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كانون الثاني /يناير ٢٠١٥

 2015/01/1وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس معاهدة
االنضامم للمحكمة الجنائية الدولية ،وذلك بعد رفض مجلس األمن
الدويل مرشوع القرار الفلسطيني الذي يدعو اىل إنهاء االحتالل
اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية يف غضون ثالثة أعوام .ويف أول رد
فعل إرسائييل قال رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو إن "السلطة
الفلسطينية التي تتحالف مع حامس ،وهي منظمة إرهابية ترتكب
جرائم حرب مثل داعش ،هي من يجب أن يخىش املحكمة الجنائية
الدولية".
(يب.يب.يس عريب)2015/01/1 ،

 2015/01/2أكد مسؤول العالقات الخارجية بحركة املقاومة
اإلسالمية (حامس) أسامة حمدان عودة عالقات الحركة بإيران
وتجاوز الخالفات بني الطرفني ،بينام استبعد تأثر القضية الفلسطينية
سلبًا بالتقارب بني الدوحة والقاهرة.
(الجزيرة.نت)2015/01/2 ،

 2015/01/٣أعلنت إرسائيل تجميد تحويل رضائب بقيمة 125
مليون دوالر ُجمعت لحساب السلطة الفلسطينية ،وذلك ر ًدا عىل
الطلب الفلسطيني باالنضامم إىل املحكمة الجنائية الدولية ،األمر
الذي سارعت السلطة الفلسطينية إىل وصفه بـ "جرمية حرب".
(جريدة األيام الفلسطينية)2015/01/4 ،

 2015/01/٤قرر رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو تحويل
 70مليون شيكل لتوسيع مستوطنة بيت إيل قرب رام الله .وكان قد
وعد نتنياهو سكان تلك املستوطنة بتوزيعها ر ًدا عىل وقف البناء يف
حي البنات داخل املستوطنة بعدما تبني أنها بنيت عىل أراض ذات
ملكية خاصة ملواطنني فلسطينيني.
(جريدة األيام الفلسطينية)2015/01/5 ،

 2015/01/5منظمة تس ّمى "سلطة القضاء  -رشوت هدين"
اإلرسائيلية تق ّدمت بثالث شكاوى ضد ثالثة قادة فلسطينيني أمام
محكمة الجنايات الدولية يف الهاي .الشكاوى الثالث املق ّدمة هي
ضد جربيل الرجوب نائب أمني رس اللجنة املركزية لحركة فتح ورئيس
الوزراء د .رامي الحمد الله ،ورئيس جهاز املخابرات ماجد فرج.
وكانت شكاوى مامثلة قدمت يف وقت سابق ضد الرئيس محمود
عباس ورئيس املكتب السيايس لحركة حامس خالد مشعل ،حول
دورهم يف ما وصف بجرائم الحرب واملس بحقوق اإلنسان .املنظمة
اإلرسائيلية تتهم املسؤولني الفلسطينيني الثالثة بارتكاب "أعامل
إرهابية ،والتعذيب واملس بحقوق اإلنسان".
(جريدة القدس)2015/01/5 ،

 2015/01/5أعلنت الواليات املتحدة أنها تعارض تجميد إرسائيل
أكرث من  100مليون دوالر من الرسوم التي تجبى ملصلحة السلطة
الفلسطينية.
(جريدة القدس)2015/01/5 ،

 2015/01/٥أعلنت املحكمة الجنائية الدولية أن السلطة
الفلسطينية تعرتف باختصاصها النظر يف الجرائم التي ارتكبت
اعتبا ًرا من  13حزيران /يونيو  2014أي عندما شنت إرسائيل حملة
اعتقاالت واسعة أعقبتها بالحرب عىل غزة .وأوضحت املحكمة يف
بيان لها أن "كاتب املحكمة الجنائية الدولية هرمان فون هيبل
تلقى يف أول كانون الثاين  2015بيانًا مقد ًما ،مبوجب البند )3( 12
من اتفاقية روما ،من الحكومة الفلسطينية يعلن قبولها باختصاص
املحكمة اعتبا ًرا من  13حزيران /يونيو  "2014وأشارت إىل أن قبول
االختصاص "ال يعني انضام ًما إىل اتفاقية روما ،املعاهدة املؤسسة
للمحكمة" وهو الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية يف 2
كانون الثاين والذي يتعني أن تبت فيه األمم املتحدة .واالنضامم ،إذا
متت املوافقة عليه ،ال يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق
مستقبل ،أ ّما قبول االختصاص
ً
إلّ يف الجرائم التي قد ترتكب
مبوجب البند  )3( 12من اتفاقية روما فإنه ميكن ،إذا ع ّد صال ًحا،
اختصاصا مبفعول رجعي.
أن يتيح
ً
(جريدة األيام الفلسطينية)2015/01/6 ،

 2015/01/٦حذرت فرنسا من "منطق التصعيد" الدبلومايس الفلسطيني
مع إرسائيل ،بعد أن قال الرئيس محمود عباس إنه سيق ّدم من جديد
مرشوع قرار ملجلس األمن الدويل يدعو إىل إقامة دولة فلسطينية.
وقال وزير الخارجية الفرنيس لوران فابيوس للصحفيني "نحن ضد
منطق ترك هذه الدوامة (خارج نطاق السيطرة) .بينام نرى أن
الفلسطينيني لهم الحق يف تحريك الوضع القائم يجب أن يكون
هناك سعي للتوصل إىل حل من خالل التوافق يف الوقت ذاته ،إذا
سمحت ببدء هذه الدورة فستصل إىل نتائج ال ترغب فيها عىل نحو
أو آخر".
(الحياة الجديدة)2015/01/7 ،

 2015/01/٧بدأت مرص بإخالء منازل يف مدينة رفح لتوسيع املنطقة
العازلة التي يقيمها الجيش املرصي عىل طول الحدود مع قطاع غزة
من  500إىل ألف مرت .وسيشمل إخالء هذه املنطقة إزالة أكرث من
منزل ونقل أكرث من  2044عائلة ،فيام أدى إخالء املرحلة األوىل
ً 1220
إىل هدم أكرث من  800منزل ونقل أكرث من  1100عائلة.
(القدس العريب)2015/01/8 ،

العدد 13

142

آذار  /مارس 2015

 2015/01/10خاطب رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو
قائل إن إرسائيل "هي وطنكم" ،وذلك يف تعليق عىل
يهود فرنسا ً
عملية احتجاز رهائن  2015/01/9يف متجر متخصص ببيع األطعمة
اليهودية يف باريس أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
(جريدة القدس)2015/01/10 ،

 2015/01/15نفذت جامعات يهودية متطرفة ،اقتحامات جديدة
للمسجد األقىص املبارك من باب املغاربة ،وتولّت عنارص من الوحدات
الخاصة برشطة االحتالل حراستها خالل جوالتها االستفزازية يف أرجاء
املسجد.
(وكالة وفا)2015/01/15 ،

 2015/01/15قررت جامعة الدول العربية ،التوجه مرة أخرى إىل
مجلس األمن الدويل ،لطرح مرشوع القرار الفلسطيني العريب الرامي
إىل إنهاء االحتالل وفق جدول زمني.
(جريدة القدس)2015/01/15 ،

 2015/01/١٦أعلنت املحكمة الجنائية الدولية يف الهاي ،فتح
تحقيق أويل ،وهو مرحلة تسبق تحقيقًا ،حول جرائم حرب مفرتضة
ارتكبت منذ صيف  2014يف فلسطني.
(الحياة الجديدة)2015/01/17 ،

 2015/01/16أعلنت وزيرة خارجية السويد مارجوت فالسرتوم
إن إرسائيل أزعجت حلفاء مقربني لها باملبالغة يف رد فعلها عىل
اعرتاف السويد بدولة فلسطني وإن ترصيحات إرسائيل يف هذا الصدد
"تخطت كل الحدود" .وأضافت الوزيرة "الطريقة التي يتحدثون بها
عنا وعن اآلخرين غري مقبولة ...مل تزعج األمريكيني فحسب بل كل
من له عالقة بهم اآلن".
(رويرتز العربية)2015/01/16 ،

 2015/01/1٦قال املدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث
روث" :إن قرار الفلسطينيني باالنضامم إىل محكمة الجنايات الدولية
يستوجب الدعم .وذكر روث أنه ال يؤيد الدعوات الرافضة النضامم
الفلسطينيني لهذه املحكمة ،عا ّدا هذه الخطوة مشجعة".
(الحياة الجديدة)2015/01/17 ،

 2015/01/19قال االتحاد األورويب إنه سيطعن يف قرار محكمة
برضورة رفع اسم حركة املقاومة اإلسالمية الفلسطينية "حامس"من
قامئة االرهاب الخاصة باالتحاد .وقالت فيدريكا موغرييني مسؤولة
السياسة الخارجية يف االتحاد إنه تقرر الطعن يف القرار الصادر عن
املحكمة العامة لالتحاد األورويب ثاين أكرب محكمة باالتحاد ،والذي

وصفته بأنه استند إىل أسس إجرائية .وانتقدت حامس هذه الخطوة،
يف حني رحبت بها إرسائيل التي كانت أدانت قرار املحكمة .
(رويرتز العربية)2015/01/19 ،

 2015/01/19رحبت جامعة الدول العربية ،بقرار املدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية ،فتح دراسة أولية حول الحالة يف فلسطني،
وع ّدتها يف االتجاه الصحيح إذ يتامىش مع نظام املحكمة ،وضامن
احرتام القانون الدويل.
(جريدة القدس)2015/01/19 ،

 2015/01/20استمعت اللجنة الدولية لألمم املتحدة ـللتحقيق يف
النزاع يف غزة واألرض الفلسطينية املحتلة ،لشهادات عدد من الضحايا
الذين أصيبوا بنريان جيش االحتالل اإلرسائييل .وأدىل عدد من
املواطنني بشهاداتهم للجنة التي انعقدت يف العاصمة األردنية عامن،
حول إصابتهم برصاص االحتالل اإلرسائييل ووحداته املستعربة أثناء
املظاهرات واملسريات املناهضة واملنددة بالعدوان عىل قطاع غزة يف
العام  .2014وتكونت لجنة التحقيق الدولية من رئيسها الربوفيسور
ويليام شاباس من كندا ،والدكتور دودو ديان من السنغال ،وماري
دافيس من الواليات املتحدة.
(وكالة وفا)2015/01/20 ،

 2015/01/21نفذ فلسطيني ،عملية طعن داخل وخارج حافلة
ركاب إرسائيلية وسط مدينة تل أبيب ،أصاب خاللها خمسة عرش
إرسائيليًا ،وأصيب هو اآلخر برصاص رشطة االحتالل ووقع يف األرس،
بعد عملية مطاردة إثر نجاحه يف الفرار من الحافلة ،ومواصلة الطعن
يف الشارع ذاته.
(القدس العريب)2015/01/21 ،

 2015/01/23اتفقت األحزاب العربية يف الداخل الفلسطيني ،بصورة
نهائية ،عىل خوض االنتخابات املقبلة للكنيست اإلرسائييل يوم 17
آذار /مارس  2015بقامئة مشرتكة ،وفق ما جاء يف بيان صادر عن
"لجنة الوفاق الوطني" التي أرشفت عىل املفاوضات .ووقع ممثلو
األحزاب (التجمع الوطني الدميقراطي ،والجبهة الدميقراطية للسالم
واملساواة ،والحركة اإلسالمية والحركة العربية للتغيري) ،املكلفون
باملفاوضات االتفاق النهايئ.
(العريب الجديد)2015/01/23 ،

 2015/01/24هدمت إرسائيل خالل ثالثة أيام منازل  77فلسطين ًيا
نصفهم من األطفال يف القدس الرشقية والضفة الغربية املحتلتني
وفق األمم املتحدة التي أكدت تسجيل عدد قيايس من النازحني
الفلسطينيني خالل  2014بسبب أعامل الهدم .وفقًا ملكتب تنسيق
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الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة أنه يف سنة " 2014هدمت السلطات
اإلرسائيلية  590مسك ًنا وبناء ميلكها فلسطينيون يف القدس الرشقية
ويف املنطقة املصنفة "جيم" يف الضفة الغربية ،وحولت 1177
فلسطين ًيا اىل نازحني وهي أكرب موجة نزوح سكاين يف الضفة الغربية"
يسجلها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة منذ أن بدأ
بتوثيق حاالت النزوح بشكل منهجي يف .2008
(الحياة الجديدة)2015/0١/٢4 ،

 2015/01/2٦قضت محكمة القاهرة لألمور املستعجلة املنعقدة
مبحكمة عابدين ،بعدم االختصاص يف النظر بدعوى تطالب بإعالن
حركة حامس "منظمة إرهابية" وكان املحامي سمري صربي تقدم
بدعوى قضائية تطالب بإدراج حركة حامس الفلسطينية "منظمة
إرهابية" وقضت محكمة القاهرة لألمور املستعجلة سابقًا بحظر
أنشطتها والتحفظ عىل مقراتها داخل مرص.
(جريدة األيام الفلسطينية)2015/01/27 ،

 2015/01/٢٦أعطى وزير البناء واإلسكان اإلرسائييل اوري ارئيل
الضوء األخرض لتوسيع مستوطنة "افرات" ،جنوب بيت لحم عىل
أراض مساحتها  1700دونم ،لتصل إىل مدينة بيت لحم يف جنويب
الضفة الغربية.
(جريدة األيام الفلسطينية)2015/01/27،

 2015/01/27أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
"األونــروا" عن وقف تقديم املساعدات املالية وبدل اإليجارات
ألصحاب البيوت املدمرة نتيجة الحرب عىل القطاع بسبب نقص
التمويل .وقالت األونروا يف بيان لها أنها حصلت عىل  135مليون
دوالر فقط من أصل  724مليون طلبتها أثناء مؤمتر إعادة اإلعامر
يف القاهرة.
(شبكة قدس االخبارية)2015/01/27 ،

 2015/01/28قال املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة إن إرسائيل والفلسطينيني فشلوا يف التحقيق بصورة كافية يف
املدى الكامل ملا يبدو انتهاكات لحقوق االنسان ارتكبت أثناء حرب
غزة صيف  .2014وأورد األمري زيد بن رعد الحسني االنتهاكات التي
ألقي باللوم فيها عىل الجانبني ومنها قصف إرسائييل ملستشفيات
ومدارس تؤوي مرشدين وملجموعة من األطفال تلهو عىل شاطئ.
(رويرتز العربية)2015/01/28 ،

حكم
 2015/01/31أصدرت محكمة القاهرة لألمور املستعجلة ً
ع ّدت مبوجبه كتائب عزالدين القسام ،الذراع العسكري لحركة
تنظيم إرهاب ًيا.
حامس،
ً
(يس .إن .إن العربية)2015/01/31 ،

شباط /فبراير ٢٠١٥

 2015/02/1استشهد الشاب أحمد ابراهيم النجار ( 19عا ًما) من
قرية بورين جنوب نابلس ،جراء إطالق قوات االحتالل النار عليه
عند طريق التفايف بني قريتي بورين ومادما ،بزعم محاولته مهاجمة
مركبات إرسائيلية بالزجاجات الحارقة.
(وكالة وفا)2015/02/1 ،

 2015/02/3ش ّيد ناشطون يف املقاومة الشعبية ،قرية "بوابة القدس
الرشقية" ،عىل األرايض املهددة باالستيالء عليها ويقطنها بدو الجهالني
رشق القدس املحتلة.
(وكالة وفا)2015/02/3 ،

 2015/02/4داهمت قوة من الجيش اإلرسائييل ،قرية "بوابة القدس"،
وقامت بتفكيك خيمة االعتصام وصادرت ممتلكات املعتصمني.
(وكالة وفا)2015/02/4 ،

 2015/02/٦دعا الربملان البلجييك الحكومة إىل االعرتاف بدولة
فلسطني "يف أنسب وقت" ،بعد تصويت أجراه وحظي هذا االقرتاح
بدعم األحزاب املكونة لحكومة ائتالف ميني الوسط البلجيكية ،وأقره
الربملان بواقع  75صوت ًا مقابل رفض  .52وطالبت أحزاب املعارضة
 ومن بينها االشرتاكيون والخرض وحزب فالون  -الحكومة باالعرتافالفوري وغري املرشوط بالدولة الفلسطينية عىل حدود .1967
(الجزيرة.نت)2015/02/7 ،

 2015/02/10قال منسق الشؤون اإلنسانية يف األمم املتحدة جيمس
رويل" :يجب رفع الحصار عن قطاع غزة ألنه يؤث ّر بشكل كبري عىل
الخدمات الصحية" .كام وجه رسالة إىل املجموعة الدولية التي
شاركت يف مؤمتر القاهرة إلعادة إعامر قطاع غزة ووعدت بتقديم
األموال ،داعيًا إياها إىل رضورة اإليفاء بتلك الوعود وتحويل األموال
إىل القطاع ليك يتم العمل عىل إعادة إعامره .وناشد الحكومة املرصية
برضورة فتح معرب رفح الربي من أجل تسهيل دخول العالقني وخاصة
املرىض وخروجهم ،وتسهيل إدخال املساعدات اإلنسانية واملعونات
الطبية إىل القطاع.
(روسيا اليوم)2015/02/10 ،

 2015/02/11نصبت طواقم تابعة لبلدية االحتالل يف القدس الفتة
تعريفية يف القدس القدمية ،بالقرب من باب الناظر "املجلس" ،وهو
إحدى بوابات املسجد األقىص الرئيسة .وحملت الالفتة أسامء األماكن
التي حملت تسمية "جبل الهيكل" باإلشارة إىل املسجد األقىص ،وذلك
باللغات العربية والعربية واالنكليزية .من جانبها ،أوضحت دائرة
األوقاف اإلسالمية يف القدس أن "تغيري اسم أحد أبواب املسجد
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األقىص املبارك" يأيت استمرا ًرا ملسلسل التهويد الذي تقوم به سلطات
االحتالل يف القدس وتستهدف عىل وجه الخصوص األقىص املبارك.
(القدس.كوم)2015/02/11 ،

 2015/02/14أقرت جمعية دراســات الرشق األوســط يف أمريكا
الشاملية ( ،)MESAباألغلبية الساحقة إدراج مقاطعة إرسائيل عىل
مؤمترها السنوي العام ،وصوت  561عض ًوا إىل جانب القرار وعارضه
 .152ويع ّد القرار انتصا ًرا لدعاة مقاطعة إرسائيل ،وجاء عىل الرغم
من نشاط إرسائييل ديبلومايس مكثف مبشاركة محارضين إرسائليني
إلحباطه .وتع ّد منظمة "ميسا" من أهم املنظامت العاملية يف هذا
املجال وتضم  30ألف محارض يف موضوع الرشق األوسط.
(عرب)2015/02/14 ،48

 2015/02/16واصلت مجموعات صغرية ومتتالية من املستوطنني،
اقتحامها املسجد األقىص املبارك ،بحامية قوة معززة من عنارص
الوحدات الخاصة برشطة االحتالل .ونفذت مجموعات املستوطنني
جوالت استفزازية يف مرافق املسجد املبارك ،تصدى لها املصلون
وطلبة مجالس العلم بهتافات التكبري.
(وكالة وفا)2015/02/16 ،

 2015/02/١٦قامت ما تسمى اللجنة اللوائية لتخطيط والبناء اإلرسائيلية
باملصادقة عىل مخطط ملصادرة  546دومنا من أرايض املواطنني يف قريتي
عناتا والعيساوية ملصلحة إقامة مكب للنفايات الصلبة.
(الحياة الجديدة)2015/02/17 ،

 2015/02/١٨أعلن االتحاد األورويب تقديم  212مليون يورو دفعة
أوىل من دعمه املايل لعام  2015إىل السلطة الفلسطينية ووكالة األمم
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني «أونروا» ،وجدد الدعوة إىل قيام
تعايش سلمي بني إرسائيل والدولة الفلسطينية املنشودة.
(جريدة الحياة اللندنية)2015/02/19 ،

 2015/02/18أصدرت املحكمة اإلرسائيلية العليا ،قرا ًرا بأغلب ّية يُلغي
قرار لجنة االنتخابات املركزيّة شطب ترشيح النائبة حنني زعبي ،ما يعني
أنها مستم ّرة باملنافسة ضمن القامئة املشرتكة لدورة الكنيست املقبلة.
(وكالة وفا)2015/02/18 ،

 2015/02/23عرب وزير الخارجية األمرييك جون كريي عن قلقه إزاء
قدرة السلطة الفلسطينية عىل العمل بالشكل املطلوب ،إذا مل تتسلم
قري ًبا عائدات الرضائب التي حجبتها إرسائيل .وقال كريي" :إذا أوقفت
السلطة الفلسطينية أو كانت ستوقف التعاون األمني أو حتى قررت
التوقف عن العمل نتيجة املأزق االقتصادي ،وهذا قد يحدث يف
املستقبل ،إذا مل يحصلوا عىل عائدات إضافية ،فسوف نواجه حينئذ
أزمة أخرى".
(جريدة األيام الفلسطينية)2015/02/23 ،

 2015/02/٢٣استشهد الشاب جهاد شحادة عبد الله الجعفري البالغ
من العمر  19عا ًما ،من سكان مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم،
برصاص االحتالل اإلرسائييل ،خالل عملية مداهمة جرت يف املخيم
العتقال فلسطينيني ،بحجة أنهم مطلوبون لقوات االحتالل.
(القدس العريب)2015/02/24 ،

 2015/02/24طالبت هيئة محلفني أمريكية منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدفع  218مليون دوالر ،بعد
أن رفعت عائالت أمريكية دعاوى أمام املحاكم األمريكية طلبًا
لتعويضات بعد وقوع هجامت يف القدس ،منذ  10سنوات أودت
شخصا ،وارتبطت بكتائب شهداء األقىص وحركة حامس.
بحياة 33
ً
"تجاهل لسوابق
ً
ورأت الحكومة الفلسطينية أن قرار الهيئة يتضمن
قانونية" وأكدت أنها سوف "تستأنف القرار".
(فرانس )2015/02/24 ،24

 2015/02/27ص ّوت الربملان اإليطايل ملصلحة االعـراف بالدولة
الفلسطينية ،ودعم القرار  300عضو يف الربملان .وأعلن وزير الخارجية
اإليطايل ،باولو جينتيلوين أ ّن روما تؤيد تصويت الربملان ملصلحة
االعرتاف بفلسطني ،مش ًريا يف الوقت ذاته إىل دعم الجهود الستئناف
املفاوضات .وشدد وزير الخارجية اإليطايل عىل أن سياسة حكومته
بشأن ملف الرشق األوسط ترتكز عىل حل الدولتني.
(روسيا اليوم)2015/02/27 ،

