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 اليوميات الفلسطينية
 2020 فبراير /شباط

 1/2/2020 ،السبت

  في دورته غير العادية، برئاسة العراق، رفض  ،أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
 ،األدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني ال تلبي الحد   على أساس أنها ،"صفقة القرن"

مجلس، في البيان الختامي لالجتماع، عدم التعاطي مع هذه الوأكد  وتخالف مرجعيات عملية السالم.
 وشدد ية في تنفيذها بأي شكل من األشكال.مريكاأل اإلدارةالتعاون مع  أو ،الصفقة المجحفة

 1.لتحقيق السالم المقبول عربيا   األدنىعلى أن مبادرة السالم العربية هي الحد  المجتمعون 

  وال مكان  ،محمود عباس إن "صفقة القرن" مرفوضة جملة وتفصيال   يةفلسطينالسلطة القال رئيس
 وأضاف لها على طاولة المفاوضات بكل بنودها، وال يمكن أن نقبل بترسيمها كمرجعية دولية.

في  ،مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في كلمته أمام االجتماع الطارئ ل عباس،
يسجل في تاريخه أنه باع "، وأن إطالقا   "إسرائيلـ"القدس ل ل بضم  أنه لن يقبدورته غير العادية، 

ي في رسالتين، عقب مريكي واألسرائيلالجانبين اإل إبالغنه جرى أكد أو  ."عاصمتنا األبدية
 "إسرائيل"ن على أ، و األمنيةعن "الصفقة"، بقطع العالقات معهما بما في ذلك العالقات  اإلعالن

 2لة كقوة احتالل.تتحمل مسؤولياتها كام أن

  ،طالبت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتخاذ مواقف عملية على األرض
وقال المتحدث باسم  ."صفقة القرن " والتحضير لخوض مواجهة ميدانية على المستويات المختلفة ضد  

سلطة، يجب أن الحركة، حازم قاسم، في تصريح مكتوب له: "الرفض النظري الذي تحدث به رئيس ال
يترجم إلى إجراءات محددة، طالما طالبت بها الفصائل الفلسطينية، وهي إلغاء االتفاقات بين السلطة 

أن تتخذ خطوات مطلوبة منها  وأضاف: "على قيادة السلطة أيضا   واالحتالل، ووقف التنسيق األمني".
ن ي  عوة الجتماع األمناء العاملترتيب البيت الفلسطيني، تبدأ برفع اإلجراءات عن قطاع غزة، والد

 3للفصائل، والتوافق على استراتيجية نضال موحدة تنخرط فيها كل مكونات شعبنا".

 2/2/2020 ،األحد

  عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، استمرار األجهزة األمنية  ،الهنديهاجم محمد
ية، تحت ما يسمى سرائيلية واإلمريكالتابعة للسلطة الفلسطينية، في العمل مع أجهزة األمن األ

إذا لم يتوقف ما يسمى "التنسيق األمني، بأخطر سلوك للسلطة الفلسطينية. وقال الهندي: 
التنسيق األمني فورا ، فإن السلطة الفلسطينية تفقد المصداقية أمام كل المؤسسات العربية والدولية. 

 4."لن يفيد بشيء ،وصراخها ،وكل إدانتها لصفقة القرن 
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  الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع لـ"العربي الجديد"، إن  حركته "جاهزة الستقبال قال
وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، واالنخراط في أي لقاء وطني مع الفصائل الفلسطينية 

رض تترجم المختلفة، بما في ذلك حركة فتح، مع أهمية أن تتبع اللقاءات خطوات عملية على األ
وأشار القانوع إلى أن "الموقف الوطني الموحد المجمع على  الموقف الرافض لصفقة القرن".

تتمثل في وقف التنسيق األمني  ،رفض صفقة القرن يجب أن تتبعه خطوات عملية على األرض
 5مع االحتالل وسحب االعتراف به، والعمل بقرارات المجلس الوطني والمركزي لمنظمة التحرير".

 قال القس دريك كنابو Drake Kanaabo جيروزاليم بوست، من الكنيسة اإلنجيلية في كمباال، لصحيفة :
 6."تلقيت بالغات من مصادر تقول إن أوغندا ستنقل السفارة. وهذا خبر مفرح لنا"
  بوقف استيراد المنتجات  ي نفتالي بينيتسرائيلاإل دفاعوزير العبرية إن قرار  إعالمقالت وسائل

 زراعية من األراضي الفلسطينية، دخل حيز التنفيذ عند الساعة السادسة من صباح يوم األحدال
على استمرار وقف استيراد  العبرية، أن قرار بينيت جاء ردا   13وذكرت القناة الـ  .2/2/2020

 7" إلى الضفة الغربية.إسرائيلالفلسطينيين للعجول من "
  ي مناورات تحاكي مواجهة حربية سرائيلي الجيش اإلمن جميع األسلحة ف ،متعددةبدأت قوات

على عدة جبهات في آٍن واحد، وذلك لرفع جهوزية الجيش ألي طارئ. وقال المتحدث العسكري 
 5/2/2020.8 إن هذه المناورات تجري على مستوى األركان العامة، وستستمر حتى يوم األربعاء

  صفقة القرن "ي نظم في مدينة غزة لمواجهة في ختام المؤتمر الشعبي الذ ،قطاع غزةفي أُعلن" ،
في عضويتها جميع القوى  "اللجنة الوطنية العليا لمواجهة صفقة القرن"، والتي تضم  ل يشكعن ت

من خالل خطة مواجهة تكافئ  ،السياسية والوطنية والشعبية والمجتمعية في الوطن والشتات
 9ير والقيم اإلنسانية واألخالقية والقانونية.خطورة هذا النهج الجديد الذي يدير ظهره لكل المعاي

  ة غزة، أن وزار في قطاع بوزارة الصحة  واإلعالممدير وحدة العالقات العامة  ،القدرة أشرفأعلن
 10مليون دوالر للتجهيزات الطبية. 11من بينها  ،مليون دوالر 24ذت مشاريع بقيمة نف   الصحة

 نطاق مدينة بئر العبد في شمال سيناء، والذي  في ،فج ر مسلحون مجهولون خط الغاز الطبيعي
 11ومصر. "إسرائيل"يصل بين 

  وكالة االستخبارات المركزية ، إن رئيسة ية )مكان(سرائيلهيئة البث اإلي بثته إسرائيلقال تقرير
، زارت مدينة رام هللا سرا ، يوم الخميس Gina Haspel ، جينا هاسبلية )سي آي إيه(مريكاأل
سرائيلتقت مسؤولين أمنيين فلسطينيين و ، وال30/1/2020 والتقت هاسبل مع رئيس جهاز  يين.ا 

استمرارية تواصل الجانب الفلسطيني مع وكالة "المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، الذي أكد 
ية التقت مريكي أن رئيسة وكالة االستخبارات األسرائيلوأكد التلفزيون اإل ."االستخبارات المركزية

 12يين.إسرائيلالسري في رام هللا، بمسؤولين عقب االجتماع 
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 ميتري بيسكوفيصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية د Dmitry Peskov  بأنه يمكن بالعين"
 13".مجلس األمن الدوليقرارات صفقة القرن ال تتوافق مع عدد من  أنالمجردة رؤية 

  غزة ماتياس شماليقطاع ونروا في وكالة األقال مدير عمليات Matthias Schmale ،لقائه  خالل
أحمد أبو هولي،  ،رئيس دائرة شؤون الالجئين ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استمرار الضغط على الدول المانحة لوقف دعمها  في ظل   ،تعمل في ظروف صعبة"ونروا األإن 
 14."المقدم للوكالة

 3/2/2020 ،اإلثنين

 عبد الفتاح البرهان،  مجلس السيادة الحاكم في السودانرئيس ين نتنياهو التقى رئيس الوزراء بنيام
في عنتيبي في مقر الرئيس األوغندي يوري  والتقى نتنياهو والبرهان سرا   خالل زيارة سريعة ألوغندا.

ي إسرائيل، حسبما صرح مسؤول واتفقا على تطبيع العالقات تدريجيا   Yoweri Museveni موسفني
قال وزير الثقافة واإلعالم و  ، شريطة عدم الكشف عن هويته."إسرائيلتايمز أوف "كبير لصحيفة 

التشاور مع  الناطق الرسمي باسم الحكومة االنتقالية بالسودان فيصل محمد صالح، إنه لم يتم  
وأضاف، إن الحكومة تلقت نبأ اللقاء عبر وسائل  بشأن اللقاء بين البرهان ونتنياهو. الحكومة
عن  "تايمز أوف إسرائيل"، نقال   صحيفةكشفت و  ننتظر التوضيحات بعد عودة البرهان.و  ،اإلعالم

رئيس الذي جرى بين  ،ظبي هي من رتبت اللقاء مسؤول عسكري سوداني، النقاب عن أن أبو
 أن تنبي  و  عبد الفتاح البرهان، وبنيامين نتنياهو، في أوغندا. مجلس السيادة الحاكم في السودان

 15، باإلضافة إلى السعودية ومصر.علموا باللقاء ن كبار المسؤولين في السوداندائرة ضيقة م

 سنوقف الفلسطينية ترؤسه جلسة الحكومة ، خاللمحمود عباس السلطة الفلسطينية قال رئيس" :
 16."صفقة القرن "يون" عن سرائيلالتنسيق األمني، ولن نتراجع عن مواقفنا حتى يتراجع األمريكان واإل

 األسبوع خالل التي كانت مقررة  ،التحرير الفلسطينية تأجيل زيارة وفدها لقطاع غزة قررت منظمة
وكالة لمنظمة، للوقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية  .2020األول من شباط/ فبراير 

"إن سبب التأجيل متعلق بعدم جهوزية حركة حماس، نتيجة الظروف األمنية  :األناضول لألنباء
 17ي القطاع".القائمة ف

 زيارة وفد منظمة  إن اإلعالن عن تأجيلله، سم حركة حماس فوزي برهوم، في بيان اقال الناطق ب
خطوة مستهجنة  ،الترحيب والموافقة الواضحة من الحركة ظل  "التحرير الفلسطينية لقطاع غزة في 

 برهوم وأضاف في هذا الوضع الخطير الذي تمر به قضيتنا". ا  ورسالة سلبية لشعبنا، وتحديد
من حماس حول نقطتين، األولى حضور  ا  رسمي ا  ذكره( موقفي"قد طلب ممثل حركة فتح )لم  :قائال  

الوفد، والثانية عقد لقاء ثنائي بين قيادات فتح وحماس؛ واستلم إجابة واضحة بالترحيب بالوفد، 
 18وبموافقة حركة حماس على اللقاء الثنائي".
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   صفقة القرن"من أن تنفيذ  "إسرائيل"ركة فتح جبريل الرجوب ر عضو اللجنة المركزية لححذ" 
 ،. وقال الرجوب)مكان(ية سرائيل، بحسب هيئة البث اإل"تصعيد في الضفة الغربية"سيؤدي إلى 

آمل أن نجد طريقة لزيادة الضغط على "يين: إسرائيلخالل اجتماع له في رام هللا مع أكاديميين 
 19."ذلك سيدفعنا إلى وضع ال يريده أحد أو يحبه نتنياهو وحكومته المجنونة، ألن

 بمنع إدخال  ،ي نفتالي بينيتسرائيلاإل دفاعوزير الالتعامل مع قرار  الفلسطينية قررت الحكومة
منع إدخال الخضار  مقابلوذلك  ،بالمثل ،يةسرائيلالمنتجات الزراعية الفلسطينية إلى األسواق اإل

تدخل هذه  أنية إلى األسواق الفلسطينية، على سرائيلالغازية اإل والفواكه والمياه والعصائر والمياه
 20ساعة من اتخاذ القرار. 48الخطوة حيز التنفيذ خالل 

   االحتالل المبيدات  أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة أن األراضي الزراعية المتضررة جراء رش
ووفق تقديرات الوزارة، فإن  السامة شرق قطاع غزة من شماله إلى جنوبه هي "مناطق منكوبة".

قيمة األضرار المادية التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة تعرضها للمبيدات السامة، تزيد عن 
مليون دوالر، حيث بلغ مجموع مساحة األراضي الزراعية التي تضررت محاصيلها الزراعية  1.25

 21.(ينكيلومترين مربع ) دنم 000,2أكثر من 
  األدنى من   تلبي الحد  ال، ألنها "لسالمـ"اكية لين اإلسالمي الخطة األمر رفضت منظمة التعاو

الفلسطيني المشروعة، داعية إلى جلسة طارئة للجمعية العامة لألمم  الشعبحقوق وتطلعات 
قب اجتماع طارئ لوزراء ع ،وطلبت المتحدة لبحث الوضع في األرض الفلسطينية المحتلة.

التعاون مع اإلدارة  عدمو  ،عدم التعاطي مع هذه الخطة ،افةمن الدول األعضاء ك ،خارجيتها
كية بااللتزام بالمرجعيات يكية في تنفيذها بأي شكل من األشكال، مطالبة اإلدارة األمر ياألمر 

22القانونية والدولية المتفق عليها لتحقيق السالم العادل والدائم والشامل.
 

 4/2/2020 ،الثالثاء

  أن  له، في بيان، بوريل بجوزي اسة الخارجية في االتحاد األوروبيالممثل األعلى للسياعتبر
 تبتعد عن المعايير المتفق عليها على المستوى الدولي. وأضاف القرن" ة"صفق يةمريكالمبادرة األ

ر يُ االتحاد األوروبي  أن بوريل بالتزامه بحل  متفاوض عليه يقوم على تعايش دولتين على ذك 
أن  بوريلورأى  ...ع تبادل متكافئ لألراضي، باتفاق بين الطرفين، م1967 سنةأساس حدود 

بناء سالم عادل ودائم يستدعي مفاوضات مباشرة بين الطرفين حول المسائل العالقة المتعلقة "
وبوضع  ،يتضمن خصوصا  المسائل المتعلقة بالحدود"إلى أن ذلك النظر ، الفتا  "بالوضع النهائي

 23."الجئينومسألة ال ،واألمن ،القدس
 الحصول على إذن للطائرات المدنية  ي، إنه تم  سرائيلقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإل

 كانريشت "في تصريحات أوردتها قناة  ،وأوضح نتنياهو ية بالتحليق في أجواء السودان.سرائيلاإل
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Reshet kan" نية للبدء بهذه ى لهذه الخطوة بعض األمور الفنية والتقتبق   قد نهأ، اإلسرائيلية
 24الرحالت، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

  ر لقاءه برئيس حكومة االحتالل عبد الفتاح البرهان  مجلس السيادة الحاكم في السودانرئيس بر 
وأكد  ي بنيامين نتنياهو، في أوغندا، بأنه لـ"تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".سرائيلاإل

سرائيلالعالقة بين السودان و  وتطوير   ، أن "بحث  له في بيان ،البرهان المؤسسات  مسؤوليةُ  ا 
بأهمية العمل الدؤوب لحفظ " ه، وشعورهمن موقع مسؤوليتنتنياهو إلى أنه اجتمع ب المعنية"، مشيرا  

 25وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية". ،وصيانة األمن القومي
  لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  العاماألمين أكدAntónio Guterres   أن األمم المتحدة ملتزمة بحل 

 26ية.مريكاأل "صفقة القرن"الدولتين، وبقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وذلك في أعقاب إعالن 

 ألن خطة  "األسف الشديد"ُوز ع على أعضاء مجلس األمن، عن  ،عب ر مشروع قرار فلسطيني
ويضيف مشروع القرار الفلسطيني  ."الدولي تنتهك القانون "ية في الشرق األوسط مريكاأل "السالم"

تتعارض أيضا  مع  ،ترامبي دونالد مريكالرئيس األ ونهامعن مض التي كشف ،أن خطة السالم
تقو ض حقوق الشعب الفلسطيني وتطل عاته "و ،قرارات األمم المتحدة التي تم  تبن يها حتى اآلن
تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس  وتم   ."الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير واالستقالل

ندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه. من خاللاألمن   27تونس وا 
 ية على سرائيلية بنيامين نتنياهو إنه سيطرح مشروع فرض السيادة اإلسرائيلقال رئيس الحكومة اإل

نتخابات المقررة في المحتلة، لمصادقة الحكومة، بعد اال ةات المقامة في الضفة الغربيمستعمر ال
ن قرار فرض إخالل مشاركته في مؤتمر انتخابي لحزب الليكود،  ،نتنياهو قالو  .2/3/2020

 28غير مسمى. لٍ ج  أ  ى لإتأجل قد ي على مناطق في الضفة، سرائيلسيادة االحتالل اإل
 5/2/2020 ،األربعاء

 طلق لخطة الرئيس على الرفض الم ،أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
 وأوضح هنية أن الرد   أنها عدوان أمريكي وغطرسة صهيونية. ا  مب، معتبر ااألمريكي دونالد تر 

قامة دولة قادرة على الدفاع عن نفسها وبدون  على الخطة يأتي ببرنامج موحد لتحرير الضفة، وا 
إننا "ة، وقال وأكد أن سالح المقاومة غير قابل أن يوضع في أي خطة أو تسوي أي اشتراطات.

حتى نستطيع أن نحرر به وطننا،  ،سنستمر في استراتيجية بناء القوة لتشمل الضفة والقدس
 ...موقف األخ أبو مازن الرافض للصفقة"وأكد هنية أن حماس مع  ."ن حق العودة لشعبناونؤم  

 29."لكن نريد أن يتحول القول إلى فعل

 اندلعت  ،يسرائيلهات مع قوات االحتالل اإلفي مواج ،ستشهد فلسطيني برصاصة اخترقت قلبها
 30.في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل
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 خالل اجتماعه مع رؤساء المجالس االستيطانية  ،ية بنيامين نتنياهوسرائيلذكر رئيس الحكومة اإل
ة السياد ض  ر  لت إعالن حكومته ف  ية أج  مريكأن خالفات داخلية في اإلدارة األ ،في الضفة الغربية

31.)مكان(ية سرائيلهيئة البث اإلات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب مستعمر ية على السرائيلاإل
 

 شهيدا  من المحتجزة جثامينهم،  123قائمة بأسماء  ،ألول مرة ،أرفقت نيابة محكمة االحتالل العليا
مطلب كجزء من  ،وتحديد أماكن دفنهم، مشمولين بعدة التماسات ألخذ عينات من عائالتهم

 32الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء، بإنشاء بنك للحمض النووي وتكثيف البحث عنهم.
  ي سرائيلقوات االحتالل اإلأن  ،لها في تقرير الفلسطينية، وزارة األوقاف والشؤون الدينيةذكرت

، 2020يناير  مرة خالل شهر كانون الثاني/ 26المسجد األقصى المبارك  اقتحموا ومستوطنوها
33.وقتا   48 اإلبراهيمي سجدفيما منع األذان في الم

 

  في خطاب ألقاه نيابة عنه  ،عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة الحاكم في السودانرئيس أكد
ي بنيامين نتنياهو سيسهم في اندماج سرائيلأن لقاءه رئيس الوزراء اإل ،المتحدث باسم الجيش

إن السودان يعمل من أجل مصالحه، دون التعارض مع  هانالبر وقال  السودان بالمجتمع الدولي.
[ األمريكي مايك الخارجيةوزير ]عدالة القضية الفلسطينية، وأضاف أن "االتصاالت مع نتنياهو و

قال "لم نتصل بالسلطة و  وطرحنا فيها ما يستفيد منه السودان". ،بومبيو بدأت منذ ثالثة أشهر
في سياق متصل، أعلن الجيش . و "إسرائيلة نفسها معترفة بالفلسطينية ولم يتصلوا بنا، والسلط
 34.بنتنياهوالسوداني دعمه للبرهان بعد لقائه 

  حكومة الكويت إلى  األمة الكويتي عن رفضه وتنديده بـ"صفقة القرن"، داعيا   مجلسأعرب
ية عن الحقوق الفلسطين مرفوضا   االستمرار في الموقف الرافض للمشروع "الذي يتضمن تنازال  

35والعربية واإلسالمية في األراضي المحتلة".
 

 6/2/2020 ،الخميس

  مدينة القدس جرت على في  دعسي في عملية إسرائيلجندي  14إصابة عن أفاد مراسل الجزيرة
ت انسحب من المكان، بينما شن  منفذ العملية ية الرسمية أن سرائيلوذكرت قناة "كان" اإل مرحلتين.

 36مكثف عن منفذ العملية. قوات االحتالل عملية بحث
 آخرين، خالل  100فلسطينيين؛ بينهم اثنان من األجهزة األمنية، وأصيب أكثر من  ثالثة استشهد

 ي في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين.سرائيلمواجهات مع قوات االحتالل اإل
تماس بالضفة نقطة  13قدس برس اندالع مواجهات مع قوات االحتالل في وكالة وأحصت 

 37وعمليتا إطالق نار ومحاولة طعن في عسقالن. دعسالغربية والقدس، تخللها عملية 
   يديموقراطنواب من الحزب ال 107ه وج Democratic Party ي رسالة مريكفي مجلس النواب األ

، ووصفوها بأنها القرن" ةـ"صفقأعربوا فيها عن معارضتهم الشديدة ل ،مباإلى الرئيس دونالد تر 
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النواب أن أكثر ما يثير القلق في الخطة تمهيدها  وأكد له. من إيجاد حل   د الصراع بدال  صع   تُ 
ية سرائيلات اإلمستعمر أحادي الجانب لل ودعمها ضما   ،الطريق الحتالل دائم للضفة الغربية

د ، وأنها قالدولتين مستحيال   تجعل أمر حل   "خطة السالم"وحذروا من أن  ومنطقة غور األردن.
يين والفلسطينيين، وتؤجج مشاعر العداء نحو الواليات المتحدة في سرائيلتجدد العنف بين اإل

 38الشرق األوسط.
 منع إدخال الخضار الفلسطينية أعلنت وزارة االقتصاد الوطني عن بدء سريان قرار الحكومة، 

 39لفلسطينية.األسواق ا إلىية سرائيلوالمياه المعدنية والغازية اإل ،والعصائر ،والفواكه
  قال مدير دائرة أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب إنه أبلغ وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات

بحفر أساسات الجدار الغربي للمسجد "ي سرائيلاإلسالمية في األردن بقيام سلطات االحتالل اإل
 40."مما أدى إلى انهيار عدد من الحجارة ،األقصى المالصقة للقصور األموية

 7/2/2020 ،معةالج

   ي اللجنة المركزية عضو   بت حركة حماس بزيارة وفد من حركة فتح إلى قطاع غزة يضم  رح
في تصريح  ،قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسمو  للحركة إسماعيل جبر وروحي فتوح.

 التوافق على عقد لقاء فصائلي خماسي لترتيب زيارة وفد منظمة التحرير إلى إنه تم   ،للجزيرة
قال الناطق باسم حركة فتح من جهته،  وبحث سبل تعزيز الوحدة الوطنية، وفق تعبيره. ،القطاع

إن هدف الزيارة تذليل العقبات أمام وصول وفد منظمة التحرير  ،في بيان صحفي ،إياد نصر
 41.الفلسطينية المرتقب إلى القطاع

  ي سرائيلرئيس الوزراء اإل ره،، مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهجاريد كوشنرهاجم
في تصريحات نقلتها  ،وقال .الرئيس محمود عباس بشدةو  ،Ehud Olmert السابق، إيهود أولمرت

من ينتقد مساعينا بدل محاولة "، إن األمريكية Associated Press (AP)برس  سوشيتداألوكالة 
نبع من الحسد لدى أشخاص ل. ويبدو أن هذا الموقف يطفُ المشكالت، يتصرف بنوع من الت   حل  

لم ينجحوا في أن يقوموا بما نقوم به. على أولمرت تقديم مساعدة لخطة السالم، ال أن يحاول 
له المسؤولية عن وحم   ،. وهاجم كوشنر عباس"بعدما بات غير ذي صلة ،الفوز بعنوان صحفي

42موجة التصعيد األخيرة في الضفة الغربية المحتلة.
 

 ية، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية مريكاأل "السالم"خطة  جاجاتهم ضد  واصل الفلسطينيون احت
في طولكرم، بينما أصيب العشرات بجروح وحاالت اختناق في  فلسطيني باستشهاد شاب

  43ي بالضفة الغربية المحتلة.سرائيلمواجهات متفرقة مع الجيش اإل
 ي أعادت عن الحواجز شاحنات يلسرائإن سلطات االحتالل اإل فلسطينيقالت وزارة االقتصاد ال

نت الوزارة، في بيان وبي   فلسطينية محملة بمنتجات زراعية ألغراض التصدير لعدد من دول العالم.
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بالغها  لها، أنها رصدت على مدار اليومين الماضيين إرجاع سلطات االحتالل هذه الشاحنات وا 
 44.رين بمنع تصدير المنتجات الزراعية للخارجللمصد  

 ونس مندوبها الدائم لدى األمم المتحدة، منصف بعتي، بعد إعداد مشروع قرار أقالت ت
وبي نت  ."تنتهك القانون الدولي"ية مريكاأل "صفقة القرن " لكون  "يأسف بشدة" إندونيسي -تونسي 

وزارة الخارجية التونسية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن قرار 
وغياب التنسيق والتفاعل مع  ،اعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف األداء"عود لـإعفاء المندوب ي

 45."الوزارة في مسائل مهمة مطروحة للبحث في المنتظم األممي
 عقب صالة الجمعة، في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم؛ للتنديد باللقاء ، خرج آالف السودانيين

 46ي بنيامين نتنياهو.سرائيل، ورئيس الوزراء اإلالذي جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان
 8/2/2020 ،السبت

 ي بدأ العمل على سرائيلي اإلمريكي، أن الفريق األسرائيلرئيس الوزراء اإل ،أعلن بنيامين نتنياهو
 ية الجديدة.مريكاأل "السالم"أجزاء في الضفة الغربية بموجب خطة  وضع خريطة دقيقة لضم  

نحن في خضم عملية رسم خريطة "ية عن نتنياهو قوله: سرائيلاإل بوستجيروزاليم ونقلت صحيفة 
، مضيفا  أن "ترامبي، دونالد مريكوفقا  لخطة الرئيس األ إسرائيللألراضي التي ستكون جزءا  من 

 47."وسننتهي من ذلك في غضون أسابيع قليلة ،هذا األمر لن يستغرق وقتا  طويال  "
  العبرية، تفاصيل حول عمليات تهريب الصواريخ القادمة من  12أعدته قناة  ،يإسرائيلكشف تقرير

ويقول التقرير إن الطريقة التي يتم . إيران إلى قطاع غزة، وعمليات تطويرها أو تحسين مثيل لها
فيها تجهيز منصات إطالق الصواريخ يجعل من الصعب على القوات الجوية إلحاق الضرر بها. 

ألف صاروخ، وربما حماس  20 تمتلكانالجهاد اإلسالمي حماس و  يحركتأن  التقرير قدرويُ 
صاروخ في يوم قتال واحد. وهناك تقديرات تشير إلى  600إلى  500لوحدها تستطيع إطالق من 

48صاروخ في اليوم، لكن الجهات األمنية تستبعد ذلك. 1000إمكانية إطالقها لـ 
 

  ه إلى حركة حماس في قطاع غزة، قال فيها رسالة جديدة  ي نفتالي بينيتسرائيلاإل دفاعوزير الوج 
وقف إطالق الصواريخ والبالونات الحارقة،  مستعدة لتقديم تسهيالت للقطاع إذا تم   "إسرائيل"إن 

 49ية.سرائيلاإل 11بحسب ما أوردت قناة 
 لحقوق  اعتداء  وانتهاكا   257قوات االحتالل نفذت  إن الفلسطيني قال اتحاد لجان العمل الزراعي

شملت عمليات إطالق نار وقذائف  ؛2019 سنةخالل  ين الفلسطينيين في قطاع غزةالصياد
 تقريروجاء في  اعتقال عدد منهم. إلى إضافة ،مياه تجاه قوارب الصيادين ومطاردة، ورش  

 50.ا  قارب 15مصادرة  إلىقاربا ، هذا باإلضافة  54 دمرتبحرية االحتالل  نأالسنوي  االتحاد
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  تسوية  أي، رفض الجتماع رؤسائه في عم ان في بيانه الختامي، العربي نيالبرلماأكد االتحاد
ي، ال يقبل بها الفلسطينيون، وال تنص على حقوقهم الثابتة بدولة سرائيلللصراع الفلسطيني اإل

 51، وعاصمتها القدس.1967مستقلة على حدود حزيران 

 9/2/2020 ،األحد

 في مشروع القرار الذي  تي سبق أن اتخذتها بداية،، الاللهجة الحادة  الفلسطينية السلطة تخفف
من نص  مشروع القرار المقرر  "صفقة القرن "إدانة  تبه إلى مجلس األمن، فحذف تتقدم

الدعوة إلى مؤتمر  تذكر الواليات المتحدة وترك ت، كما تجنب11/2/2020 التصويت عليه الثالثاء
 52ة تصويت.سالم دولي، على أمل أن يحصل القرار على أعلى نسب

   ية األسبوعي، لدى تطرق رئيس سرائيلمن اجتماع الحكومة اإل جزءا   وصراخخالفات  تغط
منذ فترة طويلة.  وقال نتنياهو "إنني أعمل على الضم   ،الحكومة بنيامين نتنياهو إلى "صفقة القرن"

دين الذين لم من المغر  وآمل بتطبيقه بعد االنتهاء من رسم الخرائط. وأقترح أال نحمل انطباعا  
التلفزيونية  12يحققوا كل ما حققته أنا"، حسبما نقل عنه محلل الشؤون الحزبية في قناة 

Amit Segal.53 الجعميت سي ية،سرائيلاإل
 

 ي األسبق، إيهود أولمرت، في حوار أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت سرائيلقال رئيس الوزراء اإل
الذي يمكن من  "إسرائيلـ"ل "الشريك الوحيد"، هو العبرية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أنا على اتصال بأبي مازن )عباس( منذ عشر سنوات، منذ ": أولمرتوقال  خالله تحقيق السالم.
، يةسرائيلاإليحظى بدعم األجهزة األمنية  عباسأن  أشار أولمرت إلىو  ."للوزراء أن كنت رئيسا  

 54."مواطنينا ي منع اإلرهاب ضد  سرائيلاإل تعاون أبو مازن مع عناصر األمن" :مضيفا  

   حادية الجانب أبنيامين نتنياهو من أي خطوة  ديفيد فريدمان "إسرائيل"السفير األمريكي لدى ر حذ
ن عملية رسم الخرائط ستتم من قبل أ فريدمانوأوضح  بشأن فرض السيادة وترسيم خرائط الحدود.

قبل انتهاء عمل  ،إن أي إجراء من جانب واحد" ا  مضيف ،كية مشتركةيأمر  -ية إسرائيللجنة 
 55كي".ييهدد خطة السالم واالعتراف األمر  ،اللجنة

  فريقيإلاالتحاد اقال رئيس مفوضية African Unionموسى فكي ، Moussa Faki إن  خطة ،
يين، مشددا  على أن سرائيلكية المقترحة، ستفاقم من األوضاع بين الفلسطينيين واإليالسالم األمر 

فريقي في العاصمة خالل قمة رؤساء الدول والحكومات لالتحاد اإل وأشار، التحاد لن يقبل بها.ا
 56إلى أنها "تمت في غياب الطرف الفلسطيني". اإلثيوبية،

 10/2/2020 ،اإلثنين

 ن، األول منعه من دخول ي  ي محافظ القدس عدنان غيث قرار  سرائيلسلمت مخابرات االحتالل اإل
 57شهور، والثاني منعه من التواصل مع أعضاء في القيادة الفلسطينية. 6مدة الضفة الغربية ل
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  بحث الوفد األمني المصري الذي وصل قطاع غزة، األوضاع في قطاع غزة وسبل تفادي
نهاء االنقسام. "إسرائيل"المزيد من التوتر مع  وقال  إلى جانب أهمية تحقيق الوحدة الوطنية وا 

المصري التقى  األمنيإن الوفد  ،يةديموقراطب السياسي للجبهة العضو المكت ،طالل أبو ظريفة
ممثلين عن خمسة فصائل، تشمل كال  من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي والجبهتين الشعبية 

 58.ية ولجان المقاومة الشعبيةديموقراطوال
  ى قبر يوسف، يهودي إل 1,500ي ألغى دخول سرائيلية إن الجيش اإلسرائيلالعامة اإل اإلذاعةقالت

وأن الجيش علل قراره بأنه "يحاول منع حدوث احتكاكات مع الفلسطينيين، ويمكن أن تؤدي إلى 
 59مواجهات أخرى وتدهور الوضع".

  شهرا  على رئيس الحركة  28أصدرت محكمة الصلح في مدينة حيفا حكما  بالسجن الفعلي لمدة
شيخ رائد صالح. وبموجب قرار المحكمة، ، ال1948 سنةالمحتل الفلسطيني اإلسالمية في الداخل 

شهرا  كان قد قضاها الشيخ داخل السجن في الفترة التي سبقت صدور  11سيجري تخفيض 
 60.شهرا  أخرى ليتم محكوميته في السجن 17الحكم، ما يعني أنه سيقضي مدة 

 بينهم  ،2020يناير  /كانون الثانيخالل  ا  فلسطيني 496ي سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل
 61امرأة. 16طفال ، و 67

  ووفق التقارير فإن  عائلة فلسطينية. 400حو نتقول تقارير حقوقية إنه يعيش في مدينة إدلب وريفها
62.السكن لعجزهم عن دفع إيجار ،في مدينة إدلب يسكنون في منازل مدمرة نالفلسطينييمعظم 

 

  غشوان جنجباسم وزارة الخارجية الصينية،  للمتحدثفي تصريح Geng Shuang  على إعالن  ، تعليقا
 "السالم"وفق ما تحدده خطة  "إسرائيلدولة "نتنياهو البدء برسم الخرائط الميدانية الخاصة بـ

معارضتها ألي إجراءات أحادية من شأنها تصعيد التوترات بين فلسطين  أعلنت الصين، كيةياألمر 
  63وع المزيد من التوترات بالمنطقة.إلى التصرف بحكمة لمنع وق األخيرة، داعية "إسرائيل"و

  التي عقدت في العاصمة اإلثيوبية على اإلفريقيالصادر عن قمة االتحاد  الختاميأكد البيان ،
وشدد  مدار يومين، التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في رفض ما يسمى "صفقة القرن".

لمبادئ القانون  ا  ي، وفقسرائيلاإلعلى ضرورة إيجاد تسوية سياسية سلمية للصراع العربي البيان 
ات في الضفة مستعمر الدولي، وجميع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، واعتبر البيان جميع ال

 64القدس والجوالن السوري، الغية وباطلة.شرقي الغربية و 

 أعلن البنك الدولي The World Bank   مليون دوالر  117بقيمة  ؛شركاء آخرينمن و  هح منن  عن م
بلدية في محافظات  16سيزود المشروع حيث  الشرب في قطاع غزة. مياهتمويل برنامج لتحسين ل

 65 .سنويا   3ممليون  30بمقدار  ،جنوب ووسط غزة بمياه عذبة إضافية
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  ية المطروحة احتوت على مريكمحمود عباس إن الخطة األ رئيس السلطة الفلسطينيةقال

ا زال مي سرائيلوقال عباس إن السالم بين الشعبين الفلسطيني واإل. ون الدوليمخالفة للقان 311
شراكة دولية لتحقيق السالم الشامل والعادل والدائم، الذي ال "لبناء  للتحقيق، داعيا   وقابال   ،ممكنا  

 اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسطعباس ودعا  ."زلنا متمسكين به كخيار استراتيجي
Middle East Quartet كيد على عدم قبول وساطة أوجدد عباس الت. لعقد مؤتمر دولي للسالم

، أولمرت إيهودمؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق وخالل  .ا وحدهاأمريك
كد عباس أن يديه ممدودة للسالم للرجال الذين يريدون تحقيقه، برعاية دولية وعلى أ ،في نيويورك

من جانبه، قال أولمرت إن عباس فعل كل ما هو ممكن للتعبير و  قرارات الشرعية الدولية.أساس 
 66عن التزامه بالسالم، والعمل على إيجاد بيئة مناسبة لتحقيقه بين البلدين.

 والنواب ،أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني تقريره اإلعالمي ألبرز أنشطة وفعاليات الرئاسة، 
 ،جلسة 23وقال المكتب اإلعالمي للتشريعي إن المجلس عقد  .2019 سنةخالل واإلدارات  ،واللجان

جلسة  72وعقد  ،زيارة ميدانية 66ونفذ  ،قرارا   30 واتخذ ،قوانين بالقراءات المختلفة 10وأقر  ،اجتماعا   214و
 2019.67 سنةعقدها خالل  تقريرا  خالل الجلسات التي تم   18لمسؤولين حكوميين، وناقش  استماع

  قررت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وقف إطالق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة
وأصدرت الفصائل تعميما  إلى عناصرها  بعد اتفاق مع الوفد األمني المصري الذي زار القطاع.

 "ئيلإسرا"بوقف إطالق البالونات الحارقة حتى إشعار آخر. وُأخذ القرار بعد وعود مصرية بإدخال 
 68تسهيالت إلى القطاع.

 ونقلت  لحماس "مفاجأة حياتها". د  ع  تُ  "إسرائيل"ي بنيامين نتنياهو إن سرائيلقال رئيس الوزراء اإل
"إذا لم تعد الحركة إلى رشدها وتتوقف عن إطالق  ي قوله في مقابلة تلفزيونيةسرائيلهيئة البث اإل

لمفاجأة لن تكون إال مسألة وقت"، واعتبر أن القذائف والبالونات الحارقة، فإن مسألة تفجير ا
 69"الحديث يدور عن خطوة غير مسبوقة".

 يين أنها ستتقدم بطلب لالنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في سرائيلأعلنت نقابة المحامين اإل
ي عن التحقيقات الجنائية المرتقبة سرائيل، وذلك حتى ال يغيب الموقف اإل"صديق"الهاي بصفة 

 70الفلسطينيين. جرائم الحرب ضد   في
  أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، فتوى بتحريم التعاطي مع

في بيان له، أن كل من يتعاطى مع الصفقة خائن هلل  ،المفتي شددو  جيها."صفقة القرن" ومرو  
 71ورسوله وللمسجد األقصى المبارك، والقدس، وفلسطين.
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  شعارات عنصرية معادية  وخط   ،فون يهود على إعطاب إطارات عشرات السياراتأقدم متطر
وأفاد شهود عيان، بأن حوادث التخريب  للفلسطينيين، في قرية الجش في منطقة الجليل األعلى.

 72شعارات عنصرية على جدران المسجد في القرية. خط   مركبات، كما تم   107طالت أكثر من 
 الحالة في الشرق األوسط، بما فيها "من التي ُخصصت لمناقشة ُقبيل بدء جلسة مجلس األ

دعمهم الكامل " ،األعضاء في مجلس األمن ،أكد ممثلو حركة عدم االنحياز، "المسألة الفلسطينية
لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير في دولة مستقلة 

عادل ودائم وسلمي  التزامهم تحقيق حل  "، مشددين على "وذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة
لقضية فلسطين من كل الجوانب ووفقا  للقانون الدولي وتوافق اآلراء الدولي طويل األمد، بما في 

 73."ذلك مبادرة السالم العربية ومبادئ مدريد وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

 12/2/2020 ،األربعاء

  لدى األمم المتحدة  نساناإلمجلس حقوق أصدر مكتبUnited Nations Human Rights 

Council   ات مستعمر محددة تتعلق بال بأنشطةعن الشركات والكيانات التجارية، التي تقوم  تقريرا
إن هذا التقرير جاء بناء   ،له في بيان المكتب، وقال ية في األراضي الفلسطينية المحتلة.سرائيلاإل

، 2016مارس  /رفي آذا ، في قراره الصادرلدى األمم المتحدة نسانمجلس حقوق اإلعلى طلب من 
ف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية محددة في هذا والذي كل  
، لديها نشاط أو عدة تجاريا   كيانا   112 معقولة لالستنتاج بأن أسبابا   هناكوذكر البيان أن  القرار.

74قرار.التعريفها في  ية، حسبما تم  سرائيلات اإلمستعمر قة بالأنشطة متعل
 

 في توسيع  ،زيوفال شتاينت يسرائيلاإلوزير الطاقة ية، بأمر من سرائيلشركة الكهرباء اإل شرعت
شبكة الكهرباء في األراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يتم تطوير شبكة الضغط العالي لتقديم 

. وقالت إن هذه اإلجراءات تمت بموجب خطة أعدتها وزارة الطاقة اتمستعمر الخدمات لجميع ال
 75ية، وتشمل إقامة محطات كهرباء صغيرة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.سرائيلاإل

  وعدد كبير من الوزراء بني جانتسهاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة ،
سبق، إيهود ي األسرائيلحمود عباس ورئيس الوزراء اإلوالمسؤولين، كال  من الرئيس الفلسطيني م

 76أولمرت، على ظهورهما المشترك في نيويورك.

  ،حذ رت مفوضية حقوق اإلنسان المستقلة في العراق، من أن مئات العائالت الفلسطينية في بغداد
 The United مهددة بالتشرد، بعد إقدام المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

Nations High Commissioner for Refugees  عائلة  300على قطع بدالت اإليجار عن نحو
عدد "، إن "الشرق األوسط"وقال عضو المفوضية علي البياتي لـ فلسطينية تقيم في بغداد.
 77."ألفا   40أكثر من  2003آالف مواطن، بعد أن كانوا قبل  4الفلسطينيين اليوم يناهز 
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 لون بال حدودذكرت منظمة مراس Reporters Without Borders ممن صحفيا   12، أن أكثر من
يغطون االحتجاجات في الضفة الغربية أصيبوا، أو تمت عرقلة عملهم، منذ كشف النقاب عن 

 78كية في الشرق األوسط.يالخطة األمر 
 13/2/2020 ،الخميس

 طاقم الُمنبثق عن المسؤولين في ي، بنيامين نتنياهو، عن تركيبة السرائيلأعلن رئيس الوزراء اإل
 ."صفقة القرن "لبنود  ، وفقا  "إسرائيلـ"أجزاء من الضفة الغربية ل لضم   ديوانه، إلعداد الخرائط تمهيدا  

واعترف مصدر مقرب من نتنياهو،  ي،سرائيلولوحظ أن هذا الفريق يخلو من أي تمثيل للجيش اإل
الجيش في ركان هيئة األرئيس  . ورد  "ةيديولوجية وليست أمنيأهي قضية  قضية الضم  "أن 

له نتنياهو، إلعداد خرائط  اإلسرائيلي أفيف كوخافي على ذلك، بتشكيل طاقم مواٍز للطاقم الذي شك 
 79بذلك. ، إذا اتخذت الحكومة قرارا  تمه د لتنفيذ الضم  

 م يسل  أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن الجانب الفلسطيني س
ات لمطالبتها مستعمر األسبوع المقبل رسائل رسمية إلى الدول التي تنتمي لها شركات عاملة في ال

في المحاكم  ،أن الجانب الفلسطيني "سيالحق الشركات قضائيا   عريقات وأضاف بإغالق فروعها.
بار باعت ،للمطالبة بتعويضات على خلفية استغاللها للموارد واألرض الفلسطينية ،الدولية

 80االستيطان جريمة حرب".
 ات مستعمر جديد، يربط بين تجمع لل استيطانيٍ  طريقٍ  ية أعمال شق  سرائيلباشرت الجرافات اإل

 81ات األغوار.مستعمر المقامة على أراضي منطقة جنوب شرق نابلس، مع 
 اضي ات المقامة على األر مستعمر ية توسيع شبكة الكهرباء لخدمة السرائيلأعلنت سلطة الطاقة اإل

ظافر في السلطة الفلسطينية رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية قال و  الفلسطينية في الضفة.
ض الخطط الفلسطينية الهادفة لبناء تقو  "أنها  ، مؤكدا  "ية رسميا  سرائيلغ بالخطة اإللم نبل  "ملحم: 

جبارنانظام فلسطيني مستقل للكهرباء،  ي في سرائيلب اإلعلى االستمرار باالعتماد على الجان وا 
 "إسرائيل"محطات تحويل في مختلف المحافظات، وأن  أربعبناء  أنه تم   ملحم وبي ن ."هذا المجال

 82.ترفض تشغيلها

   في معدل البطالة بين المشاركين  ملحوظا   أظهر تقرير لجهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ارتفاعا
في حين بلغ إجمالي نقص  ،%25حو ن 2019 ةسنفأكثر( في  عاما   15في القوى العاملة )
 International Labour Organization، وفقا  لمعايير منظمة العمل الدولية %33االستخدام للعمالة 

شخص في  343,800بلغ  (فأكثر عاما   15)تقرير، أن عدد العاطلين عن العمل الوأوضح  المنقحة.
وأضح  خص في الضفة الغربية.ش 128,700شخص في قطاع غزة و 215,100، بواقع 2019 سنة

 83ألف عامل. 133نحو  2019 سنةبلغ والمستعمرات  "إسرائيل"عدد العاملين في  التقرير أن
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  شخصا  من كبار أعضاء المجتمع  55مكونا  من  ، أن وفدا  اإلسرائيلية كانريشت قناة زعمت
الزيارة  أنالقناة دعت وا .زار السعودية مؤخرا   ،كيةياليهودية األمر  المنظماتاليهودي ورؤساء 

 84بقيت سرية حتى انتهائها.و بناء  على طلب السعوديين،  جاءت
  كي مايك بومبيو بيانا ، عب ر فيه عن غضبه وغضب اإلدارة األمريكية يأصدر وزير الخارجية األمر

بسبب إصدار مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، الئحة للشركات والكيانات التجارية التي 
وأكد  ية في األراضي الفلسطينية المحتلة.سرائيلات اإلمستعمر قوم بأنشطة محددة تتعلق بالت

الواليات المتحدة منذ فترة طويلة إنشاء أو إطالق قاعدة البيانات هذه، بتكليف من معارضة "
"، مضيفا : 2016مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، المشكوك في مصداقيته، في عام 

 85السائد في األمم المتحدة". سرائيلشر هذه البيانات يؤكد وجود التحيز المضاد إل"إن ن
  قررت الجمهورية التشيكية االنضمام إلى اإلجراءات التي ستتخذها محكمة الجنايات الدولية بشأن

بعد اتهامها بارتكاب  "إسرائيل" للمدعية العامة فتح تحقيق جنائي ضد   فحص فيما إذا كان يحق  
التي تميل إلى عدم المشاركة في تلك  "إسرائيل"مساعدة بهدف التشيك  بلجاء طو  حرب. جرائم

 86.مماثال   م طلبا  ، فإن ألمانيا هي األخرى قد تقد  هآرتس لصحيفة ا  ووفق .الجلسات رسميا  

 14/2/2020 ،الجمعة

 عبرية، حول خطة ال "يومالسرائيل "إ هنشرت في مقال ي بنيامين نتنياهوسرائيلرئيس الوزراء اإل قال
منذ إنشائها، بالحصول على اعتراف  "إسرائيلـ"الخطة ألول مرة ستسمح ل، إن "صفقة القرن"

ات بالضفة الغربية، وكامل مناطق غور األردن، وأن ذلك مستعمر ي بالسيادة على مناطق الأمريك
صارمة على  ا  الخطة باألساس تضع شروطوأشار إلى أن  لــ"الرؤية الصهيونية". ا  يمثل تحقيق
وأشار إلى أنه بغض النظر عن موافقة الفلسطينيين أو رفضهم، سيتم الحصول ، الفلسطينيين

ي بالسيادة، في حين أن الفلسطينيين مطالبون بمنح تنازالت كبيرة فقط من أمريكعلى اعتراف 
 87.أجل الدخول في مفاوضات

  صى المبارك الذي تدفق إليه ألف مصٍل في صالة الجمعة بالمسجد األق 50شارك ما ال يقل عن
وأفيد بأن قوات  .1948فلسطين أراضي المصلون من القدس نفسها، ومن الضفة الغربية، ومن 

االحتالل اعتدت على المصلين الفلسطينيين في منطقة باب حطة، وفرضت غرامات مالية على 
 88بعضهم بتهمة ارتكاب مخالفات.

 لمكتب محاماة  قانونيا   ن لجنته القانونية وق عت توكيال  أعلن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" أ
 ية بحق  سرائيلفي العاصمة البريطانية لندن، وذلك بهدف تقديم مذكرة قانونية حول الجرائم اإل

وأكد المؤتمر الشعبي، في بالغ صحفي له، أن فلسطين كانت وما زالت دولة  الشعب الفلسطيني.
 هو صاحب هذه السيادة على أرض فلسطين على مر  وأن الشعب الفلسطيني  ،ذات سيادة
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إلى أن هذه السيادة ال تنتفي وال تنتقص بوقوع االحتالل أو تغييب سلطة  األزمان، مشيرا  
 89الفلسطينيين على أرضهم.

  الخطط  التركي رجب طيب أردوغان كتاب "احتالل القرن: فلسطين في ظل   الرئيسأهدى
 Imran، ورئيس الوزراء عمران خان Arif Alvi عارف علوي األحادية" إلى نظيره الباكستاني 

Khan، .الكتاب باللغات التركية واإلنجليزية والعربية؛ إعداد  وقد تم   خالل زيارته إلى إسالم أباد
 90بهدف زيادة الوعي بالمسألة الفلسطينية.

  يسرائيلنزاع اإلإن المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، "غير مخولة" لمناقشة ال ألمانياقالت -
وبأن  ،المداوالت إلىإلى المحكمة الجنائية الدولية باالنضمام  الفلسطيني. وقدمت ألمانيا طلبا  

وبحسب رأيها فإن سلطة المحكمة الجنائية الدولية ال تسري على  ،تكون "صديقة المحكمة"
 91المناطق الفلسطينية، وبالتالي ال يمكنها مناقشة مسائل النزاع.

 15/2/2020 ،السبت

  الجيش اإلسرائيلي في ركان هيئة األرئيس قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن خطة
تؤكد العقلية اإلجرامية التي تحكم قيادات االحتالل، لجيشه للسنوات المقبلة،  أفيف كوخافي

 92األعراف والقوانين اإلنسانية، واحتكامهم لمنطق العصابات.وضربهم بعرض الحائط كل 
 ل الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن مشاركة قيادات من السلطة في لقاءات مع جهات قا

، وهي تطبيع مستنكر "صفقة القرن ـ"صهيونية في تل أبيب، تشكل طعنة لكل المواقف الرافضة ل
 93ومرفوض من الكل الوطني الفلسطيني.

 16/2/2020 ،األحد

 ية بدأت تطير في سرائيلإن الطائرات التجارية اإل ي بنيامين نتنياهوسرائيلقال رئيس الوزراء اإل
نتيجة االجتماع المهم الذي عقده مع  جاءإلى أن الممر الجوي الجديد  مشيرا   ،أجواء السودان

إن تل أبيب تقيم وقال نتنياهو  .عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة الحاكم في السودانرئيس 
سالمية، ع أكد نتنياهو أن  وفي سياق آخر، .دا ثالث منها فقطعالقات "سرية" مع دول عربية وا 
ي، قد بدأت أعمالها أمريك - يإسرائيلوالمشكلة بفريق  ،لجنة فرض السيادة من خالل رسم الخرائط

 94ستكمل مهمتها. ا  بعد تشكيلها، وأنها قريب

 توقيع على قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن السلطة الفلسطينية مستعدة لل
 على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. "إسرائيل"اتفاق سالم خالل أسبوعين فقط إذا وافقت 

الصراع عن  لن يتم حل  "إنه  ،يين التقاهم في رام هللاإسرائيلأبو ردينة، في حديث لصحفيين وقال 
خالف وب. "ينيينوالفلسط إسرائيليون، لكن عن طريق المفاوضات بين مريكطريق صفقة قدمها األ
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، أكد أبو ردينة أن التنسيق آخرون  فلسطينيون  ما أعلنه سابقا  الرئيس محمود عباس ومسؤولون 
 95مستمر.مع االحتالل األمني 

  أن حركة حماس نجحت باختراق هواتف محمولة لمئات الجنود والضباط في  "إسرائيل"اعترفت
الشاباك ي وجهاز سرائيلوأن الجيش اإل ي، من خالل ثالثة تطبيقات "تجسسية"،سرائيلالجيش اإل

ن اختراق حماس لهواتف إي سرائيلوقال بيان للجيش اإل أحبطا عمل هذه التطبيقات إثر اكتشافها.
  96.بواسطة محادثات في شبكات التواصل االجتماعي ضباطه وجنوده تم  

 للتنديد بالتضييق شرقي العاصمة العراقية بغداد،  ،تجمع عدد من فلسطينيي العراق في نادي حيفا
الذي فرضته مفوضية شؤون الالجئين األممية عليهم خالل الفترة األخيرة، مطالبين في الوقت 

 97العودة إلى فلسطين. ذاته بحق  
  صفقة القرن ليست صفقة ألن ه لم  أن هللا حسن نصر ي السيدلبنانالذكر األمين العام لحزب هللا"

ية تبناها ترامب لتصفية القضية إسرائيلهي خطة بل  ،حولها الفلسطينيينيحصل تشاور مع 
فهي تعطي األراضي  ،"خطة ترامب تطال لبنان في جوانب عدةأن  هللا نصرالفلسطينية". وأضاف 

 98هناك رفض شامل للتوطين". وفي لبنان ،عن توطين الالجئين فضال   ،سرائيلاللبنانية المحتلة إل

  خالل جلسة لمناقشة القضية الفلسطينية  ،ةالدول العربياألمين العام لجامعة  ،أبو الغيط أحمدقال
إن الفلسطينيين عانوا  ،Munich Security Conferenceعلى هامش مؤتمر ميونيخ لألمن ُعقدت 

 الكثير من الخسارة، ولكنهم لم ُيهزموا ولن يستسلموا، ُمضيفا  أنه إذا قرر الفلسطينيون شيئا  
كلها سوف تؤيدهم، رافضا  ما ُيثار حول اختفاء القضية بخصوص مستقبلهم فإن الدول العربية 

 99الفلسطينية.

 سعوديةقال وزير الخارجية السعودية األمير فيصل بن فرحان إن تطوير العالقات بين ال 
في تصريح  ،السعودي األميروأكد  سيكون فقط بعد توقيع اتفاق سالم مع الفلسطينيين. "إسرائيل"و

أي اتفاق سالم يجب أن يكون أن ، مؤتمر ميونيخ لألمنالل خاص لمراسل صحيفة معاريف خ
 100للشروط الفلسطينية. وفقا  

 قالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي Ann Linde:   يسهم فيه الفلسطينيون  "إننا نحتاج إلى حل
، في مقابلة خاصة ليندي وأضافت دون مشاركتهم فيها". عليهموليس فرض خطة  ،بشكل مباشر
  101ويسهم في هذه القضية". فلسطين، "إننا نريد أن يكون االتحاد األوروبي أكثر نشاطا  مع تلفزيون 

  فاينانشيال تايمز صحيفةقالت Financial Times  ،إن شركة أمازون  ،في تحقيق نشرتهالبريطانية 
Amazon  تستغل نفوذها التجاري لمساومة الفلسطينيين على هويتهم ودولتهم، إذ تطالبهم بوضع

ليستفيدوا من الخدمة المجانية المقدمة  ،على عناوين الشحنات المرسلة إليهم بالبريد "إسرائيل"اسم 
102ية.سرائيلات اإلمستعمر لسكان ال
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 17/2/2020 ،اإلثنين
 ية، لتنفيذ أمر قضائي سرائيلكشفت صحيفة معاريف العبرية عن مساع تبذلها وزارة القضاء اإل

، من أموال السلطة الفلسطينية، لصالح عوائل ون دوالر(ملي 495.2)نحو  مليار شيكل 1.7بخصم 
 103عملية تفجيرية وقعت خالل االنتفاضة الثانية. 15يين لقوا حتفهم جراء إسرائيلقتلى 

 أوروبية، لبلورة مبادرة مؤتمر ميونيخ لألمنن اتصاالت جرت خالل أ ذكرت صحيفة معاريف - 
ية بأن وزير سرائيلصحيفة هآرتس اإل أفادتتها، من جهو  ."صفقة القرن ـ"عربية، قد تكون بديال  ل

بحث بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية كل  ،Jean Asselborn خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن 
سبانيا ،وبلجيكا ،وفرنسا ،من آيرلندا  104وسلوفينيا. ،ومالطا ،والسويد ،وفنلندا ،والبرتغال ،وا 

  يين في إسرائيلفي لقاء مع صحفيين  ،مود الهباشالفلسطينية مح السلطةفي قاضي القضاة قال
وليس مصلحة فلسطينية  ،ية فلسطينية مشتركةإسرائيلإن التنسيق األمني يخدم مصلحة  ،رام هللا

بأن الرئيس عباس متمسك بالتنسيق األمني  12 الـ يةسرائيلزعم مراسل القناة اإل فحسب، نافيا  
 105دد والتطور في الضفة الغربية.عبر منع حماس من التم ،كونه يخدم مصلحتهل
  طالبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة التي تقود

 Boycott, Divestment andحركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )بي دي أس( 

Sanctions (BDS) campaignية باالنسحاب الفوري من ، السلطة الفلسطينية وبقية الدول العرب
ر افتتاحه في دبي في دبي 2020إكسبو معرض  وسيستمر  2020أكتوبر  /تشرين األول، المقر 

 106ي في المعرض وسط حفاوة إماراتية.سرائيلأشهر، بسبب مشاركة دولة االحتالل اإل 6لمدة 
 من  ،ود أبو زايد قرطأعلن االرتباط المدني الفلسطيني أن سلطات االحتالل أبلغته باستشهاد فخر محم

 الشهيدأن  ،في بيان أصدره في وقٍت سابق ،وكان جيش االحتالل ادعى مدينة بيتونيا غرب رام هللا.
 107أيام. 10قبل أكثر من  ،ية بدوليب قرب رام هللاإسرائيلهو منفذ عملية إطالق النار تجاه قوة 

 س والفصائل صالح البردويل عن سعي حما كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس
الفلسطينية في قطاع غزة لتشكيل هيئة وطنية عليا لمواجهة صفقة ترامب، تتضمن جدوال  وخطة، 

 108على الهيئة. ،من التي لها وجود ومقاتلون على األرض ،فصائل سبعةمشيرا  إلى موافقة 

  ية أن رئيس كتلة الليكود في الكنيست ميكي زوهرإسرائيلكشفت مصادر إعالمية Miki Zohar 
 1948 فلسطينيينتنياهو بشأن إمكانية فتح المجال أمام حجاج  بنيامينتوجه إلى رئيس الحكومة 

 109في رحالت مباشرة من تل أبيب إلى السعودية. ،للتوجه إلى السعودية ألداء فريضة الحج

  من الهواء في المناطق  هاوجمعالمياه الستخراج  ،مستقل الطاقة ،يون نظاما  إسرائيل باحثون طور
 Technion - Israel Institute of معهد إسرائيل للتكنولوجيا -التخنيون الصحراوية، بحسب 

Technology.  وبحسب المعهد، فإن النظام الجديد الرخيص يسمح بإنتاج المياه في مواقع
 110.استخراجها دون الحاجة إلى طاقة خارجية على عكس األنظمة الموجودة في العالم حاليا  
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 إجمالي عائدات الغاز الطبيعي والنفط أن  ،في تقريرها السنوي  ،يةسرائيللطاقة اإلأعلنت وزارة ا
وأوضحت أن كمية الغاز الطبيعي  .2019مليون دوالر في  252 نحووالمعادن والضرائب بلغت 

، باإلضافة إلى 3م اتمليار  5.10بلغت  2019 سنةفي  Tamar gas fieldحقل تمار المستخرج من 
 111أثناء عمليات التكرير.في تكثيفه  ن السائل، الذي تم  ألف برميل م 482

  قررت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة إجراء تعديل على مسماها لتحمل اسم "الهيئة الوطنية لمسيرة
وأكدت  على الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة "صفقة القرن". ا  تأكيد ،الصفقة" ومواجهةالعودة 
مواصلة  للفعل  ،وبفعلها الجماهيري المتعاظم ،تمرار فعالياتها المختلفةفي بيان صحفي، اس ،الهيئة

 112وفي كافة أماكن التواجد والشتات. ،الشعبي والجماهيري على المستوى الفلسطيني والقومي
  ية أن اللجنة الوطنية للبنية التحتية وافقت على بناء محطة قطار سرائيلوزارة النقل اإل باسمأكدت متحدثة

بتسالئيل ي سرائيلووصف وزير النقل اإل القدس.في شرقي من حائط البراق في المدينة القديمة بالقرب 
 113القرار االستيطاني الذي اتخذته ما تسمى اللجنة الوطنية للبنية التحتية بأنه "تاريخي".سموتريتش 

  لى إي رائيلساإلالكنيست بادر النائب أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة، خالل خطابه في
 114ا.إن هذا مصيره وداسها تحت قدميه، قائال   "صفقة القرن "تمزيق خريطة 

 18/2/2020 ،الثالثاء

  آالف وحدة  9ية إن تل أبيب أعدت خطة ضخمة لبناء سرائيلاإلمنظمة السالم اآلن قالت
 وذكرت مطار القدس الدولي )قلنديا( المهجور شمالي القدس المحتلة. أراضياستيطانية على 

أيام، وأنه سيقام على  10المباشرة باإلعداد للمشروع منذ  تم  قد ، أنه العبرية هآرتس صحيفة
 دونم 200,1وسُيقام المشروع على نحو  لجدار الفصل العنصري. أراضي مطار قلنديا وصوال  

ألف  300وحدة سكنية استيطانية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة  900,6ليشمل  (2كم 2.1)
ص لـ"مناطق تشغيل" 2مألف  54، و2م  115وغيرها من المنشآت. ،وخزانات مياه ،وفندق ،سُتخ ص 
  ية.مريكاأل أمازون شركة  عن تحرك فلسطيني قانوني ضد   الفلسطيني الوطنيأعلنت وزارة االقتصاد 

، 2019مبر نوف /، إن التحرك جاء بعدما بدأت الشركة في تشرين الثانيلها وقالت الوزارة، في بيان
ية بالضفة الغربية عبر موقعها اإللكتروني ضمن سرائيلات اإلمستعمر تقديم خدمة الشحن المجاني لل

 116أسس استيطانية عنصرية.
 ي، إن أي تهدئة في قطاع غزة ستشمل إعادة الجنود سرائيلقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء اإل

ي، أنه يسعى سرائيلفي حوار إلذاعة الجيش اإل ،هووأكد نتنيا يين المفقودين.سرائيلوالمواطنين اإل
 الجزم بأن يكون هناك تهدئة. إلى أنه ال يمكن حاليا   لتحقيق الهدوء على جبهة غزة، مشيرا  

ه لهم ضربة لم يحلموا بها، في : "على حماس أن تعلم أنه إما الهدوء التام، أو سنوج  فوأضا
 117السياسية". ال نضع في حساباتنا الجداول الزمنية ،عملنا
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  ي يتجهز لعملية عسكرية واسعة سرائيلآفي ديختر إن الجيش اإل اإلسرائيلي الدفاعقال نائب وزير
وزعم ديختر أن  من أجل تدمير البنية التحتية لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي في قطاع غزة.

عسكرية والسياسية، في موعد مناسب من الناحيتين ال ،تحديده مسبقا   توقيت العملية العسكرية تم  
 118."إسرائيل"على هجوم قد يفاجئ  مضيفا  أنه من الممكن أن يأتي ردا  

  وكالة الونروا، محمود حمدان، بأن وكالة األالمعلمين في اتحاد الموظفين العرب ب قطاعأكد رئيس
ونروا، األإدارة  أجرت تقليصات عامة في نظام التعليم داخل مدارس قطاع غزة. وأشار إلى أن

 2020.119 سنةمن الموازنة العامة المعتمدة ل %10بلغت مدراء أقاليمها كافة بتخفيض أ

 أعلن مجلس االتحاد األوروبي Council of the European Union  أنه سيناقش "صفقة القرن" بعد
الممثل األعلى للسياسة الخارجية في  أشارو  .2/3/2020 ي المقررة فيسرائيلانتخابات الكنيست اإل

إلى أن "بعض الوزراء طلبوا إدراج القضية في جدول أعمال  بوريل بجوزي د األوروبياالتحا
 120مجلس االتحاد األوروبي القادم مع بعض القرارات".

  أعلى مستوى لها على اإلطالق، 2019 سنةبلغ عدد الحوادث المعادية للسامية في هولندا في ،
 Foundation Jewish Contemporary هوديلمعطيات أصدرها مركز المعلومات والتوثيق الي ا  وفق

Documentation Center (CDEC)أن أو أس ، ونشرت في قناة NOS  إذ . الهولنديةالتلفزيونية
 2018.121 سنةعن  %35زيادة بنسبة ، مما يشكل واقعة 182تسجيل  تم  

 19/2/2020 ،األربعاء

 يع" اإلفصاح عن عدد المرات التي ية بنيامين نتنياهو، إنه "ال يستطسرائيلقال رئيس الحكومة اإل
وقال في مقابلة استثنائية مع قناة "هال" التلفزيونية العربية التي تبث بالعبرية  ،عربية زار بها دوال  
: "صدقوني أن هناك عدد من الزيارات التي أجريها للدول العربية". وقال عن "إسرائيل"من داخل 

وعالنية"  إنه في حواراته مع الزعماء العرب "سرا   يضا  وقال أ التطبيع "إنه يتسارع بشكل متزايد".
إلى تسويات  ا  "سنصل أيض :النزاع مع الفلسطينيين، ومضى يقول يقترح إقامة سالم معهم قبل حل  

 122."وتفاهمات مع الفلسطينيين، ولكن األمر متعلق بالزعماء العرب

 الفوري باالستيراد المباشر للثروة  عن البدء الفلسطينية أعلنت وزارتا الزراعة واالقتصاد الوطني
من جميع دول العالم دون  ،ولجميع المنتجات والسلع التجارية ،بما في ذلك العجول ،الحيوانية

 الحتياجات السوق الفلسطينية، حيث تم   معيقات، وذلك بمنح التراخيص الالزمة للمستوردين وفقا  
جاء ذلك عقب سلسلة من المباحثات  ر.استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباش

عن إجراءاتها غير  "إسرائيل"المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، أسفرت عن تراجع 
 123.القانونية بمنع االستيراد المباشر للعجول من األسواق العالمية
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 شهر في وأنها ستستأنف  ،أعلنت حركة حماس أن مسيرات العودة في غزة ستبقى مستمرة
خالل مؤتمر نظمته حركة الجهاد  ،القيادي في الحركة ،وأكد خليل الحية .2020ر/ مارس آذا

أن فلسطين ال تقبل القسمة وال التجزئة،  ،لـ"صفقة القرن" مدينة غزة رفضا  في اإلسالمي 
 124من مغادرة مربع االنقسام. على أن "صفقة القرن" كي تسقط ال بد   مشددا  

  في مقابلة أجراها معه موقع يديعوت أحرونوت، إن "خطة نفتالي بينيتاإلسرائيلي  دفاعوزير القال ،
مرة فقط. ومن يوهم نفسه ويعتقد  13مرة، وتعبير السيادة  159فلسطينية  تعبير دولةترامب تذكر 

بينيت "لن أسمح بتسليم سنتمتر من أراضي  وأضاف أننا ال نتجه نحو دولة فلسطينية، مخطئ".
"إننا نمنح المزيد من  وقال. وتطرق بينيت إلى التهدئة في قطاع غزة، "إلى العرب إسرائيلأرض 

ذا استأنفوا األعمال العدائية، سيكون  الوقت، وفرصة لحماس"، ُنعد  خطة لتغيير جذري للوضع. وا 
125. ولن أقول ماذا سيحدث وكيف سيحدث. والكرة لديهم".بانتظارهم ربيع مؤلم جدا  

 

  ية على تصاعد حاالت العنف والعنصرية من جانب ضباط سرائيلاإل دفاعوزارة ال نشرتهدل  تقرير
وقال تقرير مفوض شكاوى الجنود في  .2019سنة جنودهم، خالل  ي بحق  سرائيلفي الجيش اإل

منها أنها موثوقة. وتطرقت  %59شكوى، تبين  6,114تقديم  ، إنه تم  2019 سنةي لسرائيلالجيش اإل
 126من الشكاوى تتعلق بالمجال الطبي. %13ط مع الجنود، ومن الشكاوى إلى تعامل الضبا 31%

 إجراءاتهاالمختص بشؤون األسرى، إن سلطات االحتالل صعد ت من  ،قال عبد الناصر فروانة 
الفلسطينيين في القدس خالل السنوات القليلة الماضية، ووسعت اعتقاالتها لهم بشكل  القمعية بحق  

 2,039تسجيل  2019سنة خالل  صحفي له، إلى أنه تم  في تصريح  ،وبين فروانة .للنظر الفت
 2018.127 سنةعما ُسجل خالل  %13زيادة ب ،حالة اعتقال في القدس المحتلة

 20/2/2020 ،الخميس

  وحدة استيطانية جديدة،  5,200ي بنيامين نتنياهو وضع خطط لبناء سرائيلوزراء اإلالأعلن رئيس
ة هارحوماه، المقامة على مستعمر منها سُتقام في  2,200إلى أن  نتنياهو وأشار .القدس شرقيفي 

ة مستعمر آالف وحدة استيطانية في  3القدس، إضافة إلى شرقي أراضي جبل أبو غنيم، جنوبي 
 128جفعات همتوس، جنوبي المدينة.

 ية على هدم منازل منفذي عملية دوليف قرب رام هللاسرائيلوافقت ما تسمى المحكمة العليا اإل، 
 129.، وأدت لمقتل مستوطنة23/8/2019في  والتي وقعت

  انتهاء أزمة استيراد العجول للمناطق الفلسطينية، وذلك  ي نفتالي بينيتسرائيلاإل دفاعوزير الأعلن
وذكر موقع القناة السابعة العبرية  ية.سرائيلبعد تراجع السلطة الفلسطينية عن مقاطعتها للعجول اإل

مع السلطة الفلسطينية، تخللها تراجع األخيرة عن قرار  القضية جاء في أعقاب مفاوضات أن حل  
 130" قرار مقاطعة المنتجات الزراعية الفلسطينية.إسرائيلالمقاطعة، وبناء  عليه سترفع "
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  بقبول طلب "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، بفتح  قرارا  المحكمة الجنائية الدولية أصدرت
 131ي، في األراضي الفلسطينية المحتلة.سرائيلاإل حرب ارتكبها االحتالل جرائمتحقيق في 

 صحيفة جيروزاليم بوستي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع سرائيلأعلن رئيس حكومة االحتالل اإل ،
ي دونالد ترامب من الفوز في االنتخابات الرئاسية مريكأنه حتى في حال عدم تمكن الرئيس األ

فقة القرن"، وأن "األمر الوحيد" الذي يمكنه منع تنفيذها ية فإن ذلك ال يعني إلغاء خطة "صمريكاأل
 132هو خسارة حزبه "الليكود" لالنتخابات المقبلة.

 21/2/2020 ،الجمعة

 والمسجد  ،شارك آالف الفلسطينيين في أداء صالة الفجر في المسجد األقصى المبارك
 لفجر العظيم دعما  ، ضمن حملة ايةفلسطينأراضي السلطة الومعظم المساجد في  ،اإلبراهيمي

 133لألقصى والمقدسات المهددة باالستيطان والتهويد.
 " أعلن عن قراره المصادقة  ي نفتالي بينيتسرائيلاإل دفاعوزير اليوم" إن  السرائيل إقالت صحيفة

وقالت الصحيفة إن  هذه الوحدات  ات بالضفة.مستعمر وحدة سكنية جديدة في  1,900على بناء 
بهدف "تعزيز التواصل  ات رئيسية في الضفة الغربية المحتلة،تعمر مسالسكنية ستقام في 

 134ات في الضفة.مستعمر الجغرافي" بين ال
  السفير محمد  ،ووفد من قيادة الحركة ،حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنواررئيس استقبل

واتفق  .في مكتب رئيس الحركة في غزة ،رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة ،العمادي
ألف عائلة متعففة، ودعم  120ـ دوالر ل 100بواقع  ،مليون دوالر 12صرف  الطرفان على أن يتم  

بواقع مليوني دوالر،  شاب من الشباب غير القادرين على الزواج والمتقدمين في السن   500زواج 
تفاق على تقديم اال كما اتفقا على تخصيص مليون دوالر لترميم العديد من بيوت الفقراء، كذلك تم  

 135شهاداتهم الجامعية. الجامعات الستخراجمليون دوالر لخريجى 
  طالب موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في حوار خاص مع وكالة

د أبو مرزوق ترحيب حركته  األناضول، بتحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة "صفقة القرن". وجد 
فلسطيني، آمال   –يها لتذليل الصعوبات أمام أي لقاء فلسطيني بلقاء الرئيس محمود عباس، وسع

وكشف أبو مرزوق  أن ينتج عن ذلك خطوات حقيقية إلنهاء االنقسام ومواجهة ُمخطط التصفية.
عن إجراء حركته اتصاالٍت مع عدد من األطراف اإلقليمية والدولية؛ لثنيها عن اتخاذ مواقف 

بة بالصفقة، أو لتعزيز موقفه  136ا الرافض لها.ُمرح 
  السعودي سلمان بن الملك ية، إن سرائيل، التابعة لوزارة الخارجية اإل"بالعربية إسرائيل"قالت صفحة

 David Rosen.137 الحاخام اليهودي دافيد روزين متعدد األديان يضم   عبد العزيز استقبل وفدا  
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 وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو ادعى Jack Straw نسقتا وتعاونتا  "إسرائيل"ان و، أن إير
اإليرانية في  -مباشرة في المجاالت العسكرية واالستخباراتية لتدمير العراق خالل الحرب العراقية 

ية من السالح إليران حينها ما قيمته سرائيل، حيث بلغت الصادرات اإلمن القرن الماضي الثمانينيات
 "إسرائيل"رى" على شاشة "التلفزيون العربي"، قال إن وفي حديث لبرنامج "وفي رواية أخ ملياري دوالر.

يران بدورها  منحت إيران معلومات عن مواقع عسكرية في غربي العراق، وقامت إيران بقصفها، وا 
 138الكثير من الصور لمفاعل تموز النووي العراقي، فقامت تل أبيب بتدميره. "إسرائيلـ"قدمت ل

 22/2/2020 ،السبت

 ب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن الحركة تعمل على مواجهة أكد نائب رئيس المكت
في لقاء مع قناة  ،وطالب العاروري  .ا  وسياسي ا  ووطني ا  ميداني ؛عبر ثالثة محاور "صفقة القرن "

األقصى، بأن يكون هناك توافق فلسطيني كامل للقيام بالعمل في هذه المحاور الثالثة للتصدي 
 139إلى ضرورة الذهاب إلى إجراءات عملية متفق عليها. ا  ، داعي"صفقة القرن ـ"ل
 ي، في منطقة باب األسباط، سرائيلاستشهد شاب فلسطيني، بعد إصابته من قبل جنود االحتالل اإل

وكان الشهيد قد أصيب بجروح بالغة الخطورة بعد  تعرضت سائحة أجنبية لإلصابة كذلك. فيما
 140حاولته تنفيذ عملية طعن.بزعم م ،إطالق جنود االحتالل النار عليه

  قبل ، دور ليبرمان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفدجبيتنا" أفي إسرائيلحزب " رئيسكشف
قائد المنطقة الجنوبية في الجيش و  ،Yossi Cohen الموساد يوسي كوهينجهاز رئيس  ،أسبوعين

في  ،وقال ليبرمان ركة حماس.إلى قطر ليطلبا من الدوحة مواصلة دعم حاإلسرائيلي هيرزي هاليفي 
 30/3/2020.141ي، إن القطريين كانوا يعتزمون وقف التمويل في سرائيلللتلفزيون اإل 12حديث للقناة الـ 

  إسرائيل"إن قرار  ،بوريل بجوزي الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبيقال" 
ن على أ بوريلوشدد  الدولتين. ل  يهدد حالقدس اتها غير الشرعية في شرقي مستعمر توسيع 

 إسرائيل، ونحث 1967االتحاد األوروبي لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود القدس قبل عام "
 142."على مراجعة قرارها

  أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين رفض مقترحات عسكرية تقدم بها  أحرونوتكشفت يديعوت
وأشارت  ية المتكررة على دمشق.سرائيلعلى الهجمات اإل ، بشأن الرد  سوريةقادة القوات الروسية ب

"القادة العسكريين الروس على األرض، المكلفين بإعادة بناء قوات النظام السوري، إلى أن 
ن "بوتين يتسامح مع إلى أ النظر الصحيفة لفتتو  ية".سرائيليعب رون عن رفضهم للهجمات اإل

 143."في الوقت الحالي ،ةشماليعبر الحدود ال ،يسرائيلالعمل العسكري اإل
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 23/2/2020 ،األحد
  وهي تمر عبر السياج الحدودي إلى المنطقة العازلة  ،يةإسرائيلأظهر مقطع فيديو مصور جرافة

ي إنهما لشابين كانا يحاوالن زرع سرائيلقال الجيش اإل ،"جثتين"في محيط قطاع غزة، متجهة نحو 
. وحاولت الجرافة سحب جثمان أحدهما عدة مرات، عبوة ناسفة عند الحدود شرق مدينة خانيونس

قبل أن تقوم بدفعه أكثر من مرة، من أجل أن يعلق باألسنان الحديدية للكف اآللي لها، وتجره 
التي تعهدت  ،واتضح الحقا  أن الشابين ينتميان لحركة الجهاد اإلسالمي معلقا  في الهواء.

ية، ونجح الفلسطينيون في نقله لمستشفى في غزة، باالنتقام. أما الشاب الثاني فبقيت هويته سر 
 144وهو يعاني من إصابات خطيرة.

  ية إسرائيلأعلنت حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية استشهاد اثنين من عناصرها في غارات
 145استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق.

 الفلسطينية المحتلة  غزة على األراضيقطاع من طلق أُ  صاروخا   20أن ي سرائيلأعلن الجيش اإل
وباركت حركة  منها. 10اعترضت منظومة الدفاع المضادة للصواريخ أن  ، مشيرا  إلى1948سنة 

 146ات غالف قطاع غزة.مستعمر خ نحو مدينة عسقالن المحتلة و ير واصالالجهاد اإلسالمي إطالق 
  في  ،يات أربعة كر مستعمر حي نوفي كرميم داخل اإلسرائيلي نفتالي بينيت  دفاعوزير الافتتح

منح  على هامش افتتاح الحي، إنه تم   ،وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن بينيت قال الخليل.
اكتمال التخطيط لذلك،  إلى أنه تم   ا  الضوء األخضر لتنفيذ مشروع "تطوير اإلبراهيمي"، مشير 
ستعمل على  "سرائيلإ"أن بينيت وأكد  وسيجري العمل على تنفيذه، ويشمل إقامة "مصعد" للمعاقين.

 147فرض السيادة في الخليل، بالرغم من أنها غير مدرجة في الخارطة الخاصة بخطة ترامب.
  مي كيلة، خالل مؤتمر صحفي، عن وجود تنسيق بين السلطة  الفلسطينيةكشفت وزيرة الصحة

 المسبب لمرض Coronavirus Novel لمواجهة فيروس كورونا المستجد "إسرائيل"الفلسطينية و
 148، مؤكدة أن هناك "موافقة سياسية على الموضوع".COVID-19 أو 19-كوفيد

  ه ي، ومن ضمنهم قائد سالح الجو األسبق سرائيلضابطا  متقاعدا  في سالح الجو اإل 540وج 
، طالبوه فيها بأن رؤوفين ريفليني، سرائيل، رسالة إلى الرئيس اإلAvihu Ben Nun أفياهو بن نون 

وأوضح الضباط في رسالتهم، التي حرصوا  .امين نتنياهو الحكومة المقبلةيحول دون تشكيل بني
هوها أيضا  إلى جميع أعضاء الكنيست، أنه ال يمكن أن يكون م ن يشك ل حكومة في  على أن ُيوج 

متهما  بالرشوة واالحتيال وخيانة األمانة، ويرسل الجيش إلى عمليات عسكرية وحروب،  إسرائيل
 149ءة مطلقة من المحكمة.إال في حال نال برا
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 24/2/2020 ،اإلثنين
   إلى أن ي نفتالي بينيتسرائيلاإل دفاعالي بنيامين نتنياهو، ووزير سرائيلح رئيس الوزراء اإللم ،

 األمين العامثنين، كان اغتيال اإل -الهدف من الهجوم قرب العاصمة السورية دمشق ليلة األحد 
د نتنياهو أنه ال يريد حربا  جديدة في المنطقة وال يهدف الجهاد اإلسالمي زياد نخالة. وأك حركةل

 150في اليومين الماضيين. الذي تم   القصفإلى حرب من 
  الفلسطينية محمود عباس، في رام هللا، لجنة التواصل الفلسطينية مع المجتمع  السلطةاستقبل رئيس

قد يكون  اييس، وعمال  العمل الذي تقومون به عمل وطني بكل المق"إن  عباسوقال  ي.سرائيلاإل
"أنا أقول إن  :عباسوأضاف  ."يكمل العمل الوطنيمحفوفا  ببعض الصعوبات والمشاكل، ولكنه عمل 

طرح ألول مرة هذا العمل،  1977هذا العمل نحن بدأناه منذ زمن طويل، ربما تعلمون أنه في عام 
من المجلس الوطني  رارا  أخذنا ق. وكان كثير من أعضاء المجلس الوطني ال يعرفون ماذا يجري 

 151ية اليهودية في ذلك الوقت، وأنه عمل وطني، ويجب أن نتابعه".ديموقراطباللقاء مع القوى ال

 ها العسكري على الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، انتهاء رد   ،أعلنت سرايا القدس
األمة العربية ووعدت السرايا الشعب الفلسطيني و  جريمتي االغتيال في خانيونس ودمشق.

على أي تمادي من قبل االحتالل على أبناء الشعب الفلسطيني  جهادها والرد   باالستمرار في
 152واألرض الفلسطينية.

  زبيرني ساندر  يديموقراطالأعلن السيناتور Bernie Sanders، النتخابات  المحتمل المرشح
اإلسرائيلية  -العامة األمريكية الشؤون أنه سيقاطع المؤتمر السنوي للجنة  ،كيةيالرئاسة األمر 

قائال  إن  ساندرزوأوضح  .American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)يباك( أ)
 في العيش بسالم وأمان. وكذلك الشعب الفلسطيني. وما زلت قلقا   ي له الحق  سرائيل"الشعب اإل

يعارضون الحقوق الفلسطينية يباك للقادة الذين يظهرون التعصب و إبشأن المنصة التي تتيحها 
 153ولذلك لن أحضر مؤتمرهم". ؛األساسية

  الفلسطينيين ، في إعالن صدر بإجماع أعضائه وبينها الواليات المتحدة ،مجلس األمن الدوليدعا
" إبقاء حظوظ السالم"و ،الذي ينص على إقامة دولتين فرص الحل   "تقويض"يين إلى عدم سرائيلواإل

 154وفلسطين. "إسرائيل"هما  "بالتفاوض مبني على إقامة دولتين لحل  لدعم "االمجلس وأكد  قائمة.
 في  ا  فلسطينيمتظاهرا   19أن مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان  -منظمة بتسيلم  تكشف

وا البصر في عين واحدة خالل العامين األخيرين، نتيجة إطالق قوات االحتالل  قطاع غزة فقد 
أن أكثر  ،افي تقرير له ت،وأضاف مقربة من الشريط الحدودي في غزة.الرصاص صوبهم على 

جريح جراء إصابات  2,400ونحو  ،جريح بالذخيرة الحية 8,000ونحو  سقطوا، شهيد 200من 
 155جريح جراء إصابات قنابل الغاز. 000,3ونحو  ،األعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط
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 25/2/2020 ،الثالثاء
   وحدة استيطانية  3,500ي بنيامين نتنياهو بأنه أصدر تعليمات لبناء سرائيلإلح رئيس الوزراء اصر

 القدس المحتلة، ما يعني شق  شرقي ة معاليه أدوميم و مستعمر الواقعة بين  ،E1أو  1إي في منطقة
ومنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة، وقال إنه عندما يتحدث  ،الضفة الغربية إلى شقين منفصلين

قاسية ال يتوقع أن تقبل بها القيادة الفلسطينية، مثل سحب  طينية إنما يضع شروطا  عن دولة فلس
 156دولة يهودية. "إسرائيلـ"واالعتراف ب ،المحكمة الجنائية الدولية في الهايالدعاوى من 

  الشباب الفلسطيني، وأن  سنة ستكون  2020 سنةن إ محمد اشتيةالفلسطيني رئيس الوزراء قال
الشباب الفلسطيني في مختلف القضايا، وبمشاريع  لدعممليون دوالر  100لغ الحكومة رصدت مب

157.هذه السنةلهم ستبدأ 
 

 في مقابلة مع وكالة سبوتنيك إسماعيل هنية، نفى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
Sputnik أو ،وأنه سوف يستقر في تركيا ،إلى قطاع غزة هعودت، ما ورد من تسريبات حول عدم 

جولته الخارجية "هو بحث التطورات في ن ضمن أهم أهداف هذه الزيارات إ هنية الوق قطر.
وتعزيز العالقات الثنائية مع هذه الدول  ،ومواجهة محاوالت تصفيتها ،المتعلقة بالقضية الفلسطينية

 158ومتابعة أوضاع الفلسطينيين". ،ومكوناتها
  خطة  إسرائيلأعدت ": ث اإلسرائيلية )مكان(لهيئة الب، زيوفال شتاينت اإلسرائيليوزير الطاقة قال

من أجل إسقاط حكم حركة حماس وتدمير  ،شاملة للسيطرة على كامل قطاع غزة لعدة أسابيع
 159."مشكلة غزة ستكون دائما  "بأن  زشتاينتوأفاد  ."إذا لم يكن هناك خيار آخر ،صناعة الصواريخ

   ة أراضي الجئين فلسطينيين، باالستناد حول ملكي با  س  و  مح   أطلقت مؤسسة ياسر عرفات نظاما
بحسب ناصر القدوة، رئيس مجلس  ،ويشمل النظام لسجالت لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة.

إدارة مؤسسة ياسر عرفات، نحو مليوني وثيقة، وُيتيح الوصول إلى معلومات مهمة وأساسية تتعلق 
 160."إسرائيل"، وتسيطر عليها 1948 سنةنيون بوثائق ملكية األراضي التي تركها الالجئون الفلسطي

 26/2/2020 ،األربعاء

 ية بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية غير مريكاأل أمازون ت الحكومة الفلسطينية شركة طالب
جاء ذلك عبر  العادلة، والتي تندرج ضمن دعمها للنشاط االستيطاني المخالف للقانون الدولي.

موقعة من وزير المالية شكري بشارة، ووزير االقتصاد الوطني خالد  ،الشركة إلىرسالة موجهة 
ية في سرائيلعلى قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستعمرات اإل العسيلي، ردا  

 161.الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها اإللكتروني
 حتى حينه،  (19 -كوفيد ) كورونا قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطين خالية من فيروس

فحصا  لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختبر الصحة العامة المركزي،  83وذلك بعد إجراء 
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دول ومناطق من دخول  9وقررت الوزارة منع السياح والزوار القادمين من  وكانت جميعها سلبية.
والعراق،  ،وسنغافورة ،ومكاو ،وكوريا الجنوبية ،وهونغ كونغ ،الصين :األراضي الفلسطينية، وهي

يران، و   162، ولبنان.سوريةوا 
 ي أعاد السماح بالصيد سرائيلقال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة إن االحتالل اإل

وذكر أن الشهر الحالي شهد تالعبا  من قبل االحتالل  أميال فقط. 6داخل البحر على مساحة 
مرات، إضافة لمواصلة االعتداء  6ر وبدل بها نحو غي   بالقرارات المتعلقة بمسافات الصيد، حيث

 163على الصيادين خالل عملهم.

  العرب  ي ضد  إسرائيلمنشور تحريضي  ألف 95أعلن المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي أن
 ثانية. 64بمعدل منشور كل  ،عبر مواقع التواصل االجتماعي ،2019 خالل سنةوالفلسطينيين سجلت 

إلى أن التحريض والعنصرية في شبكات التواصل  ، التي أعدها المركز،تائج الدراسةوتشير ن
 164.يتينسرائيل، وصلت ذروتها خالل الجولتين االنتخابيتين اإل2019 سنةية لسرائيلاالجتماعي اإل

 الد أثناء مناظرة متلفزة، أنه سيراجع قرار إدارة الرئيس دون في ،زبيرني ساندر  األمريكي أكد السيناتور
أعرب ساندرز عن فخره من جهة أخرى، و  ترامب نقل السفارة إلى القدس إذا انتخب رئيسا  للبالد.

عنصري رجعي بأنه "هجوما  حادا  جديدا  على بنيامين نتنياهو، واصفا  إياه  شن   بأصوله اليهودية، ثم  
ط يجب أن تضمن بشكل أعتقد أن سياساتنا الخارجية في الشرق األوس" :قائال   وتابع ."يدير البالد

 165."، إال أنه ال يمكن تجاهل معاناة الشعب الفلسطينيإسرائيلتام حماية استقاللية وأمن 
  عسكرية لضرب  خطةعن وجود ، (كاحول الفان) أزرق أبيض بني جانتس، رئيس تحالفكشف

رار : "نمتلك هذا الخيار وسنحتفظ به، وسنعمل باستمجانتسوقال  المنشآت النووية في إيران.
 166على الحفاظ عليه، ألننا قد نضطر الستخدامه في يوم من األيام".

 27/2/2020 ،الخميس

  قياديا  أوروبيا  سابقا ، بمبادرة من وزير الخارجية الدنماركي السابق وأمين عام الجمعية  50وق ع
"صفقة  ، رسالة مفتوحة تشب هMogens Lykketoft العامة لألمم المتحدة سابقا ، موينز لوكاتوفت

ومن بين المشاركين في  القرن" بأنها أقرب إلى نظام الفصل العنصري وشبيهة بالجبنة السويسرية.
 North Atlantic )الناتو( الرسالة، مفوضون ووزراء سابقون وأمين عام حلف شمال األطلسي

Treaty Organization (NATO) هها الموقعون عليها إلى زمالئهم في مناصبهم  األسبق، ووج 
ويرى الساسة األوروبيون السابقون، أن الخطة  الحالية، كرد  على مشروع ترامب )صفقة القرن(.

 167.ية "تقدم للفلسطينيين وضعا  يكونون فيه تحت االحتالل"مريكاأل
  محمود عباس قرارا  يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد  يةفلسطينالسلطة الأصدر رئيس

 168حافظ عزام الشوا.الفلسطينية، برئاسة الم
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   رام هللا، ثالث اتفاقيات دعم مقدم من  في، في مكتب رئيس الوزراء، الفلسطينية عت الحكومةوق
  169إيرلندا وفرنسا، لصالح قطاع المياه في قطاع غزة والضفة الغربية.

  170الجانب الفلسطيني. إلىية عن استئناف تصدير العجول سرائيلعلنت السلطات اإلأ 
  عن البدء بتنفيذ مشروع إعادة إنشاء أكثر من  الفلسطينية العامة واإلسكان شغالاألأعلنت وزارة

 .2014 صيفي على قطاع غزة سرائيلوحدة سكنية، للمهدمة بيوتهم خالل العدوان اإل 270
ماليين دوالر، بتمويل من السعودية عبر الصندوق  10وأوضحت الوازرة أن قيمة المشروع بلغت 

 171السعودي للتنمية.
 في حركة حماس حملة "الوفاء لشهداء فلسطين"، والتي زارت  العامةختتمت دائرة العالقات ا

ألف عائلة شهيد في جميع محافظات قطاع غزة. وقال عضو دائرة العالقات  11خاللها نحو 
من جميع  ،إن الحركة زارت كل عائالت شهداء غزة، العامة في حركة حماس هاني اسليم

 172على مدار األسابيع الماضية. ،ال استثناءالفصائل الفلسطينية ب

   مليون دوالر بحجة أنها محولة  4باالستيالء على مبلغ  ا  قرار اإلسرائيلي نفتالي بينيت  دفاعوزير الع وق
في تغريدة له عبر تويتر، إن تلك األموال حولت  ،ن بينيتوبي   من إيران إلى حركة حماس في غزة.

 173إلى أنها أموال منقولة من الحكومة اإليرانية. ا  مشير  ،ء عليهاوتقرر االستيال ،عبر مكتب صرافة
 وحدة استيطانية  1,800ية الضوء األخضر لخطة تقضي ببناء نحو سرائيلاإل دفاعأعطت وزارة ال

وحدة  1,776أن القرار يشمل بناء  نفتالي بينيت دفاعوأعلن وزير ال جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
ة إيلي، عالوة على مستعمر وحدة جديدة في  620دقة على الخطة العامة لبناء استيطانية، والمصا

وتعهد بينيت بمواصلة األنشطة  ة شفوت راحيل.مستعمر وحدة أخرى من المقرر بناؤها في  534
 174حسب صحيفة جيروزاليم بوست.بوعدم تسليم أي شبر من األرض للعرب،  ،االستيطانية

  روت، حملة "العودة.. حقي وقراري"، بحضور شخصيات رسمية بي اللبنانيةانطلقت في العاصمة
وأهلية لبنانية وفلسطينية، تحت رعاية رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الوزير السابق حسن 

وأعلن المدير العام لمركز العودة الفلسطيني، طارق حمود، خالل مؤتمر صحفي،  منيمنة.
العودة لالجئين الفلسطينيين في لبنان، في  للتأكيد على حق   والتي قال إنها تأتي ،انطالق الحملة

 175المحاوالت األمريكية لشطبه من خالل "صفقة القرن". ظل  
  العمل حزبقال رئيس Labor Party عمير بيرتس ، يسرائيلاإلAmir Peretz ،نه "يجب علينا إ

هو  د عباسالرئيس الفلسطيني محمو ن أضاف بيرتس أو  قطع المحادثات مع حركة حماس.
 176".إسرائيل"مصالح  الوجهة الوحيدة للتحدث معه، فيجب قطع كل المحادثات التي تأتي ضد  

  أن الوكالة تواجه أزمة مالية غير  ،ألونرواوكالة ااإلعالمي ل المستشار ،عدنان أبو حسنةأعلن
الدعم قد تؤثر في برامجها وعملياتها في مختلف المناطق حال عدم توفير  ،مسبوقة منذ عقود
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مليون دوالر من  299حتى اللحظة هناك وعود بمبلغ " :موضحا  أبو حسنة أضاف الالزم لها. و 
177."مليون دوالر 125وصل منها فقط  ،2020للعام  ]دوالر[ ميزانية قدرها مليار وأربعمئة مليون 

 

   ين مليون دوالر لدعم احتياجات الالجئ 22.4اتفاقية بقيمة  ونروااألووكالة  عت اليابانوق
 178.في مناطق عمليات الوكالة الخمس الفلسطينيين

  حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض ، على قرار مكافحة باإلجماعوافق البرلمان النمساوي
 توجهاتهاالحكومة إلى "مواجهة  البرلمان دعاكما  واعتبارها "ال سامية". ،العقوبات )بي دي أس(

أي نوع من الدعم المالي أو غيره للمنظمات التي تروج  ووقف ،بحزم ومكافحة معاداة الصهيونية
، أصدرت حركة المقاطعة بيانا ، دانت فيه "القرار ذلكوتعقيبا  على  ."ألفكار حركة المقاطعة

 179المعادي للفلسطينيين الصادر عن البرلمان النمساوي".

 28/2/2020 ،الجمعة

  ماكور ريشون قابلة مع صحيفة ي بنيامين نتنياهو، في مسرائيلحكومة اإلالأعلن رئيس
Makor Rishon  غور األردن وشمالي البحر  ، أنه بحال فوزه في االنتخابات، فإن قرار ضم

الميت، سيتم مباشرة وفي األشهر القريبة لالنتخابات. وأوضح نتنياهو أنه ال يأبه للتهديدات 
نا، فأنتم ترون في يدات ال تهم  ، قائال : "التهدا  على إعالن خطوة الضم  األردنية والفلسطينية رد  

أننا قمنا بالدفع قدما  بمشاريع كثيرة لبناء ، األيام األخيرة، واستمرارا  لالقتراحات في واشنطن
 180".آالف الوحدات السكنية في الضفة الغربية

  خالل األشهر  سوريةإنهم يهدفون إلى إبعاد إيران عن  اإلسرائيلي نفتالي بينيت دفاعوزير القال
عن تصعيد الهجمات  في مقابلة مع صحيفة جروزاليم بوست، ،وكشف بينيت المقبلة. 12الـ 

 181.سوريةقال إنها إليران في  ،ية على أهدافسرائيلالجوية اإل
  ي فعاليات ومسيرات سلمية ضد  سرائيلفلسطينيا ، خالل قمع قوات االحتالل اإل 231أصيب نحو 

المحتلة، تزامنا  مع اندالع مواجهات بين الشبان االستيطان في عدة مناطق من الضفة الغربية 
وقوات االحتالل، كان أشدها في جبل العرمة المهدد باالستيطان، الواقع في بلدة بيتا جنوبي 

 الخميس ييومخالل  عنبشجرة  580 على صعيد آخر، قطع مستوطنون  نابلس شمالي الضفة.
 182.جنوب بيت لحم ، في أراضي بلدة الخضر،28/2/2020الجمعة و  72/2/2020

  الجزيرة، عن وجود قنوات قناة في مقابلة مع  ،ديفيد فريدمان "إسرائيل"السفير األمريكي لدى كشف
 "لسالمـ"اية لمريكاتصال خلفية مع قيادات فلسطينية ومع الحكومة الفلسطينية بشأن الخطة األ

 هناك :صريحاته تلكفي ت ،فريدمان حكومة وفصائل. وقال ،التي رفضتها األطراف الفلسطينية
 "ال قائال : وحتى مع الحكومة الفلسطينية". وأضاف ،"قنوات اتصال خلفية مع قياديين فلسطينيين
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بأن بعض جوانب هذه الخطة جيد  عتقد أن هناك اعترافا  أ أريد أن اعترض طريق ذلك، لكن 
 183ة".الدولتين، وهناك عاصمة في القدس الشرقي للفلسطينيين، لنكن واضحين، مثل حل  

 29/2/2020 ،السبت

 " دور ليبرمان نتنياهو بالنفاق في التصريح بنيته فرض سيادة ج" أفياسرائيل بيتنإاتهم رئيس حزب
 بضم   وأكد ليبرمان أن نتنياهو الذي تعهد مرارا   على غور األردن وشمال البحر الميت. "إسرائيل"

في  هللا الثاني بعدم نيته المضي قدما  الملك األردني عبد  غور األردن بعد االنتخابات، أبلغ سرا  
تطبيق هذا الوعد. وقال ليبرمان: "أعلم من مصدر موثوق أن نتنياهو بعث برسالة إلى العاهل 

 184".ولن يكون هناك ضم   ،مخصصة لالنتخابات فقط األردني مفادها أن تصريحات الضم  
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