


اليوميات الفل�سطينية

ني�سان/ اأبريل 2015





145

ني�سان/ اأبريل 2015

ني�سان/ اأبريل 2015

الأربعاء، 2015/4/1:

ان�سمام  مبنا�سبة  خا�ساً  حفالً  بهولندا،  الهاي  مبدينة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  مقر  �سهد   •

123 باملحكمة. وخالل احلفل، �سلمت رئي�سة املحكمة ن�سخة  الع�سو رقم  فل�سطني لت�سبح 

ان�سمام  اإن  قال  الذي  املالكي،  الفل�سطيني ريا�ص  لوزير اخلارجية  خا�سة من ميثاق روما 

بالده للمحكمة �سي�سهم يف حتقيق عاملية نظام روما االأ�سا�سي، وو�سف اخلطوة باأنها حلظة 

تاريخية. وقال املالكي اإن احلكومة الفل�سطينية �ستمهل املحكمة الوقت الكايف الإجراء حتقيق 

مبدئي يف جرائم حرب غزة 2014، واأكد اأن حكومته لن ترتدد يف ت�سليم اأي فل�سطيني م�ستبه 

به اإذا طلبت املحكمة ذلك1.

اأ�سدرت حركة حما�ص بياناً قالت فيه: “اإن اإعالن املحكمة اجلنائية قبول فل�سطني ع�سواً كامالً   •

فيها هو خطوة اأوىل من ِقبل املجتمع الدويل لعزل الكيان ال�سهيوين املجرم، ورفع احل�سانة 

وبحق  �سعبنا،  اأبناء  بحق  نفذها  التي  احلرب  وجرائم  االإن�سانية  �سّد  جرائمه  عن  والغطاء 

الر�سمية،  م�سوؤوليتها  بتحمل  الفل�سطينية  ال�سلطة  حما�ص  وطالبت  ومقد�ساتنا“.  اأر�سنا 

والعمل بجدية بالغة ملالحقة قادة العدو ال�سهيوين يف كل الق�سايا2.

لوزارة  بيان  يف  وجاء  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  اإىل  فل�سطني  ان�سمام  “اإ�رشائيل“  دانت   •

اخلارجية االإ�رشائيلية اإن “القرار الفل�سطيني باالن�سمام اإىل املحكمة اجلنائية الدولية الإطالق 

ال�سلطة  “اإن حكومة  اإ�رشائيل، �سيا�سي ووقح وخبيث“، واأ�سافت:  مالحقات ق�سائية �سّد 

اآخر طرف  التي ترتكب جرائم حرب هي  االإرهابية  املتعاونة مع حركة حما�ص  الفل�سطينية 

ميكنه التهديد مبالحقات ق�سائية اأمام حمكمة الهاي الدولية“3.

علينا  اإ�رشائيل  تفر�سه  ما  نقبل  لن  “اإننا  عبا�ص  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  قال   •

بخ�سو�ص اأموالنا املحتجزة لديهم، ونريد التحكيم يف املو�سوع ح�سب اتفاقية اأو�سلو، واإذا 

مل ينجح التحكيم نذهب اإىل حمكمة اجلنائية الدولية“4.

اإىل  الدينية،  لل�سوؤون  الفل�سطيني  الرئي�ص  وم�ست�سار  الق�ساة  قا�سي  الهبا�ص،  حممود  دعا   •

التعامل مع حركة حما�ص مبنتهى احلزم، متهماً احلركة باأنها اأجازت لنف�سها ا�ستخدام القوة 

الع�سكرية “يف االنقالب على ال�سلطة، وقتلت املواطنني وعنا�رش االأمن الوطني“5.

االنتخابات  نتيجة  اأن  من  حما�ص،  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص  م�سعل،  خالد  حّذر   •

اإن  لـ بي بي �سي،  املنطقة. وقال م�سعل  ال�سالم يف  اإىل  التو�سل  االإ�رشائيلية تقلل من فر�ص 
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نتيجة االنتخابات تعني املزيد من التطرف. ويف اإ�سارة اإىل حرب غزة 2014، قال اإن “حما�ص 

مل تكن ت�سعى اإىل اأي ت�سعيد، لكنها ا�سطرت للدفاع عن نف�سها“. وقال م�سعل اإن “الهجمات 

اأكد  لكنه  والقتل“،  واحلرب  والعدوان،  االحتالل،  ا�ستمر  طاملا  ت�ستمر  �سوف  اإ�رشائيل  على 

وراء  فقط  ت�سعى  واأنها  االإن�سانية  الدولية  القوانني  احرتام  على  “حري�سة  حما�ص  اأن  على 

االأهداف الع�سكرية“6.

اأن  معتبة  غزة،  قطاع  يف  فل�سطينية  دولة  الإقامة  خمطط  وجود  عدم  حما�ص  حركة  اأكدت   •

“احلديث يف ذلك ي�ستهدف التحري�ص �سّد القطاع والتن�سل من امل�ساحلة“. وقال القيادي يف 

حما�ص اإ�سماعيل ر�سوان اإن ت�رشيحات الرئي�ص حممود عبا�ص يف كلمته خالل القمة العربية، 

2015 يف القاهرة، حول خمطط اإ�رشائيلي الإقامة  التي اختتمت اأعمالها يف نهاية اآذار/ مار�ص 

دولة يف غزة، تعّد “حتري�ساً �سّد القطاع وتهّرباً من امل�سوؤولية جتاهه نهائياً“7.

اإنزال  له،  عمل  يوم  اأول  يف  اجلديد،  االإ�رشائيلي  الكني�ست  اقرتحه  قانون  م�رشوع  اأول  جاء   •

عقوبة االإعدام بالفدائيني الفل�سطينيني، ممن يدانون بعمليات ُيقتل فيها اإ�رشائيليون. ويعرف 

م�رشوع القانون بـ“عقوبة اإعدام للمخربني“، قدمه �سارون جال Sharon Gal، ع�سو الكني�ست 

عن حزب “اإ�رشائيل بيتنا“8.

قال املقدم يف �سالح البحرية االإ�رشائيلي رونني حجاج Ronen Hajjaj اإن “اإ�رشائيل“ اأقامت   •

اأي  ملنع  غزة،  وقطاع  لبنان  مع  البحرية  احلدود  خط  على  متطورة  بحرية  حواجز  منظومة 

اخرتاق بحري9.

اآذار/ مار�ص  اإن مئة الجئ فل�سطيني ق�سوا يف �سورية خالل �سهر  قال نا�سطون حقوقيون   •

2015، بينهم 83 ق�سوا حتت التعذيب يف �سجون النظام. وبيّنت معطيات ن�رشتها جمموعة 

العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية اأن 88 األف الجئ فل�سطيني �سوري فّروا من �سورية اإىل 

الدول املجاورة، اإىل جانب نحو 28 األف الجئ فل�سطيني و�سلوا اإىل اأوروبا خالل ال�سنوات 

.10
االأربع االأخرية، فارّين من ويالت ال�رشاع الدائر يف �سورية

ر�سمية  زيارة  يف  “اإ�رشائيل“  اإىل  و�سل  الذي  بيرن،  جون  االأمريكي  الكوجنر�ص  رئي�ص  اأكد   •

الواليات  بني  “الروابط  اأن  االنتخابات،  يف  فوزه  مبنا�سبة  نتنياهو  لبنيامني  التهاين  لتقدمي 

من  العديد  على  بلدانا  “يتعاون  بايرن:  واأ�ساف  دائماً“.  كانت  كما  قوية  واإ�رشائيل  املتحدة 

امل�ستويات املختلفة. وبينما قد يكون لدينا خالفات �سيا�سية بني احلني واالآخر، فاإن الروابط 

بني بلدينا قوية“11.
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اخلمي�س، 2015/4/2 

“اإ�رشائيل“ بخ�سم مبلغ مليار و50 مليون  اتهم رئي�ص الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل   •

�سيكل )نحو 264.2 مليون دوالر( من اأموال ال�رشائب واجلمارك الفل�سطينية املحتجزة لديها 

.12
بغري وجه حّق

الفل�سطينية  ال�سلطة  ذهاب  اإن  حما�ص،  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  الزهار،  حممود  قال   •

مع  التفاو�ص  �رشوط  لتح�سني  تهدف  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اإىل  عبا�ص  حممود  بقيادة 

االحتالل. وانتقد الزهار، يف حديث لف�سائية االأق�سى، اأداء عبا�ص يف اإدارة ملف اإعادة اإعمار 

.13
قطاع غزة، وو�سف حكومة احلمد اهلل بحكومة احل�سار، ل�سعف اأدائها يف اإعادة االإعمار

ا�ستنكرت اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني ب�سدة، يف بيان �سحفي، اإقدام االحتالل االإ�رشائيلي   •

فجر يوم اخلمي�ص 2015/4/2، على اعتقال النائب يف املجل�ص الت�رشيعي الفل�سطيني والقيادية 

.14
يف اجلبهة خالدة جرار

جلنة  عن  املتفرعة  الع�سكرية  القوة  بناء  جلنة  رئي�ص   ،Ofer Shelah �سيلح  عوفر  وجه   •

“اإ�رشائيل“ خالل العدوان على قطاع  اخلارجية واالأمن يف الكني�ست، انتقادات �سديدة الأداء 

.15
غزة يف �سيف 2014، وقال اإن اجلي�ص االإ�رشائيلي حارب 51 يوماً من دون اأي اإجناز

اأعلنت احلملة الدولية للت�سامن مع االأ�رشى يف �سجون االحتالل االإ�رشائيلي “ت�سامن“، عن   •

اإطالق حملتها للعام الثالث حتت �سعار “الأنك حّر كن مع حريتهم“، وذلك يف موؤمتر �سحفي 

.16
عقدته يف نقابة ال�سحافة يف العا�سمة اللبنانية بريوت

اأعربت وكالة االأونروا، يف بيان لها، عن قلقها البالغ حيال �سالمة وحماية املدنيني الفل�سطينيني   •

وال�سوريني يف خميم الريموك. وطالبت الوكالة جميع االأطراف باحرتام التزاماتها ب�سمان 

.17
حماية املدنيني والتقيد بهذه االلتزامات

اجلمعة، 2015/4/3 

اأبلغ رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو الرئي�ص االأمريكي باراك اأوباما، خالل مكاملة   •

هاتفية، اأن “اتفاق االإطار“، الذي مّت التو�سل اإليه يف لوزان حول البنامج النووي االإيراين، 

بقاء  يهدد  واأن  الذرية،  القنبلة  حليازة  طهران  اأمام  الطريق  ميهد  اأن  طبق،  ما  اإذا  �ساأنه  من 

“اإ�رشائيل“18.

اإىل حقن فوري للدماء يف  ال�سيا�سي حلركة حما�ص،  اإ�سماعيل هنية، نائب رئي�ص املكتب  دعا   •

اإىل  مكتبه،  وزعه  ت�رشيح  يف  هنية،  ودعا  �سورية.  يف  الفل�سطينيني  لالجئني  الريموك  خميم 

.19
حتييد املخيم واأبناء ال�سعب الفل�سطيني عن ال�رشاع
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نفى عزت الر�سق، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص، وجود ات�ساالت جرت يف االآونة   •

االأخرية بني حركة حما�ص واحلكومة االإ�رشائيلية ب�ساأن اإقامة دولة فل�سطينية يف غزة، وعقد 

“ال تغيري على موقف حما�ص  هدنة طويلة املدى مقابل حكم ذاتي يف ال�سفة الغربية؛ وقال: 

ال�سلطة  قيادات  بع�ص  يزعمه  ما  واإن  االإ�رشائيليني،  مع  لقاءات  اأي  برف�ص  والرا�سخ  الثابت 

عن مثل هذه اللقاءات هو موا�سلة حلملة االأكاذيب والت�سوي�ص على حما�ص ومواقفها“. واأكد 

الر�سق على اأن “اللغة بني حما�ص واالحتالل هي لغة املقاومة وال�سمود حتى دحر االحتالل.. 

واأن االحتالل ال يفهم اإال لغة القوة“20.

اأ�سدر  اإن االحتالل االإ�رشائيلي  اأ�رشى فل�سطني ريا�ص االأ�سقر  الناطق االإعالمي ملركز  قال   •

هذه  اأن  االأ�سقر  واأ�ساف  اعتقال.  جتديد  معظمها   ،2015 �سنة  بداية  منذ  اإدارياً  قراراً   319

االأعداد ت�سكل ارتفاعاً بن�سبة 500% مقارنة بالفرتة نف�سها من �سنة 2014، والتي بلغت فيها 

.21ً
القرارات االإدارية 51 قرارا

ال�سبت، 2015/4/4 

تنظيم  عنا�رش  وبني  عدة  معار�سة  ف�سائل  من  م�سلحني  بني  العنيفة  اال�ستباكات  توا�سلت   •

الفل�سطينيني  لالجئني  الريموك  ملخيم  ال�رشقية  االأطراف  على  (داع�ص)،  االإ�سالمية  الدولة 

ثوار  ملوؤازرة  اإن عدة كتائب ثورية حتركت  ال�سورية لالإعالم  الهيئة  جنوب دم�سق. وقالت 

عن  اأ�سفر  مما  النظام،  قوات  قبل  من  وجوي  �ساروخي  ق�سف  مع  تزامناً  الريموك،  خميم 

.22
مقتل �سخ�سني واإ�سابة اآخرين بجروح خطرية

اتهم رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ص، يف مقابلة على تلفزيون العرب، حركة حما�ص   •

اأرا�ص ٍمن �سيناء  لها  ُي�ساف  اإقامة دولة يف غزة  اإ�رشائيلية تن�ص على  باملوافقة على نظرية 

ال�ساأن ومب�ساركة من  م�رش، واأن حوارات ولقاءات جتري بني حما�ص و“اإ�رشائيل“ يف هذا 

كبار قادة حما�ص. وقال اإن عدم حّل الق�سية الفل�سطينية اأنتج حركات اإرهابية يف املنطقة وهي 

.23
�ست�سل اإىل “اإ�رشائيل“. واأكد عبا�ص، يف ر�سالة لالإ�رشائيليني، اأن يده ممدودة لل�سالم

دعا رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص خالد م�سعل جميع االأطراف املعنية اإىل �رشعة اإنقاذ   •

عاجل.  وب�سكل  واحل�سار،  للقتل  يتعر�سون  الذين  الريموك،  خميم  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 

ال�رشاع  عن  الفل�سطينية  املخيمات  وكل  الريموك  خميم  حتييد  �رشورة  على  م�سعل  و�سدد 

ال�سوري املوؤمل.

كما جددت حركة حما�ص دعوتها اإىل الوقف الفوري لالقتتال، واإىل حقن دماء الفل�سطينيني   

من  مزيداً  وجتنيبهم  دم�سق،  ال�سورية  بالعا�سمة  الفل�سطيني  الريموك  خميم  يف  االأبرياء 

.24
املعاناة
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تفقد نائب رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص اإ�سماعيل هنية، احلدود ال�سمالية ال�رشقية   •

لقطاع غزة، التقى خاللها بقيادات من ال�سف القيادي ال�سيا�سي والع�سكري للحركة وح�سداً 

.25
من جنود كتائب الق�سام املرابطني على الثغور

اأكد القيادي يف حركة حما�ص ح�سام بدران، اأن ت�رشيحات رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود   •

عبا�ص املتكررة بحق حما�ص “تعك�ص �سعوره باخلوف والعزلة ب�سبب مواقفه من االحتالل 

باإي�سال  الرئي�ص عبا�ص  بدران  العام“. واتهم  ال�سعبي  املزاج  تتعار�ص مع  التي  االإ�رشائيلي 

واخليارات  ال�سيا�سي  “االأداء  ب�سبب  االآن،  تعي�سه  الذي  “املاأزق“  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية 

القائمة على التفاو�ص العبثي مع االحتالل االإ�رشائيلي“26.

طالب رئي�ص “االئتالف الوطني ال�سوري“ املعار�ص خالد خوجة، يف بيان له، دول التحالف   •

واالأمم املتحدة والدول العربية بـ“التحرك العاجل الإنقاذ خميم الريموك من براميل ب�سار االأ�سد 

“املخيم  اإن  خوجة  وقال  متزامن“.  ب�سكل  املخيم  يهاجمان  اللذين  داع�ص،  تنظيم  و�سكاكني 

يتعر�ص الإرهاب ووح�سية �سديدة ومتزامنة من نظام االأ�سد وتنظيم داع�ص“27.

قال كري�ص غاني�ص Chris Gunness، املتحدث با�سم وكالة االأونروا، اإن “الو�سع يف الريموك   •

مهني الإن�سانيتنا جميعاً، وم�سدر للعار العاملي. الريموك اختبار وحتّد للمجتمع الدويل. يجب 

اأال نف�سل. اإن م�سداقية النظام الدويل نف�سها على املحك“28.

 Euro-Mid Observer for Human Rights حذر املر�سد االأورومتو�سطي حلقوق االإن�سان  •

اأكرث من  األف مدين، بينهم   20 “االأو�ساع االإن�سانية غري امل�سبوقة“ التي ي�سهدها قرابة  من 

الريموك،  خميم  يف  واملتوا�سلة  العنيفة  واال�ستباكات  الق�سف  حتت  يعي�سون  طفل،   3,500

اإىل  اأدى  منذ حماولة ما يعرف با�سم تنظيم داع�ص دخول املخيم، وال�سيطرة عليه، وهو ما 

مقتل 12 �سخ�ساً على االأقل. ووجه املر�سد ر�سالة اإىل املفو�سية االأوروبية حلقوق االإن�سان 

لل�سغط على النظام ال�سوري حلماية �سكان املخيم ورفع ح�ساره عنهم، ب�سفته امل�سوؤول 

.29
االأول عن اأو�ساعهم

الأحد، 2015/4/5 

خميم  �سكان  من  �سخ�ص  األفي  نحو  اإخراج  دم�سق  يف  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  اأعلنت   •

الريموك باجتاه اأحد االأحياء املجاورة، وقال ممثل منظمة التحرير الفل�سطينية يف دم�سق اأنور 

عبد الهادي “فتحنا معباً اآمناً من بيت �سحم )جنوب �رشق( والبلدية )�سمال �رشق(، ومتكنا 

يومي اجلمعة وال�سبت مب�ساعدة احلكومة ومنظمات اإغاثة من اإخراج نحو 400 عائلة، اأي ما 

.30
يقارب األفي �سخ�ص اإىل حي الزاهرة“ املجاور، واخلا�سع ل�سيطرة قوات النظام
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هدد رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ص باللجوء اإىل حمكمة اجلنايات الدولية ال�سرتجاع   •

االأموال الفل�سطينية التي حتتجزها “اإ�رشائيل“، وقال اإن احلكومة الفل�سطينية رف�ست ت�سلم 

.31
اأموال ال�رشائب التي حتتجزها “اإ�رشائيل“ بعد اأن اقتطعت ثلثها

اجلبهة  عن  الفل�سطيني  الت�رشيعي  املجل�ص  ع�سو  االإ�رشائيلية  االحتالل  �سلطات  حّولت   •

.32
ال�سعبية خالدة جرار اإىل االعتقال االإداري ملدة �ستة اأ�سهر

قال نائب رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص اإ�سماعيل هينة اإن حماوالت اإخراج ال�سفة   •

الغربية من دائرة ال�رشاع مع االحتالل االإ�رشائيلي لن يكتب لها النجاح. واأكد هنية على اأن 

“املقاومة بكافة اأ�سكالها هي خيار ا�سرتاتيجي �سامل بالن�سبة حلما�ص“، واأن “ال دولة يف غزة 

وال دولة دون غزة، كما ال وجود لدولة فل�سطينية دون القد�ص“33.

طرحتها  التي  التعديالت  رف�ست  فتح  “حركة  اإن  رباح  يحيى  فتح  حركة  يف  القيادي  قال   •

حما�ص على الورقة ال�سوي�رشية، الأنها تتعلق بنقاط جوهرية تن�سف م�سمون الورقة، وتعيد 

ال�سابقة  اأن حما�ص تريد دمج جميع موظفي حكومتها  االأول“، واأو�سح  اإىل مربعها  االأزمة 

يف غزة �سمن موظفي ال�سلطة الفل�سطينية، “وهذا ال ميكن اأن يح�سل“. واأ�سار رباح اإىل اأن 

موظفي حكومة غزة الذين �سيتم دجمهم هم فقط الذي ينطبق عليهم قانون اخلدمة املدنية 

.34
الفل�سطيني

التابع  ال�سالم“  “مقيا�ص  واأجراه  العبي،  للراأي، ن�رشه موقع واال  ا�ستطالع  نتائج  اأظهرت   •

نحو  اأن   ،The Israel Democracy Institute (IDI) للدميوقراطية  االإ�رشائيلي  للمعهد 

اأن  اال�ستطالع  ويو�سح  حمالة.  ال  اآتية  الثالثة  االنتفا�سة  اأن  يعتقدون  االإ�رشائيليني  ن�سف 

53% من اليهود، يوؤمنون باإمكانية فر�ص اتفاق �سيا�سي اأمريكي وغربي على “اإ�رشائيل“، 

.
35

يقوم على اأ�سا�ص مبداأ الدولتني

اأفاد نادي االأ�سري باأن �سلطات االحتالل تعتقل يف �سجونها ما يقارب من 200 طفل، موزعني   •

.36
على ثالثة �سجون، هي عوفر، وجمدو، وال�سارون

يف  لالجئني  املاأ�ساوي  الو�سع  باإنهاء  املتحدة  واالأمم  الدويل  املجتمع  االأونروا  وكالة  نا�سدت   •

خميم الريموك ب�سورية، وحمايتهم وفق اأحكام القانون الدويل. ودعت االأونروا، يف بيان لها، 

الدول املعنية بالعمل، وب�سكل عاجل، على ممار�سة �سلطاتها ونفوذها من اأجل وقف القتال يف 

.37
خميم الريموك، حلماية اأرواح املدنيني والتخفيف من وطاأة املعاناة االإن�سانية

الإثنني، 2015/4/6 

حّملت حركة حما�ص قيادة منظمة التحرير م�سوؤولية االإهمال الذي يعانيه الفل�سطينيون يف   •

ت�سامناً  بغزة؛  الت�رشيعي  املجل�ص  نظمها  ت�سامنية  وقفة  خالل  بيان  يف  ذلك  جاء  �سورية. 
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مع الفل�سطينيني يف خميم الريموك. وت�ساءل البيان، الذي قراأه ع�سام عدوان، رئي�ص دائرة 

�سوؤون الالجئني يف حركة حما�ص، عن غياب دور منظمة التحرير التي ترى يف نف�سها املمثل 

.38
لل�سعب الفل�سطيني

اآمنة، ب�سورة  اإن�سانية  اإىل توفري ممرات  الفل�سطينية  التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنة  دعت   •

عاجلة، مل�ساعدة املدنيني على اخلروج من خميم الريموك. وحثت، يف بيان �سحفي لها، على 

حترك دويل عاجل الإدخال امل�ساعدات االإن�سانية والطبية العاجلة اإىل املخيم، وجتنيب املدنيني 

.39
عواقب اال�ستباكات امل�سلحة امل�ستمرة

 African-Asian Rural (اآردو)  الريفية  للتنمية  االآ�سيوية  االإفريقية  املنظمة  قبلت   •

Development Organization (AARDO)، ان�سمام دولة فل�سطني كع�سو كامل الع�سوية 

.40
يف املنظمة

العقيد  اإن  دم�سق،  ال�سورية  العا�سمة  جنوب  الريموك،  خميم  يف  حملية  م�سادر  قالت   •

الفل�سطيني خالد احل�سن امللقب بـ“اأبو عدي“، قائد جمموعة اأحرار جي�ص التحرير، قتل خالل 

 .41
ا�ستباكات عنيفة مع تنظيم داع�ص وجبهة الن�رشة يف خميم الريموك

انتقد وزير الدفاع االإ�رشائيلي مو�سيه يعلون االتفاق النووي بني الدول العظمى ال�ست واإيران،   •

وو�سفه باأنه “خطاأ تاريخي“42.

لالجئني  الريموك  خميم  تعر�ص  اإزاء  قلقه  عن  له،  بيان  يف  الدويل،  االأمن  جمل�ص  عّب   •

امل�ساعدات  االإن�سانية باإدخال  الفل�سطينيني يف �سورية للق�سف، وطالب بال�سماح للمنظمات 

تنظيم  يرتكبها  التي  الفظيعة  اجلرائم  العبارات،  “باأ�سد  دان  كما  فيه،  الفل�سطينيني  لالجئني 

الدولة وجبهة الن�رشة“43.

الثالثاء، 2015/4/7 

قرر جمل�ص الوزراء الفل�سطيني، خالل جل�سته االأ�سبوعية، ت�سكيل جلنة لرتتيب ا�ستالم كافة   •

قطاع  يف  عملها  من  الوطني  الوفاق  حكومة  متكني  باجتاه  �سيدفع  ما  غزة،  قطاع  اإىل  املعابر 

غزة، وت�رشيع عملية اإعادة االإعمار. كما قرر املجل�ص اإعادة ت�سكيل اللجنة االإدارية القانونية 

.44
لدرا�سة الق�سايا املدنية وامل�ساكل االإدارية الناجمة عن االنق�سام

خميم  يف  يجري  ما  اإن  الثالثاء،  حما�ص  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  الر�سق،  عزت  قال   •

والق�سف  االعتداءات  من  املخيم  اأهايل  الإنقاذ  عاجلة  اإجراءات  ت�ستدعي  جرمية  الريموك 

للعدو  خدمة  مبثابة  هي  االعتداءات  اأن  له،  ت�رشيح  يف  الر�سق،  واأكد  والتجويع.  واحل�سار 

.45
ال�سهيوين، واأن الذين يهاجمون املخيم فقدوا الب�رش والب�سرية
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لتحويل  املزعوم  الهيكل  ملنظمات  مبادرات  من  والرتاث  للوقف  االأق�سى  موؤ�س�سة  حّذرت   •

م�سلى املدر�سة التنكزية يف امل�سجد االأق�سى اإىل كني�ص يهودي ب�سكل ر�سمي، بعدما كان قد 

.46
حّوله االحتالل اإىل كني�ص خا�ص جلنوده الذي يداومون هناك

يزورون  الذين  امل�سلمني  عدد  ارتفاع  اإىل  االأخرية،  ال�سنوات  خالل  املتوفرة  املعطيات  ت�سري   •

“اإ�رشائيل“  اإىل  دخل  فقد   .1948 �سنة  منذ  “اإ�رشائيل“  حتتلها  التي  الفل�سطينية  االأرا�سي 

26.7 األف زائر من اإندوني�سيا يف �سنة 2014، و17.7 األف زائر من االأردن، ونحو 9 اآالف من 

.47
ماليزيا، ونحو 3,300 من املغرب

الأربعاء، 2015/4/8 

اأن فل�سطني ب�سدد التوجه ملحكمة دولية  ك�سف رئي�ص الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل   •

ملواجهة قيام “اإ�رشائيل“ بحجز ق�سم من امل�ستحقات الفل�سطينية من عائدات ال�رشائب، وقال 

“اإن احلكومة وجهت اأربع ر�سائل احتجاج اإىل اإ�رشائيل ب�ساأن االقتطاعات غري القانونية من 

امل�ستحقات الفل�سطينية ل�سالح موؤ�س�سات خدماتية اإ�رشائيلية، لكننا مل نتلَق رداً على اأي من 

هذه الر�سائل“48.

ا�ستكماالً  وذلك  املحتلة،  القد�ص  مبحافظة  الرام  بلدة  يف  الفل�سطينية  ال�رشطة  مركز  افتُتح   •

النت�سار ال�رشطة الفل�سطينية يف �سواحي القد�ص )الرام، وبّدو، واأبو دي�ص(. وت�سلمت ال�رشطة 

.49
بلبا�سها الر�سمي واأ�سلحتها للمرة االأوىل م�سوؤولياتها يف بلدات حماذية ملدينة القد�ص

اإىل  بحاجة  غزة  قطاع  اإن  احل�ساينة  مفيد  الفل�سطيني  واالإ�سكان  العامة  االأ�سغال  وزير  قال   •

ما بني 5,000–8,000 طن يومياً من االإ�سمنت، حتى ت�سري عجلة عملية اإعمار قطاع غزة ب�سكل 

.50
طبيعي

قال اأبو همام، اأحد اأبرز قياديي كتائب اأكناف بيت املقد�ص يف خميم الريموك: “ن�سقنا مع جبهة   •

الن�رشة فقط لتحييد املخيم عن املعارك اخلارجية، واأخذنا عهداً منهم، وكان بيننا ميثاق اأال 

قبل  من  والكذب  واخليانة  الغدر  “لكن  همام:  اأبو  وتابع  الريموك“.  خميم  اإىل  داع�ص  تدخل 

التي �سارت على نهجها  الفل�سطينية  املجموعات  بايعت داع�ص، وبع�ص  التي  الن�رشة  جبهة 

ونهج داع�ص اأدت القتحام املخيم، بعد اإدخال تلك املجموعات لعنا�رش من داع�ص يف بيوتهم 

داخل املخيم“. وو�سف اأبو همام كتائب اأكناف بيت املقد�ص باأنها “جمموعة من الفل�سطينيني 

داخل خميم الريموك ال تنتمي الأي جهة �سيا�سية، وحملت ال�سالح لردع الف�ساد امل�ست�رشي 

بني الف�سائل داخل املخيم“51.

الريموك  خميم  يف  الراهن  الو�سع  اأن  حيدر،  علي  ال�سوري،  الوطنية  امل�ساحلة  وزير  اأعلن   •

اإىل  امل�سلحني  “حالً ع�سكرياً“، فر�سه على احلكومة دخول  الفل�سطينيني ي�ستدعي  لالجئني 
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الفل�سطينية  التحرير  املركزية يف منظمة  اللجنة  املخيم. وقال حيدر، بعد اجتماعه مع ع�سو 

اأحمد جمدالين يف دم�سق اإن “االأولوية االآن الإخراج ودحر امل�سلحني واالإرهابيني من املخيم، 

ويف املعطيات احلالية ال بّد من حّل ع�سكري، لي�ست الدولة هي من تختاره، ولكن من دخل 

املخيم وك�رش كل ما قد تو�سلنا اإليه“52.

يتم  الفل�سطينية،  ال�سلطة  مع  اتفاقية  للتنمية،  قطر  �سندوق  يف  ممثلة  قطر،  دولة  وّقعت   •

مبقت�ساها دعم دولة قطر للحكومة الفل�سطينية مببلغ 100 مليون دوالر، كقر�ص ح�سن دون 

.53
اأّي فوائد اأو ر�سوم، يتم تخ�سي�سه للنواحي التنموية ح�سب اأولويات احلكومة الفل�سطينية

رف�ص قا�ص اأمريكي حماولة للبنك العربي اإلغاء حكم �سدر يف حقه من هيئة املحلفني يحّمله   •

م�سوؤولية دعمه —عن علم— جلهود “اإرهابية تت�سل ب�سل�سلة هجمات يف ال�رشق االأو�سط“. 

وقال القا�سي يف قراره، الذي جاء يف 96 �سفحة، “ا�ستند احلكم اإىل جمموعة من االأدلة الظرفية 

امل�سهبة باأن املتهم كان يعرف اأن عمالءه اإرهابيون“54.

طالبت وكالة االأونروا ب�رشورة دعم قطاع غزة يف جمال مكافحة االألغام وخملفات احلرب   •

االأرا�سي  يف  االإن�سانية  ال�سوؤون  من�سق  وقال   .2014 �سنة  �سيف  “اإ�رشائيل“  �سنتها  التي 

الفل�سطينية جيم�ص راويل اإن “احلرب االأخرية على غزة خلّفت قرابة 7 اآالف ج�سم مل ينفجر 

حتى االآن“55.

اخلمي�س، 2015/4/9 

وخميماته  الفل�سطيني  ال�سعب  زّج  الدائم برف�ص  الفل�سطينية موقفها  التحرير  منظمة  اأكدت   •

يف اأتون ال�رشاع الدائر يف �سورية ال�سقيقة، كما اأكدت رف�سها التام اأن تكون طرفاً يف �رشاع 

بيان  يف  املنظمة  وقالت  اجلريح“.  املخيم  “اإنقاذ  بحجة  الريموك  خميم  اأر�ص  على  م�سلح 

“منظمة التحرير الفل�سطينية يف الوقت الذي حتر�ص فيه على عالقاتها مع كل  اإن  �سحفي، 

االأطراف، توؤكد رف�سها االجنرار اإىل اأي عمل ع�سكري، مهما كان نوعه اأو غطاوؤه، وتدعو اإىل 

خرى حقناً لدماء �سعبنا، ومنعاً للمزيد من اخلراب والتهجري الأبناء خميم 
ُ
اللجوء اإىل و�سائل اأ

الريموك“.

اأحمد جمدالين،  الفل�سطينية  التحرير  التنفيذية يف منظمة  اللجنة  اأعلن ع�سو  جاء ذلك بعدما   

توافق اأبرز الف�سائل الفل�سطينية يف خميم الريموك على عملية ع�سكرية، بالتن�سيق مع النظام 

ال�سوري، الإخراج تنظيم داع�ص، بعد �سيطرته على اأجزاء وا�سعة من املخيم. واأ�سار جمدالين 

من  املخيم  تطهري  يف  ال�سورية  الدولة  دور  مع  تكاملي  جهد  هو  الفل�سطيني  “اجلهد  اأن  اإىل 

االإرهاب“56.
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اأكد م�سوؤول العالقات الدولية يف حركة حما�ص اأ�سامة حمدان اأن احلركة غري معنية باالتفاق   •

الذي عقد بني احلكومة ال�سورية وبع�ص الف�سائل الفل�سطينية، حول القيام بعملية ع�سكرية 

�سّد تنظيم داع�ص. واأكد حمدان على اأنه ال “وجود م�سلح“ للحركة داخل املخيم، و“ال عالقة 

لنا باأكناف بيت املقد�ص، ووجودنا يف �سورية يقت�رش على العمل االإغاثي واالإن�ساين“57.

من  م�سرتكة  قوة  ت�سكيل  اإىل  �سحفي،  بيان  يف  فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  دعت   •

الف�سائل الفل�سطينية وجي�ص التحرير الفل�سطيني بهدف حترير خميم الريموك، وطرد من 

هو  الريموك  خميم  له  يتعر�ص  ما  اأن  اجلبهة  وراأت  منه.  االإرهابية“  “الع�سابات  اأ�سمتهم 

“موؤامرة بهدف اإ�سقاط حّق العودة“58.

نفت وزارة الداخلية واالأمن الوطني الفل�سطيني وجود ما ي�سمى تنظيم داع�ص يف قطاع غزة.   •

وقال املتحدث با�سم الوزارة، اإياد البزم، اإن التهويل الذي مار�سته بع�ص و�سائل االإعالم بهذا 

اخل�سو�ص ال اأ�سا�ص له من ال�سحة. واأكد البزم اأن االأجهزة االأمنية مل تقم باأي حمالت اعتقال 

.59
�سّد اأي جهة

�سّل اإ�رشاب �سامل، عمل الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية يف قطاع غزة، “رف�ساً“ لقرارات   •

املخت�سة  القانونية  االإدارية  اللجنة  ت�سكيل  اإعادة  ب�ساأن  الفل�سطينية،  التوافق  حكومة 

.60
باملوظفني

قال ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص خليل احلية اإن حركته لن تقبل بت�سليم اأي �سخ�ص   •

للمحكمة اجلنائية الدولية قبل مثول قادة االحتالل االإ�رشائيلي اأمام املحكمة. واأ�ساف احلية، 

خالل ندوة يف غزة، اأن “حما�ص م�ستعدة للتعامل مع املحكمة اجلنائية الدولية، لكنها لن توقف 

املقاومة و�ستظل تدافع عن ال�سعب الفل�سطيني حتى حترير كامل تراب فل�سطني“61.

80% من م�سانع  اأن  اأكد النائب جمال اخل�رشي، رئي�ص اللجنة ال�سعبية ملواجهة احل�سار،   •

خ�سائر  اأن  اإىل  واأ�سار  القطاع،  على  امل�سدد  االإ�رشائيلي  احل�سار  جراء  ت�رشرت  غزة  قطاع 

.62
القطاع ال�سناعي ال�سنوية املبا�رشة تفوق الـ 150 مليون دوالر

اأكد نا�سطون من داخل خميم الريموك اأن الطريان ال�سوري ا�ستهدف م�سفى فل�سطني التابع   •

الطاقم  اأفراد  من  اأحد  ي�سب  مل  حني  يف  كامل،  �سبه  ب�سكل  لتدمريه  اأدى  ما  االأحمر،  للهالل 

.63
الطبي باأذى

دعا االأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون اإىل العمل على تفادي جمزرة يف خميم الريموك   •

لالجئني الفل�سطينيني قرب دم�سق، وقال “اإن ما يجري يف الريموك غري مقبول“64.

اأ�سدر اأكرث من 120 حما�رشاً يف جامعة نيويورك، وهي اأحد اأكب املعاهد البحثية يف الواليات   •

اأو  البحثية  العالقات  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  لقطع  جامعتهم  اإدارة  فيه  دعوا  بياناً،  املتحدة، 
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املحتلة.  الفل�سطينية  لالأرا�سي  االإ�رشائيلي  االحتالل  من  ترتبح  �رشكات  مع  اال�ستثمارية 

ورف�سها  اجلامعة،  اإدارة  �سفافية  عدم  االآداب،  كلية  يف  عقدوه  اجتماع  خالل  انتقدوا،  كذلك 

االإف�ساح عن طبيعة عالقتها ب�رشكات ترتبح من اال�ستثمار يف مناطق ومع حكومات ت�سهم 

.65
يف خروقات حقوق االإن�سان والبيئة

 International Committee of the Red Cross (ICRC) دعت اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر  •

الدولية  اللجنة  “تدعو  لها:  بيان  يف  وجاء  الريموك،  خميم  اإىل  فوراً  بالدخول  لها  ال�سماح  اإىل 

االإن�سانية  امل�ساعدات  مبرور  لل�سماح  القتال  يف  امل�سرتكة  االأطراف  جميع  االأحمر  لل�سليب 

اأماناً  اأكرث  اإىل مناطق  العاجلة فوراً، وبال عوائق، ومتكني املدنيني الراغبني يف مغادرة املخيم 

من القيام بهذا يف اأي وقت“66.

اجلمعة، 2015/4/10 

طالب املجل�ص الوطني الفل�سطيني، يف بيان �سادر عنه، كافة االأطراف ذات ال�سلة، باخلروج   •

قبل  من  االإرهابية“  “االأعمال  كل  ووقف  املجزرة،  من  الريموك  خميم  وحماية  �سمتها  عن 

.67
تنظيم “داع�ص املجرم“، ومن ي�سانده، ح�سب تعبريه

اأعلن االأمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي عن اأن اجلامعة �ستقدم فوراً دعماً مالياً   •

قلقه  عن  له،  بيان  يف  العربي،  واأعرب  الفل�سطينيني.  لالجئني  الريموك  ملخيم  غذائية  ومواد 

ال�سديد اإزاء االأو�ساع اخلطرية واملتدهورة يف املخيم، وطالب بحماية الالجئني واحلفاظ على 

اأرواحهم، معرباً عن تخوفه ال�سديد اإزاء اإمكانية ا�ستخدام القوة �سّد الفل�سطينيني القاطنني 

.68
فيه

�سادقت احلكومة االأملانية على ت�سدير الغوا�سة اخلام�سة من اأ�سل �سّت غوا�سات ا�سرتتها   •

اإن  االأملانية   Süddeutsche Zeitung ت�سايتوجن  دويت�سه  زود  �سحيفة  وقالت  “اإ�رشائيل“. 

.69
احلكومة االأملانية �ستدفع ثلث تكلفة الغوا�سة اخلام�سة

اإنه   Ed Miliband ايد ميليباند   Labour Party (UK) البيطاين  العمال  قال رئي�ص حزب   •

يف�سل االعرتاف بفل�سطني كدولة اإذا كانت هذه اخلطوة �ست�ساعد يف اإبرام اتفاق �سالم �سامل 

.70
يف ال�رشق االأو�سط

ال�سبت، 2015/4/11 

دعا كبري املفاو�سني الفل�سطينيني، �سائب عريقات، اإىل عقد موؤمتر دويل لل�سالم وفقاً لقرار   •

�سابق من جمل�ص االأمن الدويل يف�سي اإىل ان�سحاب اإ�رشائيلي من االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 
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Xinhua ال�سينية، اإن  اأنباء �سينخوا  1967. وقال عريقات، يف مقابلة خا�سة مع وكالة  �سنة 

.71
اقرتاح املوؤمتر الدويل لل�سالم �سيكون لو�سع جدول زمني الإنهاء االحتالل االإ�رشائيلي

اأحمد بحر، رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية  حّمل رئي�ص املجل�ص الت�رشيعي الفل�سطيني باالإنابة،   •

حممود عبا�ص وحركة فتح، م�سوؤولية تعطيل عملية امل�ساحلة والتوافق الوطني. وقال بحر 

اإن “عدم تطبيق اتفاق امل�ساحلة لي�ص �سببه خالفات على التفا�سيل، واإمنا هي موؤامرة على 

حما�ص واملقاومة، فهم ال يريدون م�ساحلة وال توافق وطني، لال�ستمرار بالتن�سيق االأمني 

واملفاو�سات العبثية؛ فاإما ا�ستمرار احل�سار واإما نزع ال�سالح“72.

اأعلنت �سفحة “خميم الريموك نيوز“ عن مقتل 13 جندياً من جي�ص التحرير الفل�سطيني يف   •

.73
منطقة ريف ال�سويداء ال�سمايل يف �سورية، على يد معار�سي النظام ال�سوري

نظم املركز الفل�سطيني للتوا�سل االإن�ساين “فتا“ اخلريية حفل زفاف جماعي لـ 400 عري�ص   •

وعرو�ص يف قاعة ال�ساليهات غرب مدينة غزة، بتمويل من موؤ�س�سة خليفة بن زايد لالأعمال 

.74
االإن�سانية

االعتقال  حاالت  اإزاء  قلقها  عن  االإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املتحدة  االأمم  مفو�سية  اأعربت   •

االإداري الطويل للفل�سطينيني من قبل “اإ�رشائيل“، دون تقدميهم للمحاكمة؛ داعية “اإ�رشائيل“ 

.75
اإىل اإنهاء ذلك، واالإفراج عن الفل�سطينيني الذين تعتقلهم

الأحد، 2015/4/12 

داع�ص  تنظيم  اقتحام  فرتة  خالل  فل�سطينياً   19 ا�ست�سهاد  الريموك  خميم  يف  نا�سطون  وّثق   •

للمخيم مع بداية �سهر ني�سان/ اأبريل، وحتى تاريخ اإعادة متو�سعه يف 762015/4/10.

اأ�سدر الرئي�ص امل�رشي عبد الفتاح ال�سي�سي القرار رقم 21 ل�سنة 2015، بتعديل بع�ص اأحكام   •

.77
قانون العقوبات، بحيث يعاقب بال�سجن املوؤبد كل من يحفر نفقاً على حدود البالد

�سّد  ق�سية  برفع  قام  اأنه  جزر،  اأبو  رم�سان  بلجيكا“  يف  الفل�سطيني  “البيت  رئي�ص  ذكر   •

احلكومة البلجيكية، مطالباً اإياها مبنع اإدخال اأو بيع منتجات امل�ستعمرات ال�سهيونية املقامة 

 .78
ب�سكل غري �رشعي على االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

الإثنني، 2015/4/13 

قال رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ص، لـوكالة �سبوتنيك Sputnik الرو�سية، اإن القيادة   •

“اإ�رشائيل“، حتى تتمكن ال�سلطة من  اإلغاء اتفاقية باري�ص االقت�سادية مع  الفل�سطينية تريد 

.79
توقيع اتفاقيات جتارية حرة مع جميع دول العامل، ومن �سمنها رو�سيا
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نفت عائلة اجلندي االإ�رشائيلي �ساوؤول اآرون Shaul Aaron مقتل جنلها يف ا�ستباكات جرت   •

مع مقاومني فل�سطينيني اإبان احلرب على قطاع غزة يف �سيف �سنة 2014، وفق ما اأعلنت عنه 

قيادة جي�ص االحتالل، موؤكدة يف بيان لها، اأن ابنها “خطف يف تلك املعركة ومل يقتل“80.

وقعت ال�سلطة الفل�سطينية ورو�سيا االحتادية ثالث اتفاقيات، االأوىل تتعلق باإن�ساء جلنة عليا   •

للتعاون االقت�سادي واال�ستثماري والتجاري بني البلدين، والثانية تتعلق بالتعاون يف جمال 

.81
االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات، والثالثة يف جمال مكافحة غ�سيل االأموال

احل�سة  على  ا�ستحوذ  االأمن  قطاع  اأن  بريطانيا  يف  االإن�سان  حلقوق  العربية  املنظمة  ذكرت   •

يف  الفل�سطيني  الوزراء  جمل�ص  عليها  �سادق  التي  الفل�سطينية،  ال�سلطة  موازنة  من  االأكب 

االأمن  قطاع  م�رشوفات  اأن  املالية  وزارة  عن  ال�سادرة  البيانات  اأظهرت  فقد   ،2015/3/24

بيانات  ووفق   .2014 �سنة  خالل  العامة  املوازنة  يف  امل�رشوفات  اإجمايل  من   %28 �سكلت 

دوالر  مليار   3,860 اأ�سل  من  دوالر،  مليار   1,078 بلغت  االأمن  نفقات  اإجمايل  فاإن  الوزارة 

اإجمايل امل�رشوفات يف املوازنة الفل�سطينية، وبارتفاع 9% مقارنة ب�سنة 822013.

اأعلنت هيومن رايت�ص ووت�ص Human Rights Watch، يف تقرير لها، اأن مزارع امل�ستعمرات   •

املحا�سيل  لغر�ص  الفل�سطينيني  االأطفال  من  عمالة  ت�ستخدم  الغربية  ال�سفة  يف  االإ�رشائيلية 

متدنية  اأجوراً  لالأطفال  تدفع  وهي  الت�سدير.  بغر�ص  وتعبئتها  وح�سادها،  الزراعية، 

.83
وتعر�سهم لظروف عمل خطرية، يف انتهاك للمعايري الدولية

طالب 58 ع�سواً يف البملان االأوروبي، يف ر�سالة اأر�سلوها اإىل املمثل االأعلى لل�سيا�سة اخلارجية   •

واالأمن يف االحتاد االأوروبي فيديريكا موغرييني، االحتاد االأوروبي باتخاذ اإجراءات فورية 

عن  االإفراج  و�سمان  جرار،  خالدة  الفل�سطيني  الت�رشيعي  املجل�ص  يف  النائب  عن  لالإفراج 

.84
16 ع�سواً اآخرين معتقلني يف ال�سجون االإ�رشائيلية

اأكد تقرير دويل اأ�سدرته 45 منظمة اإغاثية دولية اأن الدول املانحة، التي ح�رشت موؤمتر اإعمار   •

 ،%27 �سوى  القطاع  اإعمار  الإعادة  بها  تعهدت  التي  االأموال  من  حتّول  مل  القاهرة،  يف  غزة 

وحذرت هذه املنظمات من عودة “ال�رشاع امل�سلح“ وانفجار الو�سع اإذا ما ا�ستمر احلال على 

 .85
هذا النحو

اأعلنت وكالة االأونروا اأن 2,698 اأ�رشة الجئة من قطاع غزة، ممن دمرت منازلها يف العدوان   •

2014، �ستتلقى دعماً مالياً، لدفع بدل اإيجار اأو تنفيذ اإ�سالحات  االإ�رشائيلي يف �سيف �سنة 

.86
مل�ساكنها املت�رشرة



158

اليوميات الفل�سطينية

الثالثاء، 2015/4/14 

بني  لل�سداقة  الرو�سية  اجلامعة  يف  كلمة  يف  عبا�ص،  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  قال   •

الدكتوراه  �سهادة  منحته  التي   ،Peoples’ Friendship University of Russia ال�سعوب 

وطننا  يف  القادمة  االأجيال  وكافة  لتنعم  منطقتنا  ربوع  يعم  ال�سالم  لروؤية  “نطمح  الفخرية، 

ودول اجلوار مبا يف ذلك اإ�رشائيل بثماره، ويعي�ص اجلميع باأمن واأمان، و�سالم وا�ستقرار، 

وجوار ح�سن“87.

قال مدير عام امل�ساعدات االإن�سانية يف ديوان الرئا�سة الفل�سطينية ظافر النوباين، اإن الدفعة   •

االأوىل من البيوت اجلاهزة املوؤقتة )الكرفانات(، املقدمة من �سلطان ُعمان قابو�ص بن �سعيد، 

املنحة  اأن  النوباين  واأ�ساف  واالإ�سكان.  العامة  االأ�سغال  وزارة  عب  غزة  قطاع  اإىل  اأر�سلت 

الُعمانية ت�سمل ثالثة اآالف كرفان �سيتم جتهيزها وت�سنيعها من خالل �رشكات فل�سطينية 

.88
حملية

دعا رئي�ص املجل�ص الوطني، �سليم الزعنون، لعقد جل�سة طارئة للمجل�ص املركزي ملعاجلة اأزمة   •

.89
خميم الريموك، واتخاذ قرار فل�سطيني موحد مبا يخ�ص اأزمة خميم الريموك

حما�ص  حلركة  تابعة  خلية  اعتقال  حول  معلومات  بن�رش  االإ�رشائيلي  ال�ساباك  جهاز  �سمح   •

دي�ص  اأبو  منطقة  يف  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  على  هجمات  ل�سن  تخطط  كانت  الغربية،  ال�سفة  يف 

.90
القريبة من القد�ص، خالل عيد امل�ساخر )بورمي( Purim لدى اليهود، يف �سهر اآذار/ مار�ص

اأعلنت ال�سلطات االإ�رشائيلية اأنه �سيتم ال�سماح للطواقم الطبية الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية   •

املحتلة بالدخول ب�سيارات حتمل لوحات ت�سجيل فل�سطينية اإىل “اإ�رشائيل“، للمرة االأوىل منذ 

اندالع االنتفا�سة الفل�سطينية الثانية يف �سنة 912000.

نقلت �سحيفة معاريف االإ�رشائيلية عن قائد لواء جفعاتي قوله، خالل �سهادته حول العملية   •

التي اأعلن جي�ص العدو فيها عن مقتل ال�سابط هدار غولدن Hadar Goldin يف قطاع غزة يف 

اإىل بقاء  التقديرات بعد �ساعة ون�سف من تنفيذ عملية االأ�رش كانت ت�سري  اإن   ،2014 �سيف 

القرار ب�رشب خطوط حمتملة مل�سار اخللية  “كان  غولدن حياً مع خاطفيه، وبناًء على ذلك 

حتت االأر�ص وفوقها“92.

قالت هيئة �سوؤون االأ�رشى واملحررين الفل�سطينية، يف تقرير لها، اإن “اإ�رشائيل“ اعتقلت، منذ   •

�سنة 1967 وحتى ني�سان/ اأبريل 2015، نحو 850 األف فل�سطيني، بينهم 15 األف فل�سطينية 

من  فل�سطيني،  اأ�سري   6,500 تعتقل  “اإ�رشائيل“  اإن  الهيئة  وقالت  االأطفال.  اآالف  وع�رشات 

عديدة،  ملرات  اأو  واحدة  ملرة  املوؤبد  بال�سجن  اأحكام  بحقهم  �سدر  اأ�سرياً   480 بينهم 
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اإىل  باالإ�سافة  نائباً،  اإدارياً، و14  اأ�سرية، بينهن قا�رشتان، و200 طفل، و480 معتقالً  و24 

ا�ست�سهاد  الهيئة  وثقت  كما  خمتلفة،  اأمرا�ساً  يعانون  اأ�سري  و1,500  �سابقني،  وزيرين 

206 اأ�رشى داخل ال�سجون منذ �سنة 931967.

اأعلنت حركة مقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ص العقوبات على “اإ�رشائيل“، اأكب انت�سار   •

لها يف �سنة 2015، حيث اأجبت �رشكة “فيوليا“ Veolia الفرن�سية العمالقة على بيع معظم 

املقاطعة  حملة  جراء  الدوالرات،  مبليارات  لعقود  خ�سارتها  بعد  االحتالل  دولة  يف  اأعمالها 

.94
�سّدها حول العامل

طالب البملان االإيطايل احلكومة االإيطالية بتقدمي م�ساعدات طارئة لالأطفال الفل�سطينيني يف   •

خميم الريموك الذين يتعر�سون للتعذيب والقتل على اأيدي تنظيم داع�ص، و�رشورة العمل 

.95
على جميع امل�ستويات الدولية من اأجل فتح ممرات اإن�سانية لوقف هذه املاأ�ساة

الأربعاء، 2015/4/15 

اأجل  من  متطورة  حفر  اآالت  ت�ستخدم  اأ�سبحت  حما�ص  حركة  اأن  العبي  واال  موقع  ادعى   •

.96
ت�رشيع عملية حفر االأنفاق الهجومية التي تعدها داخل قطاع غزة

جي�ص  عنا�رش  من  ال�سحايا  عدد  اأن  �سورية  فل�سطينيي  اأجل  من  العمل  جمموعة  ذكرت   •

التحرير الفل�سطيني منذ بدء االأزمة يف �سورية و�سل اإىل 136 عن�رشاً، من بينهم 39 عن�رشاً 

ق�سوا منذ بداية �سنة 972015.

�سّد  اإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  قدمتها  التي  االلتما�سات  االإ�رشائيلية  العليا  املحكمة  رف�ست   •

ق�سائية  دعوى  تقدمي  يتيح  والذي   ،2011 �سنة  يف  الكني�ست  �سنَّه  الذي  املقاطعة“  “قانون 

وطلب تعوي�سات �سّد كل من يدعو اإىل عدم �رشاء منتجات امل�ستعمرات، اأو اإىل عدم امل�ساركة 

.98
يف الن�ساطات الثقافية التي حتدث داخلها

 Israel Military Industries Company طورت �رشكة ال�سناعات الع�سكرية االإ�رشائيلية   •

من  القريبة  غزة  قطاع  اأنفاق  الكت�ساف  حماولة  يف  احل�سا�سة  املج�سات  من  نظاماً   (IMI)

.99
احلدود مع الكيان

2014 �سهدت  اأن �سنة  اأبيب  االإ�رشائيلي يف جامعة تل   Canto اأعده معهد كانتو  اأظهر تقرير   •

ارتفاعاً ملحوظاً يف مظاهر العداء �سّد اليهود يف خمتلف اأنحاء العامل خ�سو�ساً يف دول غرب 

اأوروبا. وذكرت االإذاعة العبية على موقعها االإلكرتوين، اأن التقرير اأظهر ت�ساعداً يف حجم 

 2014 �سنة  اأن  التقرير  واأ�ساف   .%38 بن�سبة  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  ال�سامية“  “معاداة 

.100
�سهدت 766 اعتداء على يهود وموؤ�س�سات يهودية
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اإ�ساعة  االإ�رشائيلية ما زالت م�ستمرة يف  ال�سلطات  اأن  (هموكيد)  الفرد  الدفاع عن  اأكد مركز   •

اإن  املركز  �سّت مقابر. وقال  االأرقام، حيث توجد  ُي�سمى مبقابر  فيما  مّت دفنهم  الذين  جثث 

يف  جثة  مئة  نحو  بقي  واإّنه  املقابر،  و�سيانة  الدفن  اإجراءات  يف  اأخطاء  وجدت  تقارير  ثالثة 

“اإ�رشائيل“101.

اخلمي�س، 2015/4/16 

اأكد رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ص، اأن “ق�سية االأ�رشى على راأ�ص اأولوياتنا، واأن   •

اإطالق �رشاح ال�ستة اآالف اأ�سرية واأ�سري وتبيي�ص ال�سجون، �سيكون املقدمة الأي اتفاق ميكن 

اأن ن�سل اإليه مع اجلانب االإ�رشائيلي“102.

اأكد رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص خالد م�سعل، يف كلمة م�سجلة، اأن حركته توؤمن اأنه   •

ال طريق لتحرير االأ�رشى من �سجون االحتالل اإال طريق اجلهاد واملقاومة. وك�سف م�سعل 

تواجه  التي  والتحديات  امل�ساكل  حّل  اأجل  من  الو�سائل  جميع  ال�ستخدام  احلركة  �سعي  عن 

.103
قطاع غزة والق�سية الفل�سطينية

قال نائب رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص اإ�سماعيل هنية “اإن حركة حما�ص متلك من   •

ال�سجاعة واجلراأة لتعلن للجميع مواقفها“، واحلوار مع االحتالل يكون من خالل ما �سنعه 

وروؤيتها..  ملبادئها  وفيّة  حما�ص  حركة  “اأن  على  هنية  و�سدد   .2014 عدوان  خالل  الق�سام 

مع  مفاو�سات  جنري  باأننا  يتهمنا  البع�ص  واأن  حالياً،  العدو  مع  مفاو�سات  جتري  ولن 

الكيان ال�سهيوين، وهو الذي يجري املفاو�سات يف الليل والنهار ومن فوق الطاولة وحتت 

الطاولة“104.

ك�سف ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص �سامي خاطر وجود تطور يف عالقات حركته   •

مع العديد من االأطراف والقوى املحلية الدولية، يف مقدمتها م�رش وال�سعودية، وقال اإن عالقة 

حما�ص بطهران مل تنقطع، واإنها تقيم ات�ساالت وعالقات مع جهات ر�سمية يف اأوروبا، واأعلن 

الفل�سطيني بدالً من حممود  ال�سعب  على  رف�ص حما�ص الأي تدخل خارجي يفر�ص رئي�ساً 

.105
عبا�ص

قررت املحكمة العليا االإ�رشائيلية تطبيق قانون “اأمالك الغائبني“ على عقارات �سكان ال�سفة   •

ق�ساة  ا�سرتط  فقد  اإ�رشائيلية،  اإعالم  و�سائل  ووفق  وم�سادرتها.  القد�ص  �رشقي  يف  الكائنة 

جلنة  اأو  احلكومة  عن  قرار  ب�سدور  القد�ص  �رشقي  يف  القانون  تطبيق  االإ�رشائيلية  املحكمة 

.106
وزارية مكلفة بذلك
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اأفادت معطيات ن�رشها نادي االأ�سري الفل�سطيني اأن عدد املعتقلني يف ال�سجون االإ�رشائيلية بلغ   •

�ستة اآالف فل�سطيني معتقل يف 22 �سجناً ومراكز توقيف وحتقيق اإ�رشائيلية، بينهم 25 �سيدة، 

.107ً
و205 اأطفال، و450 اأ�سرياً معتقالً اإداريا

فيديريكا  االحتاد  خارجية  وزيرة  االأوروبي  االحتاد  دول  من  خارجية  وزير   16 دعا   •

الغربية  ال�سفة  م�ستعمرات  منتجات  ت�سويق  متنع  اإجراءات  باتخاذ  ر�سالة،  يف  موغرييني، 

املحتلة التي ت�سل اإىل �سبكات الت�سويق يف دول االحتاد. ووّقع الر�سالة وزراء خارجية فرن�سا، 

وبريطانيا، واإ�سبانيا، واإيطاليا، وبلجيكا، وال�سويد، ومالطا، والنم�سا، واإيرلندا، والبتغال، 

 .108
و�سلوفينيا، وهنغاريا، وفنلندا، والدمنارك، وهولندا ولوك�سمبورغ

اأعلنت ع�رشون �رشكة حملية يف جمهورية جنوب اإفريقيا، من بينها م�سانع و�سل�سلة متاجر،   •

عن اإنهاء تعاقداتها االأمنية مع �رشكة جي فور اإ�ص G4S، وذلك احتجاجاً على تقدمي االأخرية 

.109
خدماتها االأمنية للمعتقالت وال�سجون االإ�رشائيلية

اجلمعة، 2015/4/17 

قال رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص خالد م�سعل، مبنا�سبة يوم االأ�سري الفل�سطيني،   •

“اأقول  اعتقالهم:  االحتالل  اأعاد  والذين  االأحرار  وفاء  �سفقة  يف  املحررين  االأ�رشى  خماطباً 

لكم  تعود  اأن  قبل  املحتل  العدو  هذا  مع  االأ�رشى  لتبادل  جديد  اتفاق  اأي  نعقد  لن  واأطمئنكم 

احلرية، وقبل اأن يلتزم االحتالل مبا �سبق“110.

طماأن اأبو عبيدة، الناطق با�سم كتائب الق�سام، يف كلمة له يف ذكرى يوم االأ�سري الفل�سطيني،   •

ومن  قادمة،  الفرج  حلظة  باأن  ويقني  ثقة  على  “كونوا  قائالً:  االحتالل،  �سجون  يف  االأ�رشى 

�سعبنا  و�سيفر�ص  �سينك�رش،  لك�رشكم  خطط  ومن  اهلل،  باإذن  �سنقهره  قهركم  يوماً  حاول 

كوابي�سه  كل  له  نحقق  اأن  عدّونا  عّوْدنا  وقد  وعونه،  اهلل  باإذن  املحتل  على  اإرادته  ومقاومته 

املزعجة واأن يجَدنا حيث يخاُف ويحذر، واأن يرى منا كل ما ي�سووؤه وينّغ�ص عليه تخطيطه 

وتدبريه وكيده“111.

اأكد رئي�ص الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل على اأن اجتماعاً عقد مع اجلانب االإ�رشائيلي   •

انتهى اإىل االتفاق على مراجعة جميع الديون امل�ستحقة على ال�رشكات والبلديات الفل�سطينية، 

“اإ�رشائيل“ �سوف تقوم باإعادة حتويل امل�ستحقات عن  وقال احلمد اهلل يف بيان �سحفي، اإن 

الثاين/ يناير، و�سباط/ فباير، واآذار/ مار�ص  2014، وكانون  االأول/ دي�سمب  اأ�سهر كانون 

.112
2015، دون اأي اقتطاعات

 The Jerusalem Center for Public والدولة  املجتمع  لدرا�سة  يرو�سليم  مركز  ن�رش   •

ال�سيا�سيني  امل�ست�سارين  كبري   ،Dore Gold جولد  دوري  يديره  الذي   ،Affairs (JCPA)
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لرئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو، تقدير موقف، قال فيه، اإن “ف�سل نظام ال�سي�سي 

�سيفجر االأو�ساع لي�ص يف م�رش وحدها بل يف جميع اأرجاء العامل، و�ستحل الفو�سى و�ستدفع 

اإ�رشائيل ثمناً كبرياً لقاء ذلك“113.

ال�سبت، 2015/4/18 

قال رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ص، خالل اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   •

يف رام اهلل، اإن احلكومة االإ�رشائيلية �ستقوم بتحويل اأموال ال�رشائب الفل�سطينية كاملة، على 

.114
اأن يتّم ت�سكيل جلنة م�سرتكة لبحث ملف امل�ستحقات املالية على اجلانبني

قال املتحدث با�سم وزارة الداخلية الفل�سطينية اإياد البزم، اإن ال�سنة احلالية ُتعد االأ�سواأ يف عمل   •

معب رفح البي منذ �سنة 2009. واأ�سار البزم اإىل اأن “اأيام اإغالق املعب منذ بدء العام 2015 

جتاوزت الـ 100 يوماً، بينما مّت فتح املعب ب�سكل جزئي خلم�سة اأيام فقط“115.

اأبيب،  تل  يف  له  حما�رشة  يف  هرت�سوغ،  اإ�سحق  ال�سهيوين“  “املع�سكر  قائمة  رئي�ص  تعهد   •

.116
باالإطاحة باحلكومة االإ�رشائيلية التي يراأ�سها بنيامني نتنياهو

قالت رئي�سة حزب احلركة ت�سيبي ليفني اإنها كانت قادرة على �سنع حتالف مع دول اجلوار   •

على  وكنت  املعتدلة،  الدول  مع  حتالف  �سنع  على  القدرة  لدينا  “نحن  واأ�سافت  املعتدلة، 

املنطقة  يف  الدول  تلك  روؤ�ساء  �سيدعو  كان  اأوباما  والرئي�ص  الدول،  تلك  مع  ل�سنوات  ات�سال 

الجتماع بح�سور اإ�رشائيل“117.

ت�سري تقديرات ال�رشطة االإ�رشائيلية اإىل اأنه �سيتم تقدمي 15 الئحة اتهام يف اإطار ق�سية ف�ساد   •

كبى، ي�ستبه فيها بتورط قياديني من حزب “اإ�رشائيل بيتنا“ تولوا منا�سب وزارية. ونقلت 

لدى  يوجد  اإنه  قوله،  دنينو،  يوحنان  لل�رشطة  العام  املفت�ص  عن  اإ�رشائيلية،  اإعالم  و�سائل 

ال�رشطة �ستة �سهود ملك يف الق�سية. وو�سف دنينو الق�سية، خالل م�ساركته يف ندوة “�سبت 

ويوجد  حدثت،  التي  االأكب  الف�ساد  ق�سايا  اإحدى  “هذه  باأن  ال�سبع،  بئر  مدينة  يف  الثقافة“ 

م�ستبهون لي�ص من اإ�رشائيل بيتنا فقط“118.

69 فتحة نفق على  اإن اجلي�ص دمر  قال املتحدث با�سم اجلي�ص امل�رشي العميد حممد �سمري   •

ال�رشيط احلدودي مع قطاع غزة، ب�سمال �سيناء، خالل الفرتة 3/28–2015/4/15، ما يرفع 

.119ً
عدد االأنفاق املدمرة منذ �سباط/ فباير 2015 اإىل 285 نفقا

الأحد، 2015/4/19 

حذرت اللجنة املركزية حلركة فتح، خالل اجتماع عقدته برئا�سة حممود عبا�ص يف رام اهلل، من   •

املخطط امل�سبوه واخلطري الذي يهدف اإىل ف�سل قطاع غزة عن باقي اأجزاء الدولة الفل�سطينية، 

.120
واإقامة ما ي�سمى الدولة ذات احلدود املوؤقتة
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تنظيمات  بدعم  لها،  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  النظام  رئي�ص  اتهامات  اإن  حما�ص،  حركة  قالت   •

يف  القيادي  ر�سوان،  اإ�سماعيل  وقال  ال�سحة“.  من  لها  اأ�سا�ص  “ال  �سورية،  داخل  م�سلحة 

احلركة، اإن حركته تناأى بنف�سها عن التدخل يف “ال�ساأن الداخلي الأي دولة عربية“121.

ردت حمكمة جرائم الف�ساد الفل�سطينية دعوى ق�سائية �سّد حممد دحالن، القيادي املف�سول   •

اإياه باختال�ص املال العام، والك�سب  من حركة فتح، تقدمت بها هيئة مكافحة الف�ساد متهمة 

.122
غري امل�رشوع

لبدء  الفل�سطيني وم�ساعديهم  الوطني  التوافق  اإىل قطاع غزة عدد من وزراء حكومة  و�سل   •

اأ�سبوع من العمل داخل وزارات وموؤ�س�سات ال�سلطة، تطبيقاً لقرار جمل�ص الوزراء بتوزيع 

.123
العمل بني ال�سفة وغزة

“اإن   1948 قال رائد �سالح، رئي�ص احلركة االإ�سالمية يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة �سنة   •

اأجل  االأبد، من  اإىل  الفل�سطينية  املقاومة  اإىل ك�رش  ال�سي�سي يهدف من موا�سلة ح�سار غزة، 

اأن  �سالح  وتابع  الفل�سطينية“.  الق�سية  ملف  الإغالق  عليها  يفر�ص  حّل  اأي  على  املوافقة 

“ال�سي�سي يقوم بهذا الدور ثمناً لبقائه رئي�ساً بلطجياً دكتاتورياً على ال�سعب امل�رشي، وذلك 

ا�سرت�ساء الإ�رشائيل واأمريكا“124.

قال نائب مبعوث االأمم املتحدة لل�رشق االأو�سط جيم�ص راويل، يف حديث لالإذاعة االإ�رشائيلية:   •

“ال يوجد لدى االأمم املتحدة اأي دليل على اأن مواد البناء التي تدخل قطاع غزة الإعادة البناء 

ت�ستخدم الأغرا�ص غري مدنية“. وحول اتفاق وقف اإطالق النار قال راويل: “يف هذه املرحلة ال 

توجد حمادثات بني مبعوث االأمم املتحدة وحما�ص حول تثبيت تهدئة طويلة االأمد، لكن ينبغي 

ا�ستئناف املحادثات من اأجل التو�سل التفاق“125.

ومواجهة  “اإ�رشائيل“،  مقاطعة  حلظر  قانون  م�رشوع  االأمريكي  الكوجنر�ص  يف  نواب  قدَّم   •

.126
حمالت مقاطعتها

الإثنني، 2015/4/20 

قال اأمني عام جمل�ص الوزراء الفل�سطيني، علي اأبو دياك، اإن كافة وزراء حكومة التوافق الذين   •

اإىل رام اهلل، بعد �سل�سلة من العراقيل التي  توجهوا لقطاع غزة بتكليف من احلكومة، عادوا 

و�سعتها اأمامهم حركة حما�ص. واأ�سار اإىل اأن حما�ص منعت اللجان املختلفة يف كل وزارة من 

غري  اأنهم  وادعوا   ،2007 يونيو  حزيران/  قبل  عينوا  الذين  املوظفني  ومقابلة  بعملها،  القيام 

.127
�رشعيني

اأ�سفها الأن تكون زيارة  “حما�ص تعّب عن  اإن  اأبو زهري  با�سم حما�ص �سامي  املتحدث  قال   •

“حتمل  اإىل  التوافق  حكومة  داعياً  امل�ستنكفني“،  ]املوظفني[  بق�سية  فقط  مرتبطة  احلكومة 
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اأهل  معاناة  الإنهاء  دورها  متار�ص  واأن  متييز،  دون  من  املوظفني  جميع  جتاه  م�سوؤولياتها 

بناء  جاءت  غزة  مغادرتهم  اأن  “اأبلغونا  احلكومة  وزراء  اأن  اإىل  زهري  اأبو  واأ�سار  غزة“. 

على تعليمات احلمد اهلل بعد ف�سل عملية ت�سجيل املوظفني امل�ستنكفني، وباأنهم غري خمولني 

التو�سل اإىل اأي توافقات“128.

اأكدت وزارة ال�سحة الفل�سطينية يف قطاع غزة، نفاد 30% من االأدوية وامل�ستهلكات الطبية يف   •

.
129

م�ستودعات وزارة ال�سحة ب�سبب احل�سار املفرو�ص على القطاع الأكرث من ثمانية اأعوام

اأعلن رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية املكلف بنيامني نتنياهو اأنه بحاجة اإىل مهلة 14 يوماً، الإمتام   •

مفاو�سات ت�سكيل احلكومة اجلديدة، وطلب من الرئي�ص االإ�رشائيلي روؤوفني ريفلني متديد 

.130
املهلة الذي ا�ستجاب بدوره لطلبه

االإ�رشائيلية باالقتطاع  القطرية  الكهرباء  العليا طلباً من �رشكة  االإ�رشائيلية  رف�ست املحكمة   •

من عائدات ال�رشائب الفل�سطينية لت�سديد اأثمان الكهرباء امل�ستحقة على ال�سلطة الفل�سطينية، 

اإليه  تو�سل  �سابق  اتفاق  بح�سب  الفل�سطينية،  اخلزينة  اإىل  املقا�سة  عائدات  لتحويل  متهيداً 

اجلانبان الفل�سطيني واالإ�رشائيلي يف 1312015/5/17.

ك�سف موقع واال العبي، عن ازدياد حاالت االنتحار يف �سفوف اجلنود االإ�رشائيليني خالل   •

�سنة 2014، وخ�سو�ساً بعد العدوان على قطاع غزة يف �سيف 2014، واأعلن اأن معظم حاالت 

على  اأقدموا  جندياً   15 اأن  املوقع  واأو�سح  جفعاتي.  لواء  �سفوف  �سمن  ح�سلت  االنتحار 

االنتحار يف �سنة 2014، مقابل 7 جنود انتحروا يف �سنة 1322013.

يف  الفل�سطينية  العراقيب  قرية  تدمري  على   ،83 الـ  للمرة  االإ�رشائيلية  ال�رشطة  جرافات  ُتْقِدم   •

.133
�سحراء النقب

احلفريات  “حجم  و�سول  عن  حديثة  معطيات  للدرا�سات  الدويل  القد�ص  مركز  ر�سد   •

االإ�رشائيلية املنفذة اأ�سفل �ساحة الباق واأ�سفل امل�سجد االأق�سى اإىل ما يعادل جممل م�ساحة 

.134“2
امل�سجد االأق�سى املبارك البالغة 144 األف م

الطالبية  واالحتادات  والثورية،  ال�سيا�سية  واحلركات  االأحزاب،  من  جمموعة  اأعلنت   •

ملقاطعة  امل�رشية  ال�سعبية  احلملة  واإطالق  تاأ�سي�ص  عن  امل�رشية  العمالية  واالحتادات 

“اإ�رشائيل“ يف م�رش، من�سمني بذلك اإىل احلملة الدولية ملقاطعة و�سحب اال�ستثمارات ومعاقبة 

“اإ�رشائيل“135. 

وقيام  الفل�سطينيني  معاناة  اإنهاء  اإىل  اأوغلو  جاوي�ص  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  دعا   •

وعا�سمتها   1967 �سنة  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  على  ال�سيادة  كاملة  فل�سطينية  دولة 

.136
�رشقي القد�ص
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نا�سد جمل�ص االأمن الدويل جميع اأطراف االأزمة ال�سورية ال�سماح باإدخال امل�ساعدات االإن�سانية   •

االأعمال  “جميع  االأمن  جمل�ص  ودان  الفل�سطينيني.  لالجئني  الريموك  خميم  اإىل  عوائق  دون 

االإرهابية التي ارتكبت“، وطالب جبهة الن�رشة وتنظيم داع�ص باالن�سحاب من املخيم ب�سكل 

.137
كامل

للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  لدى  التنفيذي  املجل�ص  يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  تبنت   •

 United Nations Educational, Scientific and Cultural والعلم والثقافة )اليون�سكو( 

العربية  املجموعة  من  املدعوم  وفل�سطني  االأردن  قرار   Organization (UNESCO)

التاريخي  واالإ�سالمي  االأردين  التعريف  يوؤكد  والذي  املحتلة،  فل�سطني  حول  واالإ�سالمية 

ال�رشيف، واأن منطقة طريق  القد�سي  املبارك هو كامل احلرم  االأق�سى  امل�سجد  باأن  الثابت 

.138
باب املغاربة جزء ال يتجزاأ من امل�سجد االأق�سى

الثالثاء، 2015/4/21 

اأعلن رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ص، خالل م�ساركته يف حفل ملوؤ�س�سة حممود عبا�ص   •

تقدمي  عن  لبنان،  يف  الفل�سطينية  املخيمات  يف  املوؤ�س�سة  برامج  وتو�سيع  تنفيذ  ل�سالح 

150 منحة كاملة لطلبة خميم الريموك. واأعلن عبا�ص يف نهاية احلفل اأن املبلغ الذي مّت جمعه 

.139
من قبل رجال االأعمال امل�ساركني فيه و�سل اإىل 2.5 مليون دوالر

قال ع�سو املكتب ال�سيا�سي يف حركة حما�ص �سامي خاطر اإن “امل�ساحلة ملف حم�سوم ومتفق   •

عليه، وما حتتاجه امل�ساحلة هو تطبيق ما مّت التوافق ب�ساأنه ال غري“140.

قال الناطق با�سم حركة حما�ص �سامي اأبو زهري “اإن املزاعم عن اتفاق بني حما�ص واالحتالل   •

اأبو زهري، يف ت�رشيح  اأ�سا�ص له من ال�سحة“. ودعا  حول تهدئة لعدة �سنوات هو ادعاء ال 

الرخي�سة  املمار�سات  هذه  عن  التوقف  اخلب،  ن�رشت  التي  االإعالم  و�سائل  �سحفي، 

.141
وامل�سبوهة

ح�سلت كتلتا �سهداء االأق�سى؛ الكتلة املوؤيدة حلركة فتح، والكتلة املوؤيدة حلركة حما�ص، على   •

15 مقعداً لكل منهما يف انتخابات جمل�ص طلبة جامعة بوليتكنك يف مدينة اخلليل، بينما ح�سلت 

.142
كتلة القطب الطالبي الدميوقراطي املوؤيدة للجبهة ال�سعبية على مقعد واحد

هناك  يكون  اأن  عودة،  اأمين  النائب   ،48 لفل�سطينيي  امل�سرتكة  العربية  القائمة  رئي�ص  نفى   •

موقف �سلبي من العالقة بني قادة احلركة العربية الوطنية واجلامعة العربية، وقال: “اإنني 

اأبداً، ولكننا نحبذ، يف هذه املرحلة، الرتكيز  وزمالئي نعتز بانتمائنا العربي وال نتنازل عنه 

الو�سيلة  و�سنجد  العن�رشي،  والتمييز  االحتالل  �سيا�سة  مواجهة  يف  الداخلية  ق�سايانا  على 

للقاء اإخوتنا يف اجلامعة العربية يف اأقرب وقت الحقاً“143.
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 ،Central Bureau of Statistics (CBS) االإ�رشائيلية  املركزية  االإح�ساء  دائرة  ذكرت   •

عدد  واأن  ن�سمة،  مليون   8,345 بلغ  “اإ�رشائيل“  �سكان  عدد  اأن  اال�ستقالل“،  “يوم  مبنا�سبة 

العرب، مبا فيهم  ال�سكان  74.9%، بينما عدد  6,251 مليون، وي�سكلون  اليهود بلغ  ال�سكان 

300 األف(،  (وعددهم نحو  الفل�سطينيني يف �رشقي القد�ص وال�سوريني يف مرتفعات اجلوالن 

بلغ 1,730 مليون، وي�سكلون 20.7%. ويعني ذلك اأن عدد ال�سكان العرب من اأبناء فل�سطني 

املحتلة �سنة 1948 بلغ نحو 1.4 مليون، ي�سكلون نحو 17.5%. كذلك بلغ عدد ال�سكان الذين 

يعرفون بـ“اآخرين“ 364 األفاً، ي�سكلون 144%4.4.

بني  ال�سالم  يف  للو�ساطة  عمل  اإطار  و�سع  اإىل  الدويل  االأمن  جمل�ص  وفرن�سا  بريطانيا  دعت   •

قرار  م�رشوع  لو�سع  العمل  بداأت  اإنها  نيوزيلندا  قالت  بينما  و“اإ�رشائيل“،  الفل�سطينيني 

 ،François Delattre الإطالق العملية. وقال مندوب فرن�سا باالأمم املتحدة فران�سوا ديالتر 

املعايري،  يحدد  ومتوازن  توافقي  قرار  اعتماد  املجل�ص  هذا  “م�سوؤولية  للمجل�ص:  اجتماع  يف 

لو�سع نهائي، وجدول زمني للمفاو�سات“145.

الأربعاء، 2015/4/22 

فازت كتلة الوفاء االإ�سالمية، الذراع الطالبي حلركة حما�ص، يف انتخابات موؤمتر جمل�ص طلبة   •

3,400 �سوت، متقدمة على كتلة  26 مقعداً، مبجموع  بـ   2016/2015 جامعة بريزيت للعام 

19 مقعداً، مبجموع  التي ح�سلت على  الطالبي حلركة فتح،  الذراع  يا�رش عرفات،  ال�سهيد 

للجبهة  الطالبي  الذراع  التقدمي،  الدميوقراطي  الطالبي  القطب  وح�سل  �سوتاً.   2,545

ال�سعبية، على 5 مقاعد، مبجموع 695 �سوتاً، فيما ح�سل حتالف بريزيت الطالبي على مقعد 

واحد، مبجموع 146 �سوتاً.

وقال رئي�ص اللجنة التح�سريية لالنتخابات عميد �سوؤون الطلبة حممد االأحمد، اإن 7,039 طالباً   

من اأ�سل 9,135 توجهوا لالنتخاب ممن يحق لهم االقرتاع، حيث و�سلت ن�سبة االقرتاع اإىل 

.146
77.1%، كما بلغ عدد االأوراق الالغية 186 وعدد االأوراق الفارغة 66 ورقة

نفى وزير الدفاع االإ�رشائيلي مو�سيه يعلون التلميحات ال�سادرة من قطاع غزة حول جناح   •

حما�ص يف اأ�رش جنديني على قيد احلياة خالل احلرب االأخرية، وقال اإن هناك رفاتاً جلنديني 

.147
مّت خطفهما، واإن “اإ�رشائيل“ حتاول ا�ستعادتهما من خالل مفاو�سات غري مبا�رشة

لدى  بالتدخل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  ال�سعودي  امللك  الفل�سطيني  الت�رشيعي  املجل�ص  نا�سد   •

رئي�ص  بحر،  اأحمد  وعّب  يوم.  مئة  من  الأكرث  مغلقاً  يزال  ما  والذي  رفح،  معب  لفتح  م�رش 

اململكة  “ملواقف  �سكره  عن  �سلمان،  للملك  بها  بعث  ر�سمية  ر�سالة  خالل  باالإنابة،  املجل�ص 
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العربية ال�سعودية الكرمية يف دعم الق�سية الفل�سطينية العادلة يف خمتلف املحافل الدولية“. 

.148
ونا�سد بحر امللك ال�سعودي باإغاثة اأبناء ال�سعب الفل�سطيني املحا�رش يف قطاع غزة

اأ�سدرت جمموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية، تقريرها التوثيقي بعنوان “االإح�ساءات   •

التف�سيلية لل�سحايا الفل�سطينيني الالجئني يف �سورية حتى نهاية مار�ص/ اآذار 2015“. وقد 

واال�ستباكات،  كالق�سف،  مبا�رشة؛  الأ�سباب  ق�ست  فل�سطينية  �سحية   2,771 التقرير  وّثق 

خالل  كالغرق  مبا�رشة  غري  واأ�سباب  واحل�سار،  والتفجريات،  املعتقالت،  يف  والتعذيب 

حماوالت الو�سول اإىل اأوروبا. كما وثق التقرير 73 �سحية فل�سطينية ق�سوا حتت التعذيب 

منذ مطلع اآذار/ مار�ص 1492015.

اإن  التفكجي،  خليل  املحتلة  بالقد�ص  ال�رشق  بيت  يف  وامل�ساحة  اخلرائط  دائرة  عام  مدير  قال   •

يتبَق  ومل  املحتلة،  القد�ص  م�ساحة  من   %87 على  ا�ستولت  االإ�رشائيلي  االحتالل  “�سلطات 

االإ�رشائيلي  القرار  اأن  اإىل  التفكجي  واأ�سار  منها“.  فقط   %13 �سوى  العرب  للفل�سطينيني 

بتطبيق قانون ما ي�سمى “اأمالك الغائبني“ العن�رشي على مالكي العقارات يف القد�ص املحتلة، 

يهدد ب�سياع 13% املتبقية، وبنّي اأن “االحتالل طرد 175 األف مقد�سي خارج جدار الف�سل 

العن�رشي امللتف باإحكام حول القد�ص املحتلة“150.

اإلنوي االأمريكية، حملة طارئة للت�سدي  اأطلق التحالف من اأجل العدالة يف فل�سطني يف والية   •

تقاطع  التي  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  يعاقب  قانون  ت�رشيع  املحلي  الوالية  برملان  ملحاولة 

“اإ�رشائيل“، عب و�سع اأ�سمائها يف قوائم �سوداء متتنع فيها الوالية واجلهات احلكومية عن 

.151
منح هبات، اأو قرو�ص، اأو ا�ستثمارات يف هذه الهيئات

اخلمي�س، 2015/4/23 

قال رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص خالد م�سعل، اإن “الق�سية الوطنية الفل�سطينية هي   •

الدولة“.  اأن تت�سافر اجلهود للتحرير واإقامة  الف�سائل، ويجب  اأكب من فتح وحما�ص وكل 

“جناح الكتلة االإ�سالمية يف انتخابات جمل�ص الطالب ببريزيت خطوة  وم�سى م�سعل بقوله 

على طريق م�رشوعنا الوطني الكبري.. واأوؤكد لكم اأن اجلميع فائز الأن العملية الدميوقراطية 

قد جنحت“، واأ�ساف: “نحن جاهزون النتخابات ت�رشيعية ورئا�سية“152.

اأعلنت وزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان الفل�سطينية بال�رشاكة مع اللجنة القطرية الإعمار غزة   •

عن بدء ت�سليم الدفعة الثالثة الأ�سحاب املنازل املهدمة كلياً. واأو�سحت الوزارة اأن قيمة الدفعة 

املالية األف دوالر لـ 1,500 من مت�رشري العدوان االإ�رشائيلي على غزة يف �سيف 1532014.
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قال القيادي يف حركة حما�ص �سالح البدويل اإنه “يف االآونة االأخرية جرت مباحثات جيدة   •

م�رشيني  وم�سوؤولني  مرزوق  اأبو  مو�سى  حلما�ص  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  بني  واإيجابية 

امل�رشي  امل�رشية على احلركة واملقاومة، وتخفيف احل�سار  الهجمة  بالقاهرة، حول وقف 

عن قطاع غزة، وناأمل اأن يتم البناء على هذه النقا�سات“154.

قال فوؤاد اخلف�ص، مدير مركز اأحرار حلقوق االإن�سان املخت�ص ب�سوؤون االأ�رشى، يف بيان له،   •

انتخاب  واأ�سفرت عن  انتهت،  ]االأ�سرية[ حلركة حما�ص  العليا  القيادية  الهيئة  “انتخابات  اإن 

االأ�سري حممد عرمان كرئي�ص للهيئة خلفاً لالأ�سري عبا�ص ال�سيد“. واأ�سار اخلف�ص اإىل اأن عرمان 

.155
حمكوم بال�سجن 36 موؤبداً. كذلك مّت انتخاب 14 ع�سواً اآخرين لع�سوية الهيئة

�سلطات  لدى  االأ�سري  البغوثي،  مروان  فتح  حركة  يف  القيادي  جنل  البغوثي،  ق�سام  وّجه   •

الفل�سطينية  ال�سلطة  ورئي�ص  احلركة  لرئي�ص  الذعة  انتقادات  �سنة،   13 نحو  منذ  االحتالل 

.156
حممود عبا�ص، متهماً اإياه واأع�ساء اللجنة املركزية حلركة فتح بتجاهل والده

احلل  على  الدبلوما�سي  احلل  تغليب  اإىل  هنيغيف  �ساعر  م�ستعمرات  جمل�ص  رئي�ص  دعا   •

الع�سكري يف طريقة التعامل مع قطاع غزة، وذلك يف اأعقاب �سقوط �ساروخ من قطاع غزة. 

وقال األون �سو�سرت Alon Schuster، يف حديث نقلته القناة العبية ال�سابعة، “اإنه يتاأمل من 

اجلي�ص احلفاظ على اأجواء الهدوء مع غزة“. واأ�ساف �سو�سرت: “اأطالب احلكومة العتيدة اأن 

ترى يف امل�سار ال�سيا�سي والدبلوما�سي م�ساراً حيوياً ملنع الت�سعيد يف املنطقة، وال يجب اأن 

يعتمدوا على �سيا�سة الرد الع�سكري والرد امل�ساد كو�سيلة وحيدة“157.

م�ستوى  اأعلى  على  مقاتالت  “اإ�رشائيل“  بت�سليم  االأمريكي،  الرئي�ص  نائب  بايدن،  جو  وعد   •

اأي  ي�سمن  باأن  وتعهد  االأو�سط،  ال�رشق  يف  الع�سكري  تفوقها  على  احلفاظ  يف  مل�ساعدتها 

اأقيم مبنا�سبة ذكرى قيام  “اإ�رشائيل“. وقال بايدن، خالل حفل  اأمن  اإيران  اتفاق نووي مع 

“اإ�رشائيل“، اإن الواليات املتحدة �ست�سلم “اإ�رشائيل العام القادم املقاتلة جوينت �سرتايك فايرت 

اأف-Joint Strike Fighter (F-35)[ 35[، اأروع ما لدينا، وهو ما �سيجعل اإ�رشائيل الدولة 

الوحيدة يف ال�رشق االأو�سط التي متتلك هذه املقاتلة املنتمية للجيل اخلام�ص“158.

نزاميندي  باليد  العايل  التعليم  وزير  اإفريقي،  اجلنوب  ال�سيوعي  احلزب  عام  �سكرتري  اأكد   •

تاأ�سريات  له،  املرافق  والوفد  منحه  رف�ست  االإ�رشائيلية  ال�سلطات  اأن   ،Blade Nzimande

واأ�ساف  املتبعة.  التقدمي  اإجراءات  ا�ستكمال  من  بالرغم  الفل�سطينية،  ال�سلطة  اإىل  مرور 

ال�سيوعي  احلزب  ومعاقبة  معاقبتي  املنع  هذا  خالل  من  “حتاول  “اإ�رشائيل“  اأن  نزاميندي 

اأجل  من  ن�ساله  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  جانب  اإىل  االأخالقي  وقوفنا  على  اإفريقي  اجلنوب 

احلرية والعدالة واال�ستقالل“159.
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اجلمعة، 2015/4/24 

قال اإ�سماعيل هنية، نائب رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص، اإن حركته تقف اإىل جانب   •

تركيا قيادة و�سعباً يف مواجهة موجة “التحري�ص ال�سافرة“ التي تتعر�ص لها، بهدف اإ�سغالها 

عن دورها الرائد يف املنطقة وموقفها الداعم للق�سية الفل�سطينية. وطالب هنية بوقف موجة 

ال�سعب  جتاه  “اإ�رشائيل“  به  تقوم  ما  على  والتغطية  تركيا  الإ�سغال  تهدف  التي  التحري�ص 

الفل�سطيني، ومدينة القد�ص، وامل�سجد االأق�سى.

وال�سعودية،  م�رش  من  بكل  احلركة  عالقة  لتح�سني  اإيجابية  موؤ�رشات  عن  هنية  ك�سف  كما   

.160
وقال اإن حركته ترحب باأي جهود تعمل على اإعادة تر�سيم العالقة مع م�رش وال�سعودية

اإي�سل، يف مقابلة مع القناة العا�رشة العبية، باإحلاق  اأمري  هدد قائد �سالح اجلو االإ�رشائيلي   •

اإىل مواجهة ع�سكرية  “اإ�رشائيل“  “جّر“ حزب اهلل  اإذا ما  دمار وا�سع جداً بال�ساحة اللبنانية، 

�رشب  مقدورها  يف  وبات  الع�سكرية،  قدراتها  �ساعفت  “اإ�رشائيل“  اأن  اإي�سل  واأكد  وا�سعة. 

.161
اآالف االأهداف يف لبنان يف اأقل من 24 �ساعة

اأ�سار ا�ستطالع وا�سع اأجراه معهد القد�ص لل�سهيونية، وك�سف تفا�سيله موقع واال العبي   •

اإىل اأن 70% من �سكان “اإ�رشائيل“ يف�سلون االإقامة يف “اإ�رشائيل“ بحال كانت كل االإمكانيات 

االأحوال.  بكل  اأخرى  بدولة  والعي�ص  الهجرة  يف�سلون  منهم   %30 لكن  اأمامهم،  مفتوحة 

وترتفع ن�سبة الراغبني بالهجرة اإىل 36% لدى الفئة العمرية 30–49 عاماً، مقابل 18% لدى 

.162ً
من تعدوا الـ 65 عاما

قال رئي�ص احلركة االإ�سالمية يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة �سنة 1948، ال�سيخ رائد �سالح،   •

يف ت�رشيحات على قناة البي بي �سي العربية، اإن لدينا وثائق تثبت اأن اأموال �رشاء 34 �سقة 

ومنزل يف القد�ص املحتلة، قد و�سلت اإىل البنوك يف “اإ�رشائيل“ من االإمارات. واأكد �سالح على 

.163
اأن االأموال قادمة من جمعيات موجودة يف االإمارات

من  منزالً   9,161 هناك  االآن  “حتى  اإنه  االأونروا،  وكالة  با�سم  املتحدث  غاني�ص،  كري�ص  قال   •

فيما  �سديدة،  باأ�رشار  اأ�سيب  و5,066  بالكامل،  مدمراً  الفل�سطينيني  الالجئني  منازل 

اعتب 4,085 منزالً مت�رشراً باأ�رشار كبرية، و124,782 باأ�رشار طفيفة“، نتيجة العدوان على 

قطاع غزة �سيف 1642014.

اعتمد موؤمتر القمة االآ�سيوي االإفريقي اإعالناً ب�ساأن فل�سطني، جدد فيه التاأكيد على دعم دول   •

اأعمال  امل�سري، مبا يف ذلك  الفل�سطينيني يف احلرية واال�ستقالل وتقرير  واإفريقيا حلق  اآ�سيا 

.165
�سيادة وا�ستقالل دولة فل�سطني مع �رشقي القد�ص عا�سمة لها
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ال�سبت، 2015/4/25 

اختتم موؤمتر فل�سطينيي اأوروبا، فعاليات دورته ال�سنوية الـ 13 يف العا�سمة االأملانية برلني،   •

لتوظيف  فل�سطينية  ا�سرتاتيجية  تطوير  اإىل  بالدعوة  فل�سطيني،  األف   15 نحو  مب�ساركة 

اخليارات املمكنة يف مالحقة االحتالل االإ�رشائيلي دولياً على جرائمه بحق ال�سعب الفل�سطيني، 

يف  بامل�سارعة  املوؤمتر  وطالب  ق�سيته.  منا�رشة  يف  العامل  حول  املتعاظمة  اجلهود  وا�ستثمار 

تفعيل امل�ساحلة بني االأطر ال�سيا�سية الفل�سطينية، وحت�سني املوقف الداخلي حلماية احلقوق 

الفل�سطينية الثابتة، وح�سد اجلهود والعمل امل�سرتك على مواجهة خمططات االحتالل. وجاء 

يف تو�سيات املوؤمتر: “اإننا نوؤكد جمدداً مت�ّسك ال�سعب الفل�سطيني، يف اأوروبا ويف كل مكان، 

بحق العودة اإىل اأر�سه ودياره يف فل�سطني“166.

ملحكمة  التوجه  ق�سية  يف  ال�سلطة  تباطوؤ  يف  بدران  ح�سام  حما�ص  حركة  با�سم  الناطق  راأى   •

اجلنايات الدولية عامالً م�سجعاً لالحتالل يف التمادي باالنتهاكات وارتكاب املزيد من جرائم 

.167
القتل بحق ال�سعب الفل�سطيني

قال ماهر اأبو �سبحة، مدير هيئة املعابر واحلدود يف غزة، اإنه قد بلغ عدد من هم بحاجة لل�سفر   •

“مّت ت�سجيل االأكرث حاجة لل�سفر وعددهم  األف مواطن،   90 اأكرث من  االإن�سانية  من احلاالت 

15 األف �سخ�ص“. واأو�سح اأن من بينهم 3,500 مري�ص، اأكرث من ن�سفهم مر�سى �رشطان، 

ونحو 2,500 طالب، واالآالف ممن انتهت اإقاماتهم اأو تو�سك على االنتهاء من حملة اجلوازات 

.168
امل�رشية واالأجنبية

قال م�سوؤول وحدة النحل يف وزارة الزراعة يف قطاع غزة، جمال اأبو �سويرح، اإن اإنتاج العام   •

احلايل �سيفوق الكمية املنتجة من الع�سل خالل �سنة 2014 والبالغة نحو 200 طن، بالرغم من 

اإقدام االحتالل على تدمري اأكرث من ع�رشة اآالف خلية نحل يف القطاع خالل العدوان يف �سيف 

2014، اأي ما يوازي ثلث اخلاليا املنت�رشة يف قطاع غزة. ويتوقع اأبو �سويرح اأن يبلغ معدل 

اإنتاج اخللية الواحدة نحو 13 كغ مقارنة بـ 10 كغ خالل 1692014.

NRG العبي تقريراً مف�سالً لعمليات متويل اأوروبية ر�سمية وغري  اأن اآر جي  ن�رش موقع   •

ال�سيا�سة  التاأثري على  اإ�رشائيلية غري �سيا�سية بهدف  الدوالرات ملوؤ�س�سات  ر�سمية مباليني 

)نحو  �سيكل  مليون   177 نقل  مّت  و2014،   2012 �سنتي  بني  ما  اأنه  التقرير  وبنّي  الداخلية. 

ومنظمات  الفل�سطينيني“  مع  ال�رشاع  يف  “تتورط  التي  املنظمات  لتلك  دوالر(  مليون   45

وال�سويد،  واأملانيا،  الرنويج،  الدعم:  تقدم  التي  الدول  هذه  بني  من  اأن  اإىل  م�سرياً  اجتماعية، 

.170
وهولندا، والدامنارك، و�سوي�رشا، وبريطانيا
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يف  الفل�سطينيني  حّق  على  فل�سطني،  مع  للت�سامن  االأول  الالتيني  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  اأكد   •

و�سدد  وطنهم.  لتحرير  امل�سلحة  املقاومة  راأ�سها  وعلى  اأ�سكالها،  بكل  االحتالل  مقاومة 

املوؤمتر الذي عقد يف العا�سمة الفنزويلية كاركا�ص، يف بيانه اخلتامي، على حّق العودة جلميع 

الالجئني اإىل اأر�سهم وممتلكاتهم، وتعوي�سهم عن اخل�سائر التي حلقت بهم منذ تهجريهم، 

وفقاً ملا ن�ّص عليه قرار االأمم املتحدة 171194.

الأحد، 2015/4/26 

�سقط عدد من القتلى واجلرحى اإثر غارات ُيعتقد اأن م�سدرها طائرات اإ�رشائيلية ا�ستهدفت   •

من�سات �سواريخ تابعة للنظام ال�سوري وحزب اهلل اللبناين يف جبال القلمون �سمال دم�سق، 

عند  نا�سفة  عبوة  زرعهم  اأثناء  يف  م�سلحني  عدة  قتلت  اأنها  االحتالل  �سلطات  اأكدت  حني  يف 

.172
احلدود مع “اإ�رشائيل“ باجلوالن املحتل

عن  االإفراج  يف  جنح  خمابراته  جهاز  اإن  عبا�ص،  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  قال   •

�سويديني بقيا خمتطفني يف �سورية نحو �سنة ون�سف ال�سنة. واأ�ساف عبا�ص يف كلمة: “اإن ما 

بذلناه من جهد بالتعاون مع اأ�سقائنا يف االأردن يف هذا املو�سوع نهديه اإىل ال�سعب ال�سويدي 

ال�سديق“173.

�سجل  من  املحدثة  الن�سخة  اهلل،  رام  يف  الدوري  باجتماعها  املركزية،  االنتخابات  جلنة  اأقّرت   •

 %78.6 بن�سبة  وناخبة،  ناخباً   1,951,799 فيه  للم�سجلني  الكلي  العدد  بلغ  الذي  الناخبني، 

من اأ�سحاب حّق الت�سجيل. وقالت اللجنة، يف بيان �سحفي، اإن عدد امل�سجلني بلغ يف ال�سفة 

غزة  يف  امل�سجلني  عدد  بلغ  بينما   ،%74.9 و�سلت  ت�سجيل  بن�سبة  مواطناً   1,144,811

.
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806,988 مواطناً بن�سبة 84.6% من اأ�سحاب حّق الت�سجيل

االأجهزة  ممار�سات  على  للرد  قا�سية“  “بدائل  اأ�سمته  ما  با�ستخدام  حما�ص  حركة  لّوحت   •

االأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة �سّد عنا�رشها واملواطنني هناك. جاء ذلك على 

ل�سان الناطق با�سم احلركة، �سامي اأبو زهري، خالل اعت�سام يف مدينة غزة تنديداً باعتقال 

بـ“حالة  ا�سماه  ما  الغربية، م�ستنكراً  ال�سفة  “الكتلة االإ�سالمية“ يف جامعة بريزيت يف  ممثل 

اال�ستئ�سال ال�سيا�سي التي متار�سها حركة فتح يف ال�سفة وح�سار اأهل قطاع غزة“175.

ك�سف اأحمد يو�سف، القيادي يف حركة حما�ص، عن تو�سط اأطراف خارجية للتفاو�ص حول   •

مو�سوع اجلنود االإ�رشائيليني االأ�رشى لدى احلركة، وقال: “يف يد حما�ص العديد من االأوراق 

الو�سطاء لن  لكل  “قلنا  املفقودين“. واأ�ساف يو�سف:  املهمة واملفاجاآت يف مو�سوع اجلنود 

تكون هناك �سفقات جديدة قبل التزام اإ�رشائيل مبا مّت االتفاق عليه بالقاهرة باإطالق �رشاح 

االأ�رشى الذين اأعيد اعتقالهم بعد خطف امل�ستوطنني الثالثة باخلليل العام املا�سي“176. 
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اأكد وزير الدفاع االإ�رشائيلي مو�سيه يعلون اأن دولة االحتالل االإ�رشائيلي، لن ت�سمح الإيران   •

.177
بتزويد حزب اهلل اللبناين باأ�سلحة متطورة

ل�سحايا  �سورة  اآالف  �ستة  من  اأكرث  توثيقها  �سورية،  فل�سطينيي  اأجل  من  جمموعة  اأكدت   •

التعذيب ب�سجون النظام يف �سورية. واأفادت املجموعة، يف بيان لها، اأن ال�سور التي ت�رشبت 

من �سجون النظام، بينها الع�رشات من ال�سور التي تعود لالجئني فل�سطينيني، حيث تعرف 

.178
نا�سطون واأهايل 65 �سحية على �سور تعود لالجئني اعتقلوا لدى النظام

الإثنني، 2015/4/27 

التعزيزات  كل  ورغم  “اإنه  اأهرونوفيت�ص  اإ�سحق  االإ�رشائيلي  الداخلي  االأمن  وزير  قال   •

واالإجراءات االأمنية التي مّت اتخاذها يف مدينة القد�ص اإال اأنه ي�سعب وقف املخرب املنفرد“، يف 

.179
اإ�سارة اإىل عمليات املقاومة الفردية التي ينفذها فل�سطينيون بني احلني واالآخر

املتحدة،  االأمم  اأجرته  لتحقيق  عر�سه  خالل  مون،  كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  حّمل   •

اجلي�ص االإ�رشائيلي م�سوؤولية اال�ستهداف املتعمد ل�سبع مدار�ص تابعة لوكالة االأونروا يف غزة 

الفل�سطينية  املجموعات  اأن  نف�سه  الوقت  يف  معلناً   ،2014 �سيف  القطاع  على  احلرب  خالل 

امل�سلحة خباأت اأ�سلحة بينها مدافع وقذائف يف مدار�ص تابعة لالأونروا، واأطلقت نريانها منها. 

فل�سطينياً   44 بحياة  اأودى  ال�سبع  املدار�ص  هذه  على  االإ�رشائيلي  الق�سف  اأن  مون  واأو�سح 

.180
وجرح 227 اآخرين، ممن جلاأوا اإليها هرباً من الق�سف

قالت حركة حما�ص اإن تقرير االأمم املتحدة حول اال�ستهداف ال�سهيوين لالجئني يف مدار�ص   •

وكالة االأونروا يف قطاع غزة ميثل دليالً قاطعاً على ارتكاب االحتالل جرائم حرب �سّد املدنيني 

با�سمها  للناطق  �سحفي  ت�رشيح  يف  حما�ص،  ودعت  الدولية.  االإيواء  مراكز  يف  الفل�سطينيني 

.181
�سامي اأبو زهري، اجلهات الدولية اإىل جلب قادة االحتالل القتلة اإىل املحاكم الدولية

معب  من  القريبة  هع�رشاه  ناتيف  م�ستعمرة  �سكان  اأن  االإ�رشائيلية  العا�رشة  القناة  ذكرت   •

بيت حانون (اإيرز) �سمال قطاع غزة ي�ساهدون على ُبعد مئات االأمتار فقط، تدريبات لرجال 

.182
املقاومة الفل�سطينية ب�سكل �سبه يومي

قالت وندي �سريمان Wendy Sherman، م�ساعدة وزير اخلارجية االأمريكي، خالل موؤمتر   •

]االإ�رشائيلية[ اجلديدة بحل  “اإذا مل تلتزم احلكومة  احلركة االإ�سالحية املنعقد يف وا�سنطن، 

واإحباط  �سّد  على  اإ�رشائيل  م�ساعدة  يف  �سعوبات  املتحدة  الواليات  �ستجد  حينها  الدولتني 

املبادرات الدولية التي �ستطرح على االأمم املتحدة بخ�سو�ص الق�سية الفل�سطينية“183.

ل�سالح  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإىل   2015 ل�سنة  اإ�سهاماته  اأول  االأوروبي،  االحتاد  �رشف   •

املخ�س�سات االجتماعية اإىل العائالت الفقرية واملعوزة يف ال�سفة الغربية وغزة. وقال االحتاد 
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اآلية بيغا�ص، تت�سمن  15.2 مليون دوالر( التي يتم ت�سيريها عب  14 مليون يورو )نحو  اإن 

ومن  دوالر(،  مليون   13.58 )نحو  يورو  مليون   12.5 بقيمة  االأوروبي  االحتاد  من  اإ�سهام 

.184
حكومة النم�سا بقيمة 1.5 مليون يورو )نحو 1.62 مليون دوالر(

الثالثاء، 2015/4/28 

قال الناطق با�سم حركة حما�ص ح�سام بدران اإن اتهامات جهاز ال�ساباك االإ�رشائيلي “املتكررة   •

اأثناء تواجدهم يف ماليزيا هي كذب وافرتاء ال  حلركة حما�ص حول جتنيد عنا�رش للمقاومة 

اأ�سل لها“.

وكان جهاز ال�ساباك قد اتهم حركة حما�ص بالقيام بتدريب طالب جامعيني من ال�سفة الغربية   

.185
يف ماليزيا للعمل يف �سفوف كتائب ق�سام عند عودتهم اإىل ال�سفة

نفت حركة حما�ص، ما جاء يف حتقيق اأجرته االأمم املتحدة، حول اتهام مقاومني فل�سطينيني   •

االإ�رشائيلي على قطاع غزة  العدوان  االأونروا خالل  اأ�سلحة يف مدار�ص تابعة لوكالة  باإخفاء 

ن  بتمعُّ اإن احلركة �ستدر�ص  با�سم حما�ص،  املتحّدث  اأبو زهري،  2014، وقال �سامي  �سيف 

.186
التقرير، واإن احلركة لي�ص لديها معلومات ب�ساأن اإخفاء اأ�سلحة يف مدار�ص االأمم املتحدة

تقدمت نيابة مكافحة الف�ساد يف ال�سلطة الفل�سطينية با�ستئناف اأمام حمكمة ا�ستئناف رام اهلل،   •

القيادي  ق�سية  يف  الف�ساد  جرائم  حمكمة  من  ال�سادر  الغيابي  املحلي  احلكم  على  للطعن 

فيه  الفل�سطيني حممد دحالن، والذي ردت  الت�رشيعي  والنائب يف  املف�سول من حركة فتح 

املحكمة دعوى ق�سائية �سّد دحالن، تقدمت بها هيئة مكافحة الف�ساد متهمة اإياه باختال�ص 

.187
املال العام، والك�سب غري امل�رشوع

الجئاً   27,933 عن  يقل  ال  ما  اأن  �سورية،  فل�سطينيي  اأجل  من  العمل  ملجموعة  تقرير  ذكر   •

اأن  التقرير  واأ�ساف  االأخرية،  �سنوات  االأربع  خالل  اأوروبا  اإىل  و�سلوا  �سورياً  فل�سطينياً 

80 األف الجئ فل�سطيني �سوري فروا من �سورية اإىل خارجها منهم 10,687 الجئاً، يف االأردن 

االأونروا  اإح�سائيات وكالة  اآالف الجئ يف م�رش، وذلك وفق  لبنان، و6  و51,300 الجئ يف 

لغاية �سباط/ فباير 1882015.

قال جهاز ال�ساباك االإ�رشائيلي اإنه اعتقل خلية كانت تقوم بتحويل اأموال تابعة حلركة حما�ص   •

االإذاعة  نقلته  ال�ساباك،  بيان  االأردن. وبح�سب  الغربية عن طريق  ال�سفة  اإىل  من قطاع غزة 

االإ�رشائيلية العامة، فقد اعتقل ثالثة اأ�سخا�ص، هم يعقوب دعي�ص واملحاميان يا�رش قوقا�ص 

.189
ويزن �ساور

قالت معطيات �سهيونية اإن الفل�سطينيني نفذوا 995 عملية �سّد اأهداف اإ�رشائيلية منذ بداية   •

�سنة 2014، كان اآخرها عملية الطعن قرب امل�سجد االإبراهيمي يف مدينة اخلليل يف 2015/4/24. 
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واأ�سار موقع واال العبي اإىل اأن من بني هذه العمليات 823 عملية مّت تنفيذها خالل �سنة 2014، 

و172 اأخرى �ُسّجلت منذ مطلع �سنة 1902015.

قالت �سحيفة هاآرت�ص العبية اإن جهاز ال�ساباك االإ�رشائيلي حذر رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية   •

وبح�سب  حما�ص.  حركة  مع  اأ�رشى  تبادل  �سفقة  اإمتام  يف  املماطلة  من  نتنياهو  بنيامني 

ال�سحيفة فاإن ال�ساباك اأكد لنتنياهو: “اإما اإمتام �سفقة تبادل اأ�رشى يف اأ�رشع وقت اأو جتدد 

املواجهة مع املقاومة يف غزة اأ�سد واأكرث عنفاً“191.

عقدت “الهيئة ال�سعبية العاملية لدعم غزة“، ملتقاها الثاين من اأجل ت�سليط ال�سوء على معاناة   •

اأهايل قطاع غزة بعد العدوان االإ�رشائيلي يف �سيف 2014. ح�رش امللتقى عدة منظمات اإغاثية 

.192
دولية، من لبنان وال�سودان وتركيا وقطر وغريها

قال رئي�ص الوزراء البيطاين ديفيد كامريون David Cameron اإن “اإ�رشائيل“ كانت حمقة يف   •

الهجمات التي �سنتها على غزة يف �سيف 2014 للدفاع عن نف�سها، وتابع قائالً: “اإن اإ�رشائيل 

اإىل  الوقوف  ب�رشورة  اأ�سعر  ال�سخ�سي  ال�سعيد  على  واأنا  ع�سوائية،  العتداءات  تعر�ست 

االإ�رشائيلي  ال�سعب  كامريون  وو�سف  نف�سها“.  عن  الدفاع  يف  وحقها  اإ�رشائيل،  جانب 

بـ“املحب لل�سالم“، وادعى بوجود فرق كبري يف ا�ستخدام رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني 

.193
نتنياهو ال�سالح حلماية �سعبه، وا�ستخدام حركة حما�ص لل�سالح

الأربعاء، 2015/4/29 

املجل�ص  ونواب  حما�ص،  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  لرئي�ص  االأول  النائب  هنية،  اإ�سماعيل  وقع   •

الفل�سطينية  ال�سخ�سيات  من  والعديد  الفل�سطينية،  الف�سائل  ممثلي  من  وعدد  الت�رشيعي، 

اأكب  ُتعّد  والتي  الوثيقة،  وت�ستمل  العن�رشي“.  واجلدار  اال�ستيطان  “�سّد  احتجاج  مذكرة 

مذكرة احتجاج �سّد اال�ستيطان واجلدار العن�رشي يف فل�سطني، على م�ستوى العامل، على ما 

يقارب 10,500 توقيع، �ست�سلم ملكتب مندوب االأمم املتحدة يف كل من غزة وال�سفة يف التوقيت 

.194
ذاته

وممثلها  فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  املركزية  اللجنة  ع�سو  اأحمد،  احلاج  اأ�سامة  قال   •

من  للخروج  طريق  خريطة  القوى  �سلمت  اجلبهة  اأن  واالإ�سالمية،  الوطنية  القوى  جلنة  يف 

توفري  حول  اأفكاراً  هذه  الطريق  خريطة  وت�سمل  واالجتماعية.  والوطنية  ال�سيا�سية  االأزمة 

.195
بيئة مالئمة للحوار واآليات العمل من اأجل اإنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة الوطنية

الفل�سطينية  ال�رشطة  اأن  البزم  اإياد  الفل�سطينية  الداخلية  با�سم وزارة  الر�سمي  املتحدث  قال   •

ال�سجاعية،  حي  يف  �سبابية  جمموعات  بني  حدثت  التي  النزاعات  وف�ص  للتدخل  ا�سطرت 
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الداخلية  اإن  البزم  املطالب احلياتية يف غزة. وقال  للعديد من  الداعية  الفعالية  انف�سا�ص  بعد 

انق�سموا  امل�ساركني،  انف�سا�ص  عند  واأنه  الفعالية،  لنجاح  الالزمة  الت�سهيالت  كافة  قدَّمت 

لعدة جمموعات وحدثت م�سادات فيما بينهم مما دفع ال�رشطة للتدخل خ�سية تطور االأمر، 

.196
وحفاظاً على حياة امل�ساركني والنظام العام

اأطلق اأبناء خميم الريموك املحا�رش نداءات ا�ستغاثة من داخل املخيم لوقف الق�سف الع�سوائي   •

وقذائف  بال�سواريخ  والق�سف  املتفجرة،  للباميل  اإلقاء  من  �سورية  طائرات  به  تقوم  الذي 

 .197
الهاون يف اآن واحد

قالت “القائمة العربية امل�سرتكة“ اإن “دائرة اأرا�سي اإ�رشائيل“ ن�رشت يف �سنة 2014 مناق�سات   •

لبناء 38,261 وحدة �سكنية يف املدن اليهودية، يف مقابل 1,844 وحدة يف القرى واملدن العربية، 

139 بلدة لديها خريطة هيكلية حمّدثة ومالئمة،  اأ�سل  41 بلدة عربية فقط من  اإىل  واأ�سارت 

التي  االأرا�سي  2.5% من م�ساحة  اأقل من   139 الـ  العربية  البلدات  اأن مناطق نفوذ  اإىل  الفتة 

منها   5 فقط  العربية،  املحلية  ال�سلطات  كل  بني  “من  اإن  القائمة  وقالت  “اإ�رشائيل“.  حتتلها 

ُي�سمح لها بت�سكيل جلان تخطيط حمليّة“، واأ�سافت: “برنامج “�سعر الهدف“ للتخفي�سات 

66 األف وحدة �سكنية يف 30 بلدة، ال يوجد �سمنها بلدة عربية واحدة“198.

قال املر�سد االأورومتو�سطي حلقوق االإن�سان اإن خمرجات حتقيق بعثة االأمم املتحدة لتق�سي   •

خالل  للطوارئ  كمالجئ  ا�ستخدمت  املتحدة  لالأمم  تابعة  من�ساآت  ا�ستهداف  حول  احلقائق 

الهجوم االإ�رشائيلي على قطاع غزة يف �سيف 2014، يجب اأن تف�سي الإجراءات عقابية بحق 

اأن االكتفاء ب�سجب ما و�سفها االأمني العام  “اإ�رشائيل“. وبنّي االأورومتو�سطي، يف بيان له، 

على  يوؤ�رش  رادعة،  اإجراءات  باتخاذ  التو�سية  دون  االإ�رشائيلية  بالت�رشفات  املتحدة  لالأمم 

عدم جدية تلك التقارير، ويعطي اإ�سارات �سلبية حول التعامل مع خمرجات اأّي جلان �سكلتها، 

.199
اأو قد ت�سكلها املنظومة االأممية

مالدينوف  نيكوالي  اجلديد  ال�سالم  لعملية  املتحدة  لالأمم  اخلا�ص  املن�سق  و�سل   •

اأول  القطاع، يف  )اإيرز( �سمال  اإىل قطاع غزة عب معب بيت حانون   Nikolay Mladenov

.200
زيارة له منذ ت�سلمه من�سبه قبل �سهرين

لعام  وامل�ساءلة  التجارية  “االأولويات  قانون  على  تعديالً  االأمريكي  ال�سيوخ  جمل�ص  تبنى   •

2015“، بحيث يجعل من مبادرات مقاطعة “اإ�رشائيل“، اأو ت�سنيف امل�ستعمرات االإ�رشائيلية 

حماية  اأجل  من  وذلك  �رشعية“،  غري  وبالتايل  االأمريكية  للقوانني  “خمالفة  ال�رشعية  بغري 

“اإ�رشائيل“ وامل�ستعمرات بح�سب تف�سري اأع�ساء جمل�ص ال�سيوخ الذين بادروا باإ�سافة امللحق 

.
201

لهذا القانون
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اخلمي�س، 2015/4/30 

طلبت الواليات املتحدة وعدة دول اأخرى، بينها دول عربية، من احلكومة الفرن�سية عدم طرح   •

اإىل ما بعد  – الفل�سطيني، على االأقل  م�رشوع قرار يف جمل�ص االأمن يف املو�سوع االإ�رشائيلي 

.202
التو�سل اإىل االتفاق النووي مع اإيران

للجبهة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  دعا   •

باري�ص  اتفاق  قيود  من  التام  التخل�ص  اإىل  خالد،  تي�سري  فل�سطني  لتحرير  الدميوقراطية 

والبوابة  الفل�سطيني  االقت�ساد  وتطور  للتنمية  الرئي�سي  العائق  باعتباره  االقت�سادي، 

الرئي�سية الرتفاع البطالة يف �سوق العمل، ولتدهور م�ستوى املعي�سة، وارتفاع موجة الغالء 

.203
وارتفاع االأ�سعار يف اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية

اأطلقت بعثة فل�سطني لدى االحتاد االأوروبي، وبلجيكا، ولوك�سمبورغ، بالتن�سيق مع وكالة   •

يف  املخيمات  وبقية  الريموك  خميم  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  مع  ت�سامن  حملة  االأونروا، 

.204
�سورية

الق�سية  لتحويل  بال�سعي  االأمريكية  املتحدة  والواليات  اأوروبا  حما�ص  حركة  اتهمت   •

تقدمي  على  الإجبارهم  الفل�سطينيني  البتزاز  مالية  ق�سية  اإىل  وطنية  ق�سية  من  الفل�سطينية 

املالية  ووزير  حما�ص  يف  القيادي  الظاظا،  زياد  ل�سان  على  ذلك  جاء  التنازالت.  من  املزيد 

ال  االأوروبي  االحتاد  دول  اإن  فيه  قال  اأوروبي  لدبلوما�سي  ت�رشيح  على  تعقيباً  ال�سابق، 

ميكنها موا�سلة دفع رواتب املوظفني يف غزة وامل�ستنكفني عن العمل منذ �سنة 2052007.

ك�سفت قناة تلفزيونية اإ�رشائيلية عن اتفاق بني رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية بنيامني نتنياهو   •

ووزير الدفاع االإ�رشائيلي مو�سيه يعلون على تخ�سي�ص نحو 300-500 مليون �سيكل )نحو 

77.6-129.3 مليون دوالر( �سنوياً مل�سلحة التو�سع اال�ستيطاين يف ال�سفة الغربية والقد�ص 

 .206
املحتلة خالل ال�سنوات الثالث القادمة




