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 اليوميات الفلسطينية
 2019 مارس/ آذار

 1/3/2019 ،الجمعة

 ب خةل  حصة  رئيس الحكومةة اإلسةرائيلّيةب ينيةامين نتنيةا و أنصحيفة معاريف اإلسرائيلّية  ذكرت
ضةمانات ثلثةة ب علة  28/2/2019لقائه الرئيس الروسة،ب اللديميةر يةوتينب الة، موسةكوب اءريعةا  

إلةة  شةةين الن ةةاظ السةةور ب  S-300أو 300–أس ة صةةواري تتعلّةةب يسةةوريةب  ةة،ن عةةدظ نقةة  من ومةة
نشا  طاقظ سياس، روس، إسرائيل، إلخراج القوات اءشنيية "الت، دخلةت إلة  سةورية قية  الحةر   وا 

 1.ر حرية عم  إسرائيلية ال، سوريةاء لية"ب ياإلضاالة إل  استمرا
  قريةةةر مشلةةةس حقةةةوب ب تغةةةرينيلت شايسةةةون "عملية السةةةلظة"الخةةةا  لةةة اءمريكةةة،الميعةةةو  وصةةةف

 "إسةرائي "يشةنن ارتكةا   Human Rights Council United Nations لةد  اءمةظ المتحةد  اإلنسةان
 ."إسةةرائي " ضةةدّ  علةة  حةةدود قطةةا  غةةز ب يننةةه "متحيةةز" "مسةةير  العةةود "خةةل  اإلنسةةانية  شةةرائظ ضةةدّ 

  شدو  أعماله ال، تغريد  له عير تويترب المشلس يتخصي  يند يشك  دائظ عل بغرينيلت اتهظو 
تصةرف يتهةور واسةتخفاف تحركةة حمةاس علة  أن  غةرينيلتشةدد و  ."إسةرائي " ال، ك  شلسة ضةدّ 

وغيةةةر  بالتةةة، وصةةةفها يننهةةةا "غيةةةر سةةةلمية بيالحيةةةا  اليشةةةرية مةةةن خةةةل  تحريضةةةها علةةة  الت ةةةا رات
 2مدنية".

 2/3/2019 ،السبت

  مفةةر مةةن حةةر  رايعةةة وأخيةةر  علةة  إنةةه ال  لييرمةةانبدور شةةاإلسةةرائيل، السةةايب أالي دالا الةةقةةا  وزيةةر
خةةل  نشةةاط ثقةةاال، الةة، تةة   لييرمةةانب وأضةةاف قطةةا  غةةز ب لكسةةر أ  قةةو  لةةد  الفلسةةطينيين  نةةا .

يمانهظ وأملهظ يةنن  ب قائًلنأيي  " نا  الرصة لتسوية دائمة ال، غز ب لكن يش  أن نكسر إرادتهظ وا 
 3ما". يرموننا ال، اليحر يوماً 

  سةلطات االحةتل  أن ، للةدالا  عةن اءرو ومقاومةة االسةتيطان تقريةر أصةدرا المكتة  الةوطنذكر
مخططًا استيطانيًا لمخزون احتياط، من مساكن المستوطنين ال، القدس المحتلة  أعّدت اإلسرائيل،

وحةد  اسةتيطانية سةنويًا.  2,500ألف وحد  استيطانية شديد ب يمعد   125ب يإقامة 2040 سنةحت  
وحةةةد   9,945يكفةةة، لفتةةةر  قادمةةةةب ويتضةةةمن إقامةةةة  االحتيةةةاط، إن المخةةةزون السةةةكن،ّ تقريةةةر وقةةةا  

 اونةةوّ    رمةةات شةةلومو.مسةةتعمر اسةةتيطانية الةة،  وحةةد  1,200و بيلةةوش  مسةةتعمر اسةةتيطانية شديةةد  الةة، 
مخططةةةًا  62إلةةة  أن مةةةا يسةةةم  شةةةركة حمايةةةة الطييعةةةة اإلسةةةرائيلية كشةةةفت النقةةةا  عةةةن أن  التقريةةر

، الضةخظب قيةد الينةا ب وسةتة منهةا الة، مرحلةة التةوطينب استيطانيًاب ضةمن  ةذا المشةرو  االسةتيطان
مخططًا طور التشهيز.  270مخططًا التراخي  اللزمة ليد  التنفيذب اليما يشتاز  220يينما ينت ر 
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تنفذ سةلطات االحةتل  مخططةًا خطيةرًا للسةيطر  علة  منطقةة اءغةوارب يعةد مصةادر  أكثةر مةن كما 
 4.التقريرب والب وطرد أصحايها بلفلسطينية اليهامن اءراض، ا (2ألف ظ 600) دونظ 600

  يإنشةا  صةندوب وقفة، لضةمان التموية  المسةتداظ ءنشةطة  قةراراً  التعةاون اإلسةلم، من مةةاعتمدت
 اءمين العاظ للمن مة يوسف ين أحمد العثيمينوقا   ودعظ اللشئين الفلسطينيين. بونروااءوكالة 

عةةةظ اللشئةةةين الفلسةةةطينيين تحةةةت م لةةةة الينةةة  اإلسةةةلم،  دالةةةه د ماليةةةاً  يمثةةة  وعةةةا ً "إن الصةةةندوب 
وأوضةةا العثيمةةين أن  ةةذا  للتنميةةة )مقةةرا السةةعودية( يهةةدف شمةةن اءمةةوا  مةةن الةةدو  والم سسةةات".

القرار اتخذته المن مةة خةل  اشتمةا  مشلةس وزرا  الخارشيةة للةدو  اءعضةا  الة، المن مةة خةل  
 2/3/2019.5و 1عل  مد  يوم، ماراتية أيو  ي، ب والذ  استضاالته العاصمة اإل46 دورته الة

 3/3/2019 ،األحد

  ّإسةةرائي " شةةشنتالحاليةةة  اءمريكيةةةأن اإلدار  علةة   محمةةود عيةةاس ةالفلسةةطيني السةةلطة رئةةيسد شةةد" 
انحياز ا وعدظ أ ليتها لرعايةة المفاوضةاتب يعةد أن  وأنها أثيتتعل  التصرف كدولة الوب القانونب 

يمواصةلة نشةاطاتها  "إسرائي ة"ب ونقلت سفارتها إليهةاب وسةمحت لة"إسرائي ة"اعترالت يالقدس عاصمة ل
اءونرواب و و اءمر الذ  شعلنا نرالو "صفقة القةرن"ب وكالة االستيطانيةب وقطعت المعونات عن 

 6الت، ال تستند إل  الشرعية الدوليةب وتهدف لتصفية قضيتنا.

  يةةة مريكشةه اإلدار  اءصةةائ  عريقةاتب إن مةةا تروّ  أمةةين سةر اللشنةةة التنفيذيةة لمن مةةة التحريةرب قةا
وصةةياغة "حلةةو  واقعيةةةة وعادلةةة لحيةةةا  أالضةة "ب ومةةا تشةةةيعه مةةن أن الصةةةفقة  "صةةفقة القةةةرن"حةةو  
لهةةو تضةةلي  سياسةة، متعمةةدب  بوحريةةة الفةةر  والعيةةاد  والكرامةةة" بمفةةا يظ "الحريةةة إيشةةاد إلةة تهةةدف 
شرين الرواية التوراتية اليهودية لمدينة القدس ن الهدف من  ذا الخطة تكريس االستعيادب وتإحي  

  7ب تحت ذريعة حرية العياد  وغير ا.المسشد اءقص  خصوصاً واءماكن المقدسة اليهاب و 
  ًرئةيس مشلةس أوقةاف القةدسب الشةي   كة  مةن يإيعاد أصدرت السلطات اإلسرائيلية ال، القدسب قرارا

ب والشةي  نةاشا لمةد  أريعةين يومةاً  ر قةوسمدير ناد  اءسير ال، القدس ناصةو  عيد الع يظ سله ب
 8.شهورب عن المسشد اءقص  أريعةيكيرات لمد  

 باً انتهاكةة 2,535 علةة  الضةةفة الغرييةةةب يمةةا اليهةةا شةةرق، القةةدسب يلةةم مشمةةو  االنتهاكةةات اإلسةةرائيلية 
صاية واعتقا  عدد من الفلسطينيينب ياإلضاالة إل   ب2019اليراير شياط/ خل  شهر  شملت قت  وا 

تدا ات مستوطنينب وعمليات مدا مةب واقتحاظ مناطب ومناز ب ومنن سفرب ومصادر  العديد من اع
أن من  أعدته الدائر  اإلعلمية لحركة حماس يالضفةب بتقريروأورد  مقدسات. انتها الممتلكاتب و 
 190ة لمةدن الضةفة كاالةةب ومدا مة اً اقتحامة 573ب تنفيةذ قةوات االحةتل  ات اإلسرائيليةيين االعتدا 

قامة منزالً  عملية إطةلب نةارب  113ب وتنفيذ منشن  56و منزالً  14ب و دظ اً وم قت اً ثايت اً حاشز  366ب وا 
 24.9ب اليما كان عدد الممتلكات المصادر  تداً  عل  دور العياد  والمقدساتاع 30و
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   وات سةةن ب يعةةد أريةةنالةة، السةةعودية إلةة  اءراضةة، المقّدسةةة غةةز انطلقةةت أو  رحلةةة عمةةر  مةةن قطةةا
10  إغلب معير رالا الير  الحدود .متواصلة من التوقف يسي

 

  سةةةام، مشعشةةةنب إن أالغانسةةةتان تيرعةةةت يمليةةةون دوالر  اونةةةرو اءقةةةا  النةةةاطب الرسةةةم، ياسةةةظ وكالةةةة
  11وكالة.اللميزانية 

 شةةونحالنةةاطب ياسةةظ وزار  الخارشيةةة اإلسةةرائيليةب عمانوئيةة  ن  رّحةة Emmanuel Nahshon يقةةرار 
يسةي  وقةةف إعلناتهةةا  بن يةة،أيةةر ية، إد عقةود اسةةتثمارية مةةن شةركة يةةشمتيةة مريكءواليةة تكسةةاس ا

 12ات يالضفة الغريية.مستعمر ليين الشقب السكنية ال، ال

  إن قةةةرار دمةةةي قنصةةةليتها العامةةةة لشةةة ون الفلسةةةطينيين مةةةن سةةةفارتها  اءمريكيةةةةقالةةةت وزار  الخارشيةةةة
الغريية أو  اليات المتحد  يشنن القدس أو الضفةال، سياسة الو  الشديد  يمدينة القدس ال يعن، تغيراً 

الواليةةات المتحةةد  تواصةة  عةةدظ اعتمةةاد أ  موقةةف مةةن قضةةايا الوضةةن ب مشةةدد  علةة  أن قطةةا  غةةز 
ن عمليةةة دمةةي القنصةةلية مةةن إ لهةةابالةة، ييةةان  بالنهةةائ،ب يمةةا الةة، ذلةة  مسةةنلة الحةةدود. وقالةةت الةةوزار 

نه سيكون ا  و  ب4/3/2019 اإلثنين يوظواحد ب ستشر  يلوماسية يالسفار  اءمريكية يالقدس ال، يعثة د
أثنةةا  عمليةةة الةة، يلوماسةة، والخةةدمات القنصةةلية اءمريكيةةة ي نةةا  ثمةةة اسةةتمرارية كاملةةة للنشةةاط الد

يلوماسية والقنصلية الت، كانت ت ديها يواص  ممارسة كاالة المهاظ الدتسم كد  أنها  بالدمي ويعد ا
 13السفار  اءمريكية ال، القدس.

 4/3/2019 ،ثنينال 

  أحةةةد ما  باثنةةةين مةةةن شنةةةود االحةةةتل س عةةةد عةةةدب ياً وأصةةةي  ثالةةة  الشةةةر  اثنةةةان اللسةةةطينياناستشةةةهد
 14ال، قرية كفر نعمة الواقعة غر  راظ هللا. بضايط

  إن قيةةاظ اإلدار  اءمريكيةةة يتنفيةةذ  بلهةةا لمن مةةة التحريةةر الفلسةةطينية الةة، ييةةان التنفيذيةةةقالةةت اللشنةةة
 ايتةةدا  مةةن يةةوظ ب1844 سةةنةب التةة، االتتحةةت القةةدسلقنصةةلية اءمريكيةةة الةة، قرار ةةا الخةةا  يةةإغلب ا

وصةلت إليهةا اإلدار  اءمريكيةة الة، ضةةر   الصةةفاقة التة،ر عةن مةد  إنمةا يعّية ب4/3/2019 اإلثنةين
سهمت يصياغتهاب وتنكر لحقوب شعينا التاريخية وللمواثيب والقةوانين أقرارات الشرعية الدولية الت، 

 15يإنها  االحتل  اإلسرائيل،. الفلسطين، شع ال الدولية يحبّ 
  حمةةةاس إسةةةماعي   نيةةةة إن علقةةة الحركةةةة يالدولةةةة المصةةةرية السياسةةة، لحركةةة  المكتةةة قةةا  رئةةةيس

وأكد  أو أثمان تدالعها. بأو شروط بتشاوزت النقانب ودخلت ال، عمب استراتيش،ب دون أ  عوائب
لةة تضةمنت أريعةة مسةاراتن اللقةا ات مةن الطوي مصةر خةل  لقةا  مةن اإلعلميةينب أن زيةار  ب نية

المسة ولين المصةريينب والمسةةار الةداخل، لحمةةاس واشتماعةات قيادتهةةاب وتمتةين العلقةةة مةن الشةةع  
ح  نية يةنن العلقةة مةن وصرّ  المصر ب والمسار الوطن، ياللقا  من القياد  الفلسطينية ال، الخارج.
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ر االسةةتراتيش،ب وتشةةاوزت النقةةان الةة، مصةةر دخلةةت الةة، الضةةا  اليحةة  الةة، االسةةتراتيشيات والحةةوا
 16عير توسين واستحضار المساحات الواسعة والمشتركة. بالتفاصي  واليوميات

  مةةن احتمةةا  حةةدو  تصةةعيد أمنةة، اإلسةةرائيلية اإلسةةرائيل، حةةّذر الحكومةةة  شةةينالأن  ةةترتس ذكةةرت
للكنيسةةةتب الةةة، الضةةةفة الغرييةةةةب يسةةةي  قةةةرارات تتخةةةذ ا الحكومةةةة علةةة  خلفيةةةة االنتخايةةةات العامةةةة 

الةة، سةةياب شةةين ال. وأشةةار 1967سةةنة  الةة، اءراضةة، المحتلةةة ، ويسةةي  الوضةةن االقتصةةاد  السةة
 قةةرار خصةةظ نصةةف مليةةار شةةيك إلةة   أن تقةةود إلةة  تصةةعيدب شةةننهاالقةةرارات اإلسةةرائيلية التةة، مةةن 

يةزعظ دالعهةا رواتة  اءسةر   بمن عائدات الضرائ  للسةلطة الفلسةطينية مليون دوالر( 137.5)نحو 
]السةةةلطة ن "القيةةةاد  الحاليةةةة أونقلةةةت الصةةةحيفة عةةةن مصةةةادر الةةة، أشهةةةز  اءمةةةنب  ر الشةةةهدا .وأسةةة

إسرائي "ب و ذا اءمر أد  إل  "أزمة  وتمتنن عن القياظ يخطوات ملموسة ضدّ  بضعيفةالفلسطينية[ 
ثقةة" مةن سةةكان الضةفة. وأضةاف أن  ةةذا اءزمةة يمكةن أن تةة د  إلة  انقةل  الةة، السةلطةب وكةةذل  

وقالةةةةت الصةةةةحيفة إنةةةةه والقةةةةًا لتقةةةةديرات   أعمةةةةا  عنةةةةف يةةةةين الفلسةةةةطينيين الةةةة، الضةةةةفة. إلةةةة  انةةةةدال
للشةةتعا  يشةةك  كييةةرب المسةة ولين الةة، شهةةاز اءمةةن اإلسةةرائيل، الةةإن الوضةةن الةة، قطةةا  غةةز ب قايةة  

 17وحماس. "إسرائي "تصعيد يين الإل  وشود احتما  كيير ي  شير م
   أن حكومةة يقيةادتهظ لةن تنسةح  مةن مرتفعةات  رائيليةاالنتخايية اإلس كاحو  الالان قائمةأعلن قاد

 أحةةاد ارتيةةاط  الشةةوالن السةةور  المحتةة . كمةةا شةةا  الةة، يرنةةامي القائمةةة السياسةة، أنةةه لةةن يكةةون الةة ّ 
غةةور و منةةاطب اسةةتراتيشيةن كتةة  االسةةتيطانب  أريةةنالشانةة  مةةن الضةةفةب ولةةن يكةةون انسةةحا  مةةن 

يعمةةةة  علةةةة   إقليمةةةة،ميب إلةةةة  عقةةةةد مةةةة تمر القةةةةدس ومرتفعةةةةات الشةةةةوالن. ويةةةةدعو اليرنةةةةاو اءردنب 
 18االنفصا  عن الفلسطينيين.

   ال، تقرير شةهر ب إن االحةتل  اإلسةرائيل،  بالدولية ال، من مة التحرير العلقاتقالت دائر
اعتقةة  مةةا يزيةةد عةةن و ب 2019ب خةةل  شةةياط/ اليرايةةر آخةةرين 761ب وأصةةا  اللسةةطينيين 8قتةة  
 19.اللسطينياً  517

  ب خةةةل  د  حلةةةو  يالقةةةدسب يةةةنن سةةةلطات االحةةةتل  اإلسةةةرائيل، أصةةةدرتوا معلومةةةاتأالةةةاد مركةةةز
 المركةز وأضةاف أو القةدس القديمةة". بقرار إيعاد عن "المسشد اءقصة  133 ب2019اليراير  شياط/

آخةةرين مةةن مةةو ف،  9ونائةة  مةةدير أوقةةاف القةةدسب و بأعلةة   يئةةة دينيةةة شةةملتأن قةةرارات اإليعةةاد 
حية  اعتقلةت والحقةت شةرطة االحةتل  الحةراس الةذين قةاموا  دائةر  اءوقةاف مع مهةظ مةن الحةراسب

اعتقلوا خل  الفتةر   170حو نمقدسيًاب منهظ  229ن المركز أنه رصد اعتقا  وييّ  يفتا يا  الرحمة.
  20.ب عق  االعتصامات ال، يا  الرحمةاليراير/ شياط 28-18الواقعة ما يين 

  ّب الةة، عّمةةانب علةة  رالةةو مخططةةات 29ة لعريةة، الةةلمةة تمر االتحةةاد اليرلمةةان، ا الختةةام،د الييةةان شةد
تصفية القضية الفلسطينية والب حلةو  مشتةزأ ب وضةرور  اتخةاذ تةدايير للحيلولةة دونهةاب وأعلةن تينة، 
نهةا  كة  الخلالةات  بتشكي  لشنة يرلمانية عريية تيح  من اءطراف الفلسطينية سةي  المصةالحة وا 
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الة، ختةاظ المة تمر الةذ  ع قةد  باليرلمانةات العرييةة وأكةد ر سةا  وتوحيد المواقف لمواشهة االحتل .
ب أ مية مواصةلة دعةظ وكالةة "القدس العاصمة اءيدية لدولة اللسطين" عل  مد  يومين تحت شعار

 ."النهةةائ، الحةة ّ "العةود  والتعةةويو ضةةمن ملفةات  اءونةرواب لتقةةديظ خةدماتها وعةةدظ التنةةاز  عةن حةةبّ 
قالةةةت و  ."إسةةةرائي "شميةةةن أشةةةكا  التقةةةار  والتطييةةةن مةةةن  وأكةةةد الييةةةان قةةةرارات القمةةةظ العرييةةةة يوقةةةف

 طلةة  يعةةد بوقةةن الةة، الشلسةةة الختاميةةة قييةة  إقةةرار الييةةان الختةةام، مصةةادر نياييةةة أردنيةةة إن خلالةةاً 
 21ب من الييان الختام،."إسرائي "مصر واإلمارات والسعوديةب يإسقاط يند منا ضة التطيين من 

  ّصةةةلة المشةةةاركة الةةة، يرنةةةامي "منسةةةب اءمةةةن اءمريكةةة،"قةةةت دو  عةةةد ب مةةةن ضةةةمنها تركيةةةاب مواعل 
Program Coordinator Security Clearance Jobs, Employment (Indeed)  ًمةةن  ب انطلقةةا
قالةةةت مصةةةادر و  القنصةةلية اءمريكيةةةة العامةةةة الةةة، القةةدس المحتلةةةةب يعةةةد دمشهةةةا يالسةةفار  اءمريكيةةةة.

إن تركيةةةا وكنةةةدا ويريطانيةةةاب أيلغةةةت  بو يلوماسةةةيةب رالضةةةت الكشةةةف عةةةن اسةةةمهاب لوكالةةةة اءناضةةةيد
 أن المصادر ذكرتو  .دميعملية اليرنامي يعد الالواليات المتحد  أنه لن يكون يإمكانها العم  ال، 

 ةةذا اإلشةةكالية". ويشةةم   العم  علةة  حةة ّ ة"يةة وعةةد ديفيةةد الريةةدمان "إسةةرائي "السةةفير اءمريكةة، لةةد  
ةب ومسةاعد  وزار  الداخليةة الفلسةطينيةب الة، عمليةة اليرناميب تدري  قوات اءمةن الةوطن، الفلسةطيني

22خطيط االستراتيش، لينا  القدرات.الت
 

 5/3/2019 ،الثالثاء

  الةةة،  بالقةةةادرأكةةةد عضةةةو مشلةةةس اءوقةةةاف والشةةة ون والمقدسةةةات اإلسةةةلمية الةةة، القةةةدسب حةةةاتظ عيةةةد
لمحتلةةةب تصةريا للصةةحفيين عقة  انتهةةا  الشلسةة الطارئةةة لمشلةس اءوقةةاف اإلسةلمية الةة، القةدس ا

أن "المشلس لن يرد عل  محاكظ االحتل  اإلسرائيل، يشنن مصل  يا  الرحمةب وسييق  المصل  
 23مفتوحًا أماظ المصلين".

 ،نةةةه أعةةةاطف الطراونةةةة  اءردنةةة،ب رئةةةيس مشلةةةس النةةةوا و  بأعلةةةن رئةةةيس االتحةةةاد اليرلمةةةان، العريةةة
 ن اللشنةةة تضةةظّ ألسةةطينيةب و ال - سةةيترأس لشنةةة يرلمانيةةة عرييةةةب تسةةع  لتحقيةةب مصةةالحة اللسةةطينية

ترتية  الييةت الةداخل، الفلسةطين، أسةةاس  أن ين الفلسةطين، والكةويت،ب م كةةداً الة، عضةويتها اليرلمةان  
 24.اإلسرائيل،للوقوف يمواشهة المحت   بوقو  للموقف العري،

  الحملةةة الدوليةةة للعةةود  إلةة  اللسةةطين" يةةالتزامن الةة، كةة  مةةن ب ن متةةه لةة،قةةا  مشةةاركون الةة، لقةةا  دو"
 نوقطا  غز ب تحت عنوانن "مسلمون ومسيحيون ال، مواشهةة التطييةن" (ييروت)اصمة اللينانية الع

إن "التطييةةةن مةةةةن الكيةةةةان الصةةةةهيون، )إسةةةرائي ( يكةةةة  أشةةةةكاله" يمثةةةة  "خيانةةةة تتمةةةةا   مةةةةن اإلشةةةةراظ 
 25".ومعنوياً  الصهيون،"ب ودعوا إل  دعظ الشع  الفلسطين، "مادياً 

 شاوين أوغلوب إن تركيا ال، طليعة المداالعين عةن القةدس. وقةا   قا  وزير الخارشية الترك، مولود
شةاوين أوغلةةوب الة، كلمةةة ألقا ةا أمةةاظ تشمةن شمةةا ير  عقةة  زيةار  قةةاظ يهةا لسةةوب شةعيية الةة، واليةةة 
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أغةةر  شةةرق، الةةيلدن "ال أتحةةد  عةةن اليلةةدان اإلسةةلمية الشةةقيقة التةة، تقةةف معنةةا الةة، الةةدالا  عةةن 
عرييةةة تخشةة  مةةن الواليةةات المتحةةد ب تمةةارس الضةةغوط علةة  اءردن القةدس"ب مشةةيرًا إلةة  أن "يلةةدانًا 

واللسةةةطين". وقةةةا  "مةةةا  ةةةو الخيةةةر الةةةذ  سةةةينت، مةةةن  ةةة ال  الةةةذين ينسةةةون القةةةدس ويةةةاق، القضةةةايا 
 26المقدسة؟".

  ّ مةن مقراتهةا إلة  شةرق، القةدس المحتلةةب  أكد االتحاد اءوروي، التزاظ الدو  اءعضةا  يعةدظ نقة  أ
وقةةا  المتحةد  ياسةةظ  يةةة اءخيةر  يةدمي قنصةةليتها مةن سةةفارتها الة، القةدس.مريكعلة  الخطةو  اء رداً 

االتحةةاد اءورويةة، شةةاد  عثمةةانب الةة، تصةةرياب إن االتحةةاد متمسةة  يموقةةف الةةدو  اءوروييةةة الةةذ  
 27ي كد أن شرق، القدس أرو محتلةب وموقفه لن يتغير.

 ية ريتشةارد الولة ب قا  منسب اءمظ المتحد  لحقوب اإلنسان ال، اءراض، الفلسةطينRichard Falk ب
 وأضةةاف .اإلسةةرائيل،إن الفلسةةطينيين ضةةحية للتمييةةز واءعمةةا  اإلشراميةةة تحةةت سياسةةة االحةةتل  

الةة، اللسةةطين يمكننةةا الحةةدي  عةةن سياسةةة اءيرتهايةةد "الفصةة  العنصةةر "ب ءن السةةكان  قةةائًلنالولةة  
 28صل،.الفلسطينيين معزولون ويتعرضون لسياسة تعسفية داخ  يلد ظ اء

  مليةين  7 سام، مشعشن أن اليايان دعمت ميزانية الوكالة يةة اءونرواأعلن الناطب الرسم، لوكالة
29 دوالر إضااليةب لصالا اللشئين الفلسطينيين ال، سورية ولينان.

 

   رئةةيس الةةوزرا  ينيةةامين نتنيةةا و يإصةةدار أمةةر يةةإخل   يينيةةت نفتةةال، وزيةةر التعلةةيظ اإلسةةرائيل،طالةة
دور لييرمةةان شةةالسةةايب أالي دالا متهمةةًا نتنيةةا و ووزيةةر الةة باءحمةةر اليدويةةة شةةرق، القةةدس الخةةانقريةةة 

تحةةةذيرا لهمةةةا يةةةنن التنشيةةة  سيصةةةّع  مةةةن المهمةةةة  مةةةن رغظيةةةاليةةةدعظ تنشيةةة  عمليةةةة الهةةةدظ سةةةايقًاب 
 30الحقًا.
 6/3/2019 ،األربعاء

  السةةامية لحقةةوب اإلنسةةان ميشةةي  ياشةةيليت المتحةةد اءمةةظ  مفوضةةةقالةةت Michelle Bachelet الةة،ب 
إن الحصةار ب إل  مشلس حقوب اإلنسةان الة، دورتةه اءريعةين 2018 سنةخل   مكتيهاعم   تقرير

مةن سةكان القطةا   %50أد  إل  تد ور اقتصاد ب حي  يعةان، أكثةر مةن  لقطا  غز اإلسرائيل، 
 علةةة  السةةةكانمةةةن  %70مةةةن اليطالةةةةب وترتفةةةن  ةةةذا النسةةةية يةةةين الشةةةيا   كمةةةا يعتمةةةد أكثةةةر مةةةن 

 المسةةةاعدات اإلنسةةةانية. وأضةةةاالتن "يمكةةةن القةةةو  إن المنةةةتي الرئيسةةة، القتصةةةاد غةةةز   ةةةو اليةةةنس".

العةةود  الكيةةر ب أشةةارت ياشةةيليت إلةة  نتةةائي لشنةةة التحقيةةب التايعةةة لمشلةةس  اتوياإلشةةار  إلةة  مسةةير 
حقوب اإلنسانب حية  ذكةرت أن الم ةا رات "قويلةت يةالقو  المميتةة وغيةر المتناسةية مةن قية  قةوات 

ءمةةن اإلسةةرائيليةب ممةةا أد  إلةة  ارتفةةا  حصةةيلة القتلةة  والشرحةة ". وأعريةةت ياشةةيليت عةةن خييةةة ا
والةةة، الضةةةفة  مةةةن  ةةةذا القضةةةايا الخطيةةةر  للغايةةةة التةةة، أثيةةةرت. ء ّ  "إسةةةرائي "أملهةةةا لعةةةدظ معالشةةةة 

ات علةة  شميةةن شوانةة  الحيةةا  اليوميةةة للفلسةةطينيينب مسةةتعمر إلةة  تةةنثير ال ياشةةيليت الغرييةةةب أشةةارت
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مةةةا الةةة، ذلةةة  التةةةنثير السةةةلي، الكييةةةر علةةة  حريةةةة الحركةةةة والوصةةةو  إلةةة  العمةةة  والتعلةةةيظ والرعايةةةة ي
الصةةةةحية. وأكةةةةدت أن "الةةةةرو ضةةةةائقة اقتصةةةةادية علةةةة  الفلسةةةةطينيين ال يشعةةةة  اإلسةةةةرائيليين أكثةةةةر 

31".أمناً 
 

  أعلةةن رئةةيس حكومةةة االحةةتل  ينيةةامين نتنيةةا وب ح ةةر قنةةا  اءقصةة  الفضةةائية واعتيار ةةا من مةةة
 الشةايا  اإلسةرائيل،وأالادت وسائ  إعلظ عيريةب ينن نتنيا و واالب عل  توصيات شهةاز  إر ايية"."

إلة  أن القةرار يسةةتند  مشةير  بيح ةر القنةةا  دالا الة، وزار  الة "و" يئةة المكاالحةة االقتصةادية لار ةةا 
مةن  بهاع، استغل  حركة حماس للقنا  لغايات تشنيد نشةطا  الة، صةفوالتدّ  لشايا ل  معلومات إل

 32التلفزيون،. خل  استخداظ رموز سرية خل  الي ّ 
 شط  قائمة تشمن حزي، التشمةن الةوطن، ب عل  طل  اإلسرائيلية صادقت لشنة االنتخايات المركزية

الةة،  Ofer Kseifا عةةوالر كسةةيف ب ياإلضةةاالة إلةة  شةةط  ترّشةةالةةديمقراط، والقائمةةة العرييةةة الموحةةد 
لشنة علة  دخةو  حةز  عوتسةما الصادقت ويالمقاي ب  .والمساوا  قائمة الشيهة الديموقراطية للسلظ

أن المستشةةار القضةةائ، مةةن رغظ علةة  الةةب Michael Ben-Ari يهوديةةتب ورئيسةةه ميخائيةة  يةةن آر 
ب دعةةةا إلةةة  شةةةطيه يسةةةي  "سياسةةةته العنصةةةرية Avichai Mandelblit اليحةةةا  منةةةدليليتأللحكومةةةة 

 33العنيفة"ب ويسي  "اءدلة المقلقة يشننه".

  حكمت محكمة أمن الدولة اءردنيةب يالسشن عشر  أعواظ من اءشغا  الشاقة علة  أردنيةين خططةا
ب يعةةد قةةرار شنةةود إسةةرائيليين علةة  الحةةدود يةةين اءردن والضةةفة الغرييةةة المحتلةةة لتنفيةةذ  شةةوظ ضةةدّ 

ويسةةةةةي   بمةةةةن تةةةةة  أييةةةة  إلةةةةة  القةةةةدساءمريكيةةةةةة مةةةة  نقةةةةة  السةةةةفار  االةةةةرئيس اءمريكةةةة، دونالةةةةةد تر 
 34.اإلسرائيل،تهاكات" الت، يتعرو لها الفلسطينيون من قي  الشين "االن

 سةةةنةقةةرار صةةدر  ب طعنةةًا مقةةدمًا مةةن حركةةة حمةةاس ضةةدّ ضةةت محكمةةة تايعةةة للتحةةاد اءورويةة،رال 
وذكةرت المحكمةةن إنةه ن ةرًا ءن الحركةة  .حةاد للمن مةات اإلر اييةةيإدراشها عل  الئحةة االت 2015

. ووالقةةةةًا "ن تسةةةتطين حمةةةةاس االسةةةتفاد  مةةةةن ميةةةدأ عةةةةدظ التةةةدخ ليسةةةت دولةةةة وال حكومةةةةة دولةةةةب اللةةةة"
للمحكمةب الإن قرار إدراج الحركة عل  القائمة اعتمد ال، شان  منةه علة  طلة  مةن وزيةر الداخليةة 

ب 1997 أكتةةوير /تشةةرين اءو لقةةرار صةةادر عةةن وزيةةر الخارشيةةة اءمريكةة، يعةةود علةة  اليريطةةان،ب و 
 35ة أشنيية.وصفا اليهما حماس يننها من مة إر ايي

   أعمةةا  مشلةةس شامعةةة الةةدو  خةةل  الةة، كلمتةةه  بيييةةر كرينيةةو ءونةةروا وكالةةة ال العةةاظالمفةةوو قةةا
اءونروا لظ تواشه من قي  مث  "العريية عل  مستو  وزرا  الخارشية ال، دورته العادية يالقا ر ب إن 

 ."مهةا المةال، للوكالةةيعد قطةن الواليةات المتحةد  اءمريكيةة دع ب2018  ذا الخطر الذ  واشهته ال،
 ب موضةحاً "ينا  ذا المشكلة الخطير يفض  دعمكظ تخطّ " الوزرا  العر ن مخاطياً  بكرينيو  وأضاف

إضةةاالة إلةة  تخفةةيو  ب2018الةة، سةةنة مليةةون دوالر أمريكةة،  92أن اءونةةروا خفضةةت نفقاتهةةا يقيمةةة 
 36.واليات المتحد يلم الذ  خفضته اللتعويو الم بمليون دوالر أمريك، أخر  60تال، يقيمة 
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 7/3/2019 ،الخميس

  النتخايةات تشةريعية  اً أكد عضو المكت  السياس، لحركة حمةاس خلية  الحيةة أن حركتةه شةا ز  الةور
   "للخةةروج مةةن الحالةةة الوطنيةةة الرا نةةة".القةةدسالغرييةةةب يمةةا اليهةةا والضةةفة  غةةز قطةةا  ورئاسةةية الةة، 

موقةف رئةيس السةلطة محمةود عيةاس  ويّين الحية أن رئيس اللشنة حنا ناصر عرو علة  حركتةه 
 37.اً موقف حماس اإليشاي، من االنتخايات عموم اً و و التوشه إلشرا  انتخايات تشريعيةب م كد

  است شةةهد التةة  اللسةةةطين، ينيةةران قةةوات االحةةةتل  اإلسةةرائيلية خةةل  مواشهةةةات دارت ليةة  اءريعةةةا-
 38.ب يحس  ما أعلنت وزار  الصحة ال، غز الخميس عل  حدود قطا  غز 

 ،39منز  اءسير عاصظ اليرغوث، ال، قرية كوير شما  راظ هللا.  دمت قوات االحتل  اإلسرائيل 
 يسةما يزيةاد  عةدد العمةا  اءردنيةين  اءردنعن توقين اتفاب من  سرائيليةبأعلنت وزار  الخارشية اإل

إنةةه والةةب ال بكمةةا نقلتةةه يةةديعوت أحرونةةوت اإلسةةرائيليةبويحسةة  ييةةان الخارشيةةة  .إيةةلتالةة، مدينةةة 
 اءردنيةينعام ب ويذل  سيصةيا العةدد اإلشمةال، للعمةا   500االتفاب سيتظ زياد  عدد العما  إل  

 40عام . 000,2المسموح لهظ يالعم  ال، إيلت 

  كسةةيوسأكشةةف موقةةن Axios  عةةن اشتمةةا  عقةةدا الييةةت اءيةةيو مةةن مشموعةةة مةةن قةةاد   كةة،ياءمر
المعروالةةةة  اءمريكيةةةة "خطةةةة السةةةلظ"القةةةدس الةةة،  حةةةو  مصةةةير "التيشةةةيريين المسةةةيحيين "اإلنشيليةةةين

يها الغرية، يشةقّ  علة  أنهةابو  بخطةة لةن تسةاوظ علة  قضةية القةدساليةنن  ولطمننتهظ "بصفقة القرنة"ي
موقةةن أن مةةن يةةين الحاضةةرين كةةان الوكشةةف  مدينةةة موحةةد  و"عاصةةمة أيديةةة إلسةةرائي ". بوالشةةرق،

 ب والقةس يةاوال وايةتJentezen Franklin ب والقةس شنتسةن الةرانكلينJohn Hagee القس شون  اش،
Paula Whiteشويةةة  روزنيةةةر و  ب Joel Rosenbergوقةةةا  مصةةةدر حضةةةر االشتمةةةا   وآخةةةرين. ب

خاصة يشةنن "ب "خطة السلظ"كسيوسب إن العديد من الزعما  اإلنشيليين أعريوا عن قلقهظ يشنن ء
وأضةاف المصةدر أن الميعةو   ."إمكانية مةنا الفلسةطينيين عاصةمة الة، أشةزا  مةن القةدس الشةرقية

سةتكون  "خطةة السةلظ"أخير المشموعة يةنن  غرينيلت شايسون "عملية السلظة"الخا  ل اءمريك،
 41ن عليهما تقديظ تنازالت.لكن كليهما سيتعيّ  بعادلةب ويمكن أن تفيد كل الشانيين

  أ هةةةةةرت نتةةةةةائي اسةةةةةتطل  للةةةةةرأ  أشرتةةةةةه م سسةةةةةة شةةةةةالو Gallupريكةةةةةمب أن معةةةةةد  الةةةةةدعظ اء ،
 وأ هةةةر أن .لةةة  أدنةةة  مسةةةتوياته خةةةل  عشةةةر سةةةنواتمقارنةةةة يالفلسةةةطينيينب انخفةةةو إ "إسرائي ة"لةةة

مقاية  ب 2018ال، سنة  %64 ت نسيتهظيعد أن كانأكثرب  "إسرائي "من المستطلعين ي يدون  59%
قةةةالوا إنهةةةظ  %20و ب2018الةةة،  %19يعةةةد أن كانةةةت  قةةةالوا إنهةةةظ ي يةةةدون الفلسةةةطينيين أكثةةةرب 21%

يةين م يةد   "إسةرائي "كما ي هر االستطل  الشةو  كييةر  الة، دعةظ  .ن الطرالين يشك  متساو  يدعمو 
و ة، نسةية  "بإسةرائي "  ظيةدتنيالشمهةوريين مةن  %76 القةد أعلةن  أكير حزيين ال، الواليات المتحةد 

ب حية  يلغةت 2018والتة، وصةلت إلة  أعلة  نسةية الة، الة، السةنوات السةايقةب  ت عليةهأق  مما كانة
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القةةةةط إنهةةةةظ ي يةةةةدون  %43ب قةةةةا  Democratic Party قراط،و الةةةةديمالحةةةةز  شانةةةة   . والةةةة،87%
 2018.42ال،  %49ب يعد أن كانت أكثر "إسرائي "
  ّوالخةةةوف مةةةن اإلسةةةلظ والعنصةةةريةب  "معةةةادا  السةةةامية" ر مشلةةةس النةةةوا  اءمريكةةة، تةةةدييرًا يةةةدينمةةةر

 بمةن القةرارنوا   407صوت تمرير اإلشرا  يسهولة إذ  وتظّ   الكرا يةو  وغير ا من أشكا  التعص 
 43من الشمهوريين. معارضاً  صوتاً  23مقاي  

 8/3/2019 ،الجمعة

 ب تشةةةاا مركيةةةة أحمةةةد حلةةةسب عضةةةو اللشنةةةة المركزيةةةة لفةةةتاب دون النةةةارمسةةةلحون مشهولةةةون  أطلةةةب
غةةز  إيةةاد قطةةا  أعلةةن المتحةةد  ياسةةظ وزار  الداخليةةة واءمةةن الةةوطن، يو . إصةةايته أو أ  مةةن مراالقيةةه

ومةن  .مةن القطةا  الة، المحاال ةة الوسةط  ب الةذ  وقةنحةاد التحقيب لمعرالة مليسات  اليزظب التا
ب الة، ييةانين منفصةلينب حركةة اللشنة التنفيذية لمن مة التحريةرحركة التاب و ك  من لت حمّ شهتهاب 
محاولةةةة االغتيةةا  "رسةةالة مةةن حمةةةاس تهةةدف مةةن ورائهةةا إلةةة   إن ت الةةتاقالةةو  مسةة ولية.الحمةةاسب 

 44.نشاز الوحد  الوطنية الفلسطينية"مصرية الهادالة إلنها  االنقساظ وا  اغتيا  الشهود ال
  و سةةيار  القيةةاد  الةة، حركةةة الةةتا أحمةةد حلةةسب إلطةةلب نةةار ب حادثةةة تعةةر  حمةةاساسةةتنكرت حركةةة

ودعت الحركة ال، ييان لهاب وزار  الداخلية إل  اليح  والتحر  لكشف مليسات  وسط قطا  غز .
وقيعةة أو خلةط اءوراب وال بحديةد علة  كة  مةن يريةد نشةر الفوضة   ذا الشريمةب والضر  ييد مةن

 45.يين أينا  شعينا الفلسطين،
   قةةا  الةةرئيس اءمريكةة،ب دونالةةد ترامةة  إن "الةةديموقراطيين تحّولةةوا إلةة  حةةز  معةةاد  إلسةةرائي  وحةةز

 46".معاد لليهود"ب واصفًا تين، مشلس النوا  اءمريك، نصًا يدين خطا  "الكرا ية" يننه "معي 

  إن شلسةةة المشةةاورات المغلقةةة لمشلةةس منصةةور العتييةة، قةةا  منةةدو  الكويةةت لةةد  اءمةةظ المتحةةد ب
خصظ شز  من عائدات الضرائ  الفلسطينيةب "لظ تسفر عةن  "إسرائي "ب لمناقشة قرار الدول، اءمن

اتهمةت الواليةات المتحةد  و  دولة(". 15ش،  يسي  عدظ وشود إشما  يين ممثل، أعضا  المشلس )
الة،  "إسةرائي "تحويلها مةن الضةرائ  مةن  الفلسطينيين ياختلب أزمة يرالضهظ أو  ميالم شهرية يتظّ 

ونقةةةةة   الفلسةةةةةطينيين.  سةةةةةر سةةةةةر اءلاعانةةةةةة الماليةةةةةة ء مخصصةةةةةاً  اً ءنهةةةةةا اسةةةةةتقطعت شةةةةةز  ب2019
قولةةةه إن مةةةا  غةةةرينيلت شايسةةةون "عملية السةةةلظة"الخةةةا  لةةة اءمريكةةة،يلوماسةةةيون عةةةن الميعةةةو  يد

ر حةةةةةواالز للقيةةةةةاظ يمزيةةةةةد مةةةةةن أعمةةةةةا  اإلر ةةةةةا ". وقةةةةةا  يةةةةةوالّ "لفلسةةةةةطينيون ءسةةةةةر النشةةةةةطا  يدالعةةةةةه ا
رينيلت دعةةةا أعضةةةا  مشلةةةس اءمةةةن انخةةةرين إلةةة  االنضةةةماظ إلةةة  الواليةةةات غةةةيلوماسةةةيون إن يالد

 47ها السلطة الفلسطينية عل  وقف دالن  ذا اءموا .المتحد  ال، حثّ 
   واشةةةنطن إكزامينةةةرب الةةة، مقايلةةةة مةةةن صةةةحيفة الريةةةدمانديفيةةةد  "إسةةةرائي "السةةةفير اءمريكةةة، لةةةد  قةةةا 

Washington Examiner ن إدار  الرئيس دونالد ترام  تر  يننه من الممكن إعطا  الفلسطينيين إب
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ب دون المسةاومة علة  قضةايا اءمةن طالما أن ذلة  سةيطيّ  بوحرية الحركة بمن الحكظ الذات، مزيداً 
يعةةد أن  بي  يفكةةر  أنةه يمكةةن "اقتطةةا  القةةدس" مةةن شديةةدإلسةرائيليةب وتخلةة، الفلسةةطينيين عةةن التشةةا

 الةة،ونقةة  السةةفار  إليهةةا  ب6/12/2017 " الةة،إسرائي ة"أعلةةن ترامةة  اعتةةراف إدارتةةه يالقةةدس عاصةةمة لةة
أن نر  الحكظ الذات، الفلسطين، يتحسن يشك  كييرب طالما أنةه  "نودّ  نوقا  الريدمان .14/5/2018

طر. كيف وأيةن يمكةن أن تحةدد المنةاطب )الضةفة الغرييةة( مةن و اءمن اإلسرائيل، ء  خال ي عرّ  
 48 ذا يمكن التفاوو". بأش  الحكظ الذات، الفلسطين،

   الريقيا سيري  راماالوزاإأعلن رئيس شنو Cyril Ramaphosaيلوماسةية يب الحفا  عل  العلقات الد
امةاالوزاب الة، كلمةة وأشةار ر  يسةي   شماتهةا علة  الفلسةطينيين. "بإسةرائي "عند مستو  منخفو من 
تشاا الفلسةطينيينب وعةدظ انخةراط حكومةة ينيةامين نتنيةا و الة،  "إسرائي "له ياليرلمانب إل  سياسات 

 هةر دعمنةا المفتةوح لدولةة اللسةطينب مةن وقةا  رامةاالوزان "ن   الةدولتين. المفاوضات للتوص  إلة  حة ّ 
 49دولة إسرائي  ال، العين يسلظ وأمان من شيرانها". دالاعنا عن حبّ 

 9/3/2019 ،السبت

  ّمن المشاركين ال، إطلب النار  من اعتقا  اثنين الفلسطينية ال، قطا  غز  نت اءشهز  اءمنيةتمك
وضيط السيار  المستخدمة  ب8/3/2019 الشمعة يوظعل  سيار  القياد  ال، حركة التا أحمد حلسب 

  عةةةدظ الّضةةةب مصةةةدر أمنةةة، ا وقةةة الةةة، الحةةةاد ب الةةة، حةةةين تواصةةة  العمةةة  العتقةةةا  اثنةةةين آخةةةرين.
ق طعةةةت رواتةةةيهظ ممةةةن  بإن أريعةةةة أشةةةخا  ينتمةةةون لحركةةةة الةةةتا بألناضةةةو ب لالكشةةةف عةةةن  ويتةةةه

 50تورطوا ال، االعتدا  عل  سيار  حلس. بم خراً 
  ،مةةن  أعةةواظ 7ب إنةةه يعةةد العمةة  مةةن أشةة  اللسةةطيني، سةةورية مشموعةةةقةةا  الريةةب الرصةةد والتوثيةةب الةة

ضحية من اللشئين الفلسطينيين السوريين قضةوا  3,920 توثيب استطا الحر  الدائر  ال، سوريةب 
وشةةةهد مخةةةيظ اليرمةةةو  أكيةةةر معةةةدالت سةةةقوط  الشئةةةة. 478أمةةةاكن مختلفةةةة الةةة، سةةةوريةب ييةةةنهظ  الةةة،
وتشةةدر اإلشةةار  إلةة  أن . ضةةحية 263 يةةةضةةحيةب يليةةه مخةةيظ درعةةا  1,422توثيةةب  لضةةحاياب القةةد تةةظّ ل

معتقةةةة  اللسةةةةطين، الةةةة،  733,1ر مةةةةن تةةةةزا  تتكةةةةتظ علةةةة  مصةةةةير أكثةةةة امةةةةاءشهةةةةز  اءمنيةةةةة السةةةةورية 
 51سشونها.

 10/3/2019 ،األحد

 ف عضةو ردينة إن الرئيس محمود عياسب كلّة أيونيي  السلطة الفلسطينية  رئاسة قا  الناطب ياسظ
ن مرسةوظ التكليةف تكليةف وتضةمّ  .18 اللشنة المركزية لحركة التا محمد اشتية يتشكي  الحكومةة الةة

عةاد  الحكومة المقيلة ية"مساند  قرا رات القيةاد  الفلسةطينيةب ودعةظ شهةود اسةتعاد  الوحةد  الوطنيةةب وا 
كتةةا  التكليةةف علةة  دعةةو  الحكومةةة المقيلةةة "التخةةاذ اإلشةةرا ات  ونةةّ   غةةز  إلةة  حضةةن الشةةرعية".

قراطيةةة والتعدديةةة و اللزمةةة كاالةةةب ويالسةةرعة الممكنةةةب إلشةةرا  االنتخايةةات التشةةريعيةب وترسةةي  الديم
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أيضةةًا علةة  "التةةزاظ الحكومةةة المقيلةةة يتةةوالير الةةدعظ المةةاد  والمعنةةو  الممكةةن  السياسةةية". كمةةا نةةّ  
مةةن و  لضةةحايا االحةةتل ب وأسةةر ظب مةةن شةةهدا  وأسةةر  وشرحةة ب تقةةديرًا واحترامةةًا لعطةةائهظ الةةوطن،".

تكليةةفب وقةةا  إنةةه سةةييدأ مشةةاوراته "مةةن الصةةائ  من مةةة التحريةةر الفلسةةطينيةب الاشةةتيةب     ي ةةشانيةةهب ق  
ت الوطنيةب لتشكي   ذا الحكومة"  مشيرًا إل  أنه يدر  تمامًا اءزمة التة، يعيشةها الوضةن والكفا ا

إنهةةةةا  "وأن مهمةةةةة حكومتةةةةه اسةةةةتعاد  الوحةةةةد  الفلسةةةةطينيةب  علةةةة اشةةةةتية وشةةةةدد  الفلسةةةةطين، العةةةةاظ.
 52والتخفيف من معانا  المواطنين.ب االنقساظب ونستعيد غز  للشرعية الوطنية"

 محمةود عيةاس حكومةة شديةد  دون تواالةب  الفلسطينية شكي  رئيس السلطةأكدت حركة حماس أن ت
قصا ب و رو  من استحقاقات المصالحة وتحقيب الوحد . وقا  الناطب ياسةظ  وطن، سلو  تفرد وا 

ال، تصريا صحف،ب إن ذل  وصفة عملية لفص  الضةفة الغرييةة عةن قطةا   بالحركة الوز  ير وظ
ن حمةةاس ال تعتةةرف يهةةذا الحكومةةة االنفصةةالية كونهةةا خةةارج أير ةةوظ وأكةةد  غةةز  وترسةةي  االنقسةةاظ.
إلةةة  أن المةةةدخ  اءمثةةة  لتصةةةحيا الوضةةةن الفلسةةةطين،  ةةةو يتشةةةكي   الن ةةةر التواالةةب الةةةوطن،ب الالتةةةاً 

شرا  انتخايات عامة شاملة  53"رئاسية وتشريعية ومشلس وطن،". بحكومة وحد ب وا 
  محمةةود عيةةاس لعضةةو اللشنةةة  نيةالفلسةةطي اإلسةةلم، تكليةةف رئةةيس السةةلطة الشهةةادرالضةةت حركةةة

حركةة خضةر الالقيةاد  الة،  وقةا  شتية تشكي  حكومة شديةد  يرئاسةته.االمركزية لحركة التا محمد 
أن يكةةون  نةةا  رالةةو مةةن الكةة  الفلسةةطين، لخطةةو  تشةةكي  الحكومةةةب الهةةذا خطةةو   ال يةةدّ " نحييةة 

 54."د حالة االستيداد الت، يكرسها محمود عياسانفرادية تشسّ 
 استمرار لسياسةة  و  باللسطينية شتية لتشكي  حكومةامحمد تكليف عل  أن اءحرار  حركة شددت

الة، تصةريا  الحركةةب وأضةاالت وانقل  علة  اإلشمةا  والتواالةب. بواختطاف القرار والتمثي  بالتفرد
محمةود عةن كونهةا حكومةة  ولةن تعةدو بلهاب أن تشكي  حكومة شديد   و استمرار لتعزيةز االنقسةاظ

صفقة ة"لةةةة تنفيةةةةذاً  بوتحقيةةةةب االنفصةةةةا  يةةةةين الضةةةةفة وغةةةةز  بلتمريةةةةر سياسةةةةاتهظ بتاالةةةةحركةةةةة عيةةةةاس و 
 55."القرن

  محمةةةةةود عيةةةةةاسب الةةةةة، راظ هللاب والةةةةةد حةةةةةز  ميةةةةةرتس  يةفلسةةةةةطينال السةةةةةلطةاسةةةةةتقي  رئةةةةةيسMeretz 
إل   ن "نسع  دائماً عياسوقا   .Tamar Zandberg تمار زندير اإلسرائيل،ب يرئاسة زعيمة الحز  

ب وال نةزا  ملتةزمين يةه حتة  1988أ  خيار آخرب و ذا الموقةف اتخةذناا منةذ عةاظ  السلظ وليس لنا
ب والحةوار علة  القضةايا المعلقةةب ونحةن نمةد أيةدينا 1967الدولتين حسة  حةدود  اننب ومطلينا ح ّ 

 56ت من يذل ب و ذا  و موقفنا ولن نتراشن عنه". ]إسرائيلية[ إل  أ  حكومة
   إن "دولةةةة إسةةةرائي  ليسةةةت دولةةةة قوميةةةة لشميةةةن  نب ينيةةةامين نتنيةةةا واإلسةةةرائيلية الحكومةةةةرئةةةيس قةةةا

  يةذل  علة  مواطنيهاب ولألقليات اءخةر  يوشةد تمثية  قةوم، الة، دو  أخةر ". وكةان نتنيةا و يعقّة
 انسةةةةتغراظ علةةةة سةةةةايها ب الةةةة، حRotem Sela لممثلةةةةة والمذيعةةةةة اإلسةةةةرائيليةب روتةةةةيظ سةةةةيلكةةةةلظ ل

Instagram العزيةةز  روتةةيظب وكتةة  نتنيةةا ون  .واطنين العةةر  السياسةةيةعةةن حقةةوب المةةاليةةه ب تحةةدثت"
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ثمةةةة تصةةةحيا  ةةةاظن إسةةةرائي  ليسةةةت دولةةةة شميةةةن مواطنيهةةةا. ويموشةةة  قةةةانون أسةةةاس القوميةةةة الةةةذ  
 57مررنااب إسرائي   ، الدولة القومية للشع  اليهود ب وله القط".

   كاالةةة شنةةود الخدمةةة يلةةزظ  ب النقةةا  عةةن قةةرار شديةةد يشةةين االحةةتل السةةايعةاإلسةةرائيلية كشةةفت القنةةا
 ظخةةدمته إنهةا قية   بواءمةاكن الدينيةة المقدسةةةب لمةر  واحةد  علة  اءقةة  ب زيةار  حةائط اليةةراباإلشياريةة

 58اإللزامية يالشين.

  طةةت إلرسةةا  وحةةدات كومانةةدوزإن كتائةة  القسةةاظ خطّ  يينيةةت نفتةةال، وزيةةر التعلةةيظ اإلسةةرائيل، قةةا 
Commandos  العةةةةةدوان إيةةةةان  بوحتةةةة  ضةةةةواح، تةةةة  أييةةةة  بائي "يحةةةةر  إلةةةة  مةةةةدن شنةةةةوي، "إسةةةةر

ال، معرو مهاشمته أعضا  الكايينتب  بوأضاف يينيت .2014 صيفغز  عل  قطا   اإلسرائيل،
كانت قادر  عل  إخةراج  30ب أن "أنفاب حماس الة ين، شانتس وقتال، ذل  الاءركان رئيس  يئة و 

وأشةةةار إلةةة  أنةةةه "لةةةوال  لشنةةةو ".المئةةةات مةةةن عناصةةةر حمةةةاس عيةةةر دراشةةةات ناريةةةة لمهاشمةةةة مةةةدن ا
 بسةةةتيق  اإلسةةةرائيليون علةةة  عمليةةةات ال يعةةةة الةةة، نتيةةةف  عسةةةراااءنفةةةاب الةةة، حينهةةةا ال العمليةةة ضةةةدّ 

 59وأيضًا مدينة ريشون لتسيون ال، ضواح، ت  أيي ". بوعسقلن بوأسدود
  ر ب اءمريك،ب دونالد ترامة ب مشموعةة مةن المتيةرعين للشنةة الوطنيةة للحةز  الشمهةو  الرئيسأخير

وتفةةةاخر  ."إسةةةرائي "ا نفسةةةه لمنصةةة  رئةةةيس وزرا  لةةةو رّشةةة ب%98ينسةةةية  سةةةاحقاً  أنةةةه سةةةيحقب الةةةوزاً 
إلةةةة  قةةةةرار نقةةةة  السةةةةفار   مشةةةةيراً  "بإسرائي ة"أكسةةةةيوسب يمةةةةا قامةةةةت يةةةةه إدارتةةةةه لةةةةلموقةةةةن  ترامةةةة ب والقةةةةاً 

الحضور يسي  ضةحكاته المسةتمر  و ةو يسةلط الضةو   أن اراءمريكية إل  القدس المحتلةب ولفت 
ب قراطيين يكر ةون الشةع  اليهةود و وقةا  ترامة  إن الةديم ."إسرائي ة"لةعل  حشظ الدعظ الةذ  قدمةه 

 60تعليقه عل  الشد  الدائر حو  تصريحات النائية إلهان عمر. أثنا  وذل  ال،
 11/3/2019 ،الثنين

   ينقة  سةماح ال إننتنيا و رئيس الوزرا  اإلسةرائيل،ب خةل  شلسةة لقيةاد  حةز  الليكةودب  ينيامينقا
واسةعة النطةاب تهةدف إيقةا  االنقسةاظ يةين  اسةتراتيشية"شز  مةن   و قطا  غز  إل اءموا  القطرية 
إن قولةهب اإلسرائيلية عةن مصةدر حضةر االشتمةا   شيروزاليظ يوستصحيفة نقلت و  التا وحماس".

رات نتنيةةةا و شةةةرح خةةةل  االشتمةةةا  أن "السةةةلطة الوطنيةةةة كانةةةت اليمةةةا مضةةة  تحةةةّو  مليةةةين الةةةدوال
لحمةاس الةة، غةز ب وأنةةه كةان مةةن اءالضة  يالنسةةية إلسةرائي  أن تكةةون يمثايةة القنةةا  التة، تحةةّو  مةةن 

 61لئل تقن ال، يد اإلر ا ". خللها اءموا  لغز  ضماناً 
 ب أن  نةةا  ارتفاعةةًا 2018 سةةنةم شةةرات التحةةريو عيةةر الشةةيكات االشتماعيةةة اإلسةةرائيلية ل أ هةةرت

التةر  تشةرين  خل  خا يشك  ب و 2017 سنةإلسرائيلية مقارنة يال، منسو  التحريو والعنصرية ا
 وأوضا تقريةر ّو  تشاا النوا  العر  واءحزا  العريية."قانون القومية"ب وأن مع ظ التحريو ص  

 ب أن وتيةةر  كتايةةة منشةةور موّشةةه ضةةةدّ المركةةز العريةة، للدراسةةات االشتماعيةةةة التطييقيةةةصةةادر عةةن 
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كانةت الةوتير  منشةور  2017ثانيةة )الة،  66   تحريضّ، كان كّ  ب ويشك2018 سنةالفلسطينيين ال، 
ثانية(ب وأن عدد المنشةورات التة، تضةّمنت دعةو  لممارسةة العنةف وتعمةيظ عنصةر  وشةتائظ  71كّ  
62(.000,445كان العدد  2017منشورًا )ال،  250,474كان  2018 سنةالفلسطينّيين ال،  ضدّ 

 

  ت اإلسلمية يالقدس المحتلةب حةاتظ عيةد القةادرب إنةه اءوقاف والش ون والمقدسا مشلسقا  عضو
ال يوشةةد أ  تفا مةةةات يةةين الحكومةةةة اءردنيةةة واالحةةةتل  اإلسةةةرائيل، يشةةنن مصةةةل  يةةا  الرحمةةةةب اليمةةةا 

القةادرب  وأكةد عيةد ر مفت، القدس من اندال  انتفاضةة شديةد  ياءقصة  يسةي  ممارسةات االحةتل .حذّ 
وقفهةةا وعلةة  موقةةف مشلةةس اءوقةةاف اإلسةةلم،ب يةةنن مصةةل  أن الحكومةةة اءردنيةةة مصةةّر  علةة  م

 63يا  الرحمة شز  ال يتشزأ من اءقص ب وال يمكن لسلطات االحتل  إغلقه.
  ألةف وحةد  اسةتيطانية الة، مدينةة القةدس  23التوقين عل  اتفاقيةة لينةا   نه تظّ أذكرت مصادر عيرية

يةة السةايعةب الةإن االتفةاب وقةن يةين وزار  ويحسة  موقةن القنةا  العير  خل  السةنوات الخمةس المقيلةة.
يحضةةةور  بومةةا يسةةةم   يئةةة اءراضةة، اإلسةةرائيلية ويلديةةةة االحةةتل  الةة، القةةدس اإلسةةرائيليةالماليةةة 

 مليةار شةيك  1.5اسةتثمار أيضةًا علة  وتةن  االتفاقيةة  رئةيس الةوزرا  اإلسةرائيل، ينيةامين نتنيةا و.
وير أحيةا  القةدس القديمةة و"الشديةد "ب وتخصةي  الة، الينيةة التحتيةة لتطة مليةون دوالر( 413)نحو 
 64واسعة لتصيا محلت تشارية. أراو  

  الشديةد ب يالصةيغة الفصةائلية الفلسةطينية قراطية لتحرير اللسطينب أن الحكومة و الشيهة الديمذكرت
التةة، دعةةت لهةةا اللشنةةة المركزيةةة لحركةةة الةةتاب ال تشةةك  الةة، المرحلةةة الحاليةةة أولويةةة وطنيةةةب تليةة، 

ن أ الشيهةةة علةة  تدشةةدّ و  السياسةةية المطروحةةة علةة  شةةدو  أعمةةا  الحركةةة الوطنيةةة. حقاقاتاالسةةت
ضةةةرور  إنهةةةا  االنقسةةةاظب والتفةةةر  مطاليةةةة يوتفةةةاقظ المةةةنزب السياسةةة،ب  االنقسةةةاظب  ةةةذا الخطةةةو  تعّمةةة

ك،ب دونالد ترام ب وسياسات اليمين اإلسرائيل، يوتحديات صفقة الرئيس اءمر  استحقاقاتلمشايهة 
إلةةة  معالشةةةة اءوضةةةا  داخةةة  من مةةةة التحريةةةر والةةةب قواعةةةد االئةةةتلف  الشيهةةةة ودعةةةت طةةةرف.المت

والشراكة الوطنيةب يعيدًا عن سياسة التفرد واالستفراد يةالقرار السياسة، والتن يمة، والمةال، وتهمةين 
قصائهظ.  65انخرين وا 

 ثلثةةةة  نشةةةا وقّةةةن السةةةفير محمةةةد العمةةةاد ب رئةةةيس اللشنةةةة القطريةةةة إلعةةةاد  إعمةةةار غةةةز ب عقةةةود إ
ب القةد يلغةت تكلفةة المشةارين الشديةد  القطريةةووالةب ييةان للشنةة  .مشارين شديةد  الة، قطةا  غةز 

اللشنةةةة القطريةةةة صةةرف الدالعةةةة الرايعةةة مةةةن المسةةةاعد  يةةدأت كمةةةا  .مليةةةون دوالر أمريكةة، 1.7نحةةو 
 66لة.لك  عائ $100ألف عائلةب يواقن  55النقدية لألسر الفقير ب حي  ستستفيد من المساعد  

 للمشةةاركة الةة، ألعةةا  اءولمييةةاد  بإلةة  العاصةةمة اإلماراتيةةة أيةةو  يةة، اضةة، إسةةرائيل،وصةة  والةةد ري
الوالةةد  ووالقةةًا لموقةةن إذاعةةة الشةةين  القةةد ضةةظّ  المخصصةةة للرياضةةيين مةةن اءشةةخا  ذو  اإلعاقةةة.

 2019.67 ي،  رياضيًا ال، إطار ألعا  اءولميياد الخا  ال، أيو 25اإلسرائيل، 
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 ب التايعة لمن مة العم  الدوليةة ، الحقائياشرت لشنة تقصInternational Labour Organization 
الفلسةةةةطينيةب يهةةةةدف إعةةةةداد التقريةةةةر السةةةةنو  الةةةةذ  يرصةةةةد انتهاكةةةةات  السةةةةلطة أراضةةةة،عملهةةةةا الةةةة، 
 68القدس.شرق، العما  ال، قطا  غز ب والضفة الغريية يما اليها  االحتل  ضدّ 

  ةةةاظلينةةةدز  شرا السةةةيناتور اءمريكةةة، تعهةةةد  Lindsey Graham  يسةةةياد شةةة  االعتةةةراف أالةةةدالن مةةةن 
يرالقةةة نتنيةةا وب والسةةفير  هضةةيةالشولةةة الةة،  خةةل  برا ةةاظشقةةا  و  .الشةةوالن  ضةةية علةة  "إسةةرائي "

ر التعريةةف ءنةةه غيةةر متنةةاز  اإلدار  يتغييةة "إقنةةا نةةه ينةةو  إديفيةةد الريةةدمانب  "إسةةرائي "اءمريكةة، الةة، 
 69."ل  من سيعيدونها؟ا  ب و اً اء ظ ال، دولة إسرائي  استراتيشي إنن، أقف عل  أحد اءماكن ...عليه

 الدوليةةةويالشةةراكة مةةن صةةندوب أويةة  للتنميةةة  بأعلنةةت وكالةةة اءونةةروا أنةةه OPEC Fund for 

International Developmentمليةةةون  141.3قرضةةةًا يقيمةةةة  101,484تمويةةة  مةةةا مشموعةةةه  تةةةظّ  ب
الةةةة،  74,218ب توزعةةةت  ةةةةذا القةةةروو يواقةةةةن 2018ديسةةةةمير  دوالر أمريكةةة، حتةةةة  كةةةانون اءو /

 70ال، قطا  غز . 266,27الغريية و الضفة
  نائةة   بب صةةالا العةةارور غةةرينيلت شايسةةون "عملية السةةلظة"الخةةا  لةة اءمريكةة،الميعةةو   ةةاشظ

رئةيس المكتةة  السياسةة، لحركةةة حمةةاسب واءسةةير  الفلسةطينية المحةةرر  يصةةفقة والةةا  اءحةةرار أحةةلظ 
مةةةةتهظ يارتكةةةةا  شةةةةرائظب و ةةةةو " العةةةةارور ب إن تةةةةويترعلةةةة    ينيلت الةةةة، تغريةةةةدوقةةةةا  غةةةةر  التميمةةةة،.

واتهةةظ  مةةن خةةل  تةةوالير معلومةةات حةةو  مكانةةه". مطلةةو ب وأنةةتظ مطلويةةون لشعةة  العةةالظ أكثةةر أمانةةاً 
ب مةن ييةنهظ أطفةا ب شخصةاً  15غرينيلتب ال، تغريد  أخر ب التميم،ب وقةا  إنهةا "قتلةت أكثةر مةن 

 71وتعين اليوظ يحرية".
 12/3/2019 ،الثالثاء

  صّعدت سلطات االحتل  اإلسرائيل،ب مةن عةدوانها علة  المسةشد اءقصة  يةإغلب شميةن يواياتةهب
مةةا أد  إلةة  وقةةو  إصةةاياتب وسةةط حملةةة عنيفةةة تضةةمنها ب وقمعةةت المصةةلين اليةةه وأخةةرشتهظ يةةالقو 

م صةةةل  قيةةةة  اعتقةةةاالتب اليمةةةا منةةةن االحةةةتل  رالةةةن أذان صةةةل  المغةةةر ب وذلةةة  إثةةةر اقتحةةةاظ قواتةةةهب
الصخر ب واعتدائها عل  مصلين وحةراس الة، المسةشد يالضةر ب كمةا أخلةت المسةشد مةن المصةلين 

 وأد  المصةةةلون صةةةل  العصةةةر والمةةةو فين العةةةاملين اليةةةهب وأغلقةةةت شميةةةن اءيةةةوا  الم ديةةةة إليةةةه.
يةةةنت، ذلةةة  عقةةة  احتةةةراب مركةةةز  والمغةةةر  والعشةةةا  أمةةةاظ يةةةا  اءسةةةيا  وأيةةةوا  المسةةةشد اءخةةةر ب

ب والذ  أكد عضو مشلس اءوقاف ال، القدسب حاتظ عيةد ة االحتل  ال، صحن قية الصخر شرطل
 72تب وتصعيد مقصود ومخطط له من شان  الشرطة اإلسرائيلية.القادرب أنه حاد  مفتع  ومييّ 

 ن يالرصةا  المغلةةف يالمطةةاط و آخةةر  أريعةونمةن سةةلفيتب وأصةةي   باستشةهد محمةةد شمية  شةةا ين
اسر الةوز  الشةويك،ب يرصةا  د ياستشه كما .هات من قوات االحتل اشوالغاز المدمنب خل  مو 

 73.محاولته تنفيذ عملية طعن يعدب ال، منطقة واد الحصين شرب الخلي   االحتل 
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 دو  إسةةلمية  سةةتّ علقةةات مةةن  "إسرائي ة"قةةا  رئةةيس الحكومةةة اإلسةةرائيليةب ينيةةامين نتنيةةا وب إن لةة
الةةة، العاليةةةة إحيةةةا  ذكةةةر  رئةةةيس الحكومةةةة  بنتنيةةةا ود شةةةدو  مهمةةةة كانةةةت معاديةةةة لهةةةا الةةة، السةةةايب.

 مثيةة  لهةةا وشيةةد   ةةذا العلقةةات "يشةةائر مهمةةة ال علةة  أنب Levi Eshkol اءسةةيبب ليفةة، أشةةكو 
 74.لعملية السلظ"

 هللاب أو  أمير سعود  يزور مناطب  استقي  رئيس حكومة تسيير اءعما  الفلسطينيةب رام، الحمد
هللا عيةةةر صةةةفحته الرسةةةمية الةةة، اليسةةةيو ب صةةةور  ت هةةةر رئةةةيس  لحمةةةدونشةةةر ا .الفلسةةةطينية السةةةلطة

إل  تكثيف الزيةارات هللا  ودعا الحمد م سسة اإلغاثة التعليمية اءمير السعود  منصور ين مسلظ.
 75العريية إل  مناطب الضفة الغريية.

 13/3/2019 ،األربعاء

 اعقةةديعةةد  لةةه الةة، ييةةان لةةةبأكةةد مشلةةس اءوقةةاف والشةة ون والمقدسةةات اإلسةةلمية الةة، القةةدس المحت 
الةةة، إطةةةار انعقةةةادا الةةةدائظب اسةةةتعرو اليةةةه االعتةةةدا ات المتواصةةةلة مةةةن قيةةة  قةةةوات  طارئةةةاً  اشتماعةةةاً 

المسةةلمين وحةةد ظ الةة، المسةةشد اءقصةة ب يشميةةن  تمسةةكه يحةةبّ  باالحةةتل  علةة  الةةةمسشد اءقصةة 
  مصةةل  يةةا  مصةلياته وسةةاحاته ومراالقةةهب ومةةا دار عليةةه السةةور الةةوب وتحةةت اءروب يمةةا الةة، ذلةة

 76ال يتشزأ من المسشد اءقص . اً شز  د  يعالرحمةب الذ  

  أشةةةارت م سسةةةات اءسةةةر  وحقةةةوب اإلنسةةةان )نةةةاد  اءسةةةير الفلسةةةطين،ب م سسةةةة الضةةةمير لرعايةةةة
ب إلة  أن حّررين(  ضمن ورقةة حقةائب أصةدرتهاون اءسر  والم   يئة شو اءسير وحقوب اإلنسانب 

 77.امرأ  13ب وطفلً  78ب من يينهظ 2019ل  شياط/ اليراير خ اللسطينياً  569االحتل  اعتق  
   دعةةا رئةةةيس شمعيةةةة رشةةا  اءعمةةةا  الفلسةةةطينيين علةة، الحايةةة  لوضةةةن خطةةة إنقةةةاذ عاشلةةةة للقطةةةا

تنةةةذر يكارثةةةة تزيةةةد مةةةن معانةةةا   باالقتصةةةاد  الةةة، قطةةةا  غةةةز  الةةةذ  يعةةةان، مةةةن حالةةةة انهيةةةار شةةةاملة
 78سكانه.

  القيةةادات  ب يةةالعود  إلةة  سياسةةة االغتيةةاالت ضةةدّ انتسينةة، شةةكةةاحو  الالةةانب  قائمةةة ةةدد رئةةيس
غةةةز ب ووصةةةف السياسةةةة التةةة، اعتمةةةد ا رئةةةيس الحكومةةةة اإلسةةةرائيل، الةةة، قطةةةا  الفلسةةةطينية الةةة، 

خةةل  شولةةة  بشةةانتسوقةةا   أنةةه سةةيعم  علةة  تغيير ةةا. اً القطةةا  المحاصةةر يةةة"الضعيفة"ب م كةةد
"لسو  الح ب عدا عةن ينةا  العةائب  نات المحيطة يقطا  غز مستعمر لقياد  كاحو  الالان ال، ال

"عنةةةدما نشةةةك   قةةائًلن لةةظ يةةةتظ العةةة  شةة،   نةةةا لتحسةةةين الوضةةن اءمنةةة،"ب وتةةةاين الهةةاظ حةةةو  غةةةز ب
وننفةذ سياسةة صةارمة للغايةةب وسةنطال  أواًل يعةود  الشثة   بر  ذا السياسة اليطيئةالحكومةب سنغيّ 

 79معتقلين لد  حماس.ال، إشار  إل  الشنود اإلسرائيليين ال بوعود  المفقودين"
  وصةف الةرئيس التركةة، رشة  طية  أردوغةةانب رئةيس الةوزرا  اإلسةةرائيل، ينيةامين نتنيةا وب يةةة"ال الظ

وقةا  الةة،  الةذ  يقتة  اءطفةا  الفلسةطينيين و ةظ يعمةر السةين سةنوات"ب ودعةاا إلة  أن يعةود لرشةدا.
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ن هللا لةةن يسةةتطين أحةةد أن "يةةإذ نين خدميةةة يالعاصةةمة التركيةةة أنقةةر خةةل  االتتةةاح مشةةار  كلمةةة ألقا ةةا
 80ي نسينا قضية القدسب ما دامت  ذا اءمة قائمة عل  قدميها".

 منطقةة محتلةة مةةن "يةة وصةفها المعتةاد لهضةية الشةوالن السةوريةب مةن مريكرت وزار  الخارشيةة اءغّية
. ا السنو  حو  أوضا  حقوب اإلنسةانب ال، تقرير "منطقة تحت سيطر  إسرائي "إل   "قي  إسرائي 

ب ولةةةةظ يشةةةةر إلةةةة  منةةةةاطب الضةةةةفة الغرييةةةةة وقطةةةةا  غةةةةز  "المحتلةةةةة"مةةةةا لةةةةظ يسةةةةتخدظ التقريةةةةر عيةةةةار  ك
وقا  مس و  يوزار  الخارشية ال، ردا علة   كما درشت العاد . "المناطب المحتلة من قي  إسرائي "ية

ر الة، أن يكةون التقرية حو  أسيا  تغيير التسةميةب إن اءمةر يتعلةب يالرغيةة "الشرب اءوسط"أسئلة 
 81.أكثر وضوحاً 

 14/3/2019 ،الخميس

 كتائةةة  القسةةةاظب وحركةةةة الشهةةةاد اإلسةةةلم،ب مسةةة وليتهما عةةةن إطةةةلب صةةةاروخين زعةةةظ شةةةين  نفةةةت
وأكةةةدت كتائةةة  القسةةةاظ الةةة، تصةةةرياب عةةةدظ  غةةةز  تشةةةاا تةةة  أييةةة .قطةةةا  االحةةةتل  إطلقهمةةةا مةةةن 

تهامةات االحةتل  كما نف  المتحد  ياسظ حركة الشهةاد داود شةها  ا .ينخو مس وليتها عن الصار 
 82لها من الصحة". أساسن "إن اتهامات االحتل  ياطلة وال لً ئقاب للشهاد يإطلب الصواري 

 اعتق   الفلسطين، ال، قطا  غز اء لية الفلسطينية وشهود عيان أن اءمن  المن ماتشيكة  تأالاد
ب ت ةا ر   ب والةرّ ال، شياليا ال، شما  قطا  غةز الشيكة خل  ت ا ر  دعت إليها  بعشرات النشطا 

الت، تضظ أكثر  بالشيكةكرت ناستو  أخر  ال، شنو  القطا ب تطال  يتحسين اءوضا  المعيشية.
 83حملة.ال "  ذاب "يشد لها من مئة من مة أ ليةب ال، ييان

  المكلف محمد اشتيةب "إن الحكومة الشديد  حكومة الك  الفلسةطين،ب  الفلسطين، قا  رئيس الوزرا
وأضةةاف  شميةةنب وسةةيتظ تشةةكي  اليرنةةامي يعةةد االسةةتما  ءولويةةات المةةواطنين".وسةةتكون مفتوحةةة لل

أعضا  من التا  الحكومة ستضظّ  أن ب"ملف اليوظ" عير تلفزيون اللسطين ال، حدي  ليرنامي باشتية
ب ورشا  أعما ب وأعضا  من كاالةة محاال ةات الةوطنب وستشةهد مشةاركة مدنياً  والفصائ ب ومشتمعاً 

كة حمةةاس الةة، الحكومةةة قةةا  اشةةتيةب "إذا لةةظ تشةةار  حمةةاس الةة، الحكومةةةب وحةةو  مشةةار  مةةن المةةرأ .
 84ستيق  اءيوا  مفتوحةب حا  انته  االنقساظب الالك  سيكون شز ًا منها".

  ،إن دولةةةةةة االحةةةةةتل  لةةةةةن تسةةةةةما يمواصةةةةةلة  شلعةةةةةاد أردانقةةةةةا  وزيةةةةةر اءمةةةةةن الةةةةةداخل، اإلسةةةةةرائيل
و"لةةن نسةةما يةةن  تغييةةر الةة،  اءقصةة بالمسةةشد الفلسةةطينيين الصةةل  الةة، مصةةل  يةةا  الرحمةةة الةة، 

قامةة مسةشد آخةرب ال عنةد يةا  الرحمةة وال الة، أ  مكةان آخةر  بشية  الهيكة  )المسةشد اءقصة ( وا 
 85عل  الشي ".

   ترتس اإلسرائيليةن "انن يعد  ال، تصريا نقلته صحيفة  بيينيت نفتال، وزير التعليظ اإلسرائيل،قا
محتلةب لظ يعد  نةا   اً دا والسامر  )الضفة الغريية( أرضالمتحد  ال تعتير يهو  أن أصيحت الواليات
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نيةةةتن "إعةةةلن يوأضةةةاف ي سةةةي  للنت ةةةارب لقةةةد حةةةان الوقةةةت لتطييةةةب السةةةياد  الةةة، المنطقةةةة )ج(".
 بالواليةةةات المتحةةةد ب يلةةةزظ دولةةةة إسةةةرائي  علةةة  اتخةةةاذ قةةةرارات حقيقيةةةة وشريئةةةة تسةةةاعد أمةةةن إسةةةرائي 

 86طنيها"ب ال، إشار  إل  المستوطنين ال، الضفة.والمساوا  الكاملة ال، الحقوب لشمين موا

  السةةتمرار ا  اءردنيةةةالحكومةةة  ديمةةة طهيةةو  اءردنيةةةاليرلمانيةةة  اإلصةةلحن كتلةةة عةةانتقةةدت النائيةةة
قامةال، توثيب علقاتها   اءردنيةةن الحكومة إوقالت طهيو   .اإلسرائيل،المشارين من االحتل   وا 

علة  السةياد  التعد  المسةتمر من رغظ يالب و اءقص  المسشد ضدّ  اإلسرائيل،التصعيد  من رغظيالو 
ماضية ال، تنفيذ مشةرو   اءردنيةالحكومة  أن إالكاالة االتفاقيات الموقعة معهب  اءردنيةب وانتهاكه

الةة، منطقةةة  أردنيةةة للحةةتل  لتنفيةةذ المشةةرو  عيةةر تةةنشير أراو   "بإسةةرائي "شسةةر يوايةةة السةةلظ مةةن 
ويتموية  منةهب  اإلسةرائيل،ر  مةن االحةتل  الذ  يتضمن ينا  مصانن ومنطقة حة باءغوار الشمالية

االقتصةاد  الة، المنطقةة وعلة  حسةا  مصةالا  اإلسةرائيل،م كد  أن  ذا المشةرو  يخةدظ المشةرو  
 87اءردن.

   ب إن رئةيس الةوزرا  اإلسةةرائيل، ينيةامين نتنيةا وب "ال يكةةّن رشة  طية  أردوغةةان التركةة، الةرئيسقةا
ثتهةا عةد  قنةوات وأضةاف أردوغةانب الة، مقايلةة ي ية لنةا".أدن  احتراظ لقدسية المسشد اءقص  يالنس

 88أن نتنيا و "خسر االنتخايات ال، إسرائي  قي  أن تيدأ". تلفزيونية تركيةب
  أن عدد اللشئين الفلسةطينيين الةذين الةروا مةن شحةيظ الصةرا  الة، سةورية يلةم  اونرو اءأعلنت وكالة

مةةةن  ألفةةةاً  560ب أن لةةةه مقةةةا نيةةةو ب الةةة، وكالةةةة يييةةةر كريلوذكةةةر المفةةةوو العةةةاظ ل ألةةةف الشةةة . 120
اللشئين الفلسطينيين ال، سورية كةانوا يتمتعةون ياالكتفةا  الةذات، قية  الصةرا ب وأن الئةة قليلةة مةنهظ 

وأوضةةا كرينيةةو  أن التقةةديرات تشةةير   ةة، التةة، كانةةت تعتمةةد علةة  المسةةاعدات اإلنسةةانية الطارئةةة.
إلةة  أن أكثةةر مةةن  ب منو ةةاً ألفةةاً  440لةة  نحةةو إلةة  تراشةةن أعةةداد الشئةة، اللسةةطين الةة، سةةورية حاليةةًا إ

 89عل  المساعدات اإلنسانية لتوالير سي  الحيا . منهظ يعتمدون كلياً  95%
 15/3/2019 ،الجمعة

  ّعلة   حو مئة غار  عل  مواقن لحركة حماس ال، قطةا  غةز ب رداً نذ أعلن الشين اإلسرائيل، أنه نف
وقةا  مراسة  "القةدس"  .14/3/2019مةيس ب يةوظ الخإطلب صاروخين من القطةا  صةو  تة  أيية 

محةيط ن طائرات االحتل  استهدالت موقن اليحرية التاين لكتائ  القساظب يعدد مةن الصةواري  الة، إ
للقسةاظ وآخةر لسةرايا القةدس الة، محةرر   كما قصفت الطائرات موقعاً  .منطقة مينا  خانيونس الشديد

 90نتساريظ شنو  مدينة غز .

  ب وال، تغريةد  قطا  غز ل "إسرائي "عن دعمه لقصف  يومييو ريكية ماي اءم الخارشيةوزير  أعر
مةةر  أخةةر ب "ن ب قةةا القطةةا لةةه علةة  تةةويترب معلقةةًا علةة  إطةةلب صةةاروخين ياتشةةاا تةة  أييةة  مةةن 
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حين وممةّولين مةن ق ية  أسةياد ظ يتعرو المواطنون اإلسرائيليون لهشةوظ مةن إر ةاييين الة، غةز  مسةلّ 
 91."يفتناب إلسرائي  الحب ال، حماية مواطنيهاال، طهران. نحن إل  شان  حل

 16/3/2019 ،السبت

  دعظ الت ا رات الت، شرت الة، قطةا  غةز  خةل  اليةومين الماضةيين. اللسطينياً  الصيلً  11أعلن 
علةة  "االحتةةراظ المطلةةب  بالةة، ييةةان مشةةتر ب عقةة  اشتمةةا  طةةار  لهةةا الةة، غةةز  بوأكةةدت الفصةةائ 

دانةةة كةة  أشةةكا  القمةةن". حةةبّ للحقةةوب والحريةةات الفرديةةة والشمعيةةةب و   الت ةةا ر السةةلم، للنةةاس وا 
ودعةةت الفصةةائ  حركةةة حمةةاس إلةة  "سةةح  اءشهةةز  اءمنيةةة والمسةةلحين مةةن الشةةوار  والسةةاحات 

طلب سراح كاالة المعتقلين علة  خلفيةة الحةرا  اءخيةر". وحمة  ييةان الفصةائ  تواقيةن  العامةب وا 
والميادر  الوطنيةب وحز  الشع ب وشيهة التحريةر ب الشعيية والديموقراطية نيالتاب والشيهت حركة

العرييةةةةب وشيهةةةة التحريةةةر الفلسةةةطينيةب والشيهةةةة العرييةةةة الفلسةةةطينيةب وشيهةةةة النضةةةا  الشةةةعي،ب 
 92)الدا(. الفلسطين،واالتحاد الوطن،  بالقياد  العامة -والشيهة الشعيية 

  ر للحقةةوب الفلسةةطينية الةة، لطلةة  إسةةرائيل، يمنةةن عقةةد مةة تمر مناصةة اءلمانيةةةاسةةتشايت السةةلطات
وكةةان مةةن المزمةةن أن ت قةةيظ شةةيكة  العاصةةمة يةةرلينب ياإلضةةاالة إلةة  إلغةةا  تنشةةير  ناشةةطة اللسةةطينية.

ب تحت عنةوان "مهرشةان آذار الفلسةطين، الة، "صامدون" للتضامن من اءسر  الفلسطينيينب م تمراً 
له ك  مةن اءسةير  المحةرر  يرلينب تحية لنضاالت المرأ  الفلسطينية"ب والذ  كانت ست ستضاف خل

 93رسمية عود ب والشاعر  اءسير  المحرر  دارين طاطور.
 17/3/2019 ،األحد

   ب شةرا  عمليةة إطةلب نةار أصي  اثنان آخران يشروح وصفت يالخطير  شداً و ب إسرائيل،قت  شند
 يت.مفةرب مسةتعمر  أرئية  قةر  سةلفمةن يةالقر   نفةذ ا عمةر أيةو ليلة ب بشملت عملية طعةن أيضةاً 

قةاظ ياالسةتيل  علة   من تنفيذ عملية طعن لشنةد ب ثةظّ  أيو ليل ب القد تمكن عمليةالتفاصي  ل ووالقاً 
تشةةةاا المنطقةةةة  مةةةن االنسةةةحا  يالسةةةلح والتوشةةةهسةةةلحهب وأطلةةةب النةةةار مةةةن ذات السةةةلحب وتمكةةةن 

أخيةةةان  يهةةةود الحاخةةةاظ العةةةن مقتةةة  ب 17/3/2019 يةةةوظ اإلثنةةةين أ علةةةنبكمةةةا  .الصةةةناعية "ياركةةةان"
94.يةالعملصي  يها ال، أ   الت،شروح الي ب متنثراً Achiad Ettinger ايتنغر

 

  تهدئةةةالمفاوضةةات مةةن حركةةة حمةةاس للتوصةة  لتفا مةةات تفضةة، إلةة   اإلسةةرائيليةشةةددت الحكومةةة 
لكايينةةتب أن لاإلسةةرائيلية عةةن وزيةةرين شةةاركا الةة، اشتمةةا   13ونقلةةت القنةةا  . أمنيةةة الةة، قطةةا  غةةز 

نتنيةةةةا و ومسةةةة ول، اءشهةةةةز  اءمنيةةةةةب أطلعةةةةوا الةةةةوزرا  اءعضةةةةا  الةةةة، المشلةةةةس اءمنةةةة، والسياسةةةة، 
95غرب عل  استئناف المفاوضات من حماس عير الوسطا  الدوليين.المص

 

  الةة، سةةاحات  يقضةة، يةةإغلب مصةةل  يةةا  الرحمةةة أمةةراً  اً الصةةلا يالقةةدس صةةياح محكمةةةأصةةدرت
 يومةاً  سةتينالمسشد اءقص ب وأمهلت مشلس اءوقاف والش ون والمقدسات اإلسةلمية الة، القةدسب 
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محكمةةةةب اليمةةةا اليةةةد القةةةادرب رالةةةو المشلةةةس قةةةرار مشلةةةس حةةةاتظ عالأكةةةد عضةةةو و  علةةة  القةةةرار. للةةةردّ 
"ال يخضةةةةن للختصةةةةا  القضةةةةائ،  مسةةةةشد اءقصةةةة شةةةةددت وزار  الخارشيةةةةة اءردنيةةةةة علةةةة  أن ال

 96اإلسرائيل،"ب ورالضت يدور ا القرار.
 18/3/2019 ،الثنين

   شيةة الم ةا رات المطلييةة واالحتشا غز ب أنها ليست ضةدّ  قطا  ال، الفلسطينية الداخليةأكدت وزار
الةةةة، غةةةةز  يفعةةةة  الحصةةةةار والعقويةةةةات التةةةة، تفرضةةةةها  الفلسةةةةطين، لشةةةةع لعلةةةة  ال ةةةةروف الصةةةةعية 

وقةا  النةاطب ياسةظ  السلطةب مشدد  عل  رالضها استغل  ذل  مةن أشة  إثةار  الفوضة  والتخرية .
ال، تصةريا صةحف،ب إن اءشهةز  الشةرطية تعاملةت مةن االحتشاشةات يعةد  بوزار  الداخلية إياد اليزظ

وأكةةد علةة  وشةود الئةةة حقيقيةةة سةةعت للت ةةا ر احتشاشةةًا علةة   ءعمةةا  تخريةة  والوضةة . أن تحولةت
اءمور المعيشيةب لكن  نا  من استغ  ذل  لركو  الموشة وتحويلها إل  أعمةا  الوضة  وتخرية  

ممةن قطعةت السةلطة ايتةزاز عةدد مةن مةو ف، السةلطة الة، راظ هللا  وأكةد اليةزظ أنةه تةظّ  داخ  القطا .
 97هر الماضية يالنزو  والمشاركة والتخري  من أش  عود  رواتيهظ.ال، اءش رواتيهظ

  وذكةرت مصةادر  سةيف. أيةواعتد  مسلحون يالضر  عل  النةاطب ياسةظ حركةة الةتا يغةز  عةاطف
اختطاالةةه واالعتةةدا  عليةةه  قةةر  منةةز  أيةةو سةةيف يييةةت ال يةةاب حيةة  تةةظّ   االعتةةدا  شةةر  أنمحليةةة 

 98يالضر .

  وحةد  سةكنية  840ينيامين نتنيا وب إنه أعطة  الضةو  اءخضةر لينةا  قا  رئيس الحكومة اإلسرائيلية
مةن  بيالتحضةير لهةدظ منةز  عمةر أيةو ليلة ئي ب كما أصدر تعليمات لألشهةز  اءمنيةة أر ال، مستعمر  

طلب نار   17/3/2019.99ال، قرية الزاوية القريية من سلفيتب المتهظ يتنفيذ عملية طعن وا 
  ب يحضةةور شميةةن قةةاد  مةة خراً اشتمةةن  اإلسةةرائيل،الكايينةةت ب أن سياسةةية الةة، تةة  أييةة  مصةةادركشةةفت

ونقلةت  ةذا المصةادر  تياحة  الة، خطّةة الحةتل  قطةا  غةز  الة، أ  حةر  مقيلةة.للاءشهةز  اءمنيةةب 
ياإلضةةاالة إلةة  احةةتل  القطةةا  الةة،  بب أن الخطّةةة تتضةةّمن ولين كيةةار الةة، الشةةين اإلسةةرائيل،عةةن مسةة

ركةةة حمةةاسب ويقةةدرتها علةة  التعةةاال، مةةن آثةةار الضةةريةب إلحةةاب ضةةرر شةةديد يح بحةةا  نشةةو  حةةر 
 100واالحتفا  ياحتل  القطا  إل  حين التوّص  إل  حّ  سياس، مستقّر ومتواالب عليه.

  ازدادت  ب ياستثنا  شرق، القةدسبستوطنين اليهود ال، الضفة الغرييةالم أعدادذكر تقرير إسرائيل، أن
 عةن يعقةو  كةاتس بويةّين التقريةر السةنو  الصةادر .%20.61خل  السنوات الخمس اءخير ب ينسية 

Ya'akov Katzحةةةز  االتحةةةاد الةةةوطن،ب الةةةرئيس السةةةايب ل National Union   اإلسةةةرائيل، )حةةةز
ب ياسةةةتثنا  الةةة، عةةدد المسةةةتوطنين يالضةةفة %3.3زيةةةاد  ينسةةية  تشةةهد 2018 سةةةنةالمسةةتوطنين(ب أن 

وصةة  إلةة   بياسةةتثنا  شةةرق، القةةدس بموقةةن أن عةةدد المسةةتوطنين الةة، الضةةفةالذكةةر و  .شةةرق، القةةدس
 101كتلة استيطانية. 11عين عل  موزّ  ب3/1/2019مستوطنًا حت   805,449
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  وطةةةرد السةةةفير  "بإسةةةرائي "مةةةن  اءردنةةة،الحكومةةةة يسةةةح  السةةةفير  اءردنةةة، أوصةةة  مشلةةةس النةةةوا
ر  علةة  المسةةتم اإلسةةرائيليةاللزمةةة لمواشهةةة االعتةةدا ات  اإلشةةرا اتواتخةةاذ  بانمةةن عّمةة اإلسةةرائيل،

 102المقدسات ال، مدينة القدس المحتلة.
 زيةار  يعثةة تقصة، الحقةائب  خةل  بالة، اللسةطين منيةر قلييةو قا  مدير مكت  من مة العم  الدولية

من مة لقطا  غةز  لتوثيةب االنتهاكةات اإلسةرائيلية الة، اءراضة، العرييةة المحتلةة الالميتعثة من قي  
قطةا  غةز  ال مثية  لهةا الة، تةاري  اليشةرية الحةدي ب  "إن مستويات الفقر والحرمان ال، ن1967عاظ 

 عامةاً  12والضرور  ملحة لتغيير نوعية و روف الحيا  التة، يعةان، ويلتهةا سةكان قطةا  غةز  يعةد 
 103من الحصار".

   المعنةة، يحالةةة حقةةوب اإلنسةةان الةة، اءرو الفلسةةطينية المحتلةةة  بمقةةرر اءمةةظ المتحةةد  الخةةا قةةا
للمةوارد الطييعيةة الة، اءرو  "إسةرائي "ن إن اسةتغل  Michael Lynk نة يمايكة  ل 1967 سةنةمنذ 

 الفلسةةطينية المحتلةةةب  ةةو انتهةةا  مياشةةر لمسةة ولياتها القانونيةةة ياعتيار ةةا القةةو  القائمةةة يةةاالحتل .
ب أ  طريةةب يقةةود إلةة  تقريةةر المصةةير للفلسةةطينيينب أن  ةةذا القضةةايا واالنتهاكةةات تعةةوّ  نةة يلوأكةةد 

 "إسرائي "وأضاف لين ب أن نهي  إل  مستقي  أحل  يني  ياءخطار للشعيين. من ذل  وت د  يدالً 
تشاا الموارد الطييعية ال، اءرو الفلسطينية المحتلة يتمث  ال، اسةتخداظ تلة  المةوارد كمةا تسةتخدظ 

مةن  وقةا  لينة ن "اعتيةاراً  دولة ذات سياد  موارد اب ويترت  عل  ذل  عواقة  تمييزيةة يشةك  واسةن.
مةن الميةاا الشواليةة السةاحلية الة، غةز ب و ة، المصةدر الرئيسة،  %96أصيا أكثةر مةن  ب2017عاظ 

 104."للمياا لسكان غز ب غير صالحة للستخداظ اندم،

  شةةددت لشنةةة اءمةةظ المتحةةد  للتحقيةةب الةة، االنتهاكةةات اإلسةةرائيلية المرتكيةةة خةةل  مسةةيرات العةةود ب
قةةةر  حةةةدود قطةةةا  غةةةز ب تنكيةةةد ا علةةة  أن القةةةوات اإلسةةةرائيليةب انتهكةةةت القةةةوانين الدوليةةةة وحقةةةوب 
اإلنسةةانب الةة، التعامةة  مةةن مسةةيرات العةةود ب وأن يعةةو تلةة  االنتهاكةةات قةةد تنةةدرج الةة، إطةةار شةةرائظ 

الشلسةةةة اءريعةةةينب لمشلةةس حقةةةوب اإلنسةةةانب والةةة، كلمةةة لةةةه خةةل   اإلنسةةةانية. وشةةةرائظ ضةةدّ  بر حةة
ب يالحكومةة سةانتياغو كةانتونلشنةة الب نةدد رئةيس يمكت  اءمظ المتحد  ال، مدينة شنيف السويسةرية

 اإلسةرائيلية لعةدظ تعاونهةا الة، إعةداد التقريةرب ومنعهةا اللشنةة الة، الوصةو  إلة  اءراضة، الفلسةةطينية
ب اللسةةطينياً  325إلةة  أقةةوا   وأضةةاف كةةانتون أن اللشنةةة أعةةدت تقرير ةةا اسةةتناداً  الخاضةةعة للحةةتل .

 105ن وشهود عيان وضحايا االنتهاكات اإلسرائيلية ومصادر أخر .و ن حكوميو يينهظ مس ول
 19/3/2019 ،الثالثاء

 نسةيب اءمنة، الة، أكدت حركة حماس أنها أحيطت خطة الفلتان المن ظ يغةز  التة، رعتهةا أشهةز  الت
الةة، ييةةان  بوقالةةت حمةةاس والةةذ  يتزعمةةه ماشةةد الةةرج. بشهةةاز المخةةايرات العامةةة صوصةةاً وخ براظ هللا

 بالصةف الةوطن، وحالةة اللحمةة والتوحةد الة، غةز  شةبّ  ةو صحف،ب إن أحد أ ةداف مخطةط الفلتةان 
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يعيةدًا الة، وأشارت إل  أن السلطة ذ يةت  الذ  سا  سلطة التنسيب اءمن، المعزولة ال، المقاطعة.
غز  وشعيها ومقاومتها قةد  منهشها القائظ عل  اإلقصا  والتفردب و نت أن عقوياتها اإلشرامية ضدّ 

وأكةةدت حمةةاس أن  .مقاومتةه التةة، تحميةه آتةت أكلهةةاب وأن الشةع  الفلسةةطين، الة، غةةز  سةيثور ضةةدّ 
عةدت أ  ب و السلطة استغلت حاشات المواطنين المحاصةرين وايتةزاز المقطوعةة رواتةيهظ يشةك  م سةف

وأوضحت أن اءشهز  اءمنية ال، راظ هللا تواصلت وخططت إلحدا  قلق  ال،  لذل  خطة شاملة.
عاد  الفلتان اءمن، الذ  مارسوا سايقًا.  106غز ب وا 

  ،استشةةةهد المقةةةاوظ الفلسةةةطين، عمةةةر أيةةةو ليلةةة ب منفةةةذ عمليةةةة مسةةةتعمر  أرئيةةة  المقامةةةة علةةة  أراضةةة
يعةد ثلثةة أيةاظ مةن  بمن قو  تايعةة للحةتل  اإلسةرائيل، ب خل  اشتياكات17/3/2019ال، سلفيتب 

أيو ليل ب م كةد  أن  ةذا العمليةة الفدائيةة  لهاب الشهيد ال، ييان بنعت حركة حماسو عملية. التنفيذ 
  107المتغطرسة وأذلتها. اءمنأريكت من ومة 

   ز ب  ةة، ضةةرائ  الماليةةة المسةةاعد عةةون، الياشةةا إن الضةةرائ  الموشةةود  الةة، قطةةا  غةة وزار قةةا  وكيةة
أن الضةةرائ   بلةةرأ وكالةةة االةة، حةةدي  خةةا  ل بوأكةةد الياشةةا موشةةود  منةةذ قةةدوظ السةةلطة الفلسةةطينية.

وموازنةةات تشةةغيلية للةةوزارات واالسةةتحقاقات  بيةةدالعها المةةواطن وتعةةود لةةه خةةدمات تعلةةيظ وصةةحة وأمةةن
يةة علة  المنتشةات الةوارد  الحكومية ال، المشاال، واءمن واليلديات والن االة والمختيرات الزراعية والرقا

ب شةةهرياً  مليةةون دوالر( 83.3)نحةةو  مليةةون شةةيك  300وأالةةاد أن  ةةذا الضةةرائ  تصةة  إلةة   للقطةةا .
شةيك  مليةون  80ب منهةا مليةون دوالر( 50)نحةو  مليون شةيك  180تصرف السلطة منها عل  غز  

شةةيك  مليةون  100رواتة  لمةو ف، السةلطة يالقطةا  يوضةعها الحةال،ب و مليةون دوالر( 22.2)نحةو 
ون االشتماعيةةةةة   للعةةةةلج يالخةةةةارج ويعةةةةو اءدويةةةةة ومخصصةةةةات الشةةةة مليةةةةون دوالر( 27.8)نحةةةةو 

)نحةو  مليةون شةيك  120وأضافن يتيق  من ما  غز  ال، خزينة السةلطة  وصندوب دعظ اليلديات.
 108نها ت شي  من أموالهظ.قطا  غز  وأ لهب ء ب  ، من حبّ شهرياً  مليون دوالر( 3.33
 ة طاليةاً  47صير  صةيدظب إن  الفلسطين، ر التريية والتعليظ العال،قا  وزي ين اثنةين استشةهدوا ومعلم 

وأضةاف  الة، الضةفة الغرييةة وقطةا  غةز . 2018سةنة يرصا  قةوات االحةتل  اإلسةرائيل،ب خةل  
مةةنهظ لحالةةة  17ينيةةران االحةةتل ب تعةةرو  أصةةييوا طاليةةاً  3,191صةةيدظ خةةل  مةة تمر صةةحف،ب أن 

العةةةاملين الةةة،  واإلداريةةةينمةةةن المعلمةةةين  106غةةةز ب اليمةةةا طةةةا  رصةةةا  االحةةةتل   يتةةةر الةةة، قطةةةا 
مةةن المعلمةةين  معةةتقلً  30ب وطاليةةاً  299ويلةةم عةةدد المعتقلةةين مةةن الطليةةةب يحسةة  صةةيدظب  الةةوزار .

مدرسةةة  97أن تقريةةر االنتهاكةةات السةةنوية ي هةةر تعةةرو  وأضةةاف والمةةو فين الةة، كاالةةة المةةديريات.
اعتةةدا  تنةةو  يةةين قصةةةف  345الةةة، غةةز ب يواقةةن  10و بمنهةةا الةة، الضةةفة 87العتةةدا ات االحةةتل ب 

طلب بواقتحاظ بمدالع، وطيران  109كل،. أظسوا  يشك  شزئ،  بالرصا  الح، والمطاط، وا 

 .وشةار  الة، االتتةاح المكتة   االتتحت المشر "مكتة  تمثية  تشةار  لةه وضةن ديلوماسة،" الة، القةدس
وصف نتنيا و االتتاح المكت  و  رائيل، ينيامين نتنيا و.وزير الخارشية المشر  ورئيس الوزرا  اإلس
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مشةةددًا " ةذا  ةةو أو  تمثية  أورويةة، يةتظ االتتاحةةه الة، القةةدس منةذ عقةةود"ب  يننةه "لح ةةة مة ثر " وقةةا ن
 110لتغيير الموقف من القدس. أن المشر تقود ال، أورويا اتشا اً  عل 

   الموقةةف الثايةةت لةةيلدا مةةن اءميةةر خالةةد يةةن اليصةة  يةةن تركةة اءردنأكةةد السةةفير السةةعود  لةةد ،
القضةةية الفلسةةطينيةب وأن القةةدس  ةة، عاصةةمة اللسةةطين اءيديةةةب ودعمهةةا للوصةةاية الهاشةةمية علةة  

 111.والمسيحية ال، القدس اإلسلميةالمقدسات 

  أعلنت اللشنة القطرية إلعةاد  إعمةار غةز ب أنهةا يصةدد التشهيةز إلطةلب أكيةر مشةرو  لتوزيةن القسةائظ
 الفقير  والمحتاشة ال، قطا  غز  ضمن منحةة دولةة قطةر إلغاثةة سةكان القطةا . الشرائية عل  اءسر

مليةةين دوالر  10الةة، خطواتةةه اءخيةةر  للتنفيةةذب وتيلةةم تكلفتةةه  وأشةةارت اللشنةةة إلةة  أن المشةةرو  حاليةةاً 
ألةةف  120ب لمةةا يقةةار  دوالر( 83.3)نحةةو  شةةيك  300سيشةةم  توزيةةن قسةةائظ شةةرائية يقيمةةة و أمريكةة،ب 

 112.ةةب يالتنسيب من وزار  التنمية االشتماعيأسر  محتاش
  ّ( د  ية، أنيو )ن يرنامي اءمظ المتحد  اإلنمائ، وقUnited Nations Development Programme 

(UNDP)  ال، غز  اتفاقيات شراكة من خمس شركا  محليين لتنفيذ أنشطة المشرو  الممو  من قطةر
آالف اللسةطين، الة،  3الرصةة عمة  ءكثةر مةن شةاد عم  عل  إيوالذ  سي أمريك،بدوالر  مليين 7 ةي

 اً مسةتفيد 1,099وسيقوظ الصةندوب الفلسةطين، للتشةغي  والحمايةة االشتماعيةة يمتايعةة تشةغي   القطا .
113وقطا  التنمية االشتماعية. بواإلسكان بوالزراعة بضمن مشاالت العم  ال، اليلديات

 

   سةرائيل، أود  ديكة اإلشنةرا  القا Udi Dekel " الةرد  اإلسةرائيلية تشةاا حمةاس تةظّ  تراتيشيةاسةإن 
اسةةتنفاد اب خاصةةةة يعةةةد إطةةةلب الصةةةاروخين اءخيةةةرين مةةن غةةةز  ياتشةةةاا تةةة  أييةةة  أواخةةةر اءسةةةيو  

  مفاشن  للمستو  السياسة، اإلسةرائيل، واءوسةاط اءمنيةة  ءنهمةا أطلقةا الة، ذرو  الماض،ب ما شكّ 
وأضةاف ديكة ب الة، دراسةة أصةدر ا  مصةرية".المياحثات الت، تشريها إسرائي  مةن حمةاس يوسةاطة 

التاين لشامعةة تة  أيية ب أن "ذلة  يعنة، أن حمةاس تواصة   معهد دراسات اءمن القوم، اإلسرائيل،
أنهةا  سياسة التحد  إلسرائي   من خةل  تحكمهةا يمعةايير التصةعيد وتوقيتةه وأدواتةهب ويعنة، أيضةاً 

الةةرد  التةة، تينتهةةا إسةةرائي  أمةةاظ  اسةةتراتيشيةن تمسةة  يزمةةاظ الميةةادر  تشةةاا إسةةرائي ب ويعنةة، كةةذل  أ
 114حماس ياتت ال، طريقها إل  النفاد".

 20/3/2019 ،األربعاء

   التحت النار صو  المركيةة التة،  ب يعد أنال، نايلس اللسطينيين اإلسرائيل،أعدمت قوات االحتل
 لسةطين، ثالة بالاستشةهد كمةا ان شةرب نةايلس. كان يستقلها الشايانب عند مفرب الغةاو  يشةار  عّمة

وأصي  آخرب يرصا  قوات االحتل  عل  حاشز النشان عند المةدخ  الشنةوي، ليلةد  الخضةرب 
 115غر  ييت لحظ.
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  محمةةةةةود عيةةةةةاسب يشةةةةةد  حركةةةةةة حمةةةةةاسب ووصةةةةةف عناصةةةةةر ا  ةالفلسةةةةةطيني السةةةةةلطة ةةةةةاشظ رئةةةةةيس
ن لنةةاطب ياسةظ حركةةة الةتا عةاطف أيةةو سةيفب للطمئنةةاب خةل  زيارتةه لوقةا  عيةةاس يةة"ال لميين".

راظ هللان "شرالت يلد ب ما العلوا الي  شزا ا إن شا  هللا  ال،عل  صحتهب ال، مشمن اللسطين الطي، 
لمصةةلحة الةةوطنب لكةةن  ةة ال  ال لميةةين سةةينتهون إلةة  مزيلةةة التةةاري ب وأنةةا دائمةةًا أقةةو   كةةذا عمةةن 

افن وأضةةة ينشةةةقون عةةةن الشةةةرعية الفلسةةةطينيةب وأمثةةةالهظ كثةةةرب وكلهةةةظ يةةةذ يون إلةةة  مزيلةةةة التةةةاري ".
"  ال  ال لميون أصيحوا معةروالين للنةاس الةذين كسةروا حةاشز الرعة  والخةوفب وانتهةت مقةولتهظ 
الكاذية )نحن المقاومة(ب وقد ياعوا المقاومة ييضةعة نقةود. نعلةظ أن النةاس قةد طفةا يهةظ الكية  ولةظ 

 116.يعودوا يحتملون ما يفعلونه"

  حمةةةاس حركةةةة "إر اييةةةة" يشةةة  القضةةةا  حركةةةة قةةةا  عضةةةو مركزيةةةة حركةةةة الةةةتا شمةةةا  محيسةةةن إن
عليهةةاب و ةة، عيةةار  عةةن "داعةةن اللسةةطين"ب ويشةة  الخةةل  مةةن  ةةذا "المشموعةةة اإلر اييةةة التةة، 

ا  ةة، تسةةتغ  تسةةيطر علةة  قطةةا  غةةز ". وشةةدد محيسةةن علةة  أن حمةةاس ليسةةت حركةةة مقاومةةةب إنمةة
شك  من أشكا  المقاومة من أش  إالشا  القياد  الفلسطينية الت، تسع  لة"التسوية السلمية" للقضية 

 117الفلسطينيةب يحس  تعييرا.
  ر نفسها لمليونية يوظ ن غز  اليوظ تحضّ السياس، لحركة حماس إسماعي   نية أ المكت أكد رئيس

خةةل   بوقةةا   نيةةة اءروب ولمليونيةةة الةةذكر  السةةنوية اءولةة  لمسةةيرات العةةود  وكسةةر الحصةةار.
مشاركته ال، خيمةة عةزا  شةهدا  الضةفة يمدينةة غةز ب إنةه لةيس أمةاظ المحتة  إال أن يةذعن لمطالة  

وعل  طريب العود  إل   باالحتل  عل  طريب إنها  بشعينا والصائلهب وعل  رأسها كسر الحصار
وال أنصةةةاف الحلةةةو ب ومطالينةةةا  بلةةةن نقيةةة  ينريةةةا  الحلةةةو "ن  نيةةةة قةةةائلً  وأضةةةاف أرو اللسةةةطين.

 118."واضحة شليةب وعل  العدو أن يستشي  لها
 زعةةظ المحلةة  العسةةكر  اإلسةةرائيل، آالةة، يسسةةخاروف Avi Issacharoff ب أن "إسةةرائي " أحيطةةت

وذكةةةر المحلةةة  أن اءشهةةةز  اءمنيةةةة  الفلسةةةطينية يالضةةةفة الغرييةةةة.مةةةن عمليةةةات المقاومةةةة  60%
عيةوات و من تل  العمليةاتب وتشةم  إطةلب نةارب  %30التايعة للسلطة ال، راظ هللا قامت يإحياط 

ب 2015 سةنةإحياطهةاب منةذ  وكشةف عةن عةدد العمليةات التة، تةظّ  محاوالت خطف شنود.و ناسفةب 
حيةةاط 2019عمليةةة منةةذ يدايةةة  100إحيةةاط  حيةة  تةةظّ  عمليةةة  400ب و2018عمليةةة خةةل   600ب وا 
 2015.119 خل  200ب و2016 خل عملية  350ب و2017خل  

  1/1/2019وحتةة   7/5/2015امتةةدت مةةا يةةين  والتةة، بالعشةةرون للكنيسةةت اإلسةةرائيل، الةةدور شةةهدت 
نيسةت موشة غير مسيوقة من التشريعات العنصةرية والداعمةة للحةتل  واالسةتيطان. القةد عةالي الك

أقرت يالقرا   النهائيةب  قانوناً  35ضمن  ذا اإلطارب من يينها  قانوناً  221ال، دوراته العشرين  ذا 
. كمةا يقة، قانونةاً  41 سةنّ  أنةه تةظّ  قوانين استدمشت ال،  ذا القةوانينب مةا يعنة، عمليةاً  6إضاالة إل  

ن السةتمرار تشةريعهما عل  شدو  أعما  الكنيست قانونان ال، مرحلة القرا   اءولة ب و مةا مرشةحا
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الت، أقرت يالقرا   التمهيديةب ويقيت عند  23ال، الوالية اليرلمانية الشديد ب ال، حين أن القوانين الة 
تعكةس طةاين التركييةة اليرلمانيةة يشةك  أكيةرب ويتعةزز  ةذا اءمةر  ذا المرحلة مةن مسةار التشةرينب 

 120.ا ب ولظ تدخ  مسار التشرينمشرو  قانون أدرشت عل  شدو  اءعم 153أكثر خل  قرا   
   بوقير  واليونان والواليةات المتحةد  الة، القةدس المحتلةة "إسرائي "قد اشتما  رياع، شاركت اليه ع 

 إلةة  مةةدّ  "إسةةرائي "وتخطةةط  غةةاز الةة، اليحةةر اءيةةيو المتوسةةط. الةة، مسةةع  لتطةةوير مشةةرو  خةةطّ 
و ةةذا  ةةو  .كةةظ2,100طولةةه أناييةة  ييلةةم  عيةةر خةةطّ  ب2025 سةةنة مةةن اً أورويةةا يالغةةاز الطييعةة، يةةد 

الةةةذ  انضةةةظ إلةةةيهظ وزيةةةر الخارشيةةةة  بوقيةةةر  واليونةةةان "إسةةةرائي "االشتمةةةا  السةةةادس يةةةين زعمةةةا  
 121الذ  يقوظ يشولة ال، المنطقة. باءمريك، ماي  يومييو

 سةةنةخةةل   بالقةةدسيمةةا اليهةةا شةةرق،  بةغرييةةالضةةفة الو  اللسةةطينيين الةة، قطةةا  غةةز  307 استشةةهد 
الة،  7,100ب ييةنهظ 8,401يلةم عةدد الشرحة  . و الة، الضةفة 49غةز ب والة،  258ب من يينهظ 2018

وأصةدرت من الضفةب  5,587 اللسطينيًاب يينهظ 5,761عدد المعتقلين إل   وص قطا  غز ب اليما 
أو المسةةشد اءقصةة  لفتةةرات  القةةدسعةةن اللسةةطينيًا  161محةةاكظ االحةةتل  قةةرارات قضةةت يإيعةةاد 

حصةةاد عةةاظ مةةن  "مركز ر يةةة للتنميةةة السياسةةيةة"لةة تقريةةرووثةةب  شةةهور. سةةتةو تتةةراوح يةةين شةةهر 
حي  يلةم عةدد الهشمةات التة،  ب2018قطا  خل  الانتهاكات االحتل  ومستوطنيه ال، الضفة و 

ب مةن 126 ةدمها إلة   ووص  عةدد المنةاز  الفلسةطينية التة، تةظّ  ب شوماً  617ها المستوطنون شنّ 
أو قطعهةا مةا  بحرقهةا عدد اءششار الت، تةظّ ويلم . منشن  168ب كما تّظ  دظ ال، القدس 61يينها 

 دونمةةةاً  3,588مصةةادرتها  آالف شةةشر ب الةة، حةةةين يلغةةت مسةةاحات اءراضةة، التةةة، تةةظّ  10يقةةار  
ب (الةة، الضةةفة 165,2الةة، غةةز ب و 027,2) 129,4ويلةةم عةةدد حةةاالت إطةةلب النةةار  .(2كةةظ 588.3)

اقتحامةةًا. وأقةةاظ االحةةتل  الةة،  6,548اليمةةا يلةةم عةةدد حةةاالت االقتحةةاظ للتشمعةةات السةةكانية الةة، الضةةفة 
 مخططةةاً  134وصةة  عةةدد المخططةةات االسةةتيطانية إلةة  . و 2018حةةاشزًا خةةل   3,931عمةةوظ الضةةفة 

 (ب2كةةةظ 948.4) دونمةةةاً  948,4وييلةةةم مشمةةةو  المسةةةاحة المسةةةتهدالة لهةةةذا المخططةةةات  ب2018خةةةل  
حةةةدات االسةةةتيطانية مشمةةةو  الو وصةة  اليمةةةا  ب عمر مسةةةت 67المسةةةتهدالة يالتوسةةعة  عمراتعةةدد المسةةةتو 
شقها خل   يلم عدد الطرب االستيطانية الت، تظّ و  .وحد  6,859، صادب االحتل  عل  ينائها تال

ات عمر كةظ لصةالا المسةت 7مياا يطةو   خطّ  ب كما قامت قوات االحتل  يمدّ أحد عشر طريقاً  2018
 122والي ر االستيطانية.

 21/3/2019 ،الخميس

  حةان الوقةت  بعامةاً  52"يعد  نتويترالرسمية ال،  صفحته عل  بترام قا  الرئيس اءمريك، دونالد
التة، تتميةز ين ميةة  بيسياد  إسرائي  علة  مرتفعةات الشةوالن كاملً  لتعترف الواليات المتحد  اعتراالاً 

 123".قليم،ستقرار اإلاالاستراتيشية وأمنية حيوية يالنسية لدولة إسرائي  و 
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  دوليةة يمشةاركة مصةر وقطةر  –ةب ما وصفته يترتييات عرييةة العيري "يوظال سرائي "إكشفت صحيفة
والسةةةعودية ودو  خليشيةةةة وعرييةةةةب واءمةةةظ المتحةةةد  ودو  أخةةةر ب يعلةةةظ السةةةلطة الفلسةةةطينيةب يشةةةنن 

الإن الترتييات ال، مرحلتها اءول  تشم  استثمار اءمظ  بويحس  الصحيفة الوضن ال، قطا  غز .
ب الةإن حيفةللصة ووالقةاً  ات لتحسةين الوضةن اإلنسةان، الة، غةز .المتحد  ودو  مختلفةة مليةين الةدوالر 

د لشميةن الخطة تقتةرح إيقةا  الشةنن الةداخل، الة، غةز  لحمةاس والتن يمةات تحةت كيةان سياسة، موّحة
وتتضةةمن الخطةةة تشريةةد غةةز  مةةن  التن يمةةاتب ويةةتظ إيقةةا  اءمةةن الةة، القطةةا  تحةةت سةةيطر  حمةةاس.

ويحس  الخطةةب الإنةه يةالتواز   ءسلحة الخفيفة الصغير .كاالة اءسلحة الثقيلةب واإليقا  القط عل  ا
 124.رالن الحصار يشك  كام  من تشريد غز  من اءسلحة الثقيلةب سيتظّ 

  اللشنةةةةةة الدوليةةةةةة المسةةةةةتقلة للتحقيةةةةةب الةةةةة، االحتشاشةةةةةات الةةةةة، اءراضةةةةة، إن تقريةةةةةر  "إسةةةةةرائي "قالةةةةةت"
احتشاشات الفلسطينيين عل  حةدود نتقد استخدامها للقو  المميتة خل  االذ   بالفلسطينية المحتلة"

يةنن  بالت، تسيطر عل  القطةا  بوكان ينيغ، أن يشم  مطالية حركة حماس ب امتحيز ضدّ  بغز 
لةةديها مخةةاوف شديةةة إزا  "إن  "إسةةرائي "وقالةةت  ."إسةةرائي " تتخةةذ إشةةرا  لوقةةف أعمةةا  العنةةف ضةةدّ 

لةة الواضةحة علة  التحيةز السياسةة، واءد بومنا شهةا بالتحلية  الفعلة، والقةانون، الةذ  أشرتةه اللشنةةة
 125إسرائي ". ضدّ 

 ب ينةة، شةةانتس دور لييرمةةانب رئةةيس قائمةةة كةةاحو  الالةةانشةةالسةةايب أالي لةةدالا  اإلسةةرائيل، ةةاشظ وزيةةر ا
 مةةدوياً  علةة  غةةز ب حيةة  حققةةت الشةةلً  2014"لقةةد شةةا دت أدا   كةةرئيس أركةةان خةةل  حةةر   نقةةائلً 

 126".يوماً  52س يعد قتا  أكثر من خل  الحر ب الكيف لشين كيير ال ينشا يحسظ حما

  أن هللا اسةتخدظ الةرئيس  بالة، اعتقةاد  بقا  وزير الخارشية اءمريك،ب ماية  يومييةون "مةن المحتمة
وقا  يومييون "كمسيح،ب  اءمريك، دونالد ترام  للمساعد  ال، الدالا  عن دولة إسرائي  اليهودية".

تّمةت  CBN Newsنيةوز أن ية، سة،  شةيكة ب الة، مقايلةة مةنوأضاف يومييو أعتقد أن  ذا ممكن".
"لر ية التاري  الرائن لايمان ال،  ذا المكان )القةدس(ب والعمة  الةذ  قامةت يةه إدارتنةاب  ال، القدسن

للتنكد من يقا   ذا الديموقراطية ال، الشرب اءوسطب ويقا  الدولة اليهوديةب أنا واثةب مةن أن الةر  
 127يعم   نا".

 22/3/2019 ،الجمعة

  المتحد ب تقرير "اللشنة الدولية المسةتقلة للتحقيةب الة، لد  اءمظ مشلس حقوب اإلنسان  تين  مكت
 بيارتكةةةةا  شةةةةرائظ حةةةةر  "إسةةةةرائي "االحتشاشةةةةات الةةةة، اءراضةةةة، الفلسةةةةطينية المحتلةةةةة"ب الةةةةذ  يةةةةتهظ 

ياستهداالها المةدنيين المشةاركين الة، مسةيرات العةود  عنةد السةياج اءمنة، المحةيط يقطةا  غةز . وأيةد 
دولةةة عةةن التصةةويت. وكانةةت إسةةيانيا الدولةةة  15دو ب اليمةةا امتنعةةت  8دولةةةب وعارضةةته  23 القةةرار

 128ر.يقر تاءورويية الوحيد  الت، أيدت ال
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  يحةةا  الخطةةرب  5يشةةروحب ييةةنهظ  63يرصةةا  االحةةتل  اإلسةةرائيل،ب وأصةةي   اللسةةطينياناستشةةهد
 129سلمية شرب قطا  غز .لا العود  أحد ظ يحالة موت سرير ب خل  قمن المشاركين ال، مسيرات

  ّب واصةةةفًا إيا ةةةا يننهةةةا "دولةةةة "إسةةةرائي "رئةةةيس الةةةوزرا  المةةةاليز ب مهةةةاتير محمةةةدب  شومةةةًا علةةة   شةةةن
ب الةةة، تصةةةريحات مةةةن إسةةةلظ أيةةةادب إن "إسةةةرائي  ال تلتةةةزظ يةةةالقوانين محمةةةدوقةةةا  مهةةةاتير  لصةةةو ".

ن "لسةةنا قةةائلً  وأضةةاف الدوليةةةب وتواصةة  أنشةةطة االحةةتل  واالسةةتيطان الةة، اءراضةة، الفلسةةطينية".
ال يمكنةة   ...اليهةودب ولكةن ال يمكننةةا االعتةراف يإسةرائي  يسةي  احتللهةةا لةألرو الفلسةطينية ضةدّ 

قامة دولة عليهاب وكنن  تعين يدولة لصو ".  130االستيل  عل  أراض، انخرينب وا 
 متحدثةةة ياسةةظ  أكةد االتحةةاد اءورويةة، أنةه ال يعتةةرف يسةةياد  "إسةرائي " علةة   ضةةية الشةوالنب وقالةةت

موقف االتحاد اءوروي، لظ يتغير. االتحاد اءوروي، ال يعتةرف كمةا يتماشة  مةن القةانون "االتحادن 
ب يمةةا اليهةةا  ضةةية 1967يونيةةو حزيةةران/ الةةدول، يسةةياد  إسةةرائي  علةة  اءراضةة، التةة، تحتلهةةا منةةذ 

 European اءورويةة،وقةةا  رئةةيس المشلةةس  الشةةوالنب وال يعتير ةةا شةةز ًا مةةن السةةياد  اإلسةةرائيلية".

Council131ي، ال يعترف يسياد  "إسرائي " عل  الشوالن.و االتحاد اءور  إن ب 
 23/3/2019 ،السبت

  الشةةةع  الفلسةةةطين، يريةةةد الحصةةةو  علةةة  دولةةةة إن  عيةةةاسمحمةةةود  ةالفلسةةةطينيالسةةةلطة قةةةا  رئةةةيس
طةةل  الةة، لقةةا  مةةن مشموعةةة مةةن  ". وأكةةد عيةةاسبالقةةدس الشةةرقية"اللسةةطينية مسةةتقلة وعاصةةمتها 

 هودولتةةةة هبريةةةةد الوصةةةةو  إلةةةة  حقةةةةيالشةةةةع  الفلسةةةةطين، أن  باءمريكيةةةةة Harvard  ارالةةةةاردشامعةةةةة 
الطرب السةةلميةب أ  يالمفاوضةةاتب ولةةن نختةةار طريقةةًا آخةةر للوصةةو  إلةة  حقنةةاب إال مةةن خةةل  ة"يةة

ل،ب من المفاوضاتب ونقو  دائمًا ينننا نمد أيدينا للحكومة اإلسرائيلية الت، يختار ا الشع  اإلسرائي
نما وضعتها الشرعية الدولية".  132أش  أن نتفاوو عل   ذا اءسس الت، لظ نخترعها نحن وا 

 بلمرتفعةةات الشةةوالن "إسةةرائي "ءمةةظ المتحةةد  قةةرارًا يةةدين احةةتل  ا لةةد  تينةة  مشلةةس حقةةوب اإلنسةةان 
الضةةةًا ميةةةدأ االلتةةةزاظ يةةةالقرارات الدوليةةةةب را "إسةةةرائي " القةةةرارو سةةةوريةب وطالةةة  اأر مشةةددًا علةةة  أنهةةةا 

 بالة، آخةر أيةاظ انعقةاد دورتةه اءريعةين الة، شنيةف بت المشلسوصوّ  السيطر  عل  اءراض، يالقو .
دولةةةب  26علةة  مشةةرو  القةةرار الةةذ  تقةةدمت يةةه ياكسةةتان ياسةةظ من مةةة التعةةاون اإلسةةلم، يمواالقةةة 

تنةةا  ام اللالةت للن ةردو  عةن التصةويت. وكةةان مةن  5دولةةةب وامتنعةت  16يينمةا عارضةت القةرار 
 133الصوما  عن التصويت ياعتيار ا دولة عريية.

 24/3/2019 ،األحد

 ب أن "أسر  اإلسرائيلية مصلحة السشونإدار  نق  الموقن اإللكترون، لصحيفة  ترتس عن مصدر ي
ين من حماس تمكنوا خل  عمليةة نقلهةظ يةين قسةمين الة، سةشن النقة  الصةحراو  مةن طعةن سةشان  

وآخةر  باخ  الزنازين"  ما أسفر عن إصاية أحد ما يشروح خطير يندوات حاد  صنعو ا يننفسهظ د
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شةةهدت أقسةةاظ السةةشن مواشهةةات عنيفةةة يةةين اءسةةر  وقةةوات مصةةلحة عقةة  ذلةة   .يشةةروح متوسةةطة
 134.هاخلل أسيراً  25 أ صي  بسشونال

   قرأ مشلس النوا  اءردن، الفاتحة عل  روح منفذ عملية سلفيت الفلسةطين، عمةر أيةو ليلة ب خةل
يناً  عل  طل  من النائ  خلية  عطيةةب ب اح شلسته الصياحيةب الت، عقد ا يحضور الحكومةاالتت

 135والذ  أد  التحية للشهيد أيو ليل ب تحت قية اليرلمان.
 رالةةو الةةرئيس الرومةةان، كةةلوس يو ةةانيس Klaus Iohannis ب قةةرار رئيسةةة الةةوزرا  يةةيلداب اليوريكةةا

وقةا  . خاريسةت مةن تة  أيية  إلة  مدينةة القةدس المحتلةةب ينق  سةفار  يو Viorica Dancila دانشيل
الرئيس الرومان،ب ال، ييان لوسائ  اإلعلظب "أثيتت رئيسة الوزرا  ال، اليلد شهلها يشةنن السياسةة 

وأشار إل  أنه "ال يمكةن اتخةاذ مثة   ةذا القةرار دون مواالقتةهب ". الخارشية اليما يخ  قضية القدس
. شةةا  ذلةة  يعةةد أن يهةةذا الخصةةو  إلةة  أنةةه لةةظ يتسةةلظ قةةراراً  راً يحسةة  الدسةةتور الةة، رومانيةةا"ب مشةةي

واشةنطنب  الة، اإلسةرائيلية )أييةا ( -لشنة الشة ون العامةة اءمريكيةة لأعلنت دانشيلب خل  م تمر 
 136أنها ستنق  سفار  يلد ا إل  القدس.

  ب خةةوان أورالنةةدو  رنانةةديز نةةدوراسأعلةةن رئةةيس Orlando Hernandez ،االتتةةاح ب خةةل  كلمتةةه الةة
 137ب أن "يلدا ستفتتا سفار  لها ال، القدس يشك  الور "."ييا أ"م تمر 

 25/3/2019 ،الثنين

  علة  مرتفعةات الشةوالنب  "إسةرائي "دونالد ترام  علة  إعةلن يعتةرف يسةياد   اءمريك،وّقن الرئيس
اءيةيوب ويعةد وشا  توقين ترام  خل  استقياله رئيس الوزرا  اإلسرائيل، ينيامين نتنيةا و يالييةت 

إسةةرائي  الةة،  وقةةا  ترامةة ن "تعتةةرف الواليةةات المتحةةد  يحةةبّ  إلقةةا  كلمةةات مقتضةةية أمةةاظ الصةةحفيين.
الةةةدالا  عةةةن نفسةةةها الةةة، مواشهةةةة التحةةةديات اءمنيةةةة التةةة، تواشههةةةاب واليةةةوظ ننخةةةذ خطةةةوات لمسةةةاعد  

 لةةة  الشةةةوالن".إسةةةرائي  وأخةةةذ خطةةةو  تاريخيةةةةب وسةةةنوقن اليةةةوظ إعلنةةةًا يةةةاالعتراف يسةةةيطر  إسةةةرائي  ع
وأشةةاد ترامةة  يإقامةةة "أّمةةة لليهةةود" الةة، اللسةةطينب مكةةررًا تعهداتةةه يوقةةوف الواليةةات المتحةةد  يشانةة  

الشوالنب ووصةف توقيةن "إعةلن ية المتعلةبعل  الدواظ. يدوراب أشةاد نتنيةا و يقةرار ترامة   "إسرائي "
د  إلسةةرائي  وحقوقهةةا وحقهةةا موكةةدًا أن الةةرئيس اءمريكةة، أقةةر يةةذل  "العةة بالشةةوالن" يةةاليوظ التةةاريخ،

ال، الدالا  عن نفسها". وتاين موشهًا حديثه إل  ترامة ن "إسةرائي  لةديها أصةدقا  كثيةرونب ولكةن ال 
 138يوشد صديب أالض  من ".

  عن رالضها لقرار الرئيس اءمريك،ب دونالد ترام ب اعتيار مرتفعات  ةخارشية السوريوزار  الأعريت
وقةا   ب مشدد  عل  أن "الشةوالن كةان وسةييق  سةوريًا"."إسرائي "من  اً الشوالن السورية المحتلة شز 

واء ليةةة القانونيةةة لتشةةرين االحةةتل   مصةةدر رسةةم، يالخارشيةةة السةةوريةب إن "ترامةة  ال يملةة  الحةةبّ 
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واغتصةةةا  أراضةةة، الغيةةةر يةةةالقو ب و ةةةذا السياسةةةة العدوانيةةةة اءمريكيةةةة تشعةةة  مةةةن المنطقةةةة والعةةةالظ 
 139عرضة لك  اءخطار".

 الفلسةةةطينيةب عةةةن رالضةةةها الشةةةديدب واسةةةتنكار ا لسلسةةةلة القةةةرارات المخالفةةةة للقةةةانون  الرئاسةةةةيةةةرت ع
 الشةةوالن. ظأالةةدول، وللشةةرعية الدوليةةة الصةةادر  مةةن قيةة  اإلدار  اءمريكيةةةب سةةوا  مةةا يتعلةةب يالقةةدس 

يكيةةةة مهمةةةا أو الواليةةةات المتحةةةد  اءمر  "إسةةةرائي "وأكةةدت الرئاسةةةة مةةةر  أخةةةر ب أن السةةةياد  ال تقرر ةةا 
طا  أمد االحةتل ب وسةتيق  القضةية الفلسةطينية والقةدس يمقدسةاتها واءراضة، الفلسةطينية المحتلةة 

140حمرا  اللسطينية وعريية ودولية ال يمكن تشاوز ا. خطوطاً 
 

  ،ال يتشةزأ  اً الشةوالن سةوف ييقة  شةز "حمةاس إسةماعي   نيةة إن  لحركةقا  رئيس المكت  السياس
أمةةاظ  ةةذا الغطرسةةة اءمريكيةةة التةة، ال تحتةةرظ  ةننةةا نقةةف إلةة  شانةة  سةةوريمةةن اءرو السةةوريةب وا  

ال،  بوأكد  نية ."قضيت، القدس واللشئين اءعراف والمواثيب والقوانين الدوليةب والت، طالت أيضاً 
أن  ةةذا المواقةةفب و ةةذا القةةرارات ال المةةة التةة، تةةنت، مةةن خلةةف اليحةةار لةةن تغيةةر  بصةةحف،تصةةريا 

والشغرااليةةةةة لةةةةألرو السةةةةورية وحقةةةةوب الشةةةةع  العريةةةة، السةةةةور  الةةةة، الشةةةةوالن الحقةةةةائب التاريخيةةةةة 
 141المحت .

 ،ب ال، تصريا للناطب ياسمها مصةع  اليةريظب إن الواليةات الفلسطينية قالت حركة الشهاد اإلسلم
شديةد  علة  اءمةة والقضةية مةن خةل  اعتراالهةا يسةياد  االحةتل  علة  أراضةة،  المتحةد  تعلةن حريةاً 

 142. سر اءو  الفلسطين، شع العل   شديداً   ب ال، الوقت الذ  يعلن العدو عدواناً الشوالن المحت

  استنكر اءمين العاظ لشامعة الدو  العرييةب أحمد أيو الغيطب ينشد العياراتب اإلعةلن الةذ  صةدر
علةة  الشةةوالن السةةور  المحتةة ب  "إسةةرائي "عةةن الةةرئيس اءمريكةة، دونالةةد ترامةة  يةةاالعتراف يسةةياد  

ال، ييان لهب إن  ذا اإلعةلن اءمريكة،  بوقا  أيو الغيط أنه إعلن ياطٌ  شكًل وموضوعًا.م كدًا 
 143ال يغير من وضعية الشوالن القانونية شيئًا.

 أيمن الصفد ب إن الشوالن أرو سورية محتلة والقًا  اءردن، قا  وزير الخارشية وش ون المغتريين
الةة، ييةةان أصةةدرته وزار  الخارشيةةةب أن موقةةف  ب وأضةةاف الصةةفد لشميةةن قةةرارات الشةةرعية الدوليةةة.

 144للشوالن المحت . "إسرائي " ثايتب وواضاب يرالو ضظّ  اءردن

  مرتفعات الشوالن السورية يضظّ  "إسرائي "دان لينان قرار الرئيس اءمريك،ب دونالد ترام ب ينحقية. 
ظ يسةقطب إذ عنةدما ال تيقةة  ب إن "ميةدأ اءرو مقاية  السةللهةا وقالةت الخارشيةة اللينانيةةب الة، ييةان

 145."من أرو لتعاد ال ييق  من سلظ ليعط 
   علةة  مرتفعةةات الشةةوالن  "إسةةرائي "وصةةفت وزار  الخارشيةةة التركيةةة قةةرار واشةةنطن االعتةةراف يسةةياد

ن "نةةةدين يشةةةد  وننسةةةف لقةةةرار اإلدار  لهةةةا وقالةةةت الخارشيةةةة التركيةةةةب الةةة، ييةةةان المحتلةةةة يةةةة"الياط ".
ت شةةةددو  ".1967يسةةةياد  إسةةةرائي  علةةة  مرتفعةةةات الشةةةوالن المحتلةةةة منةةةذ عةةةاظ اءمريكيةةةة االعتةةةراف 
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 ولةيس الحة ّ  بمةن المشةكلة اً شعلهةا شةز  أن اإلدار  اءمريكيةة "أ هةرت موقفةاً عل  الخارشية التركية 
 146ال، الشرب اءوسط".

  مسةكها تة الموريتانيةة علة  خارشيةشةددت وزار  العيرت موريتانيةا عةن أسةفها الشةديد لقةرار ترامة ب و
 147لمقتضيات القانون وقرارات الشرعية الدولية. يوحد  اءراض، السورية كاالةب والقاً 

 دو  العةةالظ واءمةةظ المتحةةد  واالتحةةاد اءورويةة، إلةة  رالةةو قةةرار الةةرئيس اءمريكةة، دونالةةد ت سةةارع
فةه ر موقوأعلن االتحاد اءوروية، عةدظ تغّية عل   ضية الشوالن. "ترام  االعتراف ية"سياد  إسرائي 

يمةا اليهةا  ضةية  1967علة  اءراضة، التة، احتلتهةا عةاظ  نالراالو للعتراف ين  "سةياد  إلسةرائي 
 مرتفعات الشوالن "إسرائي " وأعلنت وزار  الخارشية اليريطانية أنها ترالو االعتراف يضظّ  ."الشوالن

ة الخطةةةو  اءمريكيةةة Sergei Lavrov ، الالةةةروفشووصةةةف وزيةةةر خارشيةةةة روسةةةيا سةةةير  .ءراضةةةيها
وأضةةاف الالةةروف الةة، اتصةةا   ةةاتف، مةةن ن يةةرا اءمريكةة، مايةة   يةةة"انتها  صةةارق للقةةانون الةةدول،".

كمةا  د اءوضةا  الة، الشةرب اءوسةط.يومييو أن  ذا االعتراف يعرق  تسةوية اءزمةة السةوريةب ويعقّة
ن شةددت علة  أنهةا "لةظ تغيةر موقفهةا المسةتمر منةذ التةر  طويلةة يشةنو أعلنت كنةدا رالضةها القةرارب و 

أعلةةةةن وزيةةةةر الخارشيةةةةة و . يحسةةةة  ييةةةةان صةةةةادر عةةةةن وزار  خارشيتهةةةةاب مسةةةةنلة مرتفعةةةةات الشةةةةوالن"
علةة  أن "النةةةزويل  مشةةةدداً  ا لقةةرار ترامةة بيةةةلد رالةةو Jorge Arreaza الفنزويلةة، خةةورخ، أرياسةةةا

تةةةرالو يشةةةك  قةةةاطن نيةةةة حكومةةةة ترامةةة  الةةة، االعتةةةراف يسةةةياد  إسةةةرائي  علةةة  مرتفعةةةات الشةةةوالن 
إنكةار  بقرار اءمريكة،الإن  Human Rights Watch  يومن رايتس ووتنمن مة  قالتو  السورية".
للحمايةةة التةةة، يتمتةةةن يهةةا السةةةكان السةةةوريون  ي هةةةر تشةةةا لً  بلمرتفعةةةات الشةةوالن "إسةةةرائي "احةةتل  

 148يموش  القانون الدول، اإلنسان،.
  ًون أن دب "ائي إسةةر "ب أ طلةةب مةةن قطةةا  غةةز ب علةة  وسةةط واحةةداً  أعلةةن شةةين االحةةتل  أن صةةاروخا

مةةةن التفاصةةةي ب لكةةةن وسةةةائ  إعةةةلظ إسةةةرائيليةب قالةةةت إن الصةةةاروق سةةةقط الةةة، منطقةةةة  يةةةذكر مزيةةةداً 
ت طةةةائرات حرييةةةة شةةةنّ و . إصةةةايات ينسةةةوتسةةةي  الةةة، وقةةةو  ب مدينةةةة تةةة  أييةةة   شةةةارون التةةة، تضةةةظّ 

مسةتهدالة مواقةن حكوميةة وأخةر  ب صةاروقاليعةد إطةلب  بإسرائيليةب سلسلة غارات عل  قطةا  غةز 
وقا  الناطب ياسظ الشين اإلسرائيل،ب أاليخا  أدرع، إن الشين "يةدأ . لتدري  تتين لحركة حماسل

 149غارات عل  أ داف إر ايية تايعة لمن مة حماس اإلر ايية ال، أرشا  قطا  غز ". يشنّ 
  الشةع  الفلسةطين، لةن يستسةلظ ءقا  رئيس المكت  السياس، لحركةة حمةاس إسةماعي   نيةة إن  

الة، تصةريا  بوأشةار  نيةة .هط الحمرا  من قي  االحتل ب والمقاومة قةادر  علة  ردعةتشاوز للخطو 
إل  أن القضية الفلسطينية تتعرو لهشمة شاملة عل  مختلف المستويات والشيهات الة،  بصحف،

 150القدس والضفة وغز ب وكذل  اءسر  داخ  سشون االحتل .

 ،لغةا  التمثية   كة ّ  حة ّ  أعلنت الحركة اءسير  ال، سشون االحتل  اإلسةرائيل الهيئةات التن يميةةب وا 
ب محملةة الة، الوقةت ذاتةه وزيةر اءمةن الةداخل، 26/3/2019 بالثلثةا  االعتقال، اليهاب يةد ًا مةن يةوظ
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وأوضةةحت  الةة، حكومةةة االحةةتل  شلعةةاد أردان وحكومتةةه مسةة ولية التصةةعيد الخطيةةر الةة، السةةشون.
ت، يهةةةدف تحميةةة  إدار  السةةةشون أعيةةةا  حالةةةة أن  ةةةذا الخطةةةو  تةةةنلهةةةاب الةةة، ييةةةان  بالحركةةةة اءسةةةير 

 151االعتقا  كاملةب وال، إطار الدالا  عن الحقوب والمكتسيات أماظ الهشمة الشرسة عل  اءسر .
 26/3/2019 ،الثالثاء

  قةةا  تسةةفيكا الوغةة Zvika Fogelالقائةةد اءسةةيب للشيهةةة الشنوييةةة يشةةين االحةةتل ب إن اسةةتمرار  ب
ش  يقةةدوظ اليةةوظ الةةذ  سةةتقوظ يةةه حركةةة حمةةاس يتةةدمير "إسةةرائي ". عشةةز القيةةاد  الةة، "إسةةرائي " سةةيع

الة، مقةا  لةه يصةحيفة "إسةرائي  اليةوظ" العيريةةب أن "إسةرائي " القةدت منةذ التةر  طويلةة  الوغة وأضاف 
ورأ  الضةةايط أن حمةةاس  "روح القتةةا "ب والقةةدت أيضةةًا الشةةشاعة لتحقيةةب االنتصةةار الةة، المعةةار .

تنشا يشك  كام  ال، إسقاط الصواري ب ولذل  تقوظ دائمًا يمفاشئةة  تع، شيدًا أن القية الحديدية ال
 152"إسرائي " تحت ميرر أن الصواري  أطلقت عن طريب الخطن.

 ب علة  الةرغظ قطةا  غةز لب قصةفها الثةان، علة  التةوال، ليةوظب لواصلت الطائرات الحرييةة اإلسةرائيلية
ت وشةةةنّ  شهةةةود مصةةةرية وأمميةةةة.اإلعةةةلن عةةةن وقةةةف إطةةةلب النةةةار يةةةين الفصةةةائ  واالحةةةتل  ي مةةةن

واإلسةةةكان قةةةا  وزيةةةر اءشةةةغا  العامةةةة و  غةةةار  شويةةةة. 30الطةةةائرات الحرييةةةة اإلسةةةرائيلية أكثةةةر مةةةن 
و ب وتعةةر  وحةةد  سةكنية كليةاً  30سةةفر عةن  ةدظ أمفيةد الحسةةاينةب إن العةدوان اإلسةرائيل،  الفلسةطين،

 153أخر  ءضرار شزئية. 500
  يرس  سوشيتداءوكالة قالتAssociated Press (AP)  اءمريكية إنه يالرغظ من الشهةود اإلسةرائيلية

وصةةواري   بالةةإن كتائةة  القسةةاظ حصةةلت علةة  مشموعةةة يةةارز  مةةن اءسةةلحة شةةملت صةةواري  القسةةاظ
وشةيدت أنفاقةًا  بومداالن  ةاون باإليرانيةب وطائرات مسير  5وصواري  الشر  ب160محلية الصنن آر 

وألمحةت إلة  مةا قالةه المحلة  العسةكر  اإلسةرائيل، ب ءسةلحة شوميةة. وأوردت الوكالةة قائمةة يهةذا ا
حمةةاس "لةةديها مشموعةةة متنوعةةة مةةن اءسةةلحة المتقدمةةة والدقيقةةة  يةةنن Gabi Siboni غةةاي، سةةييون،

والصةةواري  المضةةاد  للطةةةائرات  بوالفعالةةة". وأن  ةةذا يشةةم  الصةةواري  الموشهةةة المضةةاد  للةةديايات
 154.سياب وكذل  يعو الطائرات المسير الت، تنتشها رو  بالت، تطلب من الكتف

  ّمةةن أنةةه "مسةةتعد" التخةةاذ مزيةةد مةةن اإلشةةرا ات الةة،  رئةةيس الةةوزرا  اإلسةةرائيل، ينيةةامين نتنيةةا و رحةةذ
يةةالقر  مةةن تةة   سةةقطفةةذت ردًا علةة  إطةةلب صةةاروق يعةةد الضةةريات اإلسةةرائيلية التةة، ن   بغةةز قطةةا  
"ب أييا لةة"خةل  المة تمر السةنو   "برائي إسة"عير اليديو مةن  وشهها ال، رسالة بنتنيا و وقا  أيي .

"يمكننة، أن أقةو  لكةظ إننةا علة  اسةتعداد لفعة  مةا  ةو أكثةر  يعد أن قطن زيارتةه للواليةات المتحةد ن
 155يكثيرب وسنقوظ يك  ما ال، وسعنا للدالا  عن شعينا والدالا  عن دولتنا".

 ة اءسةةير  الةة، سةةشون الرضةةت سةةلطة االحةةتل  اإلسةةرائيل، عقويةةات شماعيةةة علةة  الحركةةة الوطنيةة
وذلةةة  الةةة، أعقةةةا   بوالعةةةز  االنفةةةراد  بومنةةةن الزيةةةارات باالحةةةتل ب تضةةةمنت الةةةرو غرامةةةات ماليةةةة
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وذكةةةرت صةةةحيفة  ين.الةةةذ  شةةةهد عمليةةةة طعةةةن سةةةشان  ب النقةةة سةةةشن سةةةشن رامةةةون و  الةةة،التطةةةورات 
تةةتهمهظ  بأسةةيرًا ينتمةةون لحركةةة حمةةاس الةة، سةةشن رامةةون 74معةةاريف أن العقويةةات تشةةم  معاقيةةة 

أسةةيرًا مةةن سةةشن النقةة ب تةةتهمهظ  96حة السةةشون يإشةةعا  النةةار الةة، الغةةرفب ياإلضةةاالة إلةة  مصةةل
 156ياالشترا  ال، المواشهات الت، شهد ا السشن يعد عملية الطعن.

   ن ا  أحمةر يالنسةية لةألردن"ب و  هللا الثةان، إن "القةدس ومسةتقي  اللسةطين خةطّ  عيةداءردنة، قا  المل
 157والتوطين. بوالوطن اليدي  بيتة يالنسية للقدسثا باءردنيين وك ّ  بمواقف اءردن

  ّالةةة، ختةةةاظ شلسةةةة مناقشةةةة عامةةةة لموضةةةو  الطاقةةةة يرئاسةةةة عةةةاطف  اءردنةةة،ب ر مشلةةةس النةةةوا قةةةر
وطالةة   .يإلغائهةةا"ب وطالةة  الحكومةةة إسةةرائي الطراونةةةب رالةةو اتفاقيةةة "توريةةد الغةةاز الطييعةة، مةةن 

تسةةن  للحكومةةة اسةةتفتا  المحكمةةة الدسةةتورية يةةةة"مهلة" حتةة  ي برشةةائ، المعشةةر بنائةة  رئةةيس الةةوزرا 
مةن  33ب وتحديةدًا تفسةير المةاد  "إسرائي "الغاز من  اتفاقيةحو  صلحية مشلس اءمة يالن ر ال، 

  158الدستور.
 27/3/2019 ،األربعاء

  قا  وزير الخارشية اءمريك،ب ماي  يومييوب إن "صفقة القرن" الت، تعتزظ الواليات المتحد  طرحها
عةةن مةةا وصةةفه يةةة"المعايير" القديمةةة التةة، تتعلةةب يقضةةايا مثةة  القةةدس واالسةةتيطانب  سةةتتخل  قرييةةًاب

أن  "أنةا واثةب تمامةاً  نوقةا  يومييةو الة، شةهاد  أمةاظ الكةونشرس .مشددًا عل  "الشة  المقاريةة القديمةة"
مةةا تمةةت تشريتةةه الةة، السةةايب قةةد الشةة ب وأنةةا متفائةة  يةةنن مةةا نفعلةةه سةةيوالر لنةةا احتمةةاالت أالضةة  يةةنن 

وادع  يومييو أن  نحقب النتائي الت، ستكون أالض  للشع  اإلسرائيل، وكذل  للشع  الفلسطين،".
"ب وأشةار وقادتنةا إلة  مةا نحةن عليةه اننن ال حة ّ  " ذا كانت المعايير الت، احتلةت النقاشةات سةايقاً 

دنا إلةة  والتقيةةيظ الةةواقع، لمةةا سةةيقو  بإلةة  أن الخطةةة اءمريكيةةة "ستسةةتند إلةة  الحقةةائب علةة  اءرو
 159تحقيب نتيشة شيد ".

   قا  رئيس المكت  السياس، لحركة حماسب إسةماعي   نيةةب معقيةًا علة  االعتةدا  اإلسةرائيل، علة
ودعةا  نيةةب مةن علة  ركةاظ مقةةر  قطةا  غةز ن إن "المقاومةة قالةت كلمتهةاب واالحةتل  الهةةظ الرسةالة".

ن، الةة، الةةداخ  والخةةارج والضةةفة ب الشةةع  الفلسةةطيب الةةذ  دمر ةةا القصةةف اإلسةةرائيل،رئاسةةة الحركةةة
 160الغريية المحتلة للخروج ال، ذكر  يوظ اءرو والمشاركة ال، مليونية العود .

  ّيينيةتب رئةيس المكتة   نفتةال، وزيةر التعلةيظ اإلسةرائيل،حز  اليمةين الشديةد اإلسةرائيل،ب  رئيسد  د
اصة  ضةمن حملتةه السياس، لحركة حماس إسماعي   نيةب عير مقطن اليديو نشرا عير مواقن التو 

" علةة  Kippah نيةةت الةة، الفيةةديو و ةةو يضةةن قلنسةةو  المتةةدينين اليهةةود "الكييةةاايو هةةر ي االنتخاييةةة.
رأسةةهب ويقةةو  يالعرييةةة العاميةةةن "ديةةر يالةة  )خةةذ حةةذر ( يةةا  نيةةةب أنةةا مةةن )أنةةا لسةةت( لييرمةةان"ب 

 161نيت "أنا شديد.. اليمين الشديد".يوأضاف ي
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 قد توالوا داخ  سوب العم   عاملً  25ا  اللسطين "شا ر سعد" "إن قا  أمين عاظ اتحاد نقايات عم
 162.اللسطينياً  عاملً  23منهظ  ب2019سنة اإلسرائيل، ال، الرين اءو  من 

  ًال، تعليقه عل   بمن غير ظ" قا  رئيس الوزرا  الماليز  مهاتير محمد "إن اإلسرائيليين أكثر إر ايا
معةةةرو  الةةة، تصةةةريحات لةةةه خةةةل  زيارتةةةهب حمةةةدوأشةةةار م علةةة  قطةةةا  غةةةز . اإلسةةةرائيل،القصةةةف 

 Langkawi International Maritime and Aerospace النكةةاو  الةةدول، للملحةةة والفضةةا ب

Exhibition (LIMA) ن "ينيغةة، تةةرد علةة  الهشمةةات ينضةةعاف المةةراتب مضةةيفاً  "إسةةرائي "إلةة  أن ب
 163  المشاك  ال، المنطقة".علينا االحتشاج عل   ذا الهشمات. نعتقد أن العنف ال يمكن أن يح

  أعلةةنعقةةد مشلةةس اءمةةن يطلةة  مةةن الن ةةاظ السةةور  شلسةةة طارئةةة لمناقشةةة الوضةةن الةة، الشةةوالنب و 
دونالةةةةد ترامةةةة   اءمريكةةةة، قةةةةرار الةةةةرئيس هظرالضةةةة بالمتحةةةةد الواليةةةةات ياسةةةةتثنا   بأعضةةةةا  المشلةةةةس
 164عل  الشوالن. "إسرائي "االعتراف يسياد  

  نقلةةت صةةحيفة ناشةةيونا The Nationalعةةن وزيةةر الدولةةة اإلمةةارات،  ب يةة، التةة، تصةةدر مةةن أيةةو ب
 ب يحاشةة إلة  تحةوّ  "إسةرائي "للش ون الخارشية أنور قرقان قوله إن العلقات يين الةدو  العرييةة و

ونسةةيت الصةةحيفة إلةة  قرقةةان قولةةه إن قةةرار  مةةن أشةة  تحقيةةب تقةةدظ نحةةو السةةلظ مةةن الفلسةةطينيين.
 علة  مةد  عقةود. د مسةاع، التوصة  لحة ّ عقّة "إسرائي "ر من الكثير من الدو  العريية عدظ التحاو 

منةةذ سةةنوات عةةد ب اتخةةذ قةةرار عريةة، يعةةدظ التواصةة  مةةن إسةةرائي ب لكةةن ين ةةر  إلةة  ن "وقةةا  قرقةةان
 165للغاية". خاطئاً  الورا ب كان  ذا قراراً 

  ّعلة  رئةيس السةلطة الفلسةطينيةب  شمةا  محيسةن  شومةاً  الةتاعضو اللشنة المركزية ال، حركة  شن
  من أحد االشتماعات خةل  لقائةه رّ محمود عياسب ال، اليديو قالت وسائ  إعلظ اللسطينية إنه س  

يةال لظب كمةا يةتظ وقةا  محيسةن إن أينةا  الةتا يشةعرون  عل  التقاعد قي  أياظ. أحيلوا م خراً  ضياطاً 
ن "صةةرنا يناخةةذ قةةرارات قةةائلً وتةةاين محيسةةن  مةةن رواتةةيهظ. %50 لةةظ المةةو فين الةة، غةةز  يصةةرف 

وأضةةاف محيسةن أن "القةةرارات ال تواالةةب عليهةا اللشنةةة المركزيةةةب واللشنةة يتطالةة  يمواقةةف  خاطئةة".
ن "مةةا الفةةرب ييننةةا ويةةين أحةةد يالشةةار ؟ إطةةار وأردف قةةائلً  عكسةةهاب ورغةةظ ذلةة  ال يةةتظ االلتةةزاظ يهةةا".

 دعةةاو  فةةذ".اسةةمه لشنةةة مركزيةةة يياخةةذ قةةراراتب ورغةةظ ذلةة  ال تنفةةذب ويةةالمشلس المركةةز  قةةرارات ال تن
 166محيسن أعضا  التا إل  نص  الخياظب وقطن الطريبب من أش  تصحيا المسار.

 28/3/2019 ،الخميس

   أكةةد مصةةدر مسةة و  الةة، كتائةة  القسةةاظ أن تكةةرار التفعيةة  الةةذات، الميكةةر للصةةواري  مةةن قطةةا  غةةز
، حةدي  لقنةا  ال بوقا  المس و  العسكر  سييه قرار قياد  المقاومة رالن شا زية االستعداد القتال،.

عمةة   إن االسةةتعداد القتةةال، شةةا  يعةةد ورود معلومةةات حةةو  نيةةة االحةةتل  اإلسةةرائيل، شةةنّ  بالشزيةةر 
 167عدوان، عل  غز  قي  االنتخايات اإلسرائيلية.
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  مسةيرات  إطلقهظ من قطا  غز  منذ يد  صاروخًا وقذيفة تظّ  1,252ذكرت القنا  العيرية الثانية أن
شةوالت قتةا  وتصةعيد  10وأشارت القنا  إلة  أن  ةذا المسةيرات تسةييت يةة  .30/3/2018ال، العود  

وأشةةارت إلةة  أن  مةةا يةةين قصةةير لسةةاعاتب وطويةة  علةة  مةةد  يةةومين أو ثلثةةة علةة  أيعةةد تقةةدير.
صاية  باءحدا  تسييت يمقت  شند  وأشارت إل   مستوطنًا يشروح. 15آخرينب اليما أصي   12وا 

 168آالف آخرين يشروح العلية. 6ي  وأص باللسطينيًا استشهدوا 273أن 
   والتوثيةةب تقريةةراً هللا الحةةوران، للدراسةةات  مركةةز عيةةد أصةةدر بلمسةةيرات العةةود  اءولةة عشةةية الةةذكر 

 اإلسرائيل،شين االحتل   المركز يننوقا  مدير الفتر . يرز انتهاكات االحتل  خل   ذا أحو  
 ب30,000نحةو  سةيدات. كمةا أصةي  5و بفةلً ط 51مةن ييةنهظ  باللسطينياً  273الفتر   اقت  خل   ذ

 169أطراف.يتر  إصاية 115وشود  إل المصادر الطيية  وأشارت طفًلب 700,4يينهظ نحو  من
   ألةف  642,2الفلسةطين، إن االحةتل  اإلسةرائيل،ب يسةتغ  يشةك  مياشةر  لاحصةا قا  الشهاز المركةز

المصةنفة  مةن مشمة  المسةاحة %3.76ه من اءراض، المصنفة جب وتشك  ما نسيت (2كظ 642,2) دونظ
ب لةةةه ب الةةة، ييةةةاناإلحصةةةا وأضةةةاف  .(2كةةةظ 375,3) دونةةةظ ألةةةف 375,3جب والتةةة، تيلةةةم مسةةةاحتها 

عل  االستيل  عل   2018 سنةليوظ اءروب أن االحتل  صادب خل   43 لمناسية الذكر  الة
  علةةةةة  مئةةةةةات االسةةةةةتيل إلةةةةة مةةةةةن أراضةةةةة، الفلسةةةةةطينيينب إضةةةةةاالة  (2آالف ظ 508) دونمةةةةةات 508

قامةةةة نقةةةاط مراقيةةةة  الةةةدونمات الخاصةةةة يالفلسةةةطينيين مةةةن خةةةل  توسةةةين الحةةةواشز اإلسةةةرائيلية وا 
االحةتل  شةرف واقتلةن خةل  الفتةر  ذاتهةاب  أنإلة  المركةز وأشةار  .وطنينعسكرية لحماية المسةت

 2000 نةسةاقتلعهةا أكثةر مةن مليةون شةشر  منةذ  ششر ب ويذل  ييلم عدد اءشةشار التة، تةظّ  7,122
لزراعتهةةةةا حيةةةة  يلغةةةةت المسةةةةاحة  وطنينتحويةةةة  آالف الةةةةدونمات للمسةةةةت ب وتةةةةظّ 2018وحتةةةة  نهايةةةةة 

غالييتهةا  (ب2كةظ 110) آالف دونةظ 110حةو ن 2018 سةنةالمزروعةة الة، المسةتعمرات اإلسةرائيلية الة، 
 %46حةةو نب منهةةا 2018خةةل   مينةة  471قةةاظ االحةةتل  يهةةدظ وتةةدمير و مةةن المزروعةةات المرويةةة. 

 مينةة  سةةكنياً  157وتوزعةةت الميةةان، المهدومةةة يواقةةن  .عمليةةة  ةةدظ 215يواقةةن  بمحاال ةةة القةةدسالةة، 
 170يما اليها شرق، القدس. بمين  ال، الضفة 546كما أصدر االحتل  أوامر يهدظ  .منشن  314و

 29/3/2019 ،الجمعة

 شةةاد   والحةة    بإننةةا أمةةاظ مفتةةرب طةةرب" نقةةا  رئةةيس المكتةة  السياسةة، لحركةةة حمةةاس إسةةماعي   نيةةة 
ننةا نعمة  مةن إ"ال، تصةريا صةحف،ب  بوأضاف  نيةب "لمواقف االحتل  وردودا عل  مطال  شعينا
لألزمةة اإلنسةانية الة، غةز  يشةك  يضةمن إنهةا  معانةا   الوالد المصر  الموشود حاليًا يغز  عل  حة ّ 

 ."وتعزيةةةز كةةةرامتهظ الةةة، يلةةةد ظ  وذلةةة  مةةةن خةةةل  التوصةةة  لتفا مةةةات شديةةةة يحترمهةةةا العةةةدو بأ لنةةةا
نحةن مسةتعدون لكة  السةيناريو ات وكة  اليةدائ ب ولةن نتةردد الة، اتخةاذ القةرار "ن قائلً  ف  نيةضاوأ
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الةةذ  يحقةةب مصةةالا شةةعيناب ويسةةتثمر التضةةحيات الشسةةاظ التةة، قةةدمها شةةياينا الةة، مسةةيرات العةةود  
 171."وكسر الحصار

 ركتهظ الةة، مسةةيرات حةةّذرت سةةرايا القةةدس االحةةتل  اإلسةةرائيل، مةةن اسةةتهداف المةةدنيين المقةةرر مشةةا
وقةةا  النةةاطب ياسةةظ السةةرايا أيةةو حمةةز ب الةة، كلمةةة  متلفةةز  ن "نحةةذر  .30/3/2019 السةةيت يةةوظالعةةود  

ن قت  المدنيين سيشل  الحر  للحتل ".  172العدو الصهيون، من اإليغا  يالدظ الفلسطين،ب وا 

 30/3/2019 ،السبت

  ئةةةةاتب شةةةةرا  قمةةةةن قةةةةوات االحةةةةتل  مالثلثةةةةة أطفةةةةا ب وأصةةةةي  ييةةةةنهظ  أريعةةةةة اللسةةةةطينيينباستشةةةةهد
 173ال، قطا  غز . العود اإلسرائيل، مسيرات 

  نةه شةر  التوصة  إلة  "رزمةة متكاملةة إقا  عضو المكتة  السياسة، لحركةة حمةاسب حسةاظ يةدرانب
أن "االحةةتل  تحةةت االختيةةار  الحياتيةةة اليوميةةة الةة، قطةةا  غةةز ب موضةةحاً  ياءوضةةا " تتعلةةب تقرييةةاً 

ن ال نتحةةد  عةةن التزامةةات القةةط للحةةتل ب إنمةةا تةةدخلت دوليةةة مةةن اءمةةظ وأضةةافن "نحةة والمتايعةةة".
 إلةة  أن  نةةا  أطراالةةاً يةةدران وأشةةار  حاضةةر  يقةةو  الةة،  ةةذا التفا مةةات". المتحةةد  ومصةةرب وقطةةر أيضةةاً 

أن الشانةة  المصةةر  "يةةدير الحةةوارات  كثيةةر  تتةةدخ  للوصةةو  إلةة  تفا مةةات يهةةذا المرحلةةةب موضةةحاً 
ووالةةةب يةةةدرانب الةةةإن  وينقةةة  الرسةةةائ  يةةةين الطةةةرالين". بييننةةةا ويةةةين االحةةةتل والتفةةةاوو غيةةةر المياشةةةر 

إدخةةةا  اليضةةةائن لقطةةةا  غةةةز ب معزولةةةة عةةةن  ظأ بالتسةةةهيلت المصةةةرية سةةةوا  عيةةةر الةةةتا معيةةةر رالةةةا
 174التفا مات من االحتل .

 المكتةة  السياسةة، لحركةةة حمةةاس صةةالا العةةارور  التوصةة  إلةة  تفا مةةات تهدئةةة  رئةةيسا نائةة  رّشة
ل  اإلسرائيل، خل  اءياظ القليلةة القادمةةب م كةدًا أن الهةدف منهةا سةيكون وقةف العةدوان من االحت

أن  بخةةةل  مقايلةةة مةةةن قنةةةا  الميةةةادين بونفةةة  العةةةارور  وكسةةةر الحصةةار. الفلسةةةطين، شةةةع العلةة  
التهدئة ليست سلمًا مةن االحةتل ب ولةيس "ثمن سياس، مقاي   ذا التهدئةب قائًلن  يكون  نا  أ ّ 

 175."د شعينا ال، حراكاته ونضاله ال، المطالية يحقوقهعد سياس، أو وطن،ب وال تقيّ ا أ  ي  له

 31/3/2019 ،األحد

 ب مركزيةةة قضةةية الةة، العاصةةمة التونسةةية 30 لقمةةة العرييةةة العاديةةة يةةدورتها الةةةلالييةةان الختةةام،  أكةةد
المحتلةةةب عاصةةمة  "قيةلقدس الشةةر ة"االلسةةطين يالنسةةية لألمةةة العرييةةة شمعةةا ب وعلةة  الهويةةة العرييةةة لةة

 دّ عةعلة  الشةوالنب ي   "إسةرائي "دولة اللسطينب وأن اإلعلن اءمريك، الذ  صدر ياالعتراف يسةياد  
علة  أن تحقيةب اءمةن والسةلظ واالسةتقرار الة، منطقةة  الييةانوشدد  .وموضوعاً  شكلً  ياطلً  إعلناً 

ولمشمةةة   بللقضةةةية الفلسةةةطينيةالشةةةرب اءوسةةةطب يرتكةةةز ياءسةةةاس علةةة  التسةةةوية العادلةةةة والشةةةاملة 
 176الصرا  العري، اإلسرائيل،.
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  أو  الوضةةن القةةائظ يعةةد ياسةةتطاعتنا تحّمةة"محمةةود عيةةاسب إنةةه لةةظ  يةفلسةةطينال السةةلطةقةةا  رئةةيس 
علةة  مصةةالا وأحةةلظ شةةعينا الفلسةةطين، الةة، الحريةةة واالسةةتقل ب وسنضةةطر  حفا ةةاً  بالتعةةاين معةةه

ال، خطايةه أمةاظ القمةة العرييةة العاديةة يةدورتها  ياسبعوأضاف  ."التخاذ خطوات وقرارات مصيرية
علةةة  أيةةةاظ غايةةةة الةةة،  بأيهةةةا اءخةةةو  اءعةةةزا  بإننةةةا مقيلةةةون" قةةةائًلنالةةة، العاصةةةمة التونسةةةيةب  30 الةةةة

ب الدولة القائمة يةاالحتل  ءرو دولةة اللسةطينب كة  االتفاقيةاتب إسرائي دمرت  أنالصعويةب يعد 
الةةة،  "إسةةةرائي "أن اسةةةتمرار  عيةةةاسوأكةةةد  ."اليةةةوظ إلةةة وسةةةلو وتنصةةةلت مةةةن شميةةةن االلتزامةةةات منةةةذ أ

 177".الدولتينب شعلنا نفقد اءم  ال، أ  سلظ يمكن تحقيقه معها لتدمير ح ّ  و"إشرا اتهاسياساتها 
  الةةةرئيس اليرازيلةةة، شةةةاير يولسةةةونارو اسةةةتقي  رئةةةيس الحكومةةةة اإلسةةةرائيليةب ينيةةةامين نتنيةةةا وبJair 

Bolsonaro  ،مطةةار يةةن شوريةةون الةةBen Gurion Airport ًيتوشةةه يولسةةونارو الةة، تعزيةةز  ب مشةةيدا
 بالعلقةةةات اإلسةةةرائيلية اليرازيليةةةةب مةةةن خةةةل  توقيةةةن االتفاقيةةةات يةةةين اليلةةةدين الةةة، مشةةةاالت التشةةةار 

إننةةا "نصةةنن  ن. وأضةةاف نتنيةةا وب واءمةةنوالسةةياحة بوالطاقةةة بوالزراعةةة بوالتكنولوشيةةا بواالسةةتثمارات
يناير من  ذا العاظب لقد ياشرنا  منص  الرئيس خل  شهر كانون الثان،/ . المنذ تولي التاري  معاً 

أعلةةةن و  . وقةةةا  يولسةةةونارو يالعيريةةةة "أحةةة  إسةةةرائي "."يعصةةةر شديةةةد للعلقةةةات اليرازيليةةةة اإلسةةةرائيلية
عةةةةزظ يةةةةلدا علةةةة  الةةةةتا "مكتةةةة  ديلوماسةةةة،  بالةةةة، مةةةة تمر صةةةةحف، عقةةةةدا مةةةةن نتنيةةةةا و بيولسةةةةونارو

وقةةةا  يولسةةةونارو إن "حكومتةةةه  الةةة، القةةةدسب لعلةةةوظ والتكنولوشيةةةا"مخصةةة  للشةةة ون االقتصةةةادية وا
سةةرائي " "التعةةاون الةة، مشةةاالت  ب مشةةددًا علةة  أنمصةةممة يقةةو  علةة  تعزيةةز الشةةراكة يةةين اليرازيةة  وا 

 178".اءمن والدالا  له أ مية كير  لليرازي  أيضاً 
  ّالرنسيس الفاتيكان ن ياياوق Pope Francis  ال،  برئيس لشنة القدس بمحمد السادس المغري، والمل

أ ميةةةة المحاال ةةةة علةةة  مدينةةةة القةةةدس  علةةة التةةة، أكةةةدا اليهةةةا  بعلةةة  وثيقةةةة "نةةةدا  القةةةدس"ب الريةةةاط
للتعةةاين السةةلم، يالنسةةية ءتيةةا   ورمةةزاً  بللقةةا  لانسةةانيةب ويوصةةفها أرضةةاً  مشةةتركاً  ياعتيار ةةا تراثةةاً 

.لحوارلقيظ االحتراظ المتياد  وا الديانات التوحيدية الثل ب ومركزاً 
179 

  ب علة  2019أيرية   /نيسةانقررت الكويت مقاطعة م تمر ال، اليحرين من المنت ر عقدا منتصةف
وقةةا  مصةةدر الةة، وزار  التشةةار  والصةةناعة الكويتيةةة إن الةةوزير خالةةد  خلفيةةة مشةةاركة والةةد إسةةرائيل،.

الروضةةةةان قةةةةرر التراشةةةةن عةةةةن المشةةةةاركة الةةةة، المةةةة تمر العةةةةالم، لريةةةةاد  اءعمةةةةا  يسةةةةي  المشةةةةاركة 
الةةة،  اإلسةةةرائيلييناسةةةتنكر مشلةةةس النةةةوا  اليحرينةةة، مشةةةاركة المتحةةةّدثين ومةةةن شهتةةةهب  اإلسةةةرائيلية.

علةة  أن "نصةةر  القضةةية  بالةة، ييةةان نشةةرا علةة  صةةفحته علةة  اليسةةيو  المشلةةسب وشةةّدد. المةة تمر
 180".العادلة للشع  الفلسطين، الشقيبب ست ّ  من أولويات الشع  اليحرين،

  مشةةةرو  قةةةرار يعنةةةوان "اللشئةةةونب اءونةةةرواب التنميةةةة"ب يشةةةيد يقةةةرارات  اعتمةةةد وزرا  الخارشيةةةة العةةةر
المسةتعمرات كيانةات  دّ ومواقف االتحاد اءوروي، واليرلمانات اءورويية التة، تةدين االسةتيطانب وتعة

غيةةةةر قانونيةةةةةب وتح ةةةةر تمويةةةة  كةةةة  أنةةةةوا  المشةةةةارين الةةةة، المسةةةةتعمرات اإلسةةةةرائيلية داخةةةة  اءرو 
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ب وتح ةةةر يضةةةائن المسةةةتعمرات أو تضةةةن علمةةةات مميةةةز  عليهةةةاب 1967 سةةةنة الفلسةةةطينية المحتلةةةة
ب وعةةدظ سةةريان 1967 سةةنةواءرو الفلسةةطينية المحتلةةة  "أراضةة، إسةرائي "وت كةد علةة  التمييةةز يةةين 

 1967.181 سنةعل  المناطب الت، شر  احتللها  "إسرائي "أ  اتفاقية يين دو  االتحاد و
  أعلنةت من مةة االشةتراكية الدوليةةInternational Socialist Organization (ISO) الكامة   رالضةها

وقةا   السةور  المحتة . الشةوالنوالقاطن لقرار الواليات المتحد  اءمريكية يالسياد  اإلسةرائيلية علة  
ب اعتيةةرت اليةه قةةرار صةحفياً  نائة  رئةيس االشةةتراكية الدوليةة نيية  شةةع ب إن المن مةة أصةةدرت ييانةاً 

للقانون الدول،ب وللقرارات  اءساسيةم  يشنن الشوالن "مخالف للمياد  اتر الرئيس اءمريك، دونالد 
المحةةدد  التةة، تينا ةةا مشلةةس اءمةةن التةةاين لألمةةظ المتحةةد  حةةو  الشةةرب اءوسةةطب والتةة، ت كةةد عةةدظ 
قيةةو  السةةيطر  علةة  اءراضةة، يةةالقو ب كمةةا ت كةةد علةة  الحاشةةة للعمةة  مةةن أشةة  سةةلظ عةةاد  ودائةةظ 

 182منطقة العين ينمان".تستطين اليه ك  دو  ال
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