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الأحد:2015/2/1 ،
• �أكد رئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني بالإنابة �أحمد بحر �أن قرار حمكمة القاهرة للأمور
امل�ستعجلة ب�إدراج كتائب الق�سام �ضمن “املنظمات الإرهابية” ،ال قيمة له من الناحية القانونية،
وخمالف لأب�سط قواعد القانون الدويل.1
• و�صف القيادي يف حما�س حممود الزهار القرار الذي �أ�صدرته حمكمة القاهرة للأمور
امل�ستعجلة ،والذي ع ّدت فيه كتائب الق�سام منظمة “�إرهابية” ،ب�أنه خم ٍز ومهني للق�سام التي
�صمدت وانت�رصت ورفعت ر�أ�س الأمة يف املواجهات مع العدو الإ�رسائيلي ،و�آخرها العدوان
الأخري على قطاع غزة.2
• عربت القوى الوطنية والإ�سالمية الفل�سطينية يف قطاع غزة عن �صدمتها وا�ستهجانها
لقرار حمكمة الأمور امل�ستعجلة يف القاهرة الذي �صدر بحق كتائب الق�سام باعتبارها منظمة
“�إرهابية” .وتوقفت القوى الوطنية والإ�سالمية ،خالل اجتماعها يف قطاع غزة ،عند القرار
لكونه ي�صدر بحقّ ذراع مقاوم يخو�ض معركة التحرير والت�صدي لالحتالل على �أر�ض
فل�سطني.3
• دعت خم�سة ف�صائل يف منظمة التحرير الفل�سطينية ،هي اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني،
واجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني ،وحزب ال�شعب ،واملبادرة الوطنية الفل�سطينية،
وحركة “فدا” �إىل العمل مع امل�س�ؤولني امل�رصيني ملعاجلة تداعيات قرار حمكمة م�رصية يف
القاهرة ،ت�صنيف كتائب الق�سام “منظمة �إرهابية” .و�أكدت الف�صائل ،يف بيان م�شرتك ،على
�رضورة معاجلة القرار مبا يحافظ على مكانة املقاومة الفل�سطينية بو�صفها حركة حترر
وطني ،وجهتها الوحيدة مقاومة االحتالل الإ�رسائيلي.4
• قال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد ا�شتية �إن “القيادة الفل�سطينية تدر�س �إلغاء
التن�سيق الأمني مع �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي ب�شكل نهائي وكلي”� ،ضمن �سياق
ا�سرتاتيجية وطنية ملواجهة �سيا�سته العدوانية .و�أو�ضح �أن “اجلانب الفل�سطيني ي�سعى
لك�رس �صيغة الأمر الواقع الذي يحاول االحتالل فر�ضها ،من خالل وجود �سلطة بال
�سلطة”.5
• قال وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان �إن حربا ً ثالثة �ض ّد حزب اهلل وعملية
ع�سكرية رابعة يف قطاع غزة حتميتان.6
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• ح ّذر رئي�س هيئة الأركان الإ�رسائيلية اجلرنال بيني غانت�س من �أن املجتمع الدويل قد يكون
ُمربا ً على التدخل لإنهاء النزاع بني “�إ�رسائيل” وفل�سطني.7
• ذكر مركز �أحرار لدرا�سات الأ�رسى وحقوق الإن�سان يف تقريره الدوري ال�شهري �أن عدد
ال�شهداء الذين ارتقوا خالل كانون الثاين /يناير  2015بلغ �أربعة �شهداء ،كما ّ
مت ت�سجيل
 467حالة اعتقال ملواطنني فل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،من بينها �أربعون طفالً.8
• قالت اجلماعة الإ�سالمية يف م�رص �إنها تلقت بال�صدمة والده�شة قرار حمكمة القاهرة للأمور
امل�ستعجلة ب�إدراج كتائب الق�سام �ضمن “املنظمات الإرهابية” ،يف �سابقة قالت �إنها مل حتدث يف
�أي من الدول العربية والإ�سالمية .وقالت �إن مثل هذا احلكم ال ي�صب �إال يف م�صلحة “�إ�رسائيل”.9
الإثنني2015/2/2 ،

• �أعدت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية وثيقة �رسية لتوزيعها على ممثلياتها يف دول العامل،
ملواجهة االدعاء الذي تنوي حمكمة اجلنايات الدولية فتحه ب�ش�أن االنتهاكات التي ترتكبها
“�إ�رسائيل” يف الأرا�ضي الفل�سطينية وفقا ً للقانون الدويل .وحتتوي الوثيقة على حجج
�سيا�سية وقانونية رئي�سية� ،سيتم عر�ضها على خمتلف الدول ،ملواجهة خطر �إمكانية ج ّر
“�إ�رسائيل” �إىل املحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي.10
• تظاهر الآالف من الفل�سطينيني� ،شمايل قطاع غزة ،رف�ضا ً لقرار حمكمة الأمور امل�ستعجلة

يف القاهرة اعتبار كتائب الق�سام “تنظيما ً �إرهابيا ً” .وقال القيادي يف حما�س م�شري امل�رصي
خالل م�شاركته بامل�سرية� :إن “حكم حمكمة الأمور امل�ستعجلة امل�رصية ميثل انقالبا ً على
التاريخ ،وهو ال يعرب عن �ضمري ال�شعب امل�رصي امل�ساند للمقاومة والق�ضية الفل�سطينية”.11

• �أدىل م�صابون و�أقارب لقتلى� ،سقطوا خالل �ستة حوادث �إطالق نار وتفجري قنابل يف القد�س
خالل الفرتة املمتدة  ،2004–2002ب�شهاداتهم يف حماكمة �أمريكية يف نيويورك لتحديد مدى
م�س�ؤولية ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية عن دعم تلك الهجمات .وقال
كينت يالوفيتز  ،Kenneth Yalowitzاملحامي عن املدعني للق�ضاة� ،إن زعماء فل�سطينيني
وافقوا على مدفوعات كانوا يعرفون �أنها �ست�سهم يف الهجمات.12
• قالت رئي�سة حزب اجلبهة الوطنية  National Frontيف فرن�سا مارين لوبان Marine Le Pen

“يجب قيام الدولة الفل�سطينية لأنه مبجرد وجودها �سيكون لديها م�س�ؤوليات جتاه املجتمع
الدويل”.13
• قدمت ال�سعودية مبلغ  13.5مليون دوالر للأونروا ال�ستخدامها يف عمليات �إ�صالح �أ�رضار
املنازل املدمرة جزئيا ً يف قطاع غزة.14
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الثالثاء2015/2/3 ،

• قال القيادي يف حركة حما�س حممود الزهار �إن ما يقوم به النظام يف م�رص من توتري للأجواء
مع قطاع غزة هو “حماول ًة ل�رصف النا�س عن احلقائق التي جتري على الأر�ض امل�رصية،
وت�صدير الأزمة خارج م�رص” ،م�ؤكدا ً �أن تلك املحاولة “لن تنجح ،لأن النا�س تدرك �أن حما�س
لي�س لها عالقة بهذا املو�ضوع” .و�أ�شار �إىل �أن ذلك يتم مب�ساعدة “الإعالم امل�رصي الفا�سد
الذي ال يقول احلقيقة”.15

• ك�شف القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل عن امتالك حركته الكثري من الوثائق التي
تثبت تورط جهاز املخابرات التابع لل�سلطة الفل�سطينية بتقدمي معلومات لالحتالل الإ�رسائيلي
يف �أثناء العدوان الإ�رسائيلي الأخري على قطاع غزة ،و�أدت ال�ست�شهاد ع�رشات ال�شهداء.
وتابع قائالً“ :للأ�سف ،جهاز املخابرات العامة يف ال�ضفة املحتلة يعمل مع معظم �أجهزة العامل
مقابل املال”.16

• ا�ستنكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفل�سطيني قيام اجلي�ش امل�رصي ب�إطالق النار
ب�شكل مبا�رش و ُمتعمد على موقعني للأمن الوطني الفل�سطيني على احلدود اجلنوبية لقطاع
غزة .و�أكد �إياد البزم ،املتحدث با�سم الوزارة� ،أن الداخلية تع ّد ما جرى م�ؤ�رشا ً خطريا ً
ي�ستوجب فتح حتقيق عاجل وحما�سبة املتورطني يف ذلك.17

• قالت م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف والرتاث ،يف تقرير �إح�صائي� ،إن نحو  965م�ستوطنا ً اقتحموا
امل�سجد الأق�صى خالل كانون الثاين /يناير .182015

• قال ويليام �شابا�س  ،William Schabasرئي�س جلنة التحقيق التابعة ملجل�س حقوق الإن�سان
لدى الأمم املتحدة  United Nations Human Rights Councilحول جرائم حرب حمتملة
يف العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة خالل �صيف � ،2014إنه �سي�ستقيل .وجاء ذلك يف
�أعقاب اتهامات �إ�رسائيلية له بالتحيز ب�سبب قيامه بعمل ا�ست�شاري حل�ساب منظمة التحرير
الفل�سطينية يف �سنة  .2012وقال بيان للأمم املتحدة �إن ماري مكجوان ديفي�س
 ،Mary McGowan Davisوهي ع�ضو يف جلنة التحقيق� ،ستحل حمل �شابا�س.19

• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إنه بعد ا�ستقالة ويليام �شابا�س ،من رئا�سة
جلنة التحقيق التابعة ملجل�س حقوق الإن�سان لدى الأمم املتحدة حول جرائم حرب حمتملة
يف العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة خالل �صيف  ،2014يجب و�ضع تقرير اللجنة على
الرف .وقال عامو�س يدلني �إن ا�ستقالة �شابا�س ال تكفي ،داعيا ً �إىل �شطب فكرة ت�شكيل هذه
اللجنة من جدول الأعمال.20
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• دعا نبيل العربي ،الأمني العام جلامعة الدول العربية ،ال�سلطة الفل�سطينية �إىل اتباع �سيا�سة
املقاومة ال�سلمية يف مواجهة االحتالل الإ�رسائيلي� ،إذا ما ف�شل جمل�س الأمن الدويل يف املوافقة
على طلب �إنهاء االحتالل ،داعيا ً �إىل املقاطعة التامة للب�ضائع الإ�رسائيلية من داخل الأرا�ضي
املحتلة ،والإقدام على حملة ع�صيان مدين �سلمية يف خمتلف بقاع الأرا�ضي املحتلة.21

الأربعاء2015/2/4 ،

• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س حممود الزهار ،خالل ندوة نظمتها حركة حما�س
يف منطقة �شمال قطاع غزة“ :نطالب كل اجلبهات العربية اللبنانية وال�سورية ب�أن ت�سمح
ب�أن ي�شكل ه�ؤالء النا�س كتائب الق�سام ملقاومة العدو من �شمال فل�سطني ولي�شاركوا معنا يف
حترير فل�سطني”.22

•	�أعربت حركة حما�س ،عن �إدانتها لـ”اجلرمية الب�شعة” بقتل الطيار الأردين معاذ الك�سا�سبة
حرقاً .و�أكدت احلركة ،يف بيان �صحفي� ،إدانتها لـ”كل �أ�شكال القتل والعدوان على �شعوب
�أمتنا العربية والإ�سالمية” ،متمنية “�رسعة اخلروج من �أزماتها وجراحها مبا يحقق �آمالها
وتطلعاتها ،وح�شد كل طاقات الأمة يف مواجهة العدو الإ�رسائيلي”.23

• قال وزير الإ�سكان الإ�رسائيلي �أوري �أريل ،يف مقابلة مع الإذاعة العربية� ،إن العام اجلاري
�سي�شهد “متتع اليهود مبمار�سة حقوقهم الدينية والقومية يف جبل الهيكل (امل�سجد الأق�صى)،
الذي ُيع ّد �أهم بقعة مقد�سة بالن�سبة لليهود على وجه الأر�ض” .وقال“ :على الرغم من �أننا
نقدر الدور الكبري الذي يبديه الأردن يف التعاون معنا �أمنيا ً وا�ستخباريا ً واقت�صادياً ،ومع �أننا
معنيون با�ستقرار حكم امللك عبد اهلل� ،إال �أن هذا ال ميكن �أن يكون على ح�ساب حقوق اليهود
يف هذا املكان”.24

• بعث وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان بتعازيه �إىل الأردن يف �أعقاب قتل
الطيار الأردين معاذ الك�سا�سبة حرقاً .و�شدد ليربمان على �أن العامل بحاجة �إىل قيادة قوية
ملتزمة بالق�ضاء على “الإرهاب الإ�سالمي الذي ي�ضم داع�ش وحما�س وحزب اهلل والقاعدة
و�رشكائها”.25

بي حتقيق �أجرته �صحيفة ه�آرت�س  Haaretzالإ�رسائيلية �أن ال�رشطة الإ�رسائيلية ا�ستخدمت
• َّ
�أ�سلحة خطرية لتفريق املظاهرات الفل�سطينية ملدة تزيد عن �ستة �شهور ،دون �أن يكون هناك
تعليمات ب�ش�أن ا�ستخدام هذه الأ�سلحة ،ودون �أن يتم ت�أهيل عنا�رص ال�رشطة ال�ستخدامها.
وبح�سب التحقيق ف�إن ال�رشطة �أدخلت يف ال�سنة الأخرية ،ب�شكل تدريجي� ،أ�سلحة جديدة،
وهي عبارة عن ر�صا�ص �إ�سفنجي بلون �أ�سود ،يطلق عليه �أي�ضا ً “منوذج .26”4557
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• قال روبرت ترينر  ،Robert Turnerمدير وكالة الأونروا يف قطاع غزة� ،إن “عدم حدوث
ا�ستقرار �سيا�سي يوجد ال�شكوك لدى اجلهات املانحة ب�ش�أن جدوى دعم �إعادة �إعمار القطاع”.
و�أ�ضاف مو�ضحا ً �أن لدى “بع�ض اجلهات الدولية املانحة توترا ً وترددا ً ب�سبب عدم وجود
م�ؤ�رشات على حدوث �أي تقدم يف حل ال�رصاع ومنع جتدد العنف يف قطاع غزة” .وقال ترينر
�إن ا�ستمرار �إطالق حركة حما�س �صواريخ حملية جتريبية يف قطاع غزة ُيع ّد “�أحد �أوجه عدم

اال�ستقرار ال�سيا�سي”.27

اخلمي�س2015/2/5 ،

•	�أكدت الأجنحة الع�سكرية لف�صائل املقاومة الفل�سطينية ،يف م�ؤمتر �صحفي عقدته يف �ساحة
الكتيبة مبدينة غزة� ،أن املقاومة وكتائب الق�سام تركز عملها �ض ّد العدو ال�صهيوين ،معربة عن
رف�ضها لقرار املحكمة امل�رصية القا�ضي باعتبار كتائب الق�سام “تنظيما ً �إرهابيا ً”.28
• طالب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ورئي�س احلكومة رامي احلمد اهلل ،االحتاد
الأوروبي بالتدخل لدى “�إ�رسائيل” من �أجل الإفراج عن الأموال الفل�سطينية املجمدة.29

• ك�شف معطيات �إ�رسائيلية ر�سمية ،النقاب عن ارتفاع عدد العمليات الفل�سطينية التي ا�ستهدفت
جي�ش االحتالل وم�ستوطنيه خالل �سنة  ،2014بن�سبة  .%33و�أ�شارت املعطيات ،التي ن�رشها
جهاز الأمن العام الإ�رسائيلي (ال�شاباك)� ،إىل ارتفاع عدد عمليات املقاومة يف ال�ضفة الغربية
املحتلة خالل �سنة  2014قيا�سا ً ب�سنة  2010ب�أربعة �أ�ضعاف .و�أ�شارت املعطيات� ،إىل �أن
اجلي�ش الإ�رسائيلي �ضبط خالل عمليات مداهمة يف ال�ضفة الغربية  200قطعة �سالح ناري
و� 37.8ألف عيار ناري ،يف الفرتة الزمنية ذاتها.30

•	�أ�صدر رئي�س حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو تعليماته لوزير الدفاع مو�شي يعلون بالعمل
فورا ً على هدم مباين وكرافانات ن�رشها االحتاد الأوروبي مبناطق �رشقي القد�س بالإ�ضافة
ملناطق ج.31

• قررت النيابة الإ�رسائيلية يف منطقة تل �أبيب تقدمي الئحة اتهام �ض ّد بنيامني بن �إليعازر
 ،Binyamin Ben-Eliezerوذلك ا�ستمرارا ًلتو�صية ال�رشطة بتقدميه للمحاكمة ب�شبهة “تلقي
الر�شوة ،وتبيي�ض الأموال ،واالحتيال ،وخيانة الأمانة ،وارتكاب خمالفات �رضيبية”.32

وجه قادة التنظيمات اليهودية يف الواليات املتحدة ر�سائل بالغة احلدة �إىل احلكومة
• ّ
الإ�رسائيلية� ،أكدوا فيها �أن �إ�رصار رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو على زيارة وا�شنطن مطلع
�آذار /مار�س  ،2015و�إلقاء خطاب يف الكوجنر�س مب�ضمون خمالف ل�سيا�سة الرئي�س باراك
�أوباما فيما يتعلق بامللف الإيراين ،و�سيا�سة حكومته جتاه الإدارة الأمريكية ،كلها عوامل
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�ستلحق �رضرا ً ا�سرتاتيجيا ً بـ”�إ�رسائيل” وبالوجود اليهودي يف �أمريكا ،وقالوا �إنها �ست�ؤدي
�إىل ظهور عداء غري م�سبوق.33

اجلمعة2015/2/6 ،

• قال نائب وزير اخلارجية الإ�رسائيلي واملر�شح يف قائمة الليكود االنتخابية ت�ساحي هنغبي
� Tzachi Hanegbiإن رئي�س جمل�س النواب الأمريكي جون بيرن “ John Boehnerخدع”

نتنياهو بدعوته لإلقاء كلمة �أمام الكوجنر�س بداية �آذار /مار�س  .2015وقال هنغبي،
لراديو تل �أبيب� ،إن بيرن �أخرب نتنياهو �أن زيارته جاءت بالتن�سيق مع احلزبني اجلمهوري
والدميوقراطي ومبوافقتهما ،و�أن لي�س هناك �أي جتاوز للرئي�س �أوباما ،لكن “يبدو �أن رئي�س
الكوجنر�س اتخذ خطوة وثقنا بها ،لكن ات�ضح يف النهاية �أنها خطوة من جانب واحد ال من
اجلانبني”.34

• انتقد رئي�س هيئة الأركان الإ�رسائيلي اجلرنال بيني غانت�س ال�سيا�سة الأمريكية جتاه
“الربيع العربي” بقوله �إنه ينبغي عليها �ضمان حقوق الإن�سان ،وحريات الفرد ،وت�شجيع
بناء �أنظمة دميوقراطية غربية بعد مالءمتها للظروف يف املنطقة .ور�أى �أن وا�شنطن �أخط�أت
عندما “تبنت” ،على ح ّد قوله ،حكم “الإخوان امل�سلمني” بقيادة حممد مر�سي يف م�رص،
ودارت ظهرها لنظام عبد الفتاح ال�سي�سي ،م�شددا ً على حيوية �صيانة العالقات الثنائية بني
“�إ�رسائيل” والواليات املتحدة لعدم وجود بديل لكل منهما.35

•	�أعلن وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش �أوغلو �أن بالده تراجعت عن ح�ضور م�ؤمتر
الأمن يف ميونيخ ب�سبب م�شاركة “�إ�رسائيل”.36

• وافق الربملان البلجيكي على قرار قدمه االئتالف احلكومي يدعو لالعرتاف بدولة فل�سطني.
وبح�سب وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا)  ،Belgaقدم احلزب الليربايل احلاكم الذي يرت�أ�سه
رئي�س احلكومة البلجيكية� ،شارل مي�شيل  ،Charles Michelوثالثة �أحزاب �أخرى ت�شكل
االئتالف احلكومي م�رشوع قرار ين�ص على دعم االعرتاف بدولة فل�سطني.37

•	�أعلن م�س�ؤول الإعالم واالت�صال باملفو�ضية الأوروبية يف القد�س �شادي عثمان رف�ضه لأي
قرارات �إ�رسائيلية بخ�صو�ص �إزالة الكرفانات التي �أن�شئت بدعم �أوروبي مل�ساعدة الأ�رس
والعائالت الفل�سطينية �رشقي القد�س املحتلة ،وقال �إن “�إقامة هذه الكرفانات جاءت يف مناطق
م�صنفة ج وهي جزء من الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وبالتايل ف�إنه ال يحق لإ�رسائيل �إزالتها
كون �إقامتها متت مبوافقة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية”.38
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ال�سبت2015/2/7 ،

•	�أ�صدر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س مر�سوما ً رئا�سيا ً بت�شكيل جلنة وطنية عليا
�ستكون امل�س�ؤولة عن متابعة املحكمة اجلنائية الدولية ،و�ست�شكل بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات
والوزارات الفل�سطينية مبا فيها امل�ؤ�س�سات الأهلية ذات العالقة.39

•	�أعلن وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان عن ا�شرتاط ان�ضمامه لأي ائتالف
حكومي بح�صوله على وزارة الدفاع .وانتقد ليربمان ،يف مقابلة مع برنامج “لقاء مع
ال�صحافة” يف القناة الإ�رسائيلية الثانية� ،أداء رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو خالل العدوان
على قطاع غزة يف �صيف �سنة  ،2014وقال 50“ :يوما ً من احلرب وحما�س بقيت يف ال�سلطة،
وتوا�صل �إنتاج ال�صواريخ”.40

•	�أعلنت �رشكة �إنتاج الأ�سلحة الإ�رسائيلية (د�سيت)  DSIT Solutions Ltd.عن متكنها من
اخرتاع �أجهزة حتل م�شكلة ت�سلل قوات الكوماندوز البحري من حركة حما�س �أو حزب اهلل
�إىل “�إ�رسائيل” عرب البحر املتو�سط ،وقالت �إن ال�سالح اجلديد يجه�ض عمليات الت�سلل قبل
انطالقها .ويجري تركيب هذه املنظومة على احلدود البحرية ال�شمالية بعد �أن ّ
مت تركيبها
قبالة �شواطئ غزة يف �أعقاب العدوان يف �صيف .412014

• قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى عي�سى قراقع يف اعت�صام ت�ضامني مع الطفلة الأ�سرية مالك
اخلطيب� ،إن اعتقال الأطفال �سجل ارتفاعا ً كبريا ً خالل �سنة  2014لي�صل �إىل  1,500حالة
اعتقال ،وقال �إن معدل اعتقال الأطفال يف ال�سنوات املا�ضية بلغ  700حالة.42

الأحد2015/2/8 ،

•	�أعلنت ،ما ت�سمى “�سلطة تطوير القد�س” ،وبلدية االحتالل يف القد�س ،ووزارة ال�سياحة،
ووزارة �ش�ؤون القد�س الإ�رسائيلية ،عن قرب البدء بتنفيذ م�رشوع جديد يت ّم من خالله

تهويد منطقة الباب اجلديد� ،شمايل �سور البلدة القدمية ،من خالل �سل�سلة ترميمات و�صيانة
تغي الوجه الإ�سالمي العربي التاريخي للمنطقة العتيقة .ومن املتوقع �أن ت�صل تكلفة
جذرية ّ
امل�رشوع �إىل ع�رشة ماليني �شيكل (نحو  2.5مليون دوالر �أمريكي).43

• قالت حركتا حما�س واجلهاد الإ�سالمي �إنهما متم�سكتان بخيار املقاومة كخيار ا�سرتاتيجي،
والثوابت الفل�سطينية ويف مقدمتها القد�س ،وحق العودة ،والأ�رسى ومواجهة اال�ستيطان.
واتفقت احلركتان ،وفق بيان �صدر عقب اجتماع قيادي بينهما عقد يف مدينة غزة ،على
تطوير العالقة بينهما ،ورفع وترية التن�سيق بينهما يف كافة املجاالت ال�سيا�سية وامليدانية.44
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• �أ�شادت حركة حما�س بت�صدي وزير اخلارجية القطري نا�رص العطية لوزير ال�ش�ؤون
اال�سرتاتيجية الإ�رسائيلي يوفال �شتاينت�س  Yuval Steinitzيف م�ؤمتر ميونخ للأمن
) Munich Security Conference (MSCيف �أملانيا ،وو�صفت موقفه بالقوي وال�شجاع.45

• رحبت حركة حما�س بت�شكيل اللجنة الوطنية العليا املكلفة مبتابعة حماكمة جمرمي احلرب
الإ�رسائيليني يف املحكمة اجلنائية الدولية ،ودعت يف بيان لها �إىل “توفري كل الأجواء لإجناح
اللجنة”.46

•	�أعلنت دائرة �ش�ؤون الالجئني يف حركة حما�س ،عن �إ�صدارها “الدليل امل�صور لالجئني يف
قطاع غزة” .وقال رئي�س الدائرة ع�صام عدوان �إن هذا العمل تكمن �أهمية �إنتاجه املعريف يف
كونه �أول عمل م�صور يوثق �أو�ضاع الالجئني يف القطاع.47

• عر�ض رئي�س “املع�سكر ال�صهيوين” �إ�سحق هرت�سوغ على نائب الرئي�س الأمريكي جو بايدن
 ،Joe Bidenوعلى وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي اخلطوط العري�ضة لل�سيا�سة
الأمنية حلزبه وللحكومة يف حال �شكلها بعد االنتخابات ،ويف مقدمها ا�ستئناف املفاو�ضات مع
الفل�سطينيني على �أ�سا�س ح ّل دولتني لل�شعبني ،و�أنه �سيعمل على ح�شد ت�أييد دويل“ ،والعمل
مع �رشكائنا اال�سرتاتيجيني” ال�ست�صدار قرار ملزم من جمل�س الأمن بنزع ال�سالح من قطاع
غزة يف مقابل �إعادة �إعماره.48

•	�أ�صدر مركز معلومات وادي حلوة – �سلوان تقريره ال�شهري ،الذي ر�صد خالله االنتهاكات
الإ�رسائيلية يف مدينة القد�س خالل �شهر كانون الثاين /يناير  ،2015حيث ر�صد  150حالة
اعتقال ،بينهم  65قا�رصاً ،و� 27سيدة ،و 8مواطنني ترتاوح �أعمارهم بني  60–40عاما ً.49
الإثنني2015/2/9 ،

• قررت اللجنة الوطنية العليا الفل�سطينية ملواجهة العقوبات الإ�رسائيلية منع �إدخال منتجات
�ست �رشكات �إ�رسائيلية �إىل الأ�سواق الفل�سطينية اعتبارا ً من يوم الأربعاء ،2015/2/11
ّ
و�أمهلت التجار �أ�سبوعني للتخل�ص منها ،ردا ً على جتميد احلكومة الإ�رسائيلية حتويل عائدات

ال�رضائب الفل�سطينية.50

• مبوجب تعليمات �صادرة عن احلكومة الإ�رسائيلية ،حددت “الإدارة املدنية” التابعة للجي�ش
الإ�رسائيلي ،خالل �سنة � ،2014أرا�ض ٍ مب�ساحة  3,740دومنا ً (حوايل  3.7كم)2على �أنها
�أ�صبحت “�أرا�ضي دولة” تقع يف مناطق ا�سرتاتيجية متهيدا ً لتو�سيع �أربع م�ستعمرات ،هي

كدوميم وحالمي�ش وعيمانويل يف �شمال ال�ضفة ،وفريد يريحو القريبة من �أريحا.51
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• نفى ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق تقدمي حركته لأي اعتذارات
عن �أي لقاء مع حركة فتح ،م�شرتطا ً حتقيق هذه اللقاءات الخرتاق حقيقي ونتائج على الأر�ض
يف كل امللفات ،بعيدا ً عن �أي حما�ص�صة �أو ثنائية ومب�شاركة من كل الف�صائل الفل�سطينية.52

• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني رباح مهنا �إنه خالل اجتماع
ّ
وعطل الأخ عزام الأحمد
القوى والف�صائل الفل�سطينية يف  2015/2/8يف رام اهلل “�أعاق
(ممثل فتح) عملية امل�صاحلة وح�ضور وفد الف�صائل �إىل غزة للحوار يف �ش�أن �آليات تطبيق
اتفاقات امل�صاحلة” .و�أ�ضاف مهنا �أن الأحمد “رهن (زيارة وفد الف�صائل) بلقائه الأخ
مو�سى �أبو مرزوق (ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س) يف القاهرة” يف .532015/2/13

•	�أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي عن تدمري نفق ممتد من حي ال�شجاعية على احلدود ال�رشقية ملدينة
غزة حتى موقع ناحل عوز  Nahal Ozالع�سكري.54

• قال وزير االقت�صاد الإ�رسائيلي نفتايل بينت  ،Naftali Bennettيف ندوة بجامعة تل �أبيب� ،إن

“الأمن الداخلي يف �أرا�ضي الـ  48يتدهور منذ عقد زمني ،ويف �أماكن معينة ال يتواجد” ،م�ضيفا ً
“من يحاول التجوال يف النقب يف ال�سنوات الأخرية يعرف �أنه مل يعد ب�إمكانه ترك �سيارته

بالقرب من اجلرف ال�صغري �أو قرب �أحد الوديان ،لأنه �سيتم �رسقتها ،وكذلك الأمر يف بيتح تكفا
واجلليل”.55

• دعا �أكرث من  400من احلاخامات اليهود من خمتلف �أنحاء العامل بنيامني نتنياهو �إىل وقف
هدم املنازل الفل�سطينية .وتقدمت منظمة “حاخامني من �أجل حقوق الإن�سان” Rabbis

 for Human Rightsبر�سالة مفتوحة �إىل رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ،منبهة �إىل �أن موقفه ال
يتما�شى مع “القانون الدويل والتقاليد اليهودية”.56

• قالت م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف والرتاث يف بيان لها� ،إن االحتالل الإ�رسائيلي ح ّول عددا ً من
املعامل والعقارات الإ�سالمية التاريخية العريقة يف منطقة “ج�رس �أم البنات”� ،ضمن منطقة
حي باب املغاربة� ،إىل ح ّمامات عامة لليهود وال�سياح الأجانب الذين يرتادون منطقة �ساحة

الرباق .وي�أتي ذلك �ضمن م�رشوع “بيت �شرتاو�س”  Strauss Houseالتهويدي.57

• قال الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما �إن الواليات املتحدة تتم�سك بـ”عالقاتها التي ال تنك�رس”

مع “�إ�رسائيل” ،بالرغم من رف�ضه لقاء رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو خالل
زيارته مطلع �آذار /مار�س  ،2015و�أ�ضاف“ :لدينا �إجراء يق�ضي بعدم لقاء القادة قبل فرتة
ق�صرية من انتخاباتهم ،وحتديدا ً قبل �أ�سبوعني من االنتخابات” .وقال �أوباما خالل م�ؤمتر
�صحفي مع امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل “ ،Angela Merkelهذه هي العالقة الأمريكية
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الإ�رسائيلية التي تتجاوز الأحزاب .وهي عالقة تتعلق بالرابط الذي ال ينك�رس الذي ن�شعر به،
والتزامنا ب�أمن �إ�رسائيل والقيم امل�شرتكة التي بيننا”.58
• ك�شف تقرير �صادر عن مركز بيو للدرا�سات Pew Research Center’s Global Attitudes

� Projectأن عدد اليهود الأوروبيني تقل�ص �إىل  1.4مليون �شخ�ص؛ �أي ما يعادل  %10من عدد
اليهود يف العامل .و�أ�شار املركز �إىل �أن عدد اليهود يف �أوروبا كان  9.5ماليني يف �سنة ،1939
ثم انخف�ض �إىل  3.2ماليني خالل �ستينيات القرن املا�ضي ،ومليونني خالل ت�سعينيات القرن
املا�ضي قبل �أن ي�صل �إىل  1.4مليون.59

الثالثاء2015/2/10 ،

• قال رئي�س مركز القد�س الدويل ح�سن خاطر �إن “رئي�سة جلنة الداخلية يف الكني�ست مريي
ريجف وقيادات �سيا�سية ودينية يخططون لبناء كني�س يهودي داخل �ساحات الأق�صى ،ما
مي�س امل�سجد” .و�أ�ضاف خاطر �أن “امل�ساحة املخ�ص�صة لتنفيذ م�رشوع
ي�شكل ت�صعيدا ً خطريا ً ّ
الكني�س �ضمنها ،وفق زعمهم ،تقع يف اجلزء ال�رشقي من �ساحة امل�سجد الأق�صى ،ومتتد من
فوق امل�صلى املرواين حتى باب الأ�سباط؛ �أي من �أق�صى اجلنوب �إىل �أق�صى �شمال امل�سجد”،
و�أو�ضح ب�أن “هذه امل�ساحة ت�شكل حوايل ربع م�ساحة الأق�صى ،بن�سبة .60”%30–25
• افتتح رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،مقر �سفارة دولة فل�سطني يف �ستوكهومل،
وذلك بعد رفع التمثيل الدبلوما�سي �إىل درجة �سفارة� ،إثر اعرتاف ال�سويد بالدولة
الفل�سطينية.61
• �أدلت ع�ضو اللجنة التنفيذية مبنظمة التحرير الفل�سطينية حنان ع�رشاوي ب�شهادتها يف
نيويورك يف دعوى ق�ضائية لتحديد مدى م�س�ؤولية ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير
الفل�سطينية عن هجمات وقعت يف القد�س خالل الفرتة املمتدة  .2004–2002وقالت ع�رشاوي
�إنها وزعماء بينهم الرئي�س الراحل يا�رس عرفات عملوا مع م�س�ؤولني �أمريكيني و�إ�رسائيليني
ملكافحة “الإرهاب” خالل تلك ال�سنوات.62
• قال وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان �إن “وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه
يعلون ،ف�شل يف من�صبه ،و�أحلق �رضرا ً ب�إ�رسائيل يف �أكرث من منا�سبة” .و�أ�ضاف ،يف ت�رصيح
نقلته القناة العا�رشة� ،أن “تعامل يعلون مع حما�س ،وحزب اهلل اللبناين بالإ�ضافة �إىل الدول
وم�س بقدرة الردع الإ�رسائيلية”.63
املجاورة كان فا�شالً،
ّ

• قال زياد احلموري ،مدير مركز القد�س للحقوق االجتماعية واالقت�صادية� ،إن “�إ�رسائيل”

ت�ستخدم قانون الرتاخي�ص وهدم املنازل ،ك�أداة مهمة يف حربها على الوجود العربي يف
70
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القد�س ،لتغيري دميوغرافيتها .وقال �إن هناك � 20ألف �أمر بهدم منازل عربية جاهزة ،بح�سب
معلومات �إ�رسائيلية دقيقة.64
• �أكد رئي�س الوزراء ال�سويدي �ستيفان لوفني  Stephen Leuvenللرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س �أن م�ساعدة فل�سطني رهن ب�رشوط .و�أعلن عن م�ساعدة �إ�ضافية لفل�سطني بقيمة
 1.5مليار كورون (نحو  180مليون دوالر) حتى �سنة  ،2019على �أن تخ�ص�ص ملكافحة
الف�ساد وتعزيز حقوق الإن�سان وامل�ساواة بني الرجال والن�ساء.65
• قال مالكومل هونلني  ،Malcolm Hoenleinنائب رئي�س م�ؤمتر ر�ؤ�ساء املنظمات اليهودية
الأمريكية ،The Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations
�أكرب منظمة يهودية يف �أمريكا� ،إن على “يهود �أوروبا اال�ستعداد للرحيل ب�سبب معاداة
ال�سامية واملخاطر الأمنية” .وحذر هونلني ،الذي يزور العا�صمة النم�ساوية فيينا على ر�أ�س
وفد من خم�سني من القيادات اليهودية الأمريكية ليلتقي مع امل�س�ؤولني يف احلكومة واجلالية
الإ�رسائيلية يف النم�سا لبحث �أو�ضاع اليهود يف �أوروبا ،من �أن “يهود القارة يف خطر”.66
الأربعاء2015/2/11 ،

• ن�صبت طواقم تابعة لبلدية االحتالل يف القد�س الفتة تعريفية يف القد�س القدمية ،بالقرب من
بوابة الناظر “املجل�س” ،وهي �إحدى بوابات امل�سجد الأق�صى الرئي�سية ،م�شرية �إىل امل�سجد
الأق�صى بـ”جبل الهيكل” ،وذلك باللغات العربية والعربية والإجنليزية.67
• هدمت �آليات االحتالل قرية “بوابة القد�س” املقامة على �أرا�ضي قرية �أبو دي�س �رشقي القد�س
املحتلة ،للمرة اخلام�سة على التوايل ،وا�ستولت على حمتوياتها و�أعلنت املنطقة ع�سكرية مغلقة.68
• �أ�صدرت وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطيني تقريرا ً �شامالً حول انتهاكات االحتالل
الإ�رسائيلي بحقّ العملية التعليمية الفل�سطينية ،خالل �سنة  ،2014و�أفاد التقرير� ،أن عدد
الطلبة ال�شهداء بلغ � 208شهداء ،من بينهم  21موظفا ً يف قطاع غزة و 178طالباً ،وت�سعة طالب
يف ال�ضفة .و�أ�شار التقرير �إىل اعتقال  179من �أبناء الأ�رسة الرتبوية بينهم  17معلما ً
وموظفا ً و 162طالبا ً من ال�ضفة ،بالإ�ضافة �إىل احتجاز  45طالبا ً وطالبة و 41معلما ً ومعلمة
على حواجز جي�ش االحتالل .كما بني التقرير �أن  26مدر�سة تعر�ضت العتداءات� ،أ�سفر
عنها ت�أخري ما يزيد عن  536طالبا ً وطالبة و 136معلما ً ومعلمة ومنعهم من الو�صول الآمن
ملدار�سهم.69
• قالت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال – فرع فل�سطني �إن الأطفال الفل�سطينيني الذين
اعتقلتهم قوات االحتالل الإ�رسائيلي يف ال�ضفة الغربية املحتلة يف �سنة  2014كانوا �ضحية
71

اليوميات الفل�سطينية
النتهاكات ممنهجة بهدف انتزاع اعرتافات منهم ،وفقا ً لتحقيقاتها .و�أ�ضافت �أن  %12من

الأطفال الفل�سطينيني الذين جرى اعتقالهم تعر�ضوا للعزل االنفرادي ،و�أن  %76منهم
تعر�ضوا للعنف اجل�سدي.70

• قال عبد النا�رص فروانة �إنه منذ انتفا�ضة الأق�صى اعتقل قوات االحتالل الإ�رسائيلي �أكرث
من ع�رشة �آالف من الأطفال ،مبعدل  700حالة �سنوياً .وذكر �إن “�إ�رسائيل” �صعدت خالل
ال�سنوات الأربع الأخرية من �سيا�سة ا�ستهداف الأطفال ،حيث ّ
مت ت�سجيل  3,755حالة اعتقال،
مبعدل  900حالة �سنويا ً ويف �سنة  2014فقط ّ
مت ت�سجيل  1,266حالة اعتقال لأطفال.71
• نفت كتائب الق�سام ،يف بيان �صحفي“ ،جملة وتف�صيالً” ما تناقلته بع�ض و�سائل الإعالم
حول مقتل �أحد قادتها يف �سيناء امل�رصية .وقالت الكتائب ،يف بيان �صحفي لها“ ،ن�ؤكد على
�أنه لي�س لدينا � ّأي عنا�رص �أو قادة يعملون خارج فل�سطني ،و�أن �ساحة عملنا هي داخل �أر�ضنا
املحتلة ،وبو�صلتنا موجه ٌة نحو العدو ال�صهيوين ونحوه فقط” .كما �أكدت حركة حما�س،
على �أن “عبد الإله حممد �سعيد ق�شطة لي�س ع�ضوا ً يف كتائب الق�سام وال يف حركة حما�س”.72

•	�أعلن القيادي يف حركة حما�س �إ�سماعيل ر�ضوان ،يف ت�رصيحات خا�صة ل�صحيفة
القد�س العربي� ،أن حركته تتطلع �إىل �إقامة “عالقة مميزة” مع اململكة ال�سعودية ،حتت قيادة
امللك �سلمان بن عبد العزيز ،بعد الفتور الذي انتاب العالقة يف ال�سابق ،و�أكد يف ال�سياق ذاته
�أن هذه العالقة لن تكون على ح�ساب عالقة حما�س مع �أي دولة عربية و�إ�سالمية ،مبا فيها
�إيران.73

• ك�شف �أمني عام اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني نايف حوامتة عن “علم اجلانب
رص
الفل�سطيني امل�سبق مبوقف نيجرييا من م�رشوع القرار يف جمل�س الأمن الدويل ،ولكنه �أ� ّ
على طرحه للت�صويت حتى يجنب الواليات املتحدة حرج ا�ستخدام “الفيتو” مقابل وعود غري
ملزمة للعملية ال�سلمية”.74
• قال املعهد الدويل للدرا�سات اال�سرتاتيجية (�آي �آي �أ�س �أ�س) International Institute for

)� Strategic Studies (IISSإنه بعد ثالث �سنوات من الرتاجع احلقيقي ،ارتفع الإنفاق

الع�سكري العاملي يف �سنة  2014بن�سبة  .%1.7وجاءت ال�سعودية و”�إ�رسائيل” يف �صدارة دول
ال�رشق الأو�سط الأكرث �إنفاقا ً على الدفاع .وعلى غرار ال�سنوات ال�سابقة ،ت�صدرت الواليات
املتحدة الأمريكية قائمة الدول الـ � 15صاحبة �أكرب موازنة �إنفاق ع�سكري بقيمة  581مليار
دوالر �أمريكي ،ويف املرتبة الثالثة ال�سعودية بقيمة  80.8مليار دوالر� ،أما “�إ�رسائيل” فجاءت
يف املرتبة الـ  13بقيمة  23.2مليار دوالر.75
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اخلمي�س2015/2/12 ،
• قال من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة جيم�س راويل James Rawley

�إن “الأمور ال جتري اليوم على ما يرام ،ون�شعر بقلق �شديد �إزاء احتمال اندالع حرب جديدة”،
لكنه �أو�ضح “�أنه يف الإمكان جتنب هذه احلرب �إذا بذلت جهود كثرية” يف هذا املجال .و�أ�ضاف
راويل قائالً“ :من �أجل �إعادة �إعمار غزة ،وحتى من �أجل العودة �إىل ما كنا يف متوز (قبل العدوان)،
يجب ال�سماح بدخول املزيد من مواد البناء .لذلك يتعني رفع احل�صار” املفرو�ض على غزة.
و�أ�ضاف “يف املقابل ،يجب �أن نكون �شهودا ً على التزام املجموعات النا�شطة يف غزة التوقف عن
�إطالق �صواريخ على املدنيني يف �إ�رسائيل و�إحراز تقدم على �صعيد امل�صاحلة الفل�سطينية”.76

• قال وزير ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية الإ�رسائيلي يوفال �شتاينت�س �إن بالده قد تتحرك ب�شكل
�أحادي �ض ّد �إيران ب�سبب برناجمها النووي.77

• قالت الإذاعة الإ�رسائيلية �إن وزير الطاقة واملياه الإ�رسائيلي �سيلفان �شالوم �أوقف تنفيذ
م�شاريع مياه فل�سطينية لأغرا�ض انتخابية.78

• قررت جلنة االنتخابات املركزية الإ�رسائيلية ب�أغلبية � 27صوتا ً مقابل �ستة �أ�صوات ،منع
ع�ضو الكني�ست عن حزب التجمع الوطني حنني زعبي من الرت�شح لالنتخابات املقبلة املقررة
يف  ،2015/3/17بحجة دعم “ن�شاط منظمات �إرهابية”.79
•	�أظهر تقرير �إ�رسائيلي �أن وزارة الداخلية الإ�رسائيلية حولت ،يف كانون الأول /دي�سمرب 2014

�إىل املجال�س الإقليمية اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية ،مبلغ  62مليون �شيكل (نحو  16مليون
دوالر) لت�شجيع اال�ستيطان.80

• ك�شفت وكالة الأونروا وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،عن �أن عدد املنازل التي دمرتها
قوات االحتالل الإ�رسائيلي �إبان عدوانها على قطاع غزة يف �صيف  2014بلغ � 170ألف وحدة
�سكنية ،بينها � 140ألفا ً تعود لالجئني فل�سطينيني .وطالبت املنظمتان املجتمع الدويل بالإ�رساع
يف تنفيذ تعهداته بدفع املبالغ املخ�ص�صة لإعادة الإعمار.81

•	�أعلن بيان ر�سمي �صادر عن مكتب ممثل االحتاد الأوروبي يف فل�سطني �أن حكومة فنلندا
قررت الإ�سهام مببلغ  2.5مليون يورو (نحو  2.8مليون دوالر) حلل م�شاكل م�ست�شفيات
�رشقي القد�س نتيجة للأزمة املالية التي تعاين منها ال�سلطة الفل�سطينية ،ويتم ت�سيري اال�سهام
عرب �آلية بيغا�س .82PEGASE
• قام نائب رئي�س الوكالة الكورية للتعاون الدويل (كويكا) Korea International Cooperation

) Agency (KOICAدوو جونغ �سو  Doo Jung Sooواملفو�ض العام للأونروا بيري كرينبول
73

اليوميات الفل�سطينية
بالتوقيع على اتفاقية تربع قيمته  1.3مليون دوالر ،لدعم مبادرة “بوابة غزة” ،والتي ُتع ّد
م�رشوعا ً اجتماعيا ً للتوريد اخلارجي للوظائف.83
اجلمعة2015/2/13 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع وزير
خارجية دوقية لوك�سمبورغ جان �أ�سيلبورن �“ ،Jean Asselbornإن هناك ق�ضية خطرية،
ف�إ�رسائيل حتتجز �أموالنا ،وهذا يعني �أن الدولة الفل�سطينية �ستكون يف م�أزق والأمور �ستكون
�صعبة علينا ،ونطلب من العامل �أن ي�ضغط على �إ�رسائيل للإفراج عن �أموالنا ،و�إال ف�إن هناك
خطوات �صعبة م�ضطرون التخاذها”.84

• قال نادي الأ�سري الفل�سطيني �إن قوات االحتالل الإ�رسائيلي �أفرجت عن الطفلة الفل�سطينية
مالك اخلطيب ( 14عاماً) ،من رام اهلل ،بعد اعتقال ا�ستمر منذ  ،2014/12/31بعد �أن حكمت
عليها بال�سجن ل�شهرين وغرامة مالية بقيمة � 6,000شيكل (نحو  1,500دوالر).85

• جددت حركة حما�س ،رف�ضها القاطع مل�ساومة �إعادة �إعمار غزة بت�سليم �سالح املقاومة،
وقال القيادي يف احلركة �إ�سماعيل ر�ضوان“ :لن ن�ساوم على �سالح البندقية ،واالحتالل
الإ�رسائيلي يريد مقاي�ضة �إعمار غزة ب�سحب �سالح املقاومة” .كما �أكد على �أن حما�س لن
ت�سكت عما يحدث للم�سجد الأق�صى املبارك من تدني�س يومي.86

• نقلت �صحيفة معاريف  Maarivالإ�رسائيلية عن رئي�س هيئة الأركان الإ�رسائيلي بيني غانت�س،
خالل جوالته يف القواعد الع�سكرية ،حتذيره من �أن ا�ستمرار حجز �أموال املقا�صة الفل�سطينية،
وعدم حتويلها لل�سلطة �سي�ؤدي �إىل انهيارها اقت�صاديا ً.87
•	�أعلن وزير خارجية دوقية لوك�سمبورغ جان �أ�سيلبورن ،يف م�ؤمتر �صحفي مع رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،عن رفع م�ستوى التمثيل الفل�سطيني �إىل بعثة ،ورئي�سها
�إىل �سفري.88

• اتهمت �أ�رسة را�شيل كوري  ،Rachel Corrieالنا�شطة الأمريكية التي قتلتها جرافة للجي�ش
الإ�رسائيلي كانت تقوم بهدم مباين مدنية لفل�سطينيني يف مدينة رفح يف قطاع غزة �سنة ،2003
“�إ�رسائيل” بحماية جي�شها من اللوم بعد �أن رف�ضت املحكمة العليا الإ�رسائيلية Israeli

 Supreme Courtطعنا ً ب�ش�أن وفاتها.89

•	�أعلن  700فنان عاملي مقاطعتهم “�إ�رسائيل” حلني انتهاء ما �س ّموه “اال�ضطهاد اال�ستعماري
للفل�سطينيني” ،وكتب عدد منهم خطابا ً ل�صحيفة الـغارديان  The Guardianالربيطانية،
مو�ضحني فيه تعليق �أن�شطتهم الفنية يف الدولة العربية.90
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ال�سبت2015/2/14 ،

• قال رئي�س جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي الأ�سبق يوفال دي�سكني �“ Yuval Diskinإن نتنياهو فقد
احلياء منذ زمن” ،وقال �إن �سيا�سات نتنياهو الفا�شلة �أ�سهمت يف بناء قوة حما�س من حيث ال
يدري ،بعد �إفراجه عن ال�شيخ �أحمد يا�سني يف �سنة  ،1997و�إفراجه عن �ألف فل�سطيني مقابل
جندي واحد ،وكذلك مقاي�ضته بناء امل�ستعمرات بالإفراج عن �أ�رسى “النوايا احل�سنة”.91
• �أعرب وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان عن اعتقاده �أن جولة �أخرى من القتال مع
حركة حما�س يف غزة م�س�ألة وقت .و�ص ّعد ليربمان من حدة هجومه على الأحزاب ال�سيا�سية
العربية ،وقال �إن “حتالفها �ضمن قائمة م�شرتكة خلو�ض انتخابات الكني�ست ك�شف وجهها
احلقيقي ،وهدفها امل�شرتك املتمثل يف تدمري دولة �إ�رسائيل”.92
• قال مر�شح “املع�سكر ال�صهيوين” ملن�صب وزير الدفاع عامو�س يدلني �إن “حكومة نتنياهو
�ضعيفة �أمام حركة حما�س ،وكان يتوجب �أن تكون عملية اجلرف ال�صامد �أكرث قوة وتوقع
خ�سائر �صعبة يف �صفوفها ،كما كان يتوجب توجيه �رضبات قاتلة لقدراتها الع�سكرية
وقياداتها” .وتوعد يدلني حما�س يف حال كان وزيرا ً للدفاع بالقول “لن ي�شعر �أي �أحد يف
حما�س ب�أنه قوي ،كون املواجهة املقبلة �ستكون ق�صرية ومركزة وم�ؤملة �أكرث”.93
• قال نري بركات  ،Nir Barkatرئي�س بلدية االحتالل يف القد�س� ،إنه ّ
مت تخ�صي�ص  300مليون
�شيكل (نحو  77.1مليون دوالر) كخطة لتنفيذ م�شاريع يف �رشقي القد�س خالل خم�س �سنوات،
منها مئة مليون �شيكل (نحو  25.7مليون دوالر) لل�ش�ؤون الأمنية ،ومئتي مليون �شيكل
(نحو  51.4مليون دوالر) للبنية التحتية ،كما قال “�إنه ّ
مت تخ�صي�ص  350مليون �شيكل
(نحو ت�سعني مليون دوالر) لتعزيز ال�سياحة وال�ش�ؤون الثقافية يف القد�س بطابعها اليهودي
التوراتي”.94
الأحد2015/2/15 ،

• قالت حركة حما�س ،يف بيان لها� ،إنها حت ّذر رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو من
“مغبّة الإقدام على اقتحام وتدني�س احلرم الإبراهيمي” .وع ّدت احلركة نيّة نتنياهو زيارة
احلرم الإبراهيمي “ت�صعيدا ً خطريا ً” ،م�ؤكد ًة �أنّ ال�شعب الفل�سطيني لن ي�سكت يف حال ّ
متت.95
• �أكد القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل �أن ك ّل جهود تفعيل اتفاق امل�صاحلة و�إنهاء
االنق�سام باءت بالف�شل ب�سبب عدم رغبة حركة فتح ،والرئي�س عبا�س حتديداً ،يف ذلك .وك�شف
الربدويل النقاب عن �إجها�ض فتح للقاء ف�صائلي يف غزة ،كان يهدف �إىل بحث �سبل تنفيذ اتفاق
امل�صاحلة والتوافق بني خمتلف الف�صائل حول ر�ؤية م�شرتكة تنهي االنق�سام.96
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• طالب ر�ؤ�ساء بلديات بيت حلم فريا بابون ،وبيت جاال نقوال خمي�س ،وبيت �ساحور هاين
احلايك ،الفاتيكان بالتدخل لوقف بناء اجلدار مبنطقة كرميزان يف بيت جاال .جاء ذلك خالل
زيارة ر�ؤ�ساء البلديات الثالث �إيطاليا ولقائهم البابا فرن�سي�س الأول  Pope Francisيف
الفاتيكان ،ب�ساحة القدي�س بطر�س.97

• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،معقبا ً على ا�ستهداف كني�س يهودي يف
كوبنهاغن يف � ،2015/2/14إن الهجمات على اليهود لن تتوقف ،وخاطب اليهود الأوروبيني
قائالً �إن “�إ�رسائيل هي وطنكم �أي�ضا ً” ،يف دعوة جديدة حلثهم على الهجرة �إىل “�إ�رسائيل”.
و�أ�شار نتنياهو �إىل �أن “�إ�رسائيل م�ستعدة ال�ستيعاب موجة �ضخمة من اليهود الأوروبيني”.
و�أكد �أنّ حكومته �ستق ّر خطة لت�شجيع هجرة يهود فرن�سا وبلجيكا و�أوكرانيا تبلغ قيمتها

 46مليون دوالر.98

• رف�ض كبري حاخامات الدامنارك يائري مالكيور  Yair Melchiorدعوة رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو يهود �أوروبا للهجرة �إىل “�إ�رسائيل” عقب الهجوم الذي ا�ستهدف
كني�سا ً يف كوبنهاغن .وقال مالكيور �إن “الإرهاب” لي�س ذريعة للهجرة �إىل “�إ�رسائيل”،
و”الإرهابيون ال ميكن �أن يتحكموا يف حياتنا”.99

• قالت م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف والرتاث ،يف بيان لها� ،إن �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي �أعلنت
عن نيتها بناء غرفة حتكم مركزية ل�شبكة الكهرباء اخلا�صة بـ”بيت �شرتاو�س” يف عمق
الأر�ض� ،أ�سفل موقع ج�رس �أم البنات غربي امل�سجد الأق�صى .و�أكدت امل�ؤ�س�سة �أن احلفريات
التي تت ّم هي حفريات يف عمق الأر�ض �أ�سفل �ساحة الرباق� ،ضمن حي املغاربة.100

• ذكر نادي الأ�سري الفل�سطيني �أن ع�رشين �أ�سرية يقبعن يف �سجن ه�شارون ،ثالث منه ّن
قا�رصات ،وثماين �أ�سريات حمكومات ،و 12موقوفة ،وعدد منهن يعانني �أمرا�ضا ً خمتلفة،
ويحتجن لرعاية �صحية دائمة.101

• قال العميد م�سعود جزائري ،م�ساعد الأركان العامة للقوات امل�سلحة الإيرانية� ،إن العالقة مع
حركة حما�س متينة ،ونحن �رشكا�ؤها يف املقاومة ،م�شددا ً على �أن “املجاهدين واملقاومني يف
الأرا�ضي املحتلة احرتامهم واجب”.102

• زار قطاع غزة مبعوث اللجنة الرباعية الدولية  Middle East Quartetلعملية ال�سالم يف
ال�رشق الأو�سط توين بلري  ،Tony Blairوقال“ :لقد ترك ال�رصاع الأخري غزة مدمرة
و�شعبها �أكرث فقراً ،ويف و�ضع �أ�صعب ،ونحتاج بعد ع�رشين عاما ً من �أو�سلو مقاربة جديدة

لغزة ومقاربة جديدة لل�سالم” .وقال“ :لنبد�أ من غزة ،حيث ت�شكل طيفا ً لكل ما هو خاطئ؛
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يعاين �أهلها يف حياتهم اليومية ،وهي مف�صولة عن ال�ضفة الغربية لي�س فقط ماديا ً بل �أي�ضا ً
�سيا�سياً ،حيث �أن امل�صاحلة على ما يبدو تنهار”.103
الإثنني2015/2/16 ،

• توقع رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو لرئي�س هيئة الأركان الإ�رسائيلية اجلديد
غادي �آيزنكوت  ،Gadi Eisenkotيف كلمة �ألقاها خالل ت�سلم �آيزنكوت من�صبه� ،أن يواجه
اجلي�ش الإ�رسائيلي “�أربع �سنوات �صعبة للغاية”� ،أ�صعب من التي �سبقتها“ ،لأننا نعي�ش يف عامل
خمتلف� ،سنحتاج فيه �إىل كل �أداة وكل �إن�سان ،لأن ال�رشق الأو�سط ال يرحم ال�ضعفاء ،والأقوياء
فقط هم الذين يبقون على قيد احلياة ،واجلي�ش الإ�رسائيلي قوي بروحه وواثق بقوته”.104
• جنا القيادي يف حركة فتح م�أمون �سويدان من حماولة اغتيال عندما �أطلق م�سلحون ملثمون
جمهولون النار عليه جنوب مدينة غزة ،ما �أ�سفر عن �إ�صابة مرافقيه بجروح طفيفة .وعلى
الرغم من �أن �سويدان ملح �إىل �أن حماولة االغتيال ت�أتي يف �سياق ال�رصاع بني �أن�صار الرئي�س
حممود عبا�س و�أن�صار القيادي املف�صول من احلركة النائب حممد دحالن� ،إال �أن الناطق
با�سم فتح �أحمد ع�ساف ح ّمل حركة حما�س امل�س�ؤولية عنها.105
• رف�ضت حركة حما�س ت�رصيحات الناطق با�سم حركة فتح �أحمد ع�ساف ب�ش�أن الزج با�سمها
يف �رصاعات فتح الداخلية .ودعت حما�س على ل�سان الناطق با�سمها �سامي �أبو زهري يف
ت�رصيح �صحفي له ،الأجهزة الأمنية �إىل مالحقة املتورطني بهذه ال�رصاعات وتقدميهم
للعدالة.106
• ك�شفت وزارة الداخلية الفل�سطينية يف غزة �أن النتائج الأولية للتحقيق ت�ؤكد �أن حادث �إطالق
النار على م�أمون �سويدان ،القيادي يف حركة فتح بغزة ،وقع على خلفية تنظيمية داخلية
متعلقة بقطع الرواتب لعنا�رص من حركة فتح .و�أ�شارت الداخلية ،يف بيان لها� ،إىل �أن �سويدان
تلقى تهديداً ،ومل يقم ب�إبالغ الأجهزة الأمنية لأخذ الإجراءات الالزمة.107
• �أعلنت هيئة ال�ش�ؤون املدنية الفل�سطينية �أن “�إ�رسائيل” وافقت على �سل�سلة من الت�سهيالت
التجارية ،وعلى حرية احلركة للفل�سطينيني يف قطاع غزة.108
• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن “�إ�رسائيل” تتعامل مع قطاع غزة وحركة حما�س
مب�س�ؤولية وعقالنية ،و�إن “�إ�رسائيل” تعرف كيف متار�س �أ�سلوب الع�صا واجلزرة مع القطاع
ما �سيحد من االنفجار .و�أ�شار يعلون �إىل �أنه “ال توجد م�صلحة لإ�رسائيل بانهيار ال�سلطة
[الفل�سطينية] ،و�أنها ترغب بر�ؤيتها مزدهرة �ضمن تعاون �أمني و�أنها ترغب ب�سلطة
م�ستقرة”.109
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• زار وفد �إيرلندي رفيع امل�ستوى ير�أ�سه وزير ال�ش�ؤون اخلارجية والتجارة ت�شاريل فالناجان
 Charlie Flanaganقطاع غزة لالطالع على حجم الدمار الذي ت�سبب به العدوان الإ�رسائيلي
يف �صيف  .2014و�أعلن الوزير فالناجان عن تقدمي تربع جديد مببلغ � 500ألف يورو
(نحو � 570ألف دوالر) ا�ستجابة ملنا�شدة غزة الطارئة ل�سنة .1102015

الثالثاء2015/2/17 ،

• ر ّد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق على الر�سائل اخلم�سة التي
وجهها مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط توين بلري حلركته
يف �أثناء زيارته الأخرية لقطاع غزة .و�أكد �أبو مرزوق �أن “ال�رشوط التي طرحها بلري هي
�رشوط قبول املجتمع الدويل ،حلركة حما�س ،وكذلك ال�رشوط للإعمار ،وحت�سني م�ستوى
معي�شة �أبناء قطاع غزة” ،م�شريا ً �إىل �أن هذه ال�رشوط لي�س معناها �أن يتعامل معها العدو
ال�صهيوين ،ولذا مل ي�ضع ولو �رشطا ً واحدا ً على “�إ�رسائيل”.111

• قال رئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل �إن ا�ستمرار احلكومة الإ�رسائيلية يف حجز �أموال ال�رضائب
الفل�سطينية يعطل قدرة احلكومة الفل�سطينية على العمل ،لأنها بالكاد ا�ستطاعت تدبر �أمرها
لدفع جزء من رواتب املوظفني بعد االقرتا�ض من البنوك .ودعا احلمد اهلل الإدارة الأمريكية
�إىل بذل �أق�صى اجلهود لإلزام “�إ�رسائيل” بوقف انتهاكاتها بحق الفل�سطينيني والإفراج عن
�أموال ال�رضائب.112

• قال القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل �إن “ %29من الأهداف التي ّ
مت ق�صفها من
االحتالل يف العدوان الأخري على قطاع غزة �أبلغت عنها خمابرات ال�سلطة الفل�سطينية التابعة
لعبا�س” .و�أكد الربدويل ،خالل مقابلة تلفزيونية� ،أن الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة قامت
مبالحقة امل�شبوهني يف التعامل مع االحتالل ،ليتبني بعد ذلك تورط �شخ�صيات “مرموقة”
ومتنفذة يف جهاز املخابرات التابع لل�سلطة بالعمالة.113

• جاء يف تقرير �أ�صدرته �رشكة تريند ميكرو  Trend Microالأمريكية لأمن املعلومات �أن
قرا�صنة فل�سطينيني من قطاع غزة يقفون كما يبدو وراء الهجمات الإلكرتونية التي تعر�ضت
لها “�إ�رسائيل” خالل عام ون�صف م�ضى .و�أو�ضحت ال�رشكة �أن القرا�صنة حاولوا �رسقة
معلومات ح�سا�سة من دوائر حكومية واجلي�ش الإ�رسائيلي و�إحدى امل�ؤ�س�سات الأكادميية.114

• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن الو�ضع بني “�إ�رسائيل” وال�سلطة الفل�سطينية
�أ�شبه بتو�أمني �سياميني وال ميكن ف�صلهما على الرغم من �أنهما انف�صال �سيا�سياً ،وقال �إن
ال�سلطة الفل�سطينية تخلت عن م�س�ؤولياتها يف قطاع غزة بعد احلرب يف �صيف  .2014وقال
78

�شباط /فرباير 2015

يعلون“ :حاولنا بعد اجلرف ال�صامد ال�سماح لل�سلطة الفل�سطينية بالتن�سيق مع م�رص
الدخول �إىل القطاع وهم رف�ضوا (�أي الفل�سطينيون)”.115
• قال وزير اخلارجية الإ�رسائيلية �أفيجدور ليربمان ،يف مقابلة مع موقع واال الإخباري:
“وا�ضح اليوم ،لكل ذي عقل� ،أن كل الأحاديث عن �أن حما�س جاثية على ركبتيها ،وتطلق
الرجاء ،هو كالم هراء فقط” .و�أعلن ليربمان �أن “�أحد االلتزامات التي �س�أطالب بها يف
املفاو�ضات االئتالفية [لت�شكيل احلكومة القادمة] هو الق�ضاء على حكم حما�س .ال ميكن
قبول �إال يكون هذا هدفا ً مركزيا ً للحكومة املقبلة ،ووا�ضح �أننا نقف �أمام جولة رابعة �ض ّد
حما�س .لقد ر�أينا اال�ستعرا�ض الع�سكري يف غزة ،ونحن نعرف �أنهم طوروا طائرات من دون
طيار وقدرات حرب �سايربية [احلرب الإلكرتونية .116”]Cyber Warfare
• وجه تقرير مراقب الدولة العام الإ�رسائيلي يو�سف �شابريا � Yosef Shapiraإىل رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �شبهات خطرية بالف�ساد ،على خلفية ال�رصف الزائد مبئات �آالف
الدوالرات ،يف مقر رئي�س الوزراء الر�سمي ويف بيتيه اخلا�صني يف مدينتي قي�سارية والقد�س
املحتلة ،بني �سنتي  2009و .2013ويو�صي التقرير الر�سمي النيابة بفتح حتقيق �ض ّد نتنياهو
وزوجته.117
•	�أ�شار ا�ستطالع ر�أي� ،أجري حل�ساب معهد �أبحاث الأمن القومي الإ�رسائيلي The Institute
)� ،for National Security Studies (INSSإىل �أن غالبية الإ�رسائيليني ت�ؤمن �أن اجلي�ش
الإ�رسائيلي خ�رس حرب اجلرف ال�صامد .وعد يهودا بن مئري  ،Yehuda Ben Meirالذي
حلل نتائج اال�ستطالع يف م�ؤمتر عقده معهد �أبحاث الأمن القومي الإ�رسائيلي� ،أن “ال�صورة
الأ�شد �إثارة للقلق هي التي تتبدى يف �صفوف ال�شباب ،حيث قال  %39منهم �إن �إ�رسائيل
انت�رصت ،يف حني قال � %44إن حما�س هي التي انت�رصت� .إن خطاب انت�صار �إ�رسائيل يرتاجع
فعليا ً”.118
• قال مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط توين بلري ،يف ت�رصيح
خا�ص ل�صحيفة القد�س� ،إنه لي�س من املمكن �أن تنجح املفاو�ضات يف حال بد�أت يف هذا الوقت،
دون تغيري ظروف الفل�سطينيني �إىل الأح�سن ،وخا�صة يف قطاع غزة .و�أعرب بلري عن
“�صدمته” مما �شاهده يف غزة ،وقال�“ :إنه �أمر غري مقبول ،علينا العمل على تغيري ذلك يف غزة،
و�إال ف�إننا نخلق ظروفا ً الندالع حرب جديدة ،من غري املقبول �أن يعي�ش النا�س بهذه الطريقة،
و�أنا متحم�س لر�ؤية الأو�ضاع تتغري يف القطاع”.119
•	�أعلن االحتاد الأوروبي �أنه دفع ق�سما ً كبريا ً من م�ساعدته ال�سنوية لل�سلطة الفل�سطينية بلغ
 212مليون يورو (نحو  241مليون دوالر) ،وقال االحتاد الأوروبي يف بيان �إن هذا املبلغ
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�سي�ستخدم لدفع رواتب موظفي ال�سلطة الفل�سطينية ،ولتمويل ن�شاطات وكالة الأونروا،
و”لتقدمي اخلدمات الأ�سا�سية للفل�سطينيني يف جماالت الرتبية وال�صحة”.120
الأربعاء2015/2/18 ،

• حذر جيفري فيلتمان  ،Jeffrey Feltmanوكيل الأمني العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية� ،أمام جمل�س الأمن الدويل ،من �أن نق�ص الأموال لإعادة �إعمار غزة قد ين�سف
اجلهود املبذولة لتفادي نزاع جديد يف الأرا�ضي الفل�سطينية .و�أعلن فيلتمان� ،أن اجلهات
املانحة التي وعدت بتقدمي  5.4مليارات دوالر يف م�ؤمتر القاهرة قبل �أربعة �أ�شهر“ ،مل تف ِ
بالق�سم الأكرب من تعهداتها” حتى الآن ،وقال �إن نق�ص الأموال هذا “يلقي بثقل كبري ال ميكن
�أن يتحمله” �سكان غزة.121
•	�أكد �أحمد بحر ،رئي�س املجل�س الت�رشيعي بالإنابة� ،أن الف�صائل الفل�سطينية بات لديها قناعة
�أن املعطل الأ�سا�سي للم�صاحلة هو حممود عبا�س .و�شدد ،يف حوار مع املركز الفل�سطيني
للإعالم ،على �أن احلل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هي االنتخابات ،م�ؤكدا ً �أن عبا�س ما
زال يعطل اجتماع الإطار القيادي امل�ؤقت ملنظمة التحرير ،الذي ّ
مت االتفاق على اجتماعه منذ
�سنة .1222005
• قال رئي�س “املع�سكر ال�صهيوين” �إ�سحق هرت�سوغ �إنه لن يجري مفاو�ضات مع حركة حما�س،
و�إنه يعار�ض �إطالق �رساح �أ�رسى �شاركوا يف عمليات ُقتل فيها �إ�رسائيليون ،كما تعهد ،خالل
جولة قام بها مع �رشيكته يف “املع�سكر ال�صهيوين” ت�سيبي ليفني يف امل�ستعمرات التي تقع يف
حميط قطاع غزة ،بالف�صل بني حما�س وبني “�سكان قطاع غزة” ،وبالعمل على نزع �أ�سلحة
قطاع غزة.123
•	�أ�صدرت املحكمة العليا يف “�إ�رسائيل” قرارا ً ب�أغلبيّة ثمانية ق�ضاة �ض ّد قا�ض ٍواحد ٍُ ،تلغي فيه
قرار جلنة االنتخابات املركزية �شطب تر�شيح النائبة حنني زعبي لدورة الكني�ست املقبلة.124
•	�أقر رئي�س هيئة الأركان الإ�رسائيلية غادي �آيزنكوت �سل�سلة تعديالت يف قيادة اجلي�ش
الإ�رسائيلي� ،شملت �إعفاء قائد املنطقة اجلنوبية يف اجلي�ش ،والتي ت�رشف على قطاع غزة،
�سامي ترجمان  Sami Turgemanمن من�صبه ،وعني بدالً منه �أيال زمري ،Eyal Zamir
ال�سكرتري الع�سكري لرئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو .و�شملت التغيريات يف اجلي�ش تعيني
عميكام نوركني  Amikam Norkinيف من�صب رئي�س هيئة التخطيط الع�سكرية ،ومتري هيمان
 Tamir Heymanقائدا ً للفيلق ال�شمايل ،وكذلك قائدا ً للكليات الع�سكرية.125

•	�أكدت منظمة �أ�صدقاء الإن�سان الدولية  ،Friends of Humanity Internationalيف تقرير
�أ�صدرته عن الواقع امل�أ�ساوي لل�سكان الفل�سطينيني وال�سوريني املحا�رصين يف خميم الريموك،
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�أن املخيم �شهد منذ بداية ح�صاره يف  2013/7/22حتى  2015/2/18حدوث  166حالة وفاة.
وقالت املنظمة �إن  2,651من الالجئني الفل�سطينيني ق�ضوا منذ بداية الأزمة يف �سورية؛
معظمهم على �أيدي القوات النظامية ،ق�صفا ًوقن�صا ًوجوعا ًوتعذيباً .و ّ
مت اعتقال  818فل�سطينياً،
ُقتل منهم يف ال�سجون � 293شخ�صا ً.126
اخلمي�س2015/2/19 ،

•	�أ�صدرت خم�سة ف�صائل فل�سطينية (اجلبهتان ال�شعبية والدميوقراطية� ،إىل جانب حزب
ال�شعب ،وفدا ،واملبادرة الوطنية) بيانا ً ا�ستهجنت فيه االتفاقية التي �أبرمت بني ال�سلطة
الفل�سطينية و”�إ�رسائيل” ،والتي يفرت�ض �أن ت�ستمر ملدة ع�رشين عاماً ،وتق�ضي با�سترياد
 4.75مليار م 3من الغاز الطبيعي من “�إ�رسائيل” �إىل ال�سلطة الفل�سطينية ،بقيمة تتجاوز
 1.2مليار دوالر ،وعدتها “ا�ستهتارا ً وا�ضحا ً باجلهود التي ّ
مت التوافق عليها وطنياً ،والتي
تدعو للتوجه �إىل املجتمع الدويل من �أجل حتديد �سقف زمني لإنهاء االحتالل ،مبا ال يتجاوز
العامني ولي�س  20عاما ً”.127
• دعا النائب عن اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني جميل املجدالوي ،يف مقابلة مع ف�ضائية
القد�س ،حركة حما�س �إىل مغادرة املعابر يف قطاع غزة ،وت�سليمها حلكومة التوافق الوطني
دون �رشوط م�سبقة .وحول ملف امل�صاحلة الفل�سطينية ،قال“ :ال توجد معوقات جدية،
املعوقات هو تردد قيادة فتح يف �إمتام هذه الزيارة [لقطاع غزة] ،لأن كل القوى جاهزة �سواء
للم�شاركة عرب من ميكن �أن ي�أتي مع الوفد من رام اهلل �أو من �سي�شارك يف غزة ،لأنه كما يعرف
اجلميع هناك بع�ض القيادات مثل قيادة اجلبهتني ال�شعبية والدميقراطية وغريها ال ت�سمح لها
�إ�رسائيل باالنتقال من ال�ضفة �إىل غزة �أو العك�س”.128
•	�أعلن وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �أن حكومة بالده �ستعزز التعاون الأمني مع
الهند .وجاء هذا الإعالن ُبعيد لقاء عقده يعلون مع رئي�س احلكومة الهندية ناريندرا مودي
 Narendra Modiيف ظ ّل �أحاديث عن �إبرام �صفقات ت�سليحية وتكنولوجية بقيمة  1.5مليار
دوالر.129
• قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،يف اجتماع انتخابي� ،إن ليفني “خطر على
الدميوقراطية” لأنها ذهبت للقاء الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س من دون �إذنه ،وخالفا ً
لقرار احلكومة ،وذلك بعد �أيام معدودة على م�صاحلته مع حما�س .وردت ليفني بالقول
�إن نتنياهو “الذي خنع حلما�س يف امليدان الع�سكري وخ�رس لأبو مازن يف امليدان ال�سيا�سي،
هو �آخر من يحق له �أن يعطي �أيا ً كان در�سا ً يف الأخالق عن الأمن ،كنت هناك (يف احلكومة)
و�أعرف ذلك”.130
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• قالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية جنيفر ب�ساكي “نحن قلقون ب�شدة من قدرة
ال�سلطة الفل�سطينية على اال�ستمرار �إذا مل يح�صلوا على الأموال قريباً� ،سواء كانت عن طريق
ا�ستمرار التحويل الإ�رسائيلي لعوائد ال�رضائب الفل�سطينية �أو املزيد من م�ساعدات املانحني”.
وحذرت ب�ساكي من �أنه �إذا ما ا�ضطرت ال�سلطة الفل�سطينية �إىل �إيقاف التن�سيق الأمني مع
الإ�رسائيليني �أو حتى لو قررت حله �أو ت�رسيحه (اجلهاز الأمني) —كما قالوا ب�أنهم �سيفعلون
ما مل ي�ستلموا عوائد �إ�ضافية (من ال�رضائب الفل�سطينية)— فيمكن �أن نواجه �أزمة ميكن �أن
ت�ؤثر ب�شكل خطري على كل من الفل�سطينيني والإ�رسائيليني مع احتمال ح�صول تداعيات
خطرية ت�ؤثر عليهما وعلى املنطقة.131

•	�أعلنت جمموعة كالياين  Kalyani Groupال�صناعية الهندية ،عن م�رشوع �رشاكة مع �رشكة
رفائيل  Rafaelلأنظمة الدفاع املتطورة الإ�رسائيلية لت�صنيع �أنظمة �صاروخية متطورة
وتقنيات �أخرى .وقال املدير العام للمجموعة الهندية بابا كالياين � ،Baba Kalyaniإن �رشكته

�ستمتلك  %51من امل�رشوع ،وهو من �أوائل امل�شاريع يف هذا املجال منذ ُرفعت القيود عن

اال�ستثمارات اخلارجية يف قطاع الدفاع العام املا�ضي.132

اجلمعة2015/2/20 ،

• اختتم رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل زيارته للكويت بعد تعهد كويتي مب�ساعدة
�شهرية تبلغ  14مليون دوالر.133

•	�أكد النائب يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني حممد دحالن �أالّ عالقة له ر�سميا ً مع حركة
حما�س ،و�إمنا تربطه عالقات مع بع�ض قياداتها من �أجل م�ساعدة قطاع غزة .وقال دحالن
“ال يخفى على �أحد الو�ضع املزري الذي و�صلت �إليه احلالة الفل�سطينية بقيادة عبا�س ،حالة
انق�سام بني ال�سلطة وغزة ،حالة فرقة وعداء وحالة خالفات يف حركة فتح ،لقد �أُخرجت من
حركة فتح لكني �س�أظل يف حركة فتح� ،أخدمها و�أخدم �أبناءها”.134

• قال وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان ،يف حوار له مع القناة الإ�رسائيلية الثانية،
�إن خطاب نتنياهو يف الكوجنر�س حول امللف النووي الإيراين ال �أهمية له ،بل هو جمرد
خطاب وحماوالت لك�سب املزيد من الأ�صوات ،و�سخر من اخلطاب و�أهميته بالقول “لي�س
با�ستطاعتنا الق�ضاء على حما�س ،فكيف �سنواجه �إيران؟”.135

•	� ّأجل الربملان الإيطايل جل�سة كانت خم�ص�صة ملناق�شة م�رشوع قرار االعرتاف بالدولة
الفل�سطينية ،ومل يحدد الربملان موعدا ً للت�صويت على القرار ،و�سط انق�سام حول �صيغة
االعرتاف بالدولة الفل�سطينية .و�أوردت وكالة �أنباء �آكي )Adnkronos International (AKI
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الإيطالية نقالً عن م�صادر �سيا�سية يف روما �أن احلزب الدميوقراطي احلاكم يدعو لالعرتاف
الأحادي بالدولة الفل�سطينية ،بينما ت�شرتط �أحزاب اليمني ،مبا فيها حزب ميني الو�سط
اجلديد �ضمن االئتالف احلاكم ،باعرتاف م�رشوط با�ستئناف مفاو�ضات ال�سالم مع اجلانب
الإ�رسائيلي.136

ال�سبت2015/2/21 ،

• قال الأمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي ،ردا ً على �س�ؤال حول القرار الذي
�صدر عن حمكمة م�رصية ،باعتبار كتائب الق�سام حركة “�إرهابية”�“ ،أنا ال �أعلق على �أحكام
الق�ضاء ...لكن كتائب الق�سام وغريها من كتائب املقاومة الفل�سطينية التي تت�صدى لالحتالل
الإ�رسائيلي لي�ست �إرهابية ،واملقاومة حقّ م�رشوع لها مئة يف املئة ،ولي�س هناك خلط على
الإطالق بني املقاومة والإرهاب”.137

• ا�ستهجن ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق مطالبة القيادي يف
اجلبهة ال�شعبية جميل املجدالوي حلركته مبغادرة املعابر وت�سليمها حلكومة التوافق دون
�رشوط م�سبقة .وقال �أبو مرزوق ،عرب ح�سابه يف موقع الفي�س بوك“ :ولعل الأمر مير عند
البع�ض مرور الكرام ،على اعتبار �أن حركة حما�س هي احلكومة ،واحلكومة هي موظفوها،
واملوظفون عنا�رص تنظيمية ،يجب �أن يجري عليهم ما يجري على الوزراء ورئي�سهم”.
وطالب �أبو مرزوق املجدالوي �أن يف�رس له املق�صود بان�سحاب حركة حما�س من املعرب،
و�إي�ضاح �إن كان ذلك يعني ان�سحاب نفوذها �أم �سحب موظفي املعرب لي�شاركوا زوجاتهم
جلي ال�صحون وتنظيف املنازل ،وفق قوله.138

• ق�ضت حمكمة م�رصية برباءة �سامح فهمي ،وزير النفط امل�رصي الأ�سبق ،بعد �إعادة حماكمته
يف ق�ضية بيع الغاز الطبيعي لـ”�إ�رسائيل” ب�أقل من �سعر ال�سوق .كما بر�أت حمكمة جنايات
القاهرة خم�سة متهمني �آخرين من وزارة النفط يف اجلل�سة نف�سها.139

• هدد حجة الإ�سالم جمتبي ذو النور  ،Mojtaba Zolnoorممثل املر�شد الأعلى للجمهورية
الإيرانية يف احلر�س الثوري ،بـ”تدمري تل �أبيب يف غ�ضون �أقل من ع�رش دقائق يف حال ارتكب
النظام ال�صهيوين (�إ�رسائيل) خط�أً” .ولفت ذو النور �إىل �أن ال�صهاينة جبناء ،ومل ي�ستطيعوا
مقارعة حركة حما�س ،و”�أن قوة حما�س وحزب اهلل ت�ساوي جزءا ً �صغريا ً من قوة �إيران
الع�سكرية.140”...
•	�أكدت منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) The United Nations Children’s Fund

)� (UNICEFأن �سوء معاملة الأطفال الفل�سطينيني املعتقلني ما يزال �سيا�سة منهجية ووا�سعة
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النطاق داخل نظام االحتجاز الع�سكري الإ�رسائيلي .وقالت املنظمة ،يف تقرير جديد لها� ،إن
الأدلة التي جمعتها احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال – فرع فل�سطني خالل �سنة 2014
تظهر �أن �أكرث من ثالثة �أرباع الأطفال الفل�سطينيني املحتجزين تعر�ضوا ل�شكل من �أ�شكال
العنف اجل�سدي خالل فرتة اعتقالهم وا�ستجوابهم ،ون�صفهم تعر�ض للتفتي�ش العاري ،ويف
حرم الأطفال من احل�صول على امل�شورة القانونية.141
 %93من احلاالت ُ

• �أظهرت نتائج درا�سة �أجرتها منظمة جفاهيم  Gvahimالإ�رسائيلية ،وهي منظمة غري حكومية
تعمل على دمج املهاجرين اليهود الأكادمييني يف املجتمع الإ�رسائيلي� ،أن  %40من املهاجرين
�إىل “�إ�رسائيل” يفكرون يف العودة �إىل البلدان التي جاءوا منها .و�شملت الدرا�سة � 300أكادميي
من اليهود الوافدين �إىل “�إ�رسائيل”.142

الأحد2015/2/22 ،

• قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �إن املقاومة الفل�سطينية،
وعلى ر�أ�سها كتائب الق�سام� ،أقوى بكثري مما كانت عليه يف احلرب الأخرية .وك�شف عن
امتالك حركته وجناحها الع�سكري ،كتائب الق�سام� ،أدوات و�أ�سلحة ا�سرتاتيجية قادرة على
مباغتة ومفاج�أة االحتالل ال�صهيونية يف �أي معركة قادمة .وجدد هنية الت�أكيد على �أن حركته
لي�س لها �أي تدخل ع�سكري �أو �أمني يف م�رص و�أن اجلي�ش امل�رصي لي�س عدواً ،لكنه �أبدى
عدم ر�ضا حركته عن احل�صار وفر�ض املنطقة العازلة ،وقال م�ستدركاً“ :هذا لي�س معناه �أن
نتحول بالبندقية للجي�ش امل�رصي”.143
• قال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد ا�شتية �إن ال�سلطة الفل�سطينية على “حافة
االنهيار” ،لعدم قدرتها على االلتزام بدفع رواتب موظفيها و�إعادة �إعمار قطاع غزة ،م�شريا ً
�إىل �أن �أموال �إعمار غزة مل ي�صل منها �سوى .144%2
• �أعلنت “�إ�رسائيل” �أنها تو�صلت �إىل اتفاق مع الواليات املتحدة للح�صول على  14طائرة مقاتلة
�أمريكية �إ�ضافية من نوع �أف� 35-أو  .F-35وك�شفت وزارة الدفاع الإ�رسائيلية يف تغريدة على
موقع تويرت � Twitterأن “قيمة هذا الطلب �ست�صل �إىل نحو  3مليارات دوالر مبتو�سط �سعر
 110ماليني دوالر لكل مقاتلة” .و�أكدت املرا�سلة الع�سكرية للإذاعة العامة �أن هذا املبلغ ي�شمل
املعدات والأ�سلحة و�صيانة الطائرات وتدريب مقاتليها.145
• حذرت وكالة الأونروا من عدم مقدرتها على م�ساعدة ال�سكان النازحني بفعل احلرب الأخرية
التي �شنتها “�إ�رسائيل” �ض ّد قطاع غزة ،وقالت �إنها بحاجة ما�سة ملبلغ طارئ قدره مئة مليون
دوالر من �أجل م�ساعدتهم.146
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الإثنني2015/2/23 ،
•

•

•

•

•

•

•

�أمرت هيئة حملفني �أمريكية منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية بدفع �أكرث من
 218.5مليون دوالر ،بعدما قالت �إنهما “قدمتا دعما ً ماديا ً لإرهابيني” خالل �ستة حوادث
�إطالق نار وتفجري قنابل يف القد�س خالل الفرتة  .2004–2002و�أيدت هيئة املحلفني ع�رش
�أ�رس �أمريكية رفعت الدعاوى .وقد يزيد املبلغ لثالثة �أمثاله مبوجب القانون الأمريكي ملكافحة
الإرهاب.147
ذكر جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي �أنه قام يف كانون الثاين /يناير  ،2015مب�ساعدة اجلي�ش
الإ�رسائيلي ،باعتقال خلية تابعة حلركة حما�س كانت تعمل يف مدينة اخلليل يف ال�ضفة الغربية،
خطط �أفرادها ل�ش ّن عمليات خمتلفة �ض ّد �إ�رسائيليني ،مبا يف ذلك عمليات تفجريية.148
قال وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان مفيد احل�ساينة ،يف بيان �صحفي� ،إن الأموال التي
خ�ص�صت لإعادة �إعمار قطاع غزة يف امل�ؤمتر الذي عقد يف القاهرة ،مل ي�صل منها حتى اللحظة
�إال  200مليون دوالر من �أ�صل  5.4مليار دوالر التي وعدت بها من الدول املانحة.149
قال القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل �إن قطاع غزة “لن يكون كب�ش فداء لأي حماقة
�إ�رسائيلية جمددا ً” ،م�ؤكدا ً �أن حركته اليوم “�أكرث قدرة على ال�صمود من ذي قبل ،و�ستل ّقن
االحتالل در�سا ً كبريا ً �إذا ما �أقدم على �أي اعتداء” .و�أكد الربدويل �أن كل ما ي�شاع يف الإعالم
امل�رصي هو حم�ض �أكاذيب و�شائعات �أو حماولة ا�ستجداء دعم من اخلارج ،وقال “نحن ل�سنا
خائفني من ت�سخني الإعالم امل�رصي �ض ّد غزة ،كما حدث و�أن ّ
�سخن ال�ساحة الليبية ،لكن لن
ن�صمت لو امتدت �إلينا �أي يد ،وال نقبل �أن يعتدى علينا”.150
ازدادت ور�ش البناء يف امل�ستعمرات الإ�رسائيلية بال�ضفة الغربية بن�سبة  %40يف �سنة ،2014
وبلغ ا�ستدراج العرو�ض لبناء م�ساكن جديدة �أعلى م�ستوى له يف ع�رش �سنوات كما ذكرت
منظمة ال�سالم الآن  Peace Nowالإ�رسائيلية .وبد�أت عملية بناء  3,100وحدة �سكنية
يف �سنة  2014يف م�ستعمرات ال�ضفة الغربية ،و�أطلقت عمليات ا�ستدراج عرو�ض لبناء
 4,485م�سكنا ً يف امل�ستعمرات.151
نفذت �رشكة الكهرباء الإ�رسائيلية تهديدات بخف�ض كمية الكهرباء التي تقوم بتزويدها
لأرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية ،ب�سبب الديون املرتاكمة على ال�سلطة ،من خالل �رشكات
الكهرباء املُزودة لفل�سطني .وقطعت التيار الكهربائي بالكامل عن مدينتي جنني ونابل�س
�شمال ال�ضفة الغربية.152
قالت م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف والرتاث ،يف بيان لها� ،إن بلدية االحتالل يف القد�س ر�صدت
يف الآونة الأخرية مبلغ �أربعة ماليني �شيكل (نحو مليون دوالر �أمريكي) لإقامة “مغت�سل
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توراتي ” على جبل الطور ،يف موقع الب�ؤرة اال�ستيطانية معاليه هزيتيم املقامة يف
حي ر�أ�س العمود املقد�سي.153
الثالثاء2015/2/24 ،
•

•

•

•

•

•

جدد �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،ت�أكيد حما�س على عدم
التدخل يف ال�ش�أن الداخلي مل�رص وحر�صها على �أمن وا�ستقرار م�رص .وقال هنية ،يف كلمة
نوجه ر�سالة للمجتمع الدويل والإقليم نحن يف حركة حما�س
له خالل م�ؤمتر عقد يف غزةّ “ :
وقطاع غزة ال نقبل من �أحد �أن يخلط الأوراق ،فاملقاومة مقاومة والإرهاب �إرهاب .مقاومتنا
م�رشوعة وم�س�ؤولة وحكيمة وحددت معركتها و�سيا�ستها وبو�صلتها وحدودها”.154
قالت ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير حنان ع�رشاوي �إن “منظمة التحرير الفل�سطينية
وال�سلطة قررتا اال�ستئناف على القرار الق�ضائي ال�صادر عن حمكمة �أمريكية بتعوي�ض
�ضحايا العمليات التفجريية.155”...
ك�شف وزير الإ�سكان الإ�رسائيلي �أوري �أريل عن خطة �أعدتها وزارته ،تت�ضمن بناء �أكرث
من � 48ألف وحدة �إ�سكان جديدة يف م�ستعمرات ال�ضفة الغربية ،و� 15ألف وحدة �أخرى يف
�رشقي القد�س .و�أو�ضحت الوزارة �أن خطتها ت�شمل مناطق �أخرى لبناء ما جمموعه � 279ألف
وحدة �إ�سكان.156
رف�ض رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو دعوة لالجتماع مع الدميوقراطيني يف
جمل�س ال�شيوخ الأمريكي خالل زيارته لوا�شنطن يف بداية �شهر �آذار /مار�س  .2015وكتب
نتنياهو ر�سالة �إىل ال�سيناتور ريت�شارد دوربن  ،Richard Durbinوال�سيناتور ديان
فين�شتاين  ،Dianne Feinsteinقائالً“ :على الرغم من تقديري ال�شديد لدعوتكما الكرمية
لالجتماع مع �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الدميقراطيني �أعتقد �أن القيام بذلك يف هذا التوقيت قد
يعقد �سوء الفهم فيما يتعلق بالزيارة املقبلة”.157
ك�شفت القناة العا�رشة يف التلفزيون الإ�رسائيلي النقاب عن �أن “�إ�رسائيل” رف�ضت التوقيع
على اتفاق مع ال�صني ال�ستجالب ع ّمال بناء من ال�صني �إىل “�إ�رسائيل” ،وذلك ب�سبب ا�شرتاط
ال�صني على “�إ�رسائيل” عدم ت�شغيل العمال يف عمليات البناء يف امل�ستعمرات الإ�رسائيلية
الواقعة يف ال�ضفة الغربية.158
ك�شفت م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف والرتاث النقاب عن خمطط �إ�رسائيلي لبناء �ستة فنادق،
ب�سعة  1,330غرفة فندقية ،بالإ�ضافة �إىل واجهات ومراكز جتارية و�سياحية ومطاعم ومقا ٍه،
وقاعات لالجتماعات واملنا�سبات اجلماهريية ،على قمة جبل املكرب ،يف اجلهة اجلنوبية املطلة
على امل�سجد الأق�صى.
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وتقع الأر�ض على مقربة من مقر املندوب ال�سامي الربيطاين على م�ساحة نحو  75دومنا ً
(� 75ألف م ،)2ومب�ساحة بنائية �إجمالية ت�صل �إىل نحو � 130ألف مرت مربع.159

• قال وزير اخلارجية القطري خالد العطية ،يف كلمة م�سجلة بثت خالل م�ؤمتر عقد يف مدينة
غزة� :إن “امل�ستقبل لل�سالم باملنطقة بالرغم من ك ّل ما يعرب عنه امل�شهد احلايل من تناق�ض،
لذلك يتعني وجود عمل عربي م�شرتك لل�ضغط على املجتمع الدويل لإجبار �إ�رسائيل على �إنهاء
االحتالل للأرا�ضي الفل�سطينية وفقا ً ملبد�أ ح ّل الدولتني وقرارات ال�رشعية الدولية ومبادرة
ال�سالم العربية”.160
•	�أعلن االحتاد الأوروبي عن تربع جديد بقيمة خم�سة ماليني يورو (نحو  5.7مليون دوالر
�أمريكي) لربنامج الأونروا لإيجاد فر�ص العمل يف قطاع غزة .وقد قدم االحتاد الأوروبي
حتى الآن نحو  19.5مليون يورو (نحو  22.1مليون دوالر �أمريكي) لربنامج �إيجاد فر�ص
العمل يف غزة منذ �سنة .1612011
الأربعاء2015/2/25 ،

• ك�شفت القناة الثانية يف التلفزيون الإ�رسائيلي النقاب عن �أن مراقب الدولة العام الإ�رسائيلي
يو�سف �شابريا يقوم بالتحقيق يف ف�شل ا�ستخباراتي �إ�رسائيلي يف م�س�ألة الأنفاق التي
ا�ستخدمتها حركة حما�س خالل العدوان الأخري �ض ّد قطاع غزة يف �صيف �سنة .1622014
• رف�ض القيادي بحركة حما�س �صالح الربدويل اجتماع املجل�س املركزي ملنظمة التحرير
املزمع انعقاده بداية �آذار /مار�س  ،2015م�ؤكدا ً �أن هذا االنعقاد خمالف ملا ّ
مت االتفاق عليه يف
اتفاق امل�صاحلة ،وحماولة للهروب من االلتزام بتفعيل الإطار القيادي املوحد ملنظمة التحرير.
كما نفى الربدويل تلقي حركته �أي دعوة ب�ش�أن امل�شاركة يف �أعمال اجتماع املجل�س.163
• قالت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني �إن ما لديها من معلومات ي�شري �إىل �إمكانية معاجلة
ال�سلطة الفل�سطينية جلزء من الإ�شكاليات يف قطاع غزة وتوفر موازنات لها .وقالت اجلبهة،
يف بيان لها“ ،لكن هناك قرار �سيا�سي ولوبي له م�صاحله اخلا�صة بتهمي�ش القطاع وبقاء
الو�ضع على ما هو عليه”.164
•	�أفاد مكتب �ش�ؤون الالجئني يف حركة حما�س ب�أن عدد الالجئني الفل�سطينيني الفارين من
�سورية �إىل لبنان بلغ حتى �شهر كانون الثاين /يناير  2015نحو � 44ألف الجئ.165
• قال وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية الفل�سطينية ال�شيخ يو�سف ادعي�س �إن �إ�رضام النار يف
م�سجد الهدى يف قرية جبعة ،قرب بيت حلم ،هو االعتداء رقم  147الذي تتع ّر�ض له املقد�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية على �أيدي امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية ،مبا فيها القد�س ،خالل ال�سنة
الأخرية.166
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• نفى من�سق �ش�ؤون احلكومة الإ�رسائيلية يف ا لأرا�ضي الفل�سطينية يو�آف مردخاي
 Yoav Mordechaiوجود �أي تن�سيق �إ�رسائيلي مع حما�س يف قطاع غزة ،وقال �إن “مندوب
ال�سلطة الفل�سطينية يف القطاع ،ير�سل قائمة باالحتياجات والطلبات لليوم التايل ،ونحن �إما
نوافق عليها �أو نرف�ض بع�ضها”.167
•	�أ�س�س ع�ضو الكني�ست الإ�رسائيلي من حزب الليكود مو�شيه فيجلني  Moshe Feiglinحزبا ً
جديدا ً �أطلق عليه ا�سم “احلركة اليهودية الإ�رسائيلية”.168
• ن�رش مراقب الدولة العام الإ�رسائيلي يو�سف �شابريا تقريرا ً عن �أزمة ال�سكن يف “�إ�رسائيل”.
ويدر�س التقرير �سوق العقارات خالل الفرتة املمتدة ما بني �سنتي  .2013–2008وبح�سب
التقرير ف�إنه “مل يتم التو�صل �إىل �أي ح ّل لو�ضع ح ّد الرتفاع الأ�سعار ،الذي و�صل �إىل %55
لل�رشاء و %30للإيجارات” .و�أكد �شابريا �أن ارتفاع الأ�سعار �أ�رضت بـ � 470ألفا ً من الأ�رس
الأكرث فقرا ً يف “�إ�رسائيل”.169
• قالت وزيرة خارجية االحتاد الأوروبي فيديريكا موجرييني �إن خطتها امل�ستقبلية لإحياء
عملية ال�سالم بني الفل�سطينيني و”�إ�رسائيل” تقوم على مبد�أين �أ�سا�سيني؛ �أوالً ،تفعيل الإطار
والإجماع الدويل ،من خالل تفعيل عمل ون�شاط اللجنة الرباعية .ثانياً ،تفعيل دور الدول
العربية يف عملية ال�سالم .وقالت �إنها �سوف تبد�أ يف تنفيذها بعد االنتخابات الإ�رسائيلية يف
�آذار /مار�س .1702015
• قال وزير اخلارجية الأمريكية جون كريي “�إن الفل�سطينيني غري م�ؤهلني ليكونوا دولة
كي ي�ستطيعوا التقدم لالن�ضمام �إىل املحكمة اجلنائية الدولية” .و�أ�ضاف كريي�“ :أخربنا
رصف غري
الفل�سطينيني ب�أ�شد العبارات �أننا نرى �أن طلب ان�ضمامهم للجنائية الدولية ت� ّ
منا�سب ،وهو �سلوك فظيع �سيكون له نتائج �سلبية منها احتمال قطع م�ساعدات الواليات
املتحدة عنه [ال�سلطة الفل�سطينية]”.171
اخلمي�س2015/2/26 ،

• حذرت ثالثون وكالة �إغاثة دولية عاملة يف قطاع غزة من �أن “العمليات القتالية �ست�ست�أنف
حتما ً �إذا مل يحرز تقدم و�إذا مل تتم معاجلة الأ�سباب اجلذرية لل�رصاع” .وقالت ،يف بيان
م�شرتك“ ،نحن ،كوكاالت للأمم املتحدة ومنظمات غري حكومية دولية عاملة يف غزة ،قلقون
من التقدم املحدود يف �إعادة بناء معي�شة �أولئك الذين ت�رضروا” من العدوان الإ�رسائيلي
الأخري على قطاع غزة يف �صيف .1722014
•	�أ�رضم �أع�ضاء يف جماعة يهودية تطلق على نف�سها ا�سم “دفع الثمن” )Tag Mehir (price tag
ّ
وخطوا �شعارات م�سيئة لل�سيد امل�سيح
النار يف كني�سة “جبل �صهيون” يف �رشقي القد�س،
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عليه ال�سالم على جدرانها .و�أ�صدرت منظمة التحرير الفل�سطينية بيانا ً ح ّملت فيه احلكومة
الإ�رسائيلية امل�س�ؤولية عن هذه االعتداءات.173
•	�أعلنت اليابان عن تقدمي تربع بقيمة  32.2مليون دوالر لوكالة الأونروا؛ و�سيعمل هذا
التربع على دعم احتياجات الإغاثة والإنعا�ش امللحة يف قطاع غزة ،وعلى امل�ساعدة الطارئة
لالجئني الفل�سطينيني املت�رضرين من الأزمة يف �سورية ،وعلى ا�ستمرارية خدمات الأونروا
ال�رضورية يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية ولبنان و�سورية والأردن.174
• قال م�ساعد رئي�س �سلطة الطاقة ظافر ملحم� ،إن �رشكة الكهرباء الإ�رسائيلية �أبلغت ال�سلطة
الفل�سطينية ر�سميا ً قرارها تخفي�ض الأحمال بن�سبة  %50عن التجمعات ال�سكانية يف مناطق
ال�سلطة .وقال علي حمودة ،امل�س�ؤول يف �رشكة كهرباء القد�س� ،إن ادعاء اجلانب الإ�رسائيلي
ب�أن الديون و�صلت �إىل ملياري �شيكل (�أكرث من ن�صف مليار دوالر) مبالغ فيه ،و�إن هناك
دعاوى ق�ضائية بني �رشكته وال�رشكة الإ�رسائيلية .و�أو�ضح �أن ال�سبب احلقيقي وراء قطع
التيار هو �سيا�سي.175
• قال وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطيني مفيد احل�ساينة �إن عدم ت�سليم احلكومة �إدارة
معابر قطاع غزة من �أحد �أهم الأ�سباب التي �أف�ضت �إىل بطء �شديد يف عملية �إعادة الإعمار.176
• زعم جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي اعتقال خليتني نفذتا عمليات �إطالق نار باجتاه �أهداف
�إ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية خالل �شهري كانون الأول /دي�سمرب  2014وكانون الثاين/
يناير  ،2015و�أنه ّ
مت خالل العملية م�صادرة خم�س بنادق وم�سد�س وذخرية.177
• قال القيادي يف حركة حما�س با�سم نعيم �إن العديد من الدول التي تتوا�صل مع حما�س� ،سواء
على ال�صعيد ال�سيا�سي �أم من خالل الو�ضع امليداين يف قطاع غزة ،ال ترغب وال تت�شجع
للإف�صاح �أو الإعالن عن هذه االت�صاالت لدواعي خا�صة بها.178
• قالت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �إن احل�صار امل�شدد على خميم الريموك دخل
يومه الـ  600على التوايل ،يف ظ ّل تفاقم الأزمات املعي�شية وال�صحية داخل املخيم ،وارتفعت
ح�صيلة ال�ضحايا الذين توفوا ب�سبب الق�صف واال�شتباكات واحل�صار يف املخيم �إىل
� 1,105ضحية ،بينهم  169توفوا ب�سبب نق�ص التغذية والرعاية الطبية.179
• وقعت وزارة املياه والري الأردنية اتفاقية تنفيذ املرحلة الأوىل من م�رشوع ناقل البحر
الأحمر – امليت مع اجلانب الإ�رسائيلي بح�ضور ممثلني عن البنك الدويل The World Bank
والواليات املتحدة الأمريكية على اجلانب الأردين يف منطقة البحر امليت.180
• قالت منظمة �أوك�سفام  ،Oxfamيف بيان لها� ،إن �إعادة �إعمار قطاع غزة قد ي�ستغرق مئة عام
ح�سب املعدالت احلالية� ،إن مل يت ّم رفع احل�صار .و�أ�ضافت �أن قطاع غزة يحتاج �أكرث
89

اليوميات الفل�سطينية
من � 800ألف �شاحنة من املواد الالزمة لبناء املن�ش�آت التي دمرت وت�رضرت بفعل احلروب
املتكررة ومرور �سنوات من احل�صار.181
اجلمعة2015/2/27 ،

• قال الرئي�س ال�سابق جلهاز املو�ساد مائري دغان � Meir Daganإن احلرب الأخرية التي �شنتها
“�إ�رسائيل” �ض ّد قطاع غزة يف �صيف �سنة  2014كانت ف�شالً ُمدوياً ،و�إن ما متكنت “�إ�رسائيل”
من احل�صول عليه هو هدنة مع حما�س .وقال دغان �إن ما يهم نتنياهو هو التقاط ال�صور مع
اخلرائط الع�سكرية .و�شدد على �أنه كان يتحتّم على “�إ�رسائيل” ح�سم املعركة �ض ّد حما�س،
وجلب رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ،برعاية اجلامعة العربية ،لكي ُيدير الأمور يف قطاع
غزة.182
• قالت حركة حما�س� ،إن ت�رصيحات الرئي�س ال�سابق جلهاز املو�ساد مائري دغان ب�أن نتنياهو
ف�شل يف العدوان الأخري على قطاع غزة متثل “اعرتافا ً بانت�صار املقاومة الفل�سطينية”.183
•	�أكد وا�صل �أبو يو�سف ،الأمني العام جلبهة التحرير الفل�سطينية ،ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير ،على �أهمية انعقاد املجل�س املركزي الفل�سطيني يف هذه املرحلة ،حيث �سي�رشع يف
“مراجعة �شاملة” لكل �أ�شكال العالقة مع االحتالل الإ�رسائيلي ،مبا يف ذلك التن�سيق الأمني،
والعالقة االقت�صادية ،يف ظل حرب االحتالل املفتوحة �ض ّد ال�شعب والقيادة الفل�سطينية.184
• ا�ستغرب ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف حركة حما�س �سامي خاطر الزج با�سم حركته يف اخلالف
الدائر هذه الأيام بني قيادات احلركة الإ�سالمية يف الأردن ،وقال�“ :إن هذا الزج ينم عن �أحد
�أمرين� :إما �أنه من طرف جهات مغر�ضة تريد الإ�ساءة حلما�س واملقاومة الفل�سطينية� ،أو من
�أطراف ال متتلك املعلومات الكافية”.185
• �ص ّوت جمل�س النواب الإيطايل ب�أغلبية �ساحقة ( 300ع�ضو مقابل  45ع�ضواً) ل�صالح قرار
غري ملزم للحكومة ،يدعو احلكومة �إىل رعاية االعرتاف بفل�سطني كدولة دميوقراطية ذات
�سيادة داخل حدود  ،1967على �أن تكون القد�س عا�صمة م�شرتكة ،مع الأخذ يف االعتبار متاما ً
امل�صالح امل�رشوعة لـ”دولة �إ�رسائيل”.186

ال�سبت2015/2/28 ،

• ق�ضت حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة باعتبار حركة حما�س “منظمة �إرهابية” .وقالت
املحكمة يف حيثيات حكمها ال�صادر �إنه ثبت يقينا ً �أن احلركة ارتكبت على �أر�ض م�رص �أعمال
تخريب واغتياالت وقتل �أبرياء من املدنيني و�أفراد من القوات امل�سلحة وال�رشطة.
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و�أ�ضافت املحكمة �أنه ثبت تورط حما�س يف انفجارات العري�ش التي �أودت بحياة  25جندياً،
كما ّ
مت ر�صد مكاملات متبادلة ما بني “عنا�رص �إرهابية” تابعة للحركة يتبادلون التهاين بعد
احلادث ،ف�ضالً على �أن ال�صواريخ امل�ستخدمة يف تلك العملية ال توجد �إال بقطاع غزة.187
•	�أكدت رئا�سة املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �أن قرار حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة بحق
حما�س �سيا�سي ،وخمالف لقواعد القانون الدويل الذي يعرتف ب�رشعية املقاومة وحقها يف
الدفاع عن نف�سها .وطالبت رئا�سة املجل�س ،يف ت�رصيح �صحفي �صادر عن املكتب الإعالمي،
جامعة الدول العربية بالتدخل الفوري والعاجل من �أجل ت�صحيح اخلط�أ الذي ارتكبه النظام
امل�رصي ممثالً مبحكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة ،والذي �صنّف حركة مقاومة فل�سطينية
ب�أنها “منظمة �إرهابية”.188
• و�صفت حركة حما�س قرار حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة اعتبار احلركة “منظمة �إرهابية”

ب�أنه “ت�صعيد خطري وو�صمة عار يف جبني من اتخذه” ،وو�صفت حما�س ،يف بيانها ،قرار
حمكمة القاهرة ب�أنه “خطوة جمافية للحقيقة ،وم�ستهرتة بكل العالقات القومية والإ�سالمية،
وا�ستمرار لنهج االنقالب على �أبجديات القيم الأخالقية ...وذلك تكري�سا ً لقرار �سابق اعتربت
فيه هذه املحكمة كتائب ال�شهيد عز الدين الق�سام منظمة �إرهابية” .وقال املتحدث با�سم حما�س
�سامي �أبو زهري �إن القرار “ت�صعيد خطري �ض ّد قوى املقاومة الفل�سطينية ،وعار كبري يلوث
�سمعة م�رص” .و�شدد على �أن “القرار لن يكون له �أي ت�أثري على مكانة حركة حما�س التي
حتظى باحرتام كل �أبناء الأمة وقياداتها با�ستثناء بع�ض املتنفذين يف م�رص”.189

•	�أكد ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح جمال حمي�سن على رف�ض حركته لقرار حمكمة القاهرة
للأمور امل�ستعجلة باعتبار حركة حما�س “حركة �إرهابية” ،وقال حمي�سن ،يف ت�رصيح ملوقع
فل�سطني �أون الين“ :نحن يف حركة فتح ال نقبل �أن يتم ت�صنيف حركة حما�س حركة �إرهابية،
ويجب على الق�ضاء امل�رصي تو�ضيح الدليل الذي ا�ستند عليه حني �أ�صدر هذا القرار”.190

• رف�ضت حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني قرار حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة اعتبار
حركة حما�س “منظمة �إرهابية” .وقالت احلركة ،يف بيان لها� ،إنه قرار مرفو�ض ،وال يعك�س
“املوقف احلقيقي لل�شعب امل�رصي ،و�أنه لن يخدم �سوى �إ�رسائيل”.191

• ا�ستنكر الأمني العام لالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني علي القره داغي احلكم ال�صادر عن
حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة ،والذي يع ّد حركة حما�س “منظمة �إرهابية” .و�أكد القره
داغي ب�أنه “ميثل �صدمة كبرية ،ولكنه متوقع يف ظ ّل االنقالب الع�سكري الذي وقع يف م�رص
منذ  3متوز /يوليو  2013وم�ستمر حتى اليوم”.192
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• ر�أى ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني رباح مهنا قرار حمكمة القاهرة
للأمور امل�ستعجلة باعتبار حركة حما�س “منظمة �إرهابية” قرارا ً خاطئاً ،ويجب �أال يكون.
وقال مهنا ،يف ت�رصيح ملوقع فل�سطني �أون الين“ :حما�س جزء من حركات التحرر الوطني
الفل�سطيني ،والقرار امل�رصي م�رض بالق�ضية الفل�سطينية”.193
• طلبت “�إ�رسائيل” من الكوجنر�س الأمريكي تخ�صي�ص  317مليون دوالر من ميزانية
امل�ساعدات ال�سنوية لتمويل منظومتي ال�صواريخ الع�صا ال�سحرية  Magic Wandوال�سهم
(حيت�س) � 3أو .194Arrow (Hetz) 3
• دعا وزير اخلارجية الإ�رسائيلية �أفيجدور ليربمان �إىل طرد من و�صفهم بـ”املتطرفني العرب”
من “�إ�رسائيل” ،وقال �إنه ينبغي التعامل معهم كما تعاملت م�رص مع حركة حما�س.195
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