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الوقائع الفلسطينيّة
العربي اإلسرائيلي
توثيق ألهم أحداث القضية الفلسطينيّة والصراع
ّ
في الفترة ٢٠١٤ / ٢/ ٢٥ - ٢٠١٤ / ١ / ١
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آذار  /مارس 2014

كانون الثاني  /يناير 2014

 2014/1/1طلب رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو تأجيل
مناقصة بناء  1400وحدة استيطانية يف الضفة الغربية والقدس ،وذلك
قبل وصول وزير الخارجية األمرييك جون كريي إىل تل أبيب يف جولة
إضافية من املفاوضات.
(وفا)2014/1/1 ،

 2014/1/2بارشت إرسائيل إقامة حي استيطاين جديد "جيتيت" بغور
األردن ،وت ّم وضْ ع حجر األساس يف احتفال شارك فيه وزير الداخلية
اإلرسائييل جدعون ساعر .ويف هذا الشأن قال ساعر إ ّن وجودهم يف
غور األردن لن يحفظ أمن إرسائيل فحسب ،بل سيبقى "إرسائيل ًّيا وهو
العمق اإلسرتاتيجي لنا".
(اليوم السابع)2014/1/2 ،

 2014/1/3ش َّن الطريان اإلرسائييل غارات عىل رشق دير البلح وسط
قطاع غزة ،ورشق حي الشجاعية رشق مدينة غزة ،وبيت حانون .إضاف ًة
إىل دبابات االحتالل التي أطلقت النار عىل أرايض املواطنني الفلسطينيني
يف رشق غزة.
(الرشق)2014/1/3 ،

 2014/1/4شكك رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو 2 ،كانون
الثاين  /يناير يف أقوال القادة الفلسطينيني والتزامهم بالسالم .ويف الوقت
ذاته أكد التزامه والتزام جون كريي بالسالم .وانتقد نتنياهو استقبال
الرئيس الفلسطيني لألرسى املفرج عنهم يف إطار املفاوضات؛ إذ وصفه
بأنه يقف إىل جانب "اإلرهابيني والقتلة" ،وبأنه بهذه الطريقة ال يصنع
السالم.
(الرشق األوسط)2014/1/4 ،

 2014/1/5أبدى وزير الخارجية األمرييك جون كريي تفاؤله مبحادثات
السالم ،وذلك بعد اجتامعه إىل نتنياهو وعباسًّ ،كل عىل حدة ،وبحثه
معهام جميع قضايا الرصاع األساسية .وقال "األحجية أصبحت أكرث
تحدي ًدا" ،فوضحت الخيارات الصعبة املتبقية للجميع .وأضاف أنه يجزم
بأ ّن الطرفني يتعامالن مع القضايا بجدية ،وأنهام لو مل يكونا جادين ملا
توجها للقاء مليك األردن والسعودية لالطالع عىل اتفاق السالم النهايئ.
وطلب كريي من إرسائيل إعادة النظر يف قبول مبادرة السالم العربية
التي اقرتحها العاهل السعودي عــام  ،2002والتي تطالب إرسائيل
باالنسحاب من األرايض التي احتلتها عام  ،1967مقابل االعرتاف الكامل
بها.
(رويرتز)2014/1/5 ،

 2014/1/6قال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف اجتامع
حل مينع تغيري إرسائيل إىل
حزب الليكود يف الكنيست ،إنه ال يوجد لديه ٌّ

دولة ثنائية القومية ،وال تحويل "الدولة الفلسطينية إىل قاعدة إليران".
وأضاف أ ّن الضفة الغربية جزء من الوطن وأنه مل يوافق عىل إخالء
املستوطنات التي تقع خارج الكتل االستيطانية كالخليل وبيت إيل.
(وفا)2014/1/6 ،

 2014/1/7رصحت عضو الكنيست مريي ريجب بأ ّن الليكود سيقدم
اقرتا ًحا للجنة الوزارية إلقـرار قانون مينع رئيس الحكومة بنيامني
نتنياهو من إجراء مفاوضات بشأن القدس والالجئني ،من دون موافقة
الكنيست .وأضافت أ ّن نتائج هذه املفاوضات ال تُلزم مؤسسات الدولة،
مع منع املبارشة يف املفاوضات بعد إقرار قانون ضم األغوار ،ومنع أ ّي
تنازالت من شأنها املساس بيهودية إرسائيل.
(الوسط)2014/1/7 ،

 2014/1/8التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بامللك األردين
عبد الله الثاين يف عامن ،لتوحيد املوقفني الفلسطيني واألردين بشأن
مبادرة كريي .ويرى عباس أ ّن االتفاق يحتاج إىل مزيد من البحث،
بخاصة مع استمرار طرح كريي لألفكار الجديدة التي تتطلب االلتقاء
مبستشاريه ومناقشتها مع الطرفني.
(يب يب يس عريب)2014/1/8 ،

 2014/1/9رفضت أحزاب االئتالف الحكومي اإلرسائييل اتفاق السالم
الشامل الذي يستند إىل حدود عام  1967الذي طرحه رئيس الوزراء
األمرييك جون كريي ،وهددت بفك االئتالف الحكومي يف حال مبارشة
رئيس الــوزراء بنيامني نتينياهو اتفاق السالم .وقال وزير االقتصاد
اإلرسائييل ورئيس حزب البيت اليهودي نفتايل بينيت إ ّن الحزب لن
يبقى يف االئتالف يف حال املوافقة عىل هذا االتفاق ،وإنه لن يقبل بدولة
فلسطينية بحدود .1967
(الرشق األوسط)2014/1/9 ،

 2014/1/10قال رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو لوزراء
الليكود إنه لن يوافق عىل إدخال القدس ضمن اتفاقية السالم التي
يعمل وزير الخارجية األمريكية جون كريي عىل تحضريها .إضاف ًة إىل
أنه سيمتنع عن ذكر القدس ولو بشكل عا ّم عىل أنها عاصمة للدولة
الفلسطينية حتى وإن كان الثمن إنهاء املفاوضات مع الفلسطينيني.
(وفا)2014/1/10 ،

 2014/1/11تعقي ًبا عىل ترصيح رئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامني
نتنياهو الذي قال إنه لن يقبل التفاوض عىل القدس ،رصحت الرئاسة
الفلسطينية بأنه ال ميكن إجراء أ ّي اتفاق مع إرسائيل من دون القدس
الرشقية املحتلة عاصمة فلسطني األبدية .ويف هذا الشأن ،قال نبيل
أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية "إننا لن نقبل
بأقل من عودة القدس الرشقية فلسطينية خالصة ،ولن نقبل بحذف
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'ال' القدس و'ال' الالجئني وال أ ّي ملف من ملفات املفاوضات إىل جانب
إطالق رساح جميع األرسى".
(وكالة أنباء البحرين)2014/1/11 ،

 2014/1/12رفضت اللجنة الوزارية للترشيع وإق ـرار القوانني يف
الكنيست اإلرسائيلية ،قانون م ْنع رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني
نتنياهو من التفاوض عىل القدس أو الالجئني الذي اقرتحته عضو
الكنيست مريي ريغف .وت ّم رفض القرار بأغلبية أعضاء الكنيست ماعدا
وزراء حزب البيت اليهودي.
(وفا)2014/1/12 ،

 2014/1/13أُصيب العرشات خالل احتجاجات يف مخيامت الضفة
الغربية وإرضاب العاملني يف وكالة غوث واألونروا ملدة  40يوم .وتحولت
االحتجاجات عىل تردي األوضاع إىل مواجهات عنيفة بني املتظاهرين
وقوات األمن الفلسطيني .ويف هذا الشأن ،قال الناطق باسم قوات
األمن الفلسطينية ،عدنان الضمريي إنه يتفهم الحالة التي تشهدها
املخيامت نتيجة توقف الخدمات البيئية والصحية ،إلَّ أنه من الرضوري
الحفاظ عىل األمن العا ّم وعدم السامح بالتعدي عىل حرية املواطنني يف
الحركة ومنع إغالق الطرق الرئيسة التي أغلقها املتظاهرون.
(الرشق األوسط)2014/1/13 ،

 2014/1/14أعرب سفراء إرسائيل يف اجتامعهم السنوي يف وزارة
الخارجية اإلرسائيلية عن قلقهم من األرضار التي قد تنتج عن سياسة
االتحاد األورويب .وانتقدوا سياسة مقاطعة املستوطنات والقامئة السوداء
التي أعدتها دول االتحاد؛ ذلك أ ّن املستوطنني املوجودة أسامؤهم يف
رصح
القامئة سيضطرون إىل إصدار تأشرية دخول إىل الدول األوروبية .و َّ
مسؤول يف الوزارة بأ ّن هذه السياسة تشجع دولً أخرى يف العامل عىل
مقاطعة إرسائيل وأنها ستحولها إىل دولة منبوذة.
(وكالة أنباء اإلمارات)2014/1/14 ،

 2014/1/15أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون االقتصادية
محمد مصطفى أ ّن نجاح خطة كريي االقتصادية مرتهن بالوضع
السيايس ،وطريقة تعامل إرسائيل مع خطط التنمية .وع َّد مصطفى
الخطة غري مالمئة وذلك للمعوقات اإلرسائيلية ،وصعوبة تنفيذها وعدم
تناسبها مع قدرتهم عىل التنفيذ؛ ذلك أ ّن هذه الخطة تهدف إىل جلْب
االستثامرات بقيمة أربعة مليارات دوالر ،وتحقيق منو اقتصادي بنسبة
 50يف املئة عىل مدى ثالث سنوات .ويرى النائب أنها مدة ال تتوافق
ست سنوات .وتشمل
مع قدرتهم عىل التنفيذ ،ودعا إىل متديدها إىل ّ
الخطة أيضً ا رفْع معدل األجور بنسبة  40يف املئة ،وخفْض البطالة إىل
نسبة  8يف املئة.
(وفا)2014/1/15 ،

 2014 /01/ 16ذكر مسؤول عسكري إرسائييل كبري أ ّن حركة حامس
الفلسطينية َّربا ال تكون مسؤولة عن التصاعد األخري يف إطالق
الصواريخ من قطاع غزة ،ولكنها ستتحمل العواقب إذا استمر إطالق
الصواريخ .وقال إ ّن حامس يجب أن تتدخل لوضع ح ٍّد "للعنف" الذي
ألقى باملسؤولية عنه ،عىل جامعات مسلحة أصغر تدعمها إيران.
(رويرتز)2014 /01/ 16 ،

 2014 /01/ 19رصح الرئيس الفرنيس فرانسوا هولند بأ ّن باريس
ستقرتح عقْد مؤمتر للدول املانحة لدعم الدولة الفلسطينية املقبلة،
وذكر "أ ّن استدعاء السفري اإلرسائييل وتوبيخه عىل نرش املناقصات
للبناء االستيطاين جزء من اللعبة الدبلوماسية" ،مش ًريا إىل أ ّن فرنسا تثق
بالطرفني املتفاوضني ،وأنه "عليهام التوصل إىل حل وسط ،وهو إقامة
دولتني وعاصمتهام القدس" .وكانت هذه الترصيحات جز ًءا من مقابلته
مع صحيفة "معاريف" اإلرسائيلية.
(وفا)2014 /01/ 19 ،

 2014 /01/ 22أفادت صحيفة "يرسائيل هيوم" املقربة من رئيس
حكومة االحتالل أ ّن الرئيس اإلرسائييل شمعون بريس "يعارض طلب
نتنياهو من الفلسطينيني االعرتاف بيهودية إرسائيل ،وأ ّن عناد نتنياهو
قد يفشل املفاوضات بني الطرفني".
(وفا)2014 /01/ 22 ،

 2014 /01/ 23حذَّر سفري االتحاد األورويب الجديد يف تل أبيب من أ ّن
فشل املحادثات ومواصلة البناء االستيطاين سيجعالن إرسائيل معزول ًة
وبي أ ّن ع ْزل إرسائيل لن يكون بسبب قرار الحكومات
كليًّا يف أوروباَّ .
األوروبية فحسب ،بل من جهة الجمهور األورويب والرشكات االقتصادية،
وأ ّن هناك خطور ًة عىل العالقات املستقبلية بني إرسائيل ودول االتحاد
األورويب.
(وفا)2014 /01/ 23 ،

 2014 /01/ 25هاجم مستوطنون مسلحون من "بيت عني" املقامة
عىل أرايض بلدة بيت أمر شامل الخليل ،مزارعي البلدة ومنعوهم من
العمل يف أراضيهم املحاذية للمستوطنة.
(وفا)2014 /01/ 25 ،

 2014 /01/ 31توعد وزير جيش االحتالل اإلرسائييل بش ّن رضبات
عسكرية إضافية ض ّد قطاع غزة وإلحاق األرضار ،ر ًّدا عىل إطالق ناشطني
من القطاع م َّر ًة أخرى صواريخ عىل النقب الغريب ،وقد حصل هذا األمر
بعد سلسلة غارات جوية ذات أهداف متفرقة ،شنتها مقاتالت حربية
إرسائيلية عىل قطاع غزة ،فأوقعت سبع إصابات.
(القدس العريب)2014 /01/ 31 ،
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 2014 /02/ 2اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل ،ثالثة مواطنني من
مخيم العروب ،وآخر من بلدة دورا ،وداهمت بلدة بيت أمر وفتشت
منزلً فيها.
(وفا)2014/2/2 ،

 2014/02/2اقرتح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عىل وزير
الخارجية األمرييك جون كريي أ ّن "القوات اإلرسائيلية ميكنها البقاء ملدة
ال تتجاوز خمس سنوات ،بدلً من ثالث سنوات كام اقرتح سابقًا ،عىل
أن تُزال املستوطنات خالل تلك الفرتة. .
(نيويورك تاميز)2013/02/2 ،

 2014/02/2عرشات الناشطني يف اللجان الشعبية الفلسطينية برفقة
متضامنني أجانب أقاموا قرية يف منطقة األغوار عىل بعد أمتار من
الحاجز العسكري املوصل إىل مدينة بيسان يف أقىص شاميل األغوار
الفلسطينية .وأطلق الناشطون عىل القرية اسم "العودة".
(الجزيرة نت)2014/02/3 ،

 2014/02/3هدمت قوة عسكرية إرسائيلية" ،قرية العودة" ،التي أقامها
ناشطون فلسطينيون باألغوار الشاملية ،رشقي الضفة الغربية .واعتقلت
املوجودين يف القرية كلّهم ،ث ّم أطلقت يف ما بعد رساح بعضهم وأبقت
عىل آخرين قيد االعتقال.
(القدس العريب)2014/02/3 ،

 2014/02/5ق ـ َّررت سلطات االحتالل اإلرسائييل بناء  558وحد ًة
استيطاني ًة يف القدس الرشقية .وبحسب املصادر العربية فإ ّن إعالن البناء
سيكون يف مستوطنتي "هار حوما" و"نيفي ياكوف" حيث سيت ّم تشييد
معظم هذه الوحدات يف مستوطنة "هار حوما" جنوب رشق القدس.
(شبكة فلسطني اإلخبارية)2014/02/5 ،

 2014/02/5اقرتحت عضو الكنيست مريي ريغيف من حزب "الليكود
بيتنا" قانونًا لضم املستوطنات إىل إرسائيل ،وذلك ملنع إخالء املستوطنات
أو إبقاء املستوطنني تحت السيادة الفلسطينية ،يف حال التوصل إىل
اتفاق مع الفلسطينيني.
(وفا)2014/02/5 ،

 2014/02/7اقتحمت قوات الجيش اإلرسائييل ،قرية "عني حجلة" يف
األغوار الجنوبية وقامت بإخالئها بالكامل ،وسط إطالق كثيف للقنابل
الصوتية والدخانية ومهاجمة الناشطني يف القرية ،مبا يف ذلك الصحافيني
الذين كانوا يعملون عىل توثيق ما يجري ،ما أدى إىل إصابة عدد منهم،
فيام جرى اعتقال عدد من الشبان .وكان ناشطون أقاموا القرية يوم 31
كانون الثاين يف القرية املهددة أرضها باالستيالء عليها يف األغوار.
(القدس العريب)2014/02/7 ،

 2014/02/11ش ّن الطريان الحريب اإلرسائييل غارتني جويتني عىل مواقع
يف قطاع غزة مل تسفرا عن وقوع إصابات ،حيث أطلق أربعة صواريخ
عىل موقع بالقرب من مخيم النصريات لالجئني يف وسط غرب القطاع.
يف حني استهدفت الغارة الثانية منطقة غري مأهولة يف شامل القطاع.
(وفا)2014/02/11،

 2014/02/11اقتحم عرشات املستوطنني وأربــع مجندات بزيهن
العسكري ،ووزير اإلسكان اإلرسائييل أوري أريئيل ،وعدد من الحاخامات
يتقدمهم املتطرف يهودا غليك ،وعنارص من استخبارات االحتالل،
املسجد األقىص من باب املغاربة ،بحراسة عنارص من الوحدات الخاصة
يف رشطة االحتالل.
(الحياة الجديدة)2014/02/12 ،

 2014/02/17يف خطاب له أمام مؤمتر رؤساء املنظامت اليهودية
األمريكية ،قال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو إنه "دون االعرتاف
الفلسطيني بيهودية دولة إرسائيل ،لن يكون هناك سالم حقيقي".
وأضاف "يجب أن يعرتف الفلسطينيون بيهودية دولة إرسائيل ،وإنه
ال حجة متنعهم من ذلك يف الوقت الذي يتوقعون فيه من إرسائيل
االعرتاف بدولة الشعب الفلسطيني" ،مشد ًدا عىل أ ّن وجود قوة دولية
يف األغوار يُ َع ُّد كال ًما فارغًا.
(وفا)2014/02/17 ،

 2014/02/21قال وزير الداخلية اإلرسائييل جدعون ساعر" ،إ ّن
االستيطان يف األغوار سيبقى إىل أجيال طويلة وسيزدهر ،وإ ّن أمن
إرسائيل يلزمه عمق إسرتاتيجي ،وال ميكن حتى التفكري يف أ ّن الحدود لن
تكون عىل ضفة نهر األردن".
(وكالة القدس لألنباء)2014/02/22 ،

 2014/02/25أصيب ،عدد كبري من الشبان املرابطني داخل املسجد
األقىص خالل مواجهات مع قوات االحتالل الخاصة التي اقتحمت
املسجد بأعداد كبرية من باب املغاربة إلخ ـراج الشبان وامل ُصلني
املعتكفني يف املسجد للتصدي للمستوطنني الذين أعلنوا نيتهم اقتحام
األقىص ورفع أعالم االحتالل يف باحاته مبناسبة عيد الفصح العربي.
(وفا)2014/02/25 ،

 2014/02/25قدم عضو الكنيست اإلرسائييل عن حزب الليكود موشيه
فيغلني مقرت ًحا للكنيست يطالب فيه بوضع املسجد األقىص تحت
السيادة اإلرسائيلية بدلً من السيادة األردنية.
(الجزيرة نت)2014/02/25 ،
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