مليون دوالر( من أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية المحتجزة لديها بغير وجه  264.2)نحو 
 .12حقّ 
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  عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن ذهاب السلطة الفلسطينية بقيادة  ،الزهارقال محمود
انتقد دف لتحسين شروط التفاوض مع االحتالل. و ته اس إلى المحكمة الجنائية الدوليةمحمود عب

وصف و ، إعادة إعمار قطاع غزة في حديث لفضائية األقصى، أداء عباس في إدارة ملف ،الزهار
 .13ها في إعادة اإلعمارمد هللا بحكومة الحصار، لضعف أدائحكومة الح

 فجر الل اإلسرائيلي إقدام االحتفي بيان صحفي،  ،بشدة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استنكرت
والقيادية في  ،على اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ،2/4/2015يوم الخميس 

 .14الجبهة، خالدة جرار

 وجه عوفر شيلح Ofer Shelah رئيس لجنة بناء القوة العسكرية المتفرعة عن لجنة الخارجية ،
في  غزةقطاع الل العدوان على خ "إسرائيل"واألمن في الكنيست، انتقادات شديدة ألداء 

 .15من دون أي إنجاز يوماً  51حارب  إن الجيش اإلسرائيليوقال  ،2014صيف 

 "عن إطالق  ،أعلنت الحملة الدولية للتضامن مع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي "تضامن
ته في كن مع حريتهم"، وذلك في مؤتمر صحفي عقد حملتها للعام الثالث تحت شعار "ألنك حرّ 

 .16مة اللبنانية بيروتنقابة الصحافة في العاص

  عن قلقها البالغ حيال سالمة وحماية المدنيين الفلسطينيين  ،في بيان لها ،ونروااألأعربت وكالة
والسوريين في مخيم اليرموك. وطالبت الوكالة جميع األطراف باحترام التزاماتها بضمان حماية 

 .17تمدنيين والتقيد بهذه االلتزاماال

 3/4/2015الجمعة، 

 خالل مكالمة  ،ي باراك أوبامامريكأبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس األ
من  ،التوصل إليه في لوزان حول البرنامج النووي اإليراني الذي تمّ  "،هاتفية، أن "اتفاق اإلطار

 .18الذرية، وأن يهدد بقاء "إسرائيل"أن يمهد الطريق أمام طهران لحيازة القنبلة  ،شأنه إذا ما طبق

  دعا إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى حقن فوري للدماء في مخيم
، إلى تحييد المخيم وزعه مكتبهفي تصريح  ،هنية دعاو  اليرموك لالجئين الفلسطينيين في سورية.

 .19وأبناء الشعب الفلسطيني عن الصراع

  و المكتب السياسي لحركة حماس، وجود اتصاالت جرت في اآلونة األخيرة ، عضالرشقنفى عزت
وعقد هدنة طويلة المدى  ،بين حركة حماس والحكومة اإلسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية في غزة

ال تغيير على موقف حماس الثابت والراسخ برفض أي "وقال:  ؛مقابل حكم ذاتي في الضفة الغربية
ن ما يزعمه بعض قيادات السلطة عن مثل هذه اللقاءات هو مواصلة لقاءات مع اإلسرا ئيليين، وا 
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اللغة بين حماس واالحتالل على أن "الرشق  كد. وأ"لحملة األكاذيب والتشويش على حماس ومواقفها
 .20هي لغة المقاومة والصمود حتى دحر االحتالل.. وأن االحتالل ال يفهم إال لغة القوة"

 قرارًا  319أصدر  اإلسرائيلي ن االحتالللمركز أسرى فلسطين رياض األشقر إ يالناطق اإلعالم قال
معظمها تجديد اعتقال. وأضاف األشقر أن هذه األعداد تشكل ارتفاعًا  ،2015سنة منذ بداية إداريًا 
 .21قراراً  51القرارات اإلدارية  والتي بلغت فيها ،2014سنة من نفسها الفترة بمقارنة  %500بنسبة 

 4/4/2015بت، الس

 الدولة  وبين عناصر تنظيم تواصلت االشتباكات العنيفة بين مسلحين من فصائل معارضة عدة
 .على األطراف الشرقية لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، (داعش) اإلسالمية

مع  ، تزامناً وقالت الهيئة السورية لإلعالم إن عدة كتائب ثورية تحركت لمؤازرة ثوار مخيم اليرموك
صابة آخرين  ،ي من قبل قوات النظامقصف صاروخي وجوّ  مما أسفر عن مقتل شخصين وا 

 .22بجروح خطيرة

 حركة حماس  ،في مقابلة على تلفزيون العرب، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتهم
اء مصر، إقامة دولة في غزة ي ضاف لها أراض من سين على نظرية إسرائيلية تنص على ةوافقبالم

كبار قادة من بمشاركة في هذا الشأن و  "إسرائيل"بين حماس وتجري حوارات ولقاءات وأن 
القضية الفلسطينية أنتج حركات إرهابية في المنطقة وهي ستصل إلى  ن عدم حلّ إ وقال حماس.

 .23ن، أن يده ممدودة للسالمييفي رسالة لإلسرائيل ،عباسوأكد  ."إسرائيل"

 سياسي لحركة حماس خالد مشعل جميع األطراف المعنية إلى سرعة إنقاذ دعا رئيس المكتب ال
. وشدد جلبشكل عاو  ،الذين يتعرضون للقتل والحصار ،الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك

 مشعل على ضرورة تحييد مخيم اليرموك وكل المخيمات الفلسطينية عن الصراع السوري المؤلم.
لى و  ،لالقتتال فوريالوقف لاإلى  دعوتهاكما جددت حركة حماس  حقن دماء الفلسطينيين ا 

 .24ق، وتجنيبهم مزيدًا من المعاناةاألبرياء في مخيم اليرموك الفلسطيني بالعاصمة السورية دمش

  تفقد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الحدود الشمالية الشرقية لقطاع
لقيادي السياسي والعسكري للحركة وحشدًا من جنود غزة، التقى خاللها بقيادات من الصف ا

 .25كتائب القسام المرابطين على الثغور

  سطينية محمود عباس أن تصريحات رئيس السلطة الفل ،حسام بدران حماسأكد القيادي في حركة
"تعكس شعوره بالخوف والعزلة بسبب مواقفه من االحتالل اإلسرائيلي التي  المتكررة بحق حماس

مع المزاج الشعبي العام". واتهم بدران الرئيس عباس بإيصال القضية الفلسطينية إلى تتعارض 
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بسبب "األداء السياسي والخيارات القائمة على التفاوض العبثي مع  ،"المأزق" الذي تعيشه اآلن
 .26االحتالل اإلسرائيلي"

  األمم ل التحالف و دو ، في بيان له، المعارض خالد خوجة "االئتالف الوطني السوري"طالب رئيس
التحرك العاجل إلنقاذ مخيم اليرموك من براميل بشار األسد وسكاكين "المتحدة والدول العربية بـ

المخيم يتعرض إلرهاب "إن خوجة . وقال "تنظيم داعش، اللذين يهاجمان المخيم بشكل متزامن
 .27"امنة من نظام األسد وتنظيم داعشووحشية شديدة ومتز 

  كريس غانيس قالChris Gunness إن "الوضع في اليرموك ا، المتحدث باسم وكالة األونرو ،
ومصدر للعار العالمي. اليرموك اختبار وتحّد للمجتمع الدولي. يجب أال  ،مهين إلنسانيتنا جميعاً 

 .28نفشل. إن مصداقية النظام الدولي نفسها على المحك"

  التي  "نسانية غير المسبوقةاألوضاع اإل"حذر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان من
طفل، يعيشون تحت القصف واالشتباكات  3,500ألف مدني، بينهم أكثر من  20يشهدها قرابة 

دخول المخيم،  منذ محاولة ما يعرف باسم تنظيم داعش ،العنيفة والمتواصلة في مخيم اليرموك
رسالة إلى  شخصًا على األقل. ووجه المرصد 12، وهو ما أدى إلى مقتل والسيطرة عليه

المفوضية األوروبية لحقوق اإلنسان للضغط على النظام السوري لحماية سكان المخيم ورفع 
 .29حصاره عنهم، بصفته المسؤول األول عن أوضاعهم

 5/4/2015األحد، 

  ألفي شخص من سكان مخيم اليرموك  نحوأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق إخراج
منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق أنور عبد الهادي ممثل ورة، وقال باتجاه أحد األحياء المجا

وتمكنا يومي الجمعة  ،منًا من بيت سحم )جنوب شرق( والبلدية )شمال شرق(آ فتحنا معبراً "
لفي ، أي ما يقارب أعائلة 400والسبت بمساعدة الحكومة ومنظمات إغاثة من إخراج نحو 

 .30خاضع لسيطرة قوات النظاموال ،اورالمج "شخص إلى حي الزاهرة

  هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية السترجاع
رفضت تسلم أموال  ة الفلسطينيةحكومالاألموال الفلسطينية التي تحتجزها "إسرائيل"، وقال إن 

 .31الضرائب التي تحتجزها "إسرائيل" بعد أن اقتطعت ثلثها

 ات االحتالل اإلسرائيلية عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية حّولت سلط
 .32االعتقال اإلداري لمدة ستة أشهرخالدة جرار إلى 
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  قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هينة إن محاوالت إخراج الضفة الغربية
على أن "المقاومة هنية لنجاح. وأكد من دائرة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي لن يكتب لها ا
أن "ال دولة في غزة وال دولة دون و ، "بكافة أشكالها هي خيار استراتيجي شامل بالنسبة لحماس

 .33غزة، كما ال وجود لدولة فلسطينية دون القدس"

  ن "حركة فتح رفضت التعديالت التي طرحتها حماس القيادي في حركة فتح يحيى رباح إقال
لى لسويسرية، ألنها تتعلق بنقاط جوهرية تنسف مضمون الورقة، وتعيد األزمة إعلى الورقة ا
تريد دمج جميع موظفي حكومتها السابقة في غزة ضمن  وأوضح أن حماس ،مربعها األول"

إلى أن موظفي حكومة غزة  رباح "وهذا ال يمكن أن يحصل". وأشار ،موظفي السلطة الفلسطينية
 .34قانون الخدمة المدنية الفلسطينيذي ينطبق عليهم الذين سيتم دمجهم هم فقط ال

  ،أجراه "مقياس السالم" التابع للمعهد و نشره موقع واال العبري، أظهرت نتائج استطالع للرأي
، أن نحو نصف اإلسرائيليين The Israel Democracy Institute (IDI) اإلسرائيلي للديموقراطية

من اليهود، يؤمنون  %53محالة. ويوضح االستطالع أن  يعتقدون أن االنتفاضة الثالثة آتية ال
 .35بإمكانية فرض اتفاق سياسي أمريكي وغربي على "إسرائيل"، يقوم على أساس مبدأ الدولتين

 فل، موزعين ط 200 من أفاد نادي األسير بأن سلطات االحتالل تعتقل في سجونها ما يقارب
 .36، هي عوفر، ومجدو، والشارونعلى ثالثة سجون

 في مخيم  المجتمع الدولي واألمم المتحدة بإنهاء الوضع المأساوي لالجئين اشدت وكالة األونروان
في بيان لها، الدول  ،، وحمايتهم وفق أحكام القانون الدولي. ودعت األونروااليرموك بسورية
على ممارسة سلطاتها ونفوذها من أجل وقف القتال في مخيم  ،وبشكل عاجل ،المعنية بالعمل

 .37يرموك، لحماية أرواح المدنيين والتخفيف من وطأة المعاناة اإلنسانيةال

 6/4/2015اإلثنين، 

  الذي يعانيه الفلسطينيون في سوريةحملت حركة حماس قيادة منظمة التحرير مسؤولية اإلهمال. 
الفلسطينيين  مع جاء ذلك في بيان خالل وقفة تضامنية نظمها المجلس التشريعي بغزة؛ تضامناً 

الالجئين في  شؤون دائرةرئيس  ،الذي قرأه عصام عدوان ،وتساءل البيان .ي مخيم اليرموكف
 .38فلسطيني، عن غياب دور منظمة التحرير التي ترى في نفسها الممثل للشعب الحركة حماس

  بصورة عاجلة ،منظمة التحرير الفلسطينية إلى توفير ممرات إنسانية آمنةاللجنة التنفيذية لدعت، 
في بيان صحفي لها، على تحرك  ،وحثت دة المدنيين على الخروج من مخيم اليرموك.لمساع

وتجنيب المدنيين عواقب  ،دولي عاجل إلدخال المساعدات اإلنسانية والطبية العاجلة إلى المخيم
 .39االشتباكات المسلحة المستمرة
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 ين كعضو كامل ولة فلسطقبلت المنظمة اإلفريقية اآلسيوية للتنمية الريفية "األردو"، انضمام د
 .40العضوية في المنظمة

 إن العقيد الفلسطيني  ،جنوب العاصمة السورية دمشق ،قالت مصادر محلية في مخيم اليرموك
قتل خالل اشتباكات عنيفة  ،قائد مجموعة أحرار جيش التحرير ،بـ"أبو عدي" الملقبخالد الحسن 
 . 41وجبهة النصرة في مخيم اليرموك داعشمع تنظيم 

 يران، و ين الدول العظمى الست االتفاق النووي ب يعلون هنتقد وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيا ا 
 .42نه "خطأ تاريخي"بأ ووصفه

  ّعن قلقه إزاء تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين  له، في بيان ،ر مجلس األمن الدوليعب
جئين مساعدات لالفي سورية للقصف، وطالب بالسماح للمنظمات اإلنسانية بإدخال ال

تكبها تنظيم الدولة وجبهة الجرائم الفظيعة التي ير  ،"بأشد العبارات الفلسطينيين فيه، كما دان
 .43"النصرة

 7/4/2015الثالثاء، 

  تشكيل لجنة لترتيب استالم كافة المعابر  الفلسطيني، خالل جلسته األسبوعية،قرر مجلس الوزراء
ن حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع إلى قطاع غزة، ما سيدفع باتجاه تمكي

كما قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة اإلدارية القانونية لدراسة القضايا  .عملية إعادة اإلعمار
 .44المدنية والمشاكل اإلدارية الناجمة عن االنقسام

 مخيم اليرموك  عضو المكتب السياسي لحركة حماس الثالثاء، إن ما يجري في ،قال عزت الرشق
جريمة تستدعي إجراءات عاجلة إلنقاذ أهالي المخيم من االعتداءات والقصف والحصار 

أن االعتداءات هي بمثابة خدمة للعدو الصهيوني، وأن  ،في تصريح له ،الرشقأكد والتجويع. و 
 .45الذين يهاجمون المخيم فقدوا البصر والبصيرة

 ادرات لمنظمات الهيكل المزعوم لتحويل مصلى حّذرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث من مب
المدرسة التنكزية في المسجد األقصى إلى كنيس يهودي بشكل رسمي، بعدما كان قد حوله 

 .46االحتالل إلى كنيس خاص لجنوده الذي يداومون هناك

 ي زورون األراضإلى ارتفاع عدد المسلمين الذين ي خالل السنوات األخيرة، تشير المعطيات المتوفرة
 ألف زائر من إندونيسيا 26.7. فقد دخل إلى "إسرائيل" 1948الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" منذ سنة 

 .47من المغرب 300,3آالف من ماليزيا، ونحو  9ألف زائر من األردن، ونحو  17.7، و2014في سنة 
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 8/4/2015األربعاء، 

 بصدد التوجه لمحكمة دولية لمواجهة  رامي الحمد هللا أن فلسطين شف رئيس الوزراء الفلسطينيك
وقال "إن الحكومة  ،الضرائبعائدات بحجز قسم من المستحقات الفلسطينية من  "إسرائيل"قيام 

 توجهت أربع رسائل احتجاج إلى إسرائيل بشأن االقتطاعات غير القانونية من المستحقا
 .48"على أي من هذه الرسائل اً رد الفلسطينية لصالح مؤسسات خدماتية إسرائيلية، لكننا لم نتلق  

   النتشار تح مركز الشرطة الفلسطينية في بلدة الرام بمحافظة القدس المحتلة، وذلك استكماالً افت 
وأبو ديس(. وتسلمت الشرطة بلباسها  ،وبّدو ،في ضواحي القدس )الرام الشرطة الفلسطينية

 .49مدينة القدسالرسمي وأسلحتها للمرة األولى مسؤولياتها في بلدات محاذية ل

 إن قطاع غزة بحاجة إلى  ل العامة واإلسكان الفلسطيني مفيد الحساينةقال وزير األشغا
حتى تسير عجلة عملية إعمار قطاع غزة بشكل  ،طن يوميًا من اإلسمنت 000,5-000,8

 .50طبيعي

 ،بهة : "نسقنا مع جفي مخيم اليرموك أحد أبرز قياديي كتائب أكناف بيت المقدس قال أبو همام
ال تدخل منهم، وكان بيننا ميثاق أ النصرة فقط لتحييد المخيم عن المعارك الخارجية، وأخذنا عهداً 

: "لكن الغدر والخيانة والكذب من قبل جبهة النصرة أبو همام وتابعداعش إلى مخيم اليرموك". 
ت وبعض المجموعات الفلسطينية التي سارت على نهجها ونهج داعش أد ،التي بايعت داعش

من داعش في بيوتهم داخل المخيم". القتحام المخيم، بعد إدخال تلك المجموعات لعناصر 
كتائب أكناف بيت المقدس بأنها "مجموعة من الفلسطينيين داخل مخيم  أبو همامووصف 

اليرموك ال تنتمي ألي جهة سياسية، وحملت السالح لردع الفساد المستشري بين الفصائل داخل 
 .51المخيم"

  أن الوضع الراهن في مخيم اليرموك  ،علي حيدر ،وزير المصالحة الوطنية السوريأعلن
فرضه على الحكومة دخول المسلحين إلى  ،"عسكرياً  حالً "لالجئين الفلسطينيين يستدعي 

بعد اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية  ،المخيم. وقال حيدر
ألولوية اآلن إلخراج ودحر المسلحين واإلرهابيين من المخيم، وفي ا" ،أحمد مجدالني في دمشق
ولكن من دخل المخيم  ،ليست الدولة هي من تختاره ،عسكري من حلّ  المعطيات الحالية ال بدّ 

 .52"وكسر كل ما قد توصلنا إليه

 اها بمقتض يتمّ  ،اتفاقية مع السلطة الفلسطينية ،ممثلة في صندوق قطر للتنمية ،وقعت دولة قطر
فوائد أو  كقرض حسن دون أيّ  ،مليون دوالر 100دعم دولة قطر للحكومة الفلسطينية بمبلغ 

 .53يتم تخصيصه للنواحي التنموية حسب أولويات الحكومة الفلسطينية ،رسوم
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 البنك خلص إلى أنقد لفين رفض قاض أمريكي محاولة للبنك العربي إلغاء حكم لهيئة مح 
وقال د "إرهابية تتصل بسلسلة هجمات في الشرق األوسط". لجهو عن علم،  مسؤول عن دعمه
استند الحكم إلى مجموعة من األدلة الظرفية " ،صفحة 96الذي جاء في  ،القاضي في قراره

 .54المسهبة بأن المتهم كان يعرف أن عمالءه إرهابيون"

 حرب التي بضرورة دعم قطاع غزة في مجال مكافحة األلغام ومخلفات ال طالبت وكالة األونروا
جيمس ي األراضي الفلسطينية ون اإلنسانية فؤ . وقال منسق الش2014سنة صيف  "إسرائيل"شنتها 
 .55آالف جسم لم ينفجر حتى اآلن" 7 الحرب األخيرة على غزة خّلفت قرابة" :راولي

 9/4/2015الخميس، 

 أتون الصراع ه في شعبنا ومخيمات موقفها الدائم برفض زجّ " أكدت منظمة التحرير الفلسطينية
الشقيقة، وأنها ترفض تمامًا أن تكون طرفًا في صراع مسلح على أرض مخيم  الدائر في سورية

منظمة التحرير "إن  ،. وقالت المنظمة في بيان صحفي"اليرموك، بحجة إنقاذ المخيم الجريح
ار الفلسطينية في الوقت الذي تحرص فيه على عالقاتها مع كل األطراف، تؤكد رفضها االنجر 

إلى أي عمل عسكري، مهما كان نوعه أو غطاؤه، وتدعو إلى اللجوء إلى وسائل أ خرى حقنًا 
 ."لدماء شعبنا، ومنعًا للمزيد من الخراب والتهجير ألبناء مخيم اليرموك

حمد مجدالني، توافق أجاء ذلك بعدما أعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية 
 ،بالتنسيق مع النظام السوري ،لسطينية في مخيم اليرموك على عملية عسكريةأبرز الفصائل الف

إلى أن "الجهد مجدالني بعد سيطرته على أجزاء واسعة من المخيم. وأشار  ،إلخراج تنظيم داعش
 .56الفلسطيني هو جهد تكاملي مع دور الدولة السورية في تطهير المخيم من اإلرهاب"

 ة في حركة حماس أسامة حمدان أن الحركة غير معنية باالتفاق الذي أّكد مسؤول العالقات الدولي
حول القيام بعملية عسكري ضّد تنظيم  ،وبعض الفصائل الفلسطينية عقد بين الحكومة السورية

ال عالقة لنا بأكناف بيت "و ،للحركة داخل المخيممسلح" وجود "على أنه ال  حمدان دوأكداعش. 
 .57قتصر على العمل اإلغاثي واإلنساني"المقدس، ووجودنا في سورية ي

  إلى تشكيل قوة مشتركة من الفصائل  ، في بيان صحفي،لتحرير فلسطين الشعبيةدعت الجبهة
الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني بهدف تحرير مخيم اليرموك، وطرد من أسمتهم "العصابات 

 "مؤامرة بهدف إسقاط حقّ هو ما يتعرض له مخيم اليرموك أن  الجبهة رأتاإلرهابية" منه. و 
 .58العودة"

 في قطاع غزة. وقال  داعشتنظيم لية واألمن الوطني الفلسطيني وجود ما يسمى نفت وزارة الداخ
إن التهويل الذي مارسته بعض وسائل اإلعالم بهذا الخصوص  ،إياد البزم ،لمتحدث باسم الوزارةا
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أي  ية لم تقم بأي حمالت اعتقال ضدّ ال أساس له من الصحة. وأكد البزم أن األجهزة األمن
 .59جهة

  ًلقرارات حكومة شّل إضراب شامل، عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، "رفضا "
 .60التوافق الفلسطينية، بشأن إعادة تشكيل اللجنة اإلدارية القانونية المختصة بالموظفين

  كته لن تقبل بتسليم أي شخص خليل الحية إن حر  عضو المكتب السياسي لحركة حماسقال
خالل  ،للمحكمة الجنائية الدولية قبل مثول قادة االحتالل اإلسرائيلي أمام المحكمة. وأضاف الحية

حماس مستعدة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لن توقف المقاومة "ندوة في غزة، أن 
 .61"فلسطين وستظل تدافع عن الشعب الفلسطيني حتى تحرير كامل تراب

 من مصانع قطاع  %80أن  ،رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ،أكد النائب جمال الخضري
لى أن خسائر القطاع أشار إو  ،قطاعالغزة تضررت جراء الحصار اإلسرائيلي المشدد على 

 .62رمليون دوال 150 الصناعي السنوية المباشرة تفوق الـ

 الطيران السوري استهدف مشفى فلسطين التابع للهالل  أكد ناشطون من داخل مخيم اليرموك أن
األحمر، ما أدى لتدميره بشكل شبه كامل، في حين لم يصب أحد من أفراد الطاقم الطبي 

 .63بأذى

 وك دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى العمل على تفادي مجزرة في مخيم اليرم
 .64"ما يجري في اليرموك غير مقبول إن"وقال  ،لالجئين الفلسطينيين قرب دمشق

  المعاهد البحثية في الواليات  أحد أكبروهي  ،محاضرًا في جامعة نيويورك 120أصدر أكثر من
دعوا فيه إدارة جامعتهم لقطع أي شكل من أشكال العالقات البحثية أو االستثمارية  ،بياناً  ،المتحدة

خالل  ،انتقدوا الفلسطينية المحتلة. كذلكلألراضي مع شركات تتربح من االحتالل اإلسرائيلي 
ورفضها اإلفصاح عن طبيعة عالقتها  ،عدم شفافية إدارة الجامعة ،اجتماع عقدوه في كلية اآلداب

هم في خروقات حقوق اإلنسان الستثمار في مناطق ومع حكومات تسبشركات تتربح من ا
 .65والبيئة

  في وجاء  إلى مخيم اليرموك، الدخول فوراً ا بالسماح لهدعت اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى
تدعو اللجنة الدولية للصليب األحمر جميع األطراف المشتركة في القتال للسماح ": لها بيان

وتمكين المدنيين الراغبين في مغادرة  ،وبال عوائق ،بمرور المساعدات اإلنسانية العاجلة فوراً 
 .66"ا في أي وقتالمخيم إلى مناطق أكثر أمانًا من القيام بهذ
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 10/4/2015الجمعة، 

 بالخروج  ،، كافة األطراف ذات الصلةدر عنهاصفي بيان  ،طالب المجلس الوطني الفلسطيني
من قبل تنظيم  "األعمال اإلرهابية"اليرموك من المجزرة، ووقف كل  مخيمعن صمتها وحماية 

 .67، حسب تعبيرهومن يسانده "،داعش المجرم"

 عن أن الجامعة ستقدم فورًا دعمًا ماليًا ومواد  امعة الدول العربية نبيل العربيجأعلن األمين العام ل
في بيان له، عن قلقه الشديد إزاء  ،وأعرب العربييم اليرموك لالجئين الفلسطينيين. غذائية لمخ

األوضاع الخطيرة والمتدهورة في المخيم، وطالب بحماية الالجئين والحفاظ على أرواحهم، معربًا 
 .68هالفلسطينيين القاطنين في خوفه الشديد إزاء إمكانية استخدام القوة ضدّ عن ت

 غواصات اشترتها  غواصة الخامسة من أصل ستّ على تصدير ال لمانيةحكومة األال تصادق
األلمانية إن الحكومة  Süddeutsche Zeitung زود دويتشه تسايتونج"إسرائيل". وقالت صحيفة 

 .69الغواصة الخامسةتدفع ثلث تكلفة س األلمانية

  ايد ميليباند حزب العمال البريطاني  رئيسقالEd Miliband نه يفضل االعتراف بفلسطين كدولة إ
 .70مل في الشرق األوسطاشطوة ستساعد في إبرام اتفاق سالم إذا كانت هذه الخ

 11/4/2015السبت، 

 للسالم وفقًا لقرار إلى عقد مؤتمر دولي  ،صائب عريقات ،مفاوضين الفلسطينييندعا كبير ال
 في سنةلي من األراضي المحتلة سابق من مجلس األمن الدولي يفضي إلى انسحاب إسرائي

، إن اقتراح الصينية Xinhua وقال عريقات، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء شينخوا. 1967
 .71مني إلنهاء االحتالل اإلسرائيليالمؤتمر الدولي للسالم سيكون لوضع جدول ز 

  طة الفلسطينية محمود رئيس السل ،أحمد بحر ،جلس التشريعي الفلسطيني باإلنابةئيس المر حّمل
عدم "إن وقال بحر  .مسؤولية تعطيل عملية المصالحة والتوافق الوطني ،عباس وحركة فتح

نما هي مؤامرة على حماس  ،تطبيق اتفاق المصالحة ليس سببه خالفات على التفاصيل وا 
لالستمرار بالتنسيق األمني والمفاوضات  ،ون مصالحة وال توافق وطنيفهم ال يريد ،والمقاومة

ما نزع السالح"  .72العبثية؛ فإما استمرار الحصار وا 

  جنديًا من جيش التحرير الفلسطيني في منطقة ريف السويداء  13 مقتلأعلنت مصادر عن
 .73الشمالي في سورية، على يد معارضي النظام السوري

 عريس وعروس  400حفل زفاف جماعي لـ  "فتا" الخيريةللتواصل اإلنساني  المركز الفلسطيني نظم
 .74مؤسسة خليفة بن زايد لألعمال اإلنسانية بتمويل من ،في قاعة الشاليهات غرب مدينة غزة



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

12 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                       

  عن قلقها إزاء حاالت االعتقال  ق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةأعربت المفوضية السامية لحقو
 "إسرائيل"داعية  ؛دون تقديمهم للمحاكمة ،"إسرائيل"لفترات طويلة من قبل  ،اإلداري للفلسطينيين

 .75إلى إنهاء ذلك، واإلفراج عن الفلسطينيين الذين تعتقلهم

 12/4/2015األحد، 

  ّمع  خالل فترة اقتحام تنظيم داعش للمخيمفلسطينيًا  19استشهاد ق ناشطون في مخيم اليرموك وث
10/4/2015في  تاريخ إعادة تموضعهى وحت بداية شهر نيسان/ أبريل،

76. 

 بتعديل بعض أحكام 2015لسنة  21القرار رقم  المصري عبد الفتاح السيسي أصدر الرئيس ،
 .77على حدود البالد قانون العقوبات، بحيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من يحفر نفقاً 

  قضية ضّد الحكومة أنه قام برفع  ،ئيس "البيت الفلسطيني في بلجيكا" رمضان أبو جزرذكر ر
الصهيونية المقامة بشكل غير المستعمرات البلجيكية، مطالبًا إياها بمنع إدخال أو بيع منتجات 

 . 78شرعي على األراضي الفلسطينية المحتلة

 13/4/2015اإلثنين، 

 لـوكالة سبوتنيكالفلسطينية محمود عباس قال رئيس السلطة ، Sputnik ن القيادة إ ،الروسية
تريد إلغاء اتفاقية باريس االقتصادية مع "إسرائيل"، حتى تتمكن السلطة من توقيع  الفلسطينية

 .79اتفاقيات تجارية حرة مع جميع دول العالم، ومن ضمنها روسيا

 شاؤول آرون  نفت عائلة الجندي اإلسرائيليShaul Aaron  مقتل نجلها في اشتباكات جرت مع
، وفق ما أعلنت عنه قيادة 2014في صيف سنة  ةمقاومين فلسطينيين إبان الحرب على قطاع غز 

 .80أن ابنها "خطف في تلك المعركة ولم يقتل" في بيان لها، جيش االحتالل، مؤكدة

 األولى تتعلق بإنشاء لجنة عليا اتفاقيات ثالث وروسيا االتحادية السلطة الفلسطينية وقعت ،
ثانية تتعلق بالتعاون في مجال للتعاون االقتصادي واالستثماري والتجاري بين البلدين، وال

 .81االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات، والثالثة في مجال مكافحة غسيل األموال

  ذكرت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان البريطانية أن قطاع األمن استحوذ على الحصة األكبر
، فقد 24/3/2015من موازنة السلطة الفلسطينية، التي صادق عليها مجلس الوزراء الفلسطيني في 
من إجمالي  %28أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن مصروفات قطاع األمن شكلت 

. ووفق بيانات الوزارة فإن إجمالي نفقات األمن 2014المصروفات في الموازنة العامة خالل سنة 
نة مليار دوالر إجمالي المصروفات في المواز  3,860مليار دوالر، من أصل  1,078 بلغت

2013مقارنة بسنة  %9الفلسطينية، وبارتفاع 
82. 
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 رايتس ووتش هيومن أعلنت Human Rights Watch ،المستعمرات ن مزارع أ، في تقرير لها
 ،اإلسرائيلية في الضفة الغربية تستخدم عمالة من األطفال الفلسطينيين لغرس المحاصيل الزراعية

طفال أجورًا متدنية وتعرضهم لظروف عمل تدفع لألهي وتعبئتها بغرض التصدير. و  ،وحصادها
 .83في انتهاك للمعايير الدولية ،خطيرة

  في رسالة أرسلوها إلى الممثل األعلى للسياسة الخارجية  ،عضوًا في البرلمان األوروبي 58طالب
االتحاد األوروبي باتخاذ إجراءات فورية لإلفراج ، فيديريكا موغيرينيواألمن في االتحاد األوروبي 

 عضوًا آخرين 16النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، وضمان اإلفراج عن عن 
 .84معتقلين في السجون اإلسرائيلية

  التي حضرت مؤتمر إعمار  ،أن الدول المانحةإغاثية دولية منظمة  45أكد تقرير دولي أصدرته
، وحذرت %27مار القطاع سوى ل من األموال التي تعهدت بها إلعادة إعغزة في القاهرة، لم تحوّ 

 . 85هذه المنظمات من عودة "الصراع المسلح" وانفجار الوضع إذا ما استمر الحال على هذا النحو

  أسرة الجئة من قطاع غزة، ممن دمرت منازلها في العدوان  2,698أن  األونرواأعلنت وكالة
 هاتنفيذ إصالحات لمساكنار أو ، لدفع بدل إيجمالياً  ستتلقى دعماً  ،2014اإلسرائيلي في صيف سنة 

 .86المتضررة

 14/4/2015الثالثاء، 

  محمود عباس، في كلمة في الجامعة الروسية للصداقة بين  يةفلسطينالسلطة القال رئيس
"نطمح لرؤية السالم يعم ربوع منطقتنا لتنعم وكافة ، الشعوب، التي منحته شهادة الدكتوراه الفخرية

 ،دول الجوار بما في ذلك إسرائيل بثماره، ويعيش الجميع بأمن وأماناألجيال القادمة في وطننا و 
 .87وجوار حسن" ،وسالم واستقرار

 إن الدفعة  ،في ديوان الرئاسة الفلسطينية ظافر النوباني قال مدير عام المساعدات اإلنسانية
سعيد، لطان ع مان قابوس بن المقدمة من س ،األولى من البيوت الجاهزة المؤقتة )الكرفانات(

إلى قطاع غزة عبر وزارة األشغال العامة واإلسكان. وأضاف النوباني أن المنحة الع مانية  أرسلت
 .88كرفان سيتم تجهيزها وتصنيعها من خالل شركات فلسطينية محلية 000,3تشمل 

 لعقد جلسة طارئة للمجلس المركزي لمعالجة أزمة  ،سليم الزعنون ،دعا رئيس المجلس الوطني
 .89موحد بما يخص أزمة مخيم اليرموكواتخاذ قرار فلسطيني  ،موكمخيم الير 
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  بنشر معلومات حول اعتقال خلية تابعة لحركة حماس في الضفة  الشاباك اإلسرائيلي جهازسمح
الغربية، كانت تخطط لشن هجمات على الجيش اإلسرائيلي في منطقة أبو ديس القريبة من 

 .90رسما /آذار شهرفي ليهود، القدس، خالل عيد المساخر )بوريم( لدى ا

  أعلنت السلطات اإلسرائيلية أنه سيتم السماح للطواقم الطبية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة
للمرة األولى منذ اندالع  "،إسرائيل"تحمل لوحات تسجيل فلسطينية إلى  بسياراتبالدخول 
2000في سنة الفلسطينية الثانية االنتفاضة 

91. 

  التي  خالل شهادته حول العملية ،فعاتي قولهجعن قائد لواء عاريف اإلسرائيلية صحيفة منقلت
، إن التقديرات بعد 2014أعلن جيش العدو مقتل الضابط غولدن هدار في قطاع غزة في صيف 

ساعة ونصف من تنفيذ عملية األسر كانت تشير إلى بقاء غولدن حيًا مع خاطفيه، وبناًء على 
 .92خطوط محتملة لمسار الخلية تحت األرض وفوقها" ذلك "كان القرار بضرب

 سنةمنذ  ،ن "إسرائيل" اعتقلتإ، لها الفلسطينية، في تقرير قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
ألف فلسطينية وعشرات  15ألف فلسطيني، بينهم  850نحو  ،2015نيسان/ أبريل وحتى  1967

أسيرًا  480أسير فلسطيني، من بينهم  6,500 لتعتق"إسرائيل" إن الهيئة قالت آالف األطفال. و 
أسيرة، بينهن قاصرتان،  24صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، و

أسير يعانون  1,500ونائبًا، باإلضافة إلى وزيرين سابقين،  14معتقاًل إداريًا، و 480، وطفل 200و
1967سنة منذ أسرى داخل السجون  206 هيئة استشهادال. ووثقت مختلفة أمراضاً 

93. 

  أكبر (بي دي أس)مقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل" أعلنت حركة ،
الفرنسية  .Veolia Environnement S.A ، حيث أجبرت شركة "فيوليا"2015في سنة انتصار لها 

 جراء ،عقود بمليارات الدوالراتالعمالقة على بيع معظم أعمالها في دولة االحتالل بعد خسارتها ل
 .94حملة المقاطعة ضّدها حول العالم

 الحكومة اإليطالية بتقديم مساعدات طارئة لألطفال الفلسطينيين في  طالب البرلمان اإليطالي
داعش، وضرورة العمل على  تنظيم مخيم اليرموك الذين يتعرضون للتعذيب والقتل على أيدي

 .95ل فتح ممرات إنسانية لوقف هذه المأساةجميع المستويات الدولية من أج

 15/4/2015، األربعاء

  ال العبري أن حركة حماس أصبحت تستخدم آالت حفر متطورة من أجل تسريع موقع واادعى
 .96عملية حفر األنفاق الهجومية التي تعدها داخل قطاع غزة
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  ش التحريرمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من عناصر جي تذكر 
2015 سنةقضوا منذ بداية  39، من بينهم 136إلى وصل في سورية  زمةمنذ بدء األ الفلسطيني

97. 

  قانون  االلتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان ضدّ اإلسرائيلية رفضت المحكمة العليا"
ويضات تقديم دعوى قضائية وطلب تعيتيح الذي و ، 2011 في سنةالذي سنه الكنيست  ة"،المقاطع

اطات أو إلى عدم المشاركة في النش ،المستعمراتكل من يدعو إلى عدم شراء منتجات  ضدّ 
 .98الثقافية التي تحدث داخلها

  طورت شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيليةIsrael Military Industries Company (IMI) 
ريبة من الحدود مع زة القنظامًا من المجسات الحساسة في محاولة الكتشاف أنفاق قطاع غ

 .99الكيان

  توكانأظهر تقرير أعده معهد Canto تشهد 2014 سنةأن  اإلسرائيلي في جامعة تل أبيب 
في دول غرب خصوصًا اليهود في مختلف أنحاء العالم  ارتفاعًا ملحوظًا في مظاهر العداء ضدّ 

ر تصاعدًا في حجم أوروبا. وذكرت اإلذاعة العبرية على موقعها اإللكتروني، أن التقرير أظه
 تشهد 2014سنة أن التقرير وأضاف . %38بنسبة  السامية" في مختلف أنحاء العالم "معاداة

 .100اعتداء على يهود ومؤسسات يهودية 766

  (هموكيد)لفرد امركز الدفاع عن أكد Homeked ة ما زالت مستمّرة في إضاعة أن السلطات اإلسرائيلي
ثالثة تقارير إن  قال المركزو  .مقابر توجد ستّ  حيث بمقابر األرقام، فنهم فيما ي ّسمىجثث الذين تّم د

ّنه  ،وجدت أخطاء في إجراءات الدفن وصيانة المقابر  .101نحو مئة جثة في "إسرائيل" بقيوا 

 16/4/2015الخميس، 

  قضية األسرى على رأس أولوياتنا، وان إطالق "أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن
تة آالف أسيرٍة وأسير وتبييض السجون، سيكون المقدمة ألي اتفاٍق يمكن أن نصل إليه سراح الس

 .102"مع الجانب اإلسرائيلي

 في كلمة مسجلة، أن حركته تؤمن أنه ال  ،أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل
عن سعي  من سجون االحتالل إال طريق الجهاد والمقاومة. وكشف مشعل األسرىطريق لتحرير 

المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع غزة والقضية  الحركة الستخدام جميع الوسائل من أجل حلّ 
 .103الفلسطينية

 تملك من  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "إن حركة حماس نائب قال
صنعه القسام  ما يكون من خالل مع االحتاللوالحوار  ،"الشجاعة والجرأة لتعلن للجميع مواقفها
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ة لمبادئها ورؤيتها.. ولن تجري ركة حماس وفيّ ن ح. وشدد على "أ2014خالل عدوان في 
ن البعض يتهمنا بأننا نجري مفاوضات مع الكيان الصهيوني، وهو ، وأاً مفاوضات مع العدو حالي

 .104ومن فوق الطاولة وتحت الطاولة" الذي يجري المفاوضات في الليل والنهار

 تب السياسي لحركة حماس سامي خاطر وجود تطور في عالقات حركته مع كشف عضو المك
العديد من األطراف والقوى المحلية الدولية، في مقدمتها مصر والسعودية، وقال إن عالقة حماس 
نها تقيم اتصاالت وعالقات مع جهات رسمية في أوروبا، وأعلن رفض  بطهران لم تنقطع، وا 

 .105من محمود عباس على الشعب الفلسطيني بدالً  اً حماس ألي تدخل خارجي يفرض رئيس

  قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية تطبيق قانون "أمالك الغائبين" على عقارات سكان الضفة الكائنة
في شرقي القدس ومصادرتها. ووفق وسائل إعالم إسرائيلية، فقد اشترط قضاة المحكمة اإلسرائيلية 

 .106كومة أو لجنة وزارية مكلفة بذلكر قرار عن الحتطبيق القانون في شرقي القدس بصدو 

 عدد المعتقلين في السجون اإلسرائيلية بلغ نأ أفادت معطيات نشرها نادي األسير الفلسطيني 
 ،سيدة 25بينهم  ،ومراكز توقيف وتحقيق إسرائيلية سجناً  22في  ستة آالف فلسطيني معتقل

 .107إدارياً  معتقالً  أسيراً  450و ،أطفال 205و

 فيديريكا خارجية االتحاد  في رسالة وجهوها لوزيرة ،وزير خارجية لدول االتحاد األوروبي 16 دعا
في الضفة الغربية المحتلة التي المستعمرات إلى الدفع نحو إجراء يستهدف منتجات  ،موغيريني

وزراء خارجية  ع الرسالةووقّ تصل إلى شبكات التسويق في دول االتحاد بهدف منع تسويقها. 
سبانيا ،وبريطانيا ،سافرن يطاليا ،وا  يرلندا ،والنمسا ،ومالطا ،والسويد ،وبلجيكا ،وا   ،والبرتغال ،وا 

 . 108وهولندا ولوكسمبورغ ،والدنمارك ،وفنلندا ،وهنغاريا ،وسلوفينيا

 عن من بينها مصانع وسلسلة متاجر ،في جمهورية جنوب إفريقيان شركة محلية و عشر  أعلنت ،
على تقديم األخيرة خدماتها  احتجاجاً وذلك ، G4S جي فور إس ة مع شركةتعاقداتها األمنيإنهاء 

 .109األمنية للمعتقالت والسجون اإلسرائيلية

 17/4/2015الجمعة، 

  مخاطبًا  ، بمناسبة يوم األسير الفلسطيني،مشعلرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد قال
: "أقول وأطمئنكم لن نعقد االحتالل اعتقالهموالذين أعاد  األسرى المحررين في صفقة وفاء األحرار

وقبل أن يلتزم  ،أي اتفاق جديد لتبادل األسرى مع هذا العدو المحتل قبل أن تعود لكم الحرية
 .110االحتالل بما سبق"
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 في كلمة له في ذكرى يوم األسير الفلسطيني ،الناطق باسم كتائب القسام ،طمأن أبو عبيدة، 
قائاًل: "كونوا على ثقة ويقين بأن لحظة الفرج قادمة، ومن حاول األسرى في سجون االحتالل، 

يومًا قهركم سنقهره بإذن هللا، ومن خطط لكسركم سينكسر، وسيفرض شعبنا ومقاومته إرادته على 
المحتل بإذن هللا وعونه، وقد عّوْدنا عدّونا أن نحقق له كل كوابيسه المزعجة وأن يجد نا حيث 

 .111ّغص عليه تخطيطه وتدبيره وكيده"نا كل ما يسوؤه وينيخاف  ويحذر، وأن يرى م

 على أن اجتماعًا عقد مع الجانب اإلسرائيلي  امي الحمد هللار  أكد رئيس الوزراء الفلسطيني
انتهى إلى االتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية، 

شهر أائيل" سوف تقوم بإعادة تحويل المستحقات عن وقال الحمد هللا في بيان صحفي، إن "إسر 
دون  ،2015 وآذار/ مارس ،وشباط/ فبراير ،كانون الثاني/ ينايرو ، 2014كانون األول/ ديسمبر 

 .112أي اقتطاعات

 مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة نشر The Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) ،
بنيامين  اإلسرائيلي ، كبير المستشارين السياسيين لرئيس الوزراءDore Gold الذي يديره دوري غولد

ن "فشل نظام السيسي سيفجر األوضاع ليس في مصر وحدها بل تقدير موقف، قال فيه، إ نتنياهو،
 .113إسرائيل ثمنًا كبيرًا لقاء ذلك"ستحل الفوضى وستدفع و في جميع أرجاء العالم، 

 18/4/2015السبت، 

 لطة الفلسطينية محمود عباس، خالل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في س السقال رئي
 إن الحكومة اإلسرائيلية ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة، على أن يتمّ رام هللا، 

 .114تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين

  عد األسوأ في عمل ت   ةالحالي إن السنة ،الفلسطينية إياد البزمقال المتحدث باسم وزارة الداخلية
 2015أن "أيام إغالق المعبر منذ بدء العام  إلى البزم شار. وأ2009 سنةمعبر رفح البري منذ 

 .115فتح المعبر بشكل جزئي لخمسة أيام فقط" يومًا، بينما تمّ  100تجاوزت الـ 

  باإلطاحة  في تل أبيب، له ، في محاضرةهرتسوغإسحق "المعسكر الصهيوني"  قائمة رئيستعهد
 .116بنيامين نتنياهو رأسهابالحكومة اإلسرائيلية التي ي

  نها كانت قادرة على صنع تحالف مع دول الجوار إ حزب الحركة تسيبي ليفني رئيسةقالت
وأضافت "نحن لدينا القدرة على صنع تحالف مع الدول المعتدلة، وكنت على اتصال  ،المعتدلة

نوات مع تلك الدول، والرئيس أوباما كان سيدعو رؤساء تلك الدول في المنطقة الجتماع لس
 .117بحضور إسرائيل"
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  الئحة اتهام في إطار قضية فساد كبرى 15تقديرات الشرطة اإلسرائيلية إلى أنه سيتم تقديم تشير، 
نقلت وسائل إعالم . و تولوا مناصب وزارية من حزب "إسرائيل بيتنا"، نبتورط قيادييفيها يشتبه 

، إنه يوجد لدى الشرطة ستة شهود ملك ، قولهيوحنان دنينولعام للشرطة إسرائيلية، عن المفتش ا
قضية، خالل مشاركته في ندوة "سبت الثقافة" في مدينة بئر السبع، الووصف دنينو  في القضية.

 سرائيل بيتناإبأن "هذه إحدى قضايا الفساد األكبر التي حدثت، ويوجد مشتبهون ليس من 
 .118فقط"

  فتحة نفق على  69دمر الجيش " إنالمتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير قال
ما يرفع عدد  ،15/4/2015-28/3خالل الفترة  الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بشمال سيناء،

285إلى  2015فبراير / شباطاألنفاق المدمرة منذ 
119. 

 19/4/2015األحد، 

  من خالل اجتماع عقدته برئاسة محمود عباس في رام هللا ،لمركزية لحركة فتحاللجنة احذرت ،
والخطير الذي يهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الدولة الفلسطينية،  المشبوهالمخطط 

قامة ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة  .120وا 

 بدعم تنظيمات مسلحة  ،قالت حركة حماس، إن اتهامات رئيس النظام السوري بشار األسد لها
. وقال إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة، إن حركته "لها من الصحة أساسال "، ةداخل سوري

 .121"الشأن الداخلي ألي دولة عربية"تنأى بنفسها عن التدخل في 

  القيادي المفصول من  ،محمد دحالن دعوى قضائية ضدّ  الفلسطينيةردت محكمة جرائم الفساد
والكسب غير  ،تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد متهمة إياه باختالس المال العام ،حركة فتح
 .122المشروع

 ومساعديهم لبدء أسبوع  الفلسطيني وصل إلى قطاع غزة عدد من وزراء حكومة التوافق الوطني
لقرار مجلس الوزراء بتوزيع العمل بين الضفة  تطبيقاً  ،ةمن العمل داخل وزارات ومؤسسات السلط

 .123وغزة

 إن  1948سنة نية المحتلة رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطي ،قال رائد صالح"
السيسي يهدف من مواصلة حصار غزة، إلى كسر المقاومة الفلسطينية إلى األبد، من أجل 

أن "السيسي صالح وتابع  ملف القضية الفلسطينية".يفرض عليها إلغالق  الموافقة على أي حلّ 
على الشعب المصري، وذلك استرضاء  دكتاتورياً  بلطجياً  لبقائه رئيساً  يقوم بهذا الدور ثمناً 

 .124إلسرائيل وأمريكا"
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 جيمس راولي، في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية: "ال  بعوث األمم المتحدة للشرق األوسطقال نائب م
متحدة أي دليل على أن مواد البناء التي تدخل قطاع غزة إلعادة البناء تستخدم يوجد لدى األمم ال

وحول اتفاق وقف إطالق النار قال راولي: "في هذه المرحلة ال توجد  ألغراض غير مدنية".
محادثات بين مبعوث األمم المتحدة وحماس حول تثبيت تهدئة طويلة األمد، لكن ينبغي استئناف 

 .125التوصل التفاق"المحادثات من أجل 

  ومواجهة حمالت إسرائيل"ي مشروع قانون لحظر مقاطعة مريكاأل الكونجرسقدم نواب في ،"
 .126مقاطعتها

 20/4/2015اإلثنين، 

  فق الذين او تإن كافة وزراء حكومة ال ،علي أبو دياك ،الفلسطينيقال أمين عام مجلس الوزراء
رام هللا، بعد سلسلة من العراقيل التي وضعتها  توجهوا لقطاع غزة بتكليف من الحكومة، عادوا إلى

أن حماس منعت اللجان المختلفة في كل وزارة من القيام  إلى شاروأ أمامهم حركة حماس.
 .127، وادعوا أنهم غير شرعيين2007 / يونيوبعملها، ومقابلة الموظفين الذين عينوا قبل حزيران

  ة ر عن أسفها ألن تكون زيارة الحكومعبّ إن "حماس ت سامي أبو زهري حماسباسم  المتحدثقال
مسؤولياتها تجاه  ، داعيًا حكومة التوافق إلى "تحملمرتبطة فقط بقضية ]الموظفين[ المستنكفين"

وأشار أبو زهري إلى  ن تمارس دورها إلنهاء معاناة أهل غزة". أو  ،من دون تمييزجميع الموظفين 
اءت بناء على تعليمات الحمد هللا بعد فشل عملية أن وزراء الحكومة "أبلغونا أن مغادرتهم غزة ج

 .128وبأنهم غير مخولين التوصل إلى أي توافقات" ،تسجيل الموظفين المستنكفين

  من األدوية والمستهلكات الطبية في  %30، نفاد في قطاع غزةأكدت وزارة الصحة الفلسطينية
 .129أعوام ةمن ثماني قطاع ألكثرالمستودعات وزارة الصحة بسبب الحصار المفروض على 

  يومــًا، إلتمام  14أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو أنه بحاجة إلى مهلة
تمديد المهلة. رؤوفين ريفلين وطلب من الرئيس اإلسرائيلي  الجديدة، تشكيل الحكومةمفاوضات 
 .130ريفلين لطلب نتنياهو واستجاب

 باالقتطاع من  اإلسرائيلية طلبًا من شركة الكهرباء القطرية رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا
، تمهيدًا الفلسطينية عائدات الضرائب الفلسطينية لتسديد أثمان الكهرباء المستحقة على السلطة

بحسب اتفاق سابق توصل إليه الجانبان  ،لتحويل عائدات المقاصة إلى الخزينة الفلسطينية
17/5/2015في الفلسطيني واإلسرائيلي 

131. 
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  سنةكشف موقع واال العبري، عن ازدياد حاالت االنتحار في صفوف الجنود اإلسرائيليين خالل 
ت معظم حاال وأعلن أن ،2014بعد العدوان على قطاع غزة في صيف وخصوصًا ، 2014

أقدموا على االنتحار  جندياً  15وأوضح الموقع أن  جفعاتي.االنتحار حصلت ضمن صفوف لواء 
2013سنة جنود انتحروا في  7، مقابل 2014 سنةفي 

132. 

  في صحراء على تدمير قرية العراقيب الفلسطينية  م جرافات الشرطة اإلسرائيليةدِ قْ ت   83الـ للمرة
 .133النقب

  وصول "حجم الحفريات اإلسرائيلية عن رصد مركز القدس الدولي للدراسات معطيات حديثة
صى صى إلى ما يعادل مجمل مساحة المسجد األقالمنفذة أسفل ساحة البراق وأسفل المسجد األق

 .134"2ألف م 144المبارك البالغة 

 واالتحادات الطالبية واالتحادات  ،والحركات السياسية والثورية ،حزابأعلنت مجموعة من األ
طالق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة المصرية العمالية  في مصر،  "إسرائيل"عن تأسيس وا 

 . 135"إسرائيل"ملة الدولية لمقاطعة وسحب االستثمارات ومعاقبة منضمين بذلك إلى الح

  إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين وقيام دولة مولود جاويش أوغلو دعا وزير الخارجية التركي
وعاصمتها شرقي  6719 سنة ةفلسطينية كاملة السيادة على األراضي الفلسطينية المحتل

 .136القدس

 راف األزمة السورية السماح بإدخال المساعدات اإلنسانية ناشد مجلس األمن الدولي جميع أط
ودان مجلس األمن "جميع األعمال اإلرهابية  دون عوائق إلى مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين.

 .137باالنسحاب من المخيم بشكل كامل تنظيم داعشوطالب جبهة النصرة و  ،التي ارتكبت"
 قرار األردن وفلسطين  اليونيسكومنظمة لتنفيذي لدى تبنت لجنة العالقات الخارجية في المجلس ا

المدعوم من المجموعة العربية واإلسالمية حول فلسطين المحتلة، والذي يؤكد التعريف األردني 
ن أو  ،واإلسالمي التاريخي الثابت بأن المسجد األقصى المبارك هو كامل الحرم القدسي الشريف

 .138من المسجد األقصىجزء ال يتجزأ  منطقة طريق باب المغاربة

 21/4/2015الثالثاء، 

 خالل مشاركته في حفل لمؤسسة محمود عباس  ،أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
منحة  150عن تقديم  ،لصالح تنفيذ وتوسيع برامج المؤسسة في المخيمات الفلسطينية في لبنان

جمعه من قبل  المبلغ الذي تمّ في نهاية الحفل عن عباس وأعلن  كاملة لطلبة مخيم اليرموك.
 .139مليون دوالر 2.5رجال األعمال المشاركين فيه، وصل إلى 
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  المكتب السياسي في حركة حماس سامي خاطر إن "المصالحة ملف محسوم ومتفق  عضوقال
 .140التوافق بشأنه ال غير" عليه، وما تحتاجه المصالحة هو تطبيق ما تمّ 

  و زهري "إن المزاعم عن اتفاق بين حماس واالحتالل سامي أبحركة حماس قال الناطق باسم
في تصريح حول تهدئة لعدة سنوات هو ادعاء ال أساس له من الصحة". ودعا أبو زهري، 

 .141وسائل اإلعالم التي نشرت الخبر، التوقف عن هذه الممارسات الرخيصة والمشبوهةصحفي، 

  على  ،المؤيدة لحركة حماسالكتلة و المؤيدة لحركة فتح، الكتلة  ؛األقصى شهداءحصلت كتلتا
بينما  في مدينة الخليل، مقعدًا لكل منهما في انتخابات مجلس طلبة جامعة بوليتكنك 15

 .142قراطي المؤيدة للجبهة الشعبية على مقعد واحدو حصلت كتلة القطب الطالبي الديم

  كون هناك موقف سلبي أن ي ،النائب أيمن عودة ،48لفلسطينيي  كةالمشتر العربية القائمة نفى رئيس
"إنني وزمالئي نعتز بانتمائنا  :وقال ،الحركة العربية الوطنية والجامعة العربية قادةمن العالقة بين 

، ولكننا نحبذ، في هذه المرحلة، التركيز على قضايانا الداخلية في مواجهة العربي وال نتنازل عنه أبداً 
لة للقاء إخوتنا في الجامعة العربية في أقرب وقت سياسة االحتالل والتمييز العنصري، وسنجد الوسي

 .143"الحقاً 

 ذكرت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية The Central Bureau of Statistics (Israel) بمناسبة "يوم ،
 ،مليون 6,251وأن عدد السكان اليهود  ،مليون نسمة 8,345االستقالل"، أن عدد سكان "إسرائيل" بلغ 

، بما فيهم الفلسطينيين في شرقي القدس والسوريين في بينما عدد السكان العرب ؛%74.9يشكلون 
. ويعني ذلك أن عدد %20.7مليون، يشكلون  1,730، بلغ (ألف 300وعددهم نحو )مرتفعات الجوالن 

كذلك  .%17.5حو نيشكلون  ،مليون 1.4 نحو 1948من أبناء فلسطين المحتلة سنة  سكان العربال
 .144%4.4يشكلون  ،ألفاً  364 ان الذين يعرفون بـ"آخرين"د السكبلغ عد

  وفرنسا مجلس األمن الدولي إلى وضع إطار عمل للوساطة في السالم بين  بريطانيادعت
 إنها بدأت العمل لوضع مشروع قرار إلطالق العملية. بينما قالت نيوزيلندا ،"إسرائيل"الفلسطينيين و

 :في اجتماع للمجلس ،Francois Delattre نسوا ديالتروقال مندوب فرنسا باألمم المتحدة فرا
وجدول زمني  ،لوضع نهائي ،"مسؤولية هذا المجلس اعتماد قرار توافقي ومتوازن يحدد المعايير

 .145للمفاوضات"

 22/4/2015األربعاء، 

 في انتخابات مؤتمر مجلس طلبة  ،الذراع الطالبي لحركة حماس ،فازت كتلة الوفاء اإلسالمية
متقدمة على كتلة الشهيد  ،صوت 3,400بمجموع  ،مقعداً  26بـ  2015/2016بيرزيت للعام جامعة 

 .صوتاً  2,545بمجموع  ،مقعداً  19التي حصلت على  ،الذراع الطالبي لحركة فتح ،ياسر عرفات
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 ،مقاعد 5على  راع الطالبي للجبهة الشعبية،الذ ،قراطي التقدميو القطب الطالبي الديم حصلو 
 .صوتاً  146فيما حصل تحالف بيرزيت الطالبي على مقعد واحد، بمجموع  ،صوتاً  695بمجموع 

من  طالباً  7,039إن  ،وقال رئيس اللجنة التحضيرية لالنتخابات عميد شؤون الطلبة محمد األحمد
، %77.1توجهوا لالنتخاب ممن يحق لهم االقتراع، حيث وصلت نسبة االقتراع إلى  9,135أصل 

 .146ورقة 66وعدد األوراق الفارغة  186اق الالغية كما بلغ عدد األور 

 التلميحات الصادرة من قطاع غزة حول نجاح حماس  الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون نفى وزير
ن  لجنديين تمّ  في أسر جنديين حيين خالل الحرب األخيرة، وقال إن هناك رفاتاً  خطفهما، وا 

 .147ير مباشرةهما من خالل مفاوضات غتحاول استعادت "إسرائيل"

 السعودي سلمان بن عبد العزيز بالتدخل لدى مصر  ملكناشد المجلس التشريعي الفلسطيني ال
ر أحمد بحر، رئيس المجلس يوم. وعبّ  مئةألكثر من  والذي ما يزال مغلقاً  ،لفتح معبر رفح

لسعودية ، عن شكره "لمواقف المملكة العربية املك سلمانباإلنابة، خالل رسالة رسمية بعث بها لل
 ملكالكريمة في دعم القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الدولية". وناشد بحر ال

 .148السعودي بإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة

  أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، تقريرها التوثيقي بعنوان "اإلحصاءات التفصيلية
 وقد وّثق التقرير ".2015آذار  - مارسن الالجئين في سورية حتى نهاية للضحايا الفلسطينيي

 ،والتعذيب في المعتقالت ،واالشتباكات ،كالقصف ؛ضحية فلسطينية قضت ألسباب مباشرة 2,771
محاوالت الوصول إلى أوروبا. كما وثق  خاللوالحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق  ،والتفجيرات
2015 / مارسنية قضوا تحت التعذيب منذ مطلع آذارضحية فلسطي 73التقرير 

149. 

 إن  ،قال مدير عام دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي
 من مساحة القدس المحتلة، ولم يتبق   %87"سلطات االحتالل اإلسرائيلي استولت على 

ن القرار اإلسرائيلي بتطبيق إلى أالتفكجي شار وأ فقط منها". %13للفلسطينيين العرب سوى 
قانون ما يسمى "أمالك الغائبين" العنصري على مالكي العقارات في القدس المحتلة، يهدد بضياع 

ألف مقدسي خارج جدار الفصل العنصري الملتف  175ن أن "االحتالل طرد وبيّ  ،المتبقية 13%
 .150بإحكام حول القدس المحتلة"

 ية حملة طارئة للتصدي مريكاأل في فلسطين في والية الينويز دالةأطلق التحالف من أجل الع
 "،إسرائيل"لمحاولة برلمان الوالية المحلي تشريع قانون يعاقب الشركات والمؤسسات التي تقاطع 

أو  ،عبر وضع أسمائها في قوائم سوداء تمتنع فيها الوالية والجهات الحكومية عن منح هبات
 .151يئاتأو استثمارات في هذه اله ،قروض
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 23/4/2015الخميس، 

 إن "القضية الوطنية الفلسطينية هي أكبر  ،خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال
قامة الدولة". ومضى  ،من فتح وحماس وكل الفصائل مشعل ويجب أن تتضافر الجهود للتحرير وا 

على طريق مشروعنا  بقوله "نجاح الكتلة اإلسالمية في انتخابات مجلس الطالب ببيرزيت خطوة
"نحن وأضاف:  ،قراطية قد نجحت"و الوطني الكبير.. وأؤكد لكم أن الجميع فائز ألن العملية الديم

 .152تشريعية ورئاسية"جاهزون النتخابات 

 عن  كة مع اللجنة القطرية إلعمار غزةبالشرا الفلسطينية أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان
 . وأوضحت الوزارة أن قيمة الدفعة الماليةصحاب المنازل المهدمة كلياً بدء تسليم الدفعة الثالثة أل

2014في صيف  على غزة اإلسرائيليمن متضرري العدوان  500,1لـ  ألف دوالر
153. 

 نه "في اآلونة األخيرة جرت مباحثات جيدة إ قال القيادي في حركة حماس صالح البردويل
يجاب سى أبو مرزوق ومسؤولين مصريين بالقاهرة، مو  ية بين عضو المكتب السياسي لحماسوا 

حول وقف الهجمة المصرية على الحركة والمقاومة، وتخفيف الحصار المصري عن قطاع غزة، 
 .154ن يتم البناء على هذه النقاشات"ونأمل أ

 إن له قال فؤاد الخفش، مدير مركز أحرار لحقوق اإلنسان المختص بشؤون األسرى، في بيان ،
لحركة حماس انتهت، وأسفرت عن انتخاب األسير محمد ]األسيرة[ العليا  القيادية انتخابات الهيئة"

. وأشار الخفش إلى أن عرمان محكوم بالسجن "لألسير عباس السيد عرمان كرئيس للهيئة خلفاً 
 .155لعضوية الهيئةعضوًا آخرين  14ب اانتخ . كذلك تمّ مؤبداً  36

 ح مروان البرغوثي، األسير لدى سلطات االحتالل نجل القيادي في حركة فت ،وجه قسام البرغوثي
 سنة، انتقادات الذعة لرئيس الحركة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، متهماً  13منذ نحو 

 .156المركزية لحركة فتح بتجاهل والدهإياه وأعضاء اللجنة 

 عسكري إلى تغليب الحل الدبلوماسي على الحل ال فشاعر هنيغي عمراتدعا رئيس مجلس مست
. وقال ألون من قطاع غزةفي طريقة التعامل مع قطاع غزة، وذلك في أعقاب سقوط صاروخ 

في حديث نقلته القناة العبرية السابعة، "إنه يتأمل من الجيش الحفاظ  ،Alon Schuster شوستر
"أطالب الحكومة العتيدة أن ترى في المسار شوستر: على أجواء الهدوء مع غزة". وأضاف 

والدبلوماسي مسارًا حيويًا لمنع التصعيد في المنطقة، وال يجب أن يعتمدوا على سياسة  السياسي
 .157الرد العسكري والرد المضاد كوسيلة وحيدة"

  وعد جو بايدن، نائب الرئيس األمريكي، بتسليم "إسرائيل" مقاتالت على أعلى مستوى لمساعدتها
تعهد بأن يضمن أي اتفاق نووي مع إيران و  ،في الحفاظ على تفوقها العسكري في الشرق األوسط
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أمن "إسرائيل". وقال بايدن، خالل حفل أقيم بمناسبة ذكرى قيام "إسرائيل"، إن الواليات المتحدة 
أروع ما  ،Joint Strike Fighter 35-أف جوينت سترايك فايترستسلم "إسرائيل العام القادم المقاتلة 

وحيدة في الشرق األوسط التي تمتلك هذه المقاتلة المنتمية وهو ما سيجعل إسرائيل الدولة ال ،لدينا
 .158للجيل الخامس"

 أكد سكرتير عام الحزب الشيوعي الجنوب إفريقي، وزير التعليم العالي باليد نزاميندي Blade 

Nzimande، تأشيرات مرور إلى السلطة  ،أن السلطات اإلسرائيلية رفضت منحه والوفد المرافق له
أن "إسرائيل" "تحاول  التقديم المتبعة. وأضاف نزامينديلرغم من استكمال إجراءات الفلسطينية، با

من خالل هذا المنع معاقبتي ومعاقبة الحزب الشيوعي الجنوب إفريقي على وقوفنا األخالقي إلى 
 .159جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة واالستقالل"

 24/4/2015الجمعة، 

 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته تقف إلى جانب تركيا  نائبيل هنية، قال إسماع
بهدف إشغالها عن دورها الرائد  ،في مواجهة موجة "التحريض السافرة" التي تتعرض لها قيادة وشعباً 

بوقف موجة التحريض التي تهدف هنية  الداعم للقضية الفلسطينية. وطالبفي المنطقة وموقفها 
تركيا والتغطية على ما تقوم به "إسرائيل" تجاه الشعب الفلسطيني، ومدينة القدس، والمسجد إلشغال 
 األقصى.

وقـال إن  ،كما كشف هنية عن مؤشرات إيجابية لتحسين عالقة الحركة بكـل مـن مصـر والسـعودية
 .160حركته ترحب بأي جهود تعمل على إعادة ترسيم العالقة مع مصر والسعودية

 بإلحاق دمار في مقابلة مع القناة العاشرة العبرية ،أمير إيشللجو اإلسرائيلي قائد سالح ا هدد ،
إلى مواجهة عسكرية واسعة. وأكد  "إسرائيل"واسع جدًا بالساحة اللبنانية، إذا ما "جّر" حزب هللا 

ضاعفت قدراتها العسكرية، وبات في مقدورها ضرب آالف األهداف في لبنان  "إسرائيل"أن إيشل 
 .161ساعة 24من  في أقل

 إلى أن  عبريوكشف تفاصيله موقع واال ال ،ر استطالع واسع أجراه معهد القدس للصهيونيةاشأ
بحال كانت كل اإلمكانيات مفتوحة  "إسرائيل"يفضلون اإلقامة في  "إسرائيل"من سكان  70%

الراغبين نسبة  وترتفعمنهم يفضلون الهجرة والعيش بدولة أخرى بكل األحوال.  %30أمامهم، لكن 
 .162عاماً  65 لدى من تعدوا الـ %18، مقابل عاماً  49-30لدى الفئة العمرية  %36بالهجرة إلى 

 الشيخ رائد صالح، في  ،1948سنة اضي الفلسطينية المحتلة رئيس الحركة اإلسالمية في األر  قال
ة ومنزل شق 34بي بي سي العربية، إن لدينا وثائق تثبت أن أموال شراء التصريحات على قناة 
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ن على أصالح وأكد  من اإلمارات. "إسرائيل"في القدس المحتلة، قد وصلت إلى البنوك في 
 .163األموال قادمة من جمعيات موجودة في اإلمارات

 من منازل الالجئين  منزالً  9,161، "حتى اآلن هناك األونرواالمتحدث باسم وكالة  ،قال كريس غانيس
 متضرراً  منزالً  4,085أصيب بأضرار شديدة، فيما اعتبر  5,066بالكامل، و الفلسطينيين مدمراً 
2014، نتيجة العدوان على قطاع غزة صيف بأضرار طفيفة" 782,124بأضرار كبيرة، و

164. 

 بشأن فلسطين، جدد فيه التأكيد على دعم دول آسيا  د مؤتمر القمة اآلسيوي اإلفريقي إعالناً اعتم
فريقيا لحق الفلسطينيين في الحرية وا الستقالل وتقرير المصير، بما في ذلك أعمال سيادة وا 

 .165القدس عاصمة لها شرقيواستقالل دولة فلسطين مع 

 25/4/2015السبت، 

  في العاصمة األلمانية برلين،  13اختتم مؤتمر فلسطينيي أوروبا، فعاليات دورته السنوية الـ
سطينية لتوظيف الخيارات بالدعوة إلى تطوير استراتيجية فلألف فلسطيني،  15بمشاركة نحو 

الممكنة في مالحقة االحتالل اإلسرائيلي دوليًا على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، واستثمار 
بالمسارعة في تفعيل المؤتمر وطالب  .الجهود المتعاظمة حول العالم في مناصرة قضيته

الحقوق الفلسطينية المصالحة بين األطر السياسية الفلسطينية، وتحصين الموقف الداخلي لحماية 
وجاء في توصيات  .الثابتة، وحشد الجهود والعمل المشترك على مواجهة مخططات االحتالل

"إننا نؤكد مجددًا تمّسك الشعب الفلسطيني، في أوروبا وفي كل مكان، بحق العودة إلى المؤتمر: 
 .166"أرضه ودياره في فلسطين

  السلطة في قضية التوجه لمحكمة الجنايات رأى الناطق باسم حركة حماس حسام بدران في تباطؤ
رائم القتل بحق الدولية عاماًل مشجعًا لالحتالل في التمادي باالنتهاكات وارتكاب المزيد من ج

 .167الشعب الفلسطيني

  قال ماهر أبو صبحة، مدير هيئة المعابر والحدود في غزة، إنه قد بلغ عدد من هم بحاجة
تسجيل األكثر حاجة للسفر وعددهم  تمّ "، ألف مواطن 90من اإلنسانية أكثر  للسفر من الحاالت

مريض، أكثر من نصفهم مرضى سرطان،  3,500 هموأوضح أن من بين ألف شخص". 15
حملة الجوازات من أو توشك على االنتهاء  إقاماتهمطالب، واآلالف ممن انتهت  2,500حو نو 

 .168المصرية واألجنبية

 إن إنتاج العام الحالي  ،جمال أبو سويرح ،زراعة في قطاع غزةقال مسؤول وحدة النحل في وزارة ال
إقدام  من رغم، بالطن 200والبالغة نحو  2014سنة سيفوق الكمية المنتجة من العسل خالل 

 ،2014عدوان في صيف االحتالل على تدمير أكثر من عشرة آالف خلية نحل في القطاع خالل ال
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ويتوقع أبو سويرح أن يبلغ معدل إنتاج الخلية  .قطاع غزةما يوازي ثلث الخاليا المنتشرة في أي 
2014خالل  كغ 10ـ مقارنة بكغ  13الواحدة نحو 

169. 

  أن آر جي نشر موقعNRG  ًلعمليات تمويل أوروبية رسمية وغير رسمية  مفصالً  العبري تقريرا
داخلية. وبين بماليين الدوالرات لمؤسسات إسرائيلية غير سياسية بهدف التأثير على السياسة ال

مليون دوالر( لتلك  45مليون شيكل )نحو  177نقل  ، تمّ 2014و 2012 سنتيالتقرير أنه ما بين 
إلى أن من بين  المنظمات التي "تتورط في الصراع مع الفلسطينيين" ومنظمات اجتماعية، مشيراً 

 ،وسويسرا ،ركوالدانما ،اوهولند ،والسويد ،وألمانيا ،النرويج :هذه الدول التي تقدم الدعم
 .170وبريطانيا

  ّالفلسطينيين في  أكد المشاركون في المؤتمر الالتيني األول للتضامن مع فلسطين، على حق
وشدد المؤتمر الذي  .مقاومة االحتالل بكل أشكالها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة لتحرير وطنهم

العودة لجميع الالجئين إلى  في بيانه الختامي، على حقّ  ،عقد في العاصمة الفينزويلية كاركاس
عليه  لما نّص  أرضهم وممتلكاتهم، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم منذ تهجيرهم، وفقاً 

194قرار األمم المتحدة 
171. 

 26/4/2015األحد، 

  سقط عدد من القتلى والجرحى إثر غارات ي عتقد أن مصدرها طائرات إسرائيلية استهدفت منصات
السوري وحزب هللا اللبناني في جبال القلمون شمال دمشق، في حين أكدت  صواريخ تابعة للنظام

 "إسرائيل"أثناء زرعهم عبوة ناسفة عند الحدود مع في مسلحين عدة سلطات االحتالل أنها قتلت 
 .172بالجوالن المحتل

 عن سويديين محمود عباس، إن جهاز مخابراته نجح في اإلفراج  ةقال رئيس السلطة الفلسطيني
نحو سنة ونصف السنة. وأضاف عباس في كلمة: "إن ما بذلناه من  مختطفين في سورية بقيا

 .173"نهديه إلى الشعب السويدي الصديق لموضوعجهد بالتعاون مع أشقائنا في األردن في هذا ا

  أقرت لجنة االنتخابات المركزية، باجتماعها الدوري في رام هللا، النسخة المحدثة من سجل
من  %78.6ناخبًا وناخبة، بنسبة  1,951,799بلغ العدد الكلي للمسجلين فيه الناخبين، الذي 

في بيان صحفي، إن عدد المسجلين بلغ في الضفة  اللجنة،وقالت  التسجيل. أصحاب حقّ 
، بينما بلغ عدد المسجلين في غزة %74.9 وصلتمواطنًا بنسبة تسجيل  1,144,811

 .174التسجيل من أصحاب حقّ  %6.84مواطنًا بنسبة  988,806

  لوحت حركة حماس باستخدام ما أسمته "بدائل قاسية" للرد على ممارسات األجهزة األمنية التابعة
للسلطة الفلسطينية في الضفة ضّد عناصرها والمواطنين هناك. جاء ذلك على لسان الناطق باسم 
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لكتلة اإلسالمية" خالل اعتصام في مدينة غزة تنديدًا باعتقال ممثل "ا ،سامي أبو زهري ،الحركة
في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، مستنكرًا ما اسماه بـ"حالة االستئصال السياسي التي 

 .175تمارسها حركة فتح في الضفة وحصار أهل قطاع غزة"

  كشف أحمد يوسف، القيادي في حركة حماس، عن توسط أطراف خارجية للتفاوض حول
"في يد حماس العديد من األوراق المهمة  :وقال ،لحركةموضوع الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى ا

"قلنا لكل الوسطاء لن تكون هناك وأضاف يوسف: والمفاجآت في موضوع الجنود المفقودين". 
االتفاق عليه بالقاهرة بإطالق سراح األسرى الذين أعيد  صفقات جديدة قبل التزام إسرائيل بما تمّ 

 . 176ة بالخليل العام الماضي"اعتقالهم بعد خطف المستوطنين الثالث

  أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون أن دولة االحتالل اإلسرائيلي، لن تسمح إليران بتزويد
 .177زب هللا اللبناني بأسلحة متطورةح

 صورة لضحايا التعذيب  6,000توثيقها أكثر من  ،من أجل فلسطينيي سورية أكدت مجموعة
أن الصور التي تسربت من سجون  لها،في بيان  ،ت المجموعةنظام في سورية. وأفادالبسجون 

بينها العشرات من الصور التي تعود لالجئين فلسطينيين، حيث تعرف ناشطون وأهالي  ،نظامال
 .178تعود لالجئين اعتقلوا لدى النظامضحية على صور  65

 27/4/2015اإلثنين، 

 إنه ورغم كل التعزيزات واإلجراءات "إسحق أهرونوفيتش وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي  قال
نه يصعب وقف المخرب المنفرد"، في إشارة إلى اتخاذها في مدينة القدس إال أ تمّ  األمنية التي

 .179خرواآل حينية التي ينفذها فلسطينيون بين الدعمليات المقاومة الفر 

 م المتحدةأجرته األم ، خالل عرضه لتحقيقحّمل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،
الجيش اإلسرائيلي مسؤولية االستهداف المتعمد لسبع مدارس تابعة لوكالة األونروا في غزة خالل 

، معلنًا في الوقت نفسه أن المجموعات الفلسطينية المسلحة 2014الحرب على القطاع صيف 
مون أوضح خبأت أسلحة بينها مدافع وقذائف في مدارس تابعة لألونروا، وأطلقت نيرانها منها. و 

 آخرين، 227وجرح  فلسطينياً  44أن القصف اإلسرائيلي على هذه المدارس السبع أودى بحياة 
 .180ممن لجأوا إليها هربًا من القصف

  قالت حركة حماس إن تقرير األمم المتحدة حول االستهداف الصهيوني لالجئين في مدارس وكالة
المدنيين  اب االحتالل جرائم حرب ضدّ قطاع غزة يمثل دلياًل قاطعًا على ارتكفي  األونروا

للناطق باسمها سامي الفلسطينيين في مراكز اإليواء الدولية. ودعت حماس، في تصريح صحفي 
 .181، الجهات الدولية إلى جلب قادة االحتالل القتلة إلى المحاكم الدوليةأبو زهري
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  بيت حانون قريبة من معبر ناتيف هعسراه ال عمرةأن سكان مست اإلسرائيليةذكرت القناة العاشرة
قاومة تدريبات لرجال الم ،عد مئات األمتار فقطشمال قطاع غزة يشاهدون على ب   (إيرز)

 .182الفلسطينية بشكل شبه يومي

 قالت وندي شيرمان Wendy Sherman، خالل مؤتمر الحركة  ،مساعدة وزير الخارجية األمريكي
الجديدة بحل الدولتين حينها  [اإلسرائيلية]حكومة "إذا لم تلتزم ال ،اإلصالحية المنعقد في واشنطن

حباط المبادرات الدولية التي  ستجد الواليات المتحدة صعوبات في مساعدة إسرائيل على صدّ  وا 
 .183متحدة بخصوص القضية الفلسطينية"ستطرح على األمم ال

  إلى السلطة الفلسطينية لصالح  2015 سنةل اتهماسهإصرف االتحاد األوروبي، أول
 لضفة الغربية وغزة. وقال االتحادالمخصصات االجتماعية إلى العائالت الفقيرة والمعوزة في ا

 امسهإتتضمن  ،اسغآلية بيالتي يتم تسييرها عبر  مليون دوالر( 15.2)نحو  مليون يورو 14إن 
ومن حكومة النمسا  ،مليون دوالر( 13.58)نحو  مليون يورو 12.5من االتحاد األوروبي بقيمة 

 .184مليون دوالر( 1.62نحو ) مليون يورو 51.

 28/4/2015الثالثاء، 

  المتكررة اإلسرائيلي  الشاباك إن اتهامات جهاز حسام بدران حماس حركةالناطق باسم قال"
لحركة حماس حول تجنيد عناصر للمقاومة أثناء تواجدهم في ماليزيا هي كذب وافتراء ال أصل 

 لها".
في  الغربية جامعيين من الضفة طالب م بتدريبياقبالحركة حماس  قد اتهم جهاز الشاباكوكان 

 .185كتائب قسام عند عودتهم إلى الضفةماليزيا للعمل في صفوف 

  نفت حركة حماس ما جاء في تحقيق أجرته األمم المتحدة اتهام مقاومين فلسطينيين بإخفاء
، 2014صيف  ةعلى قطاع غز أسلحة في مدارس تابعة لوكالة األونروا خالل العدوان اإلسرائيلي 

ن الحركة وا  ن التقرير، ستدرس بتمع  الحركة إن  حماس،قال سامي أبو زهري، المتحّدث باسم و 
 .186ليس لديها معلومات بشأن إخفاء أسلحة في مدارس األمم المتحدة

 ن تقدمت نيابة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية باستئناف أمام محكمة استئناف رام هللا، للطع
ية القيادي المفصول من على الحكم المحلي الغيابي الصادر من محكمة جرائم الفساد في قض

دعوى ، والذي ردت فيه المحكمة ي التشريعي الفلسطيني محمد دحالنوالنائب ف حركة فتح
تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد متهمة إياه باختالس المال العام، والكسب  ،قضائية ضّد دحالن

 .187وعغير المشر 
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  الجئًا فلسطينيًا  27,933ما ال يقل عن ذكر تقرير لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن
ألف الجئ فلسطيني  80وروبا خالل األربع سنوات األخيرة، وأضاف التقرير أن سوريًا وصلوا إلى أ

 ي لبنان،الجئًا ف 51,300في األردن و ،الجئاً  10,687سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم 
2015فبراير شباط/ وكالة األونروا لغاية  إحصائياتالجئًا في مصر، وذلك وفق  000,6و

188. 

 حماس من تقوم بتحويل أموال تابعة لحركة  خلية كانت نه اعتقلإاإلسرائيلي  الشاباكجهاز  قال
سرائيلية نقلته اإلذاعة اإل الشاباك،قطاع غزة إلى الضفة الغربية عن طريق األردن. وبحسب بيان 

 .189اس ويزن شاورالمحاميان ياسر قوقيعقوب دعيس و هم  ،العامة، فقد اعتقل ثالثة أشخاص

  سنة منذ بداية عملية ضد أهداف إسرائيلية  995قالت معطيات صهيونية إن الفلسطينيين نفذوا
 .24/4/2015في ، كان آخرها عملية الطعن قرب المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل 2014
 ،2014سنة تنفيذها خالل  عملية تمّ  823ر موقع واال العبري إلى أن من بين هذه العمليات وأشا
ّجلت منذ مطلع  172و 2015سنة أخرى س 

190. 

  رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين  اإلسرائيل حذر جهاز الشاباكقالت صحيفة هآرتس العبرية إن
. وبحسب الصحيفة فإن حركة حماسام صفقة تبادل أسرى مع نتنياهو من المماطلة في إتم

الشاباك أكد لنتنياهو: "إما إتمام صفقة تبادل أسرى في أسرع وقت أو تجدد المواجهة مع المقاومة 
 .191في غزة أشد وأكثر عنفًا"

  عقدت "الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة"، ملتقاها الثاني من أجل تسليط الضوء على معاناة
الملتقى حضره عدة منظمات إغاثية  .2014في صيف ن اإلسرائيلي أهالي قطاع غزة بعد العدوا

 .192دولية، من لبنان والسودان وتركيا وقطر وغيرها

  ديفيد كاميرون قال رئيس الوزراء البريطانيDavid Cameron  كانت محقة في  "إسرائيل"إن
ن إسرائيل إ": قائالً وتابع  ،للدفاع عن نفسها 2014صيف في الهجمات التي شنتها على غزة 

تعرضت العتداءات عشوائية، وأنا على الصعيد الشخصي أشعر بضرورة الوقوف إلى جانب 
 ،"المحب للسالم"الشعب اإلسرائيلي بـووصف كاميرون . "إسرائيل، وحقها في الدفاع عن نفسها

وادعى بوجود فرق كبير في استخدام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو السالح لحماية 
 .193شعبه، واستخدام حركة حماس للسالح

 29/4/2015األربعاء، 

  وقع إسماعيل هنية، النائب األول لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ونواب المجلس
التشريعي، وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية، والعديد من الشخصيات الفلسطينية مذكرة 

 أكبر مذكرة احتجاج ضدّ  عدّ مل الوثيقة، والتي ت  االستيطان والجدار العنصري". وتشت احتجاج "ضدّ 
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توقيع،  10,500على ما يقارب  ،االستيطان والجدار العنصري في فلسطين، على مستوى العالم
 .194هذاتالتوقيت ستسلم لمكتب مندوب األمم المتحدة في كل من غزة والضفة في 

  وممثلها في لجنة  تحرير فلسطين،ل عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ،حمدالحاج أ أسامةقال
طة طريق للخروج من األزمة السياسية يأن الجبهة سلمت القوى خر  ،القوى الوطنية واإلسالمية

حول توفير بيئة مالئمة للحوار وآليات  أفكاراً هذه طة الطريق يوالوطنية واالجتماعية. وتشمل خر 
 .195نقسام واستعادة الوحدة الوطنيةجل إنهاء االأالعمل من 

 إياد البزم أن الشرطة الفلسطينية اضطرت  الفلسطينيةالمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية  قال
بعد انفضاض  ،للتدخل وفض النزاعات التي حدثت بين مجموعات شبابية في حي الشجاعية

وقال البزم إن الداخلية قدَّمت كافة  الفعالية الداعية للعديد من المطالب الحياتية في غزة.
عند انفضاض المشاركين، انقسموا لعدة مجموعات أنه هيالت الالزمة لنجاح الفعالية، و التس

وحفاظًا على حياة  ،وحدثت مشادات فيما بينهم مما دفع الشرطة للتدخل خشية تطور األمر
 .196المشاركين والنظام العام

 العشوائي  نداءات استغاثة من داخل المخيم لوقف القصف أطلق أبناء مخيم اليرموك المحاصر
والقصف بالصواريخ وقذائف الهاون في  ،الذي تقوم به طائرات سورية من إلقاء للبراميل المتفجرة

 . 197آن واحد

  مناقصات لبناء  2014 في سنةنشرت  "دائرة أراضي إسرائيل"إن  "القائمة العربية المشتركة"قالت
 ،القرى والمدن العربية وحدة في 1,844وحدة سكنية في المدن اليهودية، في مقابل  38,261

طة هيكلية محّدثة ومالئمة، الفتة يبلدة لديها خر  139بلدة عربية فقط من أصل  41وأشارت إلى 
التي تحتلها  األراضي من مساحة %2.5أقل من  139 إلى أن مناطق نفوذ البلدات العربية الـ

منها ي سمح لها  5فقط من بين كل السلطات المحلية العربية، " القائمة إن وقالت ."إسرائيل"
ألف وحدة سكنية  66ات للتخفيض "سعر الهدف"برنامج "وأضافت:  ،"بتشكيل لجان تخطيط محلّية

 .198"ال يوجد ضمنها بلدة عربية واحدة بلدة، 30في 

  قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إن مخرجات تحقيق بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق
الهجوم اإلسرائيلي  خاللابعة لألمم المتحدة استخدمت كمالجئ للطوارئ حول استهداف منشآت ت

ن وبيّ  ."إسرائيل"يجب أن تفضي إلجراءات عقابية بحق  ،2014صيف في على قطاع غزة 
، أن االكتفاء بشجب ما وصفها األمين العام لألمم المتحدة بالتصرفات له في بيان ،األورومتوسطي

ويعطي  ،خاذ إجراءات رادعة، يؤشر على عدم جدية تلك التقاريراإلسرائيلية دون التوصية بات
 .199أو قد تشكلها المنظومة األممية ،لجان شكلتها إشارات سلبية حول التعامل مع مخرجات أيّ 
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 وصل المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم الجديد نيكوالي مالدينوفNikolay 

Mladenov  ة له منذ شمال القطاع، في أول زيار  (يرزإ)ن إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانو
 .200تسلمه منصبه قبل شهرين

 2015ات التجارية والمساءلة لعام تبنى مجلس الشيوخ األمريكي تعدياًل على قانون "األولوي ،"
اإلسرائيلية بغير الشرعية المستعمرات أو تصنيف  "،إسرائيل"بحيث يجعل من مبادرات مقاطعة 

والمستعمرات  "إسرائيل"مريكية وبالتالي غير شرعية"، وذلك من أجل حماية "مخالفة للقوانين األ
 .201بحسب تفسير أعضاء مجلس الشيوخ الذين بادروا بإضافة الملحق لهذا القانون

 30/4/2015الخميس، 

 بينها دول عربية، من الحكومة الفرنسية عدم طرح  ،طلبت الواليات المتحدة وعدة دول أخرى
على األقل إلى ما بعد  ،الفلسطيني – س األمن في الموضوع اإلسرائيليمشروع قرار في مجل

 .202التوصل إلى االتفاق النووي مع إيران

  قراطية و لجبهة الديماسي لالتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السي اللجنةدعا عضو
القتصادي، باعتباره العائق لتحرير فلسطين تيسير خالد، إلى التخلص التام من قيود اتفاق باريس ا

الرئيسي للتنمية وتطور االقتصاد الفلسطيني والبوابة الرئيسية الرتفاع البطالة في سوق العمل، 
 .203الفلسطينية السلطة وارتفاع موجة الغالء وارتفاع األسعار في أراضي ،ولتدهور مستوى المعيشة

  بالتنسيق مع وكالة األونروا ،سمبورغولوك ،وبلجيكا ،اد األوروبيلدى االتح فلسطينأطلقت بعثة، 
 .204ةحملة تضامن مع الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك وبقية المخيمات في سوري

  أوروبا والواليات المتحدة األمريكية بالسعي لتحويل القضية الفلسطينية من  حماساتهمت حركة
ى تقديم المزيد من التنازالت. جاء قضية وطنية إلى قضية مالية البتزاز الفلسطينيين إلجبارهم عل

على تصريح  اً السابق، تعقيبذلك على لسان زياد الظاظا، القيادي في حماس، ووزير المالية 
في  الموظفينلدبلوماسي أوروبي قال فيه إن دول االتحاد األوروبي ال يمكنها مواصلة دفع رواتب 

2007لمستنكفين عن العمل منذ سنة غزة وا
205. 

 موشيه  دفاعحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الالفزيونية إسرائيلية عن اتفاق بين رئيس كشفت قناة تل
 مليون دوالر( 129.3إلى  77.6)بين  مليون شيكل 500إلى  300يعلون على تخصيص مبلغ بين 

لمصلحة التوسع االستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة خالل السنوات الثالث  سنوياً 
 . 206القادمة
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