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 اليوميات الفلسطينية
 2019 أبريل/ نيسان

 1/4/2019 ،اإلثنين

  تكثيف االستيطان في الجوالن السوري المحتل، بأعدت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية خطة تقضي
الوحدات االستيطانية  من آالف عشراتحيث تقضي الخطة بناء  .تشجيع اليهود للسكن هناكبو 

هيئة ، التابعة للإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية ووفقا   .2048 سنة بحلولألف يهودي  250الستيعاب 
وحدة استيطانية في مستعمرة كتسرين، ألف  30، فإن الخطة، تشمل بناء (مكان)البث اإلسرائيلية 

نشاء مستعمرتين جديدتين في الجوالن، وكذلك توفير عشرات اآلالف من فرص العمل، إلى  وا 
تعلقة بالمواصالت والسياحة، وربط الجوالن بشبكة جانب االستثمار في البنية التحتية الم

كما تهدف الخطة، إلى تنمية المشاريع السياحية وتشجيع السياحة، والعمل على  المواصالت.
من حقول األلغام وتجهيز مسطحات األراضي لمشاريع  (2كم ألف 80) ألف دونم 80إخالء 

 1.التطوير والبناء السياحي والتجاري واإلسكاني

 مليون شيكل )نحو  42 بخصم، على أمر يقضي موشيه كحلون زير المالية اإلسرائيليو  وّقع
إلى السلطة  "إسرائيل"مليون دوالر( شهريا  من أموال المقاصة الفلسطينية التي تحولها  11.5

ماليين شيكل  504، بإجمالي 2019 سنةالفلسطينية. وسيتم إجراء التقليص كل شهر خالل 
: "أنا مقتنع بأنه ال مجال لمكافأة "يومالسرائيل "إوقال كحلون لصحيفة  .ر(مليون دوال 138)نحو 

 2."القتلة، ال يمكن أن نتجاوز دفع رواتب اإلرهاب؛ ولذلك قمت بهذه الخطوة
  توسيع مساحة الصيد  :لهأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي، في بيان"

من جانبه، قال نقيب الصيادين و  ميال  بحريا ". 15البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 
الفلسطينيين، نزار عياش، إن "السلطات اإلسرائيلية أبلغتهم بتوسيع مساحة الصيد البحري قبالة 

 3".بحريا   ميال   15إلى  6سواحل غزة ضمن نطاق 
  على هذا المستوى سفارة لها في رواندا، لترتفع بذلك عدد تمثيلياتها الدبلوماسية  "إسرائيل"افتتحت

 ، إن مديرها العاملها وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، في بيان سفارة. 11بالقارة اإلفريقية، إلى 
 4، افتتح السفارة في العاصمة الرواندية كيغالي.Yuval Rotemيوفال روتيم 

 صحيفة هآرتس العبرية النقاب عن سيطرة جمعية إلعاد  كشفتElad " غابة االستيطانية على
وحسب الصحيفة،  " في مدينة القدس المحتلة بتواطؤ من حكومة االحتالل.Peace Forest السالم
 ،بين حي أبو طور جنوبي القدس( 2ألف م 550)دونما   550على مساحة  "غابة السالم"تقع 

 5ومحيط مستعمرة أرمون هانتسيف شرقي المدينة.
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 2/4/2019 ،الثالثاء

 يني، شكري بشارة، عزم السلطة الفلسطينية مواجهة إجراءات الحكومة أعلن وزير المالية الفلسط
"الطرق القانونية"، مؤكدا  موقف ـواإلجراءات أحادية الجانب ب ،والخروق التي تقوم بها ،اإلسرائيلية

القيادة الفلسطينية رفض استالم قيمة المقاصة مخصوما  منها أي مبالغ غير قانونية أو غير متفق 
 6ا  على قيام الحكومة اإلسرائيلية خصم أموال العائدات الضريبية الفلسطينية.، ردّ عليها مسبقا  

  كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عن فحوى العروض التي تقدمت
التي ترعاها مصر كوسيط بين المقاومة  ،للحركة لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة الدوليةبها األطراف 
في لقاء عقده بغزة مع نخبة من الكتّاب والمحللين  ،وقال هنية واالحتالل اإلسرائيلي.الفلسطينية 
إن األطراف الدولية "تعهدت بالبدء بتمويل وتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في غزة  ،السياسيين

وأوضح رئيس مجلس العالقات الدولية في حماس  مليون دوالر". 650بقيمة تمويل تصل إلى 
"هذا المشروع يأتي بتمويل مشترك من عدة أطراف عربية ودولية، أبرزها السعودية  أن ،باسم نعيم

 7مليون دوالر، إلى جانب دول أوروبية ومؤسسات دولية". 260التي تعهدت بتوفير مبلغ 
  وقال  شجرة كرمة ولوزيات، في أراضي قرية دير جرير شمال شرق رام هللا. 550 مستوطنونقطع

شجرة  400شجرة لوز و 150صاحب األرض، إن مستوطنين أقدموا على قطع  عبد الدايم عجاج،
ن عمرها يزيد عن خمس سنوات.  8عنب مزروعة في أرضه، وا 

 فعاليات أسبوع مناهضة االستعمار واألبارتهايد اإلسرائيلي، في نسخته المغربية، حيث  تبدأ
اكش والدار البيضاء. هي الرباط ومر مغربية، مدن  ثالث ، وتحتضنها7/4/2019ستمر إلى ت

مدينة وعاصمة عبر العالم في الفترة ما بين  200وتتوزع فعاليات أسبوع األبارتهايد على نحو 
 10/4/2019.9و 18/3/2019

  حذرت األمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة من محاوالت إسرائيلية
ت المقبلة، بهدف "إبعاد القدس عن عمقها لتقليص عدد الفلسطينيين بالقدس، في السنوا

في كلمة ألقتها باحتفال الجامعة بيوم التراث الثقافي  أبو غزالة، وقالت الفلسطيني العربي".
إن "االحتالل يحاول بشتى الطرق تقليل عدد الفلسطينيين بالقدس، ليصل حسب ، العربي

، من مجمل المدينة المقدسة" %12لى التوقعات المستقبلية المخطط لها خالل السنوات المقبلة، إ
 10.في شرقي القدس"، %36أن الفلسطينيين "يشكلون اليوم نسبة  مشيرة إلى

   للمسجد الحرام  قال االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن تهديد المسجد األقصى يعني "تهديدا
، أن "المسجد لهان في بي ،وأضاف االتحاد وأهله، والنيل منه توطئة للنيل من المسجد الحرام".

أن زوال  االتحاد وأوضح األقصى والمسجد الحرام أَخوان، ومن فّرط بأحدهما فرط باآلخر".
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أيدي اليهود، "يعني أن المسجد الحرام والحجاز المسجد األقصى من أيدي المسلمين ووقوعه في 
 11.الحرام"أطماعهم في المسجد  قد تهدد األمن فيهما، ولم ُيخِف اليهود يوما  

 بيان في  ،نيكوالي مالدينوف "عملية السالم في الشرق األوسطـ"قال المنّسق الخاص لألمم المتحدة ل
ألف  20حو نمليون دوالر ستسمح بتوفير  45إن األمم المتحدة وشركاءها حشدوا نحو ، صحفي

 كدأجوهر األزمة في غزة سياسي. و  ، مشددا  على أن2019سنة خالل  في قطاع غزة وظيفة مؤقتة
مالدينوف على أهمية تحقيق تقدم على مسار رفع اإلغالقات والنهوض بعملية المصالحة 

 12الفصائل الفلسطينية إلى االنخراط بجدية مع مصر في جهود المصالحة. ا  يعا د، الفلسطينية
 3/4/2019 ،األربعاء

  ،في  فصائل فلسطينية ستشارك 6المكلف، إن  الفلسطينية الحكومة رئيسقال محمد اشتية
حكومته المرتقبة، وهي حركة فتح، وحزب فدا، وجبهة النضال، وحزب الشعب، والجبهتان العربية 

التشاور معها بخصوص  التي تمّ  ،وأكد اشتية أن كل فصائل منظمة التحرير والفلسطينية.
مشاركتها في الحكومة، قد أرسلت ردودها، باستثناء حزب الشعب، الذي أبلغه أن قراره سُيتخذ 

وقال اشتية: "لن يكون على طاولتي من يعتقد أنه يقدم معروفا  للمواطن، كذلك لن  ل يومين.خال
وأضاف اشتية: "نحن جئنا  تكون حكومة برستيج، والوزراء سينزلون للشارع لتحسس هموم الناس".

أحمر. من ال يكتب  لخدمة المواطن، ولن نسمح أن يستجدي المواطن حقه؛ فكرامة الناس خطّ 
األزرق لن يصحح لنا باألحمر، ولن نقبل من ال يغّبر حذاءه في خدمة الوطن؛ فالوطن في معنا ب

 13حاجة إلى أن نحميه ونحمله".

  أنه استعاد جثة الجندي زخاريا باومل اإلسرائيليأعلن الجيش Zachary Baumel أحد الجنود ،
عقوب، في بداية االجتياح اإلسرائيليين الثالثة الذين ُفقدت آثارهم في أعقاب معركة السلطان ي

إعادة الجثة بواسطة عملية  وقال بيان الجيش اإلسرائيلي إنه تمّ  .1982 سنةاإلسرائيلي للبنان في 
التلفزيونية  13وليس من خالل صفقة تبادل أسرى. ونقل المراسل السياسي للقناة  ،عسكرية

على تحديد موقع جثة باومل  "لإسرائي"اإلسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن روسيا ساعدت 
 14واستعادتها، فيما رفض مكتب رئيس الحكومة التعليق على الموضوع.

  عند  عليهماأصيب آخر بجروح متوسطة، عندما أطلق مستوطن النار و ، فلسطينياستشهد شاب
 15مفترق بلدة بيتا جنوب نابلس.

  دنيين، لدعم المقدسيين وتثبيتهم في بلغت حصيلة حملة التبرعات، التي أطلقتها نقابة المهندسين األر
 16مليون دوالر(. 1.4نحو )أردني البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، ما يقارب المليون دينار 

 ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي،  في مصر، سفير السعودية قال
ون دوالر أمريكي، إلى حساب وزارة المالية ملي 40للتنمية قام بتحويل  السعوديبأن الصندوق 
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فبراير شباط/ امات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، لشهري هسإالفلسطينية، قيمة 
 2019.17مارس آذار/ و 

 4/4/2019 ،الخميس

  قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو إنه عرض قطاع غزة على عدد كبير من القادة
إن  اإلسرائيلية، ذاعةاإلفي مقابلة مع  نتنياهو،وقال  منهم "لم يتطوع لذلك". رب، إال أن أحدا  الع
واصلت قصف قطاع غزة ألنه ال يمكن التوصل إلى تسوية سياسية مع من يريد  "إسرائيل"

يجب،  تفعيل القوة عندماـ"أنه يقوم ب ال داعي لها"، مدعيا   حروبا   قال إنه "ال يشنّ و القضاء عليها.
"من الممكن أن نضطر للتوجه إلى عملية عسكرية  أنهوعلى استعداد لدفع الثمن عندما يجب"، و 

 18تعبيره. واسعة في قطاع غزة، ولكن يبقى هذا الخيار األخير"، على حدّ 

 ّن حركة حماس زادت بندا  جديدا  على اتفاق التهدئة أصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية  ذكرت
 19تحسين ظروف األسرى في السجون. "إسرائيل"حّتم بموجبه على ، يت"إسرائيل"مع 

 عمال   568تنفيذ  2019 مارس /في الضفة الغربية خالل شهر آذار الفلسطينية استطاعت المقاومة
 عملياتإلى أن  النظر أعدته الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الضفة، ،ولفت تقرير. مقاوما  

آخرين، في مقابل ذلك استشهد  31وجرح  ،قتل إسرائيليين اثنينالمقاومة أدت في مجملها إلى م
عملية  13شهر الأن المقاومة نفذت خالل التقرير وذكر  آخرين. 291وأصيب  ،فلسطينيين 10

عمليات  8عمليات دعس أو محاولة دعس، و 5عمليات طعن أو محاولة طعن، و 3إطالق نار، و
عملية إلقاء زجاجات حارقة صوب آليات ومواقع  23زرع أو إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع، و

 20من أعمال المقاومة. %9االحتالل العسكرية، شكلت 
 التي ُكلف بتشكيلهاحكومة في الاعتذارها عن المشاركة  الفلسطينية أعلنت حركة المبادرة الوطنية 

ء كافة محمد اشتية، مؤكدة أنها ستتعاون وستدعم، كل جهد إيجابي تقوم به الحكومة إللغا
 21في قطاع غزة. فلسطينييناإلجراءات التي مست بال

  أكد الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، لدى استقباله رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن
روس وسوريين عثروا على جثة الجندي اإلسرائيلي زخاريا باومل، الذي ُقتل في معركة  جنودا  

 1982.22يونيو  اح اإلسرائيلي للبنان في حزيران/االجتي خالل ،السلطان يعقوب
 5/4/2019 ،الجمعة

 نه وضع ثالثة شروط بخصوص "صفقة القرن"أ بنيامين نتنياهو اإلسرائيليةرئيس الحكومة  ذكر ،
 وعدم "تقسيم" القدس. ،وهي إبقاء كافة المستعمرات، وسيطرة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية

 "إسرائيل"وأن  ،يرفض عودة السلطة الفلسطينية إلى الحكم في قطاع غزةنه أ على نتنياهو وشدد
إن "الخيار الحقيقي هو احتالل غزة والسيطرة قال نتنياهو و  الفلسطيني.مستفيدة من االنقسام 
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العالقة  "، مشيرا  إلى أنعليها. وليس هناك أحد يمكن أن تعطيه غزة. وأنا لن أعطيها ألبو مازن
هذا األمر جلبه أبو مازن على نفسه بيديه. لقد " ، وأنطعتقُ قد  ضفة الغربيةغزة والقطاع بين 

واعتقد أنه بذلك سيشعل غزة، وأننا سنحتل غزة بثمن دموي، وأنه بالدم  ،قلص تحويل المال
 23يحدث". ناإلسرائيلي سيحصل على غزة على طبق من فضة. وهذا ل

 ة إن ما يجري في رام هللا من تشكيل إسماعيل هني قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
للحكومة خطوة باالتجاه المعاكس لمتطلبات الوحدة الوطنية، مشيرا  إلى خطورة ذلك على صعيد 

خالل خطبة الجمعة في مسجد بيت الهيا، أن حكومة محمد اشتية  ،وأكد هنية الوحدة الوطنية.
اسي وال وطني، وال حتى غطاء خارج اإلجماع الوطني، وال غطاء لها؛ ال استراتيجي وال سي

وأشار إلى أن حماس تتحرك في ثالثة مسارات للضغط على االحتالل لالستجابة  اقتصادي.
 24لمطالب قطاع غزة، مشيرا  إلى أن هناك حراكا  إيجابيا  في مباحثات التهدئة.

 ببالغة وصفت حالته  ةبحالة خطيرة وواحد 5بالرصاص الحي، بينهم  فلسطينيا   مواطنا   83يب أص
السلمية  العودة الخطورة، والعشرات باالختناق، خالل قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي لمسيرات

من  جديدا   قوات االحتالل تستخدم نوعا  " إن إسعافوقال ضابط  األسبوعية شرق قطاع غزة.
 25."مرة منذ بدء المسيرات ألولقنابل الغاز نشاهده 

  وحتى نهاية  2015 سنةت االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ ، إن سلطاالفلسطينيقال نادي األسير
منهم لعمليات تعذيب نفسية  %98طفل/ة فلسطيني/ة، تعرض آالف  6، قرابة 2019شباط/ فبراير 

مع بداية انتفاضة القدس، حيث ُأصيب  2015أكتوبر  /وجسدية، وكانت ذروتها في تشرين األول
 26اعتقالهم. العشرات منهم برصاص االحتالل قبل عملية

  اتفقت المجموعة البرلمانية العربية، في اجتماعها التنسيقي الذي عقدته في الدوحة، على مشروع
للجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي، التي تبدأ أعمالها السبت  140قرار سيجرى تقديمه للدورة 

راف بالسيادة وعدم االعت ،ينص على حماية الشعب الفلسطينيو في الدوحة،  6/4/2019
 27اإلسرائيلية على الجوالن السوري المحتل.

 شدد على أن بالده لن قد ، بومبيو األمريكية مايك الخارجيةوزير ، أن 13 أكدت القناة العبرية الـ
وأضاف  .معا   "إسرائيل"تسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية، وتهدد الواليات المتحدة األمريكية و

ونمنحهم القدرة على تهديد  ،مليار دوالر إلى السعودية 150 بـ شيكا   لن نكتب": قائال   بومبيو
سرائيل  28."الواليات المتحدة وا 

 6/4/2019 ،السبت

  إنها "لن تسمح بإقامة دولة في قطاع غزة، وال خيار إال تحقيق الوحدة الوطنية  حماسقالت حركة
ناطق باسم الحركة حازم قاسم وأضاف ال وفق االتفاقيات الموقعة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
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خر استراتيجي، ذعلى أن "سالح المقاومة  "سنمنع إقامة دولة بغزة ولو بقوة السالح"، مشددا  قائال : 
 29ولن تكون هناك أي حلول على حسابه".

  إن "تصرفات بنيامين نتنياهو رئيس فيحاي مندلبليتأللحكومة اإلسرائيلية  القضائيقال المستشار ،
نه يجب أن ينأى بنفسه عن المناصب العامة"الوزراء ال  خالل جلسة  ،مندلبليت قالو  .تطاق، وا 

، فإن هذه 2000مغلقة في مدرسة دينية: "في حال قدمت الئحة اتهام نهائية ضد نتنياهو في الملف 
 30الجرائم التي سيتهم فيها سيزج على إثرها في السجن لفترة طويلة".

 ة عمان يوسف بن علوي، في منتدى االقتصاد العالمي، المقام دافع وزير الشؤون الخارجية لسلطن
، عن االحتالل اإلسرائيلي والتطبيع معه، وقال بن علوي إن "المشكلة األردنفي البحر الميت في 

تكمن في أن العرب لم يقدموا لإلسرائيليين ما يجعل إسرائيل مطمئنة، وأنه يجب أن نشجع الدولة 
: "اإلسرائيليون يشعرون أنهم في قائال  وأضاف  ء من الشرق األوسط".اإلسرائيلية لتشعر أنها جز 

. لقد وضعت ... إسرائيل لديها مشكلة في الثقة بالعرب..منطقة تهدد مستقبلهم، وهذا غير صحيح
السلطة الفلسطينية كأساس لقيام الدولة الخاصة بالفلسطينيين، لكن علينا وعلى الفلسطينيين أن 

 31.ديد الخوف الذي يهددهم"نساعد إسرائيل في تب
  ّلمرتفعات الجوالن  "إسرائيل" قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إنه اتخذ قرار االعتراف بضم

وأمام تجمع االئتالف اليهودي الجمهوري في الس  " في التاريخ.سريعا   السورية بعد تلقيه "درسا  
 "سالم"مع كبار مستشاريه بشأن  فيغاس، أوضح ترامب أنه اتخذ هذا القرار السريع خالل نقاش

 32ديفيد فريدمان. "إسرائيل"الشرق األوسط ومن بينهم صهره جاريد كوشنر وكذلك السفير لدى 
 اللجنة الفرعية لألمم المتحدة لمنع التعذيب من القيام بزيارتها  يسرائيلاإل االحتالل اتمنعت سلط

 33.يةفلسطينال راضي السلطةالميدانية أل
 تان العربية واإلسالمية في االتحاد البرلماني الدولي، على تقديم بند طارئ واحد توافقت المجموع

على الجوالن المحتل،  "إسرائيل"حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفض االعتراف بسيادة 
وتعزيز قيم التعايش بين الشعوب واألديان في العالم، وتشكيل لجنة صياغة لتحديد تفاصيل 

 34البند بشكل نهائي قبل تقديمه بشكل رسمي لالتحاد البرلماني الدولي.عنوان ومشروع 
 7/4/2019 ،األحد

  مقابالت عديدة لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وركز  بنيامين نتنياهو اإلسرائيليةمنح رئيس الحكومة
 نتنياهو في هذه المقابالت على ما وصفه بـ"فرض السيادة اإلسرائيلية" على مناطق في الضفة

"أقول بشكل ال لبس فيه أنه لن تقوم دولة  :لموقع القناة السابعة اليميني قال نتنياهوالغربية. و 
لن " قائال   "،فلسطينية، وليس كتلك التي يتحدث أشخاص حولها. هذا لن يحدث ألني أهتم بذلك

نما أفرض سيادة عليها، وأحافظ على القدس موحدة ،أقتلع مستوطنات نا وأحافظ على سيطرت ،وا 



 2019 نيسان/ أبريل __________________________________________________________

  7       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

من أجل منع غزة جديدة. هذه هي سياستي، وقلت  ،في كل المنطقة الواقعة غربي نهر األردن
كرر نتنياهو شروطه، وهي: عدم إخالء مستعمرات، ". و ذلك لألمريكيين، للرئيسين ترامب وأوباما

35وعدم تقسيم القدس. ،سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على الضفة الغربيةو 
 

  في قطاع غزة يحيى السنوار، أنه ال أثمان سياسية ألي تفاهمات مع أكد رئيس حركة حماس
في لقاء تشاوري نظمته حماس بمناسبة مرور عام على  ،وأكد السنوار االحتالل اإلسرائيلي.

انطالق مسيرات العودة، حضره ممثلون عن فصائل العمل الوطني والمجتمع المحلي، أن أي 
أحمر،  األسرى خطّ "أن  ا  كدمؤ  ،تشمل وقف مسيرات العودةتفاهمات مع االحتالل اإلسرائيلي ال 

 ال يضمن تبييض السجون من األسرى حلّ  وأن تحرير األسرى دين في أعناقنا، وأن أي حل  
التي تستند على أنه ال  "صفقة القرن"واستعرض السنوار مالمح االستراتيجية لمواجهة  ."منقوص

 36وثيها، والرفض القاطع إلقامة دولة في غزة.لقاء مع اإلدارة األمريكية الحالية ومبع

  عبر تغريدة في تويتر، إعالن رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلواستنكر ،
إن الضفة  أوغلوجاويش وقال  ."إسرائيل"مستعمرات في الضفة الغربية إلى  اإلسرائيلي بضمّ 

 ، مشددا  على أنوهذا انتهاك للقانون الدولي "،إسرائيل"الغربية أرض فلسطينية محتلة من قبل 
التصريحات غير المسؤولة لنتنياهو الهادفة إلى حصد أصوات الناخبين عشية االنتخابات العامة 

 المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية شددمن جانبه،  ال يمكنها تغيير هذه الحقيقة ولن تغيرها.
Justice and Development Party مر جليك، عالتركي Ömer Çelik أن "الوقت حان بالنسبة ،

 37للمجتمع الدولي كي يوقف جنون نتنياهو".

  وقال  ي الفروف القرارات األمريكية المتعلقة بالقدس والجوالن.جدان وزير الخارجية الروسي سير
: "نحن ناخالل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره األردني أيمن الصفدي في عمّ ، الفروف

جري في األراضي الفلسطينية، وعلى المجتمع الدولي أن يلتزم بالقرارات الدولية متخوفون مما ي
"ليس لدينا أي معلومات حولها،  :الفروف قال، "صفقة القرنـ"وفيما يتعلق ب بهذا الخصوص".

38".شديدا   ولكن المعطيات تثير قلقا  
 

 8/4/2019 ،اإلثنين

  لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية قال نادي األسير الفلسطيني إن الهيئات القيادية
عن الطعام، وذلك "بعد فشل الحوار مع إدارة معتقالت االحتالل ورفضها  مفتوحا   بدأت إضرابا  
آخرين من  أسيرا   30وجاء في بيان النادي أن خمسة أسرى من الهيئات القيادية ونحو  لمطالبهم".

إليهم  ، على أن ينضمّ "2-حت اسم "معركة الكرامةمختلف السجون اإلسرائيلية بدأوا اإلضراب، ت
للنادي، فإن الدفعة الثانية من األسرى  على دفعات. ووفقا   5,700 نحوباقي األسرى البالغ عددهم 
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الدفعة  ، في حين ستنضمّ 13/4/2019، تليها الدفعة الثالثة في 11/4/2019ستبدأ اإلضراب في 
 17/4/2019.39الرابعة لإلضراب في 

 وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في المنتدى  تصريحاتت حركة حماس استهجن
األردن، إذ طالب الدول العربية بطمأنة دولة في االقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت 

في تصريح صحفي، عن صدمتها من  ،وأعربت الحركة االحتالل على مستقبلها وتبديد مخاوفها.
ب، معبرة  عن استنكارها ورفضها المطلق لهذه التصريحات التي تخالف الحقيقة هذا الموقف الغري

 40والمنطق الموضوعي.
  كرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تصريحاته حول فرض "السيادة اإلسرائيلية" على

"سالم جميع المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة، وزعم في الوقت نفسه أنه سيتوصل إلى 
 :اإلسرائيلية 12في مقابلة أجرتها معه القناة  ،وقال نتنياهو حقيقي ومسؤول مع الفلسطينيين".

"إنني أصل إلى العالم من خالل قوة اقتصادية وأمنية ودبلوماسية، ومن هذا الموقع أصل إلى 
مع عدد غير العالم العربي. وال أريد القول إنني التقيت مع جميع الزعماء العرب، لكنني التقيت 

 41."وهم يحترمون قوتنا ،قليل منهم
  كسترإالدراسات الفلسطينية في جامعة  دائرةقال رئيس University of Exeter  البريطانية المؤرخ

ن سيطرتها وهيمنتها  "إسرائيل"، إن Ilan Pappéه إيالن بابياإلسرائيلي  دولة فصل عنصري، وا 
وأوضح  في جنوب إفريقيا. عنصري، الذي كان سائدا  على األرض الفلسطينية تشبه نظام الفصل ال

 قرارا   عاما   15اتخذوا قبل  اإلسرائيليينفي حديث لـ"ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أن  ،بابيه
 42.بجعل الدولة عرقية عنصرية وليست ديموقراطية

  بحقّ رائيليإسانتهاك  100والشؤون الدينية الفلسطينية، إنها رصدت نحو  األوقافقالت وزارة ، 
وأوضح تقرير صادر عن  .2019خالل آذار/ مارس  اإلبراهيمي مسجدالمسجد األقصى المبارك وال
في االعتداءات واالقتحامات وحاالت التدنيس للمسجدين، بواقع  ملحوظا   الوزارة، أنها سجلت تزايدا  

 43نية فلسطينية.االعتداء على شخصيات دي إلى إضافةلإلبراهيمي،  53لألقصى، و انتهاكا   56

  السالم اآلن"كشفت منظمة Peace Now"  نتنياهو منصب رئيس بنيامين أنه منذ تولي اإلسرائيلية
أن  المنظمة وذكرت وحدة استيطانية جديدة. 19,346بناء  تمّ  2009اإلسرائيلية في سنة  الحكومة
استثمار  أنه تمّ  وأشارت إلى .%70ات معزولة، بمعدل عمر وحدة استيطانية بنيت في مست 13,608

 44ات.عمر في المست (مليار دوالر 2.8 )نحو مليار شيكل 10أكثر من 
  الصحة بقطاع غزة منير البرش أن واقع األدوية بغزة بات صعبا   بوزارةأكد مدير عام الصيدلة 

عن إرسال الدواء للقطاع منذ بداية العام  بعدما رفعت السلطة في رام هللا يدها تماما   جدا  
من األدوية غير متوفرة في مخازن وزارة الصحة بغزة  %48وبين البرش أن أكثر من  الجاري.

 45من المستهلكات الطبية غير متوفرة. %23كما أن أكثر من  ،"دوائيا   صنفا   237حو ن"
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  كشف مصدر أمني رفيع المستوى لشبكة رصد أن اعتقال الناشط الفلسطيني بحركة فتح زكي
المصالح المصرية  تورطه في التخطيط ألعمال تخريبية ضدّ "بسبب ، السكني في القاهرة

وأضاف المصدر أن السكني كان يقود مخطط خطير يتمثل في "التخطيط  والفلسطينية".
الستهداف موكب الوفد األمني المصري الذي يزور قطاع غزة بشكل ُمتكرر، إلى جانب 

 46عادة إعمار غزة".استهداف موكب السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية إل

  تعقيبا  على قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الضفة الغربية ملك للفلسطينيين، وذلك
مستعمرات إسرائيلية في الضفة إذا فاز  بنيامين نتنياهو إنه سيضمّ  يسرائيلاإلوزراء الرئيس  كالم

ن الخطوة ما هي إال وأضاف أردوغان أ .9/4/2019في التي تجري  التشريعية في االنتخابات
 47أن تركيا ستقف مع فلسطين. مؤكدا   ،إجراء آخر، لتكريس االحتالل اإلسرائيلي

   سنوات على موظف سابق بالقنصلية  7بالسجن  أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع حكما
حة وزعمت النيابة في الئ الفرنسية، بعد أن أدين بنقل أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

لى بيعها في الضفة، كما إنقل األسلحة من غزة وعمد  Roman Frank فرانكرومان االتهام، أن 
فرضت عليه المحكمة عقوبة السجن مع وقف التنفيذ بحال ارتكب مخالفات شبيهة، ودفع غرامة 

 48.دوالر( 037,8)نحو  ألف شيكل 30بقيمة 
 أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لينديوي سيسولو Lindiwe Sisulu أّن بالدها خّفضت مستوى ،

ت قالو  شهرا . 16تنفيذا  لقرار بهذا الشأن اّتخذه الحزب الحاكم قبل  "،إسرائيل"في  الدبلوماسيتمثيلها 
و"لن نعّين ممثال  في إسرائيل على مستوى سفير"، مضيفة  أّن  ،ّن هذا القرار جار تنفيذهإالوزيرة 

 49ارتباط، وسيعمل هكذا"."المكتب سيظّل على مستوى مكتب 

 9/4/2019 ،الثالثاء

  األمريكيةقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لن يقبل "صفقة العصر" التي تنوي اإلدارة 
"رفضناها، ألنها تتجاوز حقوقنا التي شرعتها لنا ، وأضاف عرضها في وقت قريب، مهما كانت.

إلسرائيلية، قائال : "نحن نتابع كل شيء يحدث وعّقب عباس على االنتخابات ا الشرعية الدولية".
في العالم، وبالذات ما يجري عند جيراننا، وكل ما نأمله أن يسيروا في الطريق الصحيح للوصول 

وأضاف: "ليفهموا أن السالم مصلحة لنا ولهم وللعالم أجمع، وبالتالي ليأتوا إلى  إلى السالم".
وأكد عباس أنه  للمفاوضات، ولكن لن نفرط بحقوقنا". طاولة المفاوضات، وأيدينا دائما  ممدودة

 50."السالم"مستعد للجلوس مع أي حكومة إسرائيلية تتشكل إذا كانت تؤمن بصنع 

  ( 2 أسير في سجون االحتالل لإلضراب المفتوح عن الطعام )إضراب الكرامة 400انضم نحو
تركزت في معتقالت النقب، والذي شرعت به الهيئات القيادية للتنظيمات، في عدة معتقالت 

أن هناك  ،في بيان صحفي ،وأكد نادي األسير وريمون، ونفحة، وايشل، وعوفر، وجلبوع، ومجدو.



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 10    مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                

مفاوضات غير مباشرة تجري داخل السجون، وجهود مصرية ما تزال مستمرة للضغط على 
 51سلطات االحتالل من أجل تحقيق مطالب األسرى الحياتية.

 52قائمة. 40، حيث تشارك 21 الـ اإلسرائيلي النتخابات الكنيست افتتحت صناديق االقتراع 
  قال رئيس الوزراء األردني، عمر الرزاز، إن "الدولة األردنية األكثر وضوحا  في ما يتعلق بصفقة

لن نقبل ، مشددا  على أنه "القرن، وموقفنا ثابت من إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس"
 .سطينية إال وفق الشرعية الدولية بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس"للقضية الفل أي حلّ 

وعما يثار بشأن دفع مبالغ مالية لألردن للقبول بـ"صفقة القرن"، قال الرزاز: "ال نسمح ألحد 
بالتشكيك بالمواقف لزراعة الفرقة واإلشاعات، ولن يتغير الموقف األردني من القضية الفلسطينية، 

 53األصفار التي توضع أمام األرقام". ولن تغيرنا
  أكد الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، خالل مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، رجب

إدانة بالده لقرار نظيره األمريكي، دونالد ترامب، االعتراف بسيادة  ،طيب أردوغان، في موسكو
 54على الجوالن السوري المحتل. "إسرائيل"

 10/4/2019 ،األربعاء

  معادلة حزب الليكود، منافسه 21أظهرت النتائج شبه النهائية لالنتخابات اإلسرائيلية للكنيست الـ ،
 اأبيض نجح -تحالف أزرقو ، فإن الليكود األولية وبحسب النتائج أبيض. -المباشر تحالف أزرق

 55.لكل منهما مقعدا   35بحصد 

  ّلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات المساس ت فصائل المقاومة الفلسطينية االحتالل اإلسرائيلحم
خالل مؤتمر صحفي نّظمته بمقر حركة األحرار في  ،وحذرت الفصائل .باألسرى في معتقالته

الفصائل أن  توأكد ا زالت تضع أيديها على الزناد.ممن اختبار صبر المقاومة التي  ،غزةقطاع 
والعدوان، مطالبة الوسطاء بالضغط على المقاومة ستقطع اليد التي ستمتد على األسرى بالتطاول 

 56االحتالل لوقف جرائمه.
  دور ليبرمان، أنه يريد أن يوصي جرئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، وزير الدفاع السابق، أفيأعلن

، بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة. Reuven Rivlin رؤوفين ريفلينالرئيس اإلسرائيلي 
وبعد هذا  حماس.حركة تعهَّد له نتنياهو بإقرار خطة لتصفية ولكنه لن يفعل ذلك قبل أن ي

اإلعالن، أغلق ليبرمان هاتفه، وغادر إلى إحدى دول أوروبا الشرقية، في عطلة طويلة. وقال إنه 
ال يريد إدارة مفاوضات، فلديه بعض المطالب التي طرحها، علنا ، فإن وافق عليها نتنياهو فإنه 

ن لم يوافق ف  57ستكون أمامه أزمة جدية.سيوصي به، وا 
  مكاتب تابعة لمنظمات إسالمية يشتبه في داهمت أن الشرطة األلمانية، الداخلية  وزارةأعلنت

تمويلها حركة حماس المدرجة على قائمة االتحاد األوروبي للمنظمات اإلرهابية. وأكدت الوزارة أن 
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 WorldWide غوث –المداهمات استهدفت بشكل أساسي منظمتي "المقاومة العالمية 

Resistance-Help (WWR)و"أنصار الدولية " Ansaar International"،  ُعتقد أنهما جمعتا اللتين ي
 58.، بحسب "الداخلية األلمانية"خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية ،أمواال  لمصلحة حماس

  تاإلنترنذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن شركة حجز الشقق والفنادق عبر airbnb 
وبحسب الصحيفة، فإن الشركة  الدولية، أعادت نشاطاتها للمستعمرات اإلسرائيلية بالضفة الغربية.

نوفمبر  /ثانيالتراجعت عن قرارها بمنع الترويج لحجز الشقق في المستعمرات الذي اتخذته في تشرين 
 59تمييز الديني.ها وضغوط مارستها عدة جهات اتهمتها بال، بعد رفع دعاوى قضائية ضدّ 2018
 11/4/2019 ،الخميس

  حركة حماس صالح العاروري إن القضية األخطر على الشعب الفلسطيني اآلن  رئيسقال نائب
وأوضح  التي تحاول اإلدارة األمريكية فرضها بدعم من بعض الدول العربية. "،صفقة القرن"هي 

حماس هي الجدار الحقيقي  أن ،في كلمة له خالل مهرجان انتخابي بجامعة بيرزيت ،العاروري
وفيما يتعلق بالتفاهمات  "لن تمر عبرنا مهما كلفنا ذلك من أثمان".أنه ، مؤكدا  "صفقة القرن"أمام 

األخيرة مع االحتالل التي جرت بوساطة مصرية، قال العاروري إن التهدئة في غزة ليست اتفاقية 
نما انتزاع لحقوق معيشية  بقوة المقاومة  الفلسطيني شعبللسالم أو هدنة مع االحتالل، وا 

أو مفاوضات سرية مع  ،من أي مؤامرات ا  حماس لم ولن تكون جزء، مشددا  على أن وسالحها
 60أو غير مباشر. ،بشكل مباشر االحتالل اإلسرائيلي

  قادم ال محالة  فلسطيني انفجارالعام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من  األمينحذر
"العرب مهما تحدثوا مع إسرائيل ال يمكن أن يتخلوا  وتابع: .اإلسرائيليالحتالل بسبب سياسات ا

.. الفلسطينيين مش هيسلموا ولو بعد ألف سنة ألنهم مش الفلسطيني.عن القضية أو الشعب 
رثهم العريق .. ولن يقبلوا بما يسمى صفقة القرن وهم .هنود حمر بل عرب لهم تاريخهم وثقافتهم وا 

 61ن تطلب األمر ولن يستسلموا".إعام قادمة  أللفموا و عام وسيظلوا يقا 001يقامون منذ 

 لبنان في استخراج النفط والغاز ضمن  العماد ميشال عون حقّ  اللبنانية أكد رئيس الجمهورية
المنطقة االقتصادية الخالصة، مشددا  على رفض االنضمام إلى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك 

 62سيما "منتدى غاز شرق المتوسط". ، ال"إسرائيل"فيها 

  الجمعة، النتائج /المركزية لالنتخابات اإلسرائيلية، قبيل انتصاف ليل الخميس اللجنةنشرت
لكل  مقعدا   35 بـأبيض  -تحالف أزرقو حزب الليكود  فوزالنهائية النتخابات الكنيست. وأظهرت 

كما تظهر  جاوز نسبة الحسم.، كما أكدت النتائج أن حزب "اليمين الجديد" فشل في تمنهما
مقاعد، بحسب النتائج األولية التي نشرت  5" و"ميرتس" من Kulanu انلكُ النتائج تراجع كل من "

وبحسب البيان الصادر عن اللجنة، فإن عدد أصحاب  مقاعد لكل منها. 4على  وحصولهاسابقا ، 
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االقتراع هو  مارسوا حقّ ، وأن عدد الذين 6,335,387 بلغ 21 الـ االقتراع في الكنيست حقّ 
صوتا ،  30,756، فيما وصل عدد األصوات الالغية أو المغلفات الفارغة إلى 4,335,320

 63صوتا . 4,304,564واألصوات الصحيحة إلى 
  الفضاء اإلسرائيلية بيريشيت مركبةتحطمت Beresheet ،محاولتها الهبوط على سطح  خالل

الناطق باسم  ،Ofir Gendelmanأوفير جندلمان  برعو  عطل أحد المحركات فيها.ت ، بعدالقمر
"مع ذلك  ، وقال:المركبة ، عن أسفه لتحطم، عبر صفحته على فيسبوكرئيس الوزراء اإلسرائيلي

سرائيل هي الدولة السابعة التي أنجزت  إرسال مركبة فضائية إلى القمر هو إنجاز عظيم، وا 
 64.. إسرائيل دولة عظمى في مجال الفضاء"..ذلك

 أهل المدينة  إنالتجارية الصناعية العربية في القدس المحامي كمال عبيدات  الغرفةل رئيس قا
كونها تعيش التهميش وتفريغها من المؤسسات  ،المقدسة يحتاجون إلى دعم مدينة القدس بواقعية

وعرض عبيدات للواقع  وتحويل مرافق الحياة فيها من صحة وتعليم للطابع اإلسرائيلي. ،العاملة
إلى إغالق  مشيرا   ،لتجاري الصعب الذي تعيشه مدينة القدس جراء إجراءات االحتالل اإلسرائيليا

باإلضافة لتراجع  عاملة بعموم أسواق المدينة التجارية، 2,200مؤسسة تجارية من أصل  600
 65أعداد الغرف الفندقية لحرمان المدينة المقدسة من السياحة الدينية والتاريخية.

 12/4/2019 ،الجمعة

  شعبية قرب مناطق "مخيمات العودة الخمسة" المقامة على الحدود الشرقية  مواجهاتاندلعت
لـ"مسيرات العودة"،  54لقطاع غزة، بين حشود كبيرة من سكان غزة، التي شاركت في الجمعة الـ 

صابة ثالثين.و لمواجهة التطبيع"  تحت شعار "معا    66أسفرت عن استشهاد طفل، وا 
  األمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، إن األوضاع التي تعيشها  ،اتمةقال نايف حو

وأضاف حواتمة في حديث  القضية الفلسطينية أصبحت أكثر قسوة قياسا  مع كل الفترات السابقة.
خاص لـ"سبوتنيك"، أنه لم يتم البناء على بعض التطورات اإليجابية التي صبت في صالح 

، وتحت ضغوط أمريكية لإلى أن "رئيس السلطة الفلسطينية عطَّ  ا  النظرفتال، يةالقضية الفلسطين
 67، سوى المرارة والقسوة".للفلسطينيينمن القرارات، ما لم يأت بأي حصاد مفيد  عددا  

  إلى  ةمن الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سوري %89ونروا في بيروت أن األ وكالةأعلنت
في تقرير أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ  ،وقالت الوكالة الفقر. لبنان يعيشون تحت خطّ 

يفتقرون  ةمن المهجرين الفلسطينيين من سوري %95اإلقليمية"، إن  ةبشأن أزمة سوري 2019لسنة 
من المهجرين يعتمدون على المساعدات النقدية التي  %80وأكدت أن أكثر من  لألمن الغذائي.

 68للدخل. يها المصدر الرئيسونروا، باعتبار األتقدمها 
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 المحكمة الجنائية الدولية من السعي لمقاضاة إسرائيليين أو  دونالد ترامب حذر الرئيس األمريكي
 69."إسرائيل"أمريكيين بعد شكوى رفعها الفلسطينيون تدعو المحكمة لفتح تحقيق بشأن 

 13/4/2019 ،السبت

 وأكد  عباس.رئيس السلطة الفلسطينية محمود أمام  أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين القانونية
محمد اشتية أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات 

واستعرض اشتية  المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
قيق الوحدة الوطنية، والتحضير لالنتخابات الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتح

التشريعية، ودعم عائالت الشهداء واألسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع 
 70عن القدس، والنهوض باالقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص واألهلي.

  عزز من فرص فصل الضفة عن غزة يُ تية" سحماس أن تشكيل حركة فتح "حكومة اش حركةأكدت
، مؤكدة أن هذه الحكومة انفصالية فاقدة للشرعية الدستورية "صفقة القرن"كخطوة عملية لتنفيذ 

استمرار لسياسة التفرد  ةتشكيل حكومة اشتي"إن  ،في تصريح صحفي ،وقالت الحركة والوطنية.
غباتها على حساب مصالح شعبنا واإلقصاء، وتعزيز االنقسام تلبية لمصالح حركة فتح ور 

 71."الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضاالته
  مصياف الواقعة في  إصابة جراء قصف طائرات إسرائيلية مدينة 17أفاد المرصد السوري بوقوع

إن القصف استهدف مدرسة المحاسبة في  ،وقال المرصد، في بيان صحفي ريف حماة الغربي.
 في قرية ومعسكر الطالئع ،سطة المدى في قرية الزاويصواريخ متو  ومركز تطوير ،مصياف

 72الشيخ غضبان بريف مصياف، التابعة للقوات اإليرانية وقوات النظام السوري.
  إن المملكة العربية السعودية حاليا  له في بيانا، ونرو األبيير كرينبول، المفوض العام لوكالة قال" :

، مما يشكل 1994مليون دوالر منذ عام  800بمبلغ  هي ثالث أكبر مانح لألونروا، فهي قد تبرعت
 73إشارة واضحة على الدعم المقدم لالجئي فلسطين ولكرامتهم ورفاههم".

 14/4/2019 ،األحد

  رئيسال أماماليمين القانونية،  أداءمحمد اشتية، وأعضاء حكومته، الفلسطيني أعاد رئيس الوزراء 
 يوم أدائهد سقطت سهوا  من نص اليمين خالل هناك عبارة ق أنتبين  أنمحمود عباس، بعد 

 74وتراثه القومي". للشعباإلخالص "، وهي 13/4/2019 السبت
 منتهي الوالية ،قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر: إن قيام محمود عباس، 

لمنهج  بتشكيل حكومة برئاسة اشتية هو مخالفة دستورية ووطنية وأخالقية وقانونية، وتكريسا  
، إن عباس يحاول خطف له في تصريح ،وأضاف بحر االستقصاء واالنفراد الذي يمارسه.

قليمية باسم الشعب الفلسطيني. وأكد أن  الشرعية الفلسطينية تمهيدا  لتمرير مخططات دولية وا 
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تشكيلها خالفا   حكومة اشتية حكومة غير دستورية، حيث إنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي وتمّ 
75حكام القانون األساسي، وأدت القسم أمام محمود عباس منتهي الوالية.أل

 

  الديموقراطية لتحرير فلسطين إن الحكومة الجديدة ال تمثل ائتالفا  وطنيا ، وال تملك  الجبهةقالت
 وأضافت صالحيات القرار السياسي، داعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمجابهة التحديات.

بلون واحد، تحت هيمنة حزب سياسي واحد، ووفقا  لسياسته، وال تمثل أي أن "الحكومة  الجبهة
لحكومة أن: "الحديث المكرر عن مهام هذه ا الجبهة وذكرت شكل من أشكال االئتالف الوطني".

 76سوى عبارات جوفاء من أجل ذر الرماد في العيون". وعن تحديات المستقبل، ليس
 حزبية غير دستورية ال تحظى  ةف: إن حكومة اشتيقال الناطق باسم حركة األحرار ياسر خل

والتي ال  ،ولن تكون إال أداة في يد عباس لتمرير سياساته المرفوضة ،بتوافق أو إجماع وطني
 77تصب إال في صالح االحتالل.

  شدد عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين مؤمن عزيز، على أن حكومة اشتية "خطوة نحو
 78ب وجود توافق وطني على رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة".تعزيز االنقسام، ويتوج

  بدايات اكتشاف  ،جاء ضمن برنامج "ما خفي أعظم"و  ،الجزيرة ه قناةبثتاستقصائي  تحقيقكشف
وكيف تعاملت السلطة الفلسطينية آنذاك بقيادة الراحل ياسر  ،الغاز بغزة قبل عقدين من الزمان

"بهبة السماء" ألهل غزة، وكيف كانت ستستفيد )السلطة( عرفات مع هذا االكتشاف الذي وصفه 
وقدر خبراء في مجال الطاقة والغاز  من هذا الغاز كمصدر لتشغيل الطاقة ورافد لخزينتها العامة.

مليارات دوالر  4.5تحدثوا لـ"ما خفي أعظم" المبالغ التي كان سيدرها الغاز الفلسطيني بنحو 
 79الغاز واالستفادة من الحقول المحيطة ببحر غزة. استخراج هذا ، إذا ما تمّ سنويا  

  التي يخوضها األسرى ، 2انضم عدد من األسرى في سجن ريمون، إلى معركة الحرية والكرامة
  80لليوم السادس على التوالي نصرة إلخوانهم المضربين عن الطعام.

  ل جزئي على أرض منازل المبنية بشكالهدم بالمحكمة المحلية اإلسرائيلية في القدس، سمحت
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن المحكمة سمحت لبلدية القدس المحتلة، بهدم تلك  "غابة السالم".

المنازل، بحجة أنها مبنية جزئيا  على تلك األرض التي تسعى جمعية إلعاد االستيطانية لبناء 
الصحيفة، وبحسب  بتوافق مع بلدية القدس. ،مشاريع سياحية فيها ضمن تطوير "غابة السالم"

 81فلسطيني. 500مبنى يعيش فيها أكثر من  60فإنه يوجد في تلك المنطقة 
 مشاركته في مؤتمر أعمال بالبحرين بسبب  ،رجال أعمال ومسؤولين يضمّ  ،ألغى وفد إسرائيلي

مخاوف أمنية، وذلك بعدما رفضت محكمة بحرينية طلب عدد من المحامين بعدم إصدار تأشيرات 
في  ،Jonathan Ortmans ئيس الشبكة العالمية لريادة األعمال جوناثان أورتمانزوقال ر  دخول للوفد.

ترحيب، فإنه قرر هذا الصباح عدم  أننا أبلغنا الوفد اإلسرائيلي أنه سيكون محل" من رغمبال له، بيان
 82األخرى المشاركة". 180الحضور بسبب مخاوف أمنية، ولعدم التسبب في أي إزعاج للدول 
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 سي أن  أثناء مقابلة تلفزيونية مع قناةفي على سؤال  لخارجية األمريكي، مايك بومبيو، ردا  قال وزير ا
بالطرح األمريكي:  الضفة الغربية" يمكن أن يلحق ضررا   ، إن كان يعتقد أن "تعهد نتنياهو بضمّ أن

لنموذج المتبع عن ا كبيرا   تعتبر تغييراّ  الرؤية التي سنعرضها للحلّ  أنعتقد أ : "، مضيفا  عتقد"أ "ال 
 83إن إدارة ترامب تريد "حياة أفضل" لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين. بومبيو . وقال"لغاية اآلن

  واشنطن بوستالكشفت صحيفة The Washington post  األمريكية، أّن خطة الرئيس األمريكي
لقرن"، من المحتمل أن دونالد ترامب للتسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة ا

، في تقرير، عن الصحيفةونقلت  إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.تسقط ضمان 
أشخاص مطلعين على العناصر األساسية من الخطة، أّن ترامب يعد فيها بـ"تحسينات عملية" 

متوقع أن يقوم من ال نهوأشارت الصحيفة إلى أ لحياة الفلسطينيين، من دون مزيد من التفاصيل.
 84البيت األبيض بطرح الخطة، في وقت الحق من هذا الربيع أو أوائل الصيف.

  بضرورة إنجاز الوحدة  ،الذي اختتم أعماله في مدينة إسطنبول ،فلسطينيي تركيا مؤتمرأوصى
 لألخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية. الصفوف استشعارا   ورّص  ،ونبذ الخالفات الداخلية ،الوطنية

مؤسسة فلسطينية من  25 ،قد تحت شعار "وحدتنا طريق عودتنا"الذي عُ  ،وشاركت في المؤتمر
كافة التوجهات السياسية، وبحضور مئات الفلسطينيين المقيمين في تركيا، إلى جانب مجموعة 

 85أصدقاء فلسطين في مجلس النواب التركي، وعدد من الشخصيات الفلسطينية والعربية.

 لديموقراطية عن والية نيويورك، أسكندرية أوكاسيو كورتيزانتقدت النائبة ا Alexandria Ocasio-

Cortez إعادة انتخاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو معتبرة  أّن ذلك "جزء من صعود ،
، "أعتقد أن نتنياهو شخصية شبيهة بترامب": وقالت النائبة السلطوية في جميع أنحاء العالم".

 يجب أن تتأثر في حال قيام نتنياهو بضمّ  "إسرائيل"ن سياسة الواليات المتحدة تجاه ى أمشددة عل
الضفة الغربية أو أجزاء منها، مؤكدة أن هناك "محادثات تجري في تجمعنا" وذلك في إشارة 

 86لمجموعة من الديموقراطيين التقدميين.
 15/4/2019 ،اإلثنين

 باسم هيئة شؤون  اإلعالميقال الناطق و  يدية.أعلن األسرى عن وقف كافة خطواتهم التصع
األسرى والمحررين مجدي العدرة، إن ممثلي األسرى توصلوا إلى اتفاق مع إدارة سجون االحتالل 

دارة السجون، أفضت إلى اتفاق  ، موضحا  اإلسرائيلي أن جلسات الحوار بين ممثلي األسرى وا 
 وا عادة، أيام أسبوعيا   3تخدمها األسرى يقضي بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون، يس

، يوما   20قبل أكثر من  األخيركافة األسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خالل االقتحام 
ألف  30 إلى ألف دوالر( 16.25شيكل )نحو  ألف 58وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض عليهم من 
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التشويش في وقت الحق بعد  أجهزة ةإزالالحديث عن  م، على أن يتألف دوالر( 8.4شيكل )نحو 
 87تركيب التلفونات العمومية.

  اتخاذ سلسلة من اإلجراءات التقشفية لمواجهة األزمة المالية الفلسطيني الوزراء مجلسقرر ،
وقرر مجلس الوزراء  وتعزيز صمود المقدسيين، والعمل على تعزيز صمود المواطنين في أرضهم.

واالكتفاء باستعمال المركبات القديمة، ووقف السفر على الدرجة  عدم شراء مركبات جديدة للوزراء
قرار الذمم المالية للوزراء، مع التأكيد على عدم رفع نسبة الضرائب على  األولى لجميع الوزراء، وا 

 88 المواطنين، وا عطاء األولوية لدعم صمود المقدسيين.
 السلطة ع وكالة سبوتنيك، أن رئيسفي مقابلة م ،أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي 

نتنياهو دون  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين محمود عباس، على استعداد للقاء ةالفلسطيني
 89شروط مسبقة في حال استضافت موسكو هذا اللقاء.

 اليونان شهدت األسبوع الماضي، تدريبات ومناورات  في التلفزيون اإلسرائيلي، أن 12قناة كشفت ال
يلقي  قناة تقريرا  البثت و  واإلمارات. "إسرائيل"عسكرية واسعة لعدد من الدول المختلفة بينها جوية 

إلى جنب مع طيارين إسرائيليين  الضوء على مشاركة طيارين من القوات الجوية اإلماراتية جنبا  
يبات، أثناء التدر في وتضمن التقرير مشاهد للطيارين اإلماراتيين  .نفي تدريبات جوية باليونا

ألحد الضباط اإلسرائيليين المشاركين، الذي قال إن الطيارين من الجانبين التقيا وتبادال  وحديثا  
 90المجامالت بشأن كفاءة كل منهما.

  رئيس حكومة ووزير خارجية سابقون في أوروبا على عريضة رفعوها لالتحاد األوروبي،  37ع قّ و
لم تتضمن  إذا ،"صفقة القرن" األوسطفي الشرق  "للسالم" األمريكيةرفض الخطة  إلىدعوا فيها 

عون االتحاد فقد دعا الموقِّ  الجارديان؛وبحسب العريضة التي نشرتها صحيفة  الدولتين". "حلّ 
الفلسطيني، قبيل نشر خطة "صفقة  –الدولتين للصراع اإلسرائيلي  إقرار تأييده لحلّ  إلى األوروبي

فقة القرن" في حال لم تحترم هذا المبدأ والقانون القرن"، وطالبت العريضة بعدم تأييد "ص
 91الدولي.

 " إنه سيوصي بتكليف ، دور ليبرمان، في مؤتمر صحفيج"، أفياسرائيل بيتنإقال رئيس حزب
، بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، ولكن بشروط أولها المصادقة على "قانون التجنيد"

و"االستيعاب"، اللتين كانتا من نصيب حزبه في الكنيست  "دفاعالحصول على حقيبتي وزارتي "الو 
 92السابقة قبل خروجه من االئتالف الحكومي.

 إن أجهزة األمن السورية تتكتم على مصير أكثر  ةقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري
رت أن وذك في السجون لديها، واصفة عمليات التوثيق بأنها بالغة الصعوبة. فلسطينيا   1,748من 

منهم  77رف الجئا  فلسطينيا ، عُ  548أنواع التعذيب التي قضى خاللها كافة المعتقلين يتعرضون ل
 93خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب.
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  فيوقع  اإلسرائيلي وزير الدفاعذكر جهاز الشاباك اإلسرائيلي، على موقعه على اإلنترنت، أن 
مؤسسة ، و (شاهد) اإلنسانة الفلسطينية لحقوق المؤسس على مرسوم يقضي باعتبار 17/3/2019

. وذكر جهاز تنظيمات إرهابية، في بريطانيا اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق و ، العدالة الواحدة
في إطار جهود  ،وتعمل بتكليف منها ،حركة حماس الشاباك أن هذه المؤسسات تنتمي إلى

 94الشاباك.وقع م، بحسب في الساحة الدولية "إسرائيل"حماس الستهداف 
 16/4/2019 ،الثالثاء

 إسماعيل هنية، بانتصار األسرى في سجون  ،حماس لحركةرئيس المكتب السياسي  أشاد
أن غزة  االحتالل وانتزاعهم حقوقهم من السجان الصهيوني في معركة الكرامة الثانية، مؤكدا  

كته في جلسة للمجلس خالل مشار  ،وأوضح هنية ستصنع صفقة وفاء األحرار الثانية لتحريرهم.
أن التفاهمات التي تجري مع الوسطاء، كان موضوع األسرى في تفاصيل التفاوض، ، التشريعي
ل بكل وضوح بأنه ال يمكن التوصل إلى تفاهمات مستقرة إذا لم اق الجانب الفلسطيني أن مضيفا  
على أن  دا  وأكد هنية رفض حماس لمبدأ التوطين، مشد األسرى داخل السجون.قضية  يتم حلّ 

وقال إن الخرائط المنتشرة  غزة لن تنفصل عن شعبها، وعن الضفة أو القدس أو قضية الالجئين.
عن دولة ممتدة لغزة في سيناء ما هي إال خزعبالت غير موجودة في ذهن أصغر طفل 

 95.واحدا   في فلسطين، ولن تتمدد في سيناء شبرا   غزة ستتمدد شماال  ، مشددا  على أن فلسطيني
 حرب مالية" على  محمد اشتية، الواليات المتحدة األمريكية بشنّ  الفلسطيني تهم رئيس الوزراءا"

، برس سوشيتداألوكالة وقال اشتية، في مقابلة مع  إجبارهم على االستسالم. بهدفالفلسطينيين، 
نحو إن "إسرائيل جزء من الحرب المالية التي أعلنتها الواليات المتحدة علينا من أجل دفعنا 

 96على أن "هذا ابتزاز مالي، ونحن نرفضه". ا  شدد، ماالستسالم"
  نقلت وكالة "قدس برس" عن مصدر أمني عربي وصفته بـ"رفيع المستوى"، قوله بأن األجهزة األمنية

للنظر، في عدد من المدن اللبنانية والمخيمات الفلسطينية،  أمنيا  إسرائيليا  الفتا   اللبنانية رصدت نشاطا  
وقال المصدر، الذي طلب عدم  دف قيادات وكوادر ومؤسسات تابعة أو قريبة من حركة حماس".يسته

 97تحذير حركة حماس، وطلب منها ضرورة اتخاذ أقصى االحتياطات األمنية". ذكر اسمه، إنه "تمّ 
  اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه تلقى اتصاالت من زعماء دول عربية الحكومةادعى رئيس 

سالم في خطاب احتفالي أمام أنصار  ،وقال نتنياهو لتهنئته على الفوز بانتخابات الكنيست. يةوا 
حزب الليكود في القدس المحتلة: "أمامنا فرصة كبيرة للتقدم نحو األمل في المستقبل، لقد حولنا 

 98إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة".
  معتز بشارات، في حديث مع  )في الضفة الغربية( ملف االستيطان في األغوار مسؤولقال

 ،في األغوار الشمالية (2كم ألف 51) ألف دونم 51إن االحتالل وضع يده على  ،"القدس العربي"
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وأضاف أن القرار شمل عزل خمسة  ومنع الدخول إليها إال بإذن من قائد جيش االحتالل بالضفة.
 99زراعية وخاليا شمسية. والسيطرة على ينابيع المياه وآليات ،قرى بدوية في منطقة األغوار

  قررت سلطات االحتالل، توسيع المساحة التي يسمح لصيادي قطاع غزة بالصيد فيها ببحر
الصيادين نزار عياش أن مساحة الصيد سيتم توسيعها بشكل إضافي  نقيبوأوضح  القطاع.
 100.ةمن بحر الشيخ عجلين حتى مرفأ رفح جنوب قطاع غز  ابتداء  ، بحريا   ميال   15 إلىلتصل 

  ّسلطات بالده  كشف األكاديمي السعودي المقيم في الخارج، سعيد بن ناصر الغامدي، عن شن
يدة عبر تويتر: "في في تغر  ،وقال الغامدي مقيمين فلسطينيين. ضدّ  واسعةحملة اعتقاالت 

المملكة، حملة اعتقاالت جديدة وواسعة ألعداد من الفلسطينيين، ومنع سفر آخرين منهم، وتجميد 
وبحسب الغامدي، فإن "التهمة هي التعاطف مع المقاومة في  حساباتهم، ومصادرة مؤسساتهم".

أن "االعتقاالت تطال إلى  النظر ولفت الغامدي فلسطين، واهتمامهم بالقدس وغزة، وتأييد حماس".
 101مواطنين كان الفلسطينيون على كفالتهم، أو يعملون في مؤسساتهم".

  في وزارة الخارجية األمريكية ناثان سيلز "اإلرهاب"منسق مكافحة صرح Nathan Sales ،خالل 
الجنود  بأن بالده تأخذ باالعتبار احتماالت وأخطار تنفيذ عمليات ضدّ  "،إسرائيلـ"زيارة ل
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن  ."صفقة القرن"وماسيين األمريكيين، ردا  على إعالن والدبل

قال إنه "فوجئ من و عند حدودها مع قطاع غزة،  "إسرائيل"سيلز زار أحد األنفاق التي سدتها 
إسرائيل". وأضاف سيلز أن  كمية الموارد الكبيرة التي تخصصها حركة حماس لإلرهاب ضدّ 

حدة تعرف سلم أولويات حركة حماس من خالل كيفية صرف األموال. فهي ال "الواليات المت
نما لإلرهاب ضدّ  إسرائيل،  تصرف على تحسين مستوى حياة المواطنين، وال للسكن، وال للتعليم، وا 

يران".  102وهو نفس المبدأ الذي نرى تطبيقه في الشمال من طرف حزب هللا وا 
  صورة لخريطة محدثة غرينبالت جايسون "السالمعملية ـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث نشر ،

 ."إسرائيل"اعتمدتها السلطات األمريكية، تظهر فيها هضبة الجوالن السوري المحتلة ضمن حدود 
بالخارطة الجديدة في نظام  : "مرحبا  تويتر قائال   علىوغّرد غرينبالت على حسابه الرسمي 

 103ف بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات الجوالن".الخرائط الدولية الخاص بنا، بعد إعالن االعترا
 17/4/2019 ،األربعاء

  تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي منزل الشهيد صالح البرغوثي في قرية كوبر آلياتهدمت، 
 104شمال غرب مدينة رام هللا، بعد خمسة أشهر على اغتياله.

 ه صدمة حادة على صعيد المالية قال تقرير حديث للبنك الدولي، إن االقتصاد الفلسطيني يواج
ودعا  العامة، بسبب "أزمة المقاصة"، والقيود المفروضة على السلع ذات االستخدام المزدوج.

النظر بتطبيق نظام السلع ذات االستخدام  "إسرائيل"، إلى إعادة لهالبنك الدولي في تقرير 
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 لسكان الذين تتزايد أعدادهم".المزدوج، "ألنه بات يعوق قدرة االقتصاد على خلق وظائف كافية ل
وعن أزمة المقاصة، قال البنك الدولي: "إذا لم تتم تسوية هذه األزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 

 105".2019إلى أكثر من مليار دوالر في  2018مليون دوالر في  400
 ن سلمان السفير سفيا األردنيين أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

 106في السجون اإلسرائيلية. أردنيا   13 هناك القضاة، أن

  عن مصدر سياسي إسرائيلي  ، في تغريدة على تويتر، نقال  باراك رافيدكتب الصحفي اإلسرائيلي
الخارجية اإلسرائيلية زار البحرين هذا األسبوع، وشارك في مؤتمر ريادة  ا  من وزارةقوله إن وفد

 107خاللها سلسلة من اللقاءات.أجرى و األعمال الدولي، 
  رؤوفين ريفلين، مع قادة األحزاب حول تشكيل الحكومة الرئيس اإلسرائيلي مع انتهاء مشاورات

( أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو بهذه 120من مجموع  65الجديدة، يتضح أن غالبية النواب )
تي أوصت بتكليف نتنياهو ويتضح أن األحزاب ال. بيني جانتسأوصوا بتكليف  46المهمة، مقابل 

 ،مقاعد( 8وتكتال األحزاب الدينية اليهودية الشرقية ) ،مقعدا ( 35لتشكيل الحكومة، هي الليكود )
وحزب ليبرمان  ،مقاعد( 5و"اتحاد أحزاب اليمين" االستيطاني ) ،مقاعد( 8و"األشكنازية الغربية" )

مقاعد(. وأوصى ثالثة  4لمالية موشيه كحلون )بقيادة وزير ا حزب كلُّنامقاعد(، و  5"إسرائيل بيتنا" )
مقاعد(  6مقعدا ( وحزب العمل ) 35أحزاب ببيني غانتس، هي "حزب الجنراالت" الذي يقوده )

 108مقاعد(. وأما القائمتان العربيتان فقد امتنعتا عن ترشيح أي منهما. 4وحزب ميرتس )
 رئيس وأعضاء كتلة اإلصالح النيابية، خالل لقائه في قصر الحسينية ،هللا الثاني أكد الملك عبد ،

للقضية  على أنه ال حلّ  موقف األردن الثابت من القضية الفلسطينية والقدس، مشددا  على 
الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط  ،الدولتين الفلسطينية إال من خالل حلّ 

على أن األردن لن يقبل بأن يمارس  ا  شدد"، مالقدس الشرقية"وعاصمتها  1967الرابع من حزيران 
 109عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس.

  2018مليار دوالر في  7.5من األسلحة تجاوزت  "إسرائيل"اإلسرائيلية أن مبيعات  الحكومةذكرت ،
الة فرانس وصرحت متحدثة باسم وزارة الدفاع لوك كان معظمها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

 2017.110تحقيقه في  مليار دوالر الذي تمّ  9.2برس أن ذلك الرقم يقل عن 
 18/4/2019 ،الخميس

  السياسي لحركة حماس خليل الحية خالل لقاء تلفزيوني مع فضائية األقصى  المكتبعضو أكد
ابل التي أبرمت مع االحتالل بوساطة مصرية، وأنها أبرمت مق أنه ال أثمان سياسية للتفاهمات

تجميد األدوات الخشنة لمسيرات العودة وكسر الحصار. وقال الحية إن قضية األسرى واألقصى 
فرضت على طاولة التفاهمات؛ وقلنا للوسطاء إنه ال يمكن ألي تفاهم أن يكبلنا عن الدفاع عن 
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وشدد على أن الضامن اللتزام االحتالل بهذه التفاهمات هو إصرار شعبنا  قضايانا الوطنية.
بأرض، ولن نقبل  وأكد الحية أننا لن نقبل أرضا  . مقاومتنا، ووسائل مسيرات العودة التي جمدناهاو 

 111فلسطين، وليست في مصر أو األردن.مشاريع التوطين وال الوطن البديل، وأن فلسطين هي 

  كشف موسى دودين مسؤول ملف األسرى في المكتب السياسي لحركة حماس عن عرض أوروبي
وأوضح  مع االحتالل. لألسرىالجهة التي تقف خلفه، لتحريك ملف صفقة تبادل لم يفصح عن 

ر الفلسطيني، أن العرض يتضمن يفي فيديو نشره مكتب إعالم األسرى بمناسبة يوم األس ،دودين
تقديم معلومات عن الجنود اإلسرائيليين، مقابل أن يفصح االحتالل عن جثث بعض الشهداء 

إلى أن حركة حماس رفضت  النظر ولفت .2014ل عدوان خال وخصوصا   ،الذين سقطوا
 112العرض، وأكدت بأن من يريد معلومات فعلية عليه أن يفرج عن أسرى.

  المقاومة الفلسطينية مستعدة إلرغام إن  فتحي حماد ،حماس ةعضو المكتب السياسي لحركقال"
وشدد على أن . ائيلي"االحتالل على تنفيذ االتفاق الخاص باألسرى في سجون االحتالل اإلسر 

"المقاومة، وفي أي مواجهة مقبلة ومحتملة مع جيش االحتالل اإلسرائيلي، ستصب كل جهدها على 
 113ض السجون اإلسرائيلية بشكٍل كامل".يخطف جنود جدد من أجل تحرير كافة األسرى وتبي

 شبيبة الطالبية أظهرت نتائج االنتخابات الطالبية في جامعة بيرزيت حصول الكتلة اإلسالمية وال
لكل منهما، في حين حصل اإلطار الطالبي للجبهة  23على عدد متساٍو من المقاعد بواقع 

 114مقاعد. 5الشعبية لتحرير فلسطين على 
  ،115مستوطن.من ِقَبل دهسها من جراء استشهدت سيدة فلسطينية من مدينة بيت لحم 

  رئاسة  أفيف كوخافيى تسلم الجنرال عل، يوم 100بمناسبة مرور اإلسرائيلي، بادرت قيادة الجيش
وتحدثت قيادة الجيش عن تشكيل وحدة  األركان، بالكشف عن عدد من خططها الحربية "الثقيلة".

صحيفة يديعوت أحرونوت على  موقع وأشار تقرير نشره. قتالية من طراز جديد "متعددة األهداف"
رات أخرى للكتائب التي تجري تخصيص موارد وقد إلى أنه في الشهور األخيرة تمّ  اإلنترنت

بما يتعلق بالتسليح على مستوى الفرق والكتائب، وذلك بهدف زيادة "السرعة  وخصوصا  تدريبات، 
كما أشار التقرير إلى أن الجيش اإلسرائيلي قرر تشكيل وحدة هي األولى من  والفتك" خالل الحرب.

الهندسة والمدرعات وسالح الجو  نوعها، وتجمع في داخلها قدرات تتصل بالقوات البرية وسالح
 116إلقامة وحدات أخرى مماثلة في المستقبل". واالستخبارات العسكرية، بحيث "تشكل نموذجا  

  في بيان لها، إنها تستعد لتسريح معظم  ،)يو أس آيد(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية قالت
ال تعتزم وقف نشاطها في المنطقتين  العاملين التابعين لها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنها

تقليص عدد الموظفين  أنه سوف يتمّ  ،عن البيان نقال   ،وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة بالكامل.
بعض اإلسرائيليين  إلى إضافةالمحليين، ومعظمهم من الفلسطينيين ومن فلسطينيي الداخل، 

 117.موظفا   14موظف إلى  100حو ناليهود، من 
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  ت شاكيد إن "المغاربة والجزائريين والتونسيين جهلة وحمقى أييل ةاإلسرائيلي عدلة القالت وزير
في لقاء  ،شاكيد وشدد ويستحقون الموت"، في أحدث موقف عنصري لها تجاه العرب والمسلمين.

يباك(، على أن "للكيان الصهيوني خطة لتدمير أاإلسرائيلية ) - مع لجنة الشؤون العامة األمريكية
وأوضحت شاكيد أن "الكره الذي يحمله لنا المغرب العربي  ".احدلبلدان الثالثة في وقت و هذه ا

 118ولن يبقى أحد منهم على قيد الحياة". ،سيتم مواجهته بإنهائهم عن الوجود
  قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن الخارجية األمريكية أدخلت تعديالت على سياستها تقضي

 119.األصل كإسرائيلييالمقيمين في أمريكا  بتسجيل أبناء الجوالن المحتل
 19/4/2019 ،الجمعة

  أطلق المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان تقريرا  يوثق االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان
الذي حمل  ،تقريرالووثق  .2019مارس  السكان الفلسطينيين في مدينة القدس خالل آذار/ بحقّ 

سلسلة من انتهاكات  ،نتهاكات حقوق اإلنسان في مدينة القدس(عنوان )غرباء في أرضهم... ا
لالعتقال  ،وسياسة دهم المنازل ،لحقوق اإلنسان في القدس تشمل االعتقاالت التعسفية "إسرائيل"

إضافة إلى اإلبعاد العسكري وأوامر منع السفر،  ،فعاليات فلسطينية إقامةوحظر  ،وتقييد الحريات
 120هويد والهدم ومنع تراخيص البناء.فضال  عن االستيطان والت

  لسكاي نيوز عربية: "سنقترح  غرينبالت جايسون "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيقال المبعوث
ن قائال  إ وأضاف خطة سالم ولكن يجب أن يكون الجانبان على استعداد للتفاوض بشأنها".

وغير راضين عن  ،الخطة الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني سيكونان "راضين عن بعض أجزاء
قال غرينبالت إن خطة الرئيس دونالد ترامب لن تشمل منح أرض من شبه و  األجزاء األخرى".

"سمعت تقارير عن  :في تغريدة على تويتر ،وقال غرينبالت جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين.
 121من سيناء إلى غزة. هذا كذب". ا  بأننا سنقدم جزء أن خطتنا تشمل تصورا  

  .أعلنت السلطات التركية القبض على شخصين ُيشتبه بتورطهما في التجسس لصالح اإلمارات
ووجهت النيابة لكل من سامر سميح شعبان، وزكي يوسف حسن، وهما مواطنان فلسطينيان، 

وتشير التحقيقات وفقا  لالئحة  تهمة الحصول على معلومات سرية والتجسس السياسي والعسكري.
دها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول أن كال  من المقبوض عليهما كانا على االتهام التي أع

ووفقا  للتفاصيل الواردة حول مهمة الجاسوسين، فقد  صلة بمحمد دحالن الذي يقيم في اإلمارات،
 122.تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا وأسماء منتسبيها ومسؤوليها

 الشيوخ األمريكي عن الحزب الديموقراطي إن سلسلة تخفيضات  قال عدد من أعضاء مجلس
مختلف منظمات اإلغاثة عن الجماعية التي قام بها الرئيس األمريكي دونالد ترامب الدعم 

اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين وحجب األموال المخصصة لهم "تدفع السالم بعيدا  عن متناول 
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شيوخ الديموقراطيين البارزين مشروعا  إلعادة اليد"، حيث قدم ستة من أعضاء مجلس ال
 123المساعدات اإلنسانية األمريكية للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

  بوليسي فورينمجلة نشرت Foreign Policy على لسان مصادر أمريكية لم تسمها، األمريكية ،
 الالجئينعودة  قّ تستبعد كليا  حعلن بعد شهر رمضان المقبل التي ستُ  "،صفقة القرن"بأن 

وأشارت المجلة، في تقريرها، إلى أن قرار ترامب وقف  إلى ديارهم وأراضيهم. الفلسطينيين
المساعدات المالية لوكالة األونروا، وسط دعوات إللغائها، يندرج ضمن سياسة اإلدارة األمريكية 

دول العربية التي لتسوية القضية الفلسطينية على أساس عدم عودة الالجئين واستيعابهم في ال
 124يقيمون فيها حاليا .

 قال السفير الفرنسي المنتهية واليته لدى الواليات المتحدة، جيرارد أرو Gérard Araud إن خطة ،
البيت األبيض، التي يعمل على صياغتها جاريد كوشنر، ستكون "قريبة جدا  مما يريده 

 The اف أرو لمجلة ذي أتالنتيكوأض ."%99اإلسرائيليون"، وسيكون "مصيرها الفشل" بنسبة 

Atlantic مب قدرة فريدة في الضغط على ا، ال تنسوا الواحد في المائة. لدى تر %1: "لكن هناك
اإلسرائيليين؛ ألنه يتحلى بشعبية في إسرائيل". وقال أرو إن كوشنر "ال يعرف تاريخ الصراع 

. نحن لسنا هنا لنقول من هو ما، هذا أمر جيد الفلسطيني"، مضيفا : "إلى حدّ  -اإلسرائيلي 
 125".المحق، ومن هو المخطئ؛ إننا نحاول إيجاد طريقة نحو حلّ 

 20/4/2019 ،السبت

 عن تفاصيل خطة طويلة األمد أعدتها األجهزة 21 كشف مصدر أمني فلسطيني ُمطلع لـ"عربي "
ثارة ا للسلطةاألمنية التابعة  لفوضى في قطاع الفلسطينية في رام هللا، لـ"إشعال صراع داخلي وا 

الذي فضل عدم الكشف عن  ،وبحسب المصدر غزة؛ تمهيدا  لتغيير الواقع السياسي في القطاع".
هويته، فإن الخطة، التي ُيشرف عليها بشكل مباشر مدير جهاز المخابرات العامة في رام هللا، 

لة التوافق اللواء ماجد فرج، ترمي إلى إثارة الفوضى وتأجيج الشارع في قطاع غزة، وضرب حا
والتنسيق بين حركة حماس التي تدير شؤون القطاع، وبين باقي الفصائل الفلسطينية، وخصوصا  

 126الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد اإلسالمي.

  تقدمت به فرنسا األسبوع الماضي، حول دفع أموال  رسميا   اإلسرائيلية احتجاجا   الحكومةرفضت
لذي طالبت من خالله بتسليم األموال كاملة وغير منقوصة للسلطة المقاصة الفلسطينية، وا

 127اإلسرائيلية. 12وفق ما أوردته القناة ، الفلسطينية
  قال المتحدث باسم االتحاد األوروبي في فلسطين شادي عثمان، إن االتحاد األوروبي يرفض أي

على أي جزء من  إلسرائيليةافرض السيادة  مأ ،شرقي القدس سواء بضمّ  إسرائيليةأحادية  إجراءات
 128أراضي الضفة الغربية.
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  قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن القيادة الفلسطينية تعتزم إعالن سحب االعتراف
وأوضح  التنسيق األمني في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني المقبلة. ووقف "،إسرائيلـ"ب

دارة األمريكية قررت التصعيد في المنطقة عقب في حديث مع "القدس العربي"، أن اإل ،العالول
 قرارها نقل السفارة األمريكية إلى القدس، وتشجيع االستيطان اإلسرائيلي، واآلن يتم التحضير لضمّ 

 129مناطق بالضفة الغربية، لذلك نحن لن نسمح باستمرار الوضع الراهن.
 21/4/2019 ،األحد

  أن الدول العربية التي  ؛راء الخارجية العربأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وز
، المبنية على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية 2002 " سنةمبادرة السالم العربية"قدمت 

، ال يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة ال تنسجم مع هذه "السالم"الدولية، ومبدأ األرض مقابل 
 "،القدس الشرقية"ربية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية وجدد التزام الدول الع المرجعيات الدولية.

عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية، ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل 
وأخيرا ، أكد  السياسات والخطط والممارسات اإلسرائيلية. مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، ضدّ 

ازنة دولة فلسطين، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية التزام الدول العربية بدعم مو 
مليون دوالر أمريكي شهريا  دعما  لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية  100بمبلغ 

 130التي تتعرض لها.
  في في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب  ،محمود عباس يةفلسطينال السلطةقال رئيس

ومقبلون هرة، إن األوضاع الفلسطينية في غاية الصعوبة ولم تعد محتملة وغير قابلة لالستمرار، القا
وفيما يتعلق بما يسمى "صفقة القرن"،  على تحديات صعبة بحاجة لدعم سياسي ومالي عربي.

ونقل السفارة األمريكية إليها، ووقف  "إسرائيلـ": بعد االعتراف بالقدس عاصمة لعباستساءل 
 131مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ماذا تبقى من "صفقة القرن"؟. وا غالقساعدات لألونروا، الم

 ورئيس جهاز األمن  ،عضو اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح ،قال توفيق الطيراوي
 أثناءفي " األجهزة األمنية التابعة للسلطة لقوات االحتالل اإلسرائيلي الوقائي السابق، إن "صدّ 

في لقاء متلفز،  ،وأضاف الطيراوي ها ألماكن في الضفة الغربية المحتلة هو "خطأ كبير".حتياجا
أثناء سؤال مقدم البرنامج حول إنجازات حكومة في أن تلك القضية "سياسية ال أمنية"، وذلك 

 132الوفاق برئاسة رامي الحمد هللا.
 22/4/2019 ،اإلثنين

  األردن ومصر لدراسة  إلى وفدا   تأرسل إن حكومته شتيةمحمد االفلسطيني رئيس الوزراء قال
 133."إسرائيل" إلىالدول العربية واالستغناء عن التحويالت الطبية  إلىالبدء بالتحويالت الطبية 
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 موسى أبو مرزوق: إن عدم مطالبة رئيس السلطة حماس قال عضو المكتب السياسي لحركة ،
لخارجية العرب، بوقف التطبيع العربي مع محمود عباس، خالل خطابه أمام مجلس وزراء ا

ن دعوة إوأضاف أبو مرزوق، في تدوينة على تويتر،  االحتالل اإلسرائيلي، بحاجة للمراجعة.
التي تستهدف القضية  ،صفقة القرن""عباس العرب في بيتهم الجامع لتوحيد موقفهم تجاه 

 إقحامواستدرك: "لكن  إلشادة.الفلسطينية، وتحريضه على السياسة اإلسرائيلية، عمل يستحق ا
 134عباس بروايته عن حماس تحتاج إلى التصحيح".

  طوال الفترة الماضية. سريا   عن وجود كنيس في دبي، بعد أن ظلّ  ،متباهية ،"إسرائيل"كشفت 
خطوة اإلمارات  ،أحد حسابات الخارجية اإلسرائيلية على تويتر، وبارك "إسرائيل في الخليج"

أن حكومتها توجت ذلك بوجود  ختلف الديانات التي تعيش على أرضها، مؤكدا  واحترامها ألتباع م
 135كنيس بمدينة دبي.

   جايسون "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيلمبعوث ل مطوال   نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقاال 
، تحت عنوان "إذا كانت غزة تهمك فعليك بلوم حماس" يقول فيها، أن "حركة حماس غرينبالت

ويتساءل  رهابية هي التي تتحمل اللوم على األوضاع اإلنسانية المأساوية في قطاع غزة".اإل
غرينبالت "لماذا يتحرك اآلخرون إلى األمام بينما غزة تغرق أكثر في اليأس والخراب؟ ألن 

حماس " على أن غرينبالتوذكر  ."اتخذت خيارات )سيئة( غزة،حماس، الحاكم الفعلي لقطاع 
هذا  "، مشددا  على أنوتدمير إسرائيل كوسيلة لكسب حياة أفضل للفلسطينيينتتبنى العنف 

والمئات  المتهالك،المشكالت التي نشهدها اليوم: االقتصاد ""الدفاع" عن الفلسطينيين أدى إلى 
وأعلى معدالت البطالة في العالم. حماس هي المسؤولة عن  عام،الذين يقتلون بسبب العنف كل 

 136ة".هذا الوضع في غز 
 23/4/2019 ،الثالثاء

  خالل مشاركته في منتدى مجلة تايم ،جاريد كوشنرقال Time  في واشنطن، أنه سيكشف عن
، بالتزامن مع اإلعالن عن 2019شهر رمضان، مطلع حزيران/ يونيو  انتهاء"صفقة القرن"، بعد 

وادعى  .ديم تنازالت"الحكومة اإلسرائيلية الجديدة. وتابع كوشنر أنه "سيتعين على الجانبيين تق
الخطة تتضمن خطوات نقوم من خاللها بالبناء من األسفل إلى األعلى، سنحسن "كوشنر أن 

الدولتين،  ولدى سؤاله عن حلّ  حياة الفلسطينيين ونتعامل مع القضايا السياسية األساسية للنزاع".
لشاغل الرئيسي في قال كوشنر: "نحن نركز على سبل تحسين الوضع االقتصادي للفلسطينيين، وا

 137إسرائيل هو األمن، وستمكن الخطة من الحفاظ عليه".
  كشف عضو المكتب السياسي في حركة حماس صالح البردويل، عن إجراء حركته نقاشات

خالل ندوة حوارية نظمتها  ،وقال البردويل مكثفة لتشكيل هيئة وطنية عليا لمواجهة "صفقة القرن".
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 ،الفصائل الفلسطينية ت مواجهة "صفقة القرن"، إن الهيئة ستضمّ وزارة اإلعالم بغزة حول آليا
سالمية. ،ومخيمات اللجوء والشتات ،وممثلين عن الداخل المحتل وأكد البردويل أن  وقوى عربية وا 

االستراتيجية المتبعة هي مواجهة الصفقة وليس الرفض فقط، مشيرا  إلى ضرورة إعداد أساليب 
 138.عة من األهداف االستراتيجيةلمواجهتها تنبثق عنها مجمو 

  محمد اشتية: "نرفض صفقة القرن، ولن نقبل باستمرار الوضع الفلسطيني قال رئيس الوزراء
، سواء قطع المساعدات المقدمة الراهن، واإلجراءات والقرارات التي اتخذتها اإلدارة األمريكية مؤخرا  

عد أسوأ من النص صمة إلسرائيل، تُ لألونروا، أو نقل السفارة للقدس، واالعتراف بالقدس عا
 139المكتوب لصفقة القرن".

  اسم الرئيس األمريكي، دونالد  إطالقأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم
"نحن جميع  :وقال نتنياهو ترامب، على مستعمرة جديدة في هضبة الجوالن السوري المحتلة.

ا اتخذ الرئيس ترامب قراره التاريخي باالعتراف بسيادة إسرائيل على اإلسرائيليين تأثرنا بشدة عندم
 140مرتفعات الجوالن".

 عدليتولى وزارة المن المحتمل أن عضو الكنيست اإلسرائيلي، والذي ، قال بتسالئيل سموتريتش 
ع مع صرا شامل لل إنه ال يوجد حاليا  أي حلّ  ،أو التعليم في الحكومة اإلسرائيلية المقبلة

خالل تصريحات نقلتها إذاعة الجيش، أنه سيتم تطبيق السيادة  ،وأكد سموتريتش سطينيين.الفل
 141."إسرائيلـ"اإلسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك سيحّسن الوضع السياسي واألمني ل

 السناتور بيرني ساندرالمحتمل للرئاسة  وصف مرشح الحزب الديموقراطي األمريكي Bernie 

Sanders أنه  خصوصا   ،بنيامين نتنياهو بالسياسي شديد التطرف ةكومة اإلسرائيليحال، رئيس
وقال ساندرز: "إسرائيل لديها حكومة يمينية  .عادلةيعامل الشعب الفلسطيني بطريقة غير 

"تصريحاتي وانتقاداتي لنتنياهو ال  :عنصرية ال تتوقف عن مهاجمة الفلسطينيين" مستدركا  قوله
ورأى ساندرز أنه من غير الضروري استمرار الدعم األمريكي بمئات  ل".تنم عن معاداتي إلسرائي

 142الماليين من الدوالرات لصالح "إسرائيل".

  من  أمريكيا   دوالرا   3,345,535قدمت حكومة اليابان حزمة جديدة من المساعدات المالية تبلغ قيمتها
 143شعب الفلسطيني.اللمشاريع، لمساعدة لمكتب األمم المتحدة لخدمات ا 2018الميزانية التكميلية للعام 

 24/4/2019 ،األربعاء

  ر، إن يت، في تغريدة عبر تو غرينبالت جايسون "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيكتب المبعوث
سرائيل والسلطة  "اإلشاعات التي تقول إن خطة السالم تتضمن كونفدرالية بين األردن وا 

 وأضاف غرينبالت للفلسطينيين غير صحيحة". ديال  ب أو أن يصبح األردن وطنا   ،الفلسطينية
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"الملك عبد هللا الثاني واألردن حلفاء أقوياء  ، مشددا  على أن"رجاء ال تنشروا اإلشاعات" قائال :
 144للواليات المتحدة".

  طالق نار فجرت قوات االحتالل اإلسرائيلي منزل عائلة في المتهم بتنفيذ عملية طعن وا 
الشهيد عمر أبو ليلى، في بلدة الزاوية  مفرق مستعمرة أرئيل قرب سلفيتن مبالقرب  ،17/3/2019

 145بعدد من المنازل المجاورة. أضرارا   وألحقتغرب سلفيت، 

  ألف موظف عمومي،  27المالية الفلسطينية، فريد غّنام، إن الحكومة أحالت نحو  وزارةقال وكيل
اركته في جلسة خاصة تابعها مراسل على هامش مش ،وذكر غّنام .2017للتقاعد المبكر منذ 

، ألفا   18األناضول، أن عدد المتقاعدين في الضفة وغزة، من العسكريين )األجهزة األمنية(، بلغ 
في المقابل، بلغ عدد المتقاعدين المدنيين في الضفة  في الضفة وغزة. ألفا   62من أصل قرابة 

، استقر ع العام المدني والعسكري حاليا  وذكر غّنام أن عدد موظفي القطا .موظفا   9,238وغزة، 
 146في الضفة. 99,400في غزة، و 33,800منهم  ،133,200على 

  بشأن أزمة  2019أعلنت وكالة األونروا في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة
جئين معدل البطالة بين الال %52أن أكثر من  ،سورية اإلقليمية"، ووفقا  لقاعدة بياناتها

الفلسطينيين من سورية في لبنان، مشيرة إلى أن ما يقرب من نصف عدد فلسطينيي سورية في 
سنة. ومن  24و 15منهم تتراوح أعمارهم بين  %25إلى  20سنة، و 25لبنان تقل أعمارهم عن 

يعاني الشباب من أعلى معدل  ،بين جميع الفئات العمرية من الالجئين الفلسطينيين في لبنان
من العمل  بينهم، بسبب طول األزمة وعدم تمكنهم %57ويرتفع هذا المعدل إلى  %36الة للبط

 147لتحسين ظروف معيشتهم.
  سرائيلي في االحتياط عيران ليرماناإلجنرال القال Eran Lermanقدس، مساعد رئيس معهد ال 

إّن  ،The Jerusalem Institute for Strategy and Security - JISS ةيواألمن االستراتيجيةللدراسات 
في اإلسرائيلي  االستراتيجيوحماس في غزة تخدم التوّجه  "إسرائيل"الجارية بين ة يالمصر الوساطة 

وأضاف ليرمان، في  ستراتيجيا  يفِرض نفسه على تل أبيب، على حّد قوله.االقطاع، وتعتبره كنزا  
من خالل فرضية إدارة الصراع، ة ز غفي صري المة معنيٌة بتثبيت الدور يإّن الدولة العبر  ،ورقٍة بحثّيةٍ 

في سيناء،  المصري منذ أربعين عاما  نجح في التصّدي للتهديد األمني ألّن اتفاق السالم اإلسرائيلي
 148.عد ظهور اكتشافات الطاقة الجديدة، حتى بطسالمتو في البحر ة يالخارجوُمواجهة االختراقات 

 حاثلألب أظهر استطالع للرأي أجراه مركز بيو Pew Research Center  من  %51األمريكي، أن
من مجمل المستطلعة آراؤهم  %71وعّبر  األمريكيين كّونوا رأيا  سلبيا  حول الحكومة اإلسرائيلية.
ن االستطالع لم يمّيز بين حكومة السلطة أعن رأيهم السلبي حيال الحكومة الفلسطينية، علما  ب

ع ذلك، أعرب المشاركون في االستطالع عن وجهات وم في رام هللا وحكومة حماس في غزة.
منهم لديهم رأي إيجابي  %64نظر أكثر إيجابية حول الشعب الفلسطيني واإلسرائيليين، حيث قال 
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من  %47في حين، قال  ينظرون بسلبية إلى اإلسرائيليين. %28عن الشعب اإلسرائيلي مقابل 
قالوا إنهم كّونوا وجهة  %45طيني، مقابل المستطلعين إن لديهم رأي إيجابي عن الشعب الفلس

 149نظر سلبية عن الشعب الفلسطيني.
 وليد جنبالط أن "حاكم سورية بشار األسد اللبناني  االشتراكيرئيس الحزب التقدمي  اعتبر

)صديق روسيا( هو أكبر كذاب في العالم"، كاشفا  عن أنه "يملك معلومات من ديبلوماسي روسي 
علوية ، قال فيها: في حال تقسمت سورية، فإن الدويلة ال2012لنتنياهو سنة أن األسد أرسل رسالة 

أضاف: "ال و  ، فكان الجواب اإلسرائيلي: نريد رفاة الجاسوس كوهين".لن تكون خطرا  على إسرائيل
عالقة لصفقة القرن بتوطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان كما يشيع بعض اليمين اللبناني، 

فلسطين، وهنا تدخل السياسة األمريكية في محاولة رسم فلسطين جديدة على صفقة القرن هي 
 150منذ زمن بعيد". انتهىحساب الفلسطينيين"، مؤكدا  أن "مشروع الدولتين 

  وصف السفير األمريكي في دولة االحتالل اإلسرائيلي ديفيد فريدمان، "صفقة القرن"، بأنها تعكس
اإلسرائيلي، تجنب  جيروزاليم بوستصحيفة أجرتها معه  وفي مقابلة خارج الصندوق". "تفكيرا  

على ما إذا كان قرار ترامب االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن المحتل يمكن  فريدمان الردّ 
وحسب فريدمان، فإن  للضفة الغربية. "إسرائيل" أن يمثل مقدمة العتراف أمريكي في المستقبل بضمّ 

إلى أن موقف قيادة  عن الوضع الراهن"، مشيرا   من في أنها تمثل "بديال  قيمة الخطة األمريكية تك
 151السلطة الفلسطينية الرافض لها "ال يمكن أن يحول دون محاولة إنهاء الوضع القائم".

 " بتقديم تمويل مباشر  سنة،منذ  ،يوم" أن الحكومة السويسرية تقومالسرائيل إزعمت صحيفة
تحويل التمويل،  وحسب الصحيفة فقد تمّ  دولة إسرائيل".ـ"ضرار بإلجراءات قانونية تهدف إلى اإل

الذي ال يقل عن مليوني دوالر، قبل عام، من قبل وزارة الخارجية السويسرية، عن طريق سفارتها 
وشملت تلك العقود، بحسب  في رام هللا، إلى عدد من المنظمات اإلسرائيلية والفلسطينية.

 مركز الدفاع عن الفرد )هموكيد ؛منظمات إسرائيلية الصحيفة، تمويل ميزانيات ثالث
HaMokedفي إسرائيل والمركز القانوني لحماية حقوق األقلية العربية  ،(، وأطباء لحقوق اإلنسان
من جانبها، قالت السفارة السويسرية في تعقيبها على التقرير، إن "سويسرا ال تشارك في  )عدالة(.

إسرائيل، سويسرا تطور عالقة مزدهرة مع إسرائيل في العديد  أي نشاط يهدف إلى اإلضرار بدولة
 152يوم".السرائيل إمن المجاالت"، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "

 25/4/2019 ،الخميس

  حذر مبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف في تقرير، من أزمة اقتصادية
ار إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات غير مسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أش

 ولفت التقرير اقتصادية وسياسية غير مسبوقة تهدد استقرار المنطقة وبناء الدولة الفلسطينية.



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 28    مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                

الوضع في الضفة الغربية، إلى وجود "أزمة مالية كبرى ترافقها زيادة ب، بما يتعلق النظر
من أن ذلك  لى أساس التفاوض"، محذرا  االحتياجات اإلنسانية وغياب آفاق سياسية للتسوية ع

 153"."يهدد استقرار الضفة الغربية ومساعي بناء الدولة الفلسطينية عموما  
 ."وأوضح  استباح اآلالف من المستوطنين المسجد األقصى، خالل أيام "عيد الفصح اليهودي

حد اقتحموا األقصى المبارك منذ يوم األ متطرفا   2,230مركز معلومات وادي حلوة أن 
وأضاف المركز أن اليوم الخميس شهد أوسع  .25/4/2019حتى ظهر يوم الخميس  21/4/2019

 154.مستوطنا   724االقتحامات حيث اقتحمه 

  ةعن تشكيله سرب طائرات مقاتلة جديداإلسرائيلي أعلن سالح الجو في جيش االحتالل. 
ه، لتفعيل طائرات وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن السرب هو الثاني من نوع

ونقل . )حماة الجنوب( 116وأوضحت أن السرب الجديد قد أطلق عليه سرب  القتالية. 35-إف
األسبوع الماضي، ويتوقع أن خالل افتتاح السرب  التقرير عن قائد السرب الجديد، "ن"، أنه تمّ 

 2020.155 سنةفي مطلع  يصبح عملياتيا  
  دبي 2020سبو في معرض إك ستشارك، إنها "إسرائيل"قالت Expo 2020 Dubai وهو ما وصفه ،

ويقول الموقع  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بأنه عالمة على تحسن مكانة بالده في منطقة الخليج.
 156دولة أعلنت مشاركتها في المعرض. 192اإللكتروني للمعرض العالمي إن دبي أكدت أن 

 26/4/2019 ،الجمعة

  إننا اليوم أمام محطة هي األخطر في : "س، إسماعيل هنيةرئيس المكتب السياسي لحركة حماقال
ية ضتاريخ الصراع مع العدو الصهيوني، متمثلة في "صفقة القرن"، الهادفة إلى تصفية الق

يمان وثبات، بأن هذا المؤامرات أكد قائال   لكنه ."الفلسطينية وفي مقدمتها القدس : "نقول بكل يقين وا 
مود واإليمان، وعلى صخرة الوعي الجهادي الثوري المقاوم والصفقات ستتحطم على صخرة الص

 157الشقيق". األردنيالذي يتحلى به شعبنا الفلسطيني والشعب 

  بجراح مختلفة، جراء اعتداء جيش االحتالل اإلسرائيلي، على فلسطينيا   متظاهرا   60ُأصيب ،
 158العودة، شرقي قطاع غزة. مسيراتالمشاركين في 

  صابة و  ا ،يفلسطين 272عن استشهاد غزة  قطاع فيفلسطينية الأفادت وزارة الصحة آخرين،  1,680ا 
 30/3/2018خالل الفترة الممتدة ما بين العودة وكسر الحصار  اتمسير خالل مشاركتهم في 

 16/4/2019.159و
  ووفق  ."إسرائيل"تكساس األمريكية وقف العمل بقانون يحظر مقاطعة  واليةقرر القضاء في

، القاضي Robert Pitman نشرتها صحف أمريكية، قرر روبرت بيتمانتقارير إعالمية 
االتحادي في مدينة أوستن بوالية تكساس، وقف العمل بقانون يتيح لألطراف في عقود العمل، 
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ونقلت الصحف عن بيتمان قوله  المطالبة بالتعهد بعدم المشاركة في حمالت "مقاطعة إسرائيل".
ة تدخل ضمن نطاق حرية التعبير، مضيفا  أن القانون فشل في إّن المشاركة في حمالت المقاطع

 160خدمة مصالح الدولة.
 27/4/2019 ،السبت

 إلى تثبيت رؤية واستراتيجية وطنية  إسماعيل هنية دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
، والتعهد بميثاق شرف وطني تتوافق عليه القوى الفلسطينية لمواجهة "صفقة القرن"إلسقاط 

في كلمة له  ،وقال هنية األدنى من البرنامج الفلسطيني المشترك. ، والحفاظ على الحدّ "الصفقة"
إن  ،مدينة غزة فيخالل اللقاء الوطني "متحدون لمواجهة صفقة القرن" الذي دعت إليه حماس 

 ."صفقة القرن"عرضها في حوار معمق من أجل تثبيت رؤية وطنية إلسقاط  هذه الرؤية سيتمّ 
مؤكدا  ، وعدم التعاطي معها بأي حال، جملة وتفصيال   "صفقة القرنـ"هنية رفض حماس لوجدد 

لسيادة الصهيونية على أي جزء من القدس، وأي محاولة العتبار ارفض ت على أن حماس
من الكيان الصهيوني المرفوض، وأي محاوالت لتشتيت الجغرافيا  االستيطان واالحتالل جزء  

 161السياسية. الفلسطينية، والكيانية
 المعتقل عمر عوني عبد الكريم الفلسطيني نعت هيئة شؤون األسرى والمحررين، ونادي األسير ،

قضاء قلقيلية، الذي ارتقى في مستشفى بلنسون اإلسرائيلي،  سنيريا( من بلدة عاما   20يونس )
عتقل يونس، وقالت الهيئة إنه باستشهاد الم بإصابة خطيرة تعرض لها األسبوع الماضي. متأثرا  

 1967.162 سنةارتقوا منذ  شهيدا   219إلى يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية األسيرة 

  قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن
 سنةأكثر من خمسين ألف حالة اعتقال سجلت في صفوف األطفال الفلسطينيين القاصرين منذ 

في  ،وأضاف فروانة .2000 سنةحالة منذ اندالع انتفاضة األقصى  16,655من بينها  ،1967
معدل االعتقاالت السنوية بلغ ن إورقة عمل قدمها خالل مؤتمر لنصرة األسرى في بروكسل، 

بعد ذلك ليصل  للنظر ، فيما ارتفع بشكل الفتحالة سنويا   700نحو  2010-2000 خالل الفترة
 163 .حالة سنويا   1,250 إلى 2018-2011 الفترةلسنوية خالل معدل االعتقاالت ا

 28/4/2019 ،األحد

  كانشبكة "ريشت ذكرت Reshet kanأن هناك مخاوف شديدة من انهيار السلطة" اإلسرائيلية ، 
مليون  660لدى األجهزة األمنية ولدى المستوى السياسي اإلسرائيلي، ما دفعها لنقل نحو  الفلسطينية

للسلطة سرا ، إال أن األخيرة رفضت استالمها وطلبت كامل المبلغ  مليون دوالر( 181.8)نحو  شيكل
وأشارت إلى أن بنيامين نتنياهو، وموشيه كحلون، درسا عدة خطط لمحاولة إقناع السلطة  المقتطع.

بتسلمها، إال أن امتناع السلطة عن ذلك، قد يدفعها لخطوات أخرى من أجل منع تدهور األوضاع 
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العبرية، بأن كحلون اجتمع مع وزير  13وقالت قناة  الذي يهدد بانهيارها. األمر ،صادية للسلطةاالقت
ن حسين الشيخ طالب بدفع األموال المقتطعة أالشؤون المدنية حسين الشيخ لبحث هذه القضية، و 

 164.كامال  

 النظر في  إعادةتم لن نقبل باستمرار الوضع القائم، وسي" :محمد اشتية الفلسطيني قال رئيس الوزراء
وشدد اشتية على  ."بما يشمل العالقة السياسية والقانونية واالقتصادية واألمنية ،إسرائيلالعالقة مع 

، والخروج بموقف سياسي واضح للتأكيد على أنه "صفقة القرن"تحالف دولي لمواجهة  إيجادضرورة 
قامةالدولتين،  ال بديل عن حلّ  القدس "وعاصمتها  1967د الدولة الفلسطينية على حدو  وا 

 165."الشرقية

  أحبطا عملية تفجير، خططت لها حركة اإلسرائيليين أن جهاز الشاباك والجيش "إسرائيل"أعلنت ،
من خالل تجنيد أحد  ،9/4/2019حماس، خالل انتخابات الكنيست اإلسرائيلي التي أجريت في 

جرى اعتقال الشاب يحيى أبو دية،  اإلسرائيلية أنه وسائل اإلعالموذكرت  سكان القدس المحتلة.
 166، من قرية الزعيم الواقعة إلى الشرق من القدس.س، الناشط في حماعاما   23البالغ من العمر 

  وذلك بعد أن استعادت رفات الجندي اإلسرائيلي زخاريا ينسراح أسيرين سوري "إسرائيل"أطلقت ،
 167ر القنيطرة في الجوالن المحتل.نقلهما إلى بعثة الصليب األحمر عبر معب باومل، حيث تمّ 

 إن "الجانب  ،في تصريح خاص لـ"القدس العربي" ،في أنقرة الفلسطينيالسفير  ،قال فائد مصطفى
في  كي مبارك المتهم بالتجسس لصالح اإلمارات، وجد منتحرا  ز التركي أبلغنا اليوم أن الموقوف 

 168مكان توقيفه في أحد السجون التركية".

 29/4/2019 ،اإلثنين

 حملة هدم وتجريف واسعة في بلدات تابعة لمدينة القدس في سلطات االحتالل اإلسرائيلي  قامت
نفذت  التي ووثق مركز معلومات وادي حلوة آليات البلدية المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.

منشأة "سكنية  25طالت و عمليات هدم واسعة في بلدات سلوان وصور باهر وجبل المكبر، 
على هدم واسع في حي وادي ، ُتسمى المحكمة العليا اإلسرائيلية وصادقت ما حيوانية.وزراعية و 

 500منزال  فلسطينيا  ويشرد نحو  60ياصول، جنوب المسجد األقصى المبارك سيطاول 
 169فلسطيني.

  مبادرة جديدة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية ودينية فلسطينيةأطلقت شخصيات وطنية ،
خالل مؤتمر صحفي عقد بمنزل رئيس الهيئة  ،وطالبت الشخصيات واجهة مخططات االحتالل.وم

بيرزيت، بإجراء انتخابات للمجلس  في نويل مسلماالشعبية العالمية لعدالة وسالم القدس األب م
 170إلنهاء االنقسام والدفاع عن الشعب واألرض الفلسطينية. الوطني في الداخل والخارج، تمهيدا  
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  موقفنا من أموال المقاصة واضح ولن نقبل "محمود عباس، إن  يةفلسطينال السلطةرئيس قال
أضاف و  ."منقوصة، خاصة أموال الشهداء والجرحى واألسرى، وغيرها إسرائيلاستالمها من 

سرائيل، وحماس" :ال  ئقا وقال  ."قررنا أن نتوجه للعالم لنشرح الوضع الذي بيننا وبين أمريكا، وا 
سرائيل منذ اتفاق أوسلو لليوم تراجعت عن كل االتفاقيات. نريد أن نعيش معهم بسالم إ"إن  عباس

كجيران، ولكن ليس بأي ثمن، فلدينا حقوق تعبر عنها الشرعية الدولية، التي لم تعد هذه األيام 
 171."محل اهتمام اإلدارة األمريكية

  وتمّ  .2019آذار/ مارس شهر  لخال ح أستراليا مكتب تجارة ودفاع في القدساافتتالكشف عن تّم 
دون أن يشارك أي مسؤول أسترالي أو إسرائيلي  مناإلعالن عن الخطوة على المواقع الحكومية، 

تايمز أوف ـ"في تل أبيب ل األستراليةوقالت متحدثة باسم السفارة  في مراسم افتتاح المكتب الجديد.
أته وتديره لجنة التجارة واالستثمار إن "المكتب يركز في نشاطه على التجارة، وأنش "إسرائيل

للسفارة  األسترالية"، وشددت المتحدثة على أن المكتب "لن يتمتع بوضع دبلوماسي وليس امتدادا  
 172األسترالية في تل أبيب".

  عقد مجلس األمن الدولي جلسة حول الوضع في الشرق األوسط، بما في ذلك القضية
وكيلة األمين العام للشؤون السياسية  ،Rosemary DiCarlo بدأت روزماري ديكارلوو  .الفلسطينية

السياسي يقوض جهود معالجة األزمة اإلنسانية  إحاطتها بالقول إن غياب الحلّ  ،"السالم"وبناء 
"تحت ضغط على أنه  ديكارلو وشددت واالقتصادية والسياسية في األرض الفلسطينية المحتلة.

ألحادية واالنقسام الفلسطيني وانعدام الثقة، تبقى آفاق العنف والتوسع االستيطاني والتدابير ا
الدولتين، ما زالت تـُستبدل بالمخاوف المتنامية  السالم العادل والدائم بعيدة المنال. آمال إحياء حلّ 

احتمال إقامة دولة فلسطينية قادرة إلى أن " ديكارلووأشار . "األراضي في المستقبل بشأن ضمّ 
إن الوضع الراهن لن  ما زالت تـُقوض بالحقائق على األرض... رافيا  على البقاء ومتصلة جغ

 173."يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور والتشدد بين األطراف والمعاناة والصراع

 30/4/2019 ،الثالثاء

  وقال أفيخاي  أميال بحرية. 6، تقليص مساحة الصيد في شواطئ قطاع غزة، إلى "إسرائيل"قررت
على "إطالق  الجيش اإلسرائيلي في بيان مقتضب، إن هذا القرار، اتخذ ردا  أدرعي، الناطق باسم 

إسرائيل". ولم تصدر حركة "حركة الجهاد اإلسالمي، صاروخ، مساء أمس اإلثنين، باتجاه 
 174على ما ذكره الجيش اإلسرائيلي. فوريا   الجهاد، تعقيبا  

  فيديريكا موغيريني الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي دعتFederica 

Mogherini ،"إلى تنفيذ االتفاقيات االقتصادية والمالية الموقعة مع الفلسطينيين، بشكل  "إسرائيل
وقالت موغيريني في مؤتمر صحفي، عقدته على هامش  كامل، ومن ضمنها بروتكول باريس.
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المالية الحالية، التي  ةاألزم مؤتمر المانحين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه يجب حلّ 
خطيرة على األمن في  أبعاديتعرض لها الفلسطينيون، لمنع انهيار مالي يمكن أن تكون له 

وأكدت أن االتحاد األوروبي مستمر بدعم الفلسطينيين، ألن لهم الحق في العيش  المنطقة برمتها.
في قطاع  فقرا   األكثرت لدعم الحاال إضافيةعن مساعدات  أعلناالتحاد  أنبكرامة، مشيرة إلى 

 175.مليون دوالر( 24.5)نحو  مليون يورو 22غزة والضفة الغربية، بقيمة 

  في تسجيالت ،بالضفة الغربية عيلي ةعمر عسكرية في مست دينيةفي كلية  حاخامانأصدر، 
، Adolf Hitler هتلر أدولفالعرب، مدافعين عن وجهة نظر  ضدّ وفاشية مالحظات عنصرية 

في كّل كلمة قالها،  ن هتلر كان على حقّ إ: أحد الحاخامين قالو  للفوقية اليهودية. ودعوا علنا  
نحن عنصريون. ": وقال الحاخام اآلخر ألقوال الحاخام. لكّنه كان في الطرف الخاطئ، طبقا  

 نحن نؤمن بالعنصرية، هناك عروق في العالم والشعوب لديها ميزات وراثية، وهذا يتطلب مّنا
  176استعباد غير اليهود. "، داعيا  إلىليهود هم عرق انجحمساعدتهم، وا
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