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الأحد:2015/3/1 ،
• �أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �أن قرار حمكمة القاهرة للأمور
امل�ستعجلة باعتبار حما�س “حركة �إرهابية” قرار �سيا�سي ال عالقة للأمور امل�ستعجلة به ،و�أن
املحكمة غري خمت�صة بذلك .و�أ�ضاف“ :حما�س ال ت�ستطيع الدفاع عن نف�سها� ،أو اال�ستئناف
على احلكم ال�صادر �ض ّدها ،لأن حما�س لي�ست طرفا ً يف اخل�صومة ،ولي�ست طرفا ً يف الدعوى
املرفوعة على احلكومة امل�رصية .وقد رف�ضت املحكمة ذاتها ق�ضية م�شابهة رفعت �ض ّد
�إ�رسائيل لأنها غري خمت�صة”.1
• قال نائب رئي�س الوزراء الفل�سطيني ،وزير االقت�صاد الوطني ،حممد م�صطفى� ،إن احلكومة
تعمل على �صياغة ا�سرتاتيجية اقت�صادية جديدة جتمع الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة و�أرا�ضي  48وال�شتات ،لبناء اقت�صاد م�ستقل ،و�إعادة �صياغة العالقة يف هذا
املجال مع “�إ�رسائيل”.2
• قال حممود الهبا�ش ،م�ست�شار رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س لل�ش�ؤون الدينية ،وقا�ضي
الق�ضاة ،حول املوقف الفل�سطيني الر�سمي من حما�س عقب قرار حمكمة القاهرة للأمور
امل�ستعجلة ،باعتبار حما�س “حركة �إرهابية”“ :نحن كموقف ر�سمي فل�سطيني نعترب حما�س
حركة فل�سطينية ،وم�رص تعترب غري ذلك ،وهذا �ش�أن م�رصي ،ونحن ال نبني عالقاتنا مع
م�رص على موقفها من هذا الف�صيل �أو ذاك”.3
• توقع القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل �أن ت�ستخدم ال�سلطات امل�رصية احلكم
ال�صادر عن حمكمة الأمور امل�ستعجلة يف القاهرة باعتبار حما�س “حركة �إرهابية” ،لتوجيه
�رضبات جوية ملواقع احلركة يف قطاع غزة.4
• �أكد مروان عي�سى ،القيادي يف كتائب الق�سام� ،أن كل املحاوالت الإقليمية والدولية حل�صار
حركة حما�س وذراعها الع�سكري �ستف�شل ،م�شددا ً على �أن لدى الكتائب من “الهمة والقدرة
والإميان ملوا�صلة الطريق حتى النهاية” ،وقال“ :نحن نفهم الواقع وتعقيداته ،ولكننا ل�سنا
يف وارد اال�ست�سالم له” .وقال عي�سى “نعمل على �صياغة التحالفات مع كل من ي�ستطيع �أن
يقدم لنا ال�سالح ،ومل ولن نكون يف جيب �أحد”.5
• قررت حمكمة ال�صلح الإ�رسائيلية تعوي�ض املتطرف اليميني يهودا جليك Yehuda Glick

مببلغ ن�صف مليون �شيكل (نحو � 125.8ألف دوالر)� ،إ�ضافة �إىل � 150ألف �شيكل
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(نحو � 37.7ألف دوالر) �أتعاب حمام ٍوم�رصوفات ق�ضائية ،جراء منعه من اقتحام امل�سجد
الأق�صى ملدة �سنتني بقرار من ال�رشطة.6
• ن ّدد الأب مانويل م�سلم ،رئي�س دائرة العامل امل�سيحي مبنظمة التحرير ،بالقرار امل�رصي
القا�ضي بحظر حركة حما�س واعتبارها “حركة �إرهابية” ،معربا ً عن مدى حبه للحركة
املقاومة .ورف�ض م�سلم االتهامات التي وجهت حلما�س ،م�ؤكدا ً �أن اجلميع �سيدافع عن
حما�س ،ودعا القاهرة لتقدمي �أدلتها ووثائقها التي تدين حما�س .و�أك ّد م�سلم �أن اجلميع
مطالب بحماية من يقاوم ،متابعاً“ :حق لنا �أن نقبل ذلك الب�سطار الذي يدو�س على كربياء
اجلندي الإ�رسائيلي ويجعله يبكي �أمام مر�أى العامل”.7
• قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين عي�سى قراقع �إن وترية اعتقال “�إ�رسائيل”

للأطفال الفل�سطينيني يف ت�صاعد م�ستمر ،و�إن الرقم قفز من  700حالة اعتقال يف ال�سنوات
ال�سابقة �إىل �ألف حالة يف �سنة .82014
• اتهم تقرير �صادر عن مكتب �ش�ؤون الالجئني التابع حلركة حما�س يف لبنان �سلطات الدولة
اللبنانية مبمار�سة “الإعادة الق�رسية” لع�رشات العوائل والأفراد الفل�سطينيني الفارين من
�سورية �إىل لبنان ،وو�ضع �رشوط و�صفها التقرير بالتعجيزية واخلا�صة ،دون �أن تطبق
املعاملة نف�سها على الالجئني ال�سوريني.9
• قال النا�شط طارق حمود ،خالل ندوة حول معاناة خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية
يف العا�صمة الأملانية برلني� ،إن امل�أ�ساة الإن�سانية التي مير بها الفل�سطينيون يف �سورية منذ
�أربع �سنوات خلفت  3,134قتيالً ،بينهم  298ق�ضوا حتت التعذيب و 169توفوا ب�سبب
وبي حمود �أن � 450ألف فل�سطيني هاجروا من �سورية �إىل �أكرث من  53دولة� ،آخرها
اجلوعّ .
ال�صومال وكمبوديا.10
• بثت قناة مكملني الف�ضائية ت�رسيبا ً من مكتب الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي؛ وهو
عبارة عن جمموعة من املكاملات الهاتفية .وتبني من حوار دار بني اللواء عبا�س كامل ،مدير
مكتب ال�سي�سي ،وبني اللواء حممود حجازي ،يف مكتب الأول� ،أن الإمارات ا�ست�ضافت �رسا ً
الرئي�س الإ�رسائيلي الأ�سبق �شمعون برييز.11
• انتقد م�ساعد وزير اخلارجية الإيرانية لل�ش�ؤون العربية والإفريقية ح�سني �أمري عبد اللهيان،
يف ت�رصيح �أدىل به لوكالة الأنباء الإيرانية الر�سمية ،قرار املحكمة امل�رصية باعتبار حركة
حما�س “منظمة �إرهابية”.12
• اعرتفت وزارة الدفاع الإ�رسائيلية بنحو  300حالة �إعاقة جلنودها الذين �شاركوا يف العدوان
على قطاع غزة خالل �صيف �سنة .132014
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الإثنني2015/3/2 ،

• �أكد ال�سفري امل�رصي لدى ال�سلطة الفل�سطينية وائل عطية �أن قرار حمكمة الأمور امل�ستعجلة
امل�رصية يف القاهرة باعتبار حركة حما�س “منظمة �إرهابية” هو قرار ق�ضائي ،ولي�س موقف
م�رص الر�سمي من احلركة.14

• قالت ف�صائل فل�سطينية يف قطاع غزة (هي :حما�س واجلهاد الإ�سالمي ،واجلبهتني ال�شعبية
والدميوقراطية ،وحركة الأحرار ،وجلان املقاومة ال�شعبية ،وحركة النا�رص �صالح الدين،
وحزب ال�شعب) ،يف بيان �أ�صدرته عقب اجتماع لها يف مدينة غزة�“ :إننا نرف�ض قرار حمكمة
الأمور امل�ستعجلة امل�رصية ب�ش�أن اعتبار حركة حما�س منظمة �إرهابية وننا�شد كافة الهيئات
القانونية وجلان دعم املقاومة يف م�رص والعامل العربي والإ�سالمي للتحرك اجلاد بهدف
حماية املقاومة” ،ور�أت يف القرار “ا�ستهداف” لل�شعب الفل�سطيني.15

• قال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �إن احلكم الق�ضائي امل�رصي ب�إدراج حما�س
“حركة �إرهابية” يعزل دور النظام امل�رصي عن التدخل يف امللفات الفل�سطينية يف قطاع غزة.
و�أ�ضاف �أبو زهري �أن هذا احلكم يجعل النظام امل�رصي ال ي�صلح و�سيطا ً يف هذه امللفات ،يف
حال بقاء مثل هذا القرار.16

• قال خالد البط�ش ،القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي� ،إن القرار امل�رصي ال�صادر من املحكمة
بحظر حركة حما�س ،و�ضمها على القائمة “الإرهابية” ،قرار م�ستعجل ي�رض بالأمن القومي
امل�رصي والفل�سطيني املرتابط.17

• تويف ال�شيخ ح ّماد عليان احل�سنات ،وهو �أحد �أبرز القيادات الإ�سالمية يف قطاع غزة ،و�أحد
م�ؤ�س�سي حركة حما�س ،و�أحد املبعدين �إىل مرج الزهور يف نهاية �سنة .181992

•	�ألقى بنيامني نتنياهو ،رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ،خطابا ً �أمام امل�ؤمتر ال�سنوي للجنة ال�ش�ؤون
العامة الأمريكية الإ�رسائيلية (�أيباك) The American Israel Public Affairs Committee

) ،(AIPACقال فيه �إن العالقات بني “�إ�رسائيل” والواليات املتحدة الأمريكية “�أقوى مما
كانت من �أي وقت م�ضى” .و�أكد نتنياهو على �أنه ُي ِّكن “االحرتام للرئا�سة وللرئي�س �أوباما”.19

• قال رئي�س هيئة الأركان الإ�رسائيلي ال�سابق بيني غانت�س ،يف لقاء بثته القناة العربية الثانية،

�إنه لو كان لدى اجلي�ش علم بنية حركة حما�س البدء بهجوم �صاروخي وع�سكري انطالقا ً
من قطاع غزة خالل �صيف  ،2014ملا �أر�سل ثالثة �ألوية م�شاة �إىل ال�ضفة الغربية للبحث عن
امل�ستوطنني الثالثة قبيل بدء احلرب.20
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• قال بيري كرينبول ،املفو�ض العام لوكالة الأونروا� ،إن “عدد املحتاجني �إىل م�ساعدة الوكالة
يف غزة ل�ضمان قوت يومهم منذ �أن بد�أ احل�صار ،ارتفع من � 80ألف �شخ�ص �إىل � 800ألف
�شخ�ص”.21
• قال من�سق الأمم املتحدة اخلا�ص لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط روبرت �سريي ،يف بيان
له� ،إنه ي�شعر بالقلق ب�ش�أن العزلة التي مير بها قطاع غزة .و�أ�شار �إىل �أن �إعادة ت�أهيل غزة
�سي�ستغرق �سنوات ولهذا هناك حاجة �إىل توفري الوقت وااللتزام ،من قبل جميع الأطراف
املعنية ،لفرتة “هدنة �إعادة الإعمار” طويلة الأمد.22

الثالثاء2015/3/3 ،

• ا�ستنكرت احلكومة الفل�سطينية قيام “�إ�رسائيل” بتحويل مبلغ  300مليون �شيكل (نحو
 75.1مليون دوالر) ،ل�رشكة الكهرباء ال ُق ْطرِية الإ�رسائيلية من م�ستحقات ال�رضائب
الفل�سطينية ،التي حتتجزها “�إ�رسائيل” لل�شهر الثالث على التوايل ،بحجة �سداد جزء من
مديونية ال�رشكة الإ�رسائيلية ،وو�صفت ذلك ب�أنه “جرمية مركبة” .و�شككت احلكومة يف مدى
�صحة الديون التي تطالب بها ال�رشكة الإ�رسائيلية.23
• �أكد �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،أن قرار املحكمة امل�رصية
�ض ّد حركته هو خروج عن الثوابت امل�رصية التي ت�ؤمن ب�أن املقاومة هي حركات حترر
وطني ،مبينا ً �أن هناك ات�صاالت جتري لتعديل ما و�صفه بـ”االعوجاج التاريخي”.24
• دعا ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س ب�إ�صدار مر�سوم يحدد موعد االنتخابات ،داعيا ً احلكومة للعمل على �إجراء
االنتخابات مبا تبقى لها من وقت.25
• دعا النائب الأ�سري مروان الربغوثي ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،يف ر�سالة من
�سجنه ،املجل�س املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،مبنا�سبة بدء �أعماله� ،إىل “التوافق على
ا�سرتاتيجية وطنية جديدة يتم ا�ستكمال �إقرارها و�إن�ضاجها يف م�ؤمتر وطني للحوار ال�شامل
ت�شارك فيه خمتلف القوى ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والفكرية ،والأكادميية،
وممثلو الر�أي العام وامل�ؤ�س�سات املختلفة” .و�أ�شار الربغوثي �إىل �أن اال�سرتاتيجية يجب �أن
ت�ستند �إىل الرف�ض القاطع للعودة �إىل م�سار التفاو�ض ،والإ�رصار على قواعد جديدة مل�سار
التفاو�ض.26
• قال الناطق با�سم حما�س �سامي �أبو زهري� ،إن حركته �أطلعت م�س�ؤولني يف اجلهاد الإ�سالمي،
واجلبهتني ال�شعبية والدميوقراطية ،وحزب ال�شعب على دور بع�ض امل�س�ؤولني والعاملني يف
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الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف رام اهلل ،يف ن�رش تقارير مفربكة عرب و�سائل الإعالم امل�رصي،
تت�ضمن بع�ض املعلومات التحري�ضية والكاذبة حول دور مزعوم حلركة حما�س يف ال�ساحة
امل�رصية.27
• �ألقى رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو خطابا ً �أمام الكوجنر�س الأمريكي� ،ش ّن
خالله هجوما ً حادا ً على �إيران ،منددا ً باالتفاق “ال�سيء جدا ً” حول امللف النووي الإيراين،
الذي ي�سعى الرئي�س باراك �أوباما لإبرامه مع طهران ،وقال �إن �إيران ت�شكل “تهديدا ً للعامل
ب�أ�رسه” ،و�إن هذا االتفاق ميهد الطريق �أمام �إيران المتالك ال�سالح النووي.28

• قال رئي�س “املع�سكر ال�صهيوين” �إ�سحق هرت�سوغ �إن الكتلة اال�ستيطانية امل�سماة
غو�ش عت�صيون هي “جزء ال يتجز�أ من دولة �إ�رسائيل” ،وتعهد ب�أن حكومة برئا�سته �سوف
تعزز اال�ستيطان يف اجلليل والنقب وغو�ش عت�صيون ،بدالً من امل�ستعمرات املنعزلة خارج
الكتل اال�ستيطانية.29
• ق�ضت حمكمة �إ�رسائيلية بال�سماح لليهود ب�أداء �شعائر تلمودية يف �ساحات امل�سجد الأق�صى،
وتوفري الأمن واحلماية للمتطرفني الذين يقومون ب�أداء هذه ال�شعائر.30
• دعا مكارم ويبي�سونو  ،Makarim Wibisonoاملقرر اخلا�ص املعني بحالة حقوق الإن�سان
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة منذ �سنة �“ ،1967إ�رسائيل” للتحقيق يف مقتل �أكرث من
 1,500مدين فل�سطيني ،ثلثهم من الأطفال ،خالل العدوان على غزة يف �صيف  ،2014و�أن
تعلن عن نتائج التحقيق.31
• قال امل�ست�شار حمفوظ �صابر ،وزير العدل امل�رصي� ،إن جلنة ح�رص و�إدارة �أموال جماعة
الإخوان “الإرهابية” �ستبد�أ يف �إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات و�أر�صدة حركة حما�س
“الإرهابية ” .و�أ�شار �إىل �أن حما�س �أ�صبحت طبقا ً للحكم الق�ضائي “منظمة �إرهابية” ،ت�رض
بالأمن القومي للبالد ،و�سيتم القب�ض على �أي ع�ضو لها يف م�رص وم�صادرة جميع �أموالهم
ومقراتهم .وقال �صابر �إن احلكومة امل�رصية لن تطعن على احلكم ،وذلك يعني �أن احلكم
واجب النفاذ.32
• قال الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما لل�صحفيني �إنه مل ي�شاهد خطاب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
بنيامني نتنياهو يف الكوجنر�س ،لكنه ر�أى الن�ص .و�أ�شار �إىل �أنه مل ي َر فيه جديداً ،مو�ضحا ً �أنه
مل يقدم بديالً قابالً للتطبيق حول امللف النووي الإيراين.33
• منعت ال�سلطات الربيطانية ن�رش �إعالن للحكومة الإ�رسائيلية يف �صحيفة بريطانية ،لأن اجلمع
بني ال�صورة والن�ص يدفع لالعتقاد ب�أن البلدة القدمية الواقعة يف �رشقي القد�س املحتلة هي
جزء من “�إ�رسائيل” ،وذلك بح�سب “هيئة معايري الإعالن” الربيطانية.34
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الأربعاء2015/3/4 ،

• افتتح املجل�س املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطينية دورة �أعماله الـ  ،27بعنوان “ال�صمود
واملقاومة ال�شعبية” ،مبقر رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل ،بعدما ذكر القائمون على �أعمال
الدورة �أن الن�صاب القانوين للجل�سة قد اكتمل بح�ضور  80ع�ضوا ً من �أ�صل � 110أع�ضاء.35
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إن املجل�س املركزي الفل�سطيني هو �أعلى �سلطة
لدى ال�شعب الفل�سطيني ،وعليه �إعادة النظر يف وظائف ال�سلطة الفل�سطينية ،يف مرحلة تاريخية
متر بها ال�سلطة ،التي مل تعد لها �سلطة؛ وعليه درا�سة كيفية �إعادة �سلطة ذات �سيادة ،و�ضمان
ذلك .وجدد عبا�س ا�ستعداده للعودة للمفاو�ضات ،يف حال �أوقفت “�إ�رسائيل” اال�ستيطان،
و�أفرجت عن الأ�رسى القدامى ،وقال“ :لن ن�ست�سلم ويف نف�س الوقت لن ن�ستخدم العنف”،
ور�أى �أن املقاومة ال�شعبية ال�سلمية هي �أف�ضل و�سيلة ملواجهة االحتالل .ويف �ش�أن امل�صاحلة،
قال عبا�س �إنه م�ستعد لإ�صدار مر�سوم رئا�سي اليوم ،لإجراء انتخابات عامة ،يف حال موافقة
حركة حما�س على �إجراء االنتخابات.36
• قال القيادي يف حركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إن “�إجراء االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية
الفل�سطينية والإعداد والتهيئة لها من م�س�ؤولية حكومة التوافق الوطني التي مل تنفذ خطوة
واحدة يف هذا امللف” ،مت�سائالً عن مدى جدية الرئي�س حممود عبا�س يف مو�ضوع االنتخابات،
بي موافقتها على �إجرائها.37
وحاجته لبيان من حما�س ُي ّ
• قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية ،خالل ات�صال هاتفي مع
م�ساعد الأمني العام للجامعة العربية ورئي�س قطاع فل�سطني والأرا�ضي العربية املحتلة يف
اجلامعة ال�سفري حممد �صبيح“ :م�ستعدون لأي مقرتحات من �ش�أنها �إزالة العقبات من طريق
العالقة بني ال�شعبني امل�رصي والفل�سطيني ،وحما�س ال تتدخل يف ال�ش�أن الداخلي امل�رصي
والدول العربية”.38
•	�أعلنت اجلامعة العربية �أنها ال تعتد بحكم الق�ضاء امل�رصي باعتبار حركة حما�س “منظمة
�إرهابية” ،م�شري ًة �إىل �أن ذلك احلكم حملي ،ومل ي�صل للجامعة .و�أكد ال�سفري حممد �صبيح يف
ت�رصيح له� ،أن املقاومة الفل�سطينية لي�ست “�إرهابا ً” مبوجب القانون الدويل.39
• ن ّددت حركة حما�س بقرار وزير العدل امل�رصي امل�ست�شار حمفوظ �صابر اعتقال �أع�ضاء يف
احلركة يف م�رص وم�صادرة جميع �أموالهم ومقا ّرهم .وقالت حما�س ،يف بيان لها� ،إن قرار
�صابر تنفيذ احلكم الق�ضائي �ض ّد احلركة ي�أتي “تكري�سا ً للخطيئة الكربى التي ارتكبتها
املحكمة امل�رصية يف حقّ املقاومة الفل�سطينية” .و�ش ّددت احلركة على �أن “هذا القرار هو �إ�ساءة
بالغة ل�صورة م�رص و�سمعتها وتخ ٍّل عن �أي دور لها يف رعاية امللفات الفل�سطينية”.40
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• عقدت الف�صائل والقوى الوطنية والإ�سالمية الفل�سطينية يف لبنان اجتماعها الدوري ،يف
�سفارة دولة فل�سطني يف بريوت ،و�أكدوا ،يف بيان �صدر عقب االجتماع ،حر�ص الف�صائل
لرت�سيخ الأمن واال�ستقرار يف كافة املخيمات الفل�سطينية يف لبنان ،خ�صو�صا ً يف خميم
عني احللوة ،وقالوا“ :لن تكون املخيمات ممرا ً �أو مقرا ً ال�ستهداف �أمن وا�ستقرار لبنان
و�سلمه الأهلي”.41
• قالت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،يف كلمتها �أمام املجل�س املركزي الفل�سطيني� ،إن الت�أخر
املفرط يف �إعادة �إعمار قطاع غزة هو �أكرب �شاهد على �ضعف الدور القيادي الفل�سطيني يف
الظرف اال�ستثنائي الذي يعي�شه القطاع ،ودليل على االن�سياق وراء التجاذبات ال�سيا�سية
الوطنية والإقليمية والدولية .وطالبت “ال�شعبية” بوقف املفاو�ضات الثنائية مع حكومات
االحتالل برعاية �أمريكية ،والتحلل من اتفاق �أو�سلو والتزاماته ال�سيا�سية والأمنية
واالقت�صادية.42
• ذكر تقرير �صادر عن هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين �أن قرابة � 6,500أ�سريا ً فل�سطينيا ً
يقبعون يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،بينهم � 20أ�سرية ،و 230طفالً قا�رصاً ،و�أكرث من �ألف �أ�سري
يعانون من �أمرا�ض خمتلفة ،منهم  180يعانون من �أمرا�ض مزمنة وخطرية.43

• �أحال مدعي عام �أمن الدولة الأردين املتهمني بالق�ضية املعروفة با�سم “ق�ضية حما�س”،
واملوقوف على ذمتها  16متهماً ،بينهم الأ�سري املحرر �أحمد �أبو خ�ضري والكاتب غ�سان
دوعر ،منذ �أواخر �سنة  ،2014ومعظمهم �أع�ضاء يف نقابة املهند�سني الأردنيني� ،إىل حمكمة
�أمن الدولة ،وذلك بعد �أن اتهموا بات�صالهم بحركة حما�س.44
اخلمي�س2015/3/5 ،

• قرر املجل�س املركزي الفل�سطيني ،بعد اجتماعه يف رام اهلل ،يف بيان له“ ،حتميل �سلطة االحتالل
(�إ�رسائيل) م�س�ؤولياتها كافة جتاه ال�شعب الفل�سطيني يف دولة فل�سطني املحتلة ك�سلطة احتالل
وفقا ً للقانون الدويل” ،ودعا �إىل “وقف التن�سيق الأمني ب�أ�شكاله كافة مع �سلطة االحتالل
الإ�رسائيلي يف �ضوء عدم التزامها باالتفاقيات املوقعة بني اجلانبني” .و�أكد املجل�س على
حتقيق امل�صاحلة الوطنية الفل�سطينية عرب التنفيذ الكامل التفاق القاهرة للم�صاحلة الوطنية
والتفاق ال�شاطئ بكافة بنوده.
كما دعا الرئي�س حممود عبا�س ،خالل �إلقاء كلمته �أمام املجل�س املركزي� ،إىل �إعادة النظر يف
دور ال�سلطة الفل�سطينية ،ووظائفها ،وكذلك درا�سة كيفية قيام �سلطة وطنية ذات �سيادة
حقيقية.45
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• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق يف ت�رصيح مقت�ضب� ،إن “العديد
من قرارات املجل�س املركزي جيدة ويف االجتاه ال�صحيح ،وحما�س ت�ستقبلها ب�إيجابية”.46
• �أطلق نائب رئي�س الوزراء الفل�سطيني ووزير االقت�صاد الوطني ،حممد م�صطفى ،ورئي�س
بعثة مكتب االحتاد الأوروبي جون جات-راتر  ،John Gatt–Rutterم�رشوعا ً لتح�ضري
ان�ضمام فل�سطني ملنظمة التجارة العاملية  World Trade Organizationبالتعاون مع االحتاد
الأوروبي.47
• قالت �سلطة الطاقة الفل�سطينية ،يف بيان لها� ،إن حمطة توليد الكهرباء الوحيدة يف قطاع غزة
توقفت بالكامل عن العمل ،بعد انتهاء املنحة القطرية لتغطية وقود املحطة ،ونفاد املبالغ
املحولة من �رشكة توزيع الكهرباء ل�رشاء الوقود ،ومع ا�ستمرار فر�ض ال�رضائب على وقود
املحطة.48
• و ّقع وزير املالية الفل�سطيني �شكري ب�شارة مع القن�صل العام الإيطايل ديفيد ال ت�شي�شيليا
 ،Davide La Ceciliaيف مقر الوزارة يف رام اهلل ،اتفاقية قر�ض ُمي�رس بنحو  17مليون يورو
(نحو  18.8مليون دوالر) ل�صالح �رشكة النقل الوطنية للكهرباء ،بهدف النهو�ض بقطاع
الطاقة يف فل�سطني وتطويره.49
• قال املتحدث با�سم جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي �أفيخاي �أدرعي � Avichay Adraeeإنه �سيتم
ال�سماح للمرة الأوىل منذ �سنة  ،2007با�سترياد منتجات زراعية قادمة من قطاع غزة وبيعها
يف “�إ�رسائيل” ،وذلك لأن ال�سنة احلالية وفقا ً للتقومي العربي هو “�سنة الإبراء” ،والتي يحظر
فيها دينيا ً على اليهود القيام ب�أي ن�شاط زراعي.50
• دعا نائب وزير اخلارجية الرنوجي بارد جالد � Bard Gladإىل �رضورة بدء �إعمار قطاع
غزة فورا ً والعمل على تطوير االقت�صاد الفل�سطيني ،خ�صو�صا ً بعد العدوان الإ�رسائيلي
على القطاع خالل �صيف �سنة  .2014وقال جالد ،الذي زار القطاع �ساعات عدة� ،إن �إغالق
االحتالل الإ�رسائيلي املعابر وعدم تفعيل عمل حكومة التوافق الوطني يف غزة ،من �أهم
الأ�سباب التي جتمد عملية الإعمار يف القطاع ،داعيا ً “�إ�رسائيل” �إىل فتح جميع املعابر.51
اجلمعة2015/3/6 ،
• قالت هيئة الإغاثة الإن�سانية وحقوق الإن�سان واحلريات (�آي �أت�ش �أت�ش) Human Rights

) and Freedoms and Humanitarian Relief Foundation (IHHالرتكية �إن احلكومة
الإ�رسائيلية قدمت عر�ضا ً جديدا ً لرتكيا ،يق�ضي بدفع مليار دوالر تعوي�ضات لأ�رس �ضحايا
�سفينة مايف مرمرة  ،Mavi Marmaraوتخفيف احل�صار عن قطاع غزة ،مقابل �إغالق ملف
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الق�ضية ،و�سحب الدعوى الرتكية �ض ّد “�إ�رسائيل” يف حمكمة العدل الدولية International

•

•
•

•

•

 .Court of Justiceوبح�سب الهيئة الرتكية ف�إن العر�ض الإ�رسائيلي اجلديد ّ
مت تقدميه قبل
�أ�سابيع من خالل رجل �أعمال يهودي مقيم يف تركيا.52
باركت حركة حما�س عملية الطعن البطولية جلنود �إ�رسائيليني يف القد�س ،والتي نفذها يوم
اجلمعة  2015/3/6املجاهد حممد حممود ال�سالمية ،من حي ر�أ�س العمود بالقد�س املحتلة.
وع ّدت حما�س جناح هذه العملية البطولية ،بالرغم من كل �إجراءات االحتالل الأمنية ،دليالً
جديدا ً على ف�شل االحتالل �أمنيا ً وا�ستخباريا ً.53
ك�شف نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �أن م�س�ؤولني م�رصيني
�أبلغوا احلركة �أن احلكم الق�ضائي باعتبار حركته “منظمة �إرهابية” مل يتم تبنيه �سيا�سيا ً.54
قال �أبو الرباء ،القيادي يف �رسايا القد�س ،اجلناح الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي“ :نحن
على �أعلى درجة من اجلاهزية لأي مواجهة ،لأننا تعودنا �أن املحتل يغدر وال يحرتم �أي هدنة
وال �أي اتفاقات ...ونحن نحاول �أن نعيد توازننا من جديد ..واحلرب م�ستمرة” .و�أو�ضح
�أبو الرباء �أن �رسايا القد�س “متلك ما ميكن �أن ي�ؤمل العدو ويجعله يدفع ثمنا ً غالياً ،ويرد على
جرائمه بال�صواريخ وغريها”.55
بلغ عدد املنازل التي هدمتها ال�سلطات الإ�رسائيلية يف منطقة النقب جنوبي البالد منذ مطلع
�سنة  2015نحو  50منزالً ،ح�سبما قال الناطق با�سم م�ؤ�س�سة “النقب للأر�ض والإن�سان”
�سليمان �أبو عبيد ،والذي �أ�شار �إىل �أن “�إ�رسائيل” هدمت نحو �ألف منزل يف النقب خالل
�سنة .562014
انتقد �رشف الق�ضاة ،نائب املراقب العام جلمعية “جماعة الإخوان امل�سلمني يف الأردن”،
املن�شقة عن تنظيم الإخوان امل�سلمني يف الأردن ،حت ّكم ما �أ�سماه “التنظيم ال�رسي للجماعة”،
رشف
الذي �أ�شيع �أنه يتبع حلركة حما�س .و�أو�ضح الق�ضاة �أن حما�س هي “م�رشوع جهادي م� ّ
لكل عربي وم�سلم ،ونحن مع حما�س يف م�رشوعها اجلهادي يف فل�سطني”� ،إال �أن “لكل تنظيم
خ�صو�صيته”.57

ال�سبت2015/3/7 ،

• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون يف ندوة ثقافية ،ال�سبت ،يف مدينة بئر ال�سبع� ،إن
“�إعادة احتالل قطاع غزة كان �سيكلف الدولة  10مليارات �شيكل [ 2.48مليار دوالر] �سنويا ً
لأغرا�ض الإدارة املدنية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستمرار �إطالق القذائف ال�صاروخية واملزيد من القتلى”.
وتابع يعلون قائالً“ :ال �أ�ستطيع التخمني مبدة ا�ستمرار الهدوء يف القطاع ،ومن املمكن �أن
يحاول �أحدهم خرقه”.58
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• هاتف الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي رم�ضان عبد اهلل ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية ،و�أطلعه على اجلهود التي تبذلها حركته يف القاهرة .وبح�سب
بيان �صادر عن مكتب هنية ،ف�إن عبد اهلل حتدث عن نتائج لقاءاته مع القيادة امل�رصية ،التي
و�صفها بالإيجابية املثمرة ،والتي �أدت لفتح معرب رفح ملدة يومني .وذكر البيان �أن هنية ث ّمن
هذه اجلهود ،و�أكد على �أهمية ا�ستمرار اجلهود لتنقية الأجواء.59
• قال الرئي�س ال�سابق جلهاز املو�ساد مائري دغان ،يف مظاهرة نظمت يف ميدان رابني و�سط
تل �أبيب“ ،لقد انتهت احلرب على غزة بدون �إجنازات ،وما جرى هو بب�ساطة الإعداد للحرب
القادمة” .وانتقد دغان عدم حتقيق رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ال�سالم مع
الفل�سطينيني ،وقال“ :ال �أريد دولة �أبارتايد [( Apartheidف�صل عن�رصي)] ،ال �أريد دولة
ثنائية القومية ،ال �أريد �أن �أكون �أ�سري اخلوف”.60
• �أ�شارت ح�صيلة �أعمال الر�صد والتوثيق امل�شرتكة التي نفذتها م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان �إىل
�أن � 293سيدة قتلن خالل العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف �صيف  ،2014كما فقدت
� 791سيدة �أزواجهن الذين قتلوا خالل العدوان .و�أ�شارت �إح�صاءات وزارة ال�صحة �إىل
�إ�صابة � 2,168سيدة بجراح ،وتعر�ض � 600سيدة للإجها�ض .كما هُجرت � 34,697سيدة
من منازلهن ،جراء تدمري منازلهن ب�شكل كلي �أو ت�رضرها ،وهدمت قوات االحتالل
 2,604منازل متلكها ن�ساء.61
• و ّقع قائد قوات جي�ش االحتالل يف ال�ضفة نيت�سان �ألون  Nitzan Alonعلى �أمر ع�سكري يلغي
مبوجبه ت�صنيف “منطقة �إطالق نار” (تدريبات ع�سكرية) لأرا�ض ٍوا�سعة يف غور الأردن،
وذلك بهدف تو�سيع م�ستعمرة معاليه �أدوميم.62
• ان�ضمت جامعة توليدو  The University of Toledoبوالية �أوهايو يف الواليات املتحدة
الأمريكية �إىل قائمة املعاهد التي تقاطع ال�رشكات التي تتعامل مع االحتالل ،بعد �أن وافقت
قيادتها الطالبية ر�سميا ً على املقاطعة يف بداية �آذار /مار�س ب�أغلبية � 21صوتا ً مع و�أربعة فقط
�ض ّد.63
الأحد2015/3/8 ،

• �أعلن قادة قائمة “املع�سكر ال�صهيوين” عن الربنامج االنتخابي للقائمة ،وجاء فيها �أن
ح ّل ال�رصاع مع الفل�سطينيني مير عرب “نزع �سالح الدولة الفل�سطينية ،والإبقاء على كتل
اال�ستيطان الكربى حتت ال�سلطة الإ�رسائيلية ،والإبقاء على و�ضع القد�س كعا�صمة �أبدية
لل�شعب اليهودي ...وزيادة ال�رشاكات االقت�صادية مع الدولة الفل�سطينية”.64
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• �أكد رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل �أن ا�ستمرار “�إ�رسائيل” يف احتجاز �أموال
ال�رضائب الفل�سطينية ي�ضع كافة العقبات �أمام عمل احلكومة ،ويعطل من قدرتها على
الوفاء بااللتزامات جتاه املواطنني ،وطالب دول االحتاد الأوروبي بال�ضغط على “�إ�رسائيل”
لإلزامها بوقف انتهاكاتها.65
• بثت كتائب الق�سام ت�سجيالً م�صوراً ،حت ّذر فيه م�ستوطني “غالف غزة” ،وتخ ّوفهم
من خالله “نف�سيا ً” .ويركز مقطع الفيديو “الق�صري” (مدته دقيقة واحدة) ،على خوف

امل�ستوطنني ،وهاج�سهم من �أي حتركات .وختمت كتائب الق�سام املقطع بعبارة“ :ال �أمن لكم
حتى يف �أحالمكم”.66
• دعا وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان �إىل ت�صنيف فل�سطينيي � 1948إىل �صنفني
“معنا” و”�ضدنا” ،و�إىل قطع ر�ؤو�س من ي�صنفون �ض ّد “�إ�رسائيل” بالف�ؤو�س ،وجدد دعوته
للتخل�ص من مدينة �أم الفحم و”التربع بها” لل�سلطة الفل�سطينية .كذلك دعا �إىل ت�سوية �إقليمية
مب�شاركة الدول العربية والفل�سطينيني مبن فيهم فل�سطينيي  ،1948وا�ستغالل ما �أ�سماه
التقارب يف وجهات النظر بني “�إ�رسائيل” والدول العربية.67
• قال قائد �سالح اجلو الإ�رسائيلي �أمري �إي�شل ،يف مقابلة مع جملة �سالح اجلو الإ�رسائيلي،
“بعد حملة عامود ال�سحاب ..ح ّذرت من �أن العنوان مكتوب على اجلدار ،وقلت �إنني �أعتقد �أن
خيبة الأمل �آتية .لكن امل�شكلة هي �أن اجلمهور يتوقع حماية تامة� ،أو �شبه تامة ،كما ح�صل يف
احلرب الأخرية ،لكن يبدو �أن النتائج التي ر�أيناها يف اجلرف ال�صامد لن تتكرر” .و�أكد �إي�شل
على �أنه “�سيكون مبقدورنا �إحباط الكثري من القذائف ال�صاروخية ،لكن لن نتمكن من توفري
احلماية التامة لإ�رسائيل ،هذا لن يح�صل ،و�سنتعر�ض للإ�صابة ،لكن من دون القبة احلديدية
[� ]Iron Domeسنتعر�ض لإ�صابات �أكرث”.68
• �أعرب الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،يف بيان �صادر عن املتحدث الر�سمي ،عن قلقه
ب�ش�أن قرار املجل�س املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطينية بوقف �أ�شكال التن�سيق الأمني كافة
مع “�إ�رسائيل”.69
الإثنني2015/3/9 ،

• طالب وزراء اخلارجية العرب املجتمع الدويل والأمم املتحدة بالعمل على رفع فوري لكافة
�أ�شكال احل�صار الإ�رسائيلي اجلائر وغري القانوين على قطاع غزة .و�أكد وزراء اخلارجية
العرب ،يف قرار �صدر يف ختام �أعمال الدورة الـ  143ملجل�س اجلامعة العربية ،دعم توجه
القيادة الفل�سطينية �إىل املحكمة اجلنائية الدولية.70
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• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع رئي�سة
الكونفدرالية ال�سوي�رسية �سيمونيتا �سوماروغا  ،Simonetta Sommarugaيف العا�صمة
برين“ :نريد �أن نعي�ش يف وطننا �أحرارا ً وبكرامة يف ظ ّل �سيادة دولة فل�سطني امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�رشقية ،والعي�ش ب�أمن و�أمان وح�سن جوار مع جرياننا كافة ،مبن فيهم
�إ�رسائيل ،فال�سالم واال�ستقرار هو م�صلحة لنا ولهم وللجوار والعامل ب�أ�رسه”.71
• نفت حركة حما�س �أن تكون قد تقدمت ،عرب و�سطاء دوليني ،بر�سائل ت�شري �إىل قبولها
بتهدئة طويلة الأمد متتد ملدة خم�س �سنوات ،يف مقابل �إنهاء احل�صار املفرو�ض على قطاع
غزة ،وذلك خالفا ً لتقارير �إ�رسائيلية ،وقالت �إن املقرتحات هذه نقلتها �أطراف دولية .وقال
�سامي �أبو زهري ،املتحدث با�سم حما�س ،يف ت�رصيح له“ ،احلقيقة �أن بع�ض الأطراف الدولية
قدمت مقرتحا ً للحركة بهذا ال�ش�أن” .و�أكد �أبو زهري �أن حما�س “مل تعطِ ردا ً لأن هذا املو�ضوع،
يجب �أن يعالج من خالل بحث وتوافق وطني”.72
• �أكدت كتائب الق�سام �أن التحقيقات يف ق�ضية حماولة اغتيال القائد العام للكتائب حممد ال�ضيف
ما تزال م�ستمرة ،م�شرية �إىل �أنها و�ضعت يدها على خيوط وتفا�صيل كثرية.73
• نفت حركة حما�س ،على ل�سان القيادي حممود الزهار ،يف ات�صال هاتفي مع وكالة الأنا�ضول،
ما �أوردته �صحيفة الأخبار امل�رصية ،حول تدريب احلركة ما �أ�سمته “�ضفادع ب�رشية”،
ال�ستخدامها يف “�رضب �أهداف ا�سرتاتيجية م�رصية ،على ر�أ�سها حقول التنقيب عن الغاز يف
البحر املتو�سط”.74
• �أعلن رئي�س حزب كوالنو ،مو�شيه كحلون� ،أنه لن ين�ضم �إىل حكومة ير�أ�سها “املع�سكر
ال�صهيوين” ،يف حال ح�صلت على دعم خارجي من القائمة امل�شرتكة لفل�سطينيي  ،48ملنع
ت�شكيل حكومة الليكود.75
• �أعلنت �سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية يف قطاع غزة عن توقف حمطة توليد الكهرباء عن العمل
ب�شكل كامل ،بعد انتهاء منحة الوقود التي قدمتها تركيا م�ؤخراً ،ما يعني عودة ال�سكان لأزمة
انقطاع �شديدة للتيار للمرة الثانية خالل �أ�سبوع.76
• �أعلنت ال�سويد ب�أنها �ستزيد من �إ�سهاماتها ال�سنوية لوكالة الأونروا لت�صل �إىل  36مليون
دوالر �أمريكي ،مما يعني زيادة بقيمة مليوين دوالر �أمريكي .هذا التربع ال ي�شمل �إ�سهام
ال�سويد يف برنامج الأونروا للطوارئ لهذه ال�سنة بقيمة  4.8مليون دوالر �أمريكي.77
• ذكر بيان للأمم املتحدة �أن اللجنة التي حتقق يف جرائم احلرب املحتملة خالل العدوان على
غزة يف �صيف �سنة  ،2014طلبت ت�أجيل ن�رش تقريرها من �آذار /مار�س حتى حزيران/
يونيو  2015لـ”تقييم املزيد من املعلومات”.78
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الثالثاء2015/3/10 ،

• �أعلن حممد العمادي ،رئي�س اللجنة القطرية لإعادة �إعمار قطاع غزة ،بدء امل�شاريع القطرية
لإعمار ما خلفته احلرب الإ�رسائيلية خالل �صيف �سنة  ،2014من خالل بناء �ألف وحدة
�سكنية .و�أكد �أن منحة قطر ،البالغة مليار دوالر� ،ستذهب جميعها لإعمار قطاع غزة.79

• قال م�س�ؤول العالقات اخلارجية يف حركة حما�س �أ�سامة حمدان �إن حما�س تبذل جهودا ً
م�ستمرة لتطوير عالقاتها اخلارجية مع دول املنطقة برمتها ،مبا فيها ال�سعودية .وب�ش�أن
الأنباء التي حتدثت عن توجيه الريا�ض دعوة ر�سمية خلالد م�شعل لزيارة اململكة ،قال:
“حتى اللحظة ال يوجد �شيء ر�سمي ،وعندما ت�أخذ الأمور منحى �آخر �ستعلن حما�س عن
ذلك”.80

• جدد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س حممود الزهار ت�أكيده على عمق العالقة التي
تغي هو
تربطهم ب�إيران ،وقال“ :العالقة بيننا وبني �إيران ا�سرتاتيجية ال تتغري” ،و�إن الذي ّ

اجلغرافيا ال�سيا�سية يف املنطقة.81

•	�أقدمت م�صلحة ال�سجون ال�صهيونية على عزل الأ�سري عبد اهلل الربغوثي.82

• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إنه يرى “خطرا ً حقيقيا ً” من �أنه قد يخ�رس
االنتخابات التي جتري يف  ،2015/3/17م�شريا ً �إىل �أن هناك “جهدا ً دوليا ً كبريا ً” ل�ضمان
الو�صول �إىل مثل هذه النتيجة.83

•	�أظهرت تقارير �إ�رسائيلية ،ن�رشتها �صحيفة ه�آرت�س� ،أن “اللواء اال�ستيطاين” الإ�رسائيلي،
التابع لوزارة الزراعة الإ�رسائيلية وينفذ البناء اال�ستيطاين يف ال�ضفة الغربية� ،أنفق يف
�سنة  2014نحو  83مليون �شيكل (نحو  20.6مليون دوالر) على اال�ستيطان وامل�ستعمرات،
فيما ذكرت تقارير “اللواء اال�ستيطاين” �أنه �أنفق  17مليون �شيكل فقط (نحو  4.2مليون
دوالر) ،حيث �أخفت تقاريره مبالغ تقدر بـ  66مليون �شيكل (نحو  16.4مليون دوالر) ّ
مت
حتويلها مبا�رشة لل�رشكات التي تنفذ امل�شاريع داخل امل�ستعمرات.84

• قال رئي�س قائمة “املع�سكر ال�صهيوين” �إ�سحق هرت�سوغ ،يف ندوة نظمتها الكلية الأكادميية
“هدا�سا”  ،Hadassahردا ً على �س�ؤال حول موقفه من ق�ضية القد�س يف �إطار املفاو�ضات مع
ال�سلطة الفل�سطينية� ،إن احلديث عن املدينة هو �أمر غريب “لأننا ال نعرف بعد �إذا كان هناك
�أ�صالً �رشيك فل�سطيني يجل�س معنا”.85
• دعا املفو�ض العام لوكالة الأونروا بيري كرينبول �إىل ت�سهيل دخول امل�ساعدات �إىل خميم
الريموك املحا�رص يف دم�شق ،وذلك خالل مرافقته قافلة م�ساعدات دخلت املخيم .و�أبدى
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كرينبول ت�أثره مبا ر�آه داخل املخيم ،وقال“ :هذا �أمر مفجع ،ر�أينا ن�سا ًء و�أطفاالً يقفون يف
طوابري ،ميكن �أن نرى معاناتهم يف عيونهم ،والدمار الكبري من حولهم ،ي�شعرون ب�أنهم
مهملون ومعزولون ،ال ماء ،ال كهرباء ،وم�شاكل �صحية كبرية”.86
الأربعاء2015/3/11 ،

• تقدمت هيئة ق�ضايا الدولة يف م�رص مبذكرة طعن �أمام حمكمة ا�ستئناف القاهرة للأمور
امل�ستعجلة ،على احلكم ال�صادر من “حمكمة �أول درجة” بت�صنيف حركة حما�س “تنظيما ً
�إرهابيا ً” ،مطالبة ب�إلغاء هذا احلكم ملخالفته �صحيح حكم القانون يف �ش�أن االخت�صا�ص
الق�ضائي ب�إدراج الكيانات“الإرهابية”.
وحددت حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة ،يوم  2015/3/28جل�سة �أوىل للنظر يف الطعن
املقدم من هيئة ق�ضايا الدولة على احلكم ال�صادر باعتبار حما�س “منظمة �إرهابية”.87
• رحبت حركة حما�س بقرار احلكومة امل�رصية الطعن بقرار حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة
وعب املتحدث با�سم حما�س �سامي �أبو زهري عن �أمله
بت�صنيف احلركة “منظمة �إرهابية”َّ ،
ب�أن “ت�ؤدي هذه اخلطوة �إىل ت�صحيح اخلط�أ ال�سابق” ،معتربا ً ذلك “�إقرارا ً بارتكاب خط�أ بحق
ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته”.88
• قال �سفري ال�سلطة الفل�سطينية لدى �سوي�رسا� ،إبراهيم خري�شة� ،إن الرئي�س حممود عبا�س
�أبلغ �سوي�رسا موافقته على خطتها الرامية �إىل ح ّل ملف موظفي احلكومة ال�سابقة يف قطاع
غزة لتحقيق امل�صاحلة الفل�سطينية .و�أكد خري�شة �أن العنوان الرئي�سي للخطة يقوم على
�رضورة ا�ستالم كل موظف مدين يف احلكومة ال�سابقة يف غزة الراتب ال�شهري �أ�سوة بباقي
موظفي ال�سلطة الفل�سطينية.89
• �ألغت �رشكة فل�سطني لتوليد الطاقة �صفقة ل�رشاء ما قيمته نحو  1.2مليار دوالر من حقل غاز
ليفياثان  The Leviathan gas fieldللغاز البحري الإ�رسائيلي ،وعزت ذلك �إىل ت�أخريات
يف تطوير امل�رشوع .وقال موقع �صحيفة جلوب�س  Globesالإ�رسائيلية االقت�صادية �إن قرار
�إلغاء االتفاقية جاء بعد قرار امل�س�ؤول عن ال�رشاكة ال�صناعية يف الكيان ،القا�ضي بفك �رشاكة
احتكار الغاز لدى بع�ض �رشكات الغاز الإ�رسائيلية.90
• �أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق� ،أن قطاع غزة يدفع �رضيبة
رف�ضه ملقرتحات ٍقدمتها �أطراف �صهيونية عرب �شخ�صيات ٍعدة لف�صله عن ال�ضفة الغربية
املحتلة وحتقيق ا�ستقالله .وقال �أبو مرزوق ،عرب �صفحته على موقع الفي�س بوك“ :هناك
بالفعل من نقل �أفكارا ً حول املطار وامليناء ،وف�صل قطاع غزة عن �إ�رسائيل بالدرجة الأ�سا�س،
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وبالتايل عن ال�ضفة املحتلة ،ما من �ش�أنه انفتاح غزة نحو العامل اخلارجي دون قيود معرب
رفح و�سيا�سات �إ�رسائيل” .و�أو�ضح �أبو مرزوق �أن الهدف من هذه املقرتحات لي�س خدمة
غزة ،ولكن ف�صلها عن ال�ضفة املحتلة البتالعها.91
• قالت حركة حما�س ،يف ت�رصيح لها� ،إن خالد م�شعل ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س،
ووفد من قيادة احلركة ،التقوا يف الدوحة علي الريجاين  ،Ali Larijaniرئي�س جمل�س ال�شورى
الإيراين ،والوفد املرافق له .و�أ�شارت حما�س �إىل �أنه “ ّ
مت يف اللقاء تبادل وجهات النظر حول
م�ستجدات الق�ضية الفل�سطينية ،وتداعياتها يف �ضوء التهديدات ال�صهيونية للقد�س وامل�سجد
الأق�صى واحل�صار املتوا�صل على قطاع غزة”.92
• رحبت حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني بالطعن الذي تقدمت به احلكومة امل�رصية
�ض ّد قرار حمكمة الأمور امل�ستعجلة الذي يتهم حركة حما�س بـ”الإرهاب” .ومتنت احلركة،
يف ت�رصيح �صحفي� ،أن تكون هذه اخلطوة قد و�ضعت حدا ً لكل حماوالت الإ�ساءة ملفهوم
املقاومة.93
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن حكومة بقيادة رئي�س حزب العمل
� Labor Partyإ�سحق هرت�سوغ ورئي�سة حزب احلركة ت�سيبي ليفني ،وبدعم من القائمة
العربية امل�شرتكة“ ،خطرية ب�صورة حقيقية” .و�أو�ضح نتنياهو �أن هذا التحالف �سيعمل
على �إخالء ال�ضفة الغربية ،ما �سيدفع �إىل ت�شكيل “حما�س �إ�ستان  ،”2يف �إ�شارة �إىل �أن غزة
“حما�س �إ�ستان .94”1
اخلمي�س2015/3/12 ،

• قال �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن قطر جتاوزت عقبات
�إعادة �إعمار ما خلفته احلرب الإ�رسائيلية على غزة ،ب�إعالنها بناء �ألف وحدة �سكنية .وو�صف
هنية ،خالل ا�ستقباله حممد العمادي ،رئي�س اللجنة القطرية لإعادة �إعمار القطاع يف منزله
غرب مدينة غزة ،دولة قطر ب�أنها “املتربع الأكرب لإعادة �إعمار قطاع غزة”.95
• اتهم خليل احلية ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،ال�سلطة الفل�سطينية ب�أنها تريد �أخذ
 %50من �أموال الإعمار التي �أقرتها الدول املانحة لغزة يف م�ؤمتر القاهرة يف ت�رشين الأول/
�أكتوبر  ،2014واتهم ال�سلطة واحلكومة بتعطيل �إعمار غزة.96
• طالب عزّت ال ّر�شق ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،احلكومة امل�رصية بالطعن على القرار
الذي �أ�صدرته حمكمة الأمور امل�ستعجلة امل�رصية باعتبار كتائب الق�سام “منظمة �إرهابية”،
والعمل على وقف كافة �أ�شكال التحري�ض التي يتعر�ض له الفل�سطينيون واملقاومة.97
115

اليوميات الفل�سطينية
• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون ،يف مقابلة مع �إذاعة اجلي�ش الإ�رسائيلي� ،إن
“اتفاقية �أو�سلو مل جتلب لإ�رسائيل �سوى مقتل �أكرث من �ألف �إ�رسائيلي”.98

•	�أظهرت معطيات ن�رشتها النيابة العامة الع�سكرية الإ�رسائيلية �أن لوائح االتهام املقدمة �ض ّد
ع�سكريني بتهمة ارتكاب خمالفات جن�سية ،ارتفعت بن�سبة  %40يف �سنة  2014قيا�سا ً
ب�سنة  ،2013حيث ّ
مت تقدمي  37الئحة اتهام يف �سنة  ،2014مقابل  26الئحة اتهام يف �سنة
.992013

• قال الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ،يف مقابلة مع �صحيفة وا�شنطن بو�ست

 Washington Postالأمريكية� ،إنه يتفهم املخاوف الإ�رسائيلية حيال النووي الإيراين ،م�شددا ً
على �أن م�رص حترتم اتفاقية ال�سالم مع “�إ�رسائيل” ،وقال �إن عالقة م�رص بـ”�إ�رسائيل”

الراهنة تت�سم بالثقة واالحرتام ،م�ست�شهدا ً مبا يجري يف �شبه جزيرة �سيناء .و�أكد ال�سي�سي
على �إقامة عالقات قوية ودافئة مع “�إ�رسائيل” ورئي�س وزرائها بنيامني نتنياهو ،الذي
“يتوا�صل معه دوما ً ويتحدث �إليه كثريا ً” ،وقال“ :توجد ثقة وطم�أنينة �ضخمة بني م�رص
و�إ�رسائيل”.100

• ق�ضت حمكمة �أمريكية ب�سجن النا�شطة الفل�سطينية ر�سمية يو�سف عودة � 18شهرا ً بتهمة
“تزوير يف �أوراق الهجرة” ،لأنها مل ت�سجل فيها �أنها كانت اعتقلت من قبل يف ق�ضية تفجري
متجر �أ�سفر عن مقتل �شخ�صني يف �سنة .1011969

•	�أكد تقرير حلركة ال�سالم الآن الإ�رسائيلية �أن حكومتي بنيامني نتنياهو ال�سابقتني �أقامت يف
ال�سنوات ال�ست الأخرية ع�رشين م�ستعمرة جديدة ،كانت يف الأ�صل ب�ؤر ا�ستيطانية.102

اجلمعة2015/3/13 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س “�إن على �إ�رسائيل �أن تختار بني ال�سالم
معنا �أو ا�ستمرار االحتالل لأر�ضنا” ،و�شدد على �أنه “ال ب ّد من مراجعة العالقات الأمنية
واالقت�صادية مبا ي�ضمن ا�ستعادة ال�سلطة دورها يف البناء و�إنهاء االحتالل”.103

• اقرتح رئي�س الوزراء الفل�سطيني ال�سابق �سالم فيا�ض “خريطة طريق” لإنهاء االنق�سام
الفل�سطيني ،والتو�صل �إىل ح ّل �سيا�سي من خالل �إ�رشاك املجتمع الدويل يف عملية �سيا�سية
من نوع جديد .وقال فيا�ض يف مقابلة �أجرتها معه �صحيفة احلياة“ :ن�سعى �إىل احل�صول على
دولة ،وال ميكن �أن تكون هناك دولة من دون قطاع غزة ،و�إعادة قطاع غزة تتطلب وحدة
وطنية ت�ضمن م�شاركة القوى كافة ،مبا فيها حما�س واجلهاد الإ�سالمي”.104
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• التقطت ت�سجيالت م�صورة من م�ستعمرة نتيف هع�رسا اليهودية �شمال قطاع غزة ،ك�شفت
عن تكثيف حركة حما�س لعمليات حفر الأنفاق على بعد �أمتار من ال�رشيط احلدودي ،م�ؤكد ًة
�أن هذا الأمر يع ّد “الأخطر” من بني تبعات احلرب الأخرية على غزة.105
• قال خليل احلية ،القيادي يف حركة حما�س ،معقبا ً على لقاء خالد م�شعل بعلي الريجاين ،رئي�س
جمل�س ال�شورى الإيراين �إن “حما�س حري�صة على تغليب م�صلحة املقاومة الفل�سطينية يف
مواجهة �إ�رسائيل ،ومنفتحة على كل طرف ميدها باملال وال�سالح ،دون �أن تبيع �أي مواقف
�سيا�سية معينة” ،م�ؤكدا ً �أن تطلع حما�س لتعزيز العالقات مع �إيران “ال يت�ضمن �أي نظر للبعد

الطائفي؛ فنحن مل نتدخل يف كون �إيران دولة �شيعية ،وهم مل يتدخلوا يف مذهبنا ال�سنّي ،لذلك
ال نبني عالقتنا مع �أحد على �أ�سا�س طائفي”.106
• ذكر موقع القناة ال�سابعة يف التلفزيون الإ�رسائيلي �أن وزير االقت�صاد الإ�رسائيلي ،رئي�س
حزب البيت اليهودي  ،The Jewish Homeنفتايل بينت ،اقتحم امل�سجد الإبراهيمي يف مدينة
اخلليل ،ومبرافقة قوات كبرية من اجلي�ش والأمن ،وب�شكل مفاجئ ،وقال“ :جئت �إىل اخلليل
كي نبقى فيها وننت�رص ،ويا حمبي �أر�ض �إ�رسائيل ،اخلليل هي �أ�سا�س �إقامتنا يف مدينتي
تل �أبيب وحيفا ،وهي التي �أعطتنا احلق املعنوي والأخالقي لأر�ض �إ�رسائيل”.107
• �أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي عن خطة جديدة لبناء جدار مبوازاة احلدود مع الأردن خوفا ً من
ت�سلل نا�شطي اجلهاد العاملي .و�سيقام اجلدار يف املرحلة الأوىل بطول  30كم يف منطقة مطار
متناع بوادي عربة ،ويف املراحل التالية على طول احلدود مع الأردن.108
• �أكدت مفو�ضية الأ�رسى واملحررين يف حركة فتح على �أن قيادة الأ�رسى �أبرمت اتفاقا ً مع
�إدارة ال�سجون الإ�رسائيلية ،وافقت الأخرية خالله على عدد من مطالب احلركة الأ�سرية
مقابل وقف برنامج الت�صعيد االحتجاجي.109

• قالت م�ؤ�س�سة الرئا�سة امل�رصية �إن الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي عقد اجتماعا ً
رباعيا ً مغلقا ً �ض ّم كالً من امللك الأردين عبد اهلل الثاين ،والرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س،
بالإ�ضافة �إىل وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،لبحث �سبل ا�ستئناف عملية ال�سالم يف
ال�رشق الأو�سط.110
ال�سبت2015/3/14 ،

• ن�رشت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفل�سطينية ،يف م�ؤمتر ٍ�صحفي عقدته يف مقر املكتب
الإعالمي احلكومي و�سط قطاع غزة ،اعرتافات لبع�ض منت�سبي الأجهزة الأمنية املتورطني يف
جمع معلومات عن املقاومة .كما ن�رشت الداخلية �أي�ضا ً ت�سجيالت ومكاملات �صوتية مل�س�ؤولني
117
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يف الأجهزة الأمنية ،يتواجدون يف رام اهلل وم�رص والأردن ،يطلبون معلومات عن �أ�سلحة
املقاومة يف القطاع ومن�صات �إطالق ال�صواريخ.111
وجهتها وزارة الداخلية يف قطاع غزة �إىل �أع�ضاء يف الأجهزة
• ردت حركة فتح على اتهامات ّ
الأمنية التابعة لل�سلطة يف رام اهلل ،بالتورط يف التفجريات التي �شهدها قطاع غزة �أخريا ً .وقال
�أ�سامة القوا�سمي الناطق با�سم فتح ،يف بيان له� ،إن هذه االتهامات مهزلة ،وتهدف �إىل ت�صدير
الأزمة الداخلية التي تعاين منها حما�س.112
• �أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س حممود الزهار ،يف ت�رصيحات لقناة الأق�صى
الف�ضائية� ،أن رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س يعمل على خنق غزة وت�شديد احل�صار عليها،
واحلركة متتلك وثائق تثبت تورط عبا�س يف زعزعة الأمن واال�ستقرار الداخلي لقطاع غزة.113
• وثقت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �سقوط � 344ضحية من الن�ساء الفل�سطينيات
منذ بداية املواجهات يف �سورية� ،أي ما يعادل نحو  %14من �إجمايل ال�ضحايا الذين �سقطوا
خالل فرتة ال�رصاع املمتدة بني  2011/3/15و.1142015/2/14
• قالت ت�سيبي ليفني ،يف حديث لو�سائل �إعالم رو�سية� ،إنها “ترى معامل العملية ال�سلمية
امل�ستقبلية على النحو التايل :ح ّل الق�ضية الفل�سطينية هو الدولتان لل�شعبني� :إ�رسائيل كدولة
يهودية كاملة احلقوق ،والدولة الفل�سطينية” .و�أكدت ليفني نيتها موا�صلة املفاو�ضات مع
الطرف الفل�سطيني ،قائلة�“ :سنتحدث مع من يعرتف بنا ويعرتف باتفاقياتنا ال�سابقة ،لكن
على حممود عبا�س �أن يفهم �أنه لن يح�صل على كل ما يريده ،ونحن كذلك ،على اجلميع �أن
يتنازل”.115
• �أكدت النائب يف الكني�ست الإ�رسائيلي حنني الزعبي �أن القائمة العربية امل�شرتكة لن تتحالف
“مع حزب املع�سكر ال�صهيوين لأن ذلك يقع خارج الإجماع الوطني ،ولن نكون جزءا ً من �أي
ائتالف وال �ضمن اخلطوط العري�ضة لأية حكومة �سيتم ت�شكيلها”.116
• قال نائب رئي�س احلركة الإ�سالمية لفل�سطينيي  ،1948ال�شيخ كمال خطيب� ،إن وفدا ً �إ�رسائيليا ً
يزور القاهرة �أ�سبوعياً ،وحتديدا ً كل يوم �إثنني ،لتن�سيق املواقف مع نظرائهم امل�رصيني،
حل�صار وخنق قطاع غزة والإجهاز عليه.117

الأحد2015/3/15 ،

• �أعلن جهاد الوزير ،حمافظ �سلطة النقد� ،أن اجلهاز امل�رصيف مل تعد لديه القدرة على توفري
مزيد من القرو�ض للحكومة لتمكينها من دفع رواتب موظفيها ،حمذرا ً من �أن ا�ستمرار
“�إ�رسائيل” باحتجاز �أموال �رضيبة املقا�صة �سيفاقم من �أزمة ال�سلطة الوطنية املالية.118
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• �أكد حممود الزهار ،القيادي البارز يف حركة حما�س� ،صحة ما تناقلته و�سائل �إعالم ،حول
وجود زيارة مرتقبة لرئي�س املكتب ال�سيا�سي للحركة خالد م�شعل لل�سعودية.119
• دعا ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق ،لت�شكيل جلنة من القوى
الفل�سطينية ومنظمات املجتمع املدين ،ملعاجلة �أي �شكوك �إن وجدت ،حول اعرتافات عنا�رص
من الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل بالعبث ب�أمن غزة ،والتوقف عن
العبث وامليل للم�صاحلة والوحدة الوطنية.120
•	�أعلنت كتائب الق�سام �أنها كانت قد �رشعت يف عمليات �إعادة ترميم وت�شييد ملواقع التدريب
الع�سكرية ،منذ �أن انتهت احلرب التي �شنتها قوات االحتالل الإ�رسائيلي �ض ّد قطاع غزة يف
�صيف .1212014
• اختتم رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،احلملة االنتخابية حلزب الليكود ،بالت�أكيد
على �أن �أي حكومة برئا�سته “لن تقوم بتنفيذ �أي ان�سحاب ،كما �أنها �ستحافظ على القد�س
حتت ال�سيادة الإ�رسائيلية”.122
• قال �أفيجدور ليربمان ،وزير اخلارجية الإ�رسائيلي ،خالل جولة قام بها يف امل�سجد الإبراهيمي
يف اخلليل� ،إنه يع ّد نف�سه جزءا ً ال يتجز�أ من املع�سكر الوطني .و�أ�ضاف ليربمان �أن حزبه لن
يرتاجع عن خطوطه العري�ضة ،ويف مقدمتها وجوب الق�ضاء على حركة حما�س والتعهد بعدم
تنفيذ خطة انف�صال ثانية.123
•	�أو�ضح نائب رئي�س احلركة الإ�سالمية لفل�سطينيي  ،1948كمال اخلطيب� ،أن عدم م�شاركة
احلركة الإ�سالمية يف االنتخابات العامة التي �ستجري يف “�إ�رسائيل” ،تعود �إىل �أن جتربة
التمثيل العربي يف الكني�ست الإ�رسائيلي ،مل ُتعِد للعرب يف “�إ�رسائيل” حقا ً ومل ترفع عنهم
ظلماً ،و�أن الكني�ست م�صم ٌم �أ�صالً على مقا�س “يهودية الدولة” ،ووجود � 10أو حتى  15ع�ضوا ً
عربياً ،لن ي�ؤثر يف �آلية عمله وقراراته.124
• ق�ضت حمكمة الق�ضاء الإداري امل�رصية ب�إلزام وزارة الداخلية بعر�ض �أمر امل�رصيني املتزوجني
من �إ�رسائيليات على جمل�س الوزراء ،للنظر يف �إ�سقاط جن�سيتهم من عدمه وفقا ً لكل حالة.125
الإثنني2015/3/16 ،

• د�شن وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطيني مفيد احل�ساينة ،وال�سفري القطري حممد
العمادي ،رئي�س اللجنة القطرية لإعادة الإعمار ،م�رشوع مدينة ال�شيخ حمد للأ�رسى
املحررين جنوب غرب مدينة غزة .و�أ�شار احل�ساينة �إىل �أن امل�رشوع �سيقام على م�ساحة
 120دومنا ً (� 120ألف م ،)2و�سي�شتمل على بناء  28عمارة �سكنية ،بواقع  360وحدة �سكنية،
�إ�ضافة للمرافق اخلدمية.126
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• قال املتحدث با�سم حركة حما�س فوزي برهوم“ :ال نفرق بني الأحزاب الإ�رسائيلية ،وال
نراهن على نتائج االنتخابات؛ لأن كل احلكومات والأحزاب الإ�رسائيلية جتمع على ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية ،والتو�سع اال�ستيطاين ،والتهويد ،وكل ممار�سات العنف والإرهاب �ض ّد
ال�شعب الفل�سطيني”.127
•	�أظهر ت�سجيل م�صور بثته كتائب الق�سام ،على �صفحتها على موقع تويرت� ،إلغاء مقاتليها
ال�ستهداف قوة ع�سكرية �إ�رسائيلية بقذائف الهاون  ،Mortar Shellب�سبب تواجد �أطفال
قرب املنطقة امل�ستهدفة .وقالت كتائب الق�سام �إن الت�سجيل امل�صور “م�ستوحى من �أحداث
حقيقية حدثت خالل احلرب الإ�رسائيلية الأخرية على قطاع غزة ،العام املا�ضي”.128

•	�أكد �إ�سحق هرت�سوغ على مت�سكه ب�رشقي القد�س ،ورف�ض � ّأي ت�سوية حولها ،وقال�“ :س�أقوم
باحلفاظ على قوة وعظمة القد�س و�سكانها بالأفعال ولي�س بالأقوال فقط� ،أكرث من �أي زعيم

�آخر”.129

•	�أعلن “بنك �إ�رسائيل” املركزي � Bank of Israelأن اخل�سائر االقت�صادية املبا�رشة من احلرب
على قطاع غزة يف �صيف �سنة  2014تقدر بـ  3.5مليار �شيكل (نحو  863.2مليون دوالر).130

•	�أكد رئي�س اللجنة ال َق َطرية لإعمار غزة ال�سفري حممد العمادي� ،أنه ّ
مت التو�صل لآلية جديدة
لإدخال مواد البناء اخلا�صة بامل�شاريع ال َق َطرية �إىل غزة ،وتن�ص على �إدخال �ألف طن من مواد
وبي العمادي �أن �آلية روبرت �سريي
البناء ب�شكل يومي ،بدءا ً من يوم الأربعاء َّ .2015/3/18
لإدخال مواد البناء �إىل غزة غري فعالة ،مو�ضحا ً �أن  %90من الإ�سمنت ذهبت �إىل ال�سوق

ال�سوداء ومل يتمكن املواطن من �رشائه لعدم توفر الأموال لديه .وقال العمادي �إن قطر قدمت
مئات ماليني الدوالرات حلل �أزمة الكهرباء عن طريق ال�سلطة وم�رص ،ومل ُ َ
تل ،وذهبت
الأموال هبا ًء منثورا ً.131

•	�أ�صدر جمل�س الق�ضاء الأعلى العراقي قرارا ً يق�ضي مبعاملة الالجئني الفل�سطينيني املقيمني يف
العراق معاملة املواطنني العراقيني يف كافة املعامالت الر�سمية ،ما عدا احل�صول على اجلن�سية
العراقية.132

• اختار االحتاد الأوروبي الإيطايل فرناندو جنتليني  Fernando Gentiliniليكون ممثل
االحتاد الأوروبي اخلا�ص لل�رشق الأو�سط.133

• وقعت فنلندا اتفاقية متويل متعددة ال�سنوات تقوم مبوجبها فنلندا ،التي تعد �رشيكا ً طويل
الأجل للأونروا ،بالتربع مببلغ  4.5مليون يورو (نحو  4.8مليون دوالر) �سنويا ً ل�صالح
املوازنة العامة للأونروا خالل ال�سنوات .1342018–2015
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الثالثاء2015/3/17 ،

• �أظهرت النتائج النهائية النتخابات الكني�ست الإ�رسائيلي الـ  ،20والتي ّ
مت �إجرا�ؤها يف
 ،2015/3/17و�أعلنت نتائجها يف  ،2015/3/19وبلغت ن�سبة الت�صويت فيها  ،%72.34فوز
حزب الليكود بـ  30مقعداً ،يليه حتالف “املع�سكر ال�صهيوين” بـ  24مقعداً ،والقائمة العربية
امل�شرتكة بـ  13مقعداً ،فيما ح�صل ي�ش عتيد على  11مقعداً ،وكتلة كوالنو على  10مقاعد،

والبيت اليهودي على  8مقاعد ،و�شا�س  Shasعلى  7مقاعد ،وح�صل كل من “�إ�رسائيل بيتنا”

ويهود التوراة (يهدوت هتوراة) ) United Torah Judaism (Yahadut Hatorahعلى  6مقاعد،
ومريت�س  Meretzعلى  5مقاعد.135

•	�أقر جمل�س الوزراء الفل�سطيني الإطار العام ملوازنة الطوارئ ابتدا ًء من  .2015/4/1ور�صد
املجل�س مبلغ  800مليون دوالر لإعادة �إعمار قطاع غزة ،و 300مليون دوالر للم�شاريع

التطويرية االعتيادية ،و�ستتم تغطيتها من الدول املانحة بالإ�ضافة �إىل  20مليون دوالر من
اخلزينة العامة.136

• ك�شف مفو�ض العالقات الدولية يف حركة فتح نبيل �شعث عن تلقي ال�سلطة الفل�سطينية
ا�ستعدادا ً �أوروبيا ً لتفعيل العمل بـ”ال�صندوق الدوار” ،الذي مي ّكن ال�سلطة من تاليف ال�ضغوط
الإ�رسائيلية الناجتة عن احتجاز الأموال الفل�سطينية لديها.137

• وقع وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطيني مفيد احل�ساينة مع رئي�س اللجنة ال َق َطرية
لإعادة �إعمار قطاع غزة ال�سفري حممد العمادي مذكرة تفاهم لإعادة �إعمار �ألف وحدة
�سكنية مهدمة كليا ً جراء العدوان الإ�رسائيلي الأخري على غزة خالل �صيف  ،2014واعتماد
تخ�صي�ص ال�شقق ال�سكنية يف مدينة ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �ضمن املرحلة الأوىل.138

الأربعاء2015/3/18 ،

• قال الناطق الر�سمي با�سم رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية نبيل �أبو ردينة “ل�سنا معنيني من يكون
رئي�س حكومة يف �إ�رسائيل ،وما نريده من �أي حكومة �أن تعرتف بحل الدولتني و�أن تكون
القد�س ال�رشقية عا�صمة للدولة الفل�سطينية” .وقال يا�رس عبد ربه� ،أمني �رس منظمة التحرير
الفل�سطينية� ،إن “�إ�رسائيل العن�رصية اختارت طريق العن�رصية واالحتالل واال�ستيطان ومل
تخرت طريق املفاو�ضات” .وقال �صائب عريقات كبري املفاو�ضني الفل�سطينيني“ :وا�ضح
جدا ً �أن املجتمع الإ�رسائيلي �صوت لدفن عملية ال�سالم� .ص ّوت �ض ّد خيار الدولتني� .ص ّوت

ال�ستمرار االحتالل وامل�ستعمرات”.139
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اليوميات الفل�سطينية
• ر�أى املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �أن نتائج االنتخابات الإ�رسائيلية هي مبثابة �إعالن
حرب على ال�شعب الفل�سطيني وت�أكيد على توجه الناخب الإ�رسائيلي نحو دعم “التطرف
والإجرام”.140
• �شدد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س عزت الر�شق على �أن احلركة غري معنية بهوية
الفائز يف انتخابات الكني�ست الإ�رسائيلية ،م�ؤكدا ً مت�سك حما�س بنهج املقاومة .وقال الر�شق
�إن “حما�س ما�ضية يف م�رشوعها املقاوم ،بغ�ض النظر عن الإرهابي الذي �سيرت�أ�س حكومة
االحتالل”.141

• قال القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي �أحمد املدلل �إن نظرة نتنياهو �إىل الفل�سطينيني بعد
فوزه “نظرة �إجرامية عدوانية مطلقة” .و�أ�ضاف املدلل �أن احلركة “تعترب �أن �أي �شخ�ص يفوز
يف االنتخابات ،كائنا ً من كان ،لن يغري �شيئا ً يف واقع ال�رصاع مع الإ�رسائيليني”.142
• قال �أمين عودة ،رئي�س القائمة العربية امل�شرتكة ،والتي �شاركت يف انتخابات الكني�ست
الإ�رسائيلي� ،إن “الفوز ال�ساحق الذي حققه اليمني الإ�رسائيلي برئا�سة نتنياهو يف هذه
االنتخابات ،هو م�ؤ�رش ينذر با�ستمرار تدهور الأو�ضاع يف خمتلف املجاالت”.143
• �أكد �أ�سامة حمدان ،م�س�ؤول العالقات العربية يف حركة حما�س ،وجود �أطراف يف ال�سلطة
الفل�سطينية وحكومة التوافق الفل�سطينية ت�سعى لعرقلة اجلهد ال َق َطري يف �إعمار غزة.144
• �أكد القيادي يف حركة حما�س م�شري امل�رصي �أن ال �إ�شكالية لدى احلركة للحوار مع ال�سلطات
امل�رصية يف �أي وقت تريده .وقال امل�رصي “نحن �أيدينا ممدودة على قاعدة دعم الق�ضية
الفل�سطينية وامل�صالح امل�شرتكة ،والت�أكيد على حر�صنا ب�أن الأمن القومي امل�رصي هو �أمن
قومي فل�سطيني”.145
• قال �رشكاء يف حقل تامار  Tamar gas fieldالإ�رسائيلي للغاز الطبيعي �إنهم وقعوا �صفقة
مدتها �سبع �سنوات مع �رشكة دولفينو�س القاب�ضة امل�رصية ،التي متثل عمالء جتاريني
و�صناعيني غري حكوميني ،ل�رشاء ما قيمته  1.2مليار دوالر على الأقل من الغاز الطبيعي من
حقل تامار .و�سيتم نقل الغاز عرب خط �أنابيب قدمي كان قد ُ
�شيّد لنقل الغاز �إىل “�إ�رسائيل”.146
• �أعلن رئي�س قائمة “املع�سكر ال�صهيوين” �إ�سحق هرت�سوغ �إن قائمته ال تعتزم االن�ضمام �إىل
حكومة بنيامني نتنياهو املقبلة.147
• قال النائب الأوروبي الفرن�سي �إدوار مارتان � Édouard Martinإن “الدولة الإ�رسائيلية
ترف�ض ال�سماح لنا بدخول غزة بدون �أي تربير” .و�أ�ضاف النائب الذي يرافقه ثالثة نواب
�أوروبيني �آخرين (�إيرلندي ،ودمناركي ،وقرب�صي)�“ :سيعتربوننا �أعداء لإ�رسائيل مع �أن
برنامج الزيارة �أعد مع ال�سلطات الإ�رسائيلية منذ فرتة طويلة”.148
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اخلمي�س2015/3/19 ،

• �أعلنت حركة حما�س �أنها تدر�س “اقرتاحا ً دوليا ً” لهدنة طويلة الأمد ن�سبيا ً مع “�إ�رسائيل”

يف حماولة لتثبيت وقف النار الذي تو�صلت �إليه ف�صائل املقاومة مع الدولة العربية برعاية
م�رصية يف  .2014/8/26وقال طاهر النونو �إن “احلركة �ستعر�ض هذه االقرتاحات على
الف�صائل الأخرى ،و�ستُجري م�شاورات معها بغر�ض اخلروج مبوقف موحد ،و�ستعلن بعد
ذلك عن ردها يف هذا اخل�صو�ص”.149

• قررت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،تكليف اللجنة ال�سيا�سية وقادة الأجهزة
الأمنية واجلهات املعنية ،بو�ضع خطة مف�صلة لتطبيق وقف التن�سيق الأمني مع م�ؤ�س�سات
االحتالل ،وكذلك بحث امللف االقت�صادي بكل جوانبه .وقررت اللجنة توجه وفد فل�سطيني
موحد ي�ضم ممثلني عن خمتلف ف�صائل العمل الوطني �إىل قطاع غزة للبدء يف حوار �شامل
مب�شاركة حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي من �أجل تنفيذ جميع ما جرى التو�صل �إليه يف
االتفاقيات ال�سابقة.150

•	�أكد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س عدم التدخل بال�ش�ؤون الداخلية الإ�رسائيلية،
معربا ً عن قلقه البالغ من الت�رصيحات الإ�رسائيلية حول انتهاء مبد�أ ح ّل الدولتني.151
• قال حممد دحالن ،القيادي الفتحاوي ال�سابق ،يف حوار مع �صحيفة اليوم ال�سابع� ،إن الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س د ّمر حركة فتح ،و�شدد على �أن العودة للمفاو�ضات مع نتنياهو

بعد جناحه هي خيانة وطنية .وو�صف دحالن منظمة التحرير ب�أنها جثة ميتة الآن ،و�أن
حممود عبا�س فاقد لل�رشعية الد�ستورية .وو�صف دحالن الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح
ال�سي�سي ب�أنه “هبة من اهلل لإنقاذ ال�شعبني امل�رصي والفل�سطيني و�إنهاء التفكك العربي”.152

• دعا نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �إىل حتريك عجلة االنتخابات
النقابية والت�رشيعية والرئا�سية واملجل�س الوطني ،والعمل على تنفيذ اتفاق امل�صاحلة الوطنية
يف القاهرة وال�شاطئ.153
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،خالل حديثه ل�شبكة �إن بي �سي NBC News

التلفزيونية الأمريكية “�أنا مل �أتراجع عن �أي �شيء قلته يف خطابي قبل �ستة �أعوام عندما
دعوت �إىل ح ّل مع دولة فل�سطينية منزوعة ال�سالح تعرتف بدولة يهودية .قلت بب�ساطة �إن
ال�رشوط لهذا الأمر مل تتحقق اليوم” .و�أ�ضاف نتنياهو �أنه يطالب ال�سلطة الفل�سطينية بقطع
عالقاتها مع حركة حما�س ،واالنخراط يف مفاو�ضات “حقيقية” مع “�إ�رسائيل” ،وتابع “نحن
بحاجة �إىل اعرتاف بدولة يهودية ،و�أمن فعلي ،من �أجل �أن يكون ح ّل الدولتني واقعيا ً”.154
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• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن ح ّل الدولتني غري قابل للتنفيذ ,وت�ساءل يف
حديث لهيئة الإذاعة الربيطانية (بي بي �سي) )British Broadcasting Corporation (BBC
هل ميكن ت�صور كيان فل�سطيني قابل للحياة اقت�صادياً .و�أ�ضاف يعلون “ماذا ب�ش�أن البنى
التحتية والكهرباء واملياه؟” ،و�أكد �أن الفل�سطينيني مرتبطون بـ”�إ�رسائيل” كالتو�أم ال�سيامي،
ولذلك ال ميكن تطبيق فكرة االنف�صال التام.155
• قال ال�سفري ال َق َطري حممد العمادي ،امل�س�ؤول عن متابعة م�شاريع �إعادة �إعمار غزة� ،إن
قدومه �إىل غزة للمرة الأوىل عرب البوابة الإ�رسائيلية بعد انقطاع نحو عامني ،جاء نتيجة رف�ض
القاهرة منح امل�س�ؤولني ال َق َطريني ت�رصيحا ً باملرور �إىل غزة عرب �أرا�ضيها .و�أو�ضح العمادي
�أن �إيقاف القاهرة �إدخال املواد اخلام مل�شاريع �إعادة الإعمار ال َق َطرية عرب معرب رفح مل يت�سبب
يف ت�أخري �إجناز امل�شاريع فح�سب ،بل زاد من كلفة امل�شاريع لت�صل �إىل ثالثة �أ�ضعاف قيمتها
بفعل ا�ضطرار �رشائها من “�إ�رسائيل”.156
• �أعلن جو�ش �أرني�ست  ،Josh Earnestالناطق الر�سمي با�سم البيت الأبي�ض� ،أن “اخلطوات
التي اتخذتها الواليات املتحدة يف الأمم املتحدة ت�ستند �إىل فكرة �أن ح ّل الدولتني هو النتيجة
الأف�ضل” للت�سوية ال�سلمية للق�ضية الفل�سطينية .و�أ�ضاف �أرني�ست“ :الآن قال حليفنا
(�إ�رسائيل) �إنه مل يعد ملتزما ً بهذا احلل .هذا يعني �أن علينا �إعادة تقييم موقفنا بهذا ال�ش�أن،
وهذا ما �سنفعله” ،مو�ضحا ً �أنه مل يتخذ �أي قرار بعد.157
• قال نائب رئي�س الوزراء الربيطاين نيك كليج � ،Nick Cleggإن “الت�رصيحات الأخرية
لرئي�س الوزراء الإ�رسائيلي (بنيامني نتنياهو) الراف�ضة لإعالن دولة فل�سطينية م�ستقلة،
تدعو للقلق للغاية” ،م�شريا ً �إىل �أن “ت�رصيحات كهذه من املمكن �أن جتعل بريطانيا تعرتف
بدولة فل�سطني”.158
اجلمعة2015/3/20 ،

• هن�أ الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،خالل ات�صال هاتفي ،رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتنياهو ،بعد �إعالن النتائج الر�سمية بفوز حزبه الليكود ب�أكرب عدد من املقاعد يف انتخابات
الكني�ست الع�رشين.159
• �أعلنت “جلنة املتابعة العليا” يف خميمي �صيدا و�صور لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،عن قرار
اجلي�ش اللبناين ا�ستئناف منح ت�صاريح �إدخال مواد البناء للمخيمني.160
• و ّقع رئي�س احتاد كرة القدم اللواء جربيل الرجوب على م�رشوع قرار فل�سطيني �سيقدم
لكوجنر�س االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) Fédération Internationale de Football
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) ،Association (FIFAللت�صويت عليه �أواخر �أيار /مايو  .2015ويطالب م�رشوع القرار
ر�سميا ً بتعليق ع�ضوية “�إ�رسائيل” يف الفيفا� ،إىل حني التزامها بالقوانني والأنظمة.161
• قال رئي�س حزب العمل الإ�رسائيلي �إ�سحق هرت�سوغ لراديو اجلي�ش الإ�رسائيلي“ :لقد
جنح نتنياهو بب�ساطة يف الأيام الأخرية من حملة مبنية على كثري من الأكاذيب واملخاوف
والعداوة”.162

• هاجم زورق حربي م�رصي مركب �صيد فل�سطيني يف عر�ض بحر حمافظة رفح جنوبي
قطاع غزة ،وقال نقيب ال�صيادين يف غزة نزار عيا�ش �إن ت�سعة �صيادين كانوا على منت املركب
وجرى اعتقالهم.163

• هن�أ الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو على
فوز حزبه يف انتخابات الكني�ست ،وحثه ،يف االت�صال الهاتفي ،على جتديد التزام “�إ�رسائيل”

بحل الدولتني ،وعلى ت�سليم عائدات ال�رضائب التي ت�سيطر عليها حاليا ً “�إ�رسائيل” وامل�ستحقة
لل�سلطة الفل�سطينية.164

ال�سبت2015/3/21 ،

• قال بيان �صادر عن مكتب �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن
هنية هاتف الرئي�س الإيراين ،وقدم له تعازيه وموا�ساته بوفاة والدته .ووفق البيان� ،أكد
ح�سن روحاين  Hassan Rouhaniوهنية خالل االت�صال الهاتفي على متانة العالقة بني
ال�شعبني الفل�سطيني والإيراين .و�شدد هنية لروحاين على حمورية دور الأمة الإ�سالمية
جتاه ق�ضية فل�سطني والقد�س املحتلة.165

• قالت حركة حما�س �إنها لن ُتلقي �سالح املقاومة حتت �أي ظرف من الظروف ،ولن تتوقف عن
مقاومة االحتالل ال�صهيوين .و�أ�ضافت احلركة ،يف بيان ،يف الذكرى الـ  11الغتيال م�ؤ�س�س
حركة حما�س ال�شيخ �أحمد يا�سني� ،أنها ما�ضية يف “املقاومة” حتى تتحقق كامل �أهداف
ال�شعب الفل�سطيني يف حترير �أر�ضه ،ونيل ا�ستقالله .و�أكدت احلركة� ،أن نهج ال�شيخ يا�سني
وم�رشوعه باق ٍوم�ستمر ،و�أن ذكراه يف عني ويد كل مقاوم فل�سطيني ،يت�صدى لالحتالل،
ويقاوم جرائمه.166

• قال املتحدث الع�سكري با�سم اجلي�ش امل�رصي حممد �سمري ،يف بيان له ن�رشه على موقع
الفي�س بوك� ،إن قوات اجلي�ش امل�رصي اكت�شفت ود ّمرت  194نفقا ً يف مدينة رفح على احلدود
مع قطاع غزة خالل الفرتة املمتدة ما بني مطلع �شهر �شباط /فرباير  2015و.1672015/3/16
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وجه ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات ر�سالة ر�سمية
• ّ
ملفو�ضة العالقات اخلارجية لالحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني ،با�سم اللجنة التنفيذية
للمنظمة ،دعا فيها االحتاد الأوروبي لتنفيذ التو�صيات التي �أو�صى بها تقرير ر�ؤ�ساء البعثة
يف فل�سطني ،واتخاذ مواقف �أكرث �رصامة �ض ّد “�إ�رسائيل” قبل �أن ينهار الو�ضع احلايل يف
القد�س املحتلة ب�شكل كامل.168
•	�أجرى وفدان من قادة حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي لقا ًء مو�سعا ً يف منزل نائب رئي�س
املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية يف قطاع غزة .وذكر بيان �صادر عن مكتب
هنية� ،أن اللقاء ،الذي ا�ستمر ل�ساعات ،ت�ض ّمن الت�أكيد على زيادة التن�سيق والعمل امل�شرتك
والتحرك يف م�ستويات خمتلفة على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل مبا يخدم الق�ضية
الوطنية الفل�سطينية.169
•	�أعلن جهاز ال�شاباك ،يف بيان له� ،أنه اعتقل �ستة فل�سطينيني نا�شطني يف حركة حما�س ،كان
بحوزتهم مواد ل�صنع عبوات نا�سفة .وقال البيان �إنه ي�شتبه بقيام الفل�سطينيني ال�ستة ،وهم
من قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية املحتلة ،بالتخطيط الرتكاب هجمات يف “�إ�رسائيل” .و�أ�شار
ال�شاباك �إىل �أن حما�س قامت بتجنيد ال�شبان خالل �إقامتهم يف الأردن قبل �أن يخ�ضعوا لتدريب
ع�سكري يف قطاع غزة.170
•	�أجرى اجلي�ش الإ�رسائيلي تدريبات ع�سكرية وا�سعة مفاجئة على طول حدود قطاع غزة.
و�شملت التدريبات مناورات يف منطقة “غالف غزة” ،وحتركات للآليات الع�سكرية ،وتخللها
�إحداث انفجارات و�إطالق نار بهدف التدريب.171
• انتقد الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ت�رصيحات رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو
الذي حذر خالل حملته االنتخابية من “خطر” الت�صويت الكثيف لفل�سطينيي  1948يف
انتخابات الكني�ست .وقال �أوباما �إن “هذا النوع من اخلطابة خمالف للتقليد اليهودي العريق”.
كذلك انتقد �أوباما موقف نتنياهو �إزاء �إقامة دولة فل�سطينية م�شريا ً �إىل �أن الواليات املتحدة
“تدر�س” خياراتها من �أجل ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط.172
• قال ال�سيناتور الأمريكي اجلمهوري جون مكني� ،إنه يجب على الكوجنر�س الأمريكي
�إعادة النظر يف متويل الأمم املتحدة �إذا ما وافق جمل�س الأمن على قرار ب�ش�أن �إقامة الدولة
الفل�سطينية .و�أ�ضاف مكني ،يف مقابلة مع برنامج “حالة االحتاد” على الـ �سي �أن �أن
)� ،The Cable News Network (CNNأن الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما يجب حتى �أال
يفكر يف مثل هذا القرار.173
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الإثنني2015/3/23 ،

• قال كبري موظفي البيت الأبي�ض ديني�س مكدونا � Denis McDonoughإن الواليات املتحدة
تتوقع �أن تنهي احلكومة الإ�رسائيلية املقبلة قرابة خم�سني عاما ً من االحتالل ،و�أن تف�سح

الطريق �أمام �إقامة دولة فل�سطينية ،و�أ�ضاف “يجب �إنهاء احتالل ا�ستمر حلوايل  50عاما ً

ويجب �أن يكون لل�شعب الفل�سطيني احلق يف العي�ش ويف حكم نف�سه يف دولة ذات �سيادة”.174
• ناق�ش وفد �سوي�رسي مع خم�سة ف�صائل فل�سطينية يف قطاع غزة “الورقة ال�سوي�رسية”

املقرتحة حلل �أزمة موظفي احلكومة ال�سابقة التي �شكلتها حما�س .وقال القيادي يف اجلبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني جميل مزهر �إن “الوفد عر�ض على الف�صائل تفا�صيل الوثيقة
ال�سوي�رسية” ،و�أ�شار �إىل �أن ممثلي الف�صائل قدموا ا�ستف�سارات واقرتاحات على الوثيقة،
و�أكدوا �أنها ت�شكل �أ�سا�سا ً مهما ً حلل �إذا ما توفرت الإرادة احلقيقية لذلك.175
• قال م�صدر �أمني خمت�ص بالأمن التقني �إن وحدات من املقاومة اكت�شف ح�رشات �إلكرتونية
َّ
م�سخرة لر�صد حتركات عنا�رص من
طائرة ال تتجاوز حجم الع�صفور ال�صغري يف قطاع غزة،
املقاومة بهدف الو�صول من خاللهم ملكان اجلنود الأ�رسى .و�أكد امل�صدر ملوقع املجد الأمني
�أنه بعد حتليل ال�صور امللتقطة من خالل هذه احل�رشات تبني �أن هناك �أهدافا ً و�صورا ً للجنود
ال�صهاينة خمزنة يف ذاكرتها لكي تبحث عنهم.176

• اعتذر رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو لفل�سطينيي  1948عن نداء وجهه حل�شد
م�ؤيديه يوم انتخابات الكني�ست يف  ،2015/3/17و�صف ب�أنه عن�رصي .وقال نتنياهو� ،إنه يقر
م�ست بفل�سطينيي  ،1948م�شريا ً �إىل �أنه مل يكن يق�صد الإ�ساءة ،و�أنه يت�أ�سف
ب�أن ت�رصيحاته َّ
ملا بدر عنه.177

• ك�شفت ال�صور امل�رسبة من داخل ال�سجون ال�سورية عن وجود عدد ممن يعتقد ب�أنهم
فل�سطينيون بني �آالف ال�ضحايا الذين تعر�ضوا للتعذيب حتى املوت على يد النظام ال�سوري.
وقال رئي�س الهيئة العامة ل�ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني ب�سورية ،التابعة للحكومة
الفل�سطينية� ،إن ال�صور امل�رسبة ك�شفت عن موت  39فل�سطينيا ً حتت التعذيب يف �سجون
النظام ال�سوري.178

الثالثاء2015/3/24 ،

•	�أطلقت اللجنة الأمنية الفل�سطينية العليا ،امل�رشفة على �أمن املخيمات الفل�سطينية يف لبنان ،قوة
�أمنية م�شرتكة يف خميم املية ومية ،قوامها خم�سون عن�رصا ً.179
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حذرت حركة فتح ،على ل�سان املتحدث با�سمها �أ�سامة القوا�سمي ،من م�ؤامرة احلكومة
الإ�رسائيلية القا�ضية بتج�سيد ف�صل قطاع غزة عن ال�ضفة متهيدا ً لت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية .وقال القوا�سمي �إن حركة فتح ال ت�ستبعد طرح “�إ�رسائيل” مبادرة اعتبار قطاع
غزة حمرراً ،ورفع م�س�ؤوليتها القانونية باعتبارها قوة احتالل ،وتقدمي م�رشوع ملجل�س
الأمن حول �إقامة الدولة الفل�سطينية يف القطاع ،مقابل موافقتها على بناء مطار وميناء بحري
وهدنة طويلة الأمد.180
رف�ضت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،يف بيان �أ�صدرته� ،أ�سلوب “املقاي�ضة” بني حاجات
ال�شعب الفل�سطيني وحقه يف موا�صلة مقاومة االحتالل الإ�رسائيلي دون � ّأي قيود ،حمذرة من
الوقوع يف �رشك “كمني �سيا�سي دويل” لف�صل قطاع غزة عن ال�ضفة الغربية املحتلة.181
قال مندوب اجلزائر لدى اجلامعة العربية ال�سفري نذير العرباوي �إن بالده قدمت  52.8مليون
دوالر �أمريكي ،لدعم املوازنة الفل�سطينية لل�سنة اجلارية .1822015
قالت وكالة الأونروا �إن �أملانيا ق ّدمت لها تربعا ً بقيمة  1.2مليون دوالر �أمريكي؛ لإغاثة الأ�رس
املت�رضرة يف قطاع غزة ،جراء العدوان الإ�رسائيلي يف �صيف  .2014وقالت الأونروا ،يف بيان
لها� ،إنها �ست�رصف دفعات نقدية لـ � 985أ�رسة ملخ�ص�صات بدل الإيجار ،ولتنفيذ الإ�صالحات
للم�ساكن.183

الأربعاء2015/3/25 ،

• تعهد رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل ،فور و�صوله قطاع غزة قادما ً من رام اهلل
عرب معرب بيت حانون (�إيرز  ،)Erezباحلفاظ على وحدة الدولة الفل�سطينية ،م�ؤكدا ً �أنه جاء
بتوجيهات من الرئي�س حممود عبا�س لتكري�س امل�صاحلة الفل�سطينيةَ ،
وط ِّي �صفحة االنق�سام
�إىل غري رجعة ،لتحقيق ال�رشاكة الكاملة بتحمل امل�س�ؤولية يف كل �شيء .وقال احلمد اهلل:
“�سنجد حلوالً جلميع املوظفني املدنيني ،و�إنه ال ميكن لهذا احلل �أن يكتمل �أو يتحقق دون
ت�سليم املعابر حلكومة التوافق الوطني لتمكينها من �إطالق العنان لعملية م�أ�س�سة ،كمقدمة
ال ب ّد منها حلث الدول على الوفاء بالتزاماتها لإعادة �إعمار غزة”.184
•	�أجلت حمكمة �إ�رسائيلية حماكمة رئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني عزيز دويك �إىل
 ،2015/5/17وذلك للمرة الـ  13على التوايل.185
• قال خليل احلية ،القيادي يف حركة حما�س� ،إن حركته اتفقت مع رئي�س الوزراء الفل�سطيني
رامي احلمد اهلل على ت�شكيل جلنة م�شرتكة حلل كل امل�شاكل التي يعاين منها �أهايل قطاع غزة
ب�شكل تام .و�أكد احلية ،عقب اجتماع وفد احلركة مع احلمد اهلل� ،أن حما�س اطلعت على ما يف
جعبة رئي�س الوزراء من برامج وخمططات حلل الأمور العالقة كافة.186
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• �أكدت حركة حما�س �أن الف�صائل الفل�سطينية توا�صل م�شاوراتها ب�ش�أن الوثيقة ال�سوي�رسية
حلل �أزمة موظفي احلكومة ال�سابقة يف قطاع غزة .وقالت ،يف بيان لها� ،إنها قامت ب�إبالغ
الوفد ال�سوي�رسي ب�أن الوثيقة التي اقرتحها حلل �أزمة املوظفني “جيدة” من حيث املبادئ
والأ�س�س ،غري �أن هناك العديد من املالحظات على بع�ض البنود والإجراءات التي “تتعار�ض
مع مبادئ الوثيقة ذاتها”.187
• ت�سلم رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو كتاب التكليف لت�شكيل احلكومة اجلديدة
من الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني ،حيث �ستكون �أمامه �أربعة �أ�سابيع لت�شكيل احلكومة،
مع �إمكانية متديد لأ�سبوعني �إ�ضافيني.188
• قررت “�إ�رسائيل” جتميد بناء  1,500وحدة �سكنية جديدة مب�ستعمرة هار حوما
�رشقي القد�س.189
• ك�شف فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن عدد ال�ضحايا
من �أبناء خميم الريموك منذ بداية الأزمة يف �سورية و�صل �إىل � 1,050ضحية ،من بينهم 404
ق�ضوا جراء الق�صف ،و 172ب�سبب احل�صار ،و 157بطلق ناري ،و 134بر�صا�ص قنا�ص،
و 117حتت التعذيب ،يف حني �سجل �إعدام  19الجئا ً ميدانياً ،وّ 12
مت قتلهم بعد اختطافهم.190
• ك�شف ا�ستطالع حديث للر�أي �أن �أغلبية الأملان يرون �أنه يتعني على بالدهم االعرتاف بدولة
فل�سطني .و�أظهر اال�ستطالع ،الذي �أجراه معهد فور�سا للدرا�سات االجتماعية والتحليل
الإح�صائي The Forsa Institute for Social Research and Statistical Analysis
بتكليف من جملة �شترين  Sternالأملانية� ،أن  %71من الأملان ي�ؤيدون هذه اخلطوة ،بينما
يرف�ضها  ،%15ومل يحدد  %14من الذين �شملهم اال�ستطالع ،موقفهم جتاه هذا الأمر.191
اخلمي�س2015/3/26 ،

• �أكد رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �أن حركته لن ترتك غزة ومعاناة
�أهلها ،وقال�“ :إن احلركة تعمل ليل نهار من �أجل تخفيف معاناة �سكان قطاع غزة” .و�أكد
م�شعل على ثبات حما�س الرا�سخ على مواقفها يف ق�ضايا الثوابت الفل�سطينية ،ويف مقدمتها
املقاومة ،و�شدد على �أن احلركة �ستبقى م�ستمرة على طريق اجلهاد واال�ست�شهاد ،و�ستحرر
ال�ضفة الغربية كما قطاع غزة ،و�ستحرر الأر�ض واملُقد�سات.192
• �أعربت رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية عن دعمها لقرار ال�سعودية وجمل�س التعاون اخلليجي
والدول العربية امل�شاركة يف عملية “عا�صفة احلزم” الرامية �إىل احلفاظ على وحدة اليمن
ودعم ال�رشعية فيه ،و�أكدت على �أهمية اال�ستجابة لدعوة احلوار التي نادى به جمل�س
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التعاون اخلليجي ،والتم�سك باحلوار �سبيالً لتحقيق م�صالح ال�شعب اليمني ،وا�ستعادة �أمنه،
وا�ستقراره ووحدة ترابه الوطني.193
• اختتم رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل زيارته لقطاع غزة حيث عقد �سل�سلة
اجتماعات ولقاءات مع قادة الف�صائل .و�شدد على �أن احلكومة خ�ص�صت  %47من ميزانيتها
ل�سنة  2014لقطاع غزة ،و %50من املوازنة الطارئة ل�سنة  ،2015وقامت بتخ�صي�ص  800مليون
دوالر للم�شاريع التطويرية يف القطاع ،و 300مليون دوالر للم�شاريع التطويرية يف ال�ضفة.194
• قال �إ�سماعيل ر�ضوان ،القيادي يف حركة حما�س� ،إن زيارة رئي�س الوزراء الفل�سطيني
رامي احلمد اهلل لقطاع غزة مل ت�أت ِبجديد بخ�صو�ص ح ّل �أزمات القطاع ،فهي مل تعمل على
و�ضع �إجراءات عملية وواقعية من �أجل ح ّل الق�ضايا ،واملتمثلة بالإعمار ورواتب املوظفني
وغريها.195

• دعا ممثل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان �أبو عماد الرفاعي �إىل “�رضورة �إنهاء االنق�سام،
والذهاب �إىل حتقيق الوحدة الوطنية ..وبلورة ا�سرتاتيجية �سيا�سية موحدة ،تقوم على
�أ�سا�س امل�صلحة العليا ل�شعبنا الفل�سطيني وحتقيق الأهداف التي ال نختلف حولها ،ويعذر
بع�ضنا بع�ضا ً فيما نختلف حوله ،مبا يحفظ حقوق �شعبنا يف كامل �أر�ضه ،وي�صون حق
العودة ل�شعبنا ،ويحمي املقاومة ويقويها”.196
• ذكرت منظمة العفو الدولية � Amnesty Internationalأن جماعات م�سلحة فل�سطينية ،من
بينها اجلناح الع�سكري حلركة حما�س ،ارتكبت جرائم حرب يف عدة هجمات عندما �أطلقت
ال�صواريخ وقذائف الهاون ع�شوائيا ً جتاه “�إ�رسائيل” خالل احلرب على قطاع غزة يف �صيف
 .2014وقال فيليب لوثر  ،Philip Lutherمدير �ش�ؤون ال�رشق الأو�سط باملنظمة� ،إن “حقيقة
�أن اجلماعات امل�سلحة الفل�سطينية تبدو �أنها نفذت جرائم حرب ب�إطالق ع�شوائي لل�صواريخ
وقذائف الهاون ال يحل القوات الإ�رسائيلية من التزاماتها مبوجب القانون الإن�ساين
الدويل”.197
• و�صفت حركة حما�س التقرير الذي �أ�صدرته منظمة العفو الدولية حول �صواريخ املقاومة
الفل�سطينية خالل احلرب على قطاع غزة يف �صيف  ،2014ب�أنه “غري من�صف وغري عادل،
وي�ساوي بني ال�ضحية واجلالد” .وقال القيادي يف حركة حما�س �إ�سماعيل ر�ضوان “من
الوا�ضح �أن منظمة العفو الدولية خ�ضعت لل�ضغوط الإ�رسائيلية والأمريكية ،وهذا ميثل
انحيازا ً لالحتالل ال�صهيوين على ح�ساب �ضحايا ال�شعب الفل�سطيني”.198
• قال رئي�س “القائمة العربية امل�شرتكة” لفل�سطيني � 1948أمين عودة� ،إن “دخول الكني�ست
لي�س اعرتافا ً باالحتالل ،وهو لي�س بديالً عن الن�ضال ال�شعبي و�إمنا �أحد �أ�شكاله” ،الفتا ً �إىل
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�أن الذين يقاطعون انتخابات الكني�ست ي�شاركون يف االنتخابات البلدية ويلج�أون لل�سلطة
أي �إ�شكالية.199
الق�ضائية عند � ّ
• جاء يف التقرير ال�سنوي ال�صادر عن �أوت�شا �أن �سنة � 2014شهدت �أعلى عدد �ضحايا من
املدنيني منذ �سنة  .1967وبح�سب التقرير ،الذي �صدر بعنوان “حياة جمز�أة” ،ف�إن احلرب
الإ�رسائيلية على قطاع غزة يف �صيف �سنة � 2014أوقعت “ما يزيد عن  1,500قتيل يف �صفوف
املدنيني ،من بينهم �أكرث من  550طفالً ،وتركت حوايل مئة �ألف ن�سمة من ال�سكان دون
منازل” .ويف ال�ضفة و�رشقي القد�س املحتلتني ا�ست�شهد  58فل�سطينياً ،و�أ�صيب 6,028
�آخرون يف �سنة  ،2014يف �أعلى رقم منذ �سنوات .وقال التقرير �إن �سنة � 2014شهدت ارتفاعا ً
بلغت ن�سبته  %31يف عمليات هدم قام بها اجلي�ش الإ�رسائيلي مل�ساعدات ممولة من الدول
املانحة يف املنطقة ج ،وجرى تدمري  118مبنى من هذه املباين ،مقابل  90مبنى يف �سنة ،2013
و 79مبنى يف �سنة .2002012
•	�أ�صدرت حمكمة ال�صلح الإ�رسائيلية حكما ً على رئي�س احلركة ا لإ�سالمية يف الداخل
رائد �صالح ،بال�سجن الفعلي � 11شهرا ً وثالثة �أ�شهر مع وقف التنفيذ بتهمة “التحري�ض على
العنف”.201
•	�أطلع حمافظ قلقيلية رافع رواجبة وفدا ً من ال�سعودية ،على �أو�ضاع حمافظة قلقيلية ،وذلك
خالل لقائه الوفد يف مقر املحافظة .و�أو�ضح الوفد �أن هدف زيارته ك�رس حاجز الدخول �إىل
فل�سطني ،موجها ً نداء �إىل �سكان ال�سعودية باحل�ضور مل�شاهدة معاناة �أهل فل�سطني ،ويف ختام
الزيارة قام الوفد بجولة حول اجلدار.202
اجلمعة2015/3/27 ،

• قال مكتب رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إنه قبل تو�صية وزير الدفاع
الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون والأجهزة الأمنية املختلفة ،التي تن�ص على حتويل �أموال ال�رضائب
لل�سلطة الفل�سطينية .وجاء يف البيان �إن “�إ�رسائيل” قررت حتويل �أموال ال�رضائب لأ�سباب
�إن�سانية ،وحفظا ً مل�صالح “�إ�رسائيل” كذلك.203
• قال الرئي�س حممود عبا�س �إن فل�سطني ح�صلت على ما تريده من قرارات من القمة العربية
و�إن املطلوب هو تنفيذها .وقال ،بعد و�صوله �رشم ال�شيخ“ ،ت�أتي القمة العربية يف وقت فيه
�شبه �إجماع عربي ،وهذا مهم ،فيما يتعلق بق�ضية اليمن ،ون�أمل من العرب �أن املوقف الذي
اتخذ بهذا احلزم ،و�سمي عا�صفة احلزم ،من العرب� ،أن ي�ؤخذ �أي�ضا ً يف ق�ضايا بلدان �أخرى
تعاين من الفنت الداخلية واالن�شقاقات واالنق�سامات مثل �سورية والعراق وفل�سطني وليبيا
وال�صومال ،فن�أمل �أن يلتفت �إىل هذه الأمور”.204
131

اليوميات الفل�سطينية
• �أُقيم يف م�سجد ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان �أول �صالة جمعة ،منذ افتتاحه يف ،2014/11/9
يف بلدة العيزرية القريبة من القد�س .وقدر عدد امل�صلني الذين �صلوا فيه بنحو �أربعة �آالف
م�صل ٍمن الرجال و�ألفني من الن�ساء.205
•	�أبقى االحتاد الأوروبي على حركة حما�س يف �آخر ن�سخة من قائمته “ال�سوداء” للمنظمات
“الإرهابية ” ،على الرغم من قرار ق�ضائي �سابق �أكد �أن �إدراج احلركة على القائمة يف �سنة
 2001جاء عن طريق اخلط�أ .206
•	�أعلن وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س � Laurent Fabiusأن فرن�سا �ستتحرك
يف جمل�س الأمن الدويل لإ�صدار قرار يحدد خطوطا ً كربى لت�سوية يف ال�رشق الأو�سط بني
“�إ�رسائيل” والفل�سطينيني.207
• ا�ستعر�ضت الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان The International Federation for
 ،Human Rightsيف تقرير ُن�رش بعنوان “حما�رصون و ُمعاقبون :ال�سكان املدنيون يف غزة
�أثناء عملية اجلرف ال�صامد”� ،أدلة على وقوع جرائم حرب وجرائم �ض ّد الإن�سانية من قبل
اجلي�ش الإ�رسائيلي خالل احلرب على قطاع غزة يف �صيف  .2014وت�ؤكد الفدرالية �أي�ضا ً
على �أن �إطالق ال�صواريخ الع�شوائية من قبل اجلماعات امل�سلحة الفل�سطينية ،والذي �أدى �إىل
وفيات يف �صفوف املدنية ،قد يرقى بدوره �إىل م�صاف اجلرائم الدولية.208
ال�سبت2015/3/28 ،

• قال الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ل�صحيفة الأيام الفل�سطينية ،بعد م�شاركته بالقمة
العربية يف �رشم ال�شيخ� ،إنه ي�أمل من العرب �أن يقوموا بـ”عا�صفة حزم” يف فل�سطني على
غرار اليمن.209
•	�أكدت حركة حما�س ،يف بيان لها ،وقوفها مع ال�رشعية ال�سيا�سية يف اليمن ،وخيار ال�شعب
اليمني الذي اختاره وتوافق عليه دميوقراطياً ،الفتة �إىل �أنها تقف مع وحدة اليمن و�أمنه
وا�ستقراره ،واحلوار والتوافق الوطني بني �أبنائه.210
•	�أُعلن يف العا�صمة النم�ساوية فيينا عن ميالد جتمع ال�شباب الفل�سطيني يف �أوروبا يف حماولة
لتوحيد العمل الوطني الفل�سطيني يف القارة الأوروبية.211

الأحد2015/3/29 ،

• نددت حركتا حما�س واجلهاد الإ�سالمي مبطالبة الرئي�س حممود عبا�س خالل القمة العربية
يف �رشم ال�شيخ امل�رصية باتخاذ مواقف مماثلة لـ”عا�صفة احلزم” يف فل�سطني .وقال م�شري
امل�رصي ،القيادي يف حما�س� ،إن “من ينال طرف غزة لن ترحمه ،وكما مل ترحم بنيامني
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نتنياهو ف�إنها لن ترحم عبا�س” .وقال املتحدث با�سم حركة اجلهاد الإ�سالمي داود �شهاب
�إن “ت�رصيحات عبا�س م�سمومة ،وت�ستهدف الإطاحة بكل م�ساعي الوحدة الوطنية والوئام
الداخلي”.212

• قال القيادي جمال حمي�سن ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح� ،إنه ال �أحد يف احلركة بدءا ً
من الرئي�س حممود عبا�س ،يدعو �إىل عمل ع�سكري يف قطاع غزة ،على غرار ما يحدث يف
اليمن ،لكنهم يريدون من الدول العربية احلزم يف التعامل مع االنق�سام الفل�سطيني الداخلي
و�إنهائه.213

• دانت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،يف بيان لها ،العملية الع�سكرية التي ينفذها التحالف
العربي بقيادة ال�سعودية يف اليمن ،و�أكدت رف�ضها ما �سمته “التدخل” يف ال�ش�ؤون الداخلية
لهذا البلد العربي.214
• �أكد مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات ارتفاع عدد الأ�رسى املحكومني بال�سجن مدى احلياة يف
�سجون االحتالل �إىل � 480أ�سريا ً.215
• �أعلن املتحدث الع�سكري امل�رصي الر�سمي العميد حممد �سمري ،يف بيان ن�رشه على موقع
الفي�س بوك� ،أن قوات حر�س احلدود يف اجلي�ش امل�رصي متكنت خالل الفرتة املمتدة
 2015/3/27–20من اكت�شاف وتدمري  22فتحة نفق جديدة على ال�رشيط احلدودي ب�شمال
�سيناء على حدود غزة.216
• دعت القمة العربية يف ختام دورتها الـ  ،26الدول العربية لدعم موازنة دولة فل�سطني ملدة عام
تبد�أ من .2172015/4/1
الإثنني2015/3/30 ،

• دعا نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية ،خالل “م�ؤمتر الوطني للحفاظ
على الثوابت الفل�سطينية ( ،”)9يف غزة� ،إىل تبني ا�سرتاتيجية فل�سطينية وعربية ت�ستند �إىل
“امتالك �أدوات القوة املتعددة مبا فيها القوة الع�سكرية” ،يف مواجهة االحتالل الإ�رسائيلي،
م�ؤكدا ً �أن ف�صائل املقاومة ال تقبل بف�صل غزة عن ال�ضفة ،و�أن احلديث عن التهدئة “�إمنا هو
من داخل مربع املقاومة؛ لإلزام العدو بالتفاهمات التي توقفت احلرب على غزة مبوجبها”.
و�أكد هنية على �أن الهدف الأ�سا�سي للحركة هو التحرير الكامل للأرا�ضي الفل�سطينية.218
• �أعلنت حركة حما�س ،يف بيان لها ،اغتيال القيادي يف احلركة يف �سورية يحيى حوراين،
املعروف بـ”�أبو �صهيب” ،يف خميم الريموك لالجئني الفل�سطينيني جنوب العا�صمة ال�سورية
دم�شق ،على �أيدي جمهولني.219
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• نفى مكتب م�س�ؤول ملف املفاو�ضات يف منظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات املزاعم
الإ�رسائيلية التي حتدثت عن �أن احلكومة الإ�رسائيلية قررت الإفراج عن �أموال ال�رضائب
الفل�سطينية مقابل امتناع منظمة التحرير عن التوجه للمحكمة الدولية برفع �شكاوى �ض ّد
االحتالل الإ�رسائيلي ،و�أكد �أنها قررت الرتاجع عن احتجاز الأموال بهدف حت�سني �صورة
نتنياهو �أمام العامل.220
• دانت املحكمة املركزية يف مدينة بئر ال�سبع املهند�س الفل�سطيني �رضار �أبو �سي�سي ،من مدينة
غزة ،بعدة تهم “�أمنية” ،منها :الن�شاط يف منظمة “�إرهابية” ،االن�ضمام ملنظمة “�إرهابية”،
العمل على �إحلاق الأ�رضار بالأمن القومي الإ�رسائيلي ،بالإ�ضافة �إىل تهم ٍ�أخرى .جاء ذلك
بعد �أن اتهمت “�إ�رسائيل” �أبو �سي�سي بالقيام بت�صنيع ال�صواريخ ل�صالح حركة حما�س،
وب�إنتاج مواد قتالية �أخرى.221
• دانت املحكمة املركزية يف القد�س رئي�س احلكومة ال�سابق �إيهود �أوملرت Ehud Olmert
بارتكاب خمالفتني جنائيتني :خيانة الثقة ،واحل�صول على غر�ض باخلديعة يف ظروف خطرية،
يف �إ�شارة �إىل ح�صوله على مئات �آالف الدوالرات من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي مو�شيه
طلن�سكي  Moshe Talnskiمن دون �أن يبلغ عنها �سلطات ال�رضيبة �أو مراقب الدولة كما
يلزمه القانون.222
•	�أفادت درا�سة� ،أعدتها وزارة االقت�صاد الوطني الفل�سطيني� ،أن القيمة الإجمالية للأ�رضار
التي حلقت بقطاع ال�صناعة خالل العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف �صيف �سنة ،2014
بلغت  106ماليني دوالر.223
•	�أعلن الرئي�س التون�سي ال�سابق املن�صف املرزوقي �أنه على ا�ستعداد للإبحار جتاه قطاع
غزة لك�رس احل�صار عنها خالل �سنة  .2015و�أكد بيان �صدر عن “القيادة الدولية لأ�سطول
احلرية”� ،أن �أ�سطول احلرية الثالث � Freedom Flotilla IIIسينطلق يف �صيف  2015جتاه
غزة.224
الثالثاء2015/3/31 ،

• �صادقت “اللجنة املحلية للتخطيط والبناء” يف القد�س ،على خطة �سيتم مبوجبها بناء
 2,200وحدة �سكنية للمقد�سيني يف املنطقة الواقعة بني جبل املبكر و�أبو دي�س .وتت�ضمن
اخلطة ترخي�ص  300وحدة �سكنية يف املنطقة ،والتي ّ
مت بنا�ؤها ب�شكل “غري قانوين”.225
• ق ّدم حممد م�صطفى ،نائب رئي�س الوزراء الفل�سطيني ووزير االقت�صاد الوطني ،ا�ستقالته من
من�صبه �إىل رئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل.226
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• افتتح الكني�ست الإ�رسائيلي �أوىل جل�سات دورته الع�رشين ،بعد االنتخابات العامة التي
جرت يف  .2015/3/17و�أدى جميع نواب الكني�ست البالغ عددهم  120نائباً ،ت�رصيح الوالء
(اليمني الد�ستورية) بح�ضور الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني ،لكن  16نائبا ً عربيا ً
رف�ضوا ترديد الن�شيد الوطني الإ�رسائيلي مع بقية النواب الإ�رسائيليني.227
• ذكر مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) Center for the Defence of the Individual

)� (Hamokedأن ال�سلطات الإ�رسائيلية حتتجز جثامني  19فل�سطينيا ً ا�ست�شهدوا خالل
احلرب على قطاع غزة يف �صيف  ،2014و�أن اجلثث ما زالت جمهولة الهوية ،و�أن هناك م�ساع
للك�شف عن هوياتهم.228

• حثّ �أمني عام منظمة التعاون الإ�سالمي �إياد مدين امل�سلمني على زيارة مدينة القد�س
ومقد�ساتها ،و�أكد على �أن زيارته للقد�س تطبيع مع امل�سجد الأق�صى ومع القد�س واملقد�سيني.
وقال مدين ،يف كلمة له يف افتتاح �أعمال جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية واالقت�صادية والثقافية
التابعة للمنظمة� ،إن “مثل هذه الزيارة التي �أقرها جممع الفقه الإ�سالمي ورغب فيها ،تكمل
منظومة زيارة امل�ساجد الثالثة التي ت�شد �إليها الرحال”.229
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