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 اليوميات الفلسطينية
 2020 مارس /آذار

 1/3/2020 ،األحد

  ولكننا قادرون على  ،محمود عباس "إننا نمر بصعوبات كبيرة يةفلسطينال السلطةقال رئيس
غزة والضفة الغربية قطاع رفضه القاطع إجراء انتخابات في على التأكيد  عباسد وجد   تخطيها".

"صفقة العصر" موجودة على الطاولة لن تكون  على أنه ما دامتعباس د وشد   دون القدس.
 1.هناك مفاوضات

   مساحات شاسعة من الضفة الغربية  ي بنيامين نتنياهو بضم  سرائيلد رئيس الوزراء اإلتعه
أجرتها معه اإلذاعة في مقابلة  ،وقال نتنياهو إذا أعيد انتخابه. "في غضون أسابيع"المحتلة 

جزاء أخرى من الضفة الغربية في رأس أولوياته من ردن وأغور األ ية العامة، إن ضم  سرائيلاإل
 يعتزم القيام بها، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. "مهامات كبرى فورية 4"بين 

 2."سيحدث ذلك في غضون أسابيع أو شهرين كأقصى حد  ": نتنياهووأضاف 
 ك بن دافيدابار ي سرائيلنقل الصحفي اإل Barack Ben David، بني جانتس،عن  ،تغريدات على تويتري ف 

اإلسرائيلية  -الشؤون العامة األمريكية ، قوله أمام لجنة رئيس تحالف أزرق أبيض )كاحول الفان(
ب خطة سالم واعدة، وهي خطة واضحة بشأن ت فرصة للسالم، لقد قدم الرئيس ترام"لن أفو   :)أيباك(

واليتي كرئيس للوزراء، ، ومنذ اليوم األول من ية واالحتياجات األمنيةسرائيلواقع األراضي اإل
: "سأعمل مع شركائنا في قائالا  جانتس وأضاف مع أي شخص يريد السالم". إسرائيلستتواصل 

3السعودية ودول الخليج لتعزيز السالم".وسأسافر إلى المملكة العربية  ،المنطقة، األردن ومصر
 

  تافورأنهت كتيبة Tavor مناورة عسكرية تحاكي  ،ة في جيش االحتاللفي لواء الضفة الغربي
العبرية أن  السابعة وأوضحت القناة ات في جبل الخليل.مستعمر سيناريو عمليات تسلل إلى ال
 4ات هناك.مستعمر ستعداد ألي حدث قد يتحقق، ملل تسلل إلى الالمناورة تأتي من أجل ضمان اال

 صحيفة معاريف: إن في  نشرته ، بمقالية السابقسرائيلرئيس الحكومة اإل ،قال إيهود أولمرت
 صديقاا  ن زعيماا ، ألنه كاوعميقاا  شديداا  "وفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك سببت لي حزناا 

بالقول بأن "الوضع اليوم اختلف مع وريله الطبيعي عبد الفتاح السيسي، أولمرت وختم  ".سرائيلإل
من السلطة، وأعاد النظام المصري ألصحابه الذي طرد اإلخوان المسلمين بالقوة العسكرية 

مباركة خاصة، في المجال السياسي، ويحتاج منا إلى  إسرائيلالطبيعيين، ويواصل تعاونه مع 
 5".ألنه االبن الشرعي لنظام مبارك

 وضعهم في الحجر الصحي خشيةا  تم   اا يإسرائيل 5,630ية أن سرائيلذكر متحدث باسم وزارة الصحة اإل
العبرية إن  12لقناة وقال المتحدث في حديث  .(19)كوفيد  كورونا المستجدبفيروس من إصابتهم 
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في مراكز اقتراع خاصة بهم.  2/3/2020 لنينيوم اإلتي ستجري وتون في االنتخابات الأولئك سيص
 6.سبعةإلى أن المصابين عددهم فقط  مشيراا  ،يين للتوجه لالنتخابات بدون أي خوفسرائيلاإل اا داعي

  مستوطناا  1,685قريره الشهري، أن أكلر من األزهر لمكافحة التطرف، في ت مرصدكشف
2020.7   فبراير /شباطصهيوني اا اقتحموا ساحات المسجد األقصى، خالل شهر 

 

   أسيرة يقبعن في سجن الدامون  40أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحررين بأن
 8والمعيشية والصحية. على مختلف المستويات اإلنسانيةاسية ي يعانين من ظروف صعبة وقسرائيلاإل

 فتية فلسطينيين "حاولوا التسلل" من حدود شرق المنطقة لاللة ي مقتل سرائيلأكد االحتالل اإل
من  اا رسمي اا غوأوضح االرتباط الفلسطيني أنه تلقى بال .21/1/2020 فيالوسطى لقطاع غزة 

مد هاني أبو منديل، وسالم زويد نعامي، اللاللة وهم: مح باستشهاد الفتية يلسرائياإلالجانب 
 9ومحمود خالد سعيد.

 جنوب  ،واصل مستوطنون لليوم اللالث على التوالي، تقطيع األشجار في أراضي بلدة الخضر
10شجرة. 780 شجار التي استهدفت بالقطع إلىبيت لحم، ليرتفع بذلك عدد األ

 

 هي في أدنى  "إسرائيل"ردن اليوم مع إن عالقات األعمر الرزاز  األردني قال رئيس الوزراء
م مستويات لها منذ توقيع معاهدة السالم بين البلدين؛ نتيجة اإلجراءات األحادية الجانب التي تقو 

وأشار  مقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس.انتهاك حرمة الباإلضافة إلى  "إسرائيل"بها 
إلى أن معاهدة السالم بين البلدين، يمكن أن  ،كيةياألمر  شبكة سي أن أنفي مقابلة مع  ،الرزاز

 11تدخل في حالة من الجمود العميق، "وبالتالي فهي بالتأكيد معرضة للخطر".

 يسكيديليكس تشأعلن في Felix Tshisekedi، خالل خطاب له أمام ية، ديموقراطرئيس الكونغو ال
بلوماسية مع يعن إعادة العالقات الد، (اإلسرائيلية )أيباك -الشؤون العامة األمريكية لجنة 

 12، وفتح سفارة من جديد في تل أبيب، وتعيين سفير لها."إسرائيل"
 2/3/2020 ،اإلثنين

  كشفت مصادر عن مخطط خطير يجري الترويج له في بعض المحافل واألوساط السياسية
األقصى المبارك دون هدم ية، مؤخراا، باعتباره مخططاا معتدالا لتقسيم المسجد سرائيلوالدينية اإل
رفة، التي ُتعد  بؤرة لهيكل دون هدم قبة الصخرة المشن اعتماده "كحلٍّ وسط" لبناء امباٍن، ويمك

وحسب المصادر يدعو هذا المخطط إلى بناء الهيكل المزعوم في  ذلك الهيكل المزعوم ومركزه.
ويقتطع الساحة الشمالية  شمال صحن الصخرة المشرفة مع اإلبقاء عليها للمسلمين دون هدمها،

وازية لباب الرحمة، غرب(، حسب البوابة السفلية المقامة البناء بشكل مستطيل )شرق بالكامل إل
اقتطاع أكلر من للث مساحة المسجد األقصى المبارك في المرحلة اأُلولى من  بحيث يتم  

 13تغيُّر.االحتالل والسيطرة، ليبقى المسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة دون أي 
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 استراتيجية حماس قائمة على ضرورة  ماس إسماعيل هنية إنل رئيس المكتب السياسي لحركة حقا
: "قد منا الكلير من التنازالت الفضائية الميادينقناة في حديث إلى  ،أضاف هنيةو الوحدة الفلسطينية. 

ت عامة، اء انتخاباخيارات. الخيار األول إجر أربعة  للوصول إلى رؤية فلسطينية واحدة، وعرضنا
ام اهلل، ليتمكن الجميع من المشاركة، المجلس الوطني الفلسطيني خارج ر والخيار اللاني انعقاد 

والخيار اللالث هو إمكانية عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني في القاهرة، أما الخيار الرابع فهو أن 
ال بحركة صاولت االت"واشنطن ح عن أن كشف هنيةو  تؤلف حكومة وحدة وطنية فلسطينية".

14.يةمريكأي اتصاالت سرية مع اإلدارة األ حماس رفضعلى  داا مشدحماس ونحن رفضنا"، 
 

 برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية،  ،كشفت حركة حماس تفاصيل زيارة وفد الحركة
قالت إلى العاصمة الروسية موسكو ولقائه بوزير الخارجية سيرجي الفروف، ومسؤولين آخرين. و 

من قيادة الحركة ضم  كالا من نائب رئيس الحركة صالح  الحركة، في بيان صحفي، إن هنية ووفد
العاروري، ورئيس الحركة في إقليم الخارج ماهر صالح، ورئيس مكتب العالقات الدولية موسى 

 في إطار زيارة تستغرق عدة ،1/3/2020األحد  ،أبو مرزوق وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو
15أيام.

 

 خالل  مرة 20إن االحتالل اقتحم المسجد األقصى  الفلسطينية قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية
نع ، بينما مخالل صالة فجر الُجمع ، وواصل االعتداء ومالحقة المصلين2020فبراير  /شباط

 2020.16فبراير  /شباطوقتاا، خالل  49هيمي رفع األذان في المسجد اإلبرا
  ي والفلسطيني أن حاالت االعتقال التي نفذها جيش سرائيلاسات الشأن اإلالقدس لدر ذكر مركز

، بلغت 2020 فبراير /شباطس المحتلتين، خالل االحتالل في مختلف مناطق الضفة الغربية والقد
ضح المركز وفق ما جاء في دراسة إحصائية أعدها بهذا الخصوص، أن . وأو حالة 352

سيدات، وأن مدينة القدس تصدرت قائمة المناطق التي نفذ فيها  10و طفالا  52االعتقاالت طالت 
 17معتقل. 101بـ  2020فبراير  /شباطواسعة في  اعتقاليةاالحتالل حمالت 

   ألونروا، من مغبة عدم الحصول على وكالة الالمستشار اإلعالمي  ،ر عدنان أبو حسنةحذ
على عمل هذه  المقبلة، كون ذلك سينعكس سلباا التمويل الالزم من المانحين، خالل الفترة القليلة 

يدفع موال إضافية من الدول المانحة سأن عدم الحصول على أأبو حسنة  وأكد المنظمة الدولية.
، بسبب العجز المالي الكبير الذي تواجهه هذه "الخطة البديلة"ق باألونروا للذهاب نحو تطبي

 أبو حسنة ولفت ، بسبب قلة أموال المانحين.1949 سنةالمنظمة، ولم يسبق أن عاشته منذ تأسيسها 
حتى  لياا مليار دوالر، وصل منها عم 1.4قدرها إلى أن منظمته وضعت ميزانية لهذا العام  النظر

18.مليون دوالر 125اللحظة 
 

 جو بايدن رأى Joe Bidenتقنية الدائرة في خطاب عبر ، ، المرشح المحتمل للرئاسة األمريكية
 اإلسرائيلية -العامة األمريكية  الشؤونلجنة أمام  ،Video Conferenceلقة فيديو كونفرنس التلفزيونية المغ
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 ن ليس هناكأن "رؤية ترامب للسالم ما هي إال حيلة سياسية بهلوانية رخيصة، حيث أ ،)أيباك(
 19".للتوصل إلى حل   العمل معاا إال يين سرائيلللفلسطينيين واإل بديالا 

  إيفان دوكي الكولومبيأعلن الرئيس Ivan Duque،  الشؤون لجنة كلمة ألقاها في مؤتمر خالل
واشنطن، عن نيته فتح مكتب تجاري مختص باالبتكار في  سرائيلية )أيباك(اإل -األمريكية العامة 

، "إسرائيل"التوصل التفاقية تجارة حرة مع  ذلك أن الهدف من اا وضحم .االقتصادي في القدس
 20الصادرات.ويع عم المبادرات التجارية وتنوالتوقيع على اتفاقية لد

  غربي ، عند خروجه من صندوق اقتراع بالقرب من بيته في يس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلينرئالقال
. ولكنني لألسف، ال احتفالياا  ية تكون مهرجاناا قراطمو دياالنتخابات عموماا في الدول ال"إن  :القدس

ر لقيل بالحزن، بل بالخجل. فنحن ال نستحق شعو  ي  أشعر بأي أجواء احتفالية هذه المرة. لد
فهذه هي المرة اللاللة التي نذهب فيها إلى قائالا: " ريفلينوأضاف  ."التعامل معنا بهذا الشكل
لقد جرت المعركة االنتخابية ... باب واهيةون حاجة، ألسشهراا، من د 11االنتخابات في غضون 

21".القذارة حد   ها إلىهذه المرة في أجواء رهيبة. تدهورنا في
 

 3/3/2020 ،الثالثاء

 نبيل أبو ردينة إن نتائج االنتخابات  السلطة الفلسطينية قال الناطق الرسمي باسم رئاسة
ن للتعامل مع أي ننا مستعدو إ" :تصريح لهوأضاف أبو ردينة في . ية هي شأن داخليسرائيلاإل

ارات الشرعية الدولية، إلقامة ل القائم على قر م العادل والشاملوصول للسالية تلتزم باإسرائيلحكومة 
22".1967الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 

 

 سي الجانب الرو  عرض على نهإ ،حركة حماسالمكتب السياسي لس رئي ،قال إسماعيل هنية
لقناة روسيا اليوم وأكد هنية  .خيارات للمصالحة لنقلها إلى الحكومة الفلسطينية في رام اهللأربعة 

إن الوحدة الفلسطينية ضرورة ملحة لمواجهة صفقة  ،عبر برنامج قصارى القول، (RT)آر تي 
وغير جادة بتنفيذ  ،عدوانتبادر بال "إسرائيل"على غزة غير قانوني و إلى أن الحصار القرن، مشيراا 

 المسؤولين عنها للمحاكمة.تقديم ويجب  ،بجرائم حرب متقو  "إسرائيل"أن  االتفاقيات، موضحاا 
 23أن العالقة مع مصر ركن متين ويجب المحافظة عليها. على هنية دشد  و 
   مقبلة  ومةنضمام ألي حك، شروط حزبه لال"بيتنا إسرائيل"زعيم حزب  ،ليبرمان أفيجدورد جد

 ،يبرمانوقال ل ، وهي ذاتها التي استخدمها في الجوالت األخيرة من االنتخابات."إسرائيل"في 
لحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، طالما أن أحزاب  في تغريدة له عبر تويتر، إن حزبه لن ينضم  

 United Torah (ةيهدوت هتورا) يهود التوراةو  Shas طرفة شاسالمت Haredim الحريديم

Judaism، .بأن تكون  اا على أن حزبه لن يسمح أيض ليبرمان وأكد مشاركة في تلك الحكومة
 24ة.انتخابات رابع هناك
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  ر من غي  ية قادمة لن تإسرائيلقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن هوية أي حكومة
لي ؤلر في المسار النضايجب مقاومته، ولن ت احتاللياا  كياناا  طبيعة الصراع مع المحتل، واعتباره

 25والكفاحي لشعبنا حتى دحر هذا االحتالل.
 لمعهد استطالعات  %، وفقاا 64.8ية ات الكنيست في البلدات العرببلغت نسبة التصويت في انتخاب

لسابقة، في التصويت في االنتخابات ا، وارتفعت بذلك عن نسبة Statnet Institute ستات نت
احتساب هذه النسب بموجب نتائج التصويت  تم  يو  %.59.3غت لبالتي ، و 2020 سبتمبر أيلول/
 26المختلطة.بلدة عربية، وال تشمل المدن  144في 

  رائيلسإـ"مليار دوالر ل 2.4أسلحة محتملة بقيمة  كية على صفقةيصادقت وزارة الخارجية األمر" ،
بها من وما يتصل  ،KC-46 أو 46-كيه سي لماني طائرات حربية من طراز إلىتشمل ما يصل 

ت ولعمليا ،صممت لنقل المعدات العسكرية ،حربيةال Boeing نوع بوينغمن هي طائرة ، و داتمع
 27.د بالوقود جواا التزوي
 4/3/2020 ،األربعاء

 من مجمل 99بعد بدء فرز المغلفات المزدوجة، وفرز  23 ت الكنيست الـأظهرت نتائج انتخابا %
بفارق لاللة ، تحالف أزرق أبيض )كاحول الفان(على  متقدماا  ،الليكود ر حزبتصد  األصوات، 

التي أعلنت عنها  ،ائجللنت ووفقاا  .مقعداا  58 بواقع اليمينأحزاب فيما يتفوق معسكر مقاعد برلمانية، 
تحالف أزرق أبيض )كاحول ، و مقعداا  36، حصل الليكود على اإلسرائيلية ات المركزيةلجنة االنتخاب

يهدوت و مقاعد،  7" اسرائيل بيتنإ"و ،مقاعد 9شاس و ، مقعداا  15 مشتركةالقائمة الو ، مقعداا  33 الفان(
 28مقاعد. 6" إلى اليمين"ومقاعد،  7يرتس" م -يشر ج -"العمل وتحالف مقاعد،  7 ةهتورا

  في مؤتمر صحفي بمبنى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماسقال ،
 ة"نحن تواجدنا في سوري :"Rossiya Segodnya روسيا سيغودنياالمجموعة اإلعالمية الدولية "

توجد أي سياسة أو أي قرار لدى حركة  سنوات وهذا تاريخ ال يمكن أن ننساه، وال 10لمدة 
لها أي ذيول في  ولم تبق   ةاط في المسألة السورية، وحماس خرجت من سوريحماس لالنخر 

لب أو قبل إدلب أو في اللورة ، وأنفي كلياا وجود أي مقاتلين أو شهداء لحماس في إدةسوري
 29أن حماس مع وحدة األراضي السورية. هنية كما أكد السورية".

   بة إيمان الخطيب، وهي أول امرأة محجبة تدخل الكنيست، رسالة العربية الُمنتخهت عضو الكنيست وج
 إلى أنهم، مشيرة "إسرائيل"العرب في  وعنصرية" ضد   إلى بنيامين نتنياهو بالقول، "كفاك تحريضاا 

 30مرابطين".يدرك، أننا لسنا مخزن أصوات بل  "على نتنياهو أن :وقالت الخطيب "سينتزعون حقوقهم".
 /فبراير  بي نت معطيات نشرتها الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الضفة الغربية، أن شهر شباط

ورصد التقرير  ي ومستوطنيه.سرائيلقد شهد تصاعداا كبيراا في اعتداءات االحتالل اإل 2020
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صابة أكلر  ،طينيينلسف 7د ا، أبرزها استشهاا انتهاك 2,869والمستوطنين ارتكاب قوات االحتالل  وا 
حالة اعتقال، بينها أطفال ونساء وأسرى  436بأن التقرير وأفاد  ي.إسرائيلبرصاص  600من 

اجز اللابتة د الحو بلغ عدو  .الفترة ذاتهاخالل  تمتمحررون في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، 
طنين المقتحمين و دد المستوقد بلغ ع .اا حاجز  346اطق مختلفة من الضفة والقدس والمؤقتة في من

 1,702.31 اا يوم 21خالل  األقصى للمسجد
 5/3/2020 ،الخميس

  د كوشنر جار ، أن 13ية سرائيلاإل التلفزةذكرت قناةJared Kushner مستشار الرئيس األمريكي ،
أن عدداا من الدول العربية تبنى مواقف  خمجلس الشيو ، أبلغ لجنة الخارجية في وصهرهالد ترامب دون

 الذي وقف ضد   ،االتحاد األوروبي كوشنر هاجمفي حين  كية.ياألمر  "صفقة القرن"خطة  إيجابية من
32ها باءت بالفشل.إلى أن محاوالت تمرير قرار في مجلس األمن ضد  النظر الخطة، الفتاا 

 

  سلمواجهة فيرو البدء بإجراءات تنفيذ حالة الطوارئ  اشتيةمحمد فلسطينية لاالوزراء أعلن رئيس 
33كورونا.

 

 تغيير بتوزيع عن نهاية فرز األصوات، مؤكدةا أنه ال اإلسرائيلية لنت لجنة االنتخابات المركزيةعأ 
قتراع صناديق ا 6وذكرت اللجنة أنه تبق ى " األحزاب.المقاعد التي حصلت عليها الُكتل أو 

ية عبر موقعها سرائيلاإل 12، بحسب ما أوردت القناة انتخابي صوت 5,500لنائية" تحوي است
. فيما ، اا مقعد 58ند وبحسب النتائج، استقرت كتلة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، ع اإللكتروني 

تركة على فيما حصلت القائمة المش، مقعداا  40، عند انتسبني جاستقر ت الكتلة التي يرأُسها، 
 34مقاعد. 7 على "اسرائيل بيتنإ"وألف صوت(،  580)نحو  مقعداا  15

  إنها لن تتفاوض  ،23في ختام اجتماعها األول بعد انتخابات الكنيست الـ  ،كةقالت القائمة المشتر
عضو الكنيست من تشكيل  منعيقانون  مشروعحول  تحالف أزرق أبيض )كاحول الفان(مع 

أنه ليس طبعة نسخة األصل تحالف أزرق أبيض قبل أن يلبت فساد، الب حكومة إذا كان متهماا 
، أنها ترفض محاولة "القدس العربي"س لـالمشتركة منصور عبا. وأوضح النائب في عن الليكود

 وتنتظر منه أفعاالا  ،مع المشتركة "صلحة عرب"القيام بـ أبيض )كاحول الفان(تحالف أزرق رئيس 
 35."إسرائيل"العربي الفلسطيني في عليا للمجتمع وتخدم مصالح  ،لتبييض صفحته

  اوتة، فيما لحقت أضرار مادية حروق متفآخرون ب 58مصرعهم، وأصيب  فلسطينيينلقي عشرة
 انفجار صهريج وقود وأسطوانات غاز بمخبزبعشرات المحال التجارية والمنازل جراء جسيمة 

 وق مخيم النصيرات جنوب مدينة غزة.وعدد من المحال التجارية تبعه اندالع حريق هائل وسط س
مليون دوالر  2بتخصيص مبلغ  قطر تميم بن حمد آل لاني قراراا  دولةأصدر أمير ومن جهته، 
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 حركة حماسالسياسي للمكتب رئيس ا، بعد أن تواصل حريقالرار حادلة من أجل تعويض أض
36لواسع.فها الحريق الشرح األضرار التي خل   ،عقب الحادلة ،همع إسماعيل هنية

 

 م. لمستجد في مدينة بيت لحتسجيل سبع إصابات بفيروس كورونا ا أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة
 37وس.الفلسطينية األولى منذ بدء انتشار الفير وهي اإلصابات 

  بعد تحضيرات استمر ت ألكلر من ستة أشهر، باشرت مصر تنفيذ المرحلة األولى من عملية بناء
سلطات حفرت أخدوداا شهود عيان، أن ال وأفادالجنوبية، اع غزة حدود قط علىجدارها الجديد 

ه فوق سطح األرض بعد اكتمال ذي ظهرت أجزاء منت الجدار الهيداا لتلبيبعمق خمسة أمتار، تم
كما أن مشروعها هذا ، مك 14بناء جدار بطول ووفق المعلومات، تعتزم مصر  بناء القواعد.

2014.38 سنةالتي بدأت  يستكمل إجراءات القضاء على األنفاق
 

  لى سم هم، قد أكدوا عزمهم عكيين رفيعي المستوى، لم تُ يؤولين أمر مس إن 13 يةسرائيلاإلقالت القناة
ات في الضفة الغربية المحتلة، "خالل أشهر، إذا لم يُعد مستعمر ي للسرائيلاإل الموافقة على الضم  

األبيض سيواصل دفع خطة السالم"،  تأن "البي واوذكر  الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات".
39ون للمفاوضات".ا عاد الفلسطينيوافقون على المزيد من الحلول الوسط؛ إذُموضحين أنهم "سوف ي

 

 6/3/2020 ،الجمعة

  حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، ارتفاع في رصد تقرير دوري للدائرة اإلعالمية
فبراير شباط/ عملية في  900، إلى 2020اير ني /كانون اللانيفي  635لمقاومة من عمليات ا

، كان أكبرها في ياا إسرائيل 41إلصابة  دتأ ،عملية كانت "مؤلرة" 73. وأوضح التقرير أن 2020
عمليات إطالق نار،  5 ق التقرير تنفيذ المقاومةوول   إصابة. 11رام اهلل  إصابة، لم   19القدس 

اء زجاجات حارقة ة إلقعملي 51ناسفة، و واتلعبزرع أو إلقاء عمليات  7وعمليات طعن،  7و
 40ددة.مواجهة مع االحتالل بأشكال متع 301وألعاب نارية، و

  الفلسطيني النائب في المجلس التشريعي، والقيادي في حركة فتح جهاز األمن الوقائي اعتقل
 41م خضر، بعد مداهمة منزله في مخيم بالطة شرق مدينة نابلس.حسا

 ية العليا إللزام لجنة سرائيلي أنه يعتزم االلتماس إلى المحكمة اإلرائيلسأعلن حزب الليكود اإل
ف حجة اشتباهه بوجود تزيية بفتح محاضر صناديق االقتراع المختلفة، باالنتخابات المركزي

 42وأخطاء في عملية تسجيل األصوات.
   ى بسبب ما يسم الفلسطينية السلطة أراضيفرض إغالق كامل على  االحتاللر جيش قر

 43" )المساخر( اليهودي.Purim يم"عيد البور 
 " ضور رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العودة حقي وقراري"، في إسطنبول، بحأطلقت حملة

، ورئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان األردني Hasan Turan تركي النائب حسن تورانلا
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، وسفير السلطة الفلسطينية في تركيا يحيى السعود، ورئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا ماجد الزير
 44فائد مصطفى.

 7/3/2020 ،السبت

  شريع مناهض اول سرقة االنتخابات من خالل تناك من يحبنيامين نتنياهو إن هقال
ية، في إشارة إلى محاولة تقديم مشروع قانون يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة ديموقراطلل

وأنه لن  ،ه في تشكيل حكومةبحق  وأكد نتنياهو أنه سيتمسك  ه.توجيه لوائح االتهام ضد   في ظل  
 45ودته إلى منزله.ي طالبته باالستقالة وعدعوات الت، باإلشارة للآخر يذهب إلى مكان

  تمييزية بحق   السلطات السويدية تمارس إجراءات إنالمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان قال 
طالب لاللة آالف   غ على مصير نحوعن قلقه البال اا معرب في البالد، الفلسطينيينطالبي اللجوء 

وأضاف المرصد  دة بشكل مباشر وجودهم في البالد.لجوء فلسطيني ستهد د اإلجراءات الجدي
أشهر حملة  حو لاللةنأن  السلطات السويدية بدأت منذ  ،في بيان صحفي ،الدولي الحقوقي

ت الحملة على رفض منحهم إذ تركز  الفلسطينيين، طالبي اللجوء منظ مة تقودها دائرة الهجرة ضد  
، دون إعطاء يمة لمن شارفت إقامته على االنتهاءة، ومنع تجديد أذونات اإلقامة القدأذونات إقام

 46أي  تفسيرات منطقية، أو ارتكاب المستهدفين بالحملة أي  مخالفات.
  بقيمة  مت تبرعاا قد   للوكالة، ةرابع أكبر جهة مانح ، التي ُتعد  ويدونروا إن الساألقالت وكالة

47خمس.أجل دعم مشاريعها في مناطق عملياتها ال منمليون دوالر،  49.9
 

 8/3/2020 ،األحد

  بدعم أي قرار تتخذه  ،، مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهرهرد كوشنجار هدد
الفلسطينية على مناطق في الضفة الغربية، في حال لم توافق قيادة السلطة  ضم  ب "إسرائيل"

 48.لى خطة "صفقة القرن"استئناف المفاوضات مع تل أبيب استناداا إ
 2020فبراير شباط/ ية المحتلة إن شهر ن السياسيين في الضفة الغربالي المعتقليقالت لجنة أه 

، شملت عمليات قتل واعتقال وتعذيب ومنع من السفر، انتهاكاا  483شهد ارتكاب أجهزة السلطة 
 انتهاكاا  87ين من سجون االحتالل، وسرى محرر أل انتهاكاا  124على أهالي المعتقلين، وواالعتداء 

 49.سيين سابقينين سيامعتقل ضد  
  جلسة لمحاكمة أردنيين وفلسطينيين كانت قد احتجزتهم على خلفية  السعوديةبدأت السلطات

موقوفين، ء وذوي بحسب نشطا ،وستستمر المحاكمة تعاطفهم مع المقاومة والقضية الفلسطينية.
سم حركة حماس با المتحدث الرسمي قالمن جهته، و  للعدد الكبير من المعتقلين. أربعة أيام نظراا 

ألناضول، إنه "من المؤسف أن تواصل السلطات السعودية اعتقال قيادات وكالة اقاسم، لحازم 
سراع إلى اإل وأضاف قاسم: "حماس تستنكر هذا السلوك وتدعو فلسطينية وتقدمهم للمحاكمة".
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في دول عربية ية : "ال يعقل أن تحاكم قيادات فلسطينقائالا  وتابع باإلفراج عن هؤالء المعتقلين".
 50ة الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع".بتهم تتعلق بالعمل للقضي

  إسرائيل رئيس حزب  شروط، على أبيض )كاحول الفان(بني جانتس، رئيس تحالف أزرق وافق"
تشكيل حكومة من دون رئيس  ي تحالف استراتيجي يتيحليبرمان، للدخول معه ف أفيجدور، بيتنا"
التعهد بتعديل قانون التجنيد بنصه األصلي، الذي ص الشروط، بوتتلخ   راء، بنيامين نتنياهو.الوز 

لغاء قانون إغالق الويلزم الشبان  يسرائيلطرحه الجيش اإل محال اليهود المتدينين بالتجنيد، وا 
تاحة الزوا التجارية وتسيير المواصالت العامة ج أيام السبت بموجب قرار السلطة المحلية، وا 

التيارات غير األرلوذكسية بالصالة في حائط البراق  المدني للجميع، والسماح لليهود من
 51األدنى لألجور لجميع المتقاعدين. حد  وتخصيص مساحة لهم، باإلضافة إلى رفع ال

 ية سرائيلأجرتها معه اإلذاعة العامة اإل ة، في مقابليسرائيل كاتسي سرائيلة اإللخارجيوزير ا ادعى
يتحدث عن تشكيل حكومة أقلية  جانتس بني، أنه "سمعنا ية )مكان(سرائيللهيئة البث اإل التابعة

"، مشيراا إلى أن والية رابين حتى في كهذا، وال بدعم أعضاء القائمة المشتركة. لم يحدث أمراا 
 قرار جامعة الدول العربية باالعتراف بحزب اهلل كمنظمة خرجوا ضد  "قد  القائمة المشتركةأعضاء 

52ربين يرتدون بدالت".إرهابية. إنهم مخربون يرتدون بدالت أو مؤيدو مخ
 

 تقرير أصدرته بمناسبة يوم المرأة العالمي،  قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، في
ألف امرأة فلسطينية في ظروف سيئة، حيث  16أكلر من  1967نذ العام اعتقل م االحتالل"أن 

نفسي، فيتعرضن العتداءات وحشية سواء وال الجسديأبشع أنواع التعذيب يمارس بحقهن أقسى و 
، "ياتسرائيلمن السجينات الجنائيات اإل الجسديباإليذاء اللفظي الخادش للحياء، أو االعتداء 

يفصلهن عن قسم الجنائيات سوى باب بالستيكي، حيث تضطر األسيرات  المشيراا إلى أنه "
 53."ب والنوافذراخ المزعج والط رق على األبوالسماع الشتائم البذيئة والص

 9/3/2020 ،االثنين

  توصل بين  ،طريق خاصة للفلسطينيين على مشروع شق   اإلسرائيلي نفتالي بينيت دفاعوزير الوافق
ة معاليه مستعمر عبر طريق قرية الزعيم الفلسطينية المحاذية ل ،لقدسل احو  تقع قرى عربيةعدة 

ببناء  "إسرائيلـ"وقال بينيت إن هذا سوف يسمح ل .1إيوع حقاا ضمن مشر تي ستتوسع الأدوميم، ال
 54ات من دون أي إزعاج.مستعمر المزيد من 

  األردنية  السلطات معق تنس  الحكومة الفلسطينية إن  اشتيةمحمد الفلسطيني قال رئيس الوزراء
 ز مستشفى جديدعن االنتهاء من تجهي بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا، معلناا والمصرية 

55بشكل كامل في بيت لحم للتعامل مع الحاالت المصابة. مجهز
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 لب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من ية أنها رفضت االستجابة لطسرائيلأعلنت النيابة اإل
لهذا الطلب سوى  د أي مبررٍ ت إنه ال يوجيوماا. وقال 45ل افتتاح محاكمته لمدة المحكمة تأجي

دس أنها تصر على عقد الجلسة األولى في النيابة المحكمة المركزية في الق المماطلة. وأبلغت
 17/3/2020.56اللاللاء  موعدها المقرر

 ساعدة لاني، قد م م حمد آلميم بن الفلسطينية أن أمير دولة قطر الشيخ ت السلطة أعلنت رئاسة
ر، على شكل ن دوالماليي 10كورونا، بقيمة فيروس طبية عاجلة للسلطة الفلسطينية، لمواجهة 

57معدات وأجهزة طبية.
 

  واألبارتهايدتحت شعار "أسبوع مقاومة االستعمار [Apartheid] س نو الصهيوني"، انطلقت في ت
، يشارك فيها محاضرون تونسيون 14/3/2020تستمر إلى  ،حمالت لمناصرة القضية الفلسطينية

58"صفقة القرن". طةخ وفلسطينيون، لمساندة صمود الشعب الفلسطيني تحديداا ضد  
 

  معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم نشرStockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI) سط ازداد بمعدل إن الطلب على األسلحة في الشرق األو  فيه، تقريراا قال
ل حتت "إسرائيل"تقرير، أصبحت الوحسب معطيات  .2019و 2015% في الفترة بين 61ضخم بلغ 

 تاآلن المرتبة اللانية بعد كوريا الجنوبية من حيث التوسع الضخم لصادرات األسلحة، إذ سجل
 59%.77بزيادة بلغت  ؛ية في السنوات األخيرة طفرة غير مسبوقةسرائيلصناعة األسلحة اإل

 10/3/2020 ،الثالثاء

 ن األحزاب العربية ي بنيامين نتنياهو أن تشكيل حكومة مدعومة مسرائيلرئيس الوزراء اإل رأى
 60جاء ذلك في مقطع متلفز نشره نتنياهو على حسابه بموقع تويتر. ".سرائيلإل رلة"كا

 لسطينيين المقيمين دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام السعودية على اعتقال عدد من الف
وجيه لها، أن تفي بيان  ،بهةالجورأت  ."دعم اإلرهاب"على أراضيها، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة 

ي الذي يعتبر سرائيلفيه تبٍن للموقف اإل"هكذا تهمة لفلسطينيين يقد مون الدعم للمقاومة الفلسطينية 
 61."المقاومة الفلسطينية إرهاباا 

 عن رئيس  فاعالدورفضت طلب محامي  ،موقف النيابة العامة يةرائيلاإلس قبلت المحكمة المركزية
ء محاكمته بتهم الفساد اللالث، وأكدت أن المحكمة اهو، بتأجيل بدي بنيامين نتنيسرائيلالوزراء اإل

 62.موعدهانتنياهو في  ستعقد الجلسة األولى للنظر في الئحة االتهام ضد  
  رين، لمحوا شؤون األسرى ئةهي)وحقوق اإلنسان  األسرىأفادت مؤسسات نادي األسير و ر 

؛ ضمن ورقة حقائق صدرت (نمؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنساو الفلسطيني، 
خالل  ،من األرض الفلسطينية المحتلة اا فلسطيني 471اعتقلت ، قوات االحتاللأن عنها، 
 11.63طفالا، ومن النساء  95 م، بينه2020فبراير شباط/ 
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  لم يسميهما ،ودولة عربية وأخرى أوروبية "إسرائيل"الجزائري كمال بلجود  داخليةلااتهم وزير، 
: موضحاا وقال  هدفها هدم البالد والرجوع بها إلى سنوات العنف المسلح. "ةليمح"بدعم عناصر 

اللاء واللمعة ( كل يوم ج)للتظاهربخروجهم  ،بعض العناصر تريد تهديم ما وصل إليه الحراك"
 64."، لماذا؟أخرىلمون عن أيام واليوم يتك

 11/3/2020 ،األربعاء

 القدس شرقي فة "الفلسطيني" عن سكان ص يةمريكأسقط تقرير صدر عن وزارة الخارجية األ
 حول نسانية حول حقوق اإلمريكعن الخارجية األ اا الذي يصدر سنوي ،التقرير دشد  و  المحتلة.

ومن  يين يعيشون في القدس".إسرائيلغير  هم "سكانشرقي القدس العالم، أن الفلسطينيين في 
 ،وصفته بأنه محاولة لتزييف التاريخو  ي،مريكالفلسطينية التقرير األ السلطة رفضت رئاسةجهتها، 

 65والحقيقة لن تعطي الشرعية ألحد، ولن تغير تاريخ الشعب الفلسطيني المقدسي.
 لخبر الذي تناولته نشرة "قدس نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ا

، حول وجود ["The New York Times] لصحيفة نيويورك تايمز وتلفيقاا  المنسوب كذباا "و ،"24
 66ية.مريكاتصاالت مباشرة مع اإلدارة األ

  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العالقات الوطنية حسام بدران إن حركة
حماس قبل  ات منبالرغم من عدم وجود أي اشتراط ،غزةقطاع فتح تماطل في إرسال وفدها ل

بالتواصل مع عزام  أنه بادر شخصياا  ،صحفي في حديث ،وأضاف بدران بشأن هذه الزيارة.
 ، وأبدى موافقة غير مشروطة لمجيء وفد من فتح."صفقة القرن"األحمد عقب اإلعالن عن 

ك ننا وبينهم فقط، ونحن أردنا أن تكون هناوأوضح بدران أن حركة فتح أصر ت أن يكون اللقاء بي
 67جمع الفصائل الفلسطينية كافة.ءات تلقا

  ية، إلى سرائيل، مع تسل مه النتائج الرسمية لالنتخابات اإلرؤوفين ريفلينسرائيلي الرئيس اإلدعا
انتس وبنيامين جالعودة لمقترحه بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس التناوب بين بني 

 68.نتنياهو
  شركة الطيران المدني اإلسرائيلية "إل عال أعلنتEl Al"  آالف موظف تابعين لها  4عن تسريح

 69اتب.ضمن إجازة بدون ر  ،الرحالت الجوية بفعل انتشار فيروس كورونا فوق بسبب
 ي إسرائيلل كمليارات شي 10ي بنيامين نتنياهو أن حكومته ستخصص سرائيلأعلن رئيس الوزراء اإل

 70بعد تفشي فيروس كورونا. ،يسرائيلأمريكي( لدعم االقتصاد اإل دوالر مليار 2.8نحو )
 وجاء ذلك  لو قطاع غزة من فيروس كورونا.دها ختأكي غزةقطاع ينية بجددت وزارة الصحة الفلسط

71.والتي كانت سلبية ،جريت للمعتمرين العائدينأبعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية التي 
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 12/3/2020 ،الخميس

  طوارئ وطنية  حكومةشكيل لبحث إمكانية ت ،انتسجمع بني  اا هاتفي أجرى بنيامين نتنياهو اتصاالا
وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه لم يصدر أي بيانات حول  انتشار فيروس كورونا. ل  في ظ

 72نتائج ذلك االتصال من أي جهة كانت.
  حاالت، في وقت أعلن فيها رئيس  109إلى  "إسرائيل"في  ناارتفع عدد المصابين بفيروس كورو

73رس والجامعات.ي بنيامين نتنياهو عن تعطيل الدراسة في المداسرائيلالوزراء اإل
 

  أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين أنه ال إصابات بفيروس كورونا بين األسرى في معتقالت
 74االحتالل.

 13/3/2020 ،الجمعة

  رصاصة 12أن مستوطنين نجوا من الموت بأعجوبة بعد إصابة مركبتهم بـ  بريالع 0404موقع قال 
وأشار الموقع أن قوات  رها غربي رام اهلل.أطلقها مسلحون تمكنوا من الفرار، وذلك خالل مرو 

وأغلقت  لحادث.راء الع" جونقلت إصابة واحدة بحالة "ه ،دثااالحتالل وصلت إلى مكان الح
وفي وقت سابق  لوصول إلى الفاعلين.وشرعت بحملة تفتيش في محاولة لقوات االحتالل المنطقة 

ن مستوطناا أصيب بجراح جراء إلقاء إ، العبرية أحرونوت قال الموقع اإللكتروني لصحيفة يديعوت
 75الحجارة على سيارته خالل مروره قرب دير قديس غرب رام اهلل.

  أن تشارك فيها كل كتل "هو  ،"حكومة طوارئ وطنية"على تشكيل  شرطاا  انتسجبني وضع
 76لألحزاب العربية. القائمة المشتركة، ويقصد كل الكتل البرلمانية بما فيها "البيت

 رئيس الكنيست يولي إدلشتاين رسالة إلى  ف أزرق أبيض )كاحول الفان(التحة كتل بعلتYuli 

Edelsteinمن 16/3/2020ن ، طلبت فيها إجراء تصويت في الهيئة العامة للكنيست، يوم اإللني ،
77أجل انتخاب رئيس جديد للكنيست.

 

   ي سيكورسكي شركة سرائيلالجو اإل تسريبه لإلعالم، اتهم سالح في تقرير داخلي تمSikorsky 
تسبب في ي، التي تنتجها ،Yasur في طائرات يسعور "خلل خطير"ية بإخفاء معلومات عن مريكاأل

الخدمة الفعلية في سالح الجو  ئراتع من الطاهذا النو  ودخل احتراق هذه الطائرة وسقوطها.
ت لما ال فقد تعرض ذلك، . ومع2025 نةسبقى حتى ي، ومن المخطط أن 1969 سنةي سرائيلاإل

أو حتى خالل هبوط  ،أو خالل تدريبات ،حادلة تحطم قاتلة، خالل عمليات حربية 13يقل عن 
 78عن استخدامها. ي بالكف  ئيلسراعادي؛ ما جعل كليراا من المراقبين يطالبون الجيش اإل

 األزمة في حديث لألناضول، ، مدير عمليات وكالة األونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي وصف
، يقد ر السنة هلهذن إجمالي العجز أ موضحاا  ،بـ"األسوأ" الوكالةالتي تعاني منها  لية الحاليةالما

في تقديم ار مؤكداا االستمر  لوكالة.ل هي الموازنة السنوية مليار 1.4بنحو مليار دوالر، من أصل 
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 ونضطر يقد فإنهم ، وفي حال استمرار األزمة، 2020أبريل نيسان/ الخدمات األساسية حتى 
79بتقليص الخدمات. بعد قراراا  واتخذيلم إلى أنهم النظر ، الفتاا التخاذ قرارات صعبة

 

  كوروناحاصرة وباء ها لمضمن إجراءات اقترحاللبنانية، سمير جعجع، طالب رئيس حزب القوات 
العالمي بلبنان، بفرض حصار على المخيمات الفلسطينية ومنع الالجئين الفلسطينيين من الدخول 

القت قد و  على أن تتدبر الدولة تأمين ما يحتاجونه من مستلزمات ونحوها.، روج منهاوالخ
80.واصل اجتماعين مؤسسات حقوقية ونشطاء تمن لد وشجباا  ، رفضاا تهدعو 

 

 14/3/2020 ،تسبال

  والفصل في الضفة الغربية،  بتصعيد وتيرة مخططات الضم   "إسرائيل"اتهمت السلطة الفلسطينية
يروس كورونا. وأرسل المندوب نظام فصل عنصري، مستغلة انشغال العالم بفعن طريق بناء 

إلى كل لالث رسائل متطابقة حدة، السفير رياض منصور، لة فلسطين لدى األمم المتالدائم لدو 
عام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن لهذا الشهر )الصين(، ورئيس الجمعية العامة من األمين ال

استمرار تدهور الوضع على األرض في فلسطين المحتلة، بما في ذلك  لألمم المتحدة، حول
 ضم  بتصعيد وتيرة مخططات ال "إسرائيل"ظراا لقيام اقم األوضاع بشكل خطير، نالقدس، وتفشرقي 

 81الشعب الفلسطيني. اعتداءاتها وخطاباتها التحريضية ضد   إضافة إلىواالستعمار، 
  ن جميع األسرى، حكومة االحتالل باإلفراج الفوري ع طينيالفلس اشتيةطالب رئيس الوزراء محمد

تفشي فيروس  على أرواحهم في ظل   مزمنة، حفاظاا أمراض  ين يعانون منالمرضى والذ اا خصوص
 82."إسرائيل"كورونا في 

  قال القيادي في حركة حماس رأفت مر ة، في تصريح صحفي عبر صفحته على تويتر: "إن
"كان األولى اعد اإلنسانية والقانونية"، مستطرداا: ى مع القو دعوة جعجع غير مجدية وتتناف

شجب عضو المكتب كما  نية واألمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهما".بجعجع دعوة الحكومة اللبنا
طلب جعجع فرض حصار على  ،ية لتحرير فلسطين تيسير خالدديموقراطسياسي للجبهة الال

إلى أن اقتراحات رئيس حزب القوات  النظرالد وفي بيان له، لفت خ المخيمات الفلسطينية.
بدوره، استنكر مسؤول  لبنان "عنصرية ومرفوضة". نانية لمحاصرة وباء كورونا العالمي فياللب

كالم جعجع بشأن عزل  ،القيادة العامة أنور رجا -الشعبية لتحرير فلسطين اإلعالم بالجبهة 
 83مخيمات لبنان.

 15/3/2020 ،األحد

  تحالف أزرق أبيض كتلة ، في بيان صدر عنه، مساعي ولي إدلشتاينت ييسكنرئيس الرفض
للمصادقة  ،الستبداله، وهدد بامتناعه عن الدعوة الجتماع الهيئة العامة للكنيست )كاحول الفان(

لب تشكيل حكومة وحدة تتط إسرائيلعلى تشكيل اللجنة المنظمة، وقال: "مقتضيات الساعة لدولة 
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نا. لقد ولدت قبل وقت طويل من ه الحكومة ليست فقط بسبب أزمة كورو هذل واسعة. الحاجة لمل
 84.على االعتبارات الوطنية" اا تفشي الفيروس. لكن الحسابات الفئوية الصغيرة تغلبت مرار 

  رئيس مجلس الشورى السعودي  ،باإلنابة أحمد بحرالفلسطيني التشريعي  المجلسدعا رئيس
اجل لرفع الظلم على المعتقلين الفلسطينيين الشيخ، التدخل العمحمد بن إبراهيم آل  اهلل بن عبد

رد ، عن استهجانه واستنكاره الشديد لما يلهتصريح  في ،بحروأعرب  في السعودية واإلفراج عنهم.
 85تهم غير جنائية وصفها بالباطلة.ب الفلسطينيينرات من من أنباء حول محاكمة السعودية للعش

   اشتيةمي كيلة إلى رئيس الوزراء محمد  الفلسطينيةلصحة زيرة اه من و ذكر بيان مسرب ُموج ،
عمال  ية أمامسرائيلحول التوقعات الوبائية لأُلسبوعين المقبلين، أنه قد يتم إغالق الحواجز اإل

إلى أن عمال الخط النظر فت البيان لو  خضر، واحتمال اإلغالق بين المحافظات.لخط األا
ات، مستعمر ألف عامل، إضافة إلى العمال الذين يعملون في ال 200 ـالمقد ر عددهم باألخضر، 

تقدر نسبة اإلصابات إلى عدد السكان في الضفة  حيثسيشكلون مجموعة مهمة من اإلصابات، 
ألف إصابة  150) كامالا  شاراا نتا ألف إصابة إذا انتشر 250لقدس وقطاع غزة بـ اشرقي و  الغربية
 86(.القدس ألف إصابة في شرقي 15غزة، وألف إصابة في قطاع  85الضفة، وفي 

 والحكم المحلي، والرقابة، والقانونية في المجلس التشريعي  ،واألمن ،قررت لجان الداخلية
في قطاع  لموقوفين في السجونول واقع التحقيق مع احقائق حة تقصي الفلسطيني، تشكيل لجن

87نون.مع القامتها ءمواومدى  ،واإلصالحتأهيل ، وظروف مراكز الغزة
 

 1948 فلسطينييداخل بتجنيد ومحاولة تجنيد ي حركة حماس سرائيلاإلشاباك اتهم جهاز ال. 
تحمل ، وهي فلسطينية 2020/2/17جهاز باعتقال آية خطيب، في القيام  وكشف النقاب عن

شاباك الوقال  لكتائب القسام. "متخابرة"ية من سكان عرعرة المللث، بشبهة كونها سرائيلالجنسية اإل
جن دا خطيب، هما محمد فلفل، ومحمد حالوة، وأمراها في قطاع غزة  "القسام"ن من ن عنصريإ
 88."يةإسرائيلهداف إرهابية، ورصد أهداف جمع المعلومات أل"بـ
  عضو  61مع الكتل البرلمانية إلى توصية  يلي رؤوفين ريفليناإلسرائالرئيس أفضت مشاورات

حصل بنيامين نتنياهو ية، فيما سرائيلاإلل الحكومة بمهمة تشكي بني جانتسكنيست على تكليف 
عضو كنيست، فيما امتنعت عضو الكنيست أورلي  58 التي تضم   ،على توصيات كتلة اليمين

 89عن التوصية. Orly Levy-Abekasis ليفي أبيكاسيس
 علن رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة محمد العمادي عن صرف صندوق قطر للتنمية أ

جراء طبي ل 3,020دوالر، لتغطية تكاليف  يمليون مبلغ فى مرضى العيون في مستشعملية وا 
 90سانت جون بقطاع غزة.
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 16/3/2020 ،اإلثنين

 سمحت السلطات السودانية لخطوط التام LATAM التحليق فوق أجوائها خالل  ةتشيليالة جويال
ي أن الرحلة الجوية األولى عبر ال عوت أحرونوتيديوذكر موقع  رحالتها المتوجهة إلى تل أبيب.

وأضاف الموقع، أن المسار  .16/3/2020ون اللاللاء تي ستحلق فوق األراضي السودانية ستكال
الرحلة إلى  الفترة التي تستغرقها لشركة سيخفض ساعتين مناالجديد الذي ستتخذه طائرات 

 91ساعة. 13"، والتي تستغرق إسرائيل"
  ية باإلفراج عن أموال الضرائب المحتجزة لديها، حتى سرائيلمة اإلطالبت السلطة الفلسطينية الحكو

والتقى وزير المالية  تتمكن من دعم الجهود في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.
ترداد اس إن وقال بشارة ي موشيه كحلون لهذا الغرض.سرائيلشارة بنظيره اإلالفلسطيني شكري ب

 ة في تبني اإلجراءات الصحية الفضلى لمواجهة هذاساعدة الخزينالمبالغ المحجوزة سيسهم في م
 92."للشعب الفلسطيني حق   المبالغ المحتجزة هي أصالا "أن  مشدداا على ،التحدي

 لة فلسطين الخطية للدائرة مت مرافعة دو ن الفلسطينية أنها قد  أعلنت وزارة الخارجية والمغتربي
 93لدولية.المحكمة الجنائية االتمهيدية األولى في 

 الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، أنه تقرر اإلفراج الكامل عن المعتقلين  ،أكد إياد البزم
حتجاز، خشيةا من انتشار االالذين قضوا لللي المدة، بهدف التخفيف من أعدادهم داخل أماكن 

مع  اا تزامنهذه الخطوة جاءت أن في حديث لفضائية األقصى،  ،لبزموأوضح ا فيروس كورونا.
94خطوات أخرى اتخذتها الوزارة من أجل الوقاية والحفاظ على السالمة العامة من فيروس كورونا.

 

 على رأس وفد قيادي ة لتحرير فلسطين نايف حواتمةيديموقراطوصل األمين العام للجبهة ال ،
اللاللة التي  قال حواتمة إن هذه المحاولةو  ير، إلى موسكو، بدعوة رسمية من القيادة الروسية.كب

كو لدفع األمور باتجاه الوصول إلى حلول تؤدي إلى تصحيح األوضاع، عبر إنهاء تقوم بها موس
عادة بناء الوحدة الفلاالنقسام بين فريقي االنقسام فتح وحم إلى  سطينية على قواعد تستنداس، وا 

قرارات المجلس  التوصل إليها في إطار منظمة التحرير، وفي المقدمة منها ولائق سبق أن تم  
 2018.95والمجلس الوطني في  ،2018و 2015المركزي في 

  بمشاركة ممللين عن القوى فلسطينياا  جتماعاا بيروت افي عقد في مقر السفارة الفلسطينية ،
س، لبحث مواجهة خطر فيروس كورونا بالمخيمات ا حركتي فتح وحمانية بينهئل فلسطيوالفصا

 ةوأكد المجتمعون على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمواجه والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
 96جهات اللبنانية الرسمية المعنية، ومع وكالة األونروا.، بالتنسيق مع الهوالوقاية من فيروسال
  إلى تشكيل حكومة وطنية واسعة، ض )كاحول الفان(تحالف أزرق أبي بني جانتس، رئيسدعا ،

 ،جانتسوأوضح  ي رؤوفين ريفلين، بمهمة تشكيل الحكومة.سرائيلوذلك بعد تكليفه من الرئيس اإل
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 :قالو أن البالد تمر بأزمة لم تعهدها من قبل،  ،ه بمهمة تشكيل الحكومةفي خطابه عقب تكليف
تتواجد مئات آالف العائالت في حجر وعزل  أزمة عميقة، حيث تتواجد في بداية إسرائيل"

 97س كورونا في البالد".بمنازلها، وهي قلقة حيال إمكانية تفشي فيرو 
   البرلمانية مشروع قانون ينص على منع متهم  حالف أزرق أبيض )كاحول الفان(تكتلة مت قد

وبحسب الموقع اإللكتروني  ،ئية من شغل منصب رئيس الحكومة أو تكليفه بتشكيلهابقضايا جنا
نياهو فإن الهدف من مشروع القانون هو ممارسة ضغط على نت ،لصحيفة يديعوت أحرونوت

ل االئتالف الحكومي، ولنقل رسالة له مفادها أن كتلة أعضاء خالل المفاوضات الجارية لتشكي
98ه يمكنها العمل على اإلطاحة به.الكنيست المعارضة لواليت

 

 واتُّبع نظام موحد خشيةا من إصابة  الجديد أداء اليمين. 23الـ ي سرائيليست اإلأنهى أعضاء الكن
أفراد بدخول القاعة ألداء اليمين،  3ث ُسمح فقط لـ فيروس كورونا، حيأي من أعضاء الكنيست ب

 99إلى انتهاء القسم. بالعدد نفسه، وصوالا  وبعد خروجهم تدخلت مجموعة ُأخرى
 السلطة يإلى أراض "إسرائيل"عتقال شبكة تهريب أسلحة من ا يةسرائيلأعلنت السلطات اإل 

يين النظاميين سرائيلاعتقال كلير من الجنود اإل تم  الفلسطينية. وقال الناطق بلسان الشرطة إنه 
والمسر حين وكذلك المدنيين، لالشتباه بتعاونهم في تجارة الذخيرة واألسلحة النارية التي وصلت إلى 

لدى  ،"إخوة السالح"يها وقد جرى التحقيق في العملية التي أطلق عل .طينيةالفلس السلطة أراضي
 100شخصاا. 21اعتقال  الهخال ي، وتم  سرائيلوالجيش اإل "بمنطقة النق"الوحدة المركزية 

  ي سرائيلد اإلية إلى أن األضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باالقتصاإسرائيلتشير تقديرات
، بفعل انتشار (مليار دوالر 12.25)نحو  مليار شيكل 45غضون أيام إلى وصلت أو ستصل في 

رحلة جوية ألغيت منذ  6,500ية أن سرائيلمطارات اإليئة الذكرت همن جهتها، و  فيروس كورونا.
 شركة طيران من 34أن  هيئةال وأوضحت .2020 / فبرايرفي منتصف شباط كورونابدء أزمة 

وصل ، حيث Ben Gurion Airportمطار بن جوريون ى في األدن بالحد اا دول مختلفة تعمل حالي
 101عن وضعه الطبيعي. %60انخفاض النشاط داخل المطار لما يزيد على 

 توطئة إلقامة "القدس الشرقية"ية في إقامة جدار إسمنتي جنوب شرقي سرائيلشرعت السلطات اإل ،
 يخ سعد وصور باهرويفصل الجدار بلدتي الش ية.إسرائيلات مستعمر رع يصل بين شا

 102أنهما بمحافظة القدس.من رغم بالتين عن بعضهما البعض، الفلسطيني
 ليرتفع عدد الضحايا تحت التعذيب في  ،جون النظام السوريتحت التعذيب في س ُقتل فلسطيني سوري

نيي مجموعة العمل من أجل فلسطيوتشير  .الجئاا فلسطينياا، بينهم أطفال ونساء 618ونه إلى سج
2011.103 منذ سنةنساء،  110شخصاا، منهم  1,788إلى أنها ولقت اعتقال النظام السوري ة سوري

 

 قضى بكف التعقبات عن الموقوف عامر الفاخوري،  حكماا عسكرية في لبنان أصدرت المحكمة ال
، الذي كان يديره جيش هم وتعذيبهم داخل سجن الخيامفي قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقال
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المحكمة في  وقالت وفاة النين منهم.وقد تسبب ب، دعوم من الجيش اإلسرائيليبي المالجنو  لبنان
، سقطت 1998 سنةلفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في المسندة إلى ارائم ن الجإحكمها الصادر، 

 104بقضية أخرى. ما لم يكن موقوفاا  وراا بمرور الزمن العشري، وقررت إطالق سراحه ف
   اإلدارة مبيو، تدعو و ، مايك بتهمى رسالة موجهة لوزير خارجيكي علأمري كونجرسعضو  64ع وق

القدس، ووقف شرقي الضفة الغربية وفي  فلسطينيين فيهدم بيوت ال وقفلعمل على ل األمريكية
 105تنفيذ عمليات الهدم.في طينيين، ورفض أي تمويل من قبل الواليات المتحدة ليستخدم تهجير الفلس

 17/3/2020 ،الثالثاء

 إسرائيل"منحت العمال الفلسطينيين في  أن الحكومة اشتيةمحمد  الفلسطينية ئيس الوزراءن ر أعل" 
 ،اشتيةوأشار  ل ترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم.من أجأيام لاللة 

منع  تفشي فيروس كورونا، إلى أنه سيتم  خالل اجتماع مصغر للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة 
 106انتهاء المهلة الممنوحة.الفلسطينية والداخل بعد  السلطة ل بين أراضيالتنق

  ُوأوضح  لمواجهة فيروس كورونا في القطاع. اإلجراءات وعة منعن مجم علن في قطاع غزةأ
في القطاع،  إصابةأي يتم  تسجيل لم  هغزة، أنقطاع ناطق باسم وزارة الصحة في ال ،أشرف القدرة

107سلبية. جاءتن النتائج أو  اا مخبري اا فحص 39إجراء  أنه تم  إلى  اا مشير 
 

 ار لقيادة كيان استعماري إحالليية هي عملية اختيسرائيلأكدت حركة حماس أن االنتخابات اإل، 
ية هناك سرائيلفي كل برامج األحزاب اإل" حماس أن ت. وأوضح"إسرائيللـ"ولن ُتعطي أي شرعية 

وتطبيق  ،الضفة الغربية وضم   ،على قطاع غزةوتوعد بالعدوان  ،على استمرار االحتالل إجماع
108)صفقة ترامب نتنياهو( التصفوية".

 

  أول  "اسرائيل بيتنإ"البرلمانية وكتلة حزب  كاحول الفان(تحالف أزرق أبيض )تلة كطرحت
ي، ترمي جميعها للتخلص من حكم بنيامين نتنياهو، لسرائيقوانين للكنيست اإل أربعة مشاريع

اللاللة، على  تحالف أزرق أبيضقوانين  وتنص   نعه من مواصلة السيطرة على الحكم بالقوة.وم
من عدد  الحد  "، و"رئيس الحكومة أو تكليفه بتشكيلها يا جنائية من شغل منصبمنع متهم بقضا"

ألمر على دورتين برلمانيتين فقط أو لماني سنوات الواليات المتاحة لرئيس الحكومة، ليقتصر ا
هم إجبار وزير أو رئيس حكومة على االستقالة إذا ما ُقدمت ضد  "تضمنت أيضاا ، و "اصلةمتو 

منح صالحية للكنيست، بوقف والية رئيس "ينص على فع، ا مشروع القانون الراب. وأم"لوائح اتهام
 109."حة اتهام، وتسقط حكومته بأكلرية األصواته الئالوزراء في حكومة انتقالية، ُقدمت ضد  

  االستعانة بجهاز الشاباك لجمع بيانات المواطنين بهدف مكافحة انتشار فيروس  "سرائيلإ"قررت
وأوقفت المواصالت  ،"غير ضرورية"على السكان مغادرة منازلهم ألسباب  فيما حظرتكورونا، 
 110الليل.ألناء في العامة 



يات الفلسطينية ماليو  ___________________________________________________________   

 18 كز الزيتونة للدراسات واالستشارات            مر         

  ار فلسطينيين من السماح بدخول عمال وتج قرار على اإلسرائيلي نفتالي بينيت دفاعوزير الصادق
نيت شروطاا يبوضع و  .طار مكافحة انتشار فيروس كورونافي إ "،إسرائيل"الضفة الغربية، والمبيت في 

فقط في "لى العمال والتجار الفلسطينيين الذين يعملون دخول عاللتنفيذ هذا القرار، وهو أن يقتصر 
النظر الحقاا بشأن العمل في  يتم   ، ملل الصحة والزراعة والتمريض والبناء، على أن"مجاالت حيوية

من دون العودة إلى بلداتهم  ،يناموا لمدة شهر إلى شهرين"عليهم أن  يتبينفروع أخرى. كما اشترط 
 111."يينسرائيلأو وكالئهم اإل ،أو زبائنهم ،كفالة من مشغليهم"شرط لالث، هو . وهناك "طيلة هذه الفترة

  ياا في حجر صحي إسرائيلجندياا وضابطاا  4,276جد أنه يتوا ري العبريموقع واال اإلخبانشر
خارج خالل األسبوعين الماضيين، المن  ة الصحة، وأغلبيتهم عادوا، بموجب تعليمات وزار حالياا 

ولم يخضعوا للفحص حتى  ،منهم يعانون من أعراض اإلصابة بفيروس كورونا وتبين أن قسماا 
لر ذلك تقرر فرض "حظر تجول" ستة جنود مصابين باحتى اآلن تشخيص  وتم   اآلن. لفيروس، وا 

 112االحتكاك.، بهدف تقليص يوماا  30دة على الخروج من قواعد عسكرية مغلقة لم
  مليون دوالر من أجل االستعداد  14قالت فيه إنها بحاجة إلى  أطلقت وكالة األونروا نداء عاجالا

113هور.ولفترة ابتدائية مدتها لاللة ش ،ورونافيروس كواالستجابة لتفشي 
 

 18/3/2020 ،األربعاء

   دن وشمال البحر غور األر  مشروعي قانون لضم  رئيس كتلة الليكود في الكنيست ميكي زوهر م قد
وفرض عقوبة  "،إسرائيل"لة إلى الميت وبرية الخليل )صحراء يهودا( في الضفة الغربية المحت

 114اإلعدام على فلسطينيين.
 115، في العاصمة المصرية القاهرة.السلطة الفلسطينية توفي الطيب عبد الرحيم، أمين عام رئاسة

 

 كة في مدن محافظة بيت لحم الرئيسية، بيت محمد اشتيه منع الحر  أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني
 116في المحافظة. فيروس كوروناهور إصابات جديدة بوبيت ساحور، بعد ظ جااللحم وبيت 

 يل طواقم تطوعية في كافة المجاالت عن تشك في غزة أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية
الجبهة ة والداخلية لحماية لتكون تحت إدارة وزارتي الصح ،الطبية واألمنية والمجتمعية خصوصاا و 

 117.هاوتحصين الفلسطيني لشعبلالداخلية 
  جميع المعابر مع الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في إطار جهود مكافحة  "إسرائيل"أغلقت

منح  إنه سيتم  إسرائيليون وقال مسؤولون  الفلسطينية. السلطة ونا في أراضيانتشار فيروس كور 
في  "إسرائيل"ة، وللفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية للعمل في نياستلناءات للحاالت اإلنسا

ي سرائيلوذكرت هيئة البث  اإل مجاالت بعينها، ملل الزراعة والخدمات الصحية والرعاية والبناء.
ألفاا  20، مقارنة مع 18/3/2020 صباح األربعاء "إسرائيل"لف عامل فلسطيني دخلوا إلى أ 25أن 

 118بوع الحالي.سفي وقت سابق األ
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  على موقعه اإللكتروني: "إن أمير البالد الشيخ تميم بن  لهفي بيان  ،القطري األميريذكر الديوان
في الجهود العالمية  اا امهسإ، "ه بتقديم مساعدات مالية عاجلة لدولة فلسطيني وج  حمد آل لان

119المستجد. المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا
 

  بطلوفكسنيا س الباحلةحذ رت Ksenia Svetlova،  تحليل نشره موقع صحيفة يديعوت في
الدول العربية، سيجعل أنظمة الحكم فيها عاجزة عن هذه لنظم الصحية في انهيار ا أن، حرونوتأ

 هب ات شعبية تؤلر على استقرار هذه األنظمة.؛ مما يزيد من فرص انفجار فيروس كورونامواجهة 
ي تل أبيب مطالبون بإبداء حرص على متابعة األوضاع في كل وشد دت على أن  صن اع القرار ف

عتبار أن نظامي الحكم فيهما يرتبطان معها بعالقات استراتيجية من مصر واألردن، على ا
 120رهاب".وتعاون أمني في "مواجهة اإل

  لبنان فتحي أبو العراداتفي أكد أمين سر فصائل منظمة التحرير في المخيمات الفلسطينية ،
121يث إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، خلو المخيمات من أي إصابة بفيروس كورونا.حد خالل

 

 19/3/2020 ،الخميس

 فيليب الزاريني السويسري تعيين ونروااألوكالة  تأعلن Philippe Lazzarini يتمتع و  وكالة.لمديراا ل
طق النزاعات وما منا"الدولي في الزاريني بخبرة واسعة في مجال المساعدات اإلنسانية والتنسيق 

عليا في األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر مناصب  ة، وشغل عد"بعد النزاعات
122والقطاع الخاص.

 

  ي حصل على أجهزة للكشف عن سرائيلاإلالموساد هاز يون إن جإسرائيلقال مسؤولون
ية الموساد ن عملفي وسائل اإلعالم المحلية إلى أُنشرت وأشارت تقارير  فيروس كورونا.

 "،إسرائيلـ"ب التي ال تعترف رسمياا  ،شراؤها من دول الخليج العربية تم   ،ألف جهاز 100شملت 
أصدر و  .إيرانبتحديات أمنية إقليمية ملل نسق معها على مستوى منخفض فيما يتعلق لكنها ت

بت المعدات رى جلإن الموساد والوكاالت األخ" :قال فيه ي بياناا سرائيلمكتب رئيس الوزراء اإل
 123للمساعدة في األزمة المتعلقة بكورونا. ،من الخارج "الضرورية والهامة للغاية

  غزة ارتفاع عدد مراكز الحجر الصحي إلى في قطاع ومات الحكومي لمعلوا اإلعالمأعلن مركز
 ،الذي تتواجد فيه قيادات وطنية ،زاميمركزاا في القطاع، مؤكداا أن قرار الحجر الصحي اإلل 14
غزة أشرف في قطاع وقال الناطق باسم وزارة الصحة  طبق على جميع العائدين دون استلناء.ي

 124حتى اآلن". 19غزة ما زال خالياا من فيروس كورونا الجديد كوفيد  قطاعنؤكد مجدداا أن "القدرة: 
   رئيس الوزراء  إلىبرسالة  "إسرائيل"سياسية ولقافية يهودية في  شخصية 600ه أكلر من توج

نيامين نتنياهو، يطالبونه فيها بالتوقف عن أي شكل من أشكال التحريض العنصري على ب
يجاد طريقة لتصحيح مواقفه تجاههم. ،يسرائيلكنيست اإلومملليهم في ال 1948 فلسطينيي  125وا 
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  الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني، وجمعية األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات أكدت
ية باستغالل سرائيلاإل ائمة العربية الموحدة، رفضها التام لقيام سلطات االحتاللاإلسالمية، والق

ييق على المصلين المسلمين في المسجد األقصى المبارك من أجل التض ،أزمة وباء كورونا
126الوصول إليه، مقابل إطالق يدها للمتطرفين اليهود باقتحام األقصى. ومنعهم من

 

   نسان في األرض الفلسطينية المحتلة ص، المعني بحالة حقوق اإلمقرر األمم المتحدة الخاحث
ا مؤولياتهحماس على تحم ل مسحركة طينية و والسلطة الفلس "إسرائيل" ،مايكل لينك 1967منذ سنة 

غزة قطاع في الحصول على الرعاية الصحية في  القانونية الدولية عبر ضمان توفير الحق  
وقات العصيبة التي يمر بها العالم ، خالل األدون تمييز ،قدسال شرقيبما فيها  ،والضفة الغربية

، Geneva Convention اتفاقية جنيف وأكد أنه بموجب في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
، القوة المحتلة، ضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة "إسرائيل"يجب على 

 127ألوبئة.لمكافحة انتشار األمراض المعدية وا
 ت اللجنة الدولية للصليب األحمر قالInternational Committee of the Red Cross  إنها لم

ية تؤكد وجود إصابات بفيروس كورونا بين سرائيلمات من إدارة السجون اإلو تتسلم أي معل
128المعتقلين الفلسطينيين.

 

 20/3/2020 ،الجمعة

  ت أحرونوت أليكس فيشمانيديعو  ةصحيف فيكبير المحللين العسكريين كتب Alex Fishman  أن
"لن نتحمل أي ها ، وشددت على أنهاضد   من أي عملجهات ودول في المنطقة رت حذ   "إسرائيل"

 استفزاز في الفترة الحالية. ال تحاولوا أن تجربونا. أي استفزاز سيقابل برد فعل غير تناسبي".
جو نشاطه الدائم بالتحليق في سماء سالح الوأضاف فيشمان أنه في هذه األلناء "يواصل 

عوت أحرونوت، قرير نشرته صحيفة يديفي تو  المنطقة، من أجل التأكد من أن الرسائل قد ُفهمت.
 ،يانسرائيلالمراسالن السياسيان اإل، Elior Levy وأليئور ليفي Itamar Eichner إيتمار آيخنرقال 

ب غير المرغوب، المتملل باندالع حرب مع يو الرعي يتحسب الندالع سينار سرائيلإن "الجيش اإل
 129."ة تفشي وباء الكوروناالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل فتر 

   عاماا، كان  88ي يبلغ من العمر إسرائيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمسن   "إسرائيل"لت سج
القدس، وفق ما ذكرت في  Shaare Zedek كيشعاري تسيدلصحي بمستشفى محتجزاا في الحجر ا

130صحيفة معاريف العبرية.
 

 ل البلدة القديمة في مدينة ي مئات المواطنين الفلسطينيين من دخو سرائيلمنعت شرطة االحتالل اإل
قالت دائرة األوقاف اإلسالمية و  القدس المحتلة، بالتزامن مع صالة الجمعة بالمسجد األقصى.

 131عة في ساحات المسجد.نوا من أداء صالة الجمفقط تمك شخصٍ  500، إن لها في بيان ،بالقدس
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  والنجبق يائير أركان الجيش اإلسرائيلي الساهيئة نائب رئيس قال Yair Golan في لقائه مع ،
تجاه حركة حماس في قطاع غزة هي الحرب، وال  إسرائيلسياسة التي تتبعها صحيفة معاريف، إن "ال

، ه الدولة في عدم توفير األمن لمستوطني الجنوب غير مقبول أبداا ديشيء سواها، والعجز الذي تب
132بسببها، وهو نابع من قصر النظرة السياسية". اا ية عقودسرائيلألنه يعني أن تبكي األجيال اإل

 

   مستجد، ليبرمان أن يتسبب وباء فيروس كورونا ال أفيجدوري السابق سرائيلاإل الدفاعع وزير توق
، 12 في مقابلة نقلتها صحيفة معاريف عن القناة العبرية الـ ،اا وضحم ،صاديفي حدوث زلزال اقت

سيئة، تفوق ما أنه سيتراجع بصورة  لسابق، معتقداا أن الوضع االقتصادي لن يكون كما في ا
 1973.133حدث بعد حرب 

  بر المعا إغالق، 22/3/2020األحد من صباح يوم  اا اعتبار  ية إنه تقررإسرائيل إعالمقالت وسائل
 134قطاع غزة. منم بشكل تام، سواء من الضفة الغربية أ "إسرائيل"إلى 

 22/3/2020 ،األحد

 ه رئيس المكتب السي نداءا عاجالا إلى  في بيان نشره مكتبه، ،اسي لحركة حماس إسماعيل هنيةوجَّ
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باتخاذ قرار باإلفراج عن المعتقلين 

135فلسطينيين في السجون السعودية.ال
 

 نتشار خاطر ام نبيل أبو ردينة إنه في ظل   السلطة الفلسطينية قال الناطق الرسمي باسم رئاسة
عمن أمضى نصف مدة محكوميته في  خاصاا  فيروس كورونا، أصدر الرئيس محمود عباس عفواا 

136ء المدني.المجني عليه باالدعا مع احتفاظ حق   ،القضايا الجناحية والجنائية
 

   انتس جبني ديداا صريحاا ومباشراا، فقال إنه يعطي ته بنيامين نتنياهو اإلسرائيلي ه رئيس الوزراءوج
فإذا لم " ،كورونافيروس فرصة أخيرة لالنضمام إلى حكومة وحدة تواجه أوضاع الطوارئ لمواجهة 

 137."ت رابعةيستجب، فسوف نذهب إلى انتخابا
 لتها  ،(دوالر مليون 33.2 نحو) كلمليون شي 120أنها تسل مت  نيةالفلسطي أكدت وزارة المالية حو 

 مليون 290 نحو) مليار شيكل 1.047ية، من أصل إلى حساب الخزينة العامة الفلسطين "إسرائيل"
بياتنة: وقال الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن  .، بعضها منذ سنوات"إسرائيل"تحتجزها  (دوالر

كحلون تحويل كامل المبلغ [ موشيهلية اإلسرائيلي ]وزير الماطلب من الفلسطيني[ ]"وزير المالية 
 138مليون شيكل". 120تحويل  رفض في حينه، واليوم تم  مليار شيكل(، لكن األخير  1.047)
 ئرة األوقاف اإلسالمية في القدس إغالق جميع مصليات المسجد األقصى ابتداء من أعلنت دا

 سجدقت األوقاف الصالة في المكما عل   لمنع تفشي فيروس كورونا. ،23/3/2020 فجر اإللنين
 139كية" للعمل في حال حدوث أي طارئ.اإلبراهيمي بمدينة الخليل، مع إبقاء موظفي "الت
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 ي، وسط الضفة سرائيلأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص الجيش اإل
 140لة.الغربية المحت

 في لبنان حملة تحث سكان المخيمات على عدم الخروج من منازلهم،  أطلق الجئون فلسطينيون
وفي تصريح  واجهة فيروس كورونا.ات متحت عنوان "خليك ببيتك بالمخيم"، في إطار إجراء

الالجئين الفلسطينيين  لألناضول، قال منسق الحملة وليد كيالني، إن "هدف الحملة حماية مجتمع
 141في لبنان من انتشار كورونا".

 ونروا األ ، في رسالة بعلها لالجئين، أنمدير وكالة األونروا في لبنان كالوديو كوردونيكد أ
 ،وناء المعتمدة حالياا بالنسبة لالجئين الفلسطينيين المصابين بفيروس كور االستشفا سياسةستطبق 

142مع دعم إضافي من سفارة فلسطين في لبنان.
 

   بتقديم دعم مالي للفلسطينيين في قطاع غزة بقيمة  ،قطرأمير  ،ه الشيخ تميم بن حمد آل لانيوج
ة قطر في التخفيف من معاناة لجهود دول أشهر، وذلك استكماالا  ستةدوالر على مدى  نمليو  150

143قطاع.اللبرامج األمم المتحدة اإلغالية واإلنسانية في  دعماا الشعب الفلسطيني، و 
 

 23/3/2020 ،اإلثنين

  سؤولة عن تشكيل اللجان على تشكيل اللجنة المنظمة المصادقت الهيئة العامة للكنيست
أزمة جائحة فيروس  ة ولجنة خاصة بمتابعةملل اللجنة الخارجية واألمنية واللجنة المالي ،برلمانيةال

 144.رئيس الكنيست يولي إدلشتاينوامتناع  ،عضو كنيست 61كورونا المستجد، وذلك بتأييد 
  عن توقف جميع األعمال التجارية في  ،ملحم إبراهيم يةالفلسطينحكومة الأعلن المتحدث باسم

 145لمخابز.واباستلناء الصيدليات  ،جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة
 عزام  ،والنائب في المجلس التشريعي ،أفرجت سلطات االحتالل عن القيادي في حركة حماس

فراج عن النائب سلهب يبقى وباإل بعد اعتقال إداري دام لمانية أشهر. ،ليلمن مدينة الخ ،سلهب
146ب المجلس التشريعي الفلسطيني.في سجون االحتالل خمسة من نوا

 

 ي متنياهو أنغلمانسرائيلقب الدولة اإلأظهر تقرير صدر عن مرا Matanyahu Englman عدم ،
في  حاداا  للتعامل مع انتشار األوبئة، كما أظهر التقرير نقصاا  "إسرائيل"الصحة في جاهزية جهاز 

وكشف التقرير  في أجهزة التنفس االصطناعي. باإلضافة إلى نقصٍ  ،تشفياتدد األسر ة في المسع
شل واإلخفاق في استعداد وزارة الصحة في التأهب ومعالجة وتشغيل عن سلسلة من حاالت الف

 147وتعرض حياة المواطنين للخطر. ،في حال تفشي األوبئة الجهاز الصحي
 ية ودائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، أغلقت جميع بوابات ائيلسر بموجب اتفاق بين الشرطة اإل

اليهود والمتطرفون، وكذلك من في ذلك المستوطنون المسجد األقصى المبارك أمام الزوار والمصلين، ب
 148ساحات الحرم.السماح فقط لمجموعة صغيرة من موظفي األوقاف بالدخول ل السياح األجانب، وتم  
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 عن  ،همكتبصدر عن  في بيان ،أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
"نتيجة الظروف الطارئة  ،عم المخيمات الفلسطينية في لبناندوالر لد تخصيص مبلغ نصف مليون

 149ومتابعة قيادة حركة حماس للظروف الصعبة". ،بنانشعبنا الفلسطيني في ل يمر بهاالتي 
 ء سلطات االحتالل لعمال فلسطينيين قرب منطقة سكناهم في الضفة الغربية؛ تكررت حادلة إلقا

فقد أعلن محافظ طولكرم عصام أبو  تهم بفيروس كورونا.يين بإصابسرائيلد اشتباه مشغليهم اإلبع
، 1948 المحتلة سنة راضيداخل األتسريحهم من أرباب عملهم  عمال تم   لاللةم بكر عن استال

جبارة جنوب طولكرم، وهم بحالة إعياء وارتفاع بدرجات الحرارة وصلت  وألقي بهم على حاجز
قوات االحتالل، بعامل يعمل في إحدى الورش وفي شمال القدس، ألقت  درجة لبعضهم. 40عند 
 150؛ لالشتباه بإصابته بفيروس كورونا.زماحاجز حية على سرائيلاإل

  صدرت عن دائرة شؤون  ،األغوار صائب عريقات، في نشرة باألرقام حول االستيطان فيأورد
الل، % من أراضي األغوار تمت سرقتها واالستيالء عليها من سلطة االحت95أن المفاوضات، 

%، هو 5 األغواري، وأن بقية األرض في إسرائيلن استعماري مستوط 12,700ويقوم باستغاللها 
نسبته حتالل تسرق ما وبالنسبة للمياه، فإن سلطة اال ألف مواطن فلسطيني. 55حو نلما تبقى 

عالنها مناطق عسكرية  (،2كم 100)دونم  ألف 100سرقة  إلى إضافة، األغوار% من مياه 94 وا 
151تحويلها للمستوطنين. لم   ،لقةمغ

 

 مع  ،وعبر وسطاء ،كشف قيادي بارز في حركة حماس أن حركته تجري اتصاالت مباشرة
 المملكة اتهامات بـ"دعم كيانات إرهابية".يين وجهت لهم السعودية إلطالق سراح معتقلين فلسطين

 في حماس، أن يتم   تب العالقات الدولية، توقع باسم نعيم، عضو مكاألناضولوفي مقابلة مع 
 2020.152في أواخر نيسان/ أبريل إغالق ملف هؤالء المعتقلين بالسعودية قبل حلول شهر رمضان 

 بني جانتس، رئيس تحالف أزرق أبيض  طباا ية بنيامين نتنياهو، مخاسرائيلاإل الحكومةل رئيس قا
بحاجة إلى  إسرائيلنو إن "هذه فترة اختبار للقيادة والمسؤولية القومية. ومواط :)كاحول الفان(

. "حكومة وحدة تعمل من أجل إنقاذ حياتهم ومصدر رزقهم. وهذا ليس الوقت النتخابات رابعة
وباإلمكان التغلب عليها وتشكيل  ،ا صغيرةكالنا يعلم أن الفجوات بينند نتنياهو على أن "شد  و 

153لتقي اآلن ونشكل حكومة اليوم. وأنا بانتظارك".حكومة. دعنا ن
 

   سيناريوهات كارلة صحية قد تحدث في األسابيع المقبلة، " منبنيامين نتنياهو  الوزراءيس رئ رحذ
مكن أن نصل إلى ي". وقال: "إجراءات صارمة لوقف تفشي فيروس كورونا "إسرائيل"لم تتخذ إذا 

، إسرائيلآالف حالة وفاة في  10شهر. ويمكن أن يكون هناك أيضاا مليون مصاب في غضون 
 154."لنماذج الصارمة لوزارة الصحةكما تنبأت ا



يات الفلسطينية ماليو  ___________________________________________________________   

 24 كز الزيتونة للدراسات واالستشارات            مر         

 طبيب، بينهم مدراء أقسام في المستشفيات ومسؤولون في الجهاز الصحي، بعريضة  300ث بع
 خصوصاا و وا فيها عن تخوفهم من الوضع السياسي، ر ، عب  ئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلينالر إلى 

ود آراء أخرى حول شاروا إلى وجتعطيل الكنيست، وانتقدوا أداء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأ
، Yael Faran ياعيل فارينواتهمت المباِدرة إلى العريضة،  إدارة أزمة فيروس كورونا.

ال اإللكتروني، نتنياهو باستغالل اابلة لموقع و في األمراض المعدية واألوبئة، في مقالمتخصصة 
155حميكم".أزمة كورونا لغايات سياسية، وأنه يكرر عبارة "أنا، أنا أنا، سأ

 

  156.لوكالة األونروا دوالر(مليون  88 )نحو مليون يورو 82تقديم  األوروبيقرر االتحاد
 

 25/3/2020 ،األربعاء

  استقالته من منصبه، وذلك في أعقاب قرار  يولي إدلشتايناإلسرائيلي رئيس الكنيست قدم
وهاجم إدلشتاين قرار  على انتخاب رئيس جديد للكنيست. المحكمة العليا، بإلزامه بإجراء تصويت

 157.المحكمة العليا، ووصفه بأنه "تحليل أحادي الجانب ومتطرف"
  ألف قناع 50باإلضافة إلى  ،طقم فحص لتشخيص فيروس كوروناآالف  3أكلر من  "إسرائيل"نقلت 

وذكر موقع القناة السابعة العبري، أن  ة الغربية.وقائي الستخدام الفرق الطبية العاملة في الضف
من خالل وحدة تنسيق أعمال  إلى الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية تم   األجهزةهذه  تسليم

 158ية.سرائيلالحكومة اإل
 والبائعين حاب العربات والبسطات أعلنت حركة حماس عن مساعدة مالية ستقدمها لدعم أص

 159.لالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان الحلوةالمتجولين في سوق مخيم عين 
 ألسرى في سجون االحتالل الصهيوني رسالة عاجلة إلى مؤسسات حقوق اإلنسان وأحرار بعث ا

ابر جماعية، في السجون إلى مق العالم، طالبوا فيها بالتدخل العاجل إلنقاذ حياتهم، كي ال تتحو ل
 160انتشار فيروس كورونا. ظل  

  وضع الوكالة المالي  إن األونروا في لبنان هدى السمراوكالة ة باسم اإلعالمي المتحدلةقالت"
، كورونا ، خاصة أننا لم نحصل على الدعم المالي الدولي للحد  من تفشي فيروساا صعب جد

 161ة".قديم الخدمات الالزمة لسكان المخيمات الفلسطينيولت
 26/3/2020 ،الخميس

 اليمنية، باإلفراج عن أسرى سعوديين  جماعة الحوليرها لمبادرة أعربت حركة حماس عن شك
: "إزاء لها في بيان ،وقالت الحركة ابل إطالق سراح معتقلين من أعضاء الحركة لدى المملكة.مق
لسطيني ودعم صموده روح التآخي والتعاطف مع الشعب الف ه المبادرة الذاتية، نقدر عالياا هذ

: "نجدد الحركة في بيانها وأضافت على هذا االهتمام والمبادرة".ر عن شكرنا ومقاومته، ونعب  
طالبتنا المستمرة للسعودية بضرورة اإلفراج العاجل عن جميع المعتقلين الفلسطينيين من سجون م
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في  ،أبدتقد لحولي جماعة اوكانت  لمملكة، وعلى رأسهم القيادي في الحركة محمد الخضري".ا
 عة،الملك الحولي، وبلته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجما اعة عبدخطاب متلفز ألقاه زعيم الجم

سعوديين بينهم طيار، مقابل اإلفراج عن أعضاء في حركة حماس خمسة استعدادها لإلفراج عن 
 162.سعوديةوقوفين لدى الم
  ما يسرائيلللكنيست اإل اا رئيس، حول الفان(ي جانتس، رئيس تحالف أزرق أبيض )كابنانُتخب ،

 التصويتلية ت عموتم   .تسبب في تفكك االئتالف الذي قاده للسنة اللانية بمشاركة عدة أحزاب
القرار من رغم بالبحضور كتلة األحزاب اليمينية التي يتزعمها الليكود، وبحضور بنيامين نتنياهو، 

، فيما امتنع 18، واعتراض اا عضو  74على تأييد  تسجانوحصل  ق بمقاطعة الجلسة العامة.الساب
 120.163اآلخرون عن التصويت، حيث يبلغ عدد أعضاء الكنيست 

 انتس، رئيس تحالف أزرق أبيض بني جلقائمة العربية المشتركة الخطوة التي قام بها دانت ا
و، والتمهيد لذلك االنضمام لحكومة بقيادة الليكود وبنيامين نتنياه"، بموافقته على )كاحول الفان(
ألبت في هذه الخطوة بأنه  جانتست معسكر اليمين"، مؤكدةا أن "للكنيست بأصوا اا بانتخابه رئيس

 جانتسبيان صدر عنها، إن "توصيتها على  في ،وقالت القائمة ".سياسياا  فقرياا   يملك عاموداا ال
ن  الهدف الوحيد لهذه منع إمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة من جديد،  إلىكانت تهدف  وا 

كيل لوعينا التام لمدى الخطورة الكامنة في تش ،جانتسهو ال دعماا لالتوصية كان إسقاط نتنيا
 164حكومة يمين متطرف استيطاني".

  وقال  إبراهيم ملحم إننا دخلنا مرحلة تالمس مربع الخطر.الفلسطينية قال الناطق باسم الحكومة
اد، اليوم اختلفت الحسبة، بين ليلة ويوم داية دخول الوباء باآلحإصاباتنا منذ ب "كنا نعد   :ملحم

165اإلصابات بالعشرات". وهذا دليل ونذير خطر، وال نريد عد   ،إصابة 16
 

  أشرف القدرة، خالل مؤتمر اإليجاز الصحفي  الصحة في قطاع غزة باسم الوزارة الناطققال
ه مناشدة هة فيروس كورونا في غزة نوج  يروس كورونا، بمدينة غزة: "لمواجاليومي في مواجهة ف

 166ر".مليون دوال 23ية لتوفير مبلغ عاجلة وطارئة إلى المؤسسات الدولية واإلغال
 27/3/2020 ،الجمعة

 كاحول بني جانتس، رئيس تحالف أزرق أبيض )و ي بنيامين نتنياهو سرائيلقرر رئيس الوزراء اإل
لعقبات التي تعترض طريقهما لتشكيل حكومة مكلفة إلزالة آخر ا مفاوضاتالدخول في ، الفان(
لى تشكيل ومات تسربت للصحافة أن االتفاق بين الطرفين ينص عويتضح من معل .طوارئ

اهو ، تهتم في األشهر الستة األولى بمكافحة كورونا، ويتناوب فيها نتنيأعوام لاللةحكومة لمدة 
، نصفهم من كتل اليمين اا وزير  30وتضم الحكومة  انتس على رئاسة الحكومة مناصفة،جو 

 زيغابي أشكنااللالث  عواماأليكون وزير الدفاع طوال و  ،تحالف أزرق أبيضونصفهم اآلخر من 
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Gabi Ashkenazi الليكود قائماا من قيادة  يكون رئيس الحكومة رجالا  عام ونصف العام. وبعد 
167للخارجية. بأعماله ووزيراا 

 

   حربية على مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع  ية عدة غاراتإسرائيلت طائرات حربية شن
 168ع إصابات.غزة، ولم تعلن وزارة الصحة عن وقو 

  لشعبية حالة، والضغوط ا 12، وارتفاع عدد الوفيات منه إلى "إسرائيل"مع تفاقم فيروس كورونا في
خندق القيادة  الفيروس، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتح لتسليم الجيش إدارة المعركة ضد  

أحد أكلر المواقع هو خندق الو  الحروب الكبرى. الذي بني ليستخدم في وقت ،المركزية السري
سات غرف راحة ومكاتب، وغرف جل ، ويضم  "ي القوميسرائيلمركز التحكم اإل"سرية، ويسمى 

تقع  هزة إلكترونية تنقل صوراا ضخمة مباشرة من أي مكانوقاعات، وفيه مركز سيطرة وتحكم بأج
169فيه أي أحداث.

 

  ر األسرى في سجون االحتالل من خطورة "نداء عاجل" لفصائل المقاومة الفلسطينية، حذ  في
ن "الوقت قد حان قبل إ ،في بيان لهم ،وقال األسرى ية.سرائيلتفشي وباء كورونا داخل السجون اإل

نقاذ األسرى، م الوعد والعهد والوفاء، بفرض صفقة تبادل مشرفة مفوات األوان إلنفاذك ع العدو وا 
ن كان ال بد   من الموت فهي في قبور كريمة ال في لالجات  فلم يعد في الوقت متسع، وا 

 170السجون".
 وفد فلسطيني برئاسة أمين سر حركة فتح وفصائل  مع زير الصحة اللبناني حمد حسنو  بحث

مؤسسات واللجان لل ينية في لبنان فتحي أبو العردات، بحضور ممللينفلسطمنظمة التحرير ال
الصحية الفلسطينية، تنسيق الجهود والتخطيط المشترك لحماية المخيمات وتحصينها في مواجهة 

كد الوفد حرصه على التعاون مع وزارة الصحة في كل اإلجراءات أحيث  وباء كورونا.
171الوقائية.

 

  يس التونسي الرئ أكد ،حماس إسماعيل هنيةلمكتب السياسي لحركة رئيس افي اتصال هاتفي مع
 اا خصوصو يد، وقوف تونس إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، قيس سع  

جاهزة ه بالد أن سعيد أكد كما. كورونا لمواجهة التداعيات اإلنسانية المترتبة على تفشي فيروس
على هذا الوباء. وعب ر عن حرصه  تملكه في سياق مواجهةن تقتسم مع الشعب الفلسطيني ما أل

172مكانة فلسطين وشعبها لدى تونس. المبادرة باالتصال للتأكيد على
 

  أنه المنس ق الخاص لألمم المتحدة لـ"عملية السالم في الشرق األوسط" نيكوالي مالدينوف كشف
األوروبي، ضمن اللجنة  االتحادالمتحدة وروسيا و  الوالياتفي  هأجرى محادلات مع زمالئ
 ي الفلسطيني على أساس حل  سرائيلالمفاوضات بشأن الصراع اإل الرباعية، حول كيفية تجديد

والسلطة الفلسطينية في  "إسرائيل"ين وعملية السالم، مستفيداا من التعاون الملحوظ بين الدولت
173ه سبباا للتفاؤل.د  مواجهة وباء كورونا، وع
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 تتابع عن كلب تطورات "إسرائيل"في  يان إن المنظومة األمنية والعسكريةإسرائيلنراالن قال ج 
رئيس اإلدارة  ،وأضاف غسان عليان، الفلسطينية السلطة أراضيانتشار فيروس كورونا في 

ياد سرحان رئيس دائرة التنسيق وا الرتباط مع قطاع غزة، في حوار المدنية في الضفة الغربية، وا 
 والسلطة إسرائيل، فالتنسيق بين الا ، أن "ما يحصل هذ األيام ملير فع"اليوم إسرائيل" مع صحيفة

 وكشفا أن "هناك تراجعاا  بصورة غير مباشرة". وساق، ومع حماس يتم   على قدمٍ  الفلسطينية جارٍ 
 174اللاللة األخيرة". في األسابيع إسرائيل في العمليات المعادية ضد   واضحاا 

  في البلدة القديمة  1954 نةساألردنية عم ان، المناضلة تيريز هلسة، المولودة توفيت في العاصمة
عاماا، بعد معاناة مع مرض السرطان. وشاركت هلسة  66في مدينة عكا شمال فلسطين، عن عمر 

 175بلجيكية إلى مطار اللد في فلسطين المحتلة.ال Sabena سابينافي خطف طائرة  1972 سنة
 29/3/2020 ،األحد

  ألحدوجلسة أخرى بدأت مساء ا، 29/3/2020األحد ساعات انتهت فجر  لماني دامتجلسة بعد، 
، إلى غابي أشكنازيانتس، ونائبه جواستمرت حتى ساعة متأخرة، توصل بنيامين نتنياهو، وبني 

وحدة بين الطرفين، سيجري عرضها على  حكومةفاهمات أساسية، واتفقوا على إعالن تشكيل ت
انتس، في جوأعلن نتنياهو و  .ساعات أو األيام القليلة القادمةي، في غضون اليلسرائالكنيست اإل

176."التوصل إلى تفاهمات جوهرية من خالل الجهود لتشكيل حكومة وحدة"بيان مشترك، عن 
 

  أن الحكومة ستعمل وفقاا لموازنة طوارئ متقشفة، في  اشتيةأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد
وصحياا واعتمدوا على  استعدوا لألصعب مالياا "ل: اوق ،حقة لفيروس كوروناالتطورات المتال ضوء
مليون دوالر، وعجز  120 قد ر بـاحتياجاتنا المالية لمواجهة هذا الوباء تُ "إن  اشتيةوقال  ."أنفسكم

من  دوراا  اشتية . كما طلب"الموازنة سيتضاعف وخسائر االقتصاد الوطني ستكون كبيرة جداا 
اعدة للناس وعدم االكتفاء شتات، ودعا المنظمات غير الحكومية إلى تقديم المسفلسطينيي ال

 177بإبداء المالحظات فقط.
  ى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون االحتالل األوضاع الصعبة التي يعيشها كشف أسر

مصلحة أن إدارة  ،في رسالة لهم ،وأوضح األسرى كورونا.انتشار فيروس  في ظل   اا األسرى حالي
ت والقرارات، وأبرزها حرمان األسرى من زيارة السجون منذ أسابيع اتخذت عدداا من اإلجراءا

الذي ُيسمى  ان السجن،دكَّ  عبر اا صنف 130باء كورونا، ومنعهم من شراء أكلر من ذويهم بحجة و 
 Cantina.178 الكانتينا
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  تحالف أزرق أبيض )كاحول الفان(منظمة للكنيست باإلجماع، على تقسيم قائمة ال اللجنةصادقت 
ئير البيد يابرئاسة  Yesh Atid (مستقبل يوجد) عتيد يشحزب منفصلتين، البرلمانية إلى كتلتين 

Yair Lapid  179التي تحتفظ باسم كاحول الفان من جهة أخرى. ،انتسجمن جهة، وكتلة بني 
 بارتفاع عدد العاطلين 22.15ية أن نسبة البطالة ارتفعت إلى سرائيلالتشغيل اإل مصلحةنت أعل ،%

جل الحصول على سجلوا من أطالب عمل  764,165، بينهم شخصاا  922,016العمل إلى عن 
وغالبيتهم الساحقة  ،على خلفية أزمة كورونا ،2020مارس  مخصصات بطالة منذ مطلع آذار/

 180لى إجازة غير مدفوعة األجر.%( أخِرجوا إ90)
 رى يوم األرض، أن ذك قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، في تقرير أصدره عشية

. من المساحة الكلية ألرض فلسطين التاريخية %85ي يسيطر على أكلر من سرائيلل اإلاالحتال
في  2018 سنةية نهاية سرائيللتقرير إن عدد المواقع االستعمارية والقواعد العسكرية اإلوقال ا

أحياء تابعة  تصنيها تم  بؤرة مأهولة،  26ة ومستعمر  150موقعاا، منها  448الضفة الغربية، بلغ 
أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة فقد بلغ  بؤرة استيطانية. 128ات قائمة، وتعمر مسل

التقرير  ذكرو  .%2.7، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2018 سنةنهاية  ينمستوطن 671,007
ي محافظة ف %40مبنى، منها نحو  678بهدم وتدمير  ،2019 سنةخالل  ،قامت "إسرائيل"ن أ

ية، فقد قسمت الضفة الغربية إلى أكلر سرائيلوبالنسبة للحواجز اإل .عملية هدم 268القدس بواقع 
من خالل  ،كانتون تحول دون وجود تواصل بين مكونات الجغرافيا الفلسطينية بالضفة 100من 
181.رابيةر تأو سوات عسكريٍ  حاجزٍ  600بوابة حديدية على مداخل المدن والقرى ونحو  165نحو 

 

  أن بالده تقف إلى جانب فلسطين وشعبها في  الفلسطينية لطةالسلدى  ينسفير الصيالأكد
وأكد، خالل لقاء  مساعدة على تخطي ذلك.لقصارى جهدها ل ستبذلمواجهة وباء كورونا، وأنها 

ن المساعدات الطبية التي سترسل إلى فلسطين، باإلضافة إلى تبرعات لسطين، أمع تلفزيون ف
 182ينية خاصة، خالل األيام القليلة المقبلة.ها طائرة صقلنست، و حكومية هي جاهزةغير 
 30/3/2020 ،اإلثنين

 ية بشأن أماكن سرائيلالصحة اإل قالت صحيفة هآرتس العبرية إن الخريطة التي عرضتها وزارة
عات جتمالمرضى بفيروس كورونا، تلير القلق، لعدم ظهور وجود اختبارات كافية للوباء في الم

 اا وبحسب الصحيفة، فإن الخريطة تظهر نشاط وكذلك في شرقي القدس. ،الفلسطينية بالداخل
1948.183ي طق فلسطينيأكبر لعمليات الفحص المخبري في "المناطق اليهودية"، على حساب منا

 

 مل مع سيناريوات وصفها ي، للتعاسرائيلكشف موقع واال العبري النقاب عن استعدادات الجيش اإل
وقال  كورونا في مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. طرفة، في حال تفشي فيروسبالمت
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عسكرية للتعامل مع انتشار كورونا  وضع خططاا ي سرائيلالمحلل العسكري بالموقع إن الجيش اإل
 184موبوءة.في الضفة، بينها فرض حصار على بلدات أو قرى فلسطينية، في حال أصبحت 

 النقاب عن اعتقال عدد من عمالء  غزةالفلسطيني في قطاع  اخليكشف جهاز األمن الد
قبة فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع االحتالل الذين كل فهم بمرا

 185ي.سرائيلغزة، وألر هذه المسيرات على دولة االحتالل اإل
 أزمة  هوزارته تواجإن  ،غزة أشرف القدرةقطاع في الفلسطينية وزارة الصحة  قال المتحدث باسم

وصات والفح ،وقايةومستلزمات ال ،والتجهيزات الطبية ،خانقة جراء تناقص المقومات الدوائية
186وأجهزة التنفس الصناعي، مما يجعلنا أكلر قلقاا في مواجهة فيروس كورونا. ،المخبرية

 

 ي ي وقوات أمريكية مناورات وتدريبات للطيران الحربي، تحاكسرائيلأجرت قوات من سالح الجو اإل
من انتشار لتي استمرت عدة أيام، على الرغم مواجهة تهديدات من الجو، وأجريت المناورة ا

جوية المشتركة والتصدي وهدفت المناورة لتعزيز التعاون في الدفاعات ال فيروس كورونا المستجد.
 187.للتهديدات الصاروخية

  ة، عبر مواقع التواصل ، بإطالق تظاهرات إلكتروني"يوم األرض"اكتفى الفلسطينيون بمناسبة
لوطني الفلسطيني في بعض التجمعات، تماعي، ورفعوا أعالماا على منازلهم، وغنوا النشيد ااالج

بسبب انتشار فيروس كورونا  وذلك كانت مقررة في قطاع غزة،فيما ألغوا مسيرة مليونية 
 188المستجد.

 بهدم قام إن االحتالل  لعربية،سات اركز أبحاث األراضي، التابع لجمعية الدراقال تقرير أصدره م
 من (2ألف كم 21) مليون دونم 21، وصادر أكلر من فلسطيني ألف مسكن 170أكلر من 

ماليين شجرة، وبنى جداراا عنصرياا توسعياا ليغلق الشمس  3واقتلع أكلر من  ،األراضي الفلسطينية
أكلر  وابة، وشق  وب يٍ عسكر  حاجزٍ  900حو نكم، ووضع  700عن أهل فلسطين بطول أكلر من 

ة ر مستعم 528أن االحتالل بنى  أيضاا التقرير وأوضح  طرق التفافية استيطانية.كم من  1,400من 
% فقط من مساحة 22للفلسطينيين إال  لتلك المعطيات لم يبق   وذكر أنه ووفقاا ، وبؤرة استيطانية

189مستوطن. 850,000أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ و  ،فلسطين التاريخية
 

 31/3/2020 ،الثالثاء

 أن إغالق الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل، من  وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية رأت
اسه وسدنته دون مبرر، وسماحها فقط بدخول المؤذن ي، ومنع دخول حر  سرائيلبل االحتالل اإلقِ 

ر إلى ما بعد انتهاء أزمة إعالن الطوارئ ة للسيطرة عليه، في خطوة قد تستملرفع األذان، "محاول
190لمنع تفشي فيروس كورونا".
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  نا ارتفع إبراهيم ملحم أن عدد اإلصابات بفيروس كورو  الفلسطينية الحكومةأعلن الناطق باسم
191.في قطاع غزة إصابة 11 هاأراضي السلطة الفلسطينية، منإصابة في  119إلى 

 

  لسلطة الفلسطينية على شكل دوريات ليلية في بلدات تقع ن التابعة لات من أجهزة األمانتشرت قو
من أجل ضبط القيود المفروضة على حركة ، بزي الشرطة وبسالحهم، القدس في أطراف شرقي

192ية.سرائيل، باالتفاق مع السلطات اإل2000 سنةاألشخاص، وذلك للمرة األولى منذ 
 

 ت بين أطراف االئتالف الجديد بين لليكود بأن خالفات كبيرة نشأكبير في حزب ا اعترف مسؤول
وتتركز هذه الخالفات ليس  ر الجهود لتشكيل حكومة وحدة.ل  ، أدت إلى تعكاحول الفاناليمين و 

 فقط في توزيع المقاعد الوزارية، بل أيضاا في الموضوع السياسي، إذ إن الليكود يصر على سن  
ية على سرائيلض السيادة اإلل البحر الميت، إضافة إلى فر ور األردن وشماغ قانون بضم  

 193جيل ذلك إلى المفاوضات مع الفلسطينيين.ات، بينما يطلب الطرف اآلخر تأمستعمر ال
 من القاطنين داخل جدار الفصل  ،مقدسياا  16عن أن بلدية االحتالل في مدينة القدس علنت أ

ات سلطاألولى التي تصدر عن  ئيةاإلحصاوهذه هي  .مصابون بفيروس كورونا ،لعنصريا
االحتالل بخصوص المصابين داخل القدس، فيما وصل عدد المصابين في ضواحي القدس 

 194يتركزون في بدو، وقطنة، والقبيبة، وحزما.فلسطينياا  مواطناا  38
 مؤسسات وهيئات و  "،فلسطين اليوم"بالشراكة مع قناة  ،ر الشعبي لفلسطينيي الخارجأطلق المؤتم

ة، حملة إغالية بعنوان "تكافلوا"، بهدف التخفيف من دولية وشخصيات عد وعربيةنية فلسطي
أزمة فيروس  األوضاع اإلنسانية الصعبة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون في لبنان في ظل  

195كورونا.
 

 غرينبالت جايسون "عملية السالمـ"الخاص لالسابق  األمريكيالمبعوث  ألنى Jason Greenblatt ،
انتقد في حين  والسلطة الفلسطينية. "إسرائيل"كورونا بين  فيروس على الجهود المشتركة الحتواء

 "إسرائيل" ديدته عن بالتوقف بهاسياسة حركة حماس في قطاع غزة بالتعامل مع األزمة، وطال
 196ة.ومع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربي معها والتعاون
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