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الوقائع الفلسطينيّة
العربي اإلسرائيلي
توثيق ألهم أحداث القضية الفلسطينيّة والصراع
ّ
في الفترة 2015 / 04 / 30 - 2015 / 02 / 28
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 2015/02/28حكمت محكمة القاهرة لألمور املستعجلة بإدراج
حامس "منظمة إرهابية" .وألزمت وزير الخارجية املرصي مبخاطبة
كل من ينتمي
جميع دول العامل بع ّد حامس منظمة إرهابية وكذا ّ
إليها أو يدعمها ماديًا أو معنويًا ،وذلك بعد صدور حكم آخر بع ّد
الجناح العسكري للحركة جامعة إرهابية.
(رويرتز)2015/02/28 ،

 2015/03/1أعلن جيش االحتالل اإلرسائييل أنّه أطلق "تدري ًبا
مفاجئًا" واسع النطاق حيث استدعى آالف الجنود االحتياطيني
للضفة الغربية .وقال يف بيان إنّه يحشد "القوات ومن بينهم  13ألف
جندي احتياطي سيتقدم  3000منهم للمشاركة يف الخدمة الفعلية".
(الحياة الجديدة)2015/3/01 ،

املنسق الخاص لألمم املتحدة لعملية السالم يف
رصح ّ
ّ 2015/03/2
الرشق األوسط ،روبرت سريي ،من خالل بيان صدر عن مكتبه ،عقب
زيارته غزة إنّه "لن يكون هناك سالم دون معالجة احتياجات غزة
أولً " ،ودعا جميع األطراف املعنية ،مبا يف ذلك حكومة التوافق الوطني
والفصائل الفلسطينية وإرسائيل ومرص واملجتمع الدويل والجهات
املانحة ،إىل تغيري سياساتها التي فشلت ،واعتامد إسرتاتيجية "غزة
أولً " ،مؤك ًدا أ ّن غزة هي مشكلة سياسية ويجب معالجتها كجزء من
حل الدولتني.
إنهاء االحتالل وتحقيق ّ
(وكالة وفا)2015/03/2 ،

 2015/03/2صدر قرار ملحكمة إرسائيلية يسمح لليهود بأداء شعائر
تلمودية يف الحرم القديس الرشيف ،ات ّخذته القاضية "ملكة افيف"
ويُح ّرض رشطة االحتالل عىل توفري األمن والحامية للمتطرفني الذين
يقومون بأداء هذه الشعائر.
(وكالة وفا)2015/03/3 ،

 2015/03/3دعــا املقرر الخاص لحقوق اإلنسان يف املناطق
الفلسطينية مكارم ويبيسونو إرسائيل للتحقيق يف مقتل أكرث من
 1500مدين فلسطيني ثلثهم من األطفال خالل حرب غزة عام
 ،2014وأن تعلن عن نتائج التحقيق .حيث أصدر تقريره األول
ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة .وأضاف ويبيسونو "إ ّن
هذا التفاوت الصارخ بني حجم الخسائر يف الجانبني يبني عدم توازن
القوى والكلفة غري املتناسبة التي يتك ّبدها املدنيون الفلسطينيون،
ويثري تساؤالت مثل ما إذا كانت إرسائيل التزمت مبادئ القانون
الدويل بالتمييز(بني املدنيني وغري املدنيني) والتناسب والتحوط".
(رويرتز)2015/03/4 ،

 2015/03/4أعلنت جامعة الدول العربية أنّها ال تعت ّد بحكم القضاء
املرصي بع ّد حركة حامس منظمة إرهابية ،مشري ًة إىل أ ّن ذلك الحكم
محيل ومل يصلها به يشء.
(القدس دوت كوم)2015/03/4 ،

 2015/03/6أعلن املجلس املركزي الفلسطيني ،وقف التنسيق
األمني بأشكاله كافة مع سلطة االحتالل اإلرسائييل "يف ضوء عدم
التزامها االتفاقيات املوقّعة بني الجانبني" ،وتحميل سلطة االحتالل
اإلرسائييل "مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني يف دولة
فلسطني املحتلة كسلطة احتالل وفقًا للقانون الدويل .وأكّد املجلس
املركزي عىل تحقيق املصالحة الوطنية الفلسطينية عرب التنفيذ الكامل
"التفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده ،مبا
يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عرب الحرس الرئايس
ملعرب رفح وباقي املعابر الدولية لقطاع غزة ،إضاف ًة إىل دعوة لجنة
تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها ،وتحديد موعد إلجراء
االنتخابات الرئاسية والترشيعية واملجلس الوطني الفلسطيني".
(العريب الجديد)2015/03/6 ،

 2015/03/6أعرب األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون ،عن
قلقه بشأن قرار املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية بوقف
أشكال التنسيق األمني كافة مع إرسائيل .ودعا املجتمع الدويل مبا يف
ذلك مجلس األمن ،إىل مامرسة القيادة واملساعدة يف خلق الظروف
للتوصل إىل اتفاق سالم نهايئ عن طريق التفاوض.
ّ
(القدس العريب)2015/03/8 ،

 2015/03/6أبلغت إدارة الرئيس أوباما مسؤولني يف السلطة
الفلسطينية برضورة "عدم املساس بنامذج وأنظمة التنسيق األمني
املربمة مع إرسائيل كون أ ّن لذلك عواقب وخيمة عىل العالقة
األمريكية الفلسطينية".
(القدس)2015/03/7 ،

 2015/03/6أعلنت الرشطة اإلرسائيلية أ ّن خمسة إرسائيليني جرحوا،
منهم أربع مج ّندات يف حرس الحدود ،عندما قام شاب فلسطيني
من القدس املحتلة بدهس عدد من املارة قرب مق ّر معسكر لرشطة
حرس الحدود ،الشاب الذي نفّذ العملية فلسطيني من سكّان راس
العمود يف القدس الرشقية .وت ّم إطالق النار عليه .وأصيب بجروح
بالغة.
(األيام الفلسطينية)2015/03/7 ،

 2015/03/8أصدر الجرنال نيتسان ألون قائد املنطقة الوسطى يف
جيش االحتالل اإلرسائييل أوامر بتقليص منطقة إطالق النار قرب
منطقة النبي موىس باألغوار ،إلتاحة املجال لتوسيع مستوطنة
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"معاليه أدوميم" رشق القدس املحتلة .والجيش اإلرسائييل مستمر
يف هدم بيوت البدو الفلسطينيني يف املنطقة ،والذي بدأ منذ بضع
سنوات وال مينحهم تصاريح للبقاء يف املنطقة بذريعة أنّها ت ُستخدم
للتدريبات العسكرية.
(األيام الفلسطينية)2015/03/9 ،

 2015/03/8أكّد مجلس جامعة الدول العربية يف ختام دورته الـ143
عىل مستوى املندوبني الدامئني برئاسة األردن ،يف مرشوع قرار رفعه
إىل وزراء الخارجية العرب يف اجتامعهم عىل عدة قرارات متعلقة
بالقضية الفلسطينية ،متثّلت بـ:
•دعــم تو ّجه القيادة الفلسطينية إىل املحكمة الجنائية
الدولية ملحاكمة القادة اإلرسائيليني بتهمة ارتكاب جرائم
ضد أبناء الشعب الفلسطيني خالل فرتة االحتالل الطويلة.
ودعا مرشوع القرار ،املجموعة العربية يف مجلس حقوق
اإلنسان إىل استمرار التنسيق مع مجموعة الدول اإلسالمية
ومجموعة عدم االنحياز للتصدي ملحاوالت إرسائيل إلغاء البند
السابع (أوضاع حقوق اإلنسان يف فلسطني واألرايض العربية
املحتلة األخرى) كبند دائم عىل أجندة حقوق اإلنسان.
•طالب املجتمع الدويل بالتحرك الفوري والعاجل من أجل
إجبار حكومة االحتالل اإلرسائييل عىل وقف جميع أنشطتها
االستيطانية يف األرض الفلسطينية املحتلة ،وخاصة يف مدينة
القدس الرشقية املحتلة ،وإزالــة تلك املستوطنات من تلك
األرايض ،واعتبار عملية االستيطان جرمية حرب يعاقب عليها
القانون الدويل.
•ش ّدد عىل أ ّن مدينة القدس الرشيف جزء ال يتجزأ من الوطن
الفلسطيني املغتصب وهي عاصمة فلسطني األبدية ،ويجب
تأمني حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات الساموية
األخرى.
•دان األعامل التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلرسائييل؛ من هدمٍ
ملنازل املواطنني الفلسطينيني وترحيل العديد منهم يف منطقة
األغوار الفلسطينية التي تعترب عملية تطهري عرقي للمواطنني
الفلسطينيني وتفريغ األرايض من سكانها .وهذا يع ّد انتهاكًا
صارخًا ملبادئ حقوق اإلنسان العاملية.
•مث ّن دور املجتمع الدويل ومؤسساته العاملة يف مجال حقوق
اإلنسان يف مساندتها صمود املواطنني الفلسطينيني يف منطقة

النقب ،ويف إفشال مخطط "برافر" الذي يهدف إىل ترحيل
املواطنني الفلسطينيني واقتالعهم من أراضيهم.

•دعوة الدول األطراف املوقّعة اتفاقية جنيف الرابعة للتح ّرك
العاجل لتوفري الحامية الدولية لسكّان األرايض الفلسطينية
املحتلة ،وضامن احرتام قوات االحتالل اإلرسائييل اتفاقية جنيف
كل األحوال كجزء من واجبها القانوين واألخالقي تجاه
الرابعة يف ّ
السكان وممتلكاتهم يف األرض الفلسطينية املحتلة.
•مطالبة املجتمع الدويل واألمم املتحدة بالعمل عىل الرفع
الفوري لكافة أشكال الحصار اإلرسائييل الجائر وغري القانوين
املفروض عىل قطاع غزة .وطالب املجتمع الدويل بالتنفيذ
الفوري للرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يف
ما يتعلق بعدم رشعية بناء جدار الض ّم الفاصل يف عمق أرايض
الضفة الغربية املحتلة.
•دعوة االتحاد األورويب والدول األعضاء يف االتحاد إىل العمل عىل
تفعيل املادة الثانية من اتفاقية الرشاكة اإلرسائيلية األوروبية
التي تشرتط استمرار التعاون االقتصادي بني الطرفني وضامن
احرتام إرسائيل حقوق اإلنسان ،ودعوة االتحاد األورويب إىل
مقاطعة منتجات املستوطنات.
•رضورة استمرار املسؤولية الثابتة لألمم املتحدة نحو قضية
لكل جوانبها يكفل
حل عادل وشامل ّ
فلسطني ،حتى يت ّم إيجاد ّ
إنهاء االحتالل ومتكني الشعب الفلسطيني من مامرسة حقوقه
حق العودة وتقرير
رصف ،مبا فيها ّ
الوطنية الثابتة غري القابلة للت ّ
املصري وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف.
•املسؤولية املستمرة لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونــروا) ،يف تأدية
كل أماكن وجوده مبوجب
مها ّمها تجاه الشعب الفلسطيني يف ّ
قرار الجمعية العامة ،ودعوة الدول األعضاء إىل التو ّجه بطلب
إىل األمني العام لألمم املتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون
مع وكالة (األونروا) والدول املعنيّة بإعداد حرص شامل لالجئني
لحل مشاكلهم عىل أساس
الفلسطينيني وأمالكهم ووضع تص ّور ّ
حقّهم يف العودة إىل وطنهم فلسطني طبقًا للقرار  ،194ودعوة
الدول إىل تقديم املزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة
لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها .وأكّد مسؤولية (األونروا)
ودعاها إىل القيام بدورها نحو الالجئني الفلسطينيني يف سورية،
بخاصة يف مخيّم الريموك.
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•دعوة الــدول إىل اإلرساع بالوفاء بالتزاماتها املالية لتمكني
الحكومة الفلسطينية من االضطالع مبها ّمها يف مواجهة مامرسة
سلطات االحتالل وتجاوز األزمة املالية التي تواجهها ،وتعزيز
التضامن العريب مع الشعب الفلسطيني.
(األيام الفلسطينية)2015/03/9 ،

 2015/03/9أعلنت السويد أنّها ستزيد من مساهمتها السنوية
لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني (األونروا) لتصل
إىل  36مليون دوالر أمرييك ،ما يعني زيادة بقيمة  18مليون كرونة
سويدية (مليوين دوالر أمرييك).
(موقع األونروا اإللكرتوين)2015/03/9 ،

 2015/03/9طلبت اللجنة املكلّفة من األمم املتحدة بالتحقيق
يف جرائم الحرب خالل العدوان اإلرسائييل عىل غزة صيف 2014
تأجيل نرش تقريرها من آذار  /مارس  2015حتى حزيران  /يونيو
 ،2015بهدف "تقييم املزيد من املعلومات" .وكان من املقرر أن
ترفع اللجنة تقريرها عن انتهاكات خالل الحرب عىل قطاع غزة
التي دارت يف شهري متوز  /يوليو وآب  /أغسطس  ،2014إىل مجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة الـ 23من آذار  /مارس .2015
وكان الرئيس السابق للجنة التحقيق وليام شاباس تن ّحى عن منصبه
يف شباط  /فرباير  2015بعد اتهامات إرسائيلية له باالنحياز بسبب
تقدميه مشورة ملنظمة التحرير الفلسطينية.
(الجزيرة نت)2015/03/10 ،

 2015/03/9نفى رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو أن يكون
خطاب ألقاه يف عام  2009يف جامعة بار ايالن ،اعرتف
تراجع عن
ٍ
فيه برضورة إقامة دولة فلسطينية .بنا ًء عىل ما ورد يف كت ّيبات وزّعها
حزب الليكود اليميني عىل الكنس اليهودية ضمن حملته االنتخابية
"أعلن رئيس الوزراء للجمهور أ ّن خطابه يف بار ايالن الغ" يف إشار ٍة إىل
خطاب ألقاه نتنياهو ووافق فيه للمرة األوىل عىل رضورة إقامة دولة
فلسطينية كجزء من اتفاق سالم .وأكّد متحدث باسم نتنياهو أنّه "مل
مامثل" ولك ّنه أشار إىل أ ّن الوقت غري مناسب لالنسحاب
ً
يقل شيئًا
وتسليم أر ٍ
اض للفلسطينيني يف الظروف الحالية.
(األيام الفلسطينية)2015/03/10 ،

 2015/03/9ح ّدد وزير الخارجية اإلرسائييل ورئيس حزب "إرسائيل
أي ائتالف حكومي
بيتنا" أفيغدور ليربمان رشوطه للمشاركة يف ّ
بعد االنتخابات ،وتتمثّل الخطوط العريضة التي ستقود حزبه يف
املفاوضات االئتالفية بـ:
حكم نهائ ًيا بإعدام
1.1إجراء تعديل عىل القانون بحيث يفرض ً
الفلسطينيني الذين ينفّذون عمليات يقتل فيها إرسائيليون.

كل فتى
"2.2إعالن الوالء لرموز الدولة" ،ومبوجبه سيتطلب من ّ
يبلغ السادسة عرشة من عمره حني يتقدم للحصول عىل بطاقة
سمه "الرموز الوطنية إلرسائيل"،
هوية أن يوقّع وثيقة والء ملا ّ
(النشيد الوطني ،والعلم ،ووثيقة االستقالل) ،وإذا رفض يحرم
من التصويت أو الرتشّ ح للكنيست.
3.3تفضيل الخادمني يف الجيش يف القبول للجامعات وفرص
العمل ،إضاف ًة إىل تضمني بند يش ّجع عىل أداء الخدمة الوطنية
اإلرسائيلية للش ّبان يف س ّن الـ.18
4.4س ّن قانون مينع املحكمة العليا من التدخّل يف قرارات الكنيست
ولجنة االنتخابات املركزية ،وإقامة محكمة دستورية للنظر يف
القرارات الخالفية.
أي تسوية مستقبلية يف الرشق األوســط ،تسوية
5.5أن تشمل ّ
إقليمية مبشاركة الدول العربية والفلسطينيني وفلسطينيّي
الداخل ،وقال إ ّن حزب "إرسائيل بيتنا" سيطالب باتفاق إقليمي
شامل يشمل تبادل أر ٍ
اض وسكان.
6.6أن تتعهد الحكومة يف خطوطها العريضة بالقضاء عىل "سلطة
حامس" يف قطاع غزة.
(الحياة الجديدة)2015/03/10 ،

 2015/03/10قررت الحكومة املرصية الطعن عىل الحكم الصادر
بع ّد حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،منظمة "إرهابية" .وهو ما
رأته الحركة "خطوة يف االتجاه الصحيح" .وحددت محكمة القاهرة
لألمور املستعجلة (القاهرة) ،جلسة  28آذار  /مارس  ،2015للنظر
يف أوىل جلسات الطعن املق َّدم من الحكومة املرصية ،ممثّلة يف هيئة
قضايا الدولة.
(القدس العريب)2015/03/11 ،

 2015/03/11صادقت سلطات االحتالل اإلرسائييل عىل بناء 49
وحدة استيطانية جديدة يف مستوطنة "راموت" الواقعة رشقي مدينة
القدس املحتلة .ضمن خطة أع ّدتها وزارة اإلسكان برئاسة أوري أرئيل
من حزب "البيت اليهودي" والتي تتض ّمن بناء أكرث من  48ألف
وحدة سكن استيطانية جديدة يف الضفة الغربية املحتلة ،ونحو 15
ألفًا أخرى يف القدس املحتلة.
(الجزيرة نت)2015/03/11 ،

 2015/03/12أعلن جيش االحتالل عن خطة جديدة لبناء جدار
مبوازاة الحدود مع األردن خوفًا من تسلّل ناشطي الجهاد العاملي.
وسيقام الجدار يف املرحلة األوىل بطول  30كيلوم ًرتا يف منطقة مطار
متناع بوادي عربة ،ويف املراحل التالية تستكمل الجدران مبوازاة
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أطوال حدود إلرسائيل مع األردن :من "مجامع النهرين" حيث يلتقي
شامل حتى مدينة العقبة عىل شاطئ البحر
نهرا األردن والريموك ً
األحمر جنوبًا .وبحسب الخطة التي أق ّرها الجيش سيت ّم بناء مراكز
لتجميع معلومات استخباراتية يف املنطقة الحدودية التي تفصل فيها
جدران من األسالك القدمية بني طريف الغور األردين والفلسطيني.
وتأيت املبادرة عقب بناء مطار كبري يف منطقة متناع وعىل خلفية
تطورات جيوسياسية يف املنطقة وفق بيان وزارة األمن ،يف إشار ٍة
لألحداث األمنية يف دول الجوار .وترى املؤسسة األمنية يف إرسائيل
يف تجمعات الالجئني الوافدين من سوريا والعراق لألردن خط ًرا أمن ًيا
عليها بسبب احتامل تسلّل ناشطي الجهاد العاملي من بينهم .وطبقًا
للخطة التي صادق عليها قائد لواء الجنوب يف جيش االحتالل الجرنال
سامي ترجامن وتحتاج إىل مصادقة الحكومة الجديدة سيرتكز الجدار
يف املرحلة األوىل يف محيط مطار متناع.
(القدس العريب)2015/03/14 ،

 2015/03/13تب ّنى الربملان األورويب قرا ًرا بشأن التقرير السنوي املق َّدم
من املمثل السامي للسياسة الخارجية واألمن يف االتحاد األورويب
فيدريكا موغرييني ،يف جلسته الدورية يف سرتاسبورغ ،والذي يتعلق
بطلب انضامم فلسطني للمحكمة الجنائية الدولية .ويذكر القرار يف
القوي مبكافحة اإلفالت من
الفقرة  62منه بالتزام االتحاد األورويب
ّ
العقاب وتعزيز عاملية نظام روما املنشئ للمحكمة الجنائية الدولية،
وير ّحب بتصديق فلسطني عىل نظام روما األسايس.
(وكالة وفا)2015/03/13 ،

 2015/03/15اقتحم وزير الخارجية اإلرسائييل أفيغدور ليربمان،
يرافقه عدد من أعضاء حزبه اليميني املتطرف "إرسائيل بيتنا" ،الحرم
اإلبراهيمي الرشيف ،يف مدينة الخليل .وأغلقت قوات االحتالل
اإلرسائييل بوابات السوق القدمية املؤ ّدية إىل الحرم اإلبراهيمي ،ما
حال دون وصول املصلّني إىل الحرم.
(وكالة وفا)2015/03/15 ،

 2015/03/15خاطب رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو
جمهور اليمني يف تظاهرة نظّمت يف تل أبيب عشية االنتخابات ،مؤك ًدا أ ّن
تقسم القدس.
أي انسحاب ولن تق ّدم ّ
حكومته لن تنفّذ ّ
أي تنازالت ولن ّ
وك ّرر نتنياهو يف كلمته اتهام جهات دولية بتمويل حمالت تهدف إىل
إسقاطه .ووصف حكومة برئاسة يتسحاك هرتسوغ وتسيبي ليفني
أي انسحاب
بأنّها ستكون حكومة تفريط ،مؤك ًدا أ ّن حكومته لن تنفّذ ّ
أي تنازل ولن تقسم القدس وستحافظ عليها .وحذّر من
ولن تق ّدم ّ
إمكانية "صعود اليسار" ،وقال إ ّن هذا الخطر قائم ويتطلب جهو ًدا

ملنعه ،وأضاف" :نعمل من أجل ضامن مستقبل الشعب اليهودي،
وهذه ليست طريق اليسار وليست طريق ليفني وبوجي هرتسوغ".
(األيام الفلسطينية)2015/03/16 ،

 2015/03/15انتقدت الجامعة العربية ،استمرار صمت املجتمع
الدويل إزاء ما يحدث يف سجون االحتالل اإلرسائييل من انتهاكات
بحق آالف األرسى الفلسطينيني والعرب ،وعدم إلزامه إرسائيل
وحشية ّ
"السلطة القامئة باالحتالل" احرتام حقوقهم اإلنسانية األساسية،
وتنفيذ بنود القانون الدويل واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الرشعية
الدولية ذات العالقة.
(الدستور)2015/03/15 ،

 2015/03/16تع ّهد بنيامني نتنياهو ،بتكثيف االستيطان يف القدس
الرشقية املحتلة حال فوزه باالنتخابات الترشيعية التي تجري يف
أي تنازالت
17آذار  /مـــارس  ،2015وذلك من أجل منع تقديم ّ
حي
للفلسطينيني يف املستقبل .وقال نتنياهو خالل زيارة قام بها إىل ّ
"هار حوما" االستيطاين (جبل أبو غنيم) املستوىل عليه شامل بيت
لحم" ،سنواصل البناء يف القدس وسنضيف اآلالف من الوحدات
السكنية وبوجه كافة الضغوطات (الدولية) سنواصل تطوير عاصمتنا
األبدية".
(وكالة وفا)2015/03/16 ،

 2015/03/16أعلنت عضو الكنيست تسيبي ليفني ،موافقتها عىل
االنسحاب من اتفاقية التناوب عىل رئاسة الحكومة مع يتسحاك
هرتسوغ يف حال اقتضت املفاوضات االئتالفية ذلك .وجاءت هذه
الخطوة قبل  12ساعة من بدء عملية التصويت ،ضمن سلسلة
خطوات قام بها "املعسكر الصهيوين" لزيادة عدد املقاعد يف
الكنيست ،وتوسيع الفجوة بينه وبني "الليكود" ،والتي تقلّصت يف
اليوم األخري يف أعقاب املقابالت التي أجراها رئيس الحكومة ،بنيامني
نتنياهو ،مع وسائل اإلعالم .وأوضحت ليفني لهرتسوغ أ ّن التناوب لن
يشكّل عقبة يف املفاوضات االئتالفية ،وأ ّن األمر األه ّم هو استبدال
حكومة نتنياهو.
(عرب)2015/03/16 ،48

 2015/03/16اختار االتحاد األورويب اإليطايل فرناندو جنتليني ليكون
ممثّل االتحاد األورويب الخاص للرشق األوســط ،وهو مسؤول يف
االتحاد األورويب عمل مع حلف شامل األطليس يف أفغانستان .وقالت
فدريكا موجريني مسؤولة السياسة الخارجية لالتحاد األورويب يف ما
يخص بلري إنّه "ال توجد قضية تتعلق باستقالته" .وأضافت "كانت
مسؤولية توين بلري ترتكز عىل دعم التنمية االقتصادية للفلسطينيني.
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وليس هذا هو محور الرتكيز الرئيس لدينا .تركيزنا الرئيس هو تحريك
عملية السالم".
(رويرتز)2015/03/16 ،

 2015/03/16وقّعت فنلندا اتفاقية متويل متعددة السنوات تقوم
مبوجبها فنلندا التي تع ّد رشيكا طويل األجل لألونروا بالت ّربع مببلغ
 4.5مليون يورو ( 4.8مليون دوالر) سنويًا لفائدة املوازنة العامة
لألونروا خالل األعوام  2015وحتى .2018
(موقع األونروا اإللكرتوين)2015/03/16 ،

 2015/03/17نتائج انتخابات الكنيست العرشون

(الحياة الجديدة)2015/03/20 ،

•عدد أصحاب حق التصويت5.881.696 :
•األصوات الصالحة4.210,884 :
•نسبة الحسم(136.854 :)%2

•عدد األصوات للحصول عىل مقعد يف الكنيست32,822 :
اسم القامئة

بحل الدولتني الذي
رئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ّ
لحل النزاع يف الرشق
يشكّل إحــدى ركائز السياسة األمريكية ّ
األوســط .وأعلن جوش أرنست املتحدث باسم الرئيس باراك
أوباما أ ّن "الخطوات التي اتخذتها الواليات املتحدة يف األمم
حل الدولتني هو النتيجة األفضل".
املتحدة تستند إىل فكرة أ ّن ّ
الحل .هذا
وأضاف "اآلن حليفنا (إرسائيل) أنّه مل يعد ملتز ًما بهذا ّ
يعني أ ّن علينا إعادة تقييم موقفنا بهذا الشأن ،وهذا ما سنفعله"،
أي قرار بعد.
موض ًحا أنّه مل يتّخذ ّ

عدد األصوات ( )%األصوات عدد
الصالحة بالنسب املئوية املقاعد

الليكود بقيادة بنيامني نتنياهو
لرئاسة الحكومة

985.408

23.40

30

املعسكر الصهيوين برئاسة يتسحاق
هرتسوغ وتسيبي ليفني

786.313

18.67

24

القامئة املشرتكة (الجبهة ،اإلسالمية،
التجمع ،التغيري)

446.583

10.61

13

يش عتيد برئاسة يائري البيد

371.602

8.82

11

كلنا برئاسة موشيه كحلون

315.360

7.49

10

البيت اليهودي برئاسة نفتايل بينيت

283.910

6.74

8

اتحاد الرشقيني املحافظني عىل
التوراة حركة الحاخام عوفاديا
يوسف طيب الله ذكراه

241.613

5.74

7

إرسائيل بيتنا برئاسة أفيغدور
ليربمان

214.906

5.10

6

يهدوت التوراة والسبت اغودات
يرسائيل – ديغل التوراة

210.143

4.99

6

اليسار اإلرسائييل

165.529

3.93

5

تخل
 2015/03/19نفى رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو أنّه ّ
ٍ
ترصيحات أدىل بها
عن التزامه بقيام دولة فلسطينية يف تراجع عن
أثناء حملة إعادة انتخابه ،والتي أثارت انتقادات حادة من الواليات
املتحدة .لكن البيت األبيض مل يتأثر مبحاوالت نتنياهو للرتاجع بعد
االنتخابات وو ّجه للزعيم اإلرسائييل انتقادات جديدة ومل ّح إىل أ ّن
واشنطن قد تعيد النظر يف السياسة التي تتبعها منذ فرتة طويلة،
والتي تنطوي عىل حامية إرسائيل من الضغوط الدولية يف األمم
املتحدة .وقال نتنياهو بعد يومني من الفوز يف االنتخابات اإلرسائيلية
أغي سياستي .مل أتراجع أب ًدا عن كلمتي يف جامعة بار إيالن منذ
"مل ّ
ست سنوات داع ًيا إىل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح تعرتف
بالدولة اليهودية".
(رويرتز)2015/03/19 ،

(موقع الكنيست اإللكرتوين)2015/03/18 ،

 2015/03/19أعلن البيت األبيض أنّــه يعتزم "إعــادة تقييم"
دعمه الدبلومايس إلرسائــيــل يف األمــم املتحدة بعد تشكيك

 2015/03/19ق ّررت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية،
تكليف اللجنة السياسية وقادة األجهزة األمنية والجهات املعنيّة
مفصلة لتطبيق وقف التنسيق األمني مع مؤسسات
بوضع خطة ّ
بكل جوانبه .وخرجت
فضل عن بحث امللف االقتصادي ّ
االحتاللً ،
اللجنة بالعديد من القرارات التي تع ّد آليات عمل لتطبيق قرارات
املجلس املركزي .ومتثّلت أه ّم قرارات اللجنة التنفيذية ،بتو ّجه وفد
فلسطيني مو ّحد يض ّم ممثلني عن مختلف فصائل العمل الوطني إىل
قطاع غزة ،للبدء يف حوار شامل مبشاركة حركة "حامس" و"الجهاد"
التوصل إليه يف االتفاقيات
اإلسالمي من أجل تنفيذ جميع ما جرى ّ
السابقة ،وما اتخذه املجلس املركزي من قرار ٍ
ات بشأن املصالحة
خصوصا متكني حكومة الوفاق الوطني من مامرسة عملها،
الوطنية،
ً
يف ما يتعلق بإعادة اإلعامر ،وكذلك تفعيل االنتخابات الرئاسية
والترشيعية ،حسب املرسوم الذي صدر بهذا الشأن.
(العريب الجديد)2015/03/19 ،

 2015/03/21و ّجه القناصل العا ّمون لدول االتحاد األورويب يف القدس
انتقادات حادة إىل السياسة االستيطانية والعقوبات اإلرسائيلية ضد
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الفلسطينيني يف مدينة القدس ،داعني إىل فرض عقوبات مبا فيها منع
مستوطنني من دخول أوروبا ،ولفت أنظار األوروبيني إىل بضائع
املستوطنات والتحذير من التعامالت االستثامرية مع املستوطنات.
(األيام الفلسطينية)2015/03/22،

 2015/03/21أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا تطالب فيه
دول االتحاد األورويب باالستجابة لقرارات برملاناتها باالعرتاف بدولة
فلسطني وعاصمتها القدس الرشقية .ور ّحبت الوزارة بالتقرير السنوي
لقناصل دول االتحاد األورويب ،وما أكّده التقرير سواء يف ما يتعلق
باالستيطان ،أو العقوبات الجامعية التي تفرضها سلطات االحتالل،
واالقتحامات املتواصلة للمسجد األقىص بحامية قوات االحتالل،
حل الدولتني.
واالنتهاكات التي ته ّدد جدوى ّ
(العرب)2015/03/22 ،

 2015/03/22ه ّدد السناتور الجمهوري جون ماكني بإعادة النظر يف
متويل األمم املتحدة يف حال وافقت عىل قرار إقامة دولة فلسطينية.
ويأيت تهديد ماكني يف أعقاب تقارير أمريكية أكّدت أ ّن اإلدارة قررت
إعادة تقييم سياستها حيال إرسائيل واالمتناع عن استخدام الفيتو
لفائدة إرسائيل يف مجلس األمن الــدويل .وقال ماكني ،إنّه عىل
الكونغرس إعادة النظر يف متويل األمم املتحدة إذا ما وافق مجلس
األمن عىل قرار بشأن الدولة الفلسطينية .وأضاف أ ّن "الرئيس باراك
أوباما يجب حتى ّأل يفكر يف مثل هذا القرار".
(األيام الفلسطينية)2015/03/23 ،

 2015/03/23أوضحت رئيسة لجنة التحقيق يف االعتداء األخري
عىل غزة صيف  ،2014يف الجلسة الثامنة والعرشين ملجلس حقوق
اإلنسان ملناقشة البند السابع تحت عنوان "حقوق اإلنسان يف فلسطني
املحتلة وباقي األرايض العربية املحتلة األخرى" ،أ ّن إرسائيل ال تزال
ترفض التعاون والسامح لهم بدخول اللجنة واستكامل التحقيقات
وتطالب رئيسة اللجنة من املجلس بتمديد تقديم التقرير لجلسة
حزيران  /يونيو  ،2015وذلك لعدم اكتامل التحقيقات.
(القدس العريب)2015/03/23 ،

 2015/03/23أكّدت القامئة العربية املشرتكة رفضها لــ "األسف"
الذي أبداه رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عىل تحريضه
عىل املواطنني العرب يف االنتخابات اإلرسائيلية .واعتربت أسف
نتنياهو "خطوة جوفاء تهدف إىل رشعنة حكمه العنرصي" .وكان
نتنياهو أعرب عن األسف "لكون الترصيحات التي أدىل بها خالل
حملة االنتخابات قد جرحت مشاعر بعض مواطني الدولة وخاصة
املواطنني العرب" ،مش ًريا إىل أنّه "مل يقصد ذلك" .واعترب نتنياهو نفسه

بغض النظر عن انتامئهم
"رئيس الحكومة لجميع مواطني الدولة ّ
الديني أو العرقي".
(األيام الفلسطينية)2015/03/24 ،

 2015/03/23قال كبري موظفي البيت األبيض ،دينيس ماكدونو:
"إ ّن االحتالل املستمر منذ خمسني عا ًما يجب أن ينتهي" ،قاص ًدا
بذلك االحتالل اإلرسائييل للضفة الغربية وقطاع غزة املستمر منذ
 .1967كالم ماكدونو جاء أمام حشد تجاوز الثالثة آالف شخص من
األمريكيني اليهود املشاركني يف املؤمتر السنوي ملنظمة "جاي سرتيت"
املؤيدة إلرسائيل ،واملناهضة لسياسات رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو.
وقال ماكوندو" :إ ّن الشعب الفلسطيني يجب أن ينال الحق يف
العيش وحكم نفسه بنفسه يف دولة خاصة به تتمتع بالسيادة عىل
أراضيها".
(العريب الجديد)2015/03/24،

 2015/03/23بلغ عدد من أوصوا بتكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة
 67عضو كنيست .ويحظى نتنياهو بدعم حزب "الليكود" اليميني
الذي يتز ّعمه ،وحزب "البيت اليهودي" اليميني املتطرف ،وحزب
"إرسائيل بيتنا" املتطرف ،وحزب "شاس" لليهود املتدينني الرشقيني،
وحزب الئحة التوراة املوحدة لليهود املتدينني الغربيني ،إضاف ًة إىل
حزب "كلنا" الجديد املحسوب عىل تيار ميني الوسط.
(الحياة الجديدة)2015/03/24 ،

 2015/03/24قال الرئيس األمرييك باراك أوباما إ ّن خالفاته مع رئيس
الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو بشأن الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني
ليست شخصية لك ّنها تعتمد عىل خالفات سياسية جوهرية بشأن
السالم يف الرشق األوسط .وأضاف إ ّن من الصعب تص ّور طريق إىل
حل الرصاع عىل أساس قيام دولتني  -وهو ما تسعى إليه واشنطن
ّ
منذ وقت طويل  -بالنظر إىل ترصيحات نتنياهو عشية االنتخابات
رئيسا للحكومة.
اإلرسائيلية بأنّه لن تقام دولة فلسطينية ما دام هو ً
ونتيجة لذلك سيدرس أفضل طريقة إلدارة العالقات اإلرسائيلية
الفلسطينية عىل مدى الفرتة الباقية من واليته.
(رويرتز)2015/03/24 ،

 2015/03/26نص تقرير األمم املتحدة حول األوضاع يف األرايض
الفلسطينية
"وسط تصاعد أعامل القتال والحصار املستمر ،كان عام 2014
عا ًما صاد ًما للماليني من السكان الذين يعيشون يف األرايض
الفلسطينية املحتلة ،حسبام قال مسؤول األمم املتحدة للشؤون
اإلنسانية هناك فيام أصدرت املنظمة تقريرها األخري عن الوضع
عىل األرض .وقال جيمس راويل"استمرار االحتالل يق ّوض قدرة
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الفلسطينيني عىل العيش حياة طبيعية ".وأضاف "إذا أزيلت هذه
العوامل وتغريت السياسات ذات الصلة ،لن تكون هناك حاجة إىل
املساعدات اإلنسانية الدولية" ،مش ًريا إىل أ ّن العام املايض كان "مدم ًرا"
للفلسطينيني يف كلٍ من غزة والضفة الغربية .ويشري تقرير مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،املعنون "حياة مجزأة" ،إىل أ ّن  1.8مليون
شخص يف غزة شهدوا تصعي ًدا يف األعامل العدائية خالل  2014بني
نشطاء فلسطينيني يف غزة والقوات اإلرسائيلية ،مام أ ّدى إىل مقتل
أكرث من  1500شخص من املدنيني الفلسطينيني ،بينهم أكرث من 550
رشد نحو  100ألف آخرين .وإضاف ًة إىل ذلك ،قتل خمسة
طفال ،و ّ
فضل عن حارس أمن .وعالوة عىل
مدنيني إرسائيليني ،بينهم طفلً ،
ذلك ،تباطأت جهود إعادة اإلعامر يف غزة يف أعقاب الرصاع الذي
دام  51يو ًما بسبب استمرار الحصار ونقص التمويل ،عىل الرغم من
أ ّن جهود آلية إعادة إعامر غزة املؤقتة قد مكّنت من استرياد مواد
البناء .وقد أثقلت األزمة املستمرة يف األرايض الفلسطينية املحتلة
جهود اإلغاثة يف األشهر األخرية .ويف الشهر املايض ،ق ّدم السيد راويل
خطة االستجابة اإلسرتاتيجية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لعام
 ،2015يف محاولة لجمع  705ماليني دوالر مطلوبة ملساعدة ماليني
الفلسطينيني يف غزة والضفة الغربية مع تزايد احتياجاتهم اإلنسانية
بشدة .لك ّنه حذّر من أ ّن هناك أيضً ا العديد من الصعوبات العالقة،
مؤك ًدا أ ّن عدم توفري دعم املانحني للخطة سيؤدي إىل النزوح املستمر
ألكرث من  22ألف أرسة ،وحرمان ما يصل إىل  1.6مليون شخص يف
أنحاء األرايض الفلسطينية املحتلة من املاء الكايف وخدمات الرصف
الصحي ،واملساعدات الغذائية .وقد يعيق الحصول عىل الرعاية
الصحية األساسية والتعليم .ويف بيانه الصحفي اليوم ،أضاف السيد
راويل أ ّن مشاكل األرايض الفلسطينية املحتلة ال تنحرص يف غزة ،حيث
يضيق الحصار املستمر الخناق عىل اقتصاد القطاع ويقيّد حركة
سكانها ،ولك ّنها امتدت أيضً ا إىل الضفة الغربية ،مبا يف ذلك القدس
الرشقية .لقد نزح عدد قيايس من الفلسطينيني يق َّدر بنحو 1.215
بسبب هدم املنازل من قبل السلطات اإلرسائيلية ،يف حني استمر
النشاط االستيطاين واملستوطنون يف انتهاك القانون الدويل ،وساهم يف
إضعاف الجانب اإلنساين للمجتمعات الفلسطينية املترضرة" حسبام
قال .ففي عام  ،2014وفقًا ألرقام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
د ّمرت السلطات اإلرسائيلية  590مبنى ميتلكها الفلسطينيون يف
املنطقة (ج) [وهي تشكّل أكرث من  60يف املئة من أرايض الضفة
الغربية حيث تحتفظ إرسائيل بالسيطرة عىل األمن والتخطيط
والبناء] والقدس الرشقية ،مام تس ّبب يف أعىل مستوى من النزوح يف
الضفة الغربية منذ بدأ املكتب مراقبة الوضع بشكل منهجي يف عام
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 .2008وقد أشارت األمم املتحدة أيضً ا إىل أ ّن سياسات التخطيط التي
تط ّبقها إرسائيل يف املنطقة (ج) والقدس الرشقية تواصل التمييز ض ّد
الفلسطينيني ،مام يجعل من الصعب للغاية الحصول عىل تراخيص
بناء .ومع ذلك ،عىل الرغم من التوقّعات القامتة لألرايض الفلسطينية
املحتلة ،يشري تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أيضً ا إىل
مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها أن تساعد عىل تحقيق تق ّدم
عىل األرض ،مبا يف ذلك وفاء إرسائيل بـ"االلتزامات األساسية لحامية
السكان املدنيني الفلسطينيني" ووفاء جميع أطراف الرصاع بالتزاماتها
القانونية يف إدارة األعامل العدائية وفقًا للقانون الدويل".
(موقع األمم املتحدة)2015/03/26،

 2015/03/27وقّع الجرنال ألون نيتسان أم ًرا عسكريًا بتطبيق املبادئ
األساسية للقانون الجنايئ اإلرسائييل عىل الفلسطينيني يف الضفة
الغربية ،يف املحاكم العسكرية اإلرسائيلية .وسيبدأ رسيانه يف األول
من حزيران  /يونيو  ،2015لك ّنه لن يوقف العمل باألوامر والقوانني
العسكرية .التعديالت الجديدة ال تشمل تطبيق تخفيف العقوبة يف
حالة اإلدانة باملساعدة يف تنفيذ املخالفات ،وذلك نزولً عند موقف
الشاباك اإلرسائييل الذي طالب بعدم تطبيق هذا املبدأ يف األرايض
املحتلة ،وذلك ألنّه يعني تخفيف العقوبة إىل النصف .كام أ ّن
التعديل الجديد ال يشكّل تطبيق نصوص قانون "درومي" من العام
أي مسؤولية قانونية أو جنائية ع ّمن يدافع عن
 ،2008الذي يرفع ّ
أرضه ومزرعته وبيته ،وذلك حتى ال يستند الفلسطينيون يف األرايض
املحتلة ،إىل هذا البند يف ص ّد هجامت املستوطنني واعتداءاتهم عىل
ممتلكاتهم وحقولهم ومزارعهم.
(العريب الجديد)2015/03/27 ،

 2015/03/27تنازل املحامي سمري صربي عن دعوى صدر فيها حكم
باعتبار حركة املقاومة اإلسالمية الفلسطينية (حامس) إرهابية ،وذلك
بعد أن طعنت الهيئة التي تدافع عن الحكومة املرصية يف املحاكم
عىل الحكم .وقال يف بيان "أعلن تنازيل عن هذا الحكم تاركًا للقيادة
املرصية حقّها يف اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا ومالمئًا لدورها الريادي
يف املنطقة ".وأضاف أنّه تنازل عن الحكم حتى ال يكون "عائقًا أمام
القيادة السياسية املرصية الستكامل دورها الريادي العظيم يف ملف
املصالحة الفلسطينية".
(رويرتز)2015/03/27 ،

عب روبرت سريي مبعوث األمني العام لألمم املتحدة
ّ 2015/03/27
الخاص لعملية السالم يف الرشق األوسط وخالل تقديم إحاطته األخرية
بشأن عملية السالم أمام مجلس األمن ،عن إحباطه من مجريات
"حل الدولتني رمبا
أي وقت مىض ،معت ًربا أ ّن ّ
عملية السالم أكرث من ّ

التوثيق والتقارير
الوقائع الفلسطينيّة
في الفترة 2015 / 04 / 30 - 2015 / 02 / 28
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انتهى ،أو عىل وشك االنتهاء" .وقال "مبا أنّه يظهر أن ال أحد من
الطرفني اإلرسائييل والفلسطيني عىل استعداد الستئناف املحادثات،
ولعل هذا
فإ ّن عىل املجتمع الدويل تقديم إطار صالح للمفاوضاتّ ،
حل الدولتني".
هو الطريق الوحيد من أجل الحفاظ عل هدف ّ
(العريب الجديد)2015/03/27،

 2015/03/27اعتمد أعضاء مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة ،يف دورته الـ 28املنعقدة يف جنيف ثالثة قرارات خاصة
بفلسطني تض ّمنت "التأكيد عىل حق الشعب الفلسطيني الدائم
وغري القابل للترصف يف تقرير املصري ،والعيش بحرية وكرامة،
وإقامة دولته الفلسطينية املستقلة ذات السيادة الدامئة عىل ثرواتها
ومواردها الطبيعية".
(العريب الجديد)2015/03/28 ،

 2015/03/27قررت إرسائيل اإلفـراج عن أموال الرضائب التي
تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية ،والتي كانت أوقفت سدادها
منذ مطلع العام الجاري ،وتشكّل  %70من اإليرادات العامة ،ر ًدا عىل
طلب السلطة االنضامم إىل املحكمة الجنائية الدولية .وقال مسؤول
إرسائييل" :حيال تدهور الوضع يف الرشق األوسط ،علينا أن نكون
مسؤولني ومنطقيني".
(العريب الجديد)2015/03/27 ،

 2015/03/29أعلن قادة الدول العربية يف ختام القمة العربية يف
رشم الشيخ ،عن الدعم العريب لـ "قرارات املجلس املركزي ملنظمة
كل العالقات السياسية
التحرير الفلسطينية الداعية إلعادة النظر يف ّ
واالقتصادية واألمنية مع إرسائيل (القوة القامئة باالحتالل) مبا يضمن
إجبارها عىل احرتام االتفاقيات املوقّعة واحرتام القانون الدويل وقرارات
الرشعية الدولية ذات الصلة" .وج ّددت القمة دعوة الدول العربية إىل
توفري شبكة أمان مالية بأرسع وقت ممكن مببلغ مئة مليون دوالر
شهريًا لدولة فلسطني" .كام أكّدت "الرفض املطلق والقاطع لالعرتاف
بإرسائيل دولة يهودية" ،وطالبت "باستمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة
مبادرة السالم العربية إلجراء ما يلزم من اتصاالت ومشاورات لحشد
الدعم الدويل إلعادة طرح مرشوع قرار عريب جديد أمام مجلس األمن
خاص بإنهاء االحتالل وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا
الشأن مع الدول األعضاء يف املجلس واملجموعات اإلقليمية والدولية".
وأكّدت أنّه "لن يتحقق سالم دون أن تكون القدس الرشقية املحتلة
عاصم ًة لدولة فلسطني والتأكيد عىل أ ّن القدس هي جزء ال يتجزأ من
األرايض الفلسطينية التي احتلّت العام ."١٩٦٧
(األيام الفلسطينية)2015/03/30 ،

 2015/03/30قررت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية االحتالل يف
القدس ،بناء  142وحدة استيطانية جديدة ،يف مستوطنة "هارحوما"
املقامة عىل أرايض جبل أبو غنيم التابعة ملدينة بيت لحم.
(وكالة وفا)2015/03/30 ،

 2015/04/1أعلنت اللجنة الفلسطينية الوطنية العليا املسؤولة عن
املتابعة مع املحكمة الجنائية الدولية ،أ ّن دولة فلسطني أصبحت
اعتبا ًرا من  1نيسان  /أبريل ،2015عض ًوا رسميًا يف املحكمة الجنائية
الدولية .خالل مراسم االنضامم التي جرت يف جلسة مغلقة مبق ّر
املحكمة الجنائية الدولية يف الهاي ،أكّدت فلسطني التزامها بقيم
القانون الدويل ومبادئه ،وتعاونها الكامل مع املحكمة والتزامها
حقوقها وواجباتها مبوجب نظام روما األسايس ،واصف ًة انضاممها
للمحكمة بـ"التح ّول الها ّم يف حياة الفلسطينيني ،نحو تحقيق
حقوقهم".
(العريب الجديد)2015/04/1،

 2015/04/1اقتحم تنظيم "الدولة اإلسالمية" (داعش) مخيّم الريموك
لالجئني الفلسطينيني ،جنويب دمشق من جهته الغربية ،ليسيطر عىل
شارع الـ 15وشارع مشفى فلسطني ،يف وقت دارت فيه اشتباكات
متقطّعة مع كتائب "أكناف بيت املقدس" التي تحاول بدورها منع
تغلغل التنظيم يف املخ ّيم.
(العريب الجديد)2015/04/1 ،

 2015/04/2اقتحمت مجموعات من املستوطنني ،ومجندات يف
جيش االحتالل بلباسه ّن العسكري املسجد األقىص املبارك من باب
املغاربة بحراسات رشطية معززة ومشددة .وكانت مجموعات
يهودية منضوية يف إطار مؤسسات الهيكل ألصقت منشورات عىل
بوابات املسجد األقىص من الخارج تطالب فيها بإخالء املسجد نهاية
عيد الفصح العربي.
(الحياة الجديدة)2015/04/3 ،

 2015/04/4دعا املجلس الوطني الفلسطيني ،إىل إخراج مخيم
الريموك من دائرة الرصاع والتجاذبات يف سوريا ،مجد ًدا املوقف
الفلسطيني الثابت بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية العربية .ودان
املجلس ،قيام تنظيم "داعش" باقتحام مخيم الريموك وتحويله من
جديد إىل ساحة حرب يدفع مثنها الالجئون هناك.
(وكالة وفا)2015/04/4 ،

 2015/04/6طالب مجلس األمن الدويل بالسامح للمنظامت اإلنسانية
بإدخال املساعدات إىل مخيم الريموك لالجئني الفلسطينيني يف سوريا
الذي يسيطر تنظيم "الدولة اإلسالمية" عىل أجزاء واسعة منه.
(فرانس )2015/04/7 ،24
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 2015/04/7رصد مركز أرسى فلسطني للدراسات عمليات التنكيل
والقمع واقتحام السجون واألقسام التي تصاعدت منذ بداية العام
 ،2015حيث بلغت  72عملية اقتحام خالل الربع األول من العام
مقابل  48عملية تنكيل من الفرتة نفسها خالل العام املايض ،2014
بنسبة ارتفاع وصلت إىل  .%80وقال الناطق اإلعالمي للمركز ،رياض
األشقر إ ّن معظم عمليات االقتحام رافقها فرض عقوبات قاسية عىل
األرسى ،متثّلت يف إغالق الغرف واألقسام وتحويلها إىل عزل ،وفرض
غرامات مالية باهظة تخصم من الكنتني ،وكذلك الحرمان من الزيارة،
والنقل إىل العزل االنفرادي.
(شبكة راية اإلعالمية)2015/04/7 ،

 2015/04/9سادت املسجد األقىص أجواء من التوت ّر ،بعد اعتداء
عنارص من الوحدات الخاصة برشطة االحتالل عىل املصلّني الذين
تص َّدوا القتحامات املستوطنني للمسجد .وكان عرشات املواطنني من
القدس وداخل أرايض عام  1948تدفّقوا عىل املسجد األقىص ،تلبي ًة
لنداءات القيادات والقوى والشخصيات االعتبارية الدينية والوطنية
أي
يف القدس ،إلحباط مخططات منظامت الهيكل ،ومنع إقامة ّ
فعاليات واحتفاالت خاصة يف األقىص ،بعيد "الفصح العربي".
(وكالة وفا)2015/04/9 ،

 2015/04/10استشهاد األسري املحرر جعفر إبراهيم عوض (22
عا ًما) من بلدة بيت أمر شامل الخليل .فالطواقم الطبية مل تتمكّن
من إنقاذ حياة األسري املحرر عوض الذي أدخل قسم العناية املكثفة
نتيجة تدهور وضعه الصحي ،بعد اإلفراج عنه من سجون االحتالل
قبل ثالثة شهور لسوء وضعه الصحي ،حيث أمىض يف سجون
االحتالل أكرث من ثالثة أعوام ،تع ّرض خاللها لإلصابة بعدة أمراض
بعد إعطائه إبر أنسولني بالخطأ يف سجن ايشل يف برئ السبع ،ما أ ّدى
إىل مضاعفات صحية له.
(وكالة وفا)2015/04/10 ،

 2015/04/10أعربت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة
لألمم املتحدة عن قلقها إزاء حاالت االعتقال اإلداري للفلسطينيني
لفرتات طويلة من قبل إرسائيل دون تقدميهم للمحاكمة ،داعية
إرسائيل إىل إنهاء ذلك ،واإلفراج عن الفلسطينيني الذين تعتقلهم.
(األيام الفلسطينية)2015/04/10 ،

 2015/04/13أجرت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية نقاشً ا
من أجل إحداث تغيري حكومي محدود ال يتعدى خمس حقائب،
ومن املتوقع أن يجري التغيري بعد عودة الرئيس الفلسطيني محمود
عباس من الخارج والهدف منه تكليف وزراء أكرث من قطاع غزة.

وأضاف املصدر أ ّن التغيري لن يحتاج إىل توافق بني حامس وفتح ،أل ّن
الرئيس عباس هو من شكّل حكومة الوفاق الوطني.
(العريب الجديد)2015/04/13 ،

 2015/04/14أكّد عضو املكتب السيايس لحركة حامس ،روحي
مشتهى ،أ ّن حركة حامس وكتائب القسام تواصالن العمل بشكل دائم
من أجل تحرير آالف األرسى من السجون اإلرسائيلية ،وأ ّن تحريرهم
وعب عن أمله يف أن تكتمل كافة الجهود التي
أولوية لدى الحركةّ .
تبذلها املقاومة ويفرج عن األرسى .ويقبع يف السجون اإلرسائيلية
ومعتقل ومركز توقيف ،فيام تقبع
ً
 6500أسري فلسطيني ،يف  22سج ًنا
خلف القضبان  24أسرية ،بينه ّن قارصتان ،ومائتا طفل قارص دون س ّن
معتقل إداريًا ،و 14نائ ًبا يف املجلس الترشيعي
ً
الثامنة عرشة ،و480
الفلسطيني ،ووزير سابق.
(العريب الجديد)2015/04/15 ،

 2015/04/15قررت املحكمة العليا اإلرسائيلية تطبيق قانون "أمالك
رشقي القدس،
الغائبني" عىل عقارات سكان الضفة الغربية الكائنة يف ّ
ومصادرتها.
(وكالة وفا)2015/04/16 ،

 2015/04/16قال نائب رئيس املكتب السيايس لحركة حامس،
إسامعيل هنية ،إ ّن قضية التفاوض مع إرسائيل غري موجودة عىل
طاولتها يف هذه املرحلة ،وإنّها ال تفاوض االحتالل.
(فلسطني أون الين)2015/04/16 ،

 2015/04/17أصدر نادي األسري تقري ًرا عن األرسى الفلسطينيني
يف السجون اإلرسائيلية .ووفقًا للتقرير فقد بلغ عدد األرسى حواىل
ستّة آالف أسري ،بينهم  205أطفال و 25امرأة و 13نائبًا يف املجلس
الترشيعي ،إضاف ًة إىل عـرات الحاالت املرضية ،بينها حاالت
صعبة ال توفّر سلطات االحتالل الح ّد األدىن من العالج الالزم لها.
ويق َّدر عدد حاالت االعتقال يف صفوف أبناء الشعب الفلسطيني منذ
عام  1948بنحو  800ألف حالة اعتقال ،كانت ذروتها يف االنتفاضتني
األوىل ( ،)1987والثانية ( .)2000ومن بني األرسى القابعني يف سجون
االحتالل حتى اآلن 30 ،أس ًريا مىض عىل اعتقالهم أكرث من  25سنة،
يف ما يعرف باألرسى القدامى ،وهو مصطلح يطلق عىل من اعتقل
قبل توقيع اتفاق "أوسلو" يف عام  ،1993أقدمهم األسريان كريم
يونس وماهر يونس من داخل الخط األخرض .وصل عدد األسريات
الفلسطينيات إىل  25أسرية يف سجون االحتالل ،من بينه ّن النائب
خالدة جرار ،وأقدمه ّن األسرية لينا الجربوين ومنى قعدان من جنني،
ومىض عىل اعتقالهام  13عا ًما.
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كام وصل عدد األرسى القارصين يف سجون االحتالل (دون عمر 18
عا ًما) إىل  205أطفال ،يتوزعون عىل ثالثة سجون وهي "مجدو" (63
رصا) .وبلغ عدد
رصا) ،و"عوفر" ( 100قارص) ،و"هشارون" ( 42قا ً
قا ً
األرسى اإلداريني يف سجون االحتالل حواىل  450أس ًريا ،ويق ّدر عدد
األرسى املرىض بنحو  600أسري ،بينهم  160يعانون أمراضً ا مزمنة
ويحتاجون إىل الرعاية الصحية الدامئة ،وعدد منهم يقبعون يف
"عيادة سجن الرملة" التي تفتقر إىل أدىن االحتياجات الطبية بشكل
دائم .كام يقبع يف سجون االحتالل  13نائ ًبا يف املجلس الترشيعي،
اعتقلتهم سلطات االحتالل عىل الرغم من الحصانة الربملانية .والنواب
املعتقلون هم :مروان الربغويث ،وأحمد سعدات ،وعبد الجابر فقها،
وحسن يوسف ،وخالدة جرار ،ومحمد النتشة ،ومحمد بدر ،ود .عزيز
دويك ،وعزام سلهب ،ونايف رجوب ،وحسني البوريني ،ومحمد أبو
طري ،ورياض رداد.
(نادي األسري الفلسطيني)2015/04/17،

 2015/04/17قال لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية والتنمية
الدولية الفرنيس" :لدى الفلسطينيني الحق يف دولة دميقراطية ،قابلة
للحياة ،ذات سيادة ،تعيش بسالم إىل جانب إرسائيل ،ويف املقابل،
الحل مه ّدد هذه األيام ،بفعل زيادة االستيطان ،وغياب أفق
هذا ّ
سيايس ،والوضع يف غزة الذي ال تحسد عليه بعد املأساة التي حصلت
يف الصيف املنرصم .وأضاف "تتمثل قناعتنا يف وجوب تطوير الوسيلة،
ونرى أنّه من الرضوري ج ًدا ،من جهة تحديد معايري ملفاوضات ذات
صدقية لتج ّنب العودة إىل نقطة الصفر بعد عقو ٍد من املفاوضات،
ومن جه ٍة أخرى وضع جدول زمني للمفاوضات ،ومن املفرتض أن
يكون هذا دور مجلس األمن ونحن نعمل فيه .إضاف ًة إىل هذا اإلطار،
يع ّد هذا األمر من مسؤولية املجتمع الدويل – األعضاء الدامئني يف
مجلس األمن ،وجامعة الدول العربية ،واالتحاد األورويب – من خالل
التوصل إىل هذا االتفاق".
مصاحبة األطراف حتى ّ
(األيام الفلسطينية)2015/04/18 ،

 2015/04/19اقتحمت مجموعات من املستوطنني اليهود يتق ّدمها
عدد من "الحاخامات" ،املسجد األقىص املبارك من باب املغاربة،
بحراسات مع ّززة من عنارص الوحدات الخاصة برشطة االحتالل.
(وكالة وفا)2015/04/19 ،

 2015/04/20جرى التصويت لفائدة قرارين يتعلقان بفلسطني
من قبل اللجنة املختصة يف املجلس التنفيذي لليونسكو.
والقرار األول بعنوان "فلسطني املحتلة" ويتض ّمن فقرات تتعلق
بالقدس املحتلة مبا يف ذلــك الحرم الرشيف وبــاب املغاربة
ومهمة املتابعة االستجابية للقدس ،وكذلك بيت لحم والخليل

وإعادة إعامر غزة .وكانت نتيجة التصويت عىل القرار 29 :صوتًا
مع  3أصــوات ض ـ ّد ،هي الواليات املتحدة ،وأملانيا ،وتشيكيا.
أ ّما عنوان القرار الثاين ،فكان "املؤسسات التعليمية والثقافية يف
األرايض العربية املحتلة" .وتتعلق الفقرتان السابعة والثامنة منه
بجدار الفصل العنرصي يف وادي كرميزان جنوب القدس يف منطقة
بيت لحم .وجاءت نتيجة التصويت عىل القرار الثاين كام ييل47 :
صوتًا مع ،ودولة واحدة ض ّد هي الواليات املتحدة .ومن املتوقّع أن
يت ّم اعتامد القرارين بصورة نهائية يف ختام أعامل املجلس التنفيذي.
(األيام الفلسطينية)2015/04/22 ،

 2015/04/22اقتحم نحو ثالثني يهوديًا متطرفًا باحات الحرم القديس
الرشيف عىل فرتات متباعدة ،دون أن تتحقق دعوات أطلقتها
جامعات متطرفة لتنفيذ اقتحامات حاشدة لباحات األقىص.
(الجزيرة نت)2015/04/22 ،

 2015/04/22تب ّنت اليونسكو قرار األردن وفلسطني املدعوم من
املجموعة العربية واإلسالمية املتعلق بالتعريف األردين واإلسالمي
التاريخي الثابت للمسجد األقىص املبارك بأنّه كامل الحرم القديس
الرشيف إضاف ًة إىل اعتبار منطقة باب املغاربة جز ًءا ال يتجزأ منه.
والقرار يطالب إرسائيل بالتزام قرارات الرشعية الدولية وقرارات
"اليونسكو" املتعلقة برتاث القدس القدمية وأسوارها ،والتي أُدرجت
عىل الئحة الرتاث العاملي من قبل األردن منذ عام  ،1981والرتاث
امله ّدد بالخطر منذ عام .1982
(الغد)2015/04/23 ،

 2015/04/23وعد نائب الرئيس األمرييك جو بايدن ،خالل حفلة
نظمت مبناسبة ذكرى قيام دولة إرسائيل ،بتسليم إرسائيل مقاتالت
"جوينت سرتايك فايرت أف "35-عالية املستوى ملساعدتها يف الحفاظ
عىل تف ّوقها العسكري يف الرشق األوسط .وقال بايدن إ ّن إرسائيل هي
الدولة الوحيدة يف الرشق األوسط التي متتلك هذه املقاتلة املنتمية
إىل الجيل الخامس.
(الحياة)2015/04/24 ،

 2015/04/23شارك آالف الفلسطينيني ،يف قرية الحدثة املدمرة
قرب طربيا يف الجليل يف "مسرية العودة" التي تنظمها جمعية الدفاع
عن حقوق املهجرين بالتزامن مع الذكرى السابعة والستني لقيام
إرسائيل.
(األيام الفلسطينية)2015/04/24 ،

 2015/04/25ثالث رشطيات أصنب جراء تع ّرض مجموعة من رشطة
االحتالل للدهس من قبل سيارة الذت بالفرار يف حي الطور بالقدس املحتلة.
(الحياة الجديدة)2015/04/26 ،
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أي
 2015/04/26نفت حركة املقاومة اإلسالمية حامس ،وجود ّ
اتصاالت مبارشة مع إرسائيل ،للوصول إىل اتفاق تهدئة طويل األمد
بني الجانبني ،وذلك بعد أن كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أ ّن
إرسائيل تجري حوا ًرا مع حركة حامس اإلسالمية ،للوصول إىل اتفاق
تهدئة طويل األمد بني الطرفني.

 2015/04/28فشل مجلس األمن الدويل يف إصدار بيانٍ رئايس أو
حتى صحفي ،تعليقًا عىل ملخص التقرير الذي ق ّدمه األمني العام
لألمم املتحدة ،بان يك مون ،حول رضب قوات االحتالل اإلرسائيلية
منشآت األمم املتحدة يف غزة ،خالل الحرب األخرية عىل القطاع يف
متوز  /يوليو . 2014

 2015/04/27أعلنت منظمة "السالم اآلن" اإلرسائيلية أ ّن إرسائيل
طرحت املناقصات لبناء  77وحدة سكنية استيطانية يف القدس
الرشقية .وأوضحت املنظمة أ ّن  36من هذه الوحدات ستطرح يف
حي "نفيه ياكوف" .بينام ستطرح  41وحدة يف حي بسغات زئيف
االستيطاين.

حض مبعوث األمم املتحدة الجديد لعملية السالم يف
ّ 2015/04/30
الرشق الوسط نيكوالي مالدينوف الفصائل الفلسطينية عىل الوحدة.
ودعا إرسائيل إىل رفع حصارها عن غزة ،خالل زيارته األوىل للقطاع .قال
مالدينوف" :أمتنى أن تكون األمم املتحدة قادرة عىل دعم جهود الفصائل
الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية التي يحتاج إليها الجميع".

(العريب الجديد)2015/04/26 ،

(روسيا اليوم)2015/04/27 ،

(العريب الجديد)2015/04/29 ،

(الحياة الجديدة)2015/05/1 ،

