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اخلمي�س، 2015/1/1 

م�ستوطناً   14,952 نحو  اأن  اإح�سائي،  تقرير  يف  والرتاث،  للوقف  االأق�سى  موؤ�س�سة  ذكرت   •

وعن�رشاً احتاللياً اقتحموا امل�سجد االأق�سى خالل �سنة 2014، من بينهم 12,569 م�ستوطناً، 

اأخرى من  و1,084 جندياً وجمندة، و197 عنا�رش و�سخ�سيات  و1,102 عن�رش خمابرات، 

بينهم وزراء ونواب اإ�رشائيليون1.

قالت موؤ�س�سة االأق�سى للوقف والرتاث، يف تقرير �سحفي، اإن االحتالل االإ�رشائيلي نفذ يف   •

�سنة 2014 نحو 86 اعتداء وانتهاكاً متنوعاً على املقد�سات واالأوقاف االإ�سالمية وامل�سيحية 

يف الداخل الفل�سطيني وال�سفة الغربية والقد�ص املحتلتني2.

راأى م�سوؤول العالقات العربية يف حركة حما�ص اأ�سامة حمدان اأن ت�سويت الواليات املتحدة   •

االأمريكية �سّد م�رشوع قرار اإنهاء االحتالل االإ�رشائيلي يوؤكد اأن حماوالت اال�ستجداء على 

اأن يفر�ص  الذي ي�ستطيع  املقاومة هو  اإىل نتيجة، واأن منهج  الدويل لن توؤدي  موائد املجتمع 

اإرادة ال�سعب الفل�سطيني. واأكد حمدان، يف حوار مع اجلزيرة.نت، اأن حما�ص واإيران جتاوزتا 

للمقاومة  الداعم  الدوحة  موقف  على  يوؤثر  لن  القطري  امل�رشي  التقارب  واأن  خالفاتهما، 

ولل�سعب الفل�سطيني3.

فاز بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu، رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية، ورئي�ص حزب   •

الليكود Likud، يف االنتخابات داخل حزبه كمر�سح لرئا�سة احلكومة. وفاز رئي�ص الكني�ست 

والوزير   Gilad Erdan اأردان  جلعاد  والوزير   Yuli Edelstein اإدل�ستاين  يويل   Knesset

والوزير   Miri Regev ريجف  مريي  الكني�ست  وع�سو   Yisrael Katz كات�ص  ي�رشائيل 

�سيلفان �سالوم Silvan Shalom، ووزير الدفاع مو�سيه يعلون Moshe Ya’alon، والنائب 

زئيف األكني Zeev Elkin، ب�سدارة القائمة بعد بنيامني نتنياهو4.

 Yesh Atid م�ستقبل)  (يوجد  عتيد  املُقال ورئي�ص حزب ي�ص  املالية االإ�رشائيلي  اتهم وزير   •

يائري البيد Yair Lapid كالً من رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية بنيامني نتنياهو ووزير الدفاع 

املحتلة.  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  اال�ستيطان  ل�سالح  الدولة  اأموال  ب�رشقة  يعلون  مو�سيه 

اأمريكي(  76.9 مليون دوالر  300 مليون �سيكل )نحو  الثالثة حولوا  الفا�سدين  اأن  واأو�سح 

ذلك  فعلوا  “هم  وقال:  ويت�سهار.  تفوح  مل�ستعمرتي  الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  يف  طرق  ل�سّق 

الأنني مل اأكن حار�ساً على اخلزنة“5.
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اأن  االإن�سان  وحقوق  االأ�رشى  لدرا�سات  اأحرار  مركز  عن  ال�سادر  ال�سنوي  التقرير  اأفاد   •

2,240 فل�سطينياً ا�ست�سهدوا يف مناطق ال�سفة الغربية والقد�ص وقطاع غزة خالل �سنة 2014، 

جراء اال�ستهداف املبا�رش من قبل االحتالل االإ�رشائيلي. كما جرى اعتقال 5,824 فل�سطينياً، 

من بينهم 170 اأ�سرياً على االأقل من قطاع غزة، و5,539 من ال�سفة الغربية مبا فيها �رشقي 

القد�ص، باالإ�سافة اإىل 115 حالة اعتقال يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة �سنة 61948.

الدميوقراطي  احلزب  عن  ال�سيناتور   ،Charles (Chuck) Schumer �سومر  �سارلز  قال   •

امليزانية  اعتمادات  اأن  الفل�سطينية  ال�سلطة  تتذكر  اأن  “يجب  نيويورك،  والية  يف  االأمريكي 

اأوباما  ]باراك[  الرئي�ص  والتي وقع عليها   ،]Congress[ الكوجنر�ص  اأجازها  التي  اجلديدة 

]Barack Obama[ و�سارت قانوناً، �ستوقف متويل ال�سلطة الفل�سطينية اإذا بداأت حتقيقات 

.7“]International Criminal Court (ICC)[ (مع اإ�رشائيل) عن طريق املحكمة اجلنائية الدولية

105 جنود.  اإح�سائية لعدد قتاله يف �سنة 2014، والتي بلغت  االإ�رشائيلي عن  اأعلن اجلي�ص   •

وجاء يف اإح�سائية ر�سمية ن�رشتها �سعبة القوى الب�رشية يف اجلي�ص االإ�رشائيلي اأن 67 جندياً 

عدد  �سعف  وهو  انتحروا،  جندياً   15 واأن  غزة،  قطاع  على  االأخري  العدوان  خالل  قتلوا 

املنتحرين يف �سنة 2013 )�سبع حاالت(. واأن ثالثة قتلوا يف عمليات ع�سكرية، و13 قتلوا يف 

حوادث مدنية، كما اأ�سارت اإىل وفاة �سبعة جنود نتيجة عار�ص �سحي8.

اجلمعة، 2015/1/2 

على  املتمركزة  امل�رشي  اجلي�ص  قوات  بر�سا�ص  الهوبي  زكي  الفل�سطيني  الفتى  ا�ست�سهد   •

احلدود بني رفح امل�رشية ورفح الفل�سطينية. وقال املتحدث با�سم وزارة الداخلية الفل�سطينية 

 :  Facebook “اإياد البزم، يف ت�رشيح عب �سفحته يف موقع التوا�سل االجتماعي “في�ص بوك

“اإن االأجهزة االأمنية )يف القطاع( جتري التحقيقات ملعرفة مالب�سات احلادث“9.

قدم ال�سفري الفل�سطيني يف االأمم املتحدة United Nations (UN) ريا�ص من�سور ر�سالة لها   •

.10
طلب فيها ان�سمام فل�سطني اإىل املحكمة اجلنائية الدولية

يوليو،  متوز/  �سهري  خالل  غزة  قطاع  �سّد  �سنته  الذي  العدوان  اأن  “اإ�رشائيل“  قررت   •

بح�سب  الفل�سطينيني،  مع  واالأوىل  تاأ�سي�سها،  منذ  الثامنة  احلرب  هو   2014 اأغ�سط�ص  واآب/ 

وزارة الدفاع. وقال وزير الدفاع االإ�رشائيلي مو�سيه يعلون، يف بيان له، اإن القرار جاء ب�سبب 

طول املدة الزمنية، وب�سبب “فقدان 67 من جنودنا الذين دفعوا الثمن االأكرث ارتفاعاً يف قتال 

حما�ص وغريها من املنظمات االإرهابية“11.
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قالت وزارة الداخلية االإ�رشائيلية اإن عدد امل�ستوطنني يف املناطق امل�سنفة ج يف ال�سفة الغربية   •

ارتفع يف �سنة 2014 لي�سل اإىل 389,285 م�ستوطناً، بزيادة قدرها 4.2%. مع االإ�سارة اإىل اأن 

.12
هذه االإح�ساءات ال تت�سمن امل�ستوطنني الذين يعي�سون يف القد�ص

اإن بالده دعمت   Patrick Maisonnave باتريك ميزونف  “اإ�رشائيل“  قال �سفري فرن�سا يف   •

الفل�سطينيني وم�رشوعهم الإنهاء االحتالل، فقط من اأجل حماولة منعهم من اتخاذ خطوات 

املحكمة  اإىل  واالن�سمام   Rome Statute روما  معاهدة  على  التوقيع  مثل  اجلانب،  اأحادية 

.13
اجلنائية الدولية

ال�سبت، 2015/1/3

يف اأول ردٍّ على حترك الفل�سطينيني لالن�سمام للمحكمة اجلنائية الدولية، قرر رئي�ص الوزراء   •

نحو  يبلغ  والذي  ال�رشائب،  الأموال  ال�سهري  التحويل  جتميد  نتنياهو  بنيامني  االإ�رشائيلي 

.14
500 مليون �سيكل )نحو 127.5 مليون دوالر(

و�سف �سائب عريقات، ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، يف ت�رشيح ل�سحيفة   •

االأيام قرار احلكومة االإ�رشائيلية جتميد حتويل ال�رشائب باأنها “قر�سنة اإ�رشائيلية“15.

قرر رئي�ص جلنة اخلارجية واالأمن يف الكني�ست االإ�رشائيلي ياريف ليفني Yariv Levin تاأجيل   •

ن�رش تقرير التحقيق يف اإخفاقات احلرب على غزة “الع�سف املاأكول/ اجلرف ال�سامد“، خ�سية 

تاأثريه على االإ�رشائيليني قبل االنتخابات العامة املقررة يف اآذار/ مار�ص 162015.

بداأت ال�سلطات امل�رشية تنفيذ املرحلة الثانية من املنطقة العازلة على احلدود مع قطاع غزة،   •

حيث قّررت حمافظة �سمال �سيناء اإخالء املنازل املقامة يف الـ 500 مرت على ال�رشيط احلدودي 

.17
برفح، والبالغ عددها 1,200 منزل

اأعلن الرئي�ص االأ�سبق للحركة ال�سهيونية اأبراهام بورغ Avraham Burg، الذي جاء اإىل مدينة   •

 Democratic )النا�رشة للم�ساركة يف موؤمتر اجلبهة الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة )حدا�ص

Front for Peace and Equality (Hadash)، تاأييده للجبهة، وطلب االنت�ساب اإىل ع�سويتها. 

وقال بورغ اإنه يرى يف االأو�ساع احلالية التي تعي�سها “اإ�رشائيل“ م�ساألة حياة اأو موت، لذلك 

اأحزاب القومية اليهودية،  اأنه قرر هجر  واأعلن بورغ  اأن يخرق عادته وحرمة ال�سبت.  قرر 

التي تدير �سيا�سة ا�ستعالء قومي على العرب والفل�سطينيني، واالن�سمام اإىل حزب يهودي 

عربي مثل اجلبهة، الأن هناك م�سلحة يف اإحداث هزة للمجتمع االإ�رشائيلي واحلركة ال�سيا�سية 

.18
فيها
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الأحد، 2015/1/4

اأكدت وزارة املالية الفل�سطينية، اأنها تلقت اإ�سعاراً ر�سمياً من �سلطات االحتالل االإ�رشائيلية،   •

القرار  هذا  “اإن  الوزارة  يف  فل�سطينيون  م�سوؤولون  وقال  ال�رشائب.  عائدات  حتويل  بوقف 

االإ�رشائيلي �سيعيق دفع رواتب اأكرث من 160 األف موظف فل�سطيني“19.

العمل،  ال�سامل عن  االإ�رشاب  العاملة يف كافة م�ست�سفيات قطاع غزة  الطبية  الطواقم  اأعلنت   •

اأكرث  اإجراء كافة العمليات اجلراحية، وذلك احتجاجاً على عدم �رشف رواتبهم منذ  ووقف 

.20
من �سبعة اأ�سهر

احلدود  بفتح  م�رش  حما�ص،  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  مرزوق،  اأبو  مو�سى  طالب   •

واملعابر مع غزة املحا�رشة بدالً من قتل اأبنائها. واأعرب اأبو مرزوق، خالل زيارته لبيت عزاء 

الفتى زكي الهوبي، الذي قتله اجلي�ص امل�رشي يوم اجلمعة 2015/1/2 على احلدود امل�رشية 

.21
الفل�سطينية، عن اأ�سفه الإطالق اجلي�ص امل�رشي النار على الهوبي

بالتهرب من م�سوؤولياته جتاه  اهلل  الوفاق رامي احلمد  اتهمت حركة حما�ص رئي�ص حكومة   •

“دعوة  اإن  �سحفي،  ت�رشيح  يف  زهري،  اأبو  �سامي  احلركة  با�سم  الناطق  وقال  غزة.  قطاع 

رامي احلمد اهلل لت�سليم املعابر هي ذريعة للتهرب من م�سوؤولياته؛ الأنه ال يوجد اأ�سالً موظفني 

للحكومة ال�سابقة على املعابر مع االحتالل“22.

“اإ�رشائيل“ لن تقف مكتوفة االأيدي اإزاء  قال رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو اإن   •

واآخرها  الدولية،  احللبة  على  الفل�سطينية  ال�سلطة  تتخذها  التي  اجلانب،  اأحادية  اخلطوات 

االن�سمام اإىل املحكمة اجلنائية الدولية، وقال، خالل جل�سة حلكومته، اإن “اإ�رشائيل �ستدافع 

عن �سباطها وجنودها على اأح�سن وجه“23.

ك�سفت القناة االإ�رشائيلية العا�رشة اأن رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية بنيامني نتنياهو، ووزير   •

من  دوالر(  مليون   17.9 (نحو  �سيكل  مليون   70 حتويل  على  اتفقا  يعلون،  مو�سيه  الدفاع 

ميزانية االأمن من اأجل اإخالء قاعدة �رشطة حر�ص احلدود وبناء 300 وحدة �سكنية ا�ستيطانية 

.24
مكانها وذلك يف اإطار �سفقة اإخالء حي هاألوبانا

اإن   Yitzhak Aharonovich اأهرونوفيت�ص  اإ�سحق  االإ�رشائيلي  الداخلي  االأمن  وزير  قال   •

“احلرب املقبلة مع حما�ص اأ�سبحت قريبة جداً“. واأ�ساف قائالً اإن “احلرب االأخرية مل جُتِد 

لديها،  ال�سواريخ  اإنتاج  لزيادة  “عادت  اأّنها  وخا�ّسة  املنا�سب“،  بال�سكل  حما�ص  مع  نفعاً 

باالإ�سافة اإىل بناء االأنفاق الهجومية حتت االأر�ص“25.

ارتفعت ن�سبة االإ�رشائيليني الذين تنازلوا خالل �سنة 2014 عن مواطنتهم بـ 60% مقارنة مع   •

�سنة 2013، ومعظمهم يقيمون يف الواليات املتحدة، واأملانيا، وبريطانيا، وهولندا، واأ�سرتاليا. 
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وتفيد معطيات وزارة الداخلية االإ�رشائيلية وال�سفارات االإ�رشائيلية اأن 765 اإ�رشائيلياً تنازلوا 

�سنة  يف   478 عددهم  بلغ  بينما   ،2014 �سنة  يف  �سفرهم  جوازات  و�سلموا  مواطنتهم،  عن 

.262013

�سادرت وحدة مكافحة الغ�ص واالحتيال االإ�رشائيلية، التي حتقق يف ق�سايا ف�ساد يف حزب   •

من  دوالر(  مليون   7.6 )نحو  �سيكل  مليون   30 نحو   ،Yisrael Beitenu بيتنا“  “اإ�رشائيل 

.27
امل�ستبهني

 Israel Security Agency-ISA (Shabak) (ال�ساباك) ادعى جهاز االأمن العام االإ�رشائيلي  •

اأنه اعتقل خلية تابعة لتنظيم الدولة االإ�سالمية يف العراق وال�سام )داع�ص( يف مدينة اخلليل، 

خطط عنا�رشها لتنفيذ عمليات �سّد “اإ�رشائيل“28.

قال الراعي ال�سابق للطائفة امل�سيحية يف قطاع غزة، مانويل م�سلّم، عن طبيعة احلياة امل�سيحية   •

يف غزة يف اأثناء حكم حركة حما�ص للقطاع، “اأخت�رش كل الكالم بالقول اإنني متهم يف الوطن 

ويف اأوروبا باأين من حما�ص“. و�سدد على اأن هذه االتهامات هي تاج على راأ�سه وو�سام فخر 

ال�سدة حمت  تاأملنا معهم، وحما�ص يف وقت  نتاأمل من حما�ص لكننا  “نحن مل  يعتز به. وقال: 

امل�سيحيني من متطرفني كانوا من املمكن اأن يوؤذوا الكني�سة، خا�سة اأثناء اأزمة الكاريكاتريات 

امل�سيئة، واخلطابات املزعجة التي األقاها بابا الفاتيكان“29.

الإثنني، 2015/1/5

دعا وزير االأوقاف الفل�سطيني يو�سف ادعي�ص العرب وامل�سلمني اإىل �سّد الرحال اإىل امل�سجد   •

.30
االأق�سى املبارك وفل�سطني، دعماً الأهايل القد�ص يف مواجهة االحتالل

اأعلنت املحكمة اجلنائية الدولية اأن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تعرتف باخت�سا�سها النظر يف   •

اجلرائم التي ارتكبت اعتباراً من 312014/6/13.

حذر رئي�ص اللجنة االقت�سادية يف املجل�ص الت�رشيعي الفل�سطيني، عاطف عدوان، من �رشقة   •

واإهدار اأموال اإعمار غزة من قبل ال�سلطة الفل�سطينية، يف ظّل عدم وجود رقابة على اإدارة هذه 

االأموال من قبل جهات االخت�سا�ص الر�سمية اأو غري الر�سمية. وقال اإن عملية تعطيل املجل�ص 

الت�رشيعي هي جزء من هذا االأمر الذي و�سفه بـ“املوؤامرة“32.

بع�ص  اعرتاف  اإن  �سحفي،  ت�رشيح  يف  زهري،  اأبو  �سامي  حما�ص  حركة  با�سم  الناطق  قال   •

مّت  القطرية، املخ�س�سة الإعمار قطاع غزة،  االأموال  باأن  الفل�سطينية  التوافق  وزراء حكومة 

تخ�سي�سها لرواتب موظفي ال�سلطة القدامى، دليل على اأن ال�سبب احلقيقي لتعطيل االإعمار 

.33
هو تالعب ال�سلطة باأموال االإعمار ومتاجرتها مبعاناة اأهل غزة
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االأمن. وقال  اإىل جمل�ص  الفل�سطينية  لل�سلطة  القاطع الأي عودة  اأكدت حركة حما�ص رف�سها   •

“هذه اخلطوة عبث �سيا�سي  اإن  اأبو زهري، يف بيان �سحفي،  املتحدث با�سم احلركة �سامي 

وتالعب بامل�سري الوطني“. وطالب اأبو زهري الرئي�ص حممود عبا�ص التوقف ب�سكل قطعي 

.34
عن هذا العبث ال�سيا�سي

طالبت اجلبهتان ال�سعبية والدميوقراطية لتحرير فل�سطني، يف بيان �سحفي، باإعادة ت�سكيل   •

حكومة توافق وطني فل�سطينية جديدة تتمكن من اأداء وظائفها، ملواجهة العوائق واالأزمات 

.35
التي يعاين منها ال�سعب الفل�سطيني يف قطاع غزة

الليكود، مدعياً  اأطلق رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية بنيامني نتنياهو احلملة االنتخابية حلزبه   •

“يف  اأبيب  األقاه يف تل  االإ�رشائيليني. وقال يف خطاب  اأمن  القادر فعالً على �سمان  الوحيد  اأنه 

االنتخابات املقبلة ال تعّر�سوا اأمن اإ�رشائيل للخطر، وحده الليكود قادر على �سمان اأمنكم“36.

املتطرفة  االإ�رشائيلية   Shurat HaDin هدين  �سورات  منظمة  اإن  االإ�رشائيلية  االإذاعة  قالت   •

ال�سلطة  الدولية يف الهاي �سّد ثالثة م�سوؤولني كبار يف  املحكمة اجلنائية  اإىل  قدمت �سكاوى 

اللواء ماجد فرج،  العامة  الفل�سطينية هم: رئي�ص الوزراء رامي احلمد اهلل، ورئي�ص املخابرات 

وع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح جبيل الرجوب. واأ�سارت اإىل اأن ال�سكاوى تتهم امل�سوؤولني 

الفل�سطينيني بامل�سوؤولية عن اإطالق ال�سواريخ على اأهداف مدنية اإ�رشائيلية خالل العدوان 

.37
االإ�رشائيلي االأخري على قطاع غزة

قا�سية  �سنة  كانت   2014 �سنة  اأن  واملحررين  االأ�رشى  �سوؤون  هيئة  عن  �سادر  تقرير  اأفاد   •

اعتداء  عملية   185 �سهدت  حيث  االحتالل؛  �سجون  يف  واالأ�سريات  االأ�رشى  على  و�سعبة 

.38
واقتحام لغرف واأق�سام املعتقلني

ر�سد  والذي   ،2014 ل�سنة  ال�سنوي  تقريره  �سلوان  يف  حلوة  وادي  معلومات  مركز  اأ�سدر   •

االأق�سى  للم�سجد  املقتحمني  بلغ عدد  القد�ص. حيث  االإ�رشائيلية يف مدينة  االنتهاكات  خالله 

املبارك خالل هذه ال�سنة 12,892 متطرفاً، واأغلقت ال�سلطات االإ�رشائيلية امل�سجد االأق�سى 

قوات  اقتحمته  كما  مرة،   17 اجلمعة  �سالة  فيه  ومنعت  اجلمعة)،  اأيام  ت�سمل  )ال  مرة   41

االحتالل املدججة بال�سالح 17 مرة. وا�ست�سهد ع�رشة مقد�سيني، واعتقلت �سلطات االحتالل 

من�ساأة.  مئة  االحتالل  �سلطات  هدمت  كما  �سيدة.  و69  قا�رش،   700 بينهم  مقد�سياً،   2,250

باإغالق ثالث موؤ�س�سات يف القد�ص، وهي جمعية مناء، وجمعية الزكاة وال�سدقات،  وقامت 

ال�سلطات  وافقت  كما  حما�ص.  حلركة  تابعة  بن�ساطات  القيام  بدعوى  القد�ص،  وموؤ�س�سة 

االإ�رشائيلية على بناء 2,610 وحدات ا�ستيطانية يف جفعات هماتو�ص و500 وحدة ا�ستيطانية 

.39
يف رامات �سلومو. كما طرحت مناق�سات لبناء 2,239 وحدة ا�ستيطانية يف القد�ص
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اأكد ويل العهد ال�سعودي االأمري �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، دعم احلكومة الفل�سطينية،   •

القد�ص، وعلى  اأر�سهم، ودعم  الفل�سطينيني على  م�سدداً على ا�ستمرار دعم اململكة ل�سمود 

على  يعمل  مبا  االإعمار،  اإعادة  مل�ساريع  الدعم  بتقدمي  املقبلة  الفرتة  خالل  �ستقوم  اململكة  اأن 

.40
ت�رشيع عملية االإعمار، ويلبي احتياجات املواطنني الفل�سطينيني

قال اإياد مدين، االأمني العام ملنظمة التعاون االإ�سالمي، خالل زيارته للم�سجد االأق�سى: “اأنا هنا   •

الأوؤكد اأن من حقي كم�سلم اأن اأكون هنا، واأن اأ�سلي هنا وقت ما �سئت وكلما �سئت، واأن يكون 

اأية  اأال تنتزعه منا  اأن ي�سلي هنا... هذا حّق يجب  لكل فل�سطيني، ولكل عربي ولكل م�سلم 

�سلطة احتالل... هو حّق يجب اأن نوؤكده، والتاأكيد عليه هو مبمار�سته، هو بالقدوم هنا لزيارة 

امل�سجد االأق�سى، ولل�سالة فيه“41.

الواليات  اإن   ،Jennifer Psaki ب�ساكي  جنيفر  االأمريكية،  اخلارجية  با�سم  الناطقة  قالت   •

املتحدة اأو�سحت لـ“اإ�رشائيل“ اأن جتميد اأموال ال�رشائب الفل�سطينية “خطوة تزيد من حدة 

التوتر“. وقالت اإن الواليات املتحدة تعار�ص هذه اخلطوات، وتدعو الطرفني اإىل جتنب القيام 

اإىل  االن�سمام  يف  الفل�سطيني  للم�سعى  يكون  اأن  املمكن  من  اإنه  وقالت  اخلطوات.  هذه  مبثل 

.42
املحكمة اجلنائية الدويل يف الهاي اأبعاد على امل�ساعدات االأمريكية

ر�سالة  على  االإ�رشائيلي،  االحتياط  جي�ص  يف  يخدمون  وجندياً  �سابطاً   250 من  اأكرث  وقع   •

التي  اجلنائية  التحقيقات  موجة  و�سّد  تعبريهم،  ح�سب  اجلنون“،  “بوقف  فيها  يطالبون 

جتريها ال�رشطة الع�سكرية �سّد القادة واجلنود الذين خدموا خالل عملية اجلرف ال�سامد يف 

قطاع غزة. واحلديث يجري عن املجزرة التي متت يف 2014/8/2. وقالوا اإنه يجب التحقيق يف 

احلوادث على م�ستوى القيادة الع�سكرية فقط، من قبل �سباط كبار يعرفون املنطقة وطابع 

 .43
العمل، ولي�ص من قبل رجال قانون

ك�سف مو�سى اأبو مرزوق، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص، يف ت�رشيح له على �سفحته   •

على موقع الفي�ص بوك اأن وزيري العمل واالأ�سغال العامة واالإ�سكان يف احلكومة الفل�سطينية 

ماأمون اأبو �سهال، ومفيد احل�ساينة نقال اإليه ر�سالة اإيجابية من رئي�ص احلكومة رامي احلمد اهلل 

.44
مفادها تعهده مبعاجلة كّل م�ساكل غزة خالل اأربعة اأ�سابيع

اأن معدل ا�ستهالك �سكان قطاع غزة من املياه املنزلية ومياه  اأعلنت �سلطة املياه الفل�سطينية   •

الواحد  للفرد  لرتاً   90 نحو  يوازي  مبا  وذلك   ،
3
م مليون   103.34 بلغ   2013 ل�سنة  ال�رشب 

بدرجات جودة وكميات غري مالئمة ودون املعدالت املو�سى بها عاملياً، حمذرة من اأن ما يزيد 

.
45

عن 96% من مياه اخلزان غري �ساحلة لال�ستخدام
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الثالثاء، 2015/1/6 

قال رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ص اإننا “توجهنا ملجل�ص االأمن الأننا يئ�سنا من اأي   •

م�ساٍع ميكن اأن تو�سلنا اإىل حّل، ومل نلجاأ للعنف والقتل الأن هذا لي�ص �سيا�ستنا“46.

نفت حركة حما�ص االأنباء التي حتدثت عن مغادرة رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلما�ص خالد م�سعل   •

االأرا�سي القطرية لالإقامة يف تركيا. وقال عزت الر�سق، القيادي يف حما�ص لوكالة رويرتز، 

اإنه “ال �سحة ملا ن�رشته بع�ص و�سائل االإعالم عن رحيل االأخ خالد م�سعل عن الدوحة“47.

حكمت حمكمة عوفر الع�سكرية، على ح�سام القوا�سمي الذي اتهمته بخطف ثالثة م�ستوطنني   •

�سيكل  األف   250 مبلغ  ودفع  موؤبدات،  ثالثة  بال�سجن   ،2014 يونيو  حزيران/  يف  وقتلهم 

.48
)نحو 63.2 األف دوالر( لعائلة كّل واحد من امل�ستوطنني الثالثة

ال�سياحي  القطاع  خ�سائر  قيمة  اإن  معايعة  روال  الفل�سطينية  واالآثار  ال�سياحة  وزيرة  قالت   •

.49
خالل �سنة 2014 بلغت 30 مليون دوالر اأمريكي

نددت وزيرة خارجية االحتاد االأوروبي European Union (EU) بقرار جتميد “اإ�رشائيل“   •

اأكرث من مئة مليون يورو )نحو 116 مليون دوالر( من الر�سوم التي جتبى ل�سالح ال�سلطة 

الفل�سطينية. وقالت فيديريكا موغرييني Federica Mogherini، يف بيان لها، اإن هذا القرار 

“يتعار�ص مع التزامات اإ�رشائيل مبوجب بروتوكول باري�ص ]Paris Protocol[“. و�سددت 

عن�رش  للنزاع  �سلمية  وبت�سوية  العنف  بنبذ  وامللتزمة  الفاعلة  الفل�سطينية  “ال�سلطة  اأن  على 

رئي�سي يف حّل الدولتني“50.

الأربعاء، 2015/1/7 

الوزراء  وفد  توجه  نتائج  حول  تو�سيحياً  �سحفياً  بياناً  الفل�سطيني  الوزراء  جمل�ص  اأ�سدر   •

وروؤ�ساء املوؤ�س�سات احلكومية اإىل قطاع غزة، واأكد فيه اأن احلكومة الفل�سطينية لن تتمكن من 

القيام بدورها دون متكينها من اأداء مهامها كاملة يف غزة، دومنا عوائق وعراقيل ي�سعها اأي 

.51
ف�سيل، واأن احلكومة لن تتخلى عن م�سوؤولياتها جتاه قطاع غزة

قال وزير العمل الفل�سطيني ماأمون اأبو �سهال اإن “البيان املن�سوب حلكومة التوافق حول اآلية   •

تعامل احلكومة مع اأزمات قطاع غزة مد�سو�ص وتخريبي ونحن جادون يف حّل كافة م�ساكل 

غزة“52.

ن�رش مو�سى اأبو مرزوق، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص، حم�رش اجتماعه مع كل من   •

املتحدث با�سم احلكومة الفل�سطينية اإيهاب ب�سي�سو، ووزير االأ�سغال العامة مفيد احل�ساينة، 

ووزير العمل ماأمون اأبو �سهال. واأ�ساف اأبو مرزوق عب �سفحته الر�سمية على الفي�ص بوك: 
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“ما ُن�رش اأم�ص خمت�رش عن اللقاء، ولي�ص فيه اأي تعليق من قبلنا، وبيان حكومة عبا�ص يفقدها 

امل�سداقية وامل�سوؤولية واحل�ص الوطني، وانقالب وا�سح على امل�ساحلة الفل�سطينية واإنهاء 

االنق�سام“53.

بيان  اأن  الوزراء  بع�ص  ت�رشيبات  حما�ص،  حركة  با�سم  الناطق  زهري،  اأبو  �سامي  و�سف   •

احلكومة مد�سو�ص باأنه “لعبة مك�سوفة“ و“تبادل لالأدوار“54.

قال النائب االأول لرئي�ص املجل�ص الت�رشيعي الفل�سطيني اأحمد بحر اإن قرارات حكومة احلمد اهلل   •

.55
الفل�سطينية باطلة وغري د�ستورية وغري �رشعية، الأنها مل تنل ثقة املجل�ص الت�رشيعي

قال �سائب عريقات، ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، اإن فل�سطني بداأت بتجهيز ملفني   •

كبريين لعر�سهما فوراً على املحكمة اجلنائية الدولية بعد االن�سمام اإليها ر�سمياً يف ني�سان/ 

اأبريل 2015، االأول عن العدوان االإ�رشائيلي االأخري على قطاع غزة، والثاين عن اال�ستيطان 

 .56
االإ�رشائيلي

�سادقت وزارة الداخلية االإ�رشائيلية للجنة التخطيط الُقطرية بال�رشوع بالتخطيط ملّد اأنبوبني   •

بريني، لنقل الغاز من احلقول يف البحر االأبي�ص املتو�سط، اإىل نقطتي حدود مع االأردن، االأوىل 

.57
عند جنوب البحر امليت، والثانية �سماالً عند مدينة بي�سان

دعا خالد البط�ص، ع�سو القيادة ال�سيا�سية حلركة اجلهاد االإ�سالمي، الإعادة ت�سكيل اللجنة   •

.58
القانونية واالإدارية اخلا�سة مبلف موظفي غزة على اأ�سا�ص اتفاق القاهرة

االأدنى  ال�رشق  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة  اأعلنت   •

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in (االأونروا)

the Near East (UNRWA) اأنها انتهت من تقييم منازل الالجئني املت�رشرين جراء احلرب 

االإ�رشائيلية االأخرية على قطاع غزة، وذلك بح�رش وتقييم اأ�رشار 96 األف وحدة �سكنية. وقال 

رفيق عابد، رئي�ص برنامج البنى التحتية يف االأونروا، اإنه مّت �رشف تعوي�سات لـ 46 األف اأ�رشة 

.59
منها، واأن االأونروا تقوم باإجراءات �رشف تعوي�سات ملا يقارب 30 األف اأ�رشة اأخرى

 ،Ban Ki-moon قال املكتب ال�سحفي لالأمم املتحدة اإن االأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون  •

من  اعتباراً  الدولية  املحكمة اجلنائية  على ع�سوية  الفل�سطينيني �سيح�سلون ر�سمياً  اأن  اأكد 

.602015/4/1

اأن  تعتقد  ال  املتحدة  “الواليات  اإن  ب�ساكي  جنيفر  االأمريكية  اخلارجية  با�سم  املتحدثة  قالت   •

موؤهلة  اأنها  تعتقد  وال  ذلك،  بو�سفها  بها  تعرتف  وال  �سيادة،  ذات  دولة  تعّد  فل�سطني  دولة 

.61
لالن�سمام اإىل معاهدة روما“، التي تاأ�س�ست مبوجبها املحكمة اجلنائية الدولية
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 Rand Paul قال بيان �سادر عن مكتب ممثل ال�سيناتور اجلمهوري عن والية كنتاكي راند بول  •

“ع�سو جمل�ص ال�سيوخ ]US Senate[، راند بول، قدم اليوم )االأربعاء( م�رشوع قانون  اإن 

الدفاع عن اإ�رشائيل بقطع امل�ساعدات االأجنبية عن الفل�سطينيني لعام 2015“. واأ�سار البيان اإىل 

اأن “الواليات املتحدة ممنوعة من م�ساعدة ال�سلطة الفل�سطينية اإذا ما قررت مقا�ساة اإ�رشائيل 

االآن  حتى  تلتزم  مل  اأوباما  اإدارة  اأن  اإال  احلايل،  القانون  ح�سب  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  يف 

باتخاذ اأي اإجراء، ويبدو اأنها حمجمة عن قطع امل�ساعدات“62.

اإلغاء  عن   ،Margot Wallström وول�سرتوم  مارجوت  ال�سويدية،  اخلارجية  وزيرة  اأعلنت   •

زيارتها املقررة اإىل “اإ�رشائيل“ يف اأعقاب رف�ص رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية بنيامني نتنياهو، 

ووزير اخلارجية اأفيجدور ليبمان Avigdor Lieberman، االلتقاء معها، على خلفية االأزمة 

.63
الدبلوما�سية بني اجلانبني يف اأعقاب اعرتاف ال�سويد بدولة فل�سطني

اخلمي�س، 2015/1/8 

قالت كتلة التغيري واالإ�سالح البملانية التابعة حلركة حما�ص، يف بيان لها، تعقيباً على بيان   •

خيبت  احلكومة  “لالأ�سف  غزة:  قطاع  يف  االإعمار  واإعادة  املوظفني  حول  االأخري  احلكومة 

االآمال، وباتت هي اأقرب حلكومة انق�سام من وفاق، وحكومة حزب من �سعب“64.

العا�سمة  اإىل  ال�سيا�سي،  املكتب  ع�سو  عي�سى  جمال  برئا�سة  حما�ص  حركة  من  وفد  و�سل   •

االإيرانية طهران، وهي الزيارة الثانية لوفد من احلركة خالل �سهر. والتقى الوفد نائب وزير 

 Hossein Amir Abdollahian اخلارجية االإيرانية لل�سوؤون العربية ح�سني اأمري عبد اللهيان

.65
حيث اأكد على العالقة “اال�سرتاتيجية“ و“املمتازة“ مع طهران

قال رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو، اإن اخلطوات الفل�سطينية لالن�سمام للمحكمة   •

املتحدة  االأمم  بوا�سطة  اأحادي  ب�سكل  االعرتاف  على  احل�سول  وحماولة  الدولية،  اجلنائية 

“تلغي اإمكانية ال�سالم، ما يجعل اإمكانية الدولة الفل�سطينية غري قائمة يف الوقت احلايل“. واأكد 

.66
نتنياهو، اأنه لن يخلي امل�ستعمرات يف ال�سفة الغربية يف حال انتخابه من جديد

قال وزير الدفاع االإ�رشائيلي مو�سيه يعلون اإن “اإ�ساعات واأقواالً كثرية ُتبث يف الفرتة االأخرية   •

حول احلادثة يف رفح ]يف 2014/8/2[ التي �سارك فيها اأفراد لواء جيفعاتي ]Givati[ يف ذلك اليوم 

 Hannibal Directive “اأعطى قائد الوحدة جلنوده اأمراً بتنفيذ ما يعرف بـ“اإجراء هنيبعل[

ملنع وقوع اأ�رشى، فتّم خالل �ساعات ثالث ق�سف كثيف اأ�سفر عن ا�ست�سهاد ع�رشات املدنيني 

ق�سم  فيها  يحقق  التي  احلوادث  بني  لي�ست  احلادثة  هذه  اأن  هنا  اأعلن  لكنني  الفل�سطينيني[، 

التحقيق يف اجلي�ص. وكلي اأمل باأن ال يقرر اأحد اأن يقحم تلك احلادثة يف التحقيق“67.
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حذر رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي ال�سابق اإيهود باراك Ehud Barak من اأن “اإ�رشائيل“ �سارت   •

املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ص  اأكرث من ذي قبل مع تطور حركة  للمقاطعة  عر�سة 

 .Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaign اأ�ص)  دي  (بي  العقوبات 

وقال: “طاملا كانت تلك االأ�سوات تاأتي من اإريرتيا اأو موريتانيا فال م�سكلة. لكن عندما تبداأ 

الدعوات تاأتي من الدول االإ�سكندنافية وبريطانيا، فاإننا اأمام م�سكلة خطرية. انظر اإىل مكانة 

اإ�رشائيل يف جمتمع املنظمات العمالية حول العامل، اإنها يف و�سع خطري للغاية“68.

نتنياهو  بنيامني  احلكومة  رئي�ص  اأن  عن  باراك،  اإيهود  ال�سابق  احلكومة  رئي�ص  ك�سف   •

اخلارجية  ووزير  موافقة  دون  من  الفل�سطينيني  مع  ال�سالم  مفاو�سات  يف  التقدم  رف�ص 

.69
اأفيجدور ليبمان

�رشح وزير اخلارجية االإ�رشائيلي اأفيجدور ليبمان باأنه �سيعمل على انتزاع ال�رشعية عن   •

اجلناح ال�سمايل من احلركة االإ�سالمية التي يراأ�سها ال�سيخ رائد �سالح واالإعالن عنها حركة 

.70
غري قانونية، موؤكداً اأنه �سيقوم ب�سن قانون ال لب�ص فيه بهذا ال�سدد

دميب�سي مارتن  اجلرنال  االأمريكية،  للجيو�ص  امل�سرتكة  االأركان  رئي�ص  مع  لقائه  يف   •

Martin Dempsey، قال رئي�ص االأركان االإ�رشائيلي بيني غانت�ص Benny Gantz، اإنه لي�ص 

اإن هذا  الدولية يف الهاي، وقال  املحكمة اجلنائية  اإىل  التوجه  الفل�سطيني يف  امل�سعى  قلقاً من 

التحقيقات  جتري  “اإ�رشائيل“  اأن  بذريعة  لها“،  داعي  ال  واحد  جانب  من  “خطوة  امل�سعى 

.71
بنف�سها يف الق�سايا التي يجدر اإجراء حتقيق فيها

نفذ موظفو غزة اإ�رشاباً �سامالً، يف خطوة احتجاجية جديدة �سّد احلكومة الفل�سطينية، ورداً   •

كباقي  الر�سمي،  احلكومة  كادر  يف  وتعيينهم  املوظفني  هوؤالء  تثبيت  احلكومة  رف�ص  على 

.72
موظفي ال�سلطة

قال نائب وزير اخلارجية االإيرانية لل�سوؤون العربية ح�سني اأمري عبد اللهيان اإن “دعم اإيران   •

للمقاومة الفل�سطينية مبني على مبادئ الثورة االإ�سالمية“، موؤكداً اأن “طهران مل ولن تتخلى 

“الق�سية الفل�سطينية والقد�ص تقعان على  اأن  اإىل  اأبداً عن دعم املقاومة يف فل�سطني“، م�سرياً 

راأ�ص اأولويات اإيران“73.

اجلمعة، 2015/1/9 

ن�رشت �سحيفة يديعوت اأحرونوت Yedioth Ahronoth االإ�رشائيلية يف ملحقها االأ�سبوعي،   •

لل�سلطات  مطلوب   Adam Livix ليفيك�ص  اآدم  يدعى  اأمريكي  �ساب  عن  �سحفياً  حتقيقاً 

القد�ص  يف  املبارك  االأق�سى  امل�سجد  معامل  اأبرز  اأحد  ال�سخرة،  قبة  لتفجري  خطط  االأمريكية 

.74
املحتلة، قبل �سهرين
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االأجنبية،  التحكيم  بقرارات  االعرتاف  التفاقية  ان�سمامها  وثيقة  فل�سطني  دولة  اأودعت   •

التنفيذ  New York Convention، والتي �ستدخل حيز  اتفاقية نيويورك  با�سم  واملعروفة 

(االأون�سيرتال)  الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  االأمم  للجنة  وفقاً   ،2015/4/2 يف 

.75United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

اإيبدو  �ساريل  �سحيفة  على  الهجوم  حادث  توظيف  �سيا�سة  نتنياهو  بنيامني  وا�سل   •

اأبيب،  2015/1/7، وقال خالل لقائه ال�سفري الفرن�سي يف تل  الفرن�سية يف   Charlie Hebdo

باتريك ميزونف اإن “من ميار�سون االإرهاب يف �سورية ونيجرييا وفرن�سا والعراق، هم جزء 

من الذين يطلقون ال�سواريخ �سّد اإ�رشائيل انطالقاً من غزة، ويطمحون لبناء �سالح نووي 

اأ�سماء التنظيمات االإرهابية ال يعني اأن هناك فروقاً بينها، وبني  يف اإيران“. وراأى اأن تعّدد 

.76
حزب اهلل وحما�ص. وقال اإن فرن�سا و“اإ�رشائيل“ و“الدول املتح�رشة“ تواجه التهديد نف�سه

بيتنا“،  “اإ�رشائيل  حزب  من  ا�ستقالته  عن  اأهرونوفيت�ص  اإ�سحق  الداخلي  االأمن  وزير  اأعلن   •

واعتزاله ال�سيا�سة احتجاجاً على مهاجمة اأفيجدور ليبمان �سلك ال�رشطة، واتهامها بالتحرك 

.77
بدوافع �سيا�سية يف حتقيقها �سّد قادة حزبه

قال نائب رئي�ص االأركان االإ�رشائيلي ال�سابق اجلرنال يائري نافيه Yair Naveh، يف مقابلة مع   •

اأنه برز يف اجلرف ال�سامد  “اإنني اأزعم  �سحيفة ماكور ري�سون Makor Rishon اليمينية، 

�سعفنا يف تقدير نيات العدو“. وح�سب كالمه “كنا نعرف بال�سبط اأين يقف كل خمرب، لكننا 

مل جند ب�سكل �سائب تقدير ما الذي تريده حما�ص، وما هو اخلط االأحمر عندها، وما حجم 

ال.  اأم  جرت  التي  بالعمليات  ردعها  ميكن  وهل  اخل�سائر،  حتمل  عدم  اأو  لتحمل  ا�ستعدادها 

والواقع اأننا و�سلنا يف هذا القتال اإىل اليوم اخلم�سني“78.

انتهت عملية احتجاز الرهائن يف متجر لالأطعمة اليهودية �رشق العا�سمة الفرن�سية باري�ص،   •

الرهائن  Amedy Coulibaly واأربعة من  اأحمدي كوليبايل  مبقتل امل�سلح املحتجز للرهائن 

.79
على االأقل، واإ�سابة اأربعة اآخرين بجروح

قال ليندزي جراهام Lindsey Graham ومارك كريك Mark Kirk من احلزب اجلمهوري   •

االأمريكي، وروبرت منانديز Robert Menendez و�سارلز �سومر من احلزب الدميقراطي 

االأمريكي، يف بيان م�سرتك، اإن قرار ال�سلطة االن�سمام اإىل املحكمة اجلنائية الدولية ي�ستحق 

اإىل  ال�سجب، و�سيتّم الرد عليه ب�سكل قوي يف الكوجنر�ص االأمريكي. واأ�سار النواب االأربعة 

القانون الذي �سنّه الكوجنر�ص الذي يقرر وقف امل�ساعدات للفل�سطينيني يف حال توجههم اإىل 

.80
املحكمة الدولية
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ال�سبت، 2015/1/10 

اأكد رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ص، يف ات�سال هاتفي مع الرئي�ص الفرن�سي فران�سوا   •

هوالند François Hollande، وقوف القيادة وال�سعب الفل�سطيني اإىل جانب فرن�سا. وقال اإن 

“قلوبنا وعقولنا معكم، ونحن اإىل جانبكم يف مواجهة هذا االإرهاب الذي ال دين له، وال�سعب 

الفل�سطيني باأ�رشه يتاأمل ملا حدث، ولديه االإح�سا�ص باأن خ�سارتكم خ�سارة له“81.

فّجر جمهولون �رشافني اآليني تابعني لبنك فل�سطني، اأمام مقره الرئي�ص يف �سارع عمر املختار   •

العبث  األوان  من  “لوناً  فيه  اأن  واأكدت  االنفجار،  حما�ص  حركة  ودانت  غزة.  مدينة  و�سط 

باملوؤ�س�سات الفل�سطينية وباالأمن“82.

القلق على  اأبو زهري: “يجب على حكومة الوفاق  قال املتحدث با�سم حركة حما�ص �سامي   •

م�سريها اإن ا�ستمرت يف تنكرها لقطاع غزة. واأكد اأبو زهري يف ت�رشيح ملوقع الر�سالة نت، 

غزة  موظفي  على  “لي�ص  اأنه  على  و�سدد  الريح،  مهب  يف  اأ�سبح  التوافق  حكومة  م�سري  اأن 

القلق فحقوقهم حمفوظة... والقول ملوظفي غزة �سكراً مع ال�سالمة؛ �سيدفعنا للقول باملثل اإىل 

حكومة الوفاق“83.

ا�ستنكرت حركة حما�ص “املحاوالت البائ�سة لرئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي نتنياهو للربط بني   •

احلركة ومقاومة �سعبنا من جهة واالإرهاب عب العامل من جهة اأخرى، خا�سة يف لقائه االأخري 

مع ال�سفري الفرن�سي لدى االحتالل“. واأكدت احلركة، يف ت�رشيح لها، على “موقفها املحدد 

امل�سلمني، والذي  العاملي لعلماء  االأحداث االأخرية يف باري�ص واملن�سجم مع بيان االحتاد  من 

ا�ستنكر واأدان ما حدث من اعتداء على �سحيفة �ساريل اإيبدو، واأن اأي خالف يف الراأي والفكر 

لي�ص مبراً لقتل االأبرياء“84.

قال يعقوب عميدرور Ya‘akov Amidror، م�ست�سار االأمن القومي االإ�رشائيلي، يف حديثه   •

عن حتديات “اإ�رشائيل“ ل�سنة 2015، اإن حما�ص متتلك 3,500 �ساروخ بعد عدوان اجلرف 

“اإ�رشائيل“  جتاه  الهجومية  االأنفاق  منظومة  لتطويرها  باالإ�سافة  غزة،  قطاع  يف  ال�سامد 

يقودها مروان عي�سى وم�ساعده  التي  الع�سكرية حلما�ص،  “القيادة  واأ�ساف:  ب�سكل كبري. 

اأمين نوفل، تعمل على جتديد البنية الهرمية الع�سكرية للقيادة يف جنوب القطاع، بعد اغتيال 

رائد العطار وم�ساعديه خالل احلرب االأخرية“85.

قال اجلرنال يواآف غالنت Yoav Galant، يف حديثه مع موقع �سحيفة يديعوت اأحرونوت،   •

اإن احلرب االأخرية على قطاع غزة مل حتقق اأياً من اأهدافها، واإنها كانت طويلة ومكلفة. وقال 

اإن هناك ثالثة معايري ميكن احلكم مبوجبها على احلرب. واأن هذه املعايري تتمثل يف “اأال تكون 
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اأنها كانت مكلفة وطويلة وغري  احلرب مكلفة، واأال تكون طويلة، واأن تكون نوعية، يف حني 

نوعية“86.

الأحد، 2015/1/11 

اأبطلت حمكمة �سلح جنني نفاذ اتفاق اأو�سلو Oslo Accords، خالل نظرها يف ق�سية جزائية   •

االأ�سقر  اأحمد  القا�سي  املحكمة  هيئة  رئي�ص  وقرر  االإ�رشائيلية.  الهوية  فيها  املتهم  يحمل 

انتهى  قد  اأو�سلو  اتفاق  باعتبار  االأ�سول،  الدعوى ح�سب  بال�سري يف  الطعن واال�ستمرار  رّد 

متتد  التي  االنتقالية  املرحلة  ترتيبات  على  واقت�سارها  االأجل،  وحمدودة  املوؤقتة  بطبيعته 

يف  �سمناً  اأو  �رشاحة  متديده  يتّم  مل  الذي  االتفاق  ونفاد  �رشيان  تاريخ  من  �سنوات  خلم�ص 

.87
االتفاقيات الالحقة

فران�سوا  الفرن�سي  الرئي�ص  جانب  اإىل  عبا�ص،  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  �سارك   •

هوالند، وخم�سني من قادة العامل، يف م�سرية يف العا�سمة الفرن�سية باري�ص، للتنديد باالعتداء 

.88
على �سحيفة �ساريل اإيبدو الفرن�سية، وت�سامناً مع �سحايا االعتداءات يف فرن�سا

ال�رشيبية  امل�ستحقات  عن  “اإ�رشائيل“  تفرج  مل  اإذا  اإنه  املالكي،  ريا�ص  اخلارجية  وزير  قال   •

اإن  وقال  ودولياً.  قانونياً  املنا�سبة  االإجراءات  �ستتخذ  الفل�سطينية  القيادة  فاإن  الفل�سطينية 

عّد فيه وزارة اخلارجية اجلهة الوحيدة املخولة  الرئي�ص حممود عبا�ص وقع مر�سوماً رئا�سياً 

.89
مبتابعة ان�سمام ال�سلطة الفل�سطينية للمعاهدات الدولية واملحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي

لقاًء  اأن  املف�سول من حركة فتح واملقرب من حممد دحالن،  القيادي  اأبو زايدة،  اأكد �سفيان   •

مطوالً جمع دحالن مع الرئي�ص امل�رشي عبد الفتاح ال�سي�سي يف القاهرة. واأ�ساف اأبو زايدة: 

“حتدثت �سخ�سياً لدحالن، واأكد خب اللقاء مع ال�سي�سي، والذي تطرق اإىل ق�سية معب رفح 

.90
ومعاناة الفل�سطينيني على املعب“، وا�سفاً اللقاء باملثمر

اإىل ت�سكيل جلنة وطنية عليا لتنفيذ اتفاقات  دعت قوى وطنية واإ�سالمية و�سخ�سيات عامة   •

حركة  يف  القيادي  تاله  بيان  يف  امل�ساركون،  وعب  واأمني.  �سادق  بالتزام  املوقعة  امل�ساحلة 

اجلهاد االإ�سالمي ال�سيخ نافذ عزام يف ختام اجتماع دعت له حركة حما�ص، عن قلقهم ال�سديد 

من املخاطر ال�سيا�سية التي تتعر�ص لها الق�سية الوطنية الفل�سطينية، مطالبني باإعادة النظر 

.91
باآليات اتخاذ القرار عب اعتماد ال�رشاكة الوطنية يف معاجلة ال�ساأن الوطني العام

وجه رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية بنيامني نتنياهو الدعوة ليهود فرن�سا للهجرة اإىل “اإ�رشائيل“.   •

اأي�ساً  اإ�رشائيل هي  اإن دولة  اإليه، بل  الذي ت�سلون  املكان  لي�ست فقط  اإ�رشائيل  “دولة  وقال 

وطنكم“92.
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اأكد تقرير “�سورة الو�سع االجتماعي“، ال�سادر عن مركز اأدفا Adva Center، وجود منو   •

اأ�سحاب  هم  منه  الوحيدين  امل�ستفيدين  لكن  الرثاء،  وتزايد  “اإ�رشائيل“،  يف  اقت�سادي 

راأ�ص املال وامل�سغلني الذين ينتمون اإىل النخبة االقت�سادية العليا. ويبني التقرير اأن اأكرث من 

ُخم�ص ال�سكان يف “اإ�رشائيل“ (22%) يتلقون اأجراً متدنياً وال يتجاوز ثلثي متو�سط االأجور، 

التنمية  منظمة  دول  بني  الثالث  املكان  “اإ�رشائيل“  حتتل  وبذلك   ،2012 �سنة  معطيات  وفق 

 Organisation for Economic Co-operation and Development والتعاون االقت�سادي

(OECD) الـ 9328.

قال املطران عطا اهلل حنا، رئي�ص اأ�ساقفة �سب�سطية للروم االأرثوذك�ص، يف حديث اأجرته االإذاعة   •

اإكلريكي ياأتينا  “نحن نرحب باأي  اأثينا:  الر�سمية التابعة للكني�سة اليونانية االأرثوذك�سية يف 

من اليونان اأو من غري اليونان �رشيطة اأن يكون هدفه روحي وكن�سي، فال نريد اأن ياأتي اإلينا 

اأحد لكي يت�سلط علينا ويعاملنا بعن�رشية وبطريقة ا�ستعالئية، وال نريد اأن ياأتينا اأحد لكي 

يبيع اأوقافنا وين�سق ويتعاون مع االحتالل االإ�رشائيلي“94.

النا�رش  عبد  غزة،  قطاع  يف  واملحررين  االأ�رشى  �سوؤون  بهيئة  االإح�ساء  دائرة  مدير  قال   •

فروانة، اإن اأعداد املعتقلني االإداريني يف �سجون ومعتقالت االحتالل، ارتفعت بن�سبة %245 

اإدارياً مع  يف �سنة 2014. وقال فروانة اإن اأعداد املعتقلني االإداريني ارتفع من 145 معتقالً 

نهاية �سنة 2013 اإىل نحو 500 معتقل اإداري مع نهاية �سنة 952014.

حمكمة  اأمام  كلمته  خالل  بديع،  حممد  مب�رش  امل�سلمني  االإخوان  جلماعة  العام  املر�سد  قال   •

جنايات القاهرة: “اأت�رشف اأنني كنت األتقي بقيادات فل�سطني والف�سائل الفل�سطينية، مبكتب 

االإر�ساد، واتفقنا على اجلهاد �سّد العدو ال�سهيوين“96.

اليهود  الفرن�سيني  االإ�رشائيلي، بنيامني نتنياهو،  الوزراء  رداً على ت�رشيحات دعوة رئي�ص   •

اإىل الهجرة اإىل “اإ�رشائيل“، اأكد رئي�ص الوزراء الفرن�سي، مانويل فال�ص Manuel Valls، اأن 

فرن�سا “من دون يهود لن تكون فرن�سا“، وقال اإن اليهود يف فرن�سا، اأ�سهموا اإىل حّد كبري يف 

 .97
بناء اجلمهورية الفرن�سية

الإثنني، 2015/1/12 

“اإن مغادرة خالد م�سعل قطر جمرد  القطري،  العطية، وزير اخلارجية  قال خالد بن حممد   •

اإ�ساعات والغر�ص منها معروف يف دولة قطر، وهو ثني الدوحة عن مواقفها جتاه الق�سية 

الفل�سطينية وال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق“. واأ�ساف “خالد م�سعل هو �سيف عزيز يف دولة 

قطر، بل هو باالأحرى يف بلده، واأبداً مل يكن لدى ال�سلطة القطرية، وال لدى االأ�سقاء يف تركيا، 

هذا التوجه، فخالد م�سعل موجود بني اأهله ويف بلده“98.
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اأفرجت �سلطات االحتالل االإ�رشائيلي عن النائبني يف املجل�ص الت�رشيعي الفل�سطيني عن حركة   •

حما�ص عمر عبد الرازق مطر وف�سل �سالح حمدان، عقب انتهاء مدة اعتقالهما االإدارية التي 

.99
ا�ستمرت ما يقارب �ستة اأ�سهر

اأعلنت نائبة وزير الداخلية االإ�رشائيلية فاينا كر�سنباوم Faina Kirschenbaum، من حزب   •

الف�ساد  ف�سيحة  يف  التحقيقات  اأعقاب  يف  وذلك  ال�سيا�سي،  العمل  اعتزال  بيتنا“،  “اإ�رشائيل 

.100
املتورطة فيها، كما اأعلنت اأنها قررت االحتفاظ بحّق ال�سمت يف التحقيقات

قال جهاز ال�ساباك االإ�رشائيلي اإنه اأغلق ثالث موؤ�س�سات يف مدينة النا�رشة اأن�ساأتها احلركة   •

االأق�سى“  “اأبطال  وهي  املوؤ�س�سات،  هذه  اأن  ال�ساباك  واأ�ساف   .2014 �سنة  يف  االإ�سالمية 

اأمواالً  دفعت  واالأدب“،  للثقافة  “الفجر  وموؤ�س�سة  االأق�سى“  اأجل  من  م�سلمات  و“موؤ�س�سة 

بهدف  االأق�سى  امل�سجد  زوار  �سّد  واجل�سدي“  بل  ال�سفهي  “العنف  ال�ستخدام  لنا�سطني 

“تهييج واإثارة امل�ساعر“. وكان وزير الدفاع مو�سيه يعلون قد اأ�سدر قراراً بحظر املوؤ�س�سات 

الثالث يف �سهر كانون االأول/ دي�سمب 1012014.

قال الرئي�ص الرتكي رجب طيب اأردوغان Recep Tayyip Erdoğan اإنه يجد �سعوبة يف فهم   •

باأي وجه ذهب رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو اإىل باري�ص للم�ساركة يف م�سرية 

اأ�ساأل بدوري؛  اإيبدو. وقال: “اأنا  للتنديد باالإرهاب، والت�سامن مع �سحايا �سحيفة �ساريل 

كيف تنظرون ل�سخ�ص ميار�ص اإرهاب دولة قتلت األفني وخم�سمائة �سخ�ص يف غزة؟ ويلوح 

بيده وكاأن النا�ص تنتظر قدومه بحما�ص“102.

قال وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ص اأوغلو Mevlüt Çavuşoğlu، يف معر�ص تعليقه   •

االإ�سهام  يف  ترغب  تركيا  اإن  حما�ص،  بحركة  بالده  عالقة  ب�ساأن  االأمريكية  االنتقادات  على 

باإحالل ال�سالم يف ال�رشق االأو�سط، وحتاور كل من �سي�سهم فيه، وتعمل على اإقناع اجلميع 

بذلك، واإن “حوارنا مع حما�ص يدخل يف اإطار عملية اإحالل ال�سالم“103.

قال اأوهاد كوهني Ohad Cohen، رئي�ص اإدارة التجارة اخلارجية بوزارة االقت�ساد االإ�رشائيلية،   •

مع   ]Qualified Industrial Zones (QIZ)[ (كويز) “اإن اتفاقية املناطق ال�سناعية املوؤهلة 

قوة  تزداد  وهي  مبارك،  ح�سني  عهد  يف  قوية  كانت  االتفاقية  اإن  وقال  قوة“.  تزداد  م�رش 

وازدهاراً يف فرتة حكم عبد الفتاح ال�سي�سي، “فتجارة م�رش مع اإ�رشائيل اأقوى من اأي وقت 

م�سى“. وقال اإن هناك �سفقات جتارية تتّم بني الدولتني �سنوياً بقيمة مئة مليون دوالر منذ 

.104
�سنة 2004؛ اأي بعد �سفقة كويز
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الثالثاء، 2015/1/13 

اإن حكومته �ستعمل على  اأبو �سهال،  الفل�سطينية ماأمون  الوفاق  العمل يف حكومة  قال وزير   •

حّل جميع م�ساكل موظفي حكومة قطاع غزة ال�سابقة، خالل فرتة زمنية ق�سرية. واأ�ساف، 

خالل موؤمتر �سحفي عقده يف مدينة غزة، اأن “وزراء حكومة التوافق اتفقوا خالل اجتماعهم 

اليوم على اأن جميع املوظفني لديهم اأمان وظيفي، و�سيتم حّل جميع م�ساكل املوظفني يف غزة 

خالل فرتة ق�سرية“105.

ودعمها،  اهلل  رام  يف  البرتول  هيئة  موافقة  عن  النقاب  للنفط  اخلزندار  �رشكة  مدير  ك�سف   •

لتوا�سل اأ�سحاب �رشكات وحمطات تعبئة وتوزيع الغاز، مع ال�رشكات االإ�رشائيلية من اأجل 

.106
�رشاء الغاز من تلك ال�رشكات

اأكدت حركة حما�ص موقفها اال�سرتاتيجي الثابت بعدم االعرتاف بالكيان االإ�رشائيلي ورف�ص   •

خو�ص مفاو�سات مبا�رشة معه. وقال القيادي يف حما�ص اإ�سماعيل ر�سوان “لي�ص وارداً يف 

ل�سان  ينفي ما ورد على  الدولتني، مبا  القبول بحّل  اأو  اأجندة احلركة االعرتاف باالحتالل، 

وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ص اأوغلو موؤخراً من اأن احلركة “كانت �ستعرتف بدولة 

اإ�رشائيل يف اإطار حّل الدولتني“107.

قال وزير الدفاع االإ�رشائيلي مو�سيه يعلون، اإن “الفل�سطينيني ال يفهمون اأنهم �سيدفعون ثمناً   •

اأكب من الثمن الذي �ستدفعه اإ�رشائيل اإذا توجهوا اإىل املحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي“108.

قال امل�ست�سار الق�سائي للحكومة االإ�رشائيلية يهودا فين�ستاين Yehuda Weinstein، حول   •

جندي  خطف  احتمال  الإجها�ص  ع�سكري  عمل  اأي  اإن  هنيبعل“،  بـ“اإجراء  يعرف  ما  تطبيق 

ينطوي على قدر كبري من تعري�ص حياة اجلندي اإىل اخلطر، “وال يوجد يف القانون االإ�رشائيلي 

اأو الدويل ما مينع القيام بعمليات ع�سكرية ملنع اخلطف، لكن االأمر الع�سكري الوا�سح يحظر 

اإطالق نار بهدف قتل اجلندي االأ�سري“109.

الفل�سطينيني مقر جمل�ص الوزراء غرب مدينة غزة، بالتزامن مع عقد  اقتحم مئات املوظفني   •

جل�سة للمجل�ص بداخله. وتعالت اأ�سوات املوظفني ب�سعارات وهتافات غا�سبة �سّد �سيا�سة 

باالعرتاف  واملماطلة  والتلكوؤ  غزة،  قطاع  �سّد  احلكومة  تنتهجها  التي  والتهمي�ص  التجاهل 

.110
ب�رشعية املوظفني، و�رشف م�ستحقاتهم املالية

حّذرت موؤ�س�سة االأق�سى للوقف والرتاث، يف بيان لها، من خمطط ملنظمة اإ�رشائيلية ت�سعى   •

من خالله اإىل ت�سجيل امل�سجد االأق�سى املبارك كملك تابع لالحتالل االإ�رشائيلي ب�سكل ر�سمي 

يف دائرة “الطابو“ االإ�رشائيلية، وذلك تهيئة لو�سع خمطط اأكرث تف�سيالً الإقامة كن�ص يهودية 

 .111
على اأجزاء منه
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قال م�سوؤول ملف اال�ستيطان يف �سمال ال�سفة، غ�سان دغل�ص، اإن حكومة االحتالل �سادقت   •

 ،2014 م�ستعمرة خالل �سنة   33 ا�ستيطانية جديدة يف  16,716 وحدة  لبناء  على خمططات 

( خالل �سنة 1122014.
2
وقال اإن “اإ�رشائيل“ �سادرت 7,304 دومناً )حوايل 7.3 كم

اأعلن اأحمد بن عبد العزيز قطان، ال�سفري ال�سعودي لدى م�رش، واملندوب الدائم للمملكة لدى   •

جامعة الدول العربية، اأن ال�سندوق ال�سعودي للتنمية، قام بتحويل مبلغ 60 مليون دوالر، 

اإ�سهامات ال�سعودية لدعم ميزانية ال�سلطة  اإىل ح�ساب وزارة املالية الفل�سطينية، وذلك قيمة 

دوالر  مليون   20 بواقع   ،2014 اأكتوبر  االأول/  ت�رشين  من  بدءاً  اأ�سهر،  لثالثة  الفل�سطينية 

.113ً
�سهريا

ومنظمة  الفل�سطينية  ال�سلطة  م�سوؤولية  مدى  لتحديد  نيويورك  يف  اأمريكية  حماكمة  بداأت   •

التحرير الفل�سطينية عن دعم �ستة حوادث اإطالق نار وتفجري قنابل يف القد�ص خالل الفرتة 

.114ً
املمتدة 2002–2004، قتل فيها 33 �سخ�ساً واأ�سيب اأكرث من 450 �سخ�سا

قال املفو�ص العام لوكالة االأونروا بيري كرينبول Pierre Krähenbühl: “هناك مئات االآالف   •

القلق“.  الكثري من  ُيثري  الذي  االأمر  االإعمار،  البد واحل�سار وتباطوؤ عملية  يف غزة يعانون 

دوالر  مليون  �سبعني  نحو  قدمت  واالأونروا  �سديد،  ببطء  ت�سري  االإعمار  “عملية  واأ�ساف: 

من  املت�رشرة  للمنازل  جزئية  واإ�سالحات  اإيجارات  كبدائل  عائلة  اآالف  اأربعة  ل�سالح 

العدوان االإ�رشائيلي االأخري، واإن هذه االأموال �ستنتهي قريباً، وعلى الدول املانحة اإدراك هذا 

اخلطر“115.

طالب خو�سيه مانويل غار�سيا-مارغاللو José Manuel García-Margallo، وزير اخلارجية   •

بذلك،  ملتزمة  بالده  اأن  موؤكداً  القطاع،  عن  احل�سار  رفع  ب�رشورة  “اإ�رشائيل“  االإ�سباين، 

وباإعادة اإعمار القطاع. وقال غار�سيا، خالل موؤمتر �سحفي عقده يف قطاع غزة: “اأنا م�سدوم 

اأنه  مما �ساهدت... هنا توجد ماأ�ساة حقيقية يعي�سها املواطنون ويعاين منها اجلميع. اأعتقد 

يجب اأن يكون التوجه الدويل االآن �رشيعاً جداً الإعادة اإعمار غزة“116.

موقع  مع  مقابلة  يف   ،Jimmy Carter كارتر  جيمي  ال�سابق  االأمريكي  الرئي�ص  قال   •

هافينغتون بو�ست The Huffington Post، اإنه يدعم قيام املحكمة اجلنائية الدولية النظر يف 

.117
االتهامات التي يوجهها الفل�سطينيون لـ“اإ�رشائيل“ بارتكاب جرائم حرب

الأربعاء، 2015/1/14 

التوافق  حكومة  ت�سكيل  بعد  مرة  الأول  جل�ساته  الفل�سطيني  الت�رشيعي  املجل�ص  ا�ستاأنف   •

الوطني الفل�سطينية بداية حزيران/ يونيو 2014 بجل�سة حول “احل�سار واآثاره الكارثية على 
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اأن عقد  اأحمد بحر،  اأكد رئي�ص املجل�ص باالإنابة  افتتاحية اجلل�سة،  الفل�سطيني“. ويف  ال�سعب 

اجلل�سة ياأتي بعد عدم التزام الرئي�ص حممود عبا�ص بعقد املجل�ص ومنح الثقة للحكومة خالل 

القيادي وامل�ساحلة املجتمعية  2014/11/15، وتفعيل ملفات االإطار  اأو على االأكرث يف  �سهر، 

.118
واالنتخابات واحلريات

قال في�سل اأبو �سهال، النائب يف املجل�ص الت�رشيعي عن كتلة فتح البملانية، اإن اخلطوة التي   •

قامت بها كتلة التغيري واالإ�سالح بعقد جل�سة خا�سة لها خطوة منفردة وخمالفة لالإجماع 

الوطني والقانوين. وقال اأبو �سهال اإن هذه اجلل�سة هي جل�سة لكتلة حما�ص البملانية ولي�ست 

للت�رشيعي، الأنه مل ي�ساركها اأي من الكتل اأو االأع�ساء امل�ستقلني فيها.

لتحرير  الدميوقراطية  للجبهة  العام  االأمني  نائب  ليلى)،  (اأبو  الكرمي  عبد  قي�ص  النائب  وقال   

عالقة  لها  ومو�سوعية  عديدة  الأ�سباب  قانونية  غري  غزة  يف  الت�رشيعي  جل�سة  اإن  فل�سطني، 

.119
بالقانون االأ�سا�سي الفل�سطيني الذي يحكم عمل املجل�ص الت�رشيعي

قال حممد م�سطفى، نائب رئي�ص الوزراء الفل�سطيني، ورئي�ص اللجنة العليا الإعادة اإعمار غزة،   •

اإن دولة قطر قدمت دعماً خلزينة الدولة بقيمة 25 مليون دوالر اأمريكي، �سيتم تخ�سي�سها 

.120
لدعم جهود االإعمار يف قطاع غزة

قال ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص مو�سى اأبو مرزوق اإنه �سيتم العمل على �رشف   •

دفعات مالية لكافة املوظفني يف قطاع غزة بقيمة األف �سيكل )نحو 254 دوالر) �سهرياً، موؤكداً 

.
121

االلتزام ب�رشف كافة امل�ستحقات املالية دون اأي نق�سان لكافة موظفي غزة

ال�سلطة  رئي�ص  �سّد  �سديداً  هجوماً  ليبمان  اأفيجدور  االإ�رشائيلي  اخلارجية  وزير  �سّن   •

بـ“االإرهاب  ال�سلمية، وقيادة ما و�سفه  العملية  باإف�سال  الفل�سطينية حممود عبا�ص، واتهمه 

ال�سيا�سي“ �سّد “اإ�رشائيل“، االأمر الذي قال اإنه ي�ستدعي “اإبعاده عن ال�ساحة ال�سيا�سية“... 

االأموال �ستحول  اأن  للفل�سطينيني، و�سدد على  االأموال  اأنه يحظر حتويل  واأ�ساف ليبمان 

.122
فقط بعد رحيل عبا�ص

بع�ص  اقتحام   Yohanan Danino دنينو  يوحنان  االإ�رشائيلية  ال�رشطة  عام  مفت�ص  انتقد   •

من  “اإ�رشائيل“  على  اأخطر  االأق�سى  امل�سجد  اإن  وقال  االأق�سى،  للم�سجد  الكني�ست  اأع�ساء 

.123
القنبلة النووية

قال الرئي�ص االأ�سبق للكني�ست والوكالة اليهودية Jewish Agency for Israel اأبراهام بورغ   •

يف حوار اأجرته �سحيفة يديعوت اأحرونوت، اإن “اإ�رشائيل“ لي�ست دميوقراطية واأن ما فيها 

.124
لي�ص �سوى مواطنة فارغة
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اأكد رئي�ص حزب كوالنو Kulanu االإ�رشائيلي مو�سيه كحلون Moshe Kahlon على دعمه   •

ملوا�سلة البناء اال�ستيطاين يف ال�سفة الغربية، وقال اإنه ال يرى اأي اإمكانية للتو�سل اإىل ت�سوية 

.125
مع الفل�سطينيني يف املدى املنظور

و�سف وزير اخلارجية االإ�رشائيلي اأفيجدور ليبمان الرئي�ص الرتكي رجب طيب اأردوغان   •

باأنه “بلطجي معاد لل�سامية“126.

وّجه الع�رشات من �سكان خميم الريموك لالجئني الفل�سطينيني جنوب دم�سق، نداء ا�ستغاثة   •

اأكل  اإىل  �سكانه  وا�سطرار  مداخله،  عند  امل�ساعدات  وم�سادرة  منه،  الغذائية  املواد  نفاد  بعد 

احل�سائ�ص يف ظّل فقدان املياه ال�ساحلة لل�رشب، وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام املحروقات 

للتدفئة والطهي واالأدوية واللقاحات وحليب االأطفال، “واإيقاف توزيع امل�ساعدات االإن�سانية 

بعد حجزها خارجاً“127.

فتح وزير البرتول امل�رشي �رشيف اإ�سماعيل الباب اأمام احتمال ا�سترياد م�رش الغاز الطبيعي   •

الوطني،  واالقت�ساد  م�رش  م�سلحة  يحقق  طاملا  وارد“،  �سيء  “كل  قائالً:  “اإ�رشائيل“،  من 

م�سرياً اإىل اأن دور م�رش يف املنطقة �سيكون احلاكم ب�ساأن ا�سترياد الغاز من “اإ�رشائيل“128.

دفع العراق مبلغ 28.7 مليون دوالر كدفعة اأوىل من التزاماته لدعم ال�سلطة الفل�سطينية، حيث   •

قدم ال�سفري �سياء الدبا�ص �سيكاً باملبلغ لالأمني العام للجامعة العربية نبيل العربي، بح�سور 

.129
ال�سفري حممد �سبيح االأمني العام امل�ساعد ل�سوؤون فل�سطني واالأرا�سي العربية املحتلة

اخلمي�س، 2015/1/15 

اخلارجية  وزراء  م�ستوى  على  العربية  اجلامعة  جمل�ص  العربي  الوزاري  االجتماع  كلف   •

العرب، رئا�سة القمة العربية وجلنة مبادرة ال�سالم العربية واالأمني العام للجامعة العربية، 

قرار  م�رشوع  طرح  الإعادة  الدويل  الدعم  حل�سد  وم�ساورات  ات�ساالت  من  يلزم  ما  “اإجراء 

United Nations Security Council خا�ص باإنهاء  عربي جديد اأمام جمل�ص االأمن الدويل 

يف  االأع�ساء  الدول  مع  ال�ساأن  بهذا  الت�ساور  وا�ستمرار  النهائية  الت�سوية  واإجناز  االحتالل 

املجل�ص واملجموعات االإقليمية“130.

�سلمي  حلّل  التو�سل  املمكن  “من  اإنه  ليبمان  اأفيجدور  االإ�رشائيلي  اخلارجية  وزير  قال   •

2015، لكن من املهم على اإ�رشائيل التخل�ص من الرئي�ص  لل�رشاع يف املنطقة حتى نهاية عام 

اأبو مازن والتفاو�ص مع كافة الدول العربية“131.

اإىل  للعودة  الفل�سطيني  اجلانب  ا�ستعداد  عبا�ص  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  اأعلن   •

املفاو�سات مع “اإ�رشائيل“ �رشط اأن يكون لها م�سمون وا�سح وا�سرتاتيجية حمددة، بحيث 

.132ً
ال تكون م�سيعة للوقت كما حدث خالل ال�سنوات االأخرية مرارا
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اجلانب  مع  االأ�رشى  تبادل  ملف  اإن  مرزوق  اأبو  مو�سى  حما�ص  حركة  يف  القيادي  قال   •

االإ�رشائيلي مغلق ب�سبب عدم التزام “اإ�رشائيل“ تعهداتها يف “�سفقة وفاء االأحرار“. وقال اإن 

“موقفنا باخت�سار اأنه ال يوجد �سيء. فلي�ست هناك معلومات اأو حديث عن هذا امللف )تبادل 

االأ�رشى( اإال عندما تلتزم اإ�رشائيل اأوالً بالبنود التي وّقعتها يف �سفقة االأحرار، وترتاجع عن 

كل االإجراءات املخالفة لبنود ال�سفقة التي قامت بها يف حّق االأ�رشى املحررين“133.

قالت حركة حما�ص اإن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ص ما يزال لديه اأمل يف �سطب   •

احلركة �سيا�سياً، لكنها اأكدت اأن “هذا وهم، لي�ص اأكرث“. وقال املتحدث با�سم احلركة �سامي 

اأبو زهري يف بيان �سحفي: “اإن مل يرتاجع عبا�ص عن موؤامراته �سّد حركة حما�ص وغزة؛ فاإن 

احلركة لديها الكثري من االأوراق جلعل عبا�ص يفيق من اأوهامه، واإلزامه بال�رشاكة واحرتام 

حقوق اأهل غزة“134.

بداأت البنوك ومكاتب البيد ب�رشف مبلغ مايل قدره األف �سيكل (نحو 254 دوالر)، جلميع   •

اإ�سماعيل هنية  الذين عينوا يف قطاع غزة خالل فرتة رئا�سة  املدنيني والع�سكريني  املوظفني 

 .135
للحكومة

بعنوان  االنتخابية  حملته  اإطالق  عن  ليبمان  اأفيجدور  بيتنا“  “اإ�رشائيل  حزب  رئي�ص  اأعلن   •

مل�ستعمرة  اإ�سارة  يف  للفل�سطينيني“،  الفحم  واأم  الإ�رشائيل  اأريئيل  الق�سيد..  بيت  “ليبمان 

.136
اأريئيل اأحد اأكب امل�ستعمرات االإ�رشائيلية يف ال�سفة

قالت القناة الثانية للتلفزيون االإ�رشائيلي اإن وزير اخلارجية االإ�رشائيلي اأفيجدور ليبمان   •

عقد لقاءات مع م�سوؤولني يف دول عربية، واقرتح عليهم خطته “نقل بلدات عربية داخل اخلط 

االأخ�رش اإىل �سيادة عربية“. واأ�سافت القناة اأن لقاءات ليبمان جرت مبوافقة رئي�ص احلكومة 

اإىل  املو�ساد Mossad، واأن هذه املحاولة هدفت  بنيامني نتنياهو، وح�رشها م�سوؤولون من 

الفل�سطينيني،  على  نتائجها  وفر�ص  “اإ�رشائيل“  مع  مفاو�سات  باإجراء  العربي  العامل  اإقناع 

بادعاء اأن عبا�ص “اأ�سعف مما ميكن اأن يكون قادراً على اتخاذ قرارات هامة“137. 

 ،Aman )اأمان(  الع�سكرية  اال�ستخبارات  �سعبة  يف  االأبحاث  لق�سم  ال�سابق  الرئي�ص  قال   •

اجلرنال اإيتاي برون Itai Brun: “اإن الفو�سى يف ال�رشق االأو�سط �ستتوا�سل يف عام 2015“. 

واأ�ساف: “ال يوجد لدينا اأدنى �سك باأن اأبا مازن ال يريد االإرهاب. اإنه ال يغمز وال يحر�ص، 

وال يريد االإرهاب. فهذا لي�ص طريقه. هناك اآراء تختلف مع ذلك، لكن هذا هو مفهومنا“138. 

املجزرة  ُتعتب  “مثلما   :Ahmet Davutoglu اأوغلو  داود  اأحمد  الرتكي  الوزراء  رئي�ص  قال   •

—كرئي�ص للحكومة  االإن�سانية، فاإن نتنياهو  اإرهابيون يف باري�ص جرمية �سّد  التي ارتكبها 
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اأثناء ق�سف غزة وتدمر اآالف املنازل... والتي قتلت  التي تقتل اأطفاالً يلعبون على ال�ساطئ 

�سّد  جرائم  ارتكب  الدولية—  املياه  يف  م�ساعدات  �سفينة  على  غارة  يف  )اأتراكاً(  مواطنني 

اإن  وقال  املراآة“.  فلتنظر يف  اإ�رشائيل تبحث عن بلطجي  “اإذا كانت  اأوغلو  وقال  االإن�سانية“. 

اال�ستفزازات االإ�رشائيلية مثل ق�سف غزة ت�سهم يف اإذكاء الت�سدد يف العامل االإ�سالمي. وقال 

“اإذا كنا نريد اإحالل ال�سالم والنظام يف ال�رشق االأو�سط والق�ساء على كّل قوى التطرف يتعني 

علينا حّل الق�سية الفل�سطينية“139.

قوبل قرار منح العراق م�ساعدة مالية لل�سلطة الفل�سطينية برّد فعل معار�ص من قبل نواب   •

العراق  ت�سديد  اإن  البديري  علي  الوطني  التحالف  عن  النائب  قال  حيث  عراقية.  وقوى 

28.7 مليون دوالر كدفعة اأوىل من التزاماته لدعم موازنة ال�سلطة الفل�سطينية “خيانة عظمى“ 

لل�سعب العراقي. وقال النائب كاظم ال�سيادي اإن فل�سطني مل تقف موقفاً م�رشفاً مع العراق، 

م�سرياً اإىل اأنه كان االأوىل باحلكومة العراقية اإعطاء االأموال اإىل اأبناء احل�سد ال�سعبي بدالً من 

.140
منحها اإىل فل�سطني

“على الفور“ ت�سديد ال�رشائب التي جتبيها  “اإ�رشائيل“ اأن ت�ستاأنف  طلبت االأمم املتحدة من   •

اإىل  الفل�سطينيني  ان�سمام  على  رداً  ت�سديدها،  اأوقفت  اأن  بعد  الفل�سطينية،  ال�سلطة  حل�ساب 

.141
املحكمة اجلنائية الدولية

من  متكينها  اأجل  من  دوالر،  مليون   5.3 مبلغ  لتوفري  عاجالً  نداًء  االأونروا  وكالة  اأطلقت   •

اال�ستمرار بتقدمي م�ساعدات االإغاثة واإمتام م�رشوع اإعادة اإعمار خميم نهر البارد يف �سمال 

.142
لبنان

اجلمعة، 2015/1/16 

قال رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ص، يف حواره مع موقع البوابة امل�رشي، اإن تفاهماً   •

اآيالند Agora Island، والذي  جرى بني حركة حما�ص و“اإ�رشائيل“ حول م�رشوع اإيجورا 

.143
يق�سي باإن�ساء دولة فل�سطينية على اأرا�سي قطاع غزة م�سافاً اإليها اأرا�ص ٍمن م�رش

الراأي، وال  “لي�ص من حرية  اأبو مرزوق  ال�سيا�سي حلركة حما�ص مو�سى  قال ع�سو املكتب   •

االإبداع هذا امل�ستوى الهابط من الراأي، حينما يتعر�سون للر�سول الكرمي ] باالإ�ساءة، اأو 

التعر�ص ملقد�ساتنا باالإهانة اأو الر�سوم غري الالئقة“. 

واأ�ساف قائالً:  اأهم دوافعها.  اأفعال، وهي من  اإىل ت�رشفات وردود  اأن كّل ذلك يوؤدي  واأكد   

“ملاذا ال يعتب من حرية التعبري احلديث عن الهولوكو�ست Holocaust، اأو اأي �سيء يقرتب 

من �سعائر اليهود.“؟ واأ�ساف: “مل يقف الغرب املنافق اأمام اإجرام اإ�رشائيل �سّد اأبناء ال�سعب 
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الفل�سطيني، و�سيا�سة العقاب اجلماعي، وهدم البيوت، واال�ستهداف خارج القانون الذي اأخذ 

اإجازة ومل يعد بعد“144.

قال اأ�سامة حمدان، م�سوؤول العالقات اخلارجية يف حركة حما�ص، خالل حفل تاأبني الوزير   •

الفل�سطيني زياد اأبو عني، بالعا�سمة املغربية الرباط “اإننا ن�سعى الإعادة بناء منظمة التحرير 

كانت  مهما  للنجاح  فر�ستها  الفل�سطينية  الوطني  الوفاق  حكومة  �سنعطي  كما  الفل�سطينية، 

كان  اأو�سلو  “م�سار  اإن  حمدان  وقال  اهلل“.  �ساء  اإن  اليوم  بعد  انق�سام  فال  االختالفات، 

الوطني  التحرر  الفل�سطينية وم�رشوع  الفل�سطيني والعالقات  الوطني  امل�ستوى  كارثة على 

ال  الذي  ال�سهيوين  الكيان  طبيعة  يف�سح  عني  اأبو  زياد  الوزير  ا�ست�سهاد  واإن  الفل�سطيني، 

مييز بني فل�سطيني واآخر“145.

 ،Fatou Bensouda بن�سودا  فاتو  ال�سيدة  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العامة  املدعية  فتحت   •

درا�سة اأّولية للحالة يف فل�سطني. وياأتي قرار املدعية العامة بعد ان�سمام حكومة فل�سطني اإىل 

نظام روما االأ�سا�سي International Criminal Court (ICC)، املعاهدة املوؤ�س�سة للمحكمة، 

روما  نظام  من   (3)  12 املادة  مبوجب  اأودعته  الذي   ،2015/1/1 يف  واإعالنها   ،2015/1/2 يف 

االأ�سا�سي، والذي قبلت مبوجبه اخت�سا�ص املحكمة على اجلرائم املزعوم ارتكابها “يف االأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة، ومن �سمنها القد�ص ال�رشقية، منذ 13 حزيران/ يونيو 2014“146.

اجلنائية  املحكمة  يف  االدعاء  فريق  قرار  نتنياهو  بنيامني  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  و�سف   •

الدولية مبا�رشة التحقيق التمهيدي يف احتمال ارتكاب جرائم حرب يف االأرا�سي الفل�سطينية 

باأنه قرار عبثي. واأ�ساف اأن ال�سلطة الفل�سطينية لي�ست دولة، ولذا ما من �سبب يدعو املحكمة 

اجلنائية اإىل اإطالق حتقيق كهذا بناًء على طلب ال�سلطة، م�سرياً اأي�ساً اإىل اأنها تتعاون مع حركة 

حما�ص “االإرهابية“147. 

التحقيق  مبا�رشة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  قرار  ليبمان  اأفيجدور  اخلارجية  وزير  و�سف   •

التمهيدي يف احتمال ارتكاب جرائم حرب يف االأرا�سي الفل�سطينية باأنه قرار خمٍز ال ي�ستهدف 

قرارها  اإن  وقال  “االإرهاب“.  بوجه  نف�سها  عن  الدفاع  يف  “اإ�رشائيل“  حّق  من  النيل  �سوى 

 .148
اخلا�ص باالأرا�سي الفل�سطينية م�سيَّ�ٌص ومعاٍد لـ“اإ�رشائيل“ ال غري

قال مدير العالقات ال�سحفية لوزارة اخلارجية االأمريكية جيف راثكي Jeff Rathke “نحن   •

نختلف ب�سدة مع قرار املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية“، مبراً اخلالف بالقول “نحن 

اجلنائية  املحكمة  اإىل  لالن�سمام  موؤهلة  اأنها  نعتقد  ال  فاإننا  ولذا  كدولة،  بفل�سطني  نعرتف  ال 

اآالف  اأمام  �سمدت  التي  اإ�رشائيل  اأن  املاأ�ساوية  “املفارقة  اأن  اإىل  راثكي  واأ�سار  الدولية“. 

ال�سواريخ االإرهابية املطلقة باجتاه مدنييها واأحيائها يتّم تدقيقها من قبل املحكمة اجلنائية 
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الدولية“، واأ�ساف اأن بالده “�ستوا�سل معار�ستها الأي ت�رشف �سّد اإ�رشائيل داخل املحكمة 

اجلنائية الدولية لكونه يتعار�ص مع ق�سية ال�سالم“149.

قالت وزيرة خارجية ال�سويد مارجوت وول�سرتوم اإن “اإ�رشائيل“ اأزعجت حلفاء مقربني لها   •

باملبالغة يف رّد فعلها على اعرتاف �ستوكهومل بدولة فل�سطني، واإن ت�رشيحات “اإ�رشائيل“ يف 

الوزيرة، يف مقابلة مع �سحيفة داجن�ص نيهرت  واأ�سافت  “تخطت كل احلدود“.  ال�سدد  هذا 

Dagens Nyheter ال�سويدية، “الطريقة التي يتحدثون بها عنا وعن االآخرين غري مقبولة... 

مل تزعج االأمريكيني فح�سب بل كل من له عالقة بهم االآن“. وتابعت قائلة: “اإنهم ما�سون يف 

�سيا�سات اال�ستيطان وما�سون يف الهدم وما�سون يف �سيا�سات االحتالل التي تنطوي على 

اإذالل للفل�سطينيني مما يجعل عملية )ال�سالم( �سعبة“150.

ال�سبت، 2015/1/17 

االحتالل  انتهاكات  كّل  توثيق  �سيتم  اأنه  اهلل  احلمد  رامي  الفل�سطيني  الوزراء  رئي�ص  اأكد   •

وم�ستوطنيه، و�سيتم الذهاب اإىل كافة املحافل الدولية، “ولن نقبل اأن يتحول �سهداء فل�سطني 

اإىل اأرقام اأو اأ�سماء، اأو اأن يطويهم الن�سيان كما تريد اإ�رشائيل“151.

اخلارجية  وزير  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  عريقات،  �سائب  دعا   •

الكندي جون بريد John Baird اإىل االعتذار لل�سعب الكندي “الإ�سفائه ال�رشعية على وح�سية 

الفل�سطينيني  تهاجم  التي  االإرهابية  اال�ستيطانية  اجلماعات  ودعم  االإ�رشائيلي  االحتالل 

واأماكنهم املقد�سة“152.

الدولية  اجلنائية  املحكمة  فتح  نثمن  “نحن  برهوم  فوزي  حما�ص  حركة  با�سم  املتحدث  قال   •

التحقيق يف ارتكاب قادة االحتالل ال�سهيوين جرائم حرب بحق ال�سعب الفل�سطيني، ونعتبها 

خطوة مهمة ولطاملا انتظرها �سعبنا الفل�سطيني على طول �سنوات ال�رشاع مع العدو“، كما 

العدو  ارتكاب  على  توؤكد  التي  والتقارير  الوثائق  اآالف  نقدم  اأن  ا�ستعداد  “على  ونحن  قال، 

ال�سهيوين جرائم مروعة بحّق غزة وبحّق اأبناء �سعبنا“153.

وزير  هاتف  نتنياهو  بنيامني  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  اأن  الثانية  العبية  القناة  ذكرت   •

اجلنائية  املحكمة  ملنع  التدخل  منه  وطلب   John Kerry كريي  جون  االأمريكي  اخلارجية 

.154
الدولية من فتح حتقيق يف جرائم “اإ�رشائيل“ بناء على طلب فل�سطيني

اأفاد مركز االأ�رشى للدرا�سات يف تقرير باأن عدد االأ�رشى نهاية �سنة 2014 بلغ 5,527 فل�سطينياً،   •

بينهم 461 اأ�سرياً يقبعون رهن “االعتقال االإداري“ )دون تهمة اأو حماكمة(، يف حني بلغ عدد 

.155ً
االأ�رشى خالل العام الذي �سبقه 4,768 فل�سطينياً، بينهم 150 معتقالً اإداريا
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الأحد، 2015/1/18 

اأكد نائب قائد االأمن الوطني الفل�سطيني يف لبنان اللواء منري املقدح ل�سحيفة عكاظ اأالّ وجود   •

لتنظيم داع�ص يف خميم عني احللوة، اأو يف اأي من املخيمات الفل�سطينية، اإال اأنه اأفاد باأن هناك 

.156
قلة رمبا توؤيد التنظيم االإرهابي، لكنها غري منظمة وغري موؤثرة

كندا،  يف  اأ�سدقائنا  من  “�سنطلب  ليبمان:  اأفيجدور  االإ�رشائيلي  اخلارجية  وزير  قال   •

واأ�سرتاليا، واأملانيا اأن يتوقفوا بب�ساطة عن متويل املحكمة اجلنائية الدولية“. واأ�ساف “هذا 

الكيان ال ميثل اأحداً. اإنه كيان �سيا�سي. هناك عدد قليل من الدول، وتلقيت الكثري من املكاملات 

يف هذ ال�ساأن، التي تعتقد اأي�ساً اأنه ال يوجد مبر لوجود هذا الكيان“157.

قرر رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية بنيامني نتنياهو �سّن حملة اإعالمية ترمي اإىل “نزع �رشعية“   •

.158
املحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي

و�سفه  وما  لل�سامية  معاداة  موجة  اإن  نتنياهو  بنيامني  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  قال   •

.159
بـ“اأ�سلمة“ غرب اأوروبا اأ�سهما يف دفع بالده للتو�سع يف جتارتها مع اآ�سيا

االإ�رشائيلي جمموعة حلزب اهلل اللبناين يف مزارع االأمل يف ريف القنيطرة  ا�ستهدف اجلي�ص   •

بح�سب  �سهداء،  �ستة  �سقوط  اإىل  اأدى  ما  ال�سوري،  اجلوالن  من  املحّررة  املنطقة  داخل 

دادي  اهلل  علي  حممد  الثوري  احلر�ص  يف  اجلرنال  مقتل  اإيران  ذكرت  كما  اهلل.  حلزب  بيان 

.160
Mohammed Ali Allah Dadi يف الغارة

قال القيادي يف حركة حما�ص حممود الزهار اإن “رئي�ص ال�سلطة حممود عبا�ص هو امل�سوؤول   •

االأول عن تاأخري اإعادة اإعمار غزة، وعن ا�ستمرار اإغالق معب رفح البي كما توؤكد م�سادر 

متعددة ذلك... وال�سغط على جهات م�رشية واإ�رشائيلية لعدم فتح املعابر“161.

ادعى  والتي  عبا�ص،  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  ت�رشيحات  حما�ص  حركة  و�سفت   •

غزة  يف  فل�سطينية  دولة  الإقامة  ال�سهيوين  واالحتالل  حما�ص  حركة  بني  اتفاق  وجود  فيها 

بيان  اأبو زهري، يف  با�سم احلركة �سامي  املتحدث  واأ�ساف  بال�سخيفة.  واأرا�ص ٍمن �سيناء، 

والتغطية  املقاومة  على  عبا�ص  حتري�ص  م�سل�سل  �سياق  يف  تاأتي  الت�رشيحات  هذه  اأن  له، 

“ترف�ص ب�سكل قاطع ا�ستبدال اأي  على خيبته وف�سله يف م�رشوع الت�سوية. واأكد اأن حما�ص 

�سب من فل�سطني باأي �سب من قطعة اأر�ص اأخرى“، ووجه حديثه لعبا�ص قائالً: “كفى كذباً 

وتخريفاً“162.

اأ�ساد وكيل وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية الفل�سطينية ح�سن ال�سيفي بب�سالة املواطنني   •

باجتاه  بعد  عن  موجهة  �سغرية  طائرة  الإطالق  جديدتني  حماولتني  الإحباطهم  املقد�سيني 
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االأموية جنوب  الق�سور  االأوىل كانت من ناحية  املحاولة  اإن  املبارك، وقال  االأق�سى  امل�سجد 

على  للم�ستوطنني  بيت  من  موجهة  كانت  والثانية  املرواين،  امل�سلى  باجتاه  االأق�سى 

 .163
الزيتون/ الطور جبل 

قالت جمعية االأ�رشى واملحررين (ح�سام) اإن ما يقرب من 185 طفالً فل�سطينياً قا�رشاً يقبعون   •

 .164
حالياً يف �سجون االحتالل االإ�رشائيلي، ويرتكز اعتقالهم يف �سجون ال�سارون وعوفر وجمدو

دافع الرئي�ص امل�رشي املعزول حممد مر�سي عن �سيا�سته وجماعة االإخوان امل�سلمني، خالل   •

حديثه اأمام حمكمة جنايات القاهرة، التي تبا�رش حماكمته و35 اآخرين من قيادات واأع�ساء 

االإخوان، بتهم “التخابر“. وقال: “الق�سية اأن رئي�ص اجلمهورية وجماعة االإخوان امل�سلمني 

قاموا بالتاآمر والتخابر مع حركة حما�ص. هذا �رشف عظيم“165. 

اعتمدت جلنة فل�سطني التابعة الحتاد جمال�ص الدول االأع�ساء يف منظمة التعاون االإ�سالمي يف   •

اجتماع اللجنة، املنعقد يف اإ�سطنبول، مقرتحاً اإماراتياً يق�سي باالعرتاف بالدولة الفل�سطينية، 

واعتمدت ت�سكيل جلنة خا�سة من عدد من البملانات االإ�سالمية للقيام بزيارة كّل من البملان 

االإفريقي، حلثها على دفع دولها لالعرتاف  الالتينية، والبملان  اأمريكا  االأوروبي، وبرملان 

 .166
بالدولة الفل�سطينية

اإىل  زيارة   ،“2014 العام  غزة  يف  “النزاع  ب�ساأن  للتحقيق  امل�ستقلة،  املتحدة  االأمم  جلنة  بداأت   •

عّمان، اعتباراً من ال�سبت 2015/1/17، وت�ستمر لغاية االأربعاء 2015/1/21، بح�سب بيان �سادر 

 Office of the United Nations عن مكتب مفو�سية االأمم املتحدة ال�سامية حلقوق االإن�سان

High Commissioner for Human Rights (OHCHR). وقال البيان اإن ثالثة مفو�سني 

�سيلتقون يف االأردن “بعدد من املجموعات واالأفراد املختلفني، مبن فيهم �سحايا االنتهاكات، 

امل�ستبه بها، وال�سهود عليها، واأي�ساً اأفراد اآخرين، قد تكون لديهم معلومات مت�سلة باحلقائق 

قيد التحقيق“167.

ندد وزير اخلارجية الكندي جون بريد بقرار املحكمة اجلنائية الدولية فتح حتقيق اأويل حول   •

اأمام  مقت�سب  بيان  ويف  غزة،  على  االأخري  عدوانها  خالل  حرب  جرائم  “اإ�رشائيل“  ارتكاب 

ال�سحفيني بالقد�ص املحتلة، قال بريد اإن قرار املحكمة اجلنائية “موؤ�سف جداً“، و�سيكون على 

.168
جدول اأعمال حمادثاته مع امل�سوؤولني االإ�رشائيليني

الإثنني، 2015/1/19 

قرر وزراء خارجية االحتاد االأوروبي ا�ستئناف قرار الق�ساء االأوروبي ب�سطب حركة حما�ص   •

عن قائمة االإرهاب االأوروبية. وقالت وزيرة خارجية االحتاد االأوروبي فيديريكا موغرييني، 
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يف بيان لها، اإن “هذا القرار كان ي�ستند ب�سكل وا�سح على اأ�س�ص اإجرائية، ومل ي�سمل اأي تقييم 

من جانب املحكمة حول مالءمة اعتبار حما�ص منظمة اإرهابية“169.

قال ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير �سائب عريقات اإن العالقة مع “اإ�رشائيل“ و�سلت   •

ال�سعب  عن  م�سوؤولياتها  لتحمل  مدعوة  االحتالل  �سلطة  “اإن  وقال  عودة“.  الال  “نقطة  اإىل 

الفل�سطيني الذي حتتله، اإذا اأف�سلت م�ساعي ال�سلطة يف اإقامة الدولة“170.

اأعلنت اللجنة احلكومية لك�رش احل�سار بدء االإجراءات الالزمة الإن�ساء ممر بحري بقطاع غزة   •

.171
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة يف احلكومة الفل�سطينية

وّقع اجلهاز املركزي لالإح�ساء ووزارة التخطيط مذكرة تفاهم بقيمة 4.5 مليون دوالر، يف   •

واملتمثلة  االإح�سائي  للجهاز  الرئي�سية  التمويل  جمموعة  مع  اهلل،  برام  الوزراء  رئا�سة  مقر 

.172
باملمثلية الرنويجية لدى فل�سطني، والوكالة ال�سوي�رشية للتنمية والتعاون

م�ساء  االإ�رشائيلي  االحتالل  طائرات  نفذتها  التي  االغتيال  عملية  حما�ص  حركة  دانت   •

با�سم  الناطق  وقال  ال�سوري.  اجلوالن  يف  اللبناين  اهلل  حزب  قيادات  من  عدد  بحّق  االأحد 

احلركة �سامي اأبو زهري، يف ت�رشيح �سحفي: “اإن هذه الغارة هي �سورة من �سور العبث 

االإ�رشائيلي باأمن املنطقة، وتعوي�ساً لهزمية االحتالل يف غزة وتوظيفاً لهذه اجلرمية الب�سعة 

خلدمة الدعاية االنتخابية االإ�رشائيلية“173.

قال رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو، يف اعرتاف �سمني بامل�سوؤولية عن ا�ستهداف   •

قادة حزب اهلل وم�سوؤولني يف احلر�ص الثوري االإيراين يف القنيطرة ال�سورية، باأن “اإ�رشائيل 

�ستكافح االإرهاب يف كّل جبهة، و�ستدافع عن نف�سها بوجه اأي تهديد، و�ستقوم بكل ما يلزم 

وكل ما هو �رشوري بح�سب ما يجب اأن تفعله كل دولة دميقراطية“174.

يعك�ص  “االإرهاب“  قائمة  يف  اإبقائها  على  االأوروبي  االحتاد  اإ�رشار  اأن  حما�ص  حركة  اأّكدت   •

�سامي  با�سمها  الناطق  ل�سان  على  احلركة،  واأو�سحت  االحتالل.  ل�سالح  الر�سمي  انحيازه 

.175
اأبو زهري يف ت�رشيح، اأن هذا االإ�رشار يوفر الغطاء ال�ستمرار اجلرائم االإ�رشائيلية

الوطنية  للقوى  العليا  اللجنة  االإ�سالمي ومن�سق  القيادي يف حركة اجلهاد  البط�ص،  اأّكد خالد   •

مطالب  تلبية  ويف  مهامها  يف  ف�سلت  الوطني  التوافق  حكومة  اأن  غزة،  قطاع  يف  واالإ�سالمية 

اأنها مل تاأت اِلختبار جدية حركة حما�ص يف ت�سلم املعابر. وقال  اأزماتهم، مبيناً  النا�ص وحّل 

البط�ص، يف حوار خا�ص مع املركز الفل�سطيني لالإعالم، اإن “حما�ص ال ترف�ص ت�سليم املعابر، 

املعابر“،  الرئي�ص عبا�ص ال�ستالم  اجتماع ب�رشورة دعوة  كّل  لنا يف كل مرة ويف  اأكدت  وقد 

م�سدداً يف الوقت ذاته اأن ت�سلّم املعابر على قاعدة طرد املوظفني، َفْهٌم “م�ستبه وملتب�ص ولي�ص 

�سحيحاً، ومرفو�ص وال ين�ص عليه االتفاق“176.
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�سكلت زوجات خم�سة م�سوؤولني دوليني، من �سمنهم اأربعة �سفراء لدى ال�سلطة الفل�سطينية،   •

جمموعة طوعية غري ر�سمية با�سم جمموعة “م�ساعدة اأطفال غزة“، بهدف مّد يد العون الأطفال 

املمثل  Mandisa Baptiste زوجة  بابتي�ست  املجموعة كالً من ماندي�سا  قطاع غزة، وت�سم 

 United Nations Development Programme االإمنائي  املتحدة  االأمم  لبنامج  اخلا�ص 

ليون-غارنري  الرنويجي، و�سرييل دي  ال�سفري  Gina Lund زوجة  لوند  (UNDP)، وغينا 

 Loreto del Río زوجة ال�سفري ال�سوي�رشي، ولوريتا دي ريو Shirley de León-Garnier

زوجة ال�سفري الت�سيلي، و�سينثيا رومريو Cynthia Romero زوجة �سفري جنوب اإفريقيا. 

.
177

وقد جاءت املبادرة لت�سكيل املجموعة من قبل لوند

الثالثاء، 2015/1/20 

اأو  ال�سالم  بني  االختيار  اإ�رشائيل  “على  اإن  عبا�ص  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  قال   •

التو�سع واال�ستيطان على ح�سابنا، واأن ما يحقق االأمن وال�سالم واال�ستقرار هو االعرتاف 

واأ�ساف  الفل�سطينية“.  الدولة  واإقامة  بحقوقنا  واالعرتاف  بنا  حلق  الذي  التاريخي  بالظلم 

عبا�ص قائالً: “نقول جلرياننا اإن اأيدينا ما زالت ممدودة لل�سالم، وعليهم االختيار بني ال�سالم 

بحجز  اجلماعي  العقاب  ال  لكم  يجلبه  لن  فال�سالم  ح�سابنا،  على  واال�ستيطان  التو�سع  اأو 

اأموالنا، وال اإجراءات التمييز العن�رشي التي متار�سونها على اأر�سنا، وال با�ستمرار اعتقال 

اآالف االأ�رشى“178.

250 من املوظفني املدنيني والع�سكريني بتهمة  الفل�سطينية على قطع رواتب  ال�سلطة  اأقدمت   •

القيادي املف�سول من احلركة حممد دحالن، وذلك  االنتماء للحراك الفتحاوي، الذي يقوده 

.179
مل�ساركتهم يف فعاليات دعا لها اأن�سار دحالن يف قطاع غزة

قال اإ�سماعيل هنية، نائب رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص، “نوؤكد ت�سامننا الكامل مع   •

لبنان واملقاومة اللبنانية، ونوؤكد اأن �سعبنا الفل�سطيني الذي كان وال يزال يف مقدمة �سعوب 

االأمة يف مواجهة االحتالل؛ ال ميكن اإال اأن يكون مت�سامناً مع املقاومات العربية واالإ�سالمية، 

مندداً ب�سيا�سات االغتيال وجرائم ال�سهاينة“180.

انطلقت خميمات طالئع التحرير الع�سكرية، التي تقيمها كتائب الق�سام، يف حمافظات قطاع   •

الفئات  ا�ستهدفت  التحرير  اإن خميمات طالئع  الق�سام  وقالت كتائب  االآالف.  غزة مب�ساركة 

التحرير  م�رشوع  نواة  اهلل  باإذن  �ستكون  اأنها  على  م�سددة  عاماً،   21–15 بني  ما  العمرية 

.181
القادم
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طالب النائب الفل�سطيني يف الكني�ست االإ�رشائيلي طلب اأبو عرار كّل من يعمل من فل�سطينيي   •

الداخل يف اأجهزة اأمن وجي�ص االحتالل “بخلع بزاتهم الع�سكرية وترك اخلدمة، واأن ي�سجعوا 

االآخرين على عدم العمل يف مثل هذه املوؤ�س�سات“182.

داخل  الدميقراطي  الوطني  والتجمع  وامل�ساواة  لل�سالم  الدميقراطية  اجلبهة  حزبا  انتهى   •

قائمة  وتراأ�ص  الكني�ست.  النتخابات  مر�سحيهما  انتخاب  من   1948 �سنة  املحتلة  فل�سطني 

دوف  الثالث  املركز  ويف  توما،  عايدة  الثانية  املرتبة  يف  تليه  عودة،  اأمين  �سكرتريها  اجلبهة 

حنني، ويف املركز الرابع يو�سف جبارين، ويف املركز اخلام�ص عبد اهلل اأبو معروف.

واأبقى التجمع الوطني الدميقراطي على نوابه الثالثة احلاليني كمر�سحني، وهم جمال زحالقة،   

.183
وحنني زعبي وبا�سل غطا�ص. وحاز جمعة الزبارقة على املكان الرابع وتلته نيفني اأبو رحمون

قال نا�رش جب، مدير دائرة التمويل لدى وكالة االأونروا، اإن الدائرة يف قطاع غزة مولت منذ   •

108 اآالف قر�ص، بقيمة اإجمالية بلغت  2014 نحو  ن�ساأتها يف �سنة 1991 وحتى نهاية �سنة 

املمنوحة  والقرو�ص   %40 نحو  منها  الن�سائية  القرو�ص  و�سكلت  دوالر،  مليون   126 نحو 

ل�رشيحة ال�سباب من اجلن�سني “24 �سنة فاأقل“ نحو 184%13.

جديداً  دعماً  بالده  تقدمي  عن   Shinzō Abe اآبي  �سينزو  الياباين  الوزراء  رئي�ص  اأعلن   •

غزة،  قطاع  اإعمار  اإعادة  عملية  يف  لالإ�سهام  الفل�سطينية،  لل�سلطة  دوالر  مليون   100 بقيمة 

ويف اإيجاد فر�ص العمل، ويف ال�سوؤون ال�سحية. وقال اإن بالده تعتزم اإر�سال خباء يابانيني 

.185
متخ�س�سني يف بناء �رشكات �سغرية يف اآذار/ مار�ص 2015 لفل�سطني

الأربعاء، 2015/1/21 

اأ�سيب 17 اإ�رشائيلياً يف عملية طعن نفذها الفل�سطيني من طولكرم حمزة حممد ح�سن مرتوك   •

 Dan Bus Company على منت اإحدى حافالت �رشكة دان لالأتوبي�سات االإ�رشائيلية العامة

وقال جهاز ال�ساباك االإ�رشائيلي  اأبيب، يف حني اأ�سيب املنفذ بجراح، ومّت اعتقاله.  و�سط تل 

اإن مرتوك قال يف اأثناء التحقيق اإنه قرر تنفيذ العملية على خلفية العدوان على غزة يف �سهري 

.186
متوز/ يوليو واآب/ اأغ�سط�ص 2014، واالعتداءات على امل�سجد االأق�سى

بارك املجل�ص الت�رشيعي الفل�سطيني عملية الطعن التي وقعت يف مدينة تل اأبيب املحتلة، وقال   •

اإنها تاأتي يف اإطار الدفاع عن ال�سعب الفل�سطيني.

كما اأكد ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص مو�سى اأبو مرزوق على اأن عملية الطعن متثل   

رداً طبيعياً ل�سعب يرزح حتت جور االحتالل. وو�سف ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلما�ص عزت 

الر�سق العملية يف تل اأبيب بـ“البطولية“ و“اجلريئة“، يف ت�رشيح له على �سفحته على موقع 

.187
الفي�ص بوك
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العملية  “من يقف خلف  اإن  له،  اأفيجدور ليبمان، يف بيان  االإ�رشائيلي  قال وزير اخلارجية   •

ووقفوا  رهط،  يف  املواجهات  خلف  يقفون  من  هم  اأبيب[  تل  يف  الطعن  ]عملية  التخريبية 

رائد �سالح، حنني زعبي،  اإ�سماعيل هنية،  اأبو مازن،  القد�ص:  التخريبية يف  العمليات  خلف 

واأحمد الطيبي، و�رشكاوؤهم“188.

اأكد ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح امل�رشف العام على امللف الفل�سطيني يف لبنان عزام االأحمد،   •

التن�سيق امل�سرتك مع القيادات اللبنانية للت�سدي للفنت وعدم ال�سماح بتحول خميم عني احللوة 

 .189
اإىل ملجاأ للفارين واملطلوبني للعدالة

قررت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ت�سكيل جلنة وطنية عليا لالإ�رشاف على   •

مو�سوعي  على  الرتكيز  مع  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  مع  االأولوية  ذات  الق�سايا  متابعة 

اال�ستيطان والعدوان على قطاع غزة، كما دعت اإىل عقد جل�سة للمجل�ص املركزي الفل�سطيني 

خالل �سباط/ فباير 1902015.

حذر ممثل منظمة التحرير الفل�سطينية يف وا�سنطن معن عريقات اأع�ساء الكوجنر�ص االأمريكي   •

يف  وقال،  االأمريكي.  القومي  االأمن  �سي�رش  الفل�سطينية  ال�سلطة  عن  امل�ساعدات  قطع  اأن  من 

اخلارجية  ال�سوؤون  جلنتي  يف  لـ“اإ�رشائيل“  املوالني  الكوجنر�ص  اأع�ساء  اإىل  بعثها  ر�سالة 

واملخ�س�سات، اإن “الت�رشيحات االأخرية من قبل بع�ص اأع�ساء الكوجنر�ص والتهديد بقطع 

امل�ساعدات عن ال�سعب الفل�سطيني باالإ�سافة اإىل تدابري عقابية اأخرى، اأمر لن يخدم م�سالح 

الواليات املتحدة اأو اأي طرف من اأطراف النزاع“191.

 ،Hossein Dehqan قال وزير الدفاع واإ�سناد القوات امل�سلحة االإيرانية العميد ح�سني دهقان  •

“اإننا �سن�ستخدم جميع الطاقات املتاحة لت�سليح ال�سفة الغربية“. وقال دهقان، يف كلمة األقاها 

يف حفل تاأبني مقتل عنا�رش حزب اهلل يف مدينة القنيطرة ال�سورية، “موقفنا بهذا اخل�سو�ص 

مل يتغري. ال�سيا�سة الثابتة والعامة للجمهورية االإ�سالمية قائمة على ت�سليح ال�سفة الغربية 

وتعزيز تيار املقاومة وحزب اهلل ملواجهة الكيان ال�سهيوين الغا�سب واملحتل“192.

قالت كوين �ساتو Connie Sato، املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية اليابانية، يف حديث خا�ص   •

ل�سحيفة االأيام، اإن “احتجاز االأموال الفل�سطينية هو واحد من االإجراءات التي ال ت�ساعد يف 

بناء الثقة، ناأمل اأن تتّم اإعادة النظر يف هذا االإجراء“193.

اخلمي�س، 2015/1/22 

�سيف  حممد  الق�سام  لكتائب  العام  القائد  اإن  اهلل،  حلزب  التابعة  اللبنانية،  املنار  قناة  قالت   •

الذين  اأمني عام حزب اهلل، يعزيه فيها بقيادات احلزب  اإىل ح�سن ن�رش اهلل،  قد بعث بر�سالة 
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اغتالتهم طائرات االحتالل ال�سهيوين يف اجلوالن. ودعا �سيف اإىل “اأن توجه كل البنادق اإىل 

هذا العدو، ويكفي االأمة ا�ستنزافاً لطاقاتها ورهناً الإرادتها“.

وّجه ر�سالة  اإ�سماعيل هنية  ال�سيا�سي حلما�ص  اأن نائب رئي�ص املكتب  املنار  قناة  كما ذكرت   

ثانية اإىل ن�رش اهلل، تقّدم فيها من قيادة احلزب وعوائل ال�سهداء بـ“اأحّر التعازي“194.

قال املتحدث با�سم حركة فتح اأ�سامه القوا�سمي، يف ت�رشيح �سحفي، اإن القيادي املف�سول من   •

حركة فتح حممد دحالن “هو اأحد االأدوات االإ�رشائيلية لل�سغط على الرئي�ص حممود عبا�ص يف 

ظّل املعركة ال�سيا�سية االأكب التي يقودها، والتي كان اآخر خطواتها التوجه للمحكمة اجلنائية 

الدولية“. واأ�ساف القوا�سمي “اأن ذات الدور قام به دحالن �سّد الراحل ال�سهيد يا�رش عرفات 

قبيل ا�ست�سهاده“195.

قال ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح وامل�رشف العام على ال�ساحة يف لبنان عّزام االأحمد، يف   •

حوار مع �سحيفة ال�سفري، “ال اأحد ميكنه الدخول اإىل املخيم ]عني احللوة[ ب�سكل �رشعّي اإال 

عب الدّولة اللبنانية“. واأ�ساف: “نحن مع ب�سط �سلطة الدولة على االأرا�سي اللبنانية كاّفة مبا فيها 

املخيمات الفل�سطينية، واأمتنى اأن ت�ستطيع الدولة ممار�سة مهامها يف كل زوايا خميّم عني احللوة، 

واأن تقوم باأي اأمر تريده، فهذا املخيم ال يقع يف كوكب الّزهرة بل يف اأر�ص لبنان“196.

اأعلنت جلنة الوفاق لفل�سطينيي 1948 اأنه مّت االتفاق على ت�سكيل قائمة عربية موحدة خلو�ص   •

اجلبهة  اأحزاب:  تخو�ص  اأن  على  مّت  فقد  االتفاق  وح�سب  االإ�رشائيلية.  الكني�ست  انتخابات 

للتغيري،  العربية  واحلركة  الدميقراطي،  الوطني  والتجمع  وامل�ساواة،  لل�سالم  الدميقراطية 

االنتخابات معاً بعد رفع ن�سبة احل�سم اإىل 197%3.25.

قرر وزير االإ�سكان االإ�رشائيلي اأوري اأريل Uri Ariel ت�سوية اأو�ساع امل�ستعمرات املحيطة   •

134 مليون �سيكل  بغالف قطاع غزة من خالل تو�سعة رقعتها اجلغرافية، مبخطط بتكلفة 

.198
)نحو 34 مليون دوالر(

قررت “اإ�رشائيل“ اإلغاء جميع رحالت رئي�ص هيئة االأركان بيني غانت�ص، وقائد �سالح اجلو   •

اأمري اإي�سل Amir Eshel، املقررة اإىل اخلارج، وذلك ب�سبب اأخطار التدهور االأمني يف ال�سمال، 

.199
نتيجة عملية القنيطرة يف اجلوالن

اأ�سل  من   %5 اإن  نا�رش  با�سل  غزة  قطاع  يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  رئي�ص  قال   •

200 مليون دوالر و�سلت اإىل البنامج يف اإطار “اإعمار ما خلّفته احلرب االإ�رشائيلية االأخرية“، 

االإ�رشائيلي  العدوان  من  املت�رشرين  مل�ساكن  االأ�رشار  ح�رش  عملية  ح�سيلة  اأن  واأ�ساف 

.200
االأخري على القطاع من غري الالجئني هي 30 األف منزل )ما بني كلي وجزئي(
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اجلمعة، 2015/1/23 

العربية  االأحزاب  وقيادات  الوطني  الوفاق  للجنة  ال�سحفي  املوؤمتر  النا�رشة  مبدينة  عقد   •

يف “اإ�رشائيل“ لالإعالن ر�سمياً عن ت�سكيل القائمة العربية امل�سرتكة. وقال ع�سو جلنة الوفاق 

الوطني، حممد علي طه: “اتفقت االأحزاب على ت�سكيل القائمة على النحو التايل: اأمين عودة، 

م�سعود غنامي، جمال زحالقة، اأحمد طيبي، عايدة توما، عبد احلكيم حاج يحيى، حنني زعبي، 

للتغيري(،  العربية  )ممثل  غطا�ص،  با�سل  جبارين،  يو�سف  عرار،  اأبو  طلب  حنني،  دوف 

عبد اهلل اأبو معروف، جمعة الزبارقة و�سعيد اخلرومي“201.

اأن الذين يتحدثون عن انق�سام يف  اأكد ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص �سامي خاطر،   •

اأنهم  اإما  ال�سيا�سية،  والقيادة  الع�سكري  اجلناح  بني  اأو  واخلارج  الداخل  بني  حما�ص  حركة 

�سامتون، اأو يتمنون ذلك، اأو اأنهم ال ميلكون املعلومة الكافية. كما نفى خاطر اأن تكون حما�ص 

.202
قد غريت موقفها من اإيران، كما نفى خاطر وجود اأي قلق حول عالقات حما�ص بقطر

اأعرب الرئي�ص االإ�رشائيلي روؤوفني ريفلني Reuven Rivlin عن اأ�سفه لوفاة امللك ال�سعودي   •

وم�سوؤولة،  ومتزنة  اأ�سيلة  لزعامة  به  يحتذى  مثاالً  كان  اإنه  قائالً  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد 

ال�سعودي كان عن�رشاً معتدالً، احرتم  العاهل  اأن  اأ�سول دينية عميقة. واأ�ساف ريفلني  لها 

ح�سا�سية مكانة القد�ص وقد�سيتها، وعمل على دفع روؤية اإقليمية مزدهرة.

اإىل  احلارة  بتعازيه   Shimon Peres برييز  �سمعون  ال�سابق  االإ�رشائيلي  الرئي�ص  بعث  كما   

مواطني ال�سعودية، وقال اإن امللك عبد اهلل كان رجالً ذا خبة وذكاء، مما مكنه من الوقوف 

ال�سعودي يف  العاهل  التي طرحها  ال�سالم  اإىل خطة  التحديات. واأ�سار برييز  اأمام  ب�سجاعة 

.203
�سنة 2002، قائالً اإنها اأهم اإجناز له، بالرغم من اأنه مل يتّم قبولها على خمتلف جوانبها

نقلت و�سائل اإعالم اإ�رشائيلية عن رئي�ص اأركان اجلي�ص االإ�رشائيلي، بيني غانت�ص قوله لدى   •

زيارة ملقر قيادة اجلبهة ال�سمالية للجي�ص يف مدينة �سفد، “نحن جاهزون جداً ومتاأهبون جداً 

وم�ستعدون لتنفيذ اأي عمل مطلوب“، وذلك يف اأعقاب ت�ساعد التوتر بعد الغارة االإ�رشائيلية 

.204
يف القنيطرة

حال  يف  الثمن،  �سيدفعان  ولبنان  �سورية  اإن  يعلون  مو�سيه  االإ�رشائيلي  الدفاع  وزير  قال   •

قررت جهة ما القيام باأي عملية �سّد “اإ�رشائيل“، فحتى لو كانت تنظيمات كهذه اأو تلك، فاإن 

.205
امل�سوؤول عنها هما حكومتا البلدين

قال مكتب االأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية (اأوت�سا) االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة   •

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian-occupied
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م�سكناً   590 هدمت  االإ�رشائيلية  ال�سلطات  اإن   Palestinian territories (OCHA-oPt)

الغربية خالل  ال�سفة  امل�سنفة ج يف  املنطقة  القد�ص ويف  وبناء ميلكها فل�سطينيون يف �رشقي 

.206
�سنة 2014، وحولت 1,177 فل�سطينياً اإىل نازحني

ال�سبت، 2015/1/24 

�سددت ف�سائل فل�سطينية ونقابيون فل�سطينيون، خالل موؤمتر نقابي بعنوان “دور الف�سائل   •

املوظفني  حقوق  عن  للدفاع  النقابية  اللجنة  نظمته  املوظفني“،  اأزمة  معاجلة  يف  الفل�سطينية 

مبدينة غزة، على �رشورة اإنهاء معاناة املوظفني يف قطاع غزة، واالإ�رشاع يف �رشف رواتبهم، 

واإعادة ت�سكيل اللجنة القانونية واالإدارية اخلا�سة برتتيب اأو�ساع املوظفني، واإعادة اإعمار 

.207
ما دّمره االحتالل

ال�سلطة  اأمن  اأجهزة  اعتداءات  اأبرز  يوثق  تقريراً  حما�ص  حلركة  االإعالمي  املكتب  اأ�سدر   •

الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية بحق اأبناء وقيادات احلركة وف�سائل املقاومة الفل�سطينية خالل 

املحافظات.  اعتداء يف خمتلف   2,113 بلغت  االعتداءات  اإجمايل  اأن  التقرير  واأكد   .2014 �سنة 

بلغت  حاالت  بعدد  االأمنية  االأجهزة  اعتداءات  يف  االأوىل  املرتبة  ال�سيا�سي  االعتقال  وت�سدر 

.208
1,064 حالة بن�سبة 50.4% من جممل االعتداءات

الذي  نتنياهو،  بنيامني  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  البيد  يائري  عتيد  ي�ص  حزب  رئي�ص  انتقد   •

وقال:  االإ�رشائيلية،  االنتخابات  من  اأ�سبوعني  قبل  الكوجنر�ص  يف  خطاب  الإلقاء  يخطط 

ت�سيبي  وجهت  كما  انتخابي“.  خطاب  مقابل  اأمريكا  مع  اإ�رشائيل  عالقات  يدمر  “نتنياهو 

“اإنه  قائلة  الكوجنر�ص،  اأمام  لنتنياهو على خلفية خطابه  انتقاداً الذعاً   Tzipi Livni ليفني 

املتحدة  الواليات  بالعالقات مع  ال�رشر  يلحق  نتنياهو  اأن  امل�سوؤولية“. وراأت  �سخ�ص عدمي 

.209
ومي�ص باأمن “دولة اإ�رشائيل“، بغية حتقيق مكا�سب �سيا�سية

الأحد، 2015/1/25 

قال اأحمد بحر رئي�ص املجل�ص الت�رشيعي الفل�سطيني باالإنابة، اإن قطاع غزة على حافة انفجار   •

يف ظّل تاأخر االإعمار وت�سديد احل�سار على القطاع. وطالب بحر الرئي�ص حممود عبا�ص برفع يده 

.210
عن اجلهود املبذولة الإعادة اإعمار القطاع، وحّل االأزمات العديدة التي يعاين منها القطاع

الواليات  “هناك �سغوطاً كبرية من قبل  اإن  املالكي  الفل�سطيني ريا�ص  قال وزير اخلارجية   •

االنتخابات  موعد  حتى  الفل�سطينية  ال�سلطة  متتنع  لكي  وعربية  اأوروبية  ودول  املتحدة 

اإنهاء  اإىل  الداعي  القرار  م�رشوع  لتقدمي  االأمن  جمل�ص  اإىل  جمدداً  التوجه  عن  اإ�رشائيل  يف 

االحتالل“211.
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قال عالء الدين البطة، املتحدث با�سم اللجنة احلكومية لك�رش احل�سار، خالل موؤمتر �سحفي   •

�سهرين،  بعد  والطالب  املر�سى  حتمل  �سفينة  جتهيز  على  تعكف  اللجنة  اإن  غزة،  ميناء  يف 

اأن افتتاح ممر بحري للفل�سطينيني هو  وذلك كاأول رحلة بحرية من ميناء غزة. واأكد البطة 

.212
حّق طبيعي

قالت هيئة املعابر واحلدود التابعة لوزارة الداخلية الفل�سطينية يف قطاع غزة، يف بيان �سحفي،   •

اإّن  وقالت  125 يوماً فقط خالل �سنة 2014.  اإّن ال�سلطات امل�رشية فتحت معب رفح البي 

.
213

معب رفح مّت اإغالقه ملدة 241 يوماً، ما ن�سبته 66% من عدد اأيام ال�سنة

اأ�سدر وزير االإ�سكان االإ�رشائيلي اأوري اأريل تعليماته لتخطيط البنية التحتية يف التل القريب   •

لذلك  وخ�س�ص  حلم،  بيت  منطقة  يف  الفا�سل  اجلدار  وراء  الواقعة  اأفرات،  م�ستعمرة  من 

850 األف �سيكل )نحو 211 األف دوالر)214.

املع�سكر  مر�سحي  اأ�سماء  كافة  ليفني،  وت�سيبي   Isaac Herzog هرت�سوغ  اإ�سحق  عر�ص   •

قائمة  اأن  اإىل  هرت�سوغ  واأ�سار  القادمة.  الكني�ست  النتخابات   Zionest Camp ال�سهيوين 

املع�سكر ال�سهيوين هي االأكرث اإ�رشائيليًة، واالأكرث �سهيونيًة، وتعهد باأن اجلمهور �سي�سعر 

“نتنياهو  اإن  ليفني  وقالت  املجاالت.  للحكومة، يف كل  االأوىل من رئا�سته  ال�سنة  بالفرق بعد 

ين�سغل يف التخويف والتحري�ص“، وتوجهت اإليه قائلة: “يكفيك تخويف هذا ال�سعب، الأننا ال 

نخاف من التحري�ص والقذف، ومن يخاف االآن هو اأنت“215.

ب�سبب  وذلك  املخيم،  يف  الطبية  الرعاية  نق�ص  اإثر  الريموك،  خميم  �سكان  من  الجئة  ق�ست   •

احل�سار امل�سدد على املخيم منذ نحو 569 يوماً. ووفقاً الإح�سائيات جمموعة العمل من اأجل 

.216
فل�سطينيي �سورية فقد و�سل عدد �سحايا اجلوع يف الريموك اإىل 163 �سحية

حتت  حملة  املاليزية  �سايبجايا  مدينة  يف  غزة  اإعمار  الإعادة  العاملية  العربية  الهيئة  د�سنت   •

برعاية  غزة  اإعمار  الإعادة  اأمريكي  دوالر  مليار  جمع  اإىل  تهدف  م�سوؤوليتنا“،  “غزة  �سعار 

.217Mahathir Mohamad رئي�ص الوزراء االأ�سبق مهاتري حممد

اأولو�سوي  ب�ساران   TÜRSAB (تور�ساب)  الرتكية  ال�سفر  وكالء  جمعية  رئي�ص  اأعلن   •

Başaran Ulusoy، بعد لقائه وزيرة ال�سياحة واالآثار الفل�سطينية روال معايعة يف اإ�سطنبول، 

عن خطة اجلمعية ل�سنة 2015، التي اأطلق عليها �سنة القد�ص، الإر�سال مئة األف �سائح تركي 

.218
اإىل فل�سطني

 ،Hossein Salami توعد نائب القائد العام لقوات احلر�ص الثوري االإيراين العميد ح�سني �سالمي  •

االحتالل االإ�رشائيلي بفتح جبهة جديدة �سّده يف ال�سفة الغربية املحتلة. وو�سف �سالمي، 

اأر�ص  من  رئي�سية  “منطقة  باأنها  املحتلة  ال�سفة  الف�سائية،  العامل  لقناة  ت�رشيحات  خالل 
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فل�سطني، و�ستكون حتماً �سمن جدول االأعمال، وهذا االأمر جزء من احلقيقة اجلديدة التي 

�ستظهر تدريجياً“219.

الإثنني، 2015/1/26 

قال القيادي يف حركة حما�ص اأ�سامة حمدان اإن “حما�ص طلبت من اجلانب امل�رشي االت�سال   •

يف  فر�سته  ال�سعب  واإعطاء  املعابر  فتح  ويجب  التهدئة،  مفاو�سات  ال�ستكمال  باالحتالل 

االإعمار“220.

باإعالن  تطالب  دعوى  نظر  يف  االخت�سا�ص  بعدم  امل�ستعجلة  لالأمور  القاهرة  حمكمة  ق�ست   •

حركة حما�ص “منظمة اإرهابية“221.

اإّن حركته  القيادي يف حركة حما�ص، يف ت�رشيح لوكالة االأنا�سول،  اإ�سماعيل ر�سوان،  قال   •

تنظر باإيجابية لقرار ق�ساء “حمكمة القاهرة لالأمور امل�ستعجلة“، بعدم االخت�سا�ص يف نظر 

دعوى تطالب اعتبار احلركة “منظمة اإرهابية“222.

ع�رشة  اأطلقت  حما�ص  حركة  اأن  مزاعمها  اإ�رشائيلية  م�سادر  عن  عبية  اإعالم  و�سائل  نقلت   •

�سواريخ جتاه البحر املتو�سط من اأنقا�ص م�ستعمرة غو�ص قطيف املخالة، يف اإطار التجارب 

 Walla التي جتريها لتح�سني قدراتها ال�ساروخية، بح�سب موقع القناة الثانية وموقع واال

.223
العبيني

قال مر�سح “املع�سكر ال�سهيوين“ ملن�سب وزير الدفاع عامو�ص يدلني Amos Yedlin، اإنه   •

املفاو�سات  الفل�سطينية حممود عبا�ص هو �رشيك يف  ال�سلطة  اأن رئي�ص  لي�ص على قناعة من 

امل�ستقبلية، ولكنه قال اإنه ينوي اإعادة جتربة املفاو�سات مرة اأخرى، كي ال تلقى التهمة على 

.224
“اإ�رشائيل“ يف حال ف�سلت التجربة

من  جندياً   43  “8200 “وحدة  با�سم  املعروفة  االإ�رشائيلية  اال�ستخبارات  وحدة  قائد  اأقال   •

االحتياط بالوحدة بعد اأن وقعوا على ر�سالة ن�رشتها و�سائل اإعالم اإ�رشائيلية، عقب العدوان 

على قطاع غزة يف �سيف 2014، عبوا فيها عن رف�سهم امل�ساركة يف اأعمال تن�ست ت�ستهدف 

.225
الفل�سطينيني الأغرا�ص ال تندرج �سمن ما ي�سمى الدفاع عن النف�ص

وقال  و�ساأنها“.  عائلتي  “اتركوا  قائالً  نتنياهو  بنيامني  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  ا�ستكى   •

لزوجته  االإعالم  و�سائل  مهاجمة  اإن  بوك،  الفي�ص  موقع  يف  ح�سابه  على  تدوينة  يف  نتنياهو 

.226
�سارة هو موقف خ�سي�ص من قادة و�سائل االإعالم االإ�رشائيلية

 Foreign اأفريز  الفورين  “اإ�رشائيل“، يف مقابلة مع جملة  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ص  انتقد   •

 .2015/1/18 التي �سنتها على منطقة يف اجلوالن يف  الغارة  االأمريكية، على خلفية   Affairs
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وقال االأ�سد: “مل حتدث عملية �سّد اإ�رشائيل يف مرتفعات اجلوالن منذ وقف النار يف 1974... 

لذا فاإن ادعاء اإ�رشائيل باأنه كانت هناك خطة ل�سن عملية اأمر بعيد عن احلقيقة، وجمرد عذر، 

الأنهم اأرادوا اغتيال �سخ�ص يف حزب اهلل“227.

النقدية يف  للم�ساعدات  اإىل تعليق برناجمها  اإنها ا�سطرت  لها،  بيان  االأونروا، يف  قالت وكالة   •

غزة، والذي تقدمه لع�رشات االآالف من االأ�سخا�ص للقيام باإ�سالح املنازل املت�رشرة واملدمرة 

األف منزل لعائالت   96 اإن اأكرث من  اإعانة االإيجار الأولئك الذين ال بيوت لهم. وقالت  ولدفع 

الجئة فل�سطينية قد تعر�ص الأ�رشار اأو للتدمري خالل العدوان االإ�رشائيلي يف �سيف 2014، 

دوالر.  مليون   720 يبلغ  احلاجة  لهذه  لال�ستجابة  املطلوب  التمويل  اإجمايل  اأن  اإىل  واأ�سارت 

وقالت اإنها مل تت�سلم �سوى 135 مليون دوالر على �سكل تعهدات، االأمر الذي يخلف عجزاً 

.228
بقيمة 585 مليون دوالر

الثالثاء، 2015/1/27 

التي  املخططات  “كافة  اأن  هنية،  اإ�سماعيل  حما�ص  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص  نائب  اأكد   •

التفاف  ب�سبب  �ستف�سل،  الق�سام  كتائب  الع�سكري  لت�سويه �سورة حما�ص وجناحها  تهدف 

له على هام�ص عر�ص ع�سكري نظمه  كلمة  واأ�ساف هنية، يف  املقاومة“.  الفل�سطينيني حول 

اأن  الق�سام،  كتائب  تنظمها  التي  التحرير“  “طالئع  خميمات  يف  ي�ساركون  فل�سطينيني  فتية 

واأخرى  باحل�سار  ومرة  باحلروب  مرة  املقاومة،  عن  النا�ص  ينف�ص  الأن  يخطط  من  “هناك 

ونحن  االأعداء،  خمططات  على  الرّد  هي  املخيمات  وهذه  والق�سام؛  حما�ص  �سورة  بت�سويه 

نقول لهم ف�سلت خمططاتكم“229.

قال فوزي برهوم، الناطق با�سم حركة حما�ص، يف ت�رشيح �سحفي، اإن “قرار االأونروا وقف   •

امل�ساعدات املالية الأ�سحاب البيوت املدمرة يف غزة، وبدل االإيجار خطري و�سادم للغاية، ومن 

وطالب  �ساأنه مفاقمة معاناة غزة، وتكري�ص ملاأ�ساة اآالف االأ�رش امل�رشدة واملدمرة بيوتهم“. 

برهوم االأونروا باأن “تعي خطورة هذا القرار، واأال تتخلى عن دورها“230.

طلقا من االأرا�سي ال�سورية على ه�سبة 
ُ
اأعلنت “اإ�رشائيل“ �سقوط “�ساروخني على االأقل“ اأ  •

كما  ال�سورية،  االأرا�سي  باجتاه  مدفعية  نريان  باإطالق  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  ورّد  اجلوالن، 

القنيطرة.  ال�سوري يف تل �سحيم يف  االإ�رشائيلية غارات على مواقع اجلي�ص  الطائرات  �سنت 

اللبناين  اهلل  وحزب  ال�سورية  احلكومة  نتنياهو  بنيامني  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  وحّمل 

م�سوؤولية حادث اإطالق ال�ساروخني، وقال “اإنهم يلعبون بالنار و�سيتلقون ناراً اأقوى“231.
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اأعلن رئي�ص حزب كادميا Kadima، ع�سو الكني�ست �ساوؤول موفاز Shaul Mofaz، اعتزاله   •

احلياة ال�سيا�سة، واأنه لن يرت�سح لالنتخابات الت�رشيعية املقررة يف 2015/3/17. وقال “اأقولها 

ب�رشاحة، ل�سُت �سيا�سياً فذاً والمعاً، وال�سيا�سة لي�ست اأمراً كنت اأطمح للتفوق والتميز بها، 

واإن اخلدمة هي طريقة ونهج حياة، ويف امل�ستقبل �ساأعمل قدماً مل�سلحة دولة اإ�رشائيل“232.

قال قائد احلر�ص الثوري اجلرنال حممد علي جعفري Mohammad Ali Jafari اإن “اإ�رشائيل“   •

“تلفظ اأنفا�سها االأخرية“، واإن “حترير القد�ص بات قريباً جداً كما وعد بذلك االإمام اخلميني“. 

وراأى اأن مقتل جرنال اإيراين و�ستة اأع�ساء يف حزب اهلل اللبناين، يف غارة جوية اإ�رشائيلية على 

القنيطرة، “يب�رّش بقرب �سقوط الكيان ال�سهيوين“233.

اأحزاب  خم�سة  الأكب  ينتمون  االأوروبي،  البملان  يف  نائباً   63 من  موؤثرة  جمموعة  طالبت   •

موغرييني  فيديريكا  االأوروبي  االحتاد  يف  اخلارجية  ال�سيا�سة  ممثلة  ر�سالة،  يف  اأوروبية، 

“اإننا ندعو لت�سكيل جلنة للنظر يف  اأوروبا و“اإ�رشائيل“، وقالوا  بتعليق اتفاقية ال�رشاكة بني 

لتعديل  اإ�رشائيل خطوات جوهرية وفورية  تتخذ  اإ�رشائيل ما مل  ال�رشاكة مع  اتفاقية  تعليق 

�سلوكها لكي يتما�سى مع القانون الدويل“234.

الأربعاء، 2015/1/28 

املحتلة،  اللبنانية  �سبعا  مزارع  يف  االإ�رشائيلي  للجي�ص  ع�سكرية  �سيارات  اهلل  حزب  هاجم   •

جفعاتي  كتيبة  يف  قائد  اأحدهما  اإ�رشائيليني،  وجندي  �سابط  مقتل  عن  العملية  واأ�سفرت 

.235
Givati، واإ�سابة �سبعة اآخرين

اأعلنت ف�سائل املقاومة الفل�سطينية، خالل وقفة نظمتها يف قطاع غزة، تاأييدها رّد حزب اهلل   •

اللبناين يف مزارع �سبعا على جرمية االحتالل يف القنيطرة، داعية لت�سكيل جبهة مقاومة عربية 

اإ�سالمية موحدة ملواجهة االحتالل. و�سملت الف�سائل كل من حركة حما�ص، وحركة اجلهاد 

الفل�سطينية،  االأحرار  ال�سعبية لتحرير فل�سطني، وحركة  االإ�سالمي، وحركة فتح، واجلبهة 

.236
وجلان املقاومة ال�سعبية، وحركة املقاومة ال�سعبية

قال ال�سيخ رائد �سالح، رئي�ص احلركة االإ�سالمية داخل االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة يف �سنة   •

املبارك،  االأق�سى  امل�سجد  ي�ستهدف  بـ“القنبلة“  و�سفه  حلدث  االحتالل  جتهيز  عن   ،1948

.237
وفق حتذيرات و�سفها بـ“االإيجابية“ و�سلته من بع�ص االأطراف العربية

كتلة  ممثلو  ح�رشها  للمجل�ص  جل�سة  خالل  الفل�سطيني،  الت�رشيعي  املجل�ص  نواب  اأعرب   •

االإ�سالح والتغيري )املح�سوبة على حركة حما�ص( يف قطاع غزة، ومل يح�رشها باقي الف�سائل، 

عبا�ص  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  قدمه  الذي  القرار  مل�رشوع  ال�سديد  رف�سهم  عن 
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اإ�سافية من منظمة  اإنه خطوة تنازل  اإنهاء االحتالل من جمل�ص االأمن، وقالوا  الإ�سدار قرار 

.238
التحرير

قالت اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني يف بيان لها، اإن اأزمة الكهرباء يف قطاع غزة “�سيا�سية   •

يف املقابل، ا�ستنكرت حركة  بامتياز ب�سبب املناكفات ال�سيا�سية“ بني حركتي فتح وحما�ص. 

اإن  زهري،  اأبو  �سامي  احلركة  با�سم  املتحدث  وقال  “ال�سعبية“،  عن  ال�سادر  البيان  حما�ص 

البيان حمل يف طياته “مزايدة غري مقبولة“239.

 Defense for Children فل�سطني  فرع   – االأطفال  عن  للدفاع  العاملية  احلركة  قالت   •

بالر�سا�ص  طفالً   11 ا�ست�سهاد  تفا�سيل  اإن   International-Palestine (DCI-Palestine)

احلي يف ال�سفة الغربية من قبل جنود االحتالل االإ�رشائيلي يف �سنة 2014، ح�سب التحقيقات 

وعدم  للقتل،  املفرطة  القوة  با�ستخدام  منط  وجود  اإىل  ت�سري  احلركة،  اأجرتها  التي  امليدانية 

وجود رادع لهذه الظاهرة ب�سبب انت�سار ثقافة االإفالت من العقاب يف اأو�ساط جنود االحتالل 

.240
االإ�رشائيلي

 B’Tselem – The االإن�سان  حلقوق  االإ�رشائيلي  املعلومات  مركز   – بت�سيلم  منظمة  قالت   •

Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied، يف تقرير ن�رشته 

عن �سيا�سة ق�سف البيوت ال�سكنيّة يف قطاع غزة خالل العدوان على غزة يف �سيف 2014، اإن 

اأكرث من 2,200 فل�سطيني من بينهم مئات االأطفال قد ُقتلوا، وُهدم اأو ت�رّشر ب�سكل كبري نحو 

18 األف بيت، وظّل اأكرث من 100 األف فل�سطيني من دون ماأوى.

كما قامت منظمة بت�سيلم بفح�ص �سبعني غارة، ُقتل يف كّل واحدة منها اأكرث من 3 اأ�سخا�ص   

606 فل�سطينيني، غالبيّتهم  كانوا ميكثون يف داخل بيوتهم. وُقتل يف هذه االأحداث يف املجمل 

الكبرية مل ي�ساركوا يف القتال، حيث اإن نحو 70% منهم كانوا دون �سّن الـ 18 اأو فوق �سّن 

اإىل جانب مقتل  اإ�رشائيليني،  6 مدنينّي  ُقتل  اأنه قد  اإىل  التقرير  الن�ساء. واأ�سار  اأو من   60 الـ 

.241ً
67 جندّيا

مب�سري  �سبيه  مب�سري  اللبنانية  احلكومة  نتنياهو  بنيامني  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  هدد   •

قطاع غزة، وقال اإن اجلي�ص االإ�رشائيلي م�ستعد للرد بقوة على اأي جبهة، و“كل من يحاول 

اختبارنا على جبهة احلدود ال�سمالية االإ�رشائيلية، اأقرتح عليه اأن يرى ما ح�سل بالقرب من 

2014 من ال�رشب  وقال اإن حما�ص عانت يف �سيف  �سديروت، يف قطاع غزة“،  ]م�ستعمرة[ 

للتعامل بقوة على  االإ�رشائيلي م�ستعد  اأن اجلي�ص  لها منذ قيامها، و�سدد على  اإيالماً  االأكرث 

.242
جميع اجلبهات
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قال وزير الدفاع االإ�رشائيلي مو�سيه يعلون اإن “اإ�رشائيل“ تلقت ر�سالة من حزب اهلل اللبناين   •

 The United Nations Interim Force (اليونيفيل) عب قوة االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان

in Lebanon (UNIFIL) باأن احلزب لي�ص معنياً بالت�سعيد �سّد “اإ�رشائيل“243.

القا�سي  برئا�سة  املركزية،  االنتخابات  جلنة  اإىل  العربية  لالأحزاب  امل�سرتكة  القائمة  قدمت   •

2015/3/17. وو�سف رئي�ص  �سليم جبان، قائمة مر�سحيها خلو�ص انتخابات الكني�ست يف 

القائمة اأمين عودة ت�سكيل القائمة امل�سرتكة باأنه “حدث تاريخي“، قائالً اإن “القائمة اجلديدة 

على  االأطراف  واتفقت  والدميقراطية“.  ال�سالم  اإحالل  اإىل  ت�سعى  اإنها  بل  انعزالية  لي�ست 

“و“،  اجلبهة ورمزها  اأي:  “و.م.�ص“؛  ورمزها  “القائمة امل�سرتكة“،  القائمة با�سم  ت�سجيل 

واحلركة االإ�سالمية ورمزها “م“، والتجمع ورمزها “�ص“244.

 ،Stéphane Dujarric دوجاريك  �ستيفان  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  با�سم  املتحدث  اأعلن   •

بني  النار  اإطالق  اأعقاب  يف  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  لقوة  تابع  اإ�سباين  جندي  “مقتل 

“اليونيفيل  اأّن  اإىل  م�سرياً  اجلانبني“،  بني  احلدودية  املنطقة  يف  واإ�رشائيل  اللبناين  اهلل  حزب 

جتري حتقيقات حول �سبب وفاة اجلندي االإ�سباين“245.

اخلمي�س، 2015/1/29 

الفل�سطينية  االأطراف  الفل�سطيني،  الوطني  االقت�ساد  وزارة  وكيل  عوي�سة،  حامت  طالب   •

كافة، وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص، واملجتمع املدين، بعدم التعامل مع اآلية اإدخال مواد البناء 

املفرو�سة الإعادة االإعمار يف قطاع غزة، م�سدداً على اأنه وفق هذه االآلية املعروفة باآلية روبرت 

�سريي Robert Serry، وحمدودية كمية مواد البناء التي يتّم اإدخالها مبوجب هذه االآلية، فاإن 

.246ً
عملية اإعادة االإعمار �ست�ستغرق ما يزيد عن 15 عاما

العدوان  ملت�رشري  م�ساعدتها  وقف  االأونروا  وكالة  قرار  من  غا�سبون  فل�سطينيون  هاجم   •

حماولة  يف  القطاع،  يف  املتحدة  لالأمم  الرئي�سي  املقر  غزة،  قطاع  على  االأخري  االإ�رشائيلي 

القتحامه، يف تعبري �سعبي راف�ص للقرار. وحذر اأدهم اأبو �سلمية، املتحدث با�سم هيئة احلراك 

الوطني لك�رش احل�سار واإعادة االإعمار، من حدوث “كارثة اإن�سانية“ جراء وقف امل�ساعدات. 

وعليها  االإعمار  تعطيل  يف  “�رشيكة  اإنها  وقال  امل�سوؤولية  االأونروا  وكالة  �سلمية  اأبو  وحمل 

حتمل امل�سوؤولية“247.

اأعلن ريا�ص املالكي، وزير اخلارجية الفل�سطيني، اأن احلكومة الفل�سطينية متجهة لالقرتا�ص   •

من البنوك الفل�سطينية هذا ال�سهر، كي تتمكن من دفع جزء من رواتب املوظفني العموميني، 

.248
وهو ما من �ساأنه اأن يزيد العبء املايل الكبري اأ�سالً على ال�سلطة الفل�سطينية
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احتفلت كتائب الق�سام بتخريج نحو 17 األف طفل و�ساب �ساركوا يف دورات “طالئع التحرير“   •

التدريبية يف مدينتي غزة وخانيون�ص. وقال القيادي يف حركة حما�ص حممود الزهار، يف كلمة 

اإن املقاومة الفل�سطينية وجدت لتدافع عن فل�سطني واالأمة العربية  التخريج،  له خالل حفل 

واالإ�سالمية وكرامتها، وال ميكن لعاقل اأن ي�سفها بـ “االإرهاب“، الأنها ال ترهب �سوى عدوها 

.249
ال�سهيوين

البملانية  االنتخابات  جلنة  اإىل  طلباً  االإ�رشائيليان  بيتنا“  و“اإ�رشائيل  الليكود  حزبا  قدم   •

الدميقراطي واملر�سحة �سمن  الوطني  التجمع  النائب حنني زعبي، من حزب  املركزية، ملنع 

.250
القائمة امل�سرتكة، من الرت�سح لالنتخابات، بذريعة ت�رشيحاتها ال�سيا�سية

اأعلنت اإذاعة اجلي�ص االإ�رشائيلي اأن �رشكة الكهرباء االإ�رشائيلية بداأت اعتباراً من يوم االأربعاء   •

القرار  ياأتي هذا  لالإذاعة  الفل�سطينية بالكهرباء. ووفقاً  املناطق  2015/1/28 تقلي�ص تزويد 

الديون  كانت  حيث  بالكهرباء،  ال�سلطة  تزويد  بوقف  �سابقة  اإ�رشائيلية  تهديدات  عدة  بعد 

مليار �سيكل   1.8 2014 نحو  �سبتمب  اأيلول/  االإ�رشائيلية قد جتاوزت يف  لل�رشكة  املرتاكمة 

.251
)نحو 456.3 مليون دوالر(

قال وزير اخلارجية االإ�رشائيلي اأفيجدور ليبمان “من ي�رشب عملية اجلرف ال�سامد مثاالً   •

االإرهابية“،  املنظمات  مع  التعامل  لكيفية  واملقلوب  اخلاطئ  املثال  يعطي  فاإنه  الردع  لقوة 

واأ�ساف وا�سفاً ما ح�سل يف القطاع: “مل يكن هنالك قوة ردع بل ذّر للرماد يف العيون“252.

اجلمعة، 2015/1/30 

قدمت بعثة املراقبة الدائمة لدولة فل�سطني لدى االأمم املتحدة �سكوى ر�سمية لرئي�ص جمل�ص   •

االأمن الدويل، حول قيام �سلطات االحتالل االإ�رشائيلي باعتقال الطفلة مالك اخلطيب، وعمرها 

14 عاماً، من قرية بيتني قرب رام اهلل، بتهمة قذف جنود االحتالل باحلجارة، ووجود �سكني 

.253ً
يف حوزتها، وتعطيل حركة ال�سري، وهي تهم نفتها عائلتها متاما

وجلناحها  للحركة،  امل�رشي  االإعالم  قبل  من  املوجهة  االتهامات  حما�ص  حركة  ا�ستنكرت   •

الع�سكري، بال�سلوع يف تفجريات العري�ص. وقال القيادي يف حما�ص �سالح البدويل اإن “ما 

يحدث يف م�رش من دورة عنف، اأمر حمزن ويثري القلق، لكن ما يثري غ�سب الغزيني هو خروج 

ال�سواريخ حلما�ص وجناحها  اأ�رشع من  باتهامات  الهابط  امل�رشي  االإعالم  بع�ص خفافي�ص 

الع�سكري“254.

 Amos Gilad قال رئي�ص الهيئة ال�سيا�سية واالأمنية يف وزارة الدفاع االإ�رشائيلية عامو�ص جلعاد  •

اأجل فتح جبهة جديدة �سّد اجلانب  ال�سورية من  االأرا�سي  من  انطالقاً  يعمل  اإن حزب اهلل 

.255
االإ�رشائيلي



49

كانون الثاين/ يناير 2015

اأعلنت وزارة البناء االإ�رشائيلية عن عطاءات جديدة لبناء 450 وحدة �سكنية ا�ستيطانية يف قلب   •

.256
ال�سفة الغربية، يف حميط مدن اخلليل ورام اهلل ونابل�ص

االنتخابات  خلو�ص  قائمة   26 تر�سح  عن  املركزية  االإ�رشائيلية  االنتخابات  جلنة  اأعلنت   •

البملانية يف منت�سف اآذار/ مار�ص 2572015.

اأعلن �سندوق النقد الدويل International Monetary Fund اأن االقت�ساد الفل�سطيني �سجل   •

“اإ�رشائيل“ على  الذي �سنته  الهجوم  اإثر  االأول منذ �سنة 2006،  انكما�ساً هو  يف �سنة 2014 

و�رشقي  الغربية  ال�سفة  يف  “املتزايدة“  ال�سيا�سية  والتوترات   ،2014 �سيف  يف  غزة  قطاع 

القد�ص املحتلتني. وفيما يتعلق مبعدالت البطالة لفت ال�سندوق اإىل اأنها “ال تزال عند م�ستويات 

مرتفعة للغاية، تبلغ 41% يف قطاع غزة، و19% يف ال�سفة الغربية“. واأعرب ال�سندوق عن 

خماوف خا�سة بالن�سبة للو�سع يف قطاع غزة، حيث اإعادة االإعمار تتم “ب�سكل اأبطاأ مما كان 

وعدم  وحما�ص،  فتح  حركتي  بني  امل�ساحلة  عملية  يف  الكايف“  غري  “التقدم  ب�سبب  متوقعاً“، 

من  تتمكن  لن  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  من  وحذر  املالية.  بالتزاماتها  الدولية  االأ�رشة  وفاء 

احتواء االأزمة الأكرث من “ب�سعة اأ�سهر“258.

اأكد االأمني العام حلزب اهلل ح�سن ن�رش اهلل اأن املقاومة مل تعد تعرتف بقواعد ا�ستباك مع العدو   •

زمان،  واأي  مكان،  اأي  “يف  اغتيال  اأي  على  �سرتد  وهي  ال�ساحات،  بتفكيك  وال  االإ�رشائيلي، 

وبالطريقة التي نراها منا�سبة“. وقال ن�رش اهلل اإن عدوان القنيطرة اأدى اإىل نتائج معكو�سة، 

وفهم االإ�رشائيلي “اأننا كنا م�ستعدين للذهاب اأبعد مما يت�سّور اأحد“، فنحن ال نريد احلرب 

.259
ولكننا ال نخ�ساها

ناق�ص جمل�ص اللوردات House of Lords البيطاين ملف االعرتاف بدولة فل�سطني، و�سط   •

�ستيل  ديفيد  اللورد  اجلل�سة  رئي�ص  واأكد  املجل�ص.  اأع�ساء  بني  النظر  وجهات  يف  تباين 

David Steel، من احلزب الدميقراطي الليبايل Liberal Democrats، �رشورة اأن تتفاو�ص 

“اإ�رشائيل“ مع حركة حما�ص، م�سرياً اإىل اأنه “ال ميكن القبول باأن تعي�ص اإ�رشائيل حتت تهديد 

2009، و2014 ال تعد رّد فعل  ال�سواريخ با�ستمرار، لكن هجمات اإ�رشائيل على غزة عامي 

حمق، قطعياً“260.

ال�سبت، 2015/1/31 

ق�ست حمكمة القاهرة لالأمور امل�ستعجلة باإدراج كتائب الق�سام كـ“منظمة اإرهابية“. وزعمت   •

يف  ومتورطة  حما�ص،  حلركة  اجلهادي  الع�سكري  اجلناح  هي  الق�سام  كتائب  اأن  الدعوى 

اأمن م�رش وا�ستقرارها، م�ستغلة  اإىل زعزعة  التي تهدف  االإرهابية“ داخل م�رش  “العمليات 
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االأنفاق القائمة على احلدود لدخول م�رش، ومتويل “عملياتها االإرهابية“، وتهريب االأ�سلحة 

.261
امل�ستخدمة للفتك باجلي�ص وال�رشطة، وترهيب املواطنني امل�رشيني

قال مو�سى اأبو مرزوق، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص، يف تعليق له على قرار حمكمة   •

التاريخ  �سجل  “لقد  اإرهابية“:  كـ“منظمة  الق�سام  كتائب  باإدراج  امل�ستعجلة  لالأمور  القاهرة 

يف  معها  تعاونت  حني  امل�رشية؛  املخابرات  مع  واحل�ساري  الراقي  تعاملها  الق�سام  لكتائب 

ملفات �سائكة، وكان النجاح حليفهما دون غدر اأو �سوء طوية، فهل اأ�سبحت اليوم اإرهابية؟“. 

و�سدد اأبو مرزوق على اأنها “�سابقة من نوعها“، فـ“الأول مرة يف العامل العربي واالإ�سالمي 

املقاومة  تدان  الغرب،  اأوجدها ومن يدعمها يف  اإ�رشائيل ومن  با�ستثناء  العامل،  ومعظم دول 

الفل�سطينية“.

وقال �سامي اأبو زهري، الناطق با�سم حما�ص، يف بيان له، اإن “قرار املحكمة امل�رشية �سيا�سي   

امل�رشية  الق�سائية  ال�سلطات  مطالباً  االإ�رشائيلي“،  االحتالل  م�سالح  اإال  يخدم  وال  بحت، 

“ترف�ص يف �سكل كامل قرار املحكمة، وترف�ص  اإن حما�ص  باإعادة النظر فيه. واأ�ساف قائالً 

اأي�ساً الزّج با�سم كتائب الق�سام يف ال�ساأن امل�رشي الداخلي“262.

“منظمة  رف�ست حركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني اعتبار حمكمة م�رشية كتائب الق�سام   •

اإرهابية“، موؤكدة اأن الزج بف�سيل فل�سطيني مقاوم يف ال�ساأن الداخلي امل�رشي هو نوع من 

خلط االأوراق لن يخدم اإال “اإ�رشائيل“263.

دعا القيادي يف حركة حما�ص حممود الزهار اإيران اإىل تقدمي “املزيد من املال وال�سالح لتدمري   •

“التن�سيق  اإىل  اهلل  ن�رش  ح�سن  اللبناين  اهلل  حلزب  العام  االأمني  الزهار  دعا  كما  االحتالل“، 

حدود  على  لال�ستعداد  )ال�ستات(  اخلارج  لفل�سطينيي  برنامج  )و�سع(  اأجل  من  حما�ص  مع 

.264
فل�سطني“ من اأجل حتريرها

�ساروخاً   13 اأطلقت  الق�سام  كتائب  اإن  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  من  املقرب   ،0404 موقع  قال   •

العدوان  انتهاء  اأكب جتربة �ساروخية منذ  املتو�سط، يف  االأبي�ص  البحر  من قطاع غزة نحو 

االإ�رشائيلي على القطاع يف �سيف 2652014.




