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 اليوميات الفلسطينية
 2020 نيسان/ أبريل

 2020/ 4/ 1 ، األربعاء

بالتوجه إلى  ]الفلسطينيين[ إننا نرى في استمرار السماح للعّمال" :شتيةاقال رئيس الوزراء محمد  −
ي على حساب أرواح العّمال، لكن اقتصاد سرائيلأماكن عملهم محاولة لحماية االقتصاد اإل

 1."ابنائنواح أليس أغلى من أر  إسرائيل
لسنوات، جراء اتصال هاتفي بين  هالتركي في غزة بعد تعطيل "مستشفى الصداقة"ر تشغيل تقرّ  −

ردوغان، على أن تتولى أرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب 
 "veto الفيتو"ع عباس عن رفمطلع وكشف مصدر  .تشغيل المستشفى "الجامعة اإلسالمية"

أموااًل من تركيا، وبذلك  قطاعالفي  حماسحركة على تلقي  ،2017من السلطة منذ  ضفرو الم
 2هي الموازنة التشغيلية للمستشفى. ،مليون دوالر 43 "الجامعة اإلسالمية"تسلمت 

مة وحدة وطنية بين حزب الليكود ل حكو تشكي العبرية عن تفاصيل مفاوضات 13 كشفت القناة الـ −
ت القناة العبرية إن مسودة االتفاق تقضي بوجود رئيَسْي وزراء الوق . كاحول الفانتحالف و 

، يعمالن من خالل مقرْين منفصلْين بمدينة ، خالل فترة التناول بين الرجلينيةسرائيلللحكومة اإل
سيحصالن على  جانتسبني و نياهو ين نتبنيامأن  . وأشارت القناة إلىنفسه الوقتالقدس، في 

 3الخاصة برئيس الحكومة، مثل المستشارين، والحراسة، وغيرها. هانفس الصالحيات والمميزات
، المستجد كورونافيروس بسبب المليون شخص،  "إسرائيل"عن العمل في  العاطلينتجاوز عدد  −

العبرية،  12وبحسب موقع قناة  اإلعالم العبرية. نشرتها وسائل حصائيات التيوذلك وفقًا آلخر اإل
عدد العاطلين عن العمل المليون، فيها يتجاوز التي " إسرائيلخ "اريي تفإن هذه المرة األولى ف

 4% من القوى العاملة.24وهو ما يمثل 
 The Knesset يسرائيللكنيست اإلومات التابع لاألبحاث والمعل مركزأجراها دراسة أظهرت  −

Research and Information Center (RIC)  لائيإسر "% من جرائم القتل التي وقعت في 44أن" 
 1948.5 وكان ضحاياها فلسطيني 2019-2015خالل الفترة 

التنفس  لتصنيع أجهزة نتاج الصواريختحويل بعض خطوط إ ية أنه تمّ سرائيلأعلنت وزارة الدفاع اإل −
الصناعي، في مسعى لمواجهة النقص في المعدات الطبية المستخدمة لعالج مصابي فيروس 

 6 كورونا المستجد. 
 خالل فلسطينياً  250 تاعتقلاالحتالل قوات للدراسات أن  ينسطفل ى ر أكد مركز أس −

 7ت.سيدا 6وطفاًل  54بينهم  ، 2020مارس  /آذار
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األلمانية لألنظمة البحرية  ThyssenKruppشركة تيسنكروب وافقت الحكومة األلمانية على توريد  −
 8."إسرائيلـ"أربع سفن حربية ل

، والفحوصات في "إسرائيل" وروناروس كار فيذكرت صحيفة هآرتس أنه على خلفية انتش −
وأضافت الصحيفة  المعطيات. ظام نفي  بالغانعدام إجراؤها لألفراد، فإنه يسود  تمّ لمحدودة التي ا

دائرة هيئة األركان ي ) سرائيلأن هذا الوضع دفع إلى اتخاذ قرار بتجنيد وحدة كوماندوس النخبة اإل
 (، وجهات أخرى من شعبة"Sayeret Matkal تكالالخاصة في الجيش اإلسرائيلي "سييرت م

ضمنها الوحدات التكنولوجية، من أجل أن يساعد ضباط كبار فيها، من و  ، العسكريةاالستخبارات 
 9وبينهم قائد الوحدة، وزارة الصحة في جهود محاربة انتشار كورونا.

 2020/ 4/ 2 ، الخميس

في  جزئي   لتقديم تنازل  مستعدة  كةلحر ن اإار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنو قال  −
كمبادرة  ،والمرضى مقابل إفراج االحتالل عن األسرى كبار السنّ  ،موضوع الجنود األسرى لديها

، الذي ربط اإلسرائيلي نفتالي بينيت  دفاعال ووّجه السنوار رسالة لوزير  أزمة كورونا.  إنسانية في ظلّ 
ي نكون فيه مضطرين إلى "في الوقت الذ: قالألسرى، و غزة بقضية اقطاع إدخال التسهيالت ل

أجهزة تنفس لمرضانا أو طعام لشعبنا، فإننا مستعدون ألن نرغمك على ذلك، وستجد أننا قادرون 
بإذن هللا تعالى، وإذا وجدنا أّن مصابي كورونا في قطاع غزة ال يقدرون على التنفس، سنقطع 

 10". [عنوة] ةو اخم ريده منكماليين صهيوني، وسنأخذ ما ن 6النفس عن 

بتمديد حالة الطوارئ في جميع  رئاسياً  محمود عباس مرسوماً  يةفلسطينال السلطةأصدر رئيس  −
 11، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.الفلسطينية لمدة ثالثين يوماً  السلطة أراضي

وزوجته بفيروس  هو ، إصابتهYaakov Litzman يعقوب ليتسماني سرائيلإلحة االص زيرو أعلن  −
 12ستجد.المنا كورو 

 واضحاً  تراجعاً  2020مارس  / آذارلشهر  "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة األعمال" أظهرت نتائج  −
لتراجع، الذي شمل كاًل من هذا ا أمام  ه وجاء في بيان أصدرته سلطة النقد أن في المؤشر الكلي. 

قيمته  ة النقد قرضًا ط ل س  من طلبت حكومة محمد اشتية أن سواء،  الغربية وقطاع غزة على حدّ  الضفة 
 13، لمواجهة التراجع في اإليرادات العامة بسبب وباء كورونا. مليون دوالر(   385)نحو    شيكل مليار    4.1
بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، بإجراءات  لعموميينموظفين اد نقيب الندّ  −

تبهم الشهري كاماًل، في سياق را فها"القمعية" تجاه موظفي القطاع، لعدم صر الفلسطينية حكومة ال
وأوضح أبو جراد، في مقابلة خاصة مع المركز الفلسطيني لإلعالم، أن  شي جائحة كورونا. تف

عكس ما أعلن عنه رئيس % 75% إلى 50زة، بلغت بين ي قطاع غتب لموظفنسب صرف الروا
 14لموظفي الضفة الغربية. %100حكومة محمد اشتية، مع صرف نسبة ال
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إلسناد جهود الحكومة الفلسطينية  إضافية، ن دوالرييمال 5الدولي عن منحة قدرها  نكالبأعلن  −
م قبل نحو أسبوعين قدّ  قد كانو  . الضفة الغربية وقطاع غزة، في كورونافشي فيروس في مواجهة ت

 15.أيضاً  دوالر إلسناد هذه الجهود ألف 800
 2020/ 4/ 3 ، الجمعة

ل إلى ي بنيامين نتنياهو توّص سرائيلأن رئيس الوزراء اإل ،فيةأكد مقربون من المفاوضات االئتال −
ل ، بينها تأججانتسبني  كاحول الفانتحالف قضايا الخالفية مع رئيس ال من %90اتفاق حول 

واتفق  أشهر.  6-4لمدة  "إسرائيل"أراض  فلسطينية من الضفة الغربية إلى  ضمّ موضوع البت في 
ذات موضوع اهتمام أساسي واحد،  ي هذه المرحلةف ةومحكتكون العلى أن  جانتسمع  ،نتنياهو

 16دولة، لمنع االنهيار الصحي واالقتصادي.زنة الار مواوإقر  هو مواجهة أزمة كورونا
فادي الهدمي، بعد اعتقال لعدة وزير شؤون القدس ي عن سرائيلاإل االحتاللأفرجت سلطات  −

ز التحقيق مع الهدمي على كّ وتر  .حساعات في معتقل المسكوبية، تخلله اعتداء بالضرب المبر 
القدس المحتلة شرقي في  الفلسطينيين المساعدات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمواطنين

 17لمواجهة وباء كورونا.

 ،دت حركة حماس دعوتها للسلطات السعودية إلى إطالق سراح المعتقلين الفلسطينيينجدّ  −
ويعاني من عدة  ، ن الثمانين عاماً عمره عالذي يزيد  ، د الخضري المعتقل محم خصوصاً و 

 18بعد انتشار وباء كورونا في المملكة. ،أمراض

عن أشخاص التقوا مع  Gidi Weitz غيدي فايتسنقل الصحفي االستقصائي في صحيفة هآرتس  −
انتخابه كي من رغم بالر أبلغهم بأنه إن األخي، قولهم وياهية بنيامين نتنسرائيلرئيس الحكومة اإل

نه تسيطر على الدولة قوة خفية، وصفها بأنها "دولة م مرة تلو األخرى، إال أي الحكيبقى ف
ويرى نتنياهو أن  ية هنا، وإنما حكم موظفين ورجال قانون". ديموقراطعميقة"، وقال إنه "ال توجد 

بين النيابة والقضاة  واطؤتيوجد  هأن الل"، ويعتقديوط جهاز الظ"النيابة العامة هي التي تشد خ
 19ان سقوطه.هدف ضمب
 التركيز على البلدات واألحياء الدينية التي ال تلتزم بالتعليمات يةسرائيلاإل رت وزارة الصحةقرّ  −

 آخر من البلدات واألحياء الدينية دداً وع ،الدينية مدينة بني براكك، لمواجهة فيروس كورونا
وراحت تفرغ  ، ل عليهاط العز وأنزلت قوات الجيش والشرطة لفرض شرو  ، فأغلقتها تماماً  ؛ اليهودية

 20من قوات األمن. صارم  وتحتجزهم في عزل فندقي تحت إشراف   ، عشرات البيوت من سكانها

إن الخسائر االقتصادية في  ، حصار النائب جمال الخضري ة لمواجهة الللجنة الشعبيقال رئيس ا −
ي سرائيلإلحصار ا، بسبب استمرار ال2020مارس  آذار/مليون دوالر خالل  200قطاع غزة بلغت 

 21.كوروناوإجراءات مواجهة وباء 
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إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون  قطرية إلعادةيس اللجنة الالعمادي، رئ محمدأعلن السفير  −
كادر طبي من األطباء والممرضين في  100والتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، ستمّول تشغيل 

العجز الذي تعانيه المشافي والمراكز  دّ هر، لسعلى بند التشغيل المؤقت ولمدة ستة أش ، قطاع غزة
 22ا المستجد. فيروس كورون لمواجهة تفشي ، الصحية في القطاع

ها ، عن ارتفاع ملحوظ في االعتداءات والهجمات التي يشنّ لها في تقرير، كشفت صحيفة هآرتس −
وبحسب  الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خالل األسابيع األخيرة.  المستوطنون ضدّ 

حالة احتكاك جسدي  16 الشهر الماضينقلها مصدر أمني للصحيفة، فقد "حدث في  معطيات
حاالت في شباط/ فبراير وكانون الثاني/ يناير  5حاالت و 9 مقابلبين مستوطنين وفلسطينيين، 

مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان  -منظمة بتسيلم  توأكد الماضيين على التوالي". 
 سنةمنذ بداية  ، الفلسطينيين حالة عنف وتخريب ممتلكات وسرقة وتهديد ضدّ  50 قتوثّ  أنها

 23فقط في آذار/ مارس.منها حالة  21، 2020
 2020/ 4/ 4 ، السبت

انتشار  ية إن أبطال المعاطف البيضاء في هذه األوقات ضدّ سرائيلقالت صحيفة هآرتس اإل −
فلسطينيي وقالت الصحيفة إن  . 1948 طينييكبير من فلس فيروس كورونا المستجد هم إلى حدّ 

 24."إسرائيل"يمثلون نسبة أساسية من الموظفين الطبيين في المستشفيات في  1948

هولي  د عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبوأكّ  −
 وحمايةمتهم ستمر لتأمين سالجئين ممضيفة لالالدول العربية ال في، أن التنسيق معفي بيان صح

األونروا، وخدماتها المقدمة وكالة المخيمات من تفشي فيروس كورونا، وبما يضمن استمرار عمل 
ومنع التجوال  ،من خالل آليات جديدة تنسجم وتتعاطى مع حالة الطوارئ  ، لالجئين الفلسطينيين

 25ها الدول المضيفة.التي تشهد

الضفة، استمرار عمليات المقاومة في المية لحركة حماس في ة اإلعأصدرته الدائر  ، رصد تقرير −
. وتنوعت هذه العمليات بين إطالق اً مقاوم عمالً  522، حيث شهدت الضفة 2020 مارس آذار/

قوات  وإلقاء زجاجات حارقة ضدّ  ،ر عبوات ناسفةفجيوت ، طعنومحاولة  ،واشتباكات مسلحة ، نار
 26االحتالل ومستوطنيه.

الشراكة السياسية مع حزب ميرتس، بعد تحالفهما قبل  ي عن فكّ سرائيلإللعمل اأعلن حزب ا −
 2020.27 مارس آذار/ االنتخابات التي جرت في بداية 

مرة  15المسجد األقصى  انتهك حرمةأظهر تقرير أصدرته وزارة األوقاف الفلسطينية أن االحتالل  −
وقتًا. وقال التقرير إن  47ي براهيم، ومنع رفع األذان في المسجد اإل2020مارس  / آذارخالل 

وكشف  . ين وموظفي األوقافين والمرابطمارست سياسة الحصار واإلبعاد بحق المصلّ  "إسرائيل"
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 ،ج له لبناء الهيكل المزعوم دون هدم قبة الصخرة المشرفةروّ عن مخطط ي  تقرير وزارة األوقاف 
 28شمال صحن قبة الصخرة.

 2020/ 4/ 5 ،األحد

 ،1948ينية المحتلة سنة األراضي الفلسطفي  ،عيلبون في  "تخطيط البديلللعربي المركز ال"كشف  −
الحكومة  من قبل مؤخراً  اإلعالن عنها التي تمّ  الطوارئ بدأ التحضير له في فترة  عن مخطط

اإلعالن عن قرار اللجنة القطرية للبنى التحتية  تمّ حيث  ، كورونا فيروس تفشيخشية  اإلسرائيلية
 Tatal A 108 أ 108بتحضير المخططات تاتال بالمباشرة  ، 2020/ 3/ 17ستها في الصادر عن جل

بنية تحتية قطرية". بوضعية مفضلة تسمى "مخطط  وكالهما يتمتع ، Tatal 108أو  108وتاتال 
القدس ومنطقة غربي المشروع األول ببناء نفق سكة حديد تحت األرض يصل ما بين  ويتعلق

رض بينما يتعلق الثاني ببناء سكة حديد فوق األ الشريف، م وم الحر إلى تخ باب المغاربة وصوالً 
 29تجوب أحياء القدس المختلفة.

في تصريح صحفي، أن أّي  ، لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين زياد النخالة العامأكد األمين  −
دو تهديد لحياة الشعب الفلسطيني عبر استمرار الحصار سيشمل الجميع بدون استثناء، وعلى الع

 30أسرانا.راح سإلطالق  واالستجابةاء الحصار أن يختار بين المالجئ وما يترتب عليها، أو إنه

قيم   بن  تَ إن كتلته لن تدخل في الحكومة المقبلة إذا لم تَ  اإلسرائيلي نفتالي بينيت دفاعال وزير قال  −
االتحاد  ، وحزب تهتلفي حديث للقناة العبرية السابعة، أن االتصاالت بين ك ، وأوضح بينيت اليمين. 
 31، مع حزب الليكود محدودة للغاية وشبه متوقفة. يت اليهودي، وحزب البNational Union الوطني

ن  إ ، في تقرير نشره موقع واال العبري، Amir Oren ير أورن مالخبير العسكري اإلسرائيلي أقال  −
ي سرائيل يبدو الجيش اإلن الحادي والعشرين، و الكورونا ظهرت كواحدة من أهم أحداث القر فيروس "

ية، بل سرائيلأورن عن "تراجع حركة الطائرات الحربية اإل ف كش و  بالتأقلم مع الوضع الجديد".  اً مطالب 
أن "طبيعة الحرب القادمة لن يطرأ   أورن  وأوضح تقلصها إلى درجة غير مسبوقة وغير مقبولة". 

 32ء". األجواوبة ستترك تأثيرها في  د لها والجاهزية المطلر جوهري، لكن حالة االستعدا عليها تغيّ 

آخرين، خالل شهر  250واعتقل  مواطناً  130الل، وأصيب االحت  برصاص  ن فلسطينيا  ارتقى شهيدان  −
مت هدّ كما   ، وذلك وفق التقرير الشهري لمركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق. 2020مارس    / آذار 

بيتًا ومنشأة بالهدم  19وأخطرت سلطات االحتالل  ة، بيتًا ومنشأ  39 ، تلك الفترةخالل  ، قوات االحتالل 
 33ورجال شرطة ومخابرات.   مستوطنًا وطالبًا يهودياً   575,1  األقصى قتحم المسجد  وا   ووقف البناء. 

 ، عاماً  18الـ  نّ س   ز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن عدد األطفال دون أظهر تقرير أصدره الجها −
ن التقرير ؛ وتضمّ السلطة الفلسطينية أراضي في ،2020 ةسنمنتصف  ، مليون طفل 2.27بلغ نحو 
 سنةل لألطفال خالل حررين التي أظهرت أن عدد حاالت االعتقائة شؤون األسرى والمبيانات هي
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فلسطين،  فرعفال إلى سجالت الحركة العالمية للدفاع عن األط واستناداً ، طفالً  889بلغت  2019
 9201.34 سنةخالل  شهيداً  طفالً  28ارتقى 

تركيا بتهديد "السيادة ية لائيسر اإل" اليمينية Lech Jerusalem ليخ يروشليم" اّتهمت منظمة −
المساعدات الذي تعكف على تقديمه لألهالي  خالل نظامالقدس من  يشرقية" في سرائيلاإل

 وزعمت الفلسطينيين في المدينة المقدسة، بهدف تحسين قدرتهم على مواجهة فيروس كورونا. 
 35لقدس.فيروس، في محاولة لتعزيز نفوذها في االانتشار أن أنقرة تستغل  المنظمة

 2020/ 4/ 6 ، اإلثنين

فلسطينية  على أراض   يةسرائيلاإلعلى فرض "السيادة"  كاحول الفانتحالف حزب الليكود و  اتفق −
التغلب على المصاعب التي  معاريف، فإنه تمّ صحيفة وبحسب موقع  .2020في صيف 

 يقضي بفرض الضمّ  على نّص  كاحول الفانتحالف موافقة  معمرتقب، لاعترضت االتفاق ا 
ية والمجتمع مريكمن خالل حوار مع اإلدارة األ ،مال البحر الميتي على غور األردن وشسرائيلاإل

 2020/ 7/ 10، في هذا السياق، إلى أن الحديث يدور عن موعد العبرية 12وأشارت القناة  الدولي. 
سيكون بعد شهرين ونصف الشهر  عاريف عن أن إعالن الضمّ موقع م ثد، فيما تحالضمّ  إلعالن

 36من تشكيل الحكومة الجديدة.
مجلس رئيس خالل مكالمة هاتفية أجراها مع  ،ي بنيامين نتنياهوسرائيلد رئيس الوزراء اإلتعهّ  −

 ة، بإقرار السيادDavid Elhayani د الحيانيدافيالمستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
هذه المنطقة  ضمّ  ومن ثمّ ميت، ية على غور األردن في الضفة الغربية وشمال البحر السرائيلاإل

 37في غضون الشهور القليلة المقبلة.
ارتكاب السلطة  ، ي في تقريرها الشهر  ، لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفةلرصد تقرير  −

ت انتهاكا وذكر التقرير أن . 2020 مارس / راآذبحق المواطنين خالل شهر  اً انتهاك 178الفلسطينية 
 السلطة ، فيما ارتكبتاً سابق اً معتقاًل سياسي 34و، اً محرر  اً أسير  49ت لالسلطة الفلسطينية طا

حافظة الخليل، كأكبر وجاءت م  موظفين.  بحقّ  21ناشط شبابي أو حقوقي، و بحقّ  اً انتهاك 24
 38. اً كتها ان 38بواقع   ، ، تلتها محافظة رام هللااً انتهاك 42بواقع  ، محافظة تعرضت النتهاكات السلطة

التحقيق بها خالل شهر  التي تمّ و  في "إسرائيل"، داخل األسرةرائم الجنسية ارتفع عدد الج −
 اً (، وفق24حالة مقابل  34)  2019سنة من نفسها الفترة بمقارنة  %41بنسبة  ، 2020مارس  آذار/

 ألرقام أن عدد ملفات التحقيق التي تمّ تظهر ا امكية، سرائيلللمعطيات الصادرة عن الشرطة اإل
 39.%16ادت بنسبة العنف األسري ز فتحها بجرائم 
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قرر إبقاء عشرات  اإلسرائيلي نفتالي بينيت اعدف ال وزير أن  اإلسرائيلية كانريشت قناة ذكرت  −
إلى  ةاوأشارت القن ح. اآلالف من العمال الفلسطينيين داخل دولة االحتالل خالل فترة عيد الفص

 40دولة االحتالل.خل دا ، يحملون تصاريح عمل ، ألف فلسطيني 40إلى  30نحو  وجود

م" التضامنية مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل وحدكم كلنا معك لستمأعلنت حملة " −
ر فيها من أمريكا الالتينية، تحذّ ي عن توجيه رسائل إلى برلمانات االتحاد األوروبي و سرائيلاإل

لفلسطينيي الخارج إلى أن المؤتمر الشعبي  األسرى. يشارورونا إلى انتقال فيروس ك مخاطر
 اً حملة "لستم وحدكم كلنا معكم"، وذلك دعم ،والهيئاتبالشراكة مع عشرات المؤسسات  ، أطلق

 41ي.سرائيللألسرى في سجون االحتالل اإل
اإلجراءات  في ظلّ  اً تشهد الصناعة في محافظات غزة بأنشطتها المختلفة تدهورًا ملحوظ −

عامل وظائفهم، فيما تراجع اإلنتاج  10,500 نحو فقدَ  االحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إذ
 42.%، وفق تقرير أعده اتحاد الصناعات في القطاع حول تأثير الجائحة19بنسبة 

 ، دوالر أمريكي(   ن و ملي   )نحو دوالر كنديالمليون  ونروا تبرع كندا بمبلغ مليون ونصف األ أعلنت وكالة   −
مدير عام ومن جهة أخرى، ذكر   . فيروس كوروناالطارئة لألونروا ل الصحيةلرعاية ل الستجابة
ونروا من ألماليين دوالر وصلوا ل 4 نأ ،( للدفاع عن حقوق الالجئين علي هويدي302الهيئة ) 

 43كورونا. الذي أطلقته لمواجهة ، مليون دوالر( 14أصل مبلغ النداء الطارئ ) 

 ،البرغوثي عمري أس( حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )بي دلن رئيس عأ  −
إن  ، خالل ندوة سياسية ، البرغوثي كورونا. وقالفيروس افحة أن المقاطعة ال تشمل موضوع مك

ي، إسرائيلاألدوية والمعدات التي يمكن لها أن تنقذ حياة الفلسطينيين، حتى لو كانت من صنع "
 44."تقبالهاساب يسمح
 2020/ 4/ 7 ، الثالثاء

ق شؤون األسرى "منسّ أن  له، بيان، في ياهوّية بنيامين نتنلائيسر مكتب رئيس الحكومة اإل أعلن −
 ، وطاقمه بتعاون مع هيئة األمن القومي والمؤسسة األمنية،Yaron Blum والمفقودين، يارون بلوم
ويدعون إلى  ،فقودين وإغالق هذا الملفملاء من أجل استعادة القتلى وابنّ  مستعدون للعمل بشكل

 45اء".ل الوسطمن خال فوري   بدء حوار  
األراضي الفلسطينية المحتلة منذ  الفلسطينية رفضها القاطع لضمّ السلطة أكدت رئاسة  −

 46جزء منها.أو أي ، 1967 سنة

 بخصوص ،يحيى السنوار ،اع غزةالحركة في قط رئيسجددت حركة حماس تأكيدها على مبادرة  −
األسرى "من كبار السن  بإطالق االحتالل سراح عدد من ، د األسرى لدى كتائب القسامالجنو 
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القسام خطوة إيجابية في الموضوع، مشيرًة كتائب أن يقدم مقابل  ،ء والمرضى واألطفال"والنسا
 47بالخصوص. إلى أن الكرة اآلن في ملعب حكومة االحتالل بأن تتخذ خطوات عملية

ة الوكفي مقابلة مع  ،حماس في لبنان أبو أحمد فضل الجئين في حركةلااتهم مسؤول مكتب  −
، ووصف إدارتها بالفاشلة، والتقصيراألونروا، بالمماطلة وكالة ، ترناشيونال لألنباءقدس برس إن

 48تها لمواجهة فيروس كورونا.في سياق حديثه عن التدابير التي اتخذ

مناقشة طريقة عمل اللجنة  مجدداً  ن يتمّ أب بأن حزب الليكود طال كاحول الفانتحالف أعلن  −
إنه  له،  في بيان التحالف،قال حيث . المفاوضات توقفمما أدى ل، "رائيلسإ"ي الختيار قضاة ف

طلبوا في الليكود إعادة البحث حول عمل لجنة "بعد التوصل إلى تفاهمات حول جميع المواضيع، 
ن ولن نسمح بأي تغيير في عمل لجنة تعيي القضاة. وفي أعقاب ذلك توقفت المفاوضات. تعيين 

 49ية".راطديموقبال القضاة والمّس 
انتشار  مواجهةية في سرائيلأكد تقرير صادر عن لجنة الكورونا في الكنيست أن أداء الحكومة اإل −

فيروس كورونا، حتى اآلن، كان ينطوي على "فشل ذهني وتنظيمي في اتخاذ القرارات، عيوب في 
 50."طئغالق خاإلفحوصات، وا سياسة

 القدس.شرقي من تفشي فيروس كورونا في ر رئيس بلدية االحتالل في القدس موشيه ليون حذّ  −
ية يطالبها على سرائيله رسالة إلى وزارة الصحة اإلعة، فإن ليون وجّ العبرية السابوبحسب القناة 

 51.سو فير الللتعامل مع قي القدس شر الفور بتخصيص الموارد الالزمة للمستشفيات في 
نون كورونا في القدس يسكفيروس بمن المصابين  %75حو نّية داخلّية أن إسرائيلبّينت معطيات  −

للمعطيات التي أوردتها الّصحيفة،  اً ووفق ة، بحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس.في أحياء حريديّ 
س دقوتشهد مدينة ال في المدينة كّلها، هم حريدّيون.  اً مريض 1,442من مجمل  اً مريض 1,068 فإن

 52 . زمةمنذ بداية األ "إسرائيل"في كورونا فيروس بإصابة أعلى نسبة 

 ، طفالً  48منهم  ، فلسطينياً  357اعتقلت  "إسرائيل " إن  ، لها في بيان ، مؤسسات حقوقية فلسطينية لتقا  −
ن االعتقاالت توزعت على كافة محافظات الضفة إو  ،2020ارس م /آذارخالل  ،وأربع نساء

 53.اً اطنمو  192حيث بلغ عدد المعتقلين فيها  ، التي سجلت أعلى معدل ، دسقلبما فيها ا ، الغربية

 2020/ 4/ 8 ، األربعاء

صفقة تبادل أسرى مع إنه يمكن إنجاز  ، السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المكتبقال رئيس  −
نائب وزير في اتصال هاتفي أجراه مع  ،وأضاف هنية إذا استجابت لمتطلبات ذلك.  "إسرائيل"

ميخائيل  ، ريقياإفو  إلى الشرق األوسطتين فالديمير بو ومبعوث الرئيس  ،ية الروسيجر الخا
لتبادل مصممة على اإلفراج عن األسرى في إطار ا"، أن حركته Mikhail Bogdanov بوغدانوف

 54."لمتطلبات ذلك إسرائيلالذي يمكن إنجازه في حال استجاب قادة 
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 ،خالل الفترة المقبلة ،رفحكومة في الصن أولويات الإقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية  −
موظفين ال رواتبهي مساعدة الفقراء، ودعم النظام الصحي، وتوفير  ؛ثالثة بنودتتركز على 

 55واحتياجات األمن.
 هناك حالة تضييق": غازي حمد غزةقطاع في  الفلسطيني االجتماعية التنميةقال وكيل وزارة  −

"، مؤكدًا على أن هناك قوى دولية ل وإجراءات سلطة رام هللاالعلى غزة بسبب حصار االحت
وأشار حمد إلى أن الدور البارز لتخفيف  أن يستمر الحصار على قطاع غزة.قليمية تحاول وإ

 56سجل للجنة القطرية إلعادة إعمار غزة.حصار غزة ي  

 شيكلمليار  15.9إلى  2020 مارس / قفز في آذار "إسرائيل " أفاد تقرير إخباري بأن العجز المالي في  −
ي فإن العجز سرائيلووفقًا لهيئة البث اإل زمة كورونا. دوالر( وسط استمرار أ اتمليار  4.4نحو ) 

 0192.57 مارس / في آذار دوالر( مليار  1.1نحو )  مليارات شيكل 4كان سجل نحو 

لمجتمع او كورونا على االقتصاد فيروس أشار تقرير نشره موقع يديعوت أحرونوت إلى أن تبعات  −
له وضمان جاهزية وقدرة فاعلة  ، الجيش د البرامج والخطط الرامية إلى إعدادتهدّ  "إسرائيل"في 

زاة عمليات ة، كل ذلك بموافتح جبهة ثالث على شّن حرب على جبهتين في الوقت نفسه، وصدّ 
 58اإلنقاذ وإدارة شؤون الجبهة الداخلية للمجتمع المدني.

ينية في  من أبناء الجالية الفلسط  23ووفاة  ،500الفلسطينية إصابة بين ر توالمغ  الخارجيةأعلنت وزارة  −
، أن العدد األكبر من اإلصابات  لها نوأوضحت الوزارة، في بيا بفيروس كورونا.  مختلف دول العالم

  59الفيروس. وفاة بالبلد نفسه جراء  15، إضافة إلى 349وبلغ  ، ل في الواليات المتحدةسجّ 

زة الشيخ يتان سلمى خضراء الجيوسي، وابتسام بركات بجائديبتان الفلسطينألفازت الشاعرتان وا −
، فيما فازت 2020الثقافية  العامي بجائزة الشيخ زايد لشخصية الجيوسوفازت  . 2020زايد للكتاب 

 60.والناشئة بركات بجائزة أدب الطفل
ية سرائيلاالنتهاكات اإل نأن "لبنان ال يقبل بالسكوت ع ، رئيس الوزراء اللبناني ، حسان ديابأكد  −

مجرد رقم إضافي يوضع في أدراج  االنتهاككون هذا ن يال تقبل حكومتي بأ"المتكررة"، وقال: 
أن تبادل الرسائل مع المراجع المعنية ال  كما ،األمم المتحدة، فيتغاضى عنه المجتمع الدولي

 االنتهاكاتعن بعد اليوم لهذه ذنية، وعليها أن تعي بأننا لن سرائيللالنتهاكات اإل يكفي لوضع حدّ 
 61."وكأنها أمر طبيعي أو عادي

 ،1948 طينييفلسمن طالب  110وعلى متنها  ،طائرة تركيةمطار بن جوريون ت في طّ ح −
 62المحتلة، تقطعت بهم السبل في تركيا إثر انتشار جائحة كورونا. القدس يوفلسطيني

ملزمة باتخاذ تدابير إلنقاذ  "إسرائيل"أن  ىفلسطينية، علوعربية و  منظمة حقوقية دولية 19أكدت  −
في إطار مواجهة  ، بية احتياجات المرضىوتل ،واللوازم الطبية خول المعداتوالسماح بد ، الحياة
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من  56المادة ، وذلك بموجب خطر تفشي فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة
 Fourth Geneva Convention.63 اتفاقية جنيف الرابعة

 2020/ 4/ 9 ، الخميس

إّن  ، مين نتنياهوية بنياسرائيلومة اإل وان رئيس الحك، مدير عام دي Ronen Peretz قال رونين بيرتس −
ووزير   ديفيد فريدمان "إسرائيل"السفير األمريكي لدى الذي يقوده  ، يسرائيلي اإلمريكالفريق األ

 ل إنجاز االتفاقه األيام من أجذهيواصل العمل في  Yariv Levin ي يريف ليفينسرائيلالسياحة اإل
ولفت  . "إسرائيل"ا إلى هضمّ  في الضفة الغربية التي سيتمّ  بشكل نهائي على خريطة المناطق

إلى أن الفريقين  ، اليمينية Makor Rishon في مقابلة أجرتها معه صحيفة ميكور ريشون  بيرتس
وجوب إدخالها على الخريطة   "إسرائيل"عديالت التي ترى يناقشان حاليًا بعض المالحظات والت
 64ضمها.  "إسرائيل"ـالمناطق التي يجوز ل ، والتي تضمّ األصلية التي وردت في "صفقة القرن"

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن تكلفة الخطة التي وضعتها حكومته لمواجهة  −
صلت صاد الفلسطيني و تقإلى أن خسائر اال اً منوه ،مليون دوالر أمريكي 137ا تبلغ فيروس كورون

موازنة طوارئ متقشفة، وسيرتفع عجز الموازنة إلى ل باشتية: "سنعم قالو  دوالر. اتمليار  3.8لـ 
 65%".50بفعل انخفاض اإليرادات ألكثر من  ، مليار دوالر وفق التوقعات 4.1
اء مكتوب: "بن غزة، إياد البزم، في تصريح قطاع قال المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني في  −

ف جهاز األمن الداخلي صباح اليوم المدعو على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العسكرية؛ أوق 
 66ي عبر اإلنترنت". سرائيلالحتالل اإل والمشتركين معه في إقامة نشاط تطبيعي مع ا   ، رامي أمان

قيادة  ي حوار خاص مع صحيفة فلسطين، أنف ،حركة حماس محمود الزهار في يالقيادد أكّ  −
إنجاز صفقة تبادل أسرى  شأني بسرائيلية عرض سلطات االحتالل اإلالحركة تدرس مدى جدّ 

ومن لهم األولويات باإلفراج عنهم  ، ددت الشروط واألسماءأن حماس ح النظر إلى اً جديدة، الفت
 67المرضى وكبار السن. اً وخصوص

إن   العبرية، ع صحيفة معاريف لة مبافي مق ، دور ليبرمانج ي األسبق أفي سرائيل وزير الدفاع اإلقال  −
ولوا  اهو. وبغياب الحكمة السياسية تحتخلص من حكم نتنيفرصة الأضاعوا  حزب الجنراالت"قادة 

نياهو  عن اعتقاده بأن نت  ليبرمان . وأعرب" إلى أداة لخدمة مصلحته الشخصية وتهربه من المحاكمة 
 68كومي بينهما. قًا التفاق االئتالف الحفو انتس بعد سنة ونصف السنة، جال يمكن أن يسّلم الحكم ل 

، حزمة Sven Kühn von Burgsdorff سفين كوهان فون بورغسدورف  وروبيتحاد األ أعلن ممثل اال −
لمواجهة وباء فيروس كورونا في  دوالر(  مليون  77.15 )نحو مليون يورو  71مساعدات تبلغ نحو 

هي أولوية في في هذه األزمة الصحية  ن الرعايةإ  بورغسدورفوقال  . ةي فلسطين أراضي السلطة ال 
  دوالر(  ماليين  10.3 )نحو  يورو ماليين  9.5خصص االتحاد لتالي سي يين، وبامساعدتنا للفلسطين
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 مليون يورو 13إضافة إلى دعمنا السنوي الحالي البالغ  تة، السّ القدس إضافية لمستشفيات شرقي 
والرعاية الطبية للفلسطينيين  كورونا، ل ا  فحص ، لمساعدتها على توفير مليون دوالر(  14.1 )نحو 

 69. روس المصابين بالفي 

 2020/ 4/ 10 ، عةجمال

 ،، عبر مكالمة هاتفيةكاحول الفانتحالف الليكود و حزب االئتالفية بين  المفاوضاتاستؤنفت  −
بغرض  ، ر أن تعود طواقم التفاوض الرسمية إلى الجلوس، لمواصلة الحديث في التفاصيلوتقرّ 

 70يل حكومة وحدة بينهما.ية والتوصل إلى اتفاق لتشكياسسلإنهاء األزمة ا
مجلس لاجتماع خالل  ،ةإبراهيم خريشم المتحدة في جنيف فلسطيني لدى األمندوب القال الم −

منذ  ، بناية في أنحاء الضفة الغربية 139دمرت  "إسرائيل"إن ، المتحدةحقوق اإلنسان التابع لألمم 
ى لإلغاثة اإلنسانية من تمويل الجهات المانحة، ومن بين نبم 38، بما في ذلك 2020سنة بداية 
 71وعيادة صحية. ،والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي ،لإلقامةلهياكل كانت هناك مبان  هذه ا

تين على األقل لمنشآت تدريب ية أن جيش االحتالل بدأ بنقل جنود فرقسرائيلذكرت اإلذاعة اإل −
 جيش بدأوأشارت اإلذاعة إلى أن ال بات العسكرية. لمواصلة التدري في غور األردن،  راً خمؤ أقامها 
كمامة لغاية اآلن، وبحسب آالف  5بتصنيع الكمامات الواقية من المرض، حيث تّم تصنيع أيضًا 

 72آالف كمامة يوميًا. 10اإلذاعة، فإن الجيش سيبدأ بتصنيع 
ها بسبب فيروس غلقت أبوابأ التي  ، منذ نحو مئة عام، لن تستقبل كنيسة القيامة ، للمرة األولى −

 73محتفلين بعيد الفصح.يين الالمسيحالحجاج كورونا المستجد، 
صحيفة معاريف، إن  لهمقاله  في ، Jackie Khoji جاكي خوجي يسرائيلاإلمستشرق القال  −

ميها على أنها حقيقة واقعة، ولم تعد تس إسرائيل"مناهج التعليم المصرية الحديثة باتت تنظر إلى 
سمائها سبع وتل أبيب بأذكر مدن بئر ال عرض الخرائط الجغرافية يتمّ  ، وحين يتمّ عدوة ةلدو 

 إسرائيلدولة المصرية تذكر  الكتب المدرسية"أن كما  العبرانية، بجانب أورشليم وحيفا وغزة وعكا".
 74.دون التطرق لمفردة فلسطين "، إسرائيلباسمها الحالي 

 2020/ 4/ 11 ، السبت

 ر الحكومةقب قرامن عوا  جنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقاتل ل ا سرر أمين حذّ  −
 ،رية المترتبة على أمن واستقرار المنطقةيالتدمأراض فلسطينية محتلة، واآلثار  ية ضمّ سرائيلاإل

 75ية من جانب واحد. سرائيلات اإلوعملية السالم المتعثرة، بسبب اإلجراءات التي تتخذها السلط
أسير الف آ 5 نحو يزال يعتقل في سجونه مافلسطين للدراسات أن االحتالل  أسرى  كزر مذكر  −

وأشار الناطق اإلعالمي للمركز، إلى أن سلطات االحتالل،  فلسطيني في ظروف صعبة وقاسية، 
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وقد بلغت حاالت االعتقال منذ  ، انتشار جائحه كورونا، تواصل عمليات االعتقال من رغمالبو 
 76حالة اعتقال. 300,1ما يزيد على  2020سنة بداية 

 2020/ 4/ 12 ،األحد

 بأنه لن يمدد مهلة جانتسبني  كاحول الفانتحالف رئيس سرائيلي رؤوفين ريفلين س اإلالرئيأبلغ  −
نه، إن البيان صادر عن ديو  آخر. وقال ريفلين، وفقاً  يوماً  14تكليفه بتشكيل حكومة لمدة 

 يوماً  28 دةمهمة تشكيل الحكومة"، وأن المهلة األولى لم "الظروف الحالية ال تسمح بتمديد فترة
 2020.77/ 4/ 13 ،اإلثنينتنتهي 

لضمان تحويل مبلغ  "إسرائيل"عن مباحثات مع كشف وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة  −
مليون دوالر( على  139نحو  ،شيكلمليون  500شهري يعادل المعدل المعتاد لعائدات المقاصة ) 

 78لمحددة لموازنة الطوارئ.تة المقبلة، وهي الفترة اسلمدى األشهر ا
للعاملين في  ،مليون دوالر، بقيمة ديم مساعدات عاجلةغزة عن تقفي قطاع ة رة الزراعأعلنت وزا −

أزمة  القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي والهام في ظلّ 
 79ين فيه.املالع دز صمو كورونا، وتعزيانتشار فيروس 

 80بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة. الب بمنع  تماسًا يطال  يةسرائيل رفضت المحكمة العليا اإل  −

الذي يقع وسط  ،خالل تفقده مستشفى صور الحكوميوزير الصحة اللبناني حمد حسن،  قال −
والنازحين السوريين في  ن"لدينا الكثير من الالجئين الفلسطينيي :البص لالجئين الفلسطينيين خيمم

دولية الداعمة جراء ميداني عملي، لكل المؤسسات الخيم، ولألسف حتى اآلن لم نلمس أي إالم
 81لهم، وما زال القرار في إطار وضع خطط تدخل".

 "،أم هارون "مسلساًل رمضانيًا حمل اسم  ،المملوكة لجهات سعودية، mbc يأم بي س أنتجت قناة −
ي عاشت في الكويت خاصة، وعن اليهود في منطقة الخليج العرب وديةهييتحدث عن حياة امرأة 

فكرة المسلسل انطلقت من السعي إلدخال  ، فإنوفق المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيعو  عامة. 
وبعد سلسلة من المواقف الكويتية  ،يوني إلى عمق المجتمع الخليجيالتطبيع مع الكيان الصه

 82الرافضة للتطبيع.

عن  كوالي مالدينوف ق الخاص لألمم المتحدة لـ"عملية السالم في الشرق األوسط" نيسّ نالمر عبّ  −
في  خصوصاً لفلسطينية المحتلة، قلقه من اآلثار الناجمة عن أزمة وباء كورونا في األراضي ا

األضرار ستكون كبيرة على وأكد أنه إذا استمرت األوضاع الحالية، فإن . قطاع غزة المحاصر
 ، هائوبقا ، رارهاستقوا ، أن الحفاظ على أداء السلطة الفلسطينيةعلى ًا شددسطيني، مل فاالقتصاد ال

التقديرات أن  مالدينوف نبيّ و  سواء.  يين على حدّ سرائيلأمر حيوي ألمن ورفاه الفلسطينيين واإل
  83. سنةالمليار دوالر أمريكي بحلول نهاية  سوف تصل إلى 2020 سنةل الماليةالفجوة إلى أن تشير 
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 2020/ 4/ 13 ، ثنينإلا

على  يطانيعن مشروع  استلدية االحتالل في القدس كشفت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في ب −
وفندق  ،مرافق عامةوحدات استيطانية، و  410بواقع  ،جنوب القدس المحتلة ،أراضي جبل المكبر

امة بسكة كة العبشوتلك ال ، وربط الحي االستيطاني الجديد بشبكة القطار الخفيف ؛ غرفة 100
 2024.84 شروع فيالم ينتهي ،الحديد في البالد

في حديث  ،موسى دودين ، وعضو المكتب السياسي ، كة حماساألسرى في حر  د مسؤول ملفكأ −
أي اختراق حقيقي في المفاوضات مع االحتالل حول ملف تبادل  نت، أنه لم يحدث.للجزيرة

وأوضح دودين أنه  في قطاع غزة يحيى السنوار.  ةكاألسرى، بعد المبادرة التي أطلقها رئيس الحر 
وما  ، ركةت بعض األطراف لالستفسار عن ماهية مبادرة الحوسطاء، واتصلجرى التواصل مع 

صحيفة علمت و  ة على األرض حتى هذه اللحظة.يت حقيقالذي تريده بالضبط، وال يوجد إنجازا
ه األخيرة من وسيط ألماني سابق كان ل أن حماس تلّقت اتصاالت خالل األيام اللبنانية األخبار

حكومة  ، وفق مصادر، مع انتظار ردّ "ة كاملةعه بجديتعاطت م"ما  ، وهو"صفقة شاليط"دور في 
التي تشمل  ،زيتها الكاملة لتنفيذ مرحلة ما قبل الصفقةها. وألول مرة، أبلغت الحركة بجحتاللاال

 85ر الجنود األربعة.ت حول مصياممقابل معلو  ، اسمًا للفئات المذكورة 250من جهتها 

ي إطار مكافحة تية أن اإلجراءات التي اتخذت سابقًا فد اشمحم الفلسطينيأكد رئيس الوزراء  −
اشتية، في مؤتمر صحفي، عن  كشفو  .المحافظاتتفشي وباء كورونا تبقى على حالها في كل 

والمتناهية  ةطأنه يجري العمل على "خطة إنعاش اقتصادي" للمؤسسات الصغيرة والمتوس
 86.والرمليون د 300الصغر، عبر صندوق بقيمة مبدئية تبلغ 

ها قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية يوم" عن وثيقة أعدّ السرائيل إصحيفة "كشفت  −
ترسم صورة قاتمة لمنظومة العالقات الدولية بعد أزمة فيروس كورونا، لكنها تتيح  ،يةسرائيلاإل

فقد عمل  ، زيز مكانتها وعالقاتها السياسية واالقتصادية. ووفقًا للصحيفةعتل ل أبيب فرصاً أمام ت
عرضها  بلوماسيين والخبراء في وزارة الخارجية، وتمّ يمن الد عشرونى إعداد الوثيقة الداخلية عل

 87.يسرائيل كاتسالخارجية على جهات مختلفة في الوزارة، وجرى تعديلها قبل رفعها لوزير 
بالتنسيق مع لمدة أربعة أيام  ،استثنائياً  ، فتح معبر رفح الحدودي غزة قطاع يأعلنت السلطات ف −

ليتسنى لمئات الفلسطينيين العالقين في مصر العودة إلى غزة، على أن  ،ات المصريةالسلط
 88بعدها إلى مراكز حجر صحي خشية تفشي فيروس كورونا.تنقلهم وزارة الصحة 

، إن سلطات القواسميأسامه  ثوري المتحدث باسمهالافي بيان لعضو مجلسها  ،حركة فتح قالت −
وأكد  ي هي من تسبب بانتشار فيروس كورونا المستجد في القدس المحتلة.ئيلراساالحتالل اإل
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مت بتسهيل انتشار الفيروس داخل مدن الضفة، من خالل حكومة االحتالل قاالقواسمي أن 
 89ال الفلسطينيين.إجراءاتها مع العم

، نيو غوتيريش لألمم المتحدة أنطو  العام ، نائب المتحدث باسم األمين Farhan Haq فرحان حقأكد  −
توجه التفاق بين  رفض األمم المتحدة، أيّ  ، ي نيويوركقر األمم المتحدة ففي مؤتمر صحفي بم

هذه  على أن اً شددالغربية المحتلة، م الضفةمزيد من أراضي  ، بشأن ضمّ واشنطن وتل أبيب
 90"تقويض لعملية السالم". انبجلالخطوات األحادية ا

 2020/ 4/ 14 ، الثالثاء

أبلغني السيد الرئيس : "الفلسطينية ة لمنظمة التحريرن سر اللجنة التنفيذيريقات، أميقال صائب ع −
ستنتهي جميع  ،أي جزء من الضفة إسرائيلت ا ما أبلغته لقادة العالم: إذا ضمّ بشكل واضح وهذ

هر ية وتتحمل مسؤولية احتاللها للفلسطينيين من النسرائيلومة اإلكحاالتفاقات االنتقالية، ولتأتي ال
ة لخدمة سلطة االحتالل. سلطة من دون سلطة يلن نتحول إلى سلطة وظيف" :مضيفاً  ."للبحر

 91."دون كلفة، وغزة خارج المعادلة. لن نكون ولن نسمحواحتالل من 
ّن الفصائل أكة حماس، ر حعضو مكتب العالقات العربية واإلسالمية ببركة،  يعلكشف  −

ات الفلسطينية بلبنان، وضعت استراتيجية في المخيمات الصحية واإلغاثية الفلسطينية والمؤسس
، لمنع انتقاله للمخيمات 2020كورونا منذ قدومه إلى لبنان في شباط/ فبراير  لمواجهة خطر وباء

الصحة في لبنان والبلديات  ةوذكر أن الفصائل الفلسطينية تعمل بالتنسيق مع وزار  الفلسطينية. 
 92جائحة كورونا. حيط المخيمات لمواجهةاللبنانية في م

ية، رسالة إلى إسرائيلو  فلسطينية مؤسسة 22 ، الذي يضمّ الدولتين" ت "تحالف حلّ هت مؤسساوجّ  −
ومفوضية االتحاد األوروبي في بروكسل، ومكتب الممثل  ، ودول االتحاد األوروبي ، األمم المتحدة

لروسي طالبوهم فيها وممثل المنظمة الدولية في القدس، ونائب وزير الخارجية ا ، دتحاالالخاص ل
أي أجزاء من الضفة الغربية، والعمل على إعادة  بضمّ  "إسرائيل"الجدي لمنع قيام بالتدخل 

 93الطرفين إلى مفاوضات حقيقية.
إن الموساد يلجأ  ،يةسرائيلإلا 12 اة الـة مع القنفي مقابل ، يسرائيلاإلالموساد قال ضابط في جهاز  −

 األزمة. وأشار في ظلّ  ، لمعدات بأساليب مختلفةى اللحصول عل ، في بعض األحيان للسرقة
مليون قطعة من  130إلى أن حكومة االحتالل طلبت من الموساد توفير أكثر من  ضابطال

 ،ب القناة المذكورةسحب ،. وأنشأ الموسادالمعدات الطبية واألدوية الالزمة لمواجهة فيروس كورونا
 94مختلفة.ال غرفة عمليات ضخمة إلدارة األزمة عبر وحداته

أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المصابين بفيروس كورونا في  العبريةذكرت صحيفة هآرتس  −
تسجيل إصابات في  وبحسب الصحيفة، فإنه ألول مرة تمّ  المناطق الفلسطينية شرقي القدس. 
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إصابة  80وا عن وجود ين، مشيرًة إلى أن أطباء من المدينة تحدثئجالعيسوية ومخيم شعفاط لال
 95المقدسيين. في صفوف

 طينيالجئ فلس 30أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن  −
أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء و . 2020 سنةقضوا منذ بداية 

 96ضحية. 046,4حرب في سورية بلغ لااستمرار 

ر من عامل فلسطيني قد تضر  ألف 453إن أكثر من  طينيفلسال لإلحصاءقال الجهاز المركزي  −
 الفلسطينية المحتلة سنة راضياألداخل  مات الضفة الغربية كافة، أأزمة كورونا، سواء في محافظ

األفراد العاملين الذين  نم فئاتهناك عدة أن ، له في بيان ، اإلحصاءجهاز وأوضح  . 1948
 وعددهم  غير المنظمفلسطين، وهم: عمال في القطاع سيتأثرون بصورة مباشرة من األوضاع في 

 300,133.97والبالغ عددهم  ، والمستعمرات "ئيلإسرا"في  ، والعمالألف عامل 320
قطاع  ب يحأشرف القدرة إن القطاع الص الفلسطينية في قطاع غزة  قال المتحدث باسم وزارة الصحة −

اد  من المو  %65وهام الطبية، الممن % 35%، و44في األدوية بنسبة  غزة يعاني من نقص حادّ 
خجولة ال تلبي  إمداداتوأكد القدرة أن ما وصل وزارته من مساعدات طبية هي " . المخبرية

 في مواد الفحص المخبري  كبير   لوجود عجز   االحتياج الطارئ لمواجهة جائحة كورونا"، مشيراً 
 e chain reaction (PCR)rasPolyme .98تفاعل البوليمراز المتسلسل  الكورونا،  الخاصة بفحوصات

 2020/ 4/ 15 ، األربعاء

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن حركته لن تتخلى عن األسرى في  −
ة والشعبية يموطالب هنية المنظمات العربية الرس بعض الدول العربية. وسجون سجون االحتالل 
 99ون بحريتهم من أجل القدس وفلسطين.اه األسرى والمعتقلين الذين يضحبالقيام بواجبها تج

بأنه نقل التفويض  جانتسبني  كاحول الفانتحالف رئيس الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين أبلغ  −
 100ة.ددحمبعد فشله في تشكيلها وفق المدة القانونية ال ،بشأن تشكيل الحكومة إلى الكنيست

والبنوك إلى اتفاق بشأن  ،وسلطة النقد ، ل الوزارةشكري بشارة توّص الفلسطيني لن وزير المالية أع −
إلغالق الفجوة التمويلية المتوقعة في  ، مليون دوالر 400قرض بنكي مجمع للحكومة بمقدار 

ولويتها أو  ، ، ومدتها ستة أشهرموازنة الطوارئ، التي صادق الرئيس محمود عباس عليها، مؤخراً 
 101مواجهة تفشي وباء كورونا وتداعياته االقتصادية.

 ،حسين الشيخ إن قطر قدمت منحة مالية فلسطينية الفلسطينية هيئة الشؤون المدنية رئيسقال  −
ي تغريدة على حسابه وأوضح الشيخ، ف وأزمة وباء كورونا. الطوارئ هي الثانية منذ بداية حالة 

 102قطر". اً يين دوالر، "وكل التقدير واالحترام. شكر الم 5ن المنحة بقيمة في تويتر، أ
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جميع المساجد ستبقى مغلقة خالل فترة   أن ر الفلسطينية الشيخ محمد حسين لقدس والديا أعلن مفتي ا  −
متبعة ستبقى صلوات الجماعة  باإلجراءات ال  نه التزاماً أ ن، و التي تشمل بداية شهر رمضا  ، الطوارئ 

 103. وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا   الفلسطيني،   شعب ال حياة أبناء    ى والجمعة معلقة بهدف الحفاظ عل 
خط ألف أسرة انخفضت إلى دون  53أحمد مجدالني أن  الفلسطينية االجتماعية  التنميةذكر وزير  −

 . 2020نيسان/ أبريل  فيروس كورونا، وأن هذا العدد قابل للزيادة مع نهاية  الفقر على إثر تداعيات أزمة  
 ة تحت خطّ ألف أسر  115البدء في صرف مساعدات نقدية إلى أكثر من  أنه تمّ  ينوأوضح مجدال

 104آالف أسرة عن الدفعة السابقة. 10بزيادة  ، ألف أسرة في قطاع غزة 80الفقر، منهم 

ي تعيق عمل سرائيلوكالة األونروا سامي مشعشع إن قوات االحتالل اإل باسمقال المتحدث  −
 105تفشي وباء فيروس كورونا في المدينة. طواقمها في مخيمات القدس لمنع

 إسهام ، عنسفين كوهان فون بورغسدورف في األراضي الفلسطينية،  بياألورو  االتحادممثل أعلن  −
مليون والنمسا وإسبانيا بمبلغ  ، دوالر(  مليون  13.7)نحو  مليون يورو 12.5االتحاد األوروبي بمبلغ 

، في برنامج السلطة الفلسطينية للمخصصات لكل منهما ر( والد مليون  1.09)نحو  يورو
 106اعية.االجتم

 2020/ 4/ 16 ، الخميس

إن ، "الشرق األوسط" صحيفةفي حوار مع ، ليب الزارينيفيونروا األقال المفوض العام لـوكالة  −
في  هوباء كورونا فرض نفسه بمجرد تسلمه مهامه قبل ثالثة أسابيع، مبديًا قلقه من احتمال تفشي

 فاعلة في ظلّ  ًا، وستظلّ ة جدواضح"المكتظة. ولفت إلى أن مهمة المنظمة  الفلسطينية المخيمات
 107."الالجئين الفلسطينيين سياسي ال يشمل ملف عودة غياب حلّ 

تمّكنها من قال القيادي في حركة حماس مشير المصري إن المقاومة الفلسطينية تمتلك أوراق قوة  −
في مؤتمر  ، لمصري وأكد ا ة تبادل األسرى.يين لشروطها في قضييلائسر اإل المسؤولين إخضاع

، على قاعدة "قاومة مستعدة لصفقة تبادل أسرى مشّرفةالم"أن  ،صحفي إلحياء يوم األسير
 108غزة.قطاع شروطها، وليس االكتفاء فقط بالمبادرة التي أطلقها يحيى السنوار قائد حماس ب

رض بها إدارة ، التي يفت اإلسرائيلية لطة الطوارئ القومية""س وجد لدى ذكرت صحيفة هآرتس أنه ال ت −
ي، من خالل قيادة الجبهة الداخلية، سرائيل مة، ميزانيات ووسائل إلدارة األزمة، كما أن الجيش اإلاألز 

لدى الجيش قدرات لوجيستية " أن  من رغم بال الصحيفة على أنه  توشدد  في هذا المجال.  محدود جداً 
المطلوبة  ليس لديه القدرات  د غذائية، عتاد وأفراد من مكان إلى آخر، لكن وا في نقل م للمساعدة 

 109التخاذ قرارات تتعلق بسكان مدنيين، وخاصة بحجم السكان في البالد ولفترة طويلة". 
ذ مطلع ؛ مناً فلسطيني اً مواطن 1,324أفادت معطيات حقوقية فلسطينية بأن قوات االحتالل اعتقلت  −

 110اعتقال إداري. أمر 529فلسطينية، باإلضافة إلصدار  31طفال وأ 210؛ بينهم 2020 سنة
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يين سرائيلي أن المغرب رفض السماح لطائرة بنقل عشرات اإلسرائيلكشفت إذاعة الجيش اإل −
ن هناك أ اإلذاعة نتبيّ و  كل مشترك. بسبب أزمة كورونا، بش، واإلماراتيين العالقين في أراضيها

 111ائرة واحدة.يقضي بنقل رعايا الجانبين بشكل مشترك عبر ط اتواإلمار  "إسرائيل"بين  اً اتفاق
 2020/ 4/ 17 ، الجمعة

 ،السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تلقي حركته اتصاالت من وسطاء المكتبكشف رئيس  −
ون التلفزي معوقال هنية، في لقاء  ."إسرائيل"إبرام صفقة تبادل أسرى مع حول مبادرتها بشأن 
وضحوا حول اآلفاق التي والوسطاء )لم يحددهم( اتصلوا بالحركة، واست افالعربي: "بعض األطر 
ونحن  ،يينسرائيلأسرى من الجنود اإل 4لديها ، : "كتائب القسامقائالً  ، وتابع"يمكن التحرك بشأنها

ى قادة وضات غير مباشرة إلجراء صفقة تبادل إذا كان هناك جدية كافية لذلك لدمستعدون لمفا
 اً فلسطيني 60عتقال أكثر من يخص عالقات حماس مع السعودية، قال هنية: "ا  ماوفي االحتالل".

 112".اً في سجون السعودية فقط ألنهم يقومون بأعمال دعم وإسناد لشعبهم، أمر مؤسف جد

اًل فلسطينيًا في سجون النظام معتق 1,794 وجود ةوّثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري −
يسان/ أبريل من من ن 17يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف في ع السوري، وذلك بالتزامن م

ّن فإ، مجموعة العملوبحسب  . نساء 110وأضافت األرقام، أّن من بين المعتقلين نحو ، سنةكل 
لنظام، منذ بدء األحداث، عديد من المعتقلين الفلسطينيين قد قضوا تحت التعذيب في معتقالت اال

 113.ضحّية 560جرى توثيقه أكثر من ا حيث بلغ عدد الضحايا وفق م

ن المحاكمة الجماعية الحقوقية من أ Human Rights Watch رايتس ووتش هيومنمنظمة رت حذّ  −
معتقلين الفلسطينيين واألردنيين المقيمين على ال عشرات التي تنظمها السلطات السعودية بحقّ 

في  ، وقالت المنظمة قانونية. الأراضيها، تثير مخاوف خطيرة من حصول انتهاكات في إجراءاتها 
محاكمات سرية في ين من احتجاز هؤالء المعتقلين دون تهمة، بدأت إنه بعد عام لها،  بيان

 مع "كيان إرهابي" لم ي كشف عن اسمه. بناء على ادعاءات غامضة تتعلق بصالتهم، 2020/ 3/ 8
 114هم.عذيب بحقّ ت شهادات بعض أ سر المعتقلين تشير إلى حصول عملياتالمنظمة ونقل بيان 

 2020/ 4/ 18 ، السبت

 نفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان صحفي،ة التقال أمين سر اللجن −
إلى فالديمير بوتين ومبعوث الرئيس  ، نائب وزير الخارجية الروسيمع ل محادثات أجراها خال

مستعدة لحوار مباشر مع  يةالفلسطين السلطةإن  ، ميخائيل بوغدانوف ، وإفريقيا الشرق األوسط
 115ية.بإشراف آلية دول "إسرائيل"
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كة حماس صالح العاروري، في برقية وفاء لألسرى، إنه المكتب السياسي لحر  رئيسقال نائب  −
آمل أال  ": اً على ثقة بأن موعد الحرية لألسرى في سجون االحتالل قد اقترب بإذن هللا، مضيف

 116."من هذا القيد ناتنتهي هذه السنة إال وقد تحرر أسرا

 2020/ 4/ 19 ،األحد

تقديم مساعدة عاجلة لدعم  إلى اإلسالميمحمد اشتية البنك ني الفلسطياء دعا رئيس الوزر  −
 117كورونا. أزمة فلسطين، في ظلّ  فيالمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

ًا تضرر ر روال معايعة إن قطاع السياحة هو القطاع األكث الفلسطينية رقالت وزيرة السياحة واآلثا −
 118ك.وما ترتب على ذل ،كوروناجراء انتشار فيروس 

المركزية لحركة فتح روحي فتوح إن يد الحركة ممدودة للخروج من وباء  اللجنةقال عضو  −
وأعلن فتوح  نتنياهو، وتفشي وباء كورونا.  -مب امواجهة االحتالل، وصفقة تر  االنقسام، في ظلّ 

حالة من رغم إلى قطاع غزة، باليعيد إرسال الوفد  أنلديه االستعداد  اسمحمود عب أن الرئيس
تكليفي، فالوحدة  لدي االستعداد أن أنفذ األمر إذا ما تمّ  وأنا شخصياً "الجائحة،  لحظر في ظلّ ا

 119."الوطنية فوق كل اعتبار
إن الحركة سّخرت كل إمكاناتها التنظيمية  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية −

 120واجهة فيروس كورونا.غزة؛ لمقطاع اللوجستية تحت تصرف الجهات الحكومية بو  والمالية

 إن تقريرًا له، قال فيه "Israel Democracy Institute يةديموقراطي للسرائيلالمعهد اإل"نشر  −
من األجيرين في البالد،  %32ة شديدة لالقتصاد، تتمثل بتوقف كورونا تسبب بضرب" فيروس

 121."ن، عن العملليمن المستق %60 ونحو

يع األخيرة، رسالة ه في األسابب عن أن االتحاد األوروبي وجّ النقا 13 كشفت القناة العبرية الـ −
 122.لمناطق في الضفة الغربية "إسرائيل" ، من مغبة ضمّ جانتسبني تحذير إلى 

 2020/ 4/ 20 ، اإلثنين

على  جانتسبني  فانال كاحول تحالف رئيس و بنيامين نتنياهو  حزب الليكودع كل من رئيس وقّ  −
وصل إلى حلول بشأن القضايا موضع ، بعدما جرى التيليةإسرائ اتفاق لتشكيل حكومة وحدة

"، إلى 11ية العامة "كان سرائيلين القضاة. ولفتت هيئة البث اإلالخالف، وفي مقدمتها لجنة تعي
، 2020وليو ي /تموزت وغور األردن في مطلع عمراالمست فرض ضمّ  أنه بموجب االتفاق، سيتمّ 

 123."إسرائيلـ"رسيم الحدود لية المشتركة عملية تسرائيلية اإلمريكبعد إنهاء اللجنة األ

اإلقدام على "ية من سرائيلية واإلمريكمحمود عباس الحكومتين األ ةالفلسطينيالسلطة ر رئيس حذّ  −
وس كورونا ير انشغالنا في التصدي لفمن "رغم بال، وقال إنه "أي جزء من أرضنا الفلسطينية ضمّ 

نية وإقامة الدولة الفلسطي ، االحتالل إنهاء، أال وهو نا األساسيمّ إال أن ذلك لم يشغلنا عن ه
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لم نغفل لحظة عما تقوم به الحكومة " مشددًا على أنه ، "الشرقيةالمستقلة وعاصمتها القدس 
على  كداً مؤ ، "صفقة العصر أو ما يتعلق بالضمّ  ية من اعتداءات ومخططات وتحديداً سرائيلاإل

 تإجراءافإننا سنتخذ  لها، وأنه في حال إعالن الضمّ ضها والتصدي الموقف الثابت تجاهها، برف"
 124."هذا القرار فورية ضدّ 

بمخيمات  المخدرات ي بترويج سرائيلاإل موساد الهت حركة حماس أصابع االتهام إلى جهاز وجّ  −
 ركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي،ح  لك على لسان ممثل جاء ذ   الالجئين الفلسطينيين في لبنان. 

في مثلي الفصائل الفلسطينية والروابط األهلية والمؤسسات والعلماء والفاعليات، م قائهخالل ل
 125وسط العاصمة بيروت. ، مخيم برج البراجنة لالجئين الفلسطينيين

د القائد العسكري ي جرى التوقيع عليه مؤخرًا على اً جديد اً ذكرت القناة السابعة العبرية أن قانون −
سيبدأ  ، وأن القانون قضي باعتبار رواتب األسرى أموااًل محظورةوالذي ي ،ة الغربية المحتلةللضف

ي برسالة تحذير إلى إسرائيلمعهد  ه، في الوقت الذي بعث في2020/ 5/ 9بالسريان ابتداًء من 
 126امل مع رواتب األسرى وضرورة إغالقها.البنوك الفلسطينية من مغبة التع

ية بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي أطلقت الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطين −
، إلحياء الذكرى 11ـ بنسختها ال 2020، حملة "انتماء" Zoom زوم منصةثنين، عبر الخارج، اإل

ة، نيلسطينية في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطيللنكبة، والحفاظ على الهوية الف 72ـ ال
 127وفي مقدمتها "صفقة القرن".

 2020/ 4/ 21 ، الثالثاء

على قرار  Avichai Mandelblit فيحاي مندلبليت أ  ية سرائيل اإل المستشار القضائي للحكومة صادق  −
وتوظيفها  ، ي في مدينة الخليل، من دائرة األوقاف اإلسالمية في الحرم اإلبراهيم  بمصادرة أراض   يقضي 

 مجلس األمن القوميرئيس كما وافق  انية تحت ذريعة التطوير والتوسع. يط للمشاريع التهويدية واالست 
لى قرار ، ع Meir Ben Sahabat ، مئير بن شباتNational Security Council (NSC)اإلسرائيلي 

للموافقة على المصادرة  همن خالل تبرير  ديرها دائرة األوقاف، زاعماً مصادرة أراضي الحرم التي ت 
 128. الفلسطينيين  ن ذلك لن يؤدي إلى اندالع مواجهات واسعة في صفوفأ  وإقامة المسارات، 

ية سرائيلي للحكومة اإلالفلسطينية القرار الصادر عن المستشار القضائالسلطة دانت رئاسة  −
ذلك عماًل  ّدتدرة أراض  في الحرم اإلبراهيمي تابعة لألوقاف اإلسالمية، وعالقاضي بمصا

ي إلى وضع ال ، وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدسة الضمّ يامن س وجزءاً عدوانيًا صارخًا، 
 129يمكن السيطرة عليه.

فلسطينية قواتها من بلدات فلسطينية في أطراف القدس، الواقعة وراء األجهزة األمنية ال أخلت −
 ي.إسرائيلبعد طلب ، جدار الفصل قرب رام هللا، وتقع ضمن نطاق مناطق السيطرة الفلسطينية
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لطة ت مالية ومعدات طبية للسإن مؤسسة الجيش ألغت مساعدا "اليوم إسرائيل"يفة صحقالت و
، "إسرائيل" من المسؤولين في السلطة الفلسطينية ضدّ  "ديدالتحريض الش"بسبب ، الفلسطينية

 130وادعائهم أنها تعمل على نشر الفيروس بين الفلسطينيين.

روا في مشكلة موظفي المياومة في األون  عن حلّ  نيري فيليب الزا ونروا األ المفوض العام لـوكالة أعلن  −
ضح أن الذين لم يستطيعوا أداء وظائفهم والمهام المنصوص عليها في وأو  . الخمسةمناطق عملياتها 

، بالرغم 2020أبريل  / ونيسان مارس  / من الراتب المتوقع لشهري آذار %50عقودهم سيحصلون على 
 131من تعليق مهامهم. 

 2020/ 4/ 22 ، األربعاء

بلدة السواحرة، بعد إصابته بجراح حرجة، من  ، حجازي هلسة محمد علي إبراهيماستشهد الشاب  −
 ،Container الكونتينري على حاجز سرائيلجراء إطالق النار عليه من قبل قوات االحتالل اإل

 132طعنه. و ، إسرائيلي جنديس عدب ؛ بعدما قام شرق بيت لحم

نت إذا أعل" س، في تصريحات بّثها التلفزيون الرسمي: با محمود ع  ةلسطيني الف  السلطة قال رئيس  −
ضّم أي جزء من أراضينا؛ فسوف نعتبر كل االتفاقات والتفاهمات بيننا وبين هاتين الدولتين  إسرائيل 

 133. "ني والمركزي ذات الصلة ( الغية تمامًا، وذلك استنادًا إلى قرارات المجلسين الوطإسرائيلا و أمريك ) 

ماس خططت لهجمات خلية تابعة لحركة ح ، اً مؤخر  ، ي أنه اعتقلسرائيلاإلالشاباك أعلن جهاز  −
ن الخلية مكونة من ثالثة أشخاص خططوا أ له،  بيانفي  ،وزعم الشاباك ية.إسرائيلأهداف  ضدّ 

 في القدس المحتلة، وضدّ  لكرة القدم Teddy Stadium يتيدعمليات إرهابية" في ملعب "لتنفيذ 
ة بيرزيت، اجتمعوا خالل دراستهم في جامعأن أعضاء الخلية ز هاالجوادعى  جيش االحتالل.

 134وكانوا أعضاء في الكتلة اإلسالمية الطالبية في الجامعة.
زية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض هللا أن استمرار  أكد عضو اللجنة المرك  −

 135. لمتنفذة لم ولن يحقق أهدافها  على الجبهة من قبل القيادة الفلسطينية  المفروضالحصار المالي 

أراض  في  الح ضمّ ت لصن حزبه لن يصوّ إ اإلسرائيلي عمير بيرتسل رئيس حزب العمقال  −
 وأي خطوة أخرى أحادية الجانب. ، وسيعمل كل ما بوسعه لمنع مثل هذه الخطوة ،الغربية الضفة

على  اً ن بيرتس قوله ردع الناطقة بالعربية، )مكان(  ية العامةسرائيلهيئة البث اإلونقلت قناة 
"إن البديل  : امين نتنياهوتالف حكومي برئاسة بنلنواياه االنضمام إلى ائاالنتقادات الموجهة إليه 

كان خوض جولة رابعة من االنتخابات، ونحن رفضنا أن نكون شركاء في حكومة ضيقة برئاسة 
 136سخية". اً تلقينا عروض من رغمبالنتنياهو، 

ل  د غرب رام هللا، داخو من بلدة عاب ، عامًا(  23ني، نور جابر البرغوثي ) طياستشهد األسير الفلس −
 .. . ي، بعد تأخر إدارة سجون االحتالل في إسعافه إثر سقوطه مغميًا عليهسرائيلمعتقل النقب اإل 

 137. 1967 سنةشهيدًا منذ  223فع عدد شهداء الحركة األسيرة إلى  تر ااستشهاد األسير البرغوثي، وب
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مخيم الجليل في البقاع روس كورونا داخل يل أول إصابة بفيألونروا عن تسجا أعلنت وكالة −
 138.مخيمال في تقطن ةالجئة فلسطينية من سوريل ،اللبناني

هته له "القدس"، بشأن عزم حكومة ، ردًا على سؤال وجّ األمريكي مايك بومبيو الخارجيةوزير قال  −
 : 2020يوليو  / ة الغربية مع بداية تموززاء من الضف أج  مّ ية الجديدة البدء بض سرائيل الوحدة الوطنية اإل 

. إسرائيلوأضاف: "هذا القرار يعود إلى  يون".سرائيل"هذه القرارات سيتخذها في نهاية المطاف اإل
 139وسنعمل معها بشكل وثيق إلبالغها بموقفنا في أجواء خاصة".

 2020/ 4/ 23 ، الخميس

لس األمن الدولي حول الحالة في الشرق األوسط مجة الدورية لالجلس خاللتحدة، رت األمم المحذّ  −
ي محتمل ألراض  فلسطينية بالضفة الغربية إسرائيل ضمّ  من أيّ ، القضية الفلسطينية ذلكفي  بما

المنّسق الخاص لألمم المتحدة لـ"عملية السالم في الشرق األوسط" نيكوالي وقال  المحتلة.
 140.الدولتين" لقانون الدولي، وضربة مدمرة لمبدأ حلّ ل سافراً  رقاً ل خه الخطة "تشكّ إن هذمالدينوف 

طالبت دولة فلسطين، من األمانة العامة للجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ افتراضي لمجلس  −
ممكن،  على مستوى وزراء الخارجية، في أقرب وقت ، بدورة غير عادية ،جامعة الدول العربية

ي سرائيلل العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط اإلدو جراءات التي يمكن أن تقوم بها الاإللبحث 
 141الضفة الغربية. ضمّ ب
أّن السلطات في لبنان والعراق وسورية وإيران يوسي كوهين  اإلسرائيلي  جهاز الموسادزعم رئيس  −

وحول  كورونا عندها، وأن األرقام هناك أعلى من المعلن.  حايا فيروستخفي األرقام الحقيقّية لض 
 ، مساءً   13ّية، نقلتها القناة سرائيلاإل خالل اجتماع مع مسؤولي وزارة الصّحة    ، قال كوهين،  اً إيران تحديد 

 وقال كوهين إن الحملة التي شّنها جهازه إلحضار معّدات طبّية إن "األرقام التي يعرفها أكثر بكثير". 
 142دون أن يكشف مصدرها.   ، صناعي   جهاز تنفس   260مليون قناع و   50إحضار   انتهت إلى 

ارتفاعًا  ،افي تقرير له ، وق اإلنسانمركز المعلومات اإلسرائيلي لحق -منظمة بتسيلم  تصدر  −
أزمة ون إلى أن المستوطنين يستغلّ  ةمشير ، 2020أبريل  /حادًا في ع نف المستوطنين خالل نيسان

ذكرت و  كورونا لالستيالء على أراض  في أنحاء الضّفة الغربّية بدعم من جيش االحتالل. فيروس 
 143.هجوماً  23 توّثقأنها ظمة بتسيلم من

  معتقلي ة مبادرة األمين العام لحركة أنصار هللا اليمنية، عبد الملك الحوثي، لإلفراج عن السعودي  رفضت  −
ا تزال ترفض  م وفق مصادر في حماس، و أنها  كما  . ، مقابل إطالق جنود سعوديين حماس كة حر 

معتقلي الحركة، بدءًا من األردنية وصواًل إلى  ف االستجابة لجميع الوساطات التي تدخلت إلنهاء مل 
 144. " ملف خاص ويتعلق باألمن السعودي الداخلي " أن هذا    اعتبار   اطة مغربية جديدة، على وس 

ن "موقف االتحاد إ الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب بوريل قال −
مع  لم يتغير، ويأتي تماشياً  1967عام ي ف إسرائيلاألوروبي من وضع األراضي التي احتلتها 

 145وقرارات مجلس األمن ذات الصلة". ،دوليالقانون ال
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الذي خال من المصلين في  ، ألقى خطيب المسجد األقصى في القدس خطبة الجمعة في المسجد −
تدون ير أشخاص من رجال الدين وهم  أول جمعة من شهر رمضان، وفي مشاهد نادرة، جلس بضعة

 146ا. كورون  امتثااًل للقيود المفروضة بسبب وباء ، ويحافظون على مسافات فيما بينهم ، الكمامات
إصابات جديدة بفيروس كورونا، في مخيم الجليل في مدينة  4تسجيل  أكدت وكالة األونروا أنه تمّ  −

 147.أيام إصابتها قبل عن شفك  ، كلها تعود ألفراد أسرة السيدة التي اللبنانية بعلبك

رئيس ية الجديدة، مع سرائيلل الحكومة اإلو فاق لدخعلى اتعمير بيرتس رئيس حزب العمل وّقع  −
، جانتسوأفادت مواقع عبرية بأنه بحسب االتفاقية بين بيرتس و . جانتسبني  كاحول الفانتحالف 

 148.سيشغل بيرتس منصب وزير االقتصاد والصناعة
مدير عمليات وكالة األونروا في مد أبو هولي أح لمنظمة التحرير  التنفيذية اللجنة طالب عضو  −

لتغطي جميع   "شبكة األمان الغذائي"بتوسيع شبكة المنتفعين من برنامج ، غزة ماتياس شمالي قطاع
الظروف الطارئة التي   بعد أن فقدت جميعها مصدر رزقها في ظلّ  ، األسر الالجئة في قطاع غزة

الفقر  "جئ يعيشون في قطاع غزة تحت خط الألف  620أن  أبو هولي وأكدلقطاع. يعيشها ا 
ألف الجئ   380دوالر أمريكي للشخص في اليوم، إضافة إلى  1.74بـ  نسبة دخل تقدرب ، "المدقع

 149أمريكي للشخص في اليوم.  اتدوالر   3.87 يعيشون تحت خط الفقر المطلق بنسبة دخل تقدر بـ
إحراز تقدم في االتصاالت بين  تمّ إنه  يين،إسرائيلعن مسؤولين  نقالً  ،صحيفة معاريف قالت −

أن الفجوات مشيرة إلى االحتالل، للتوصل إلى صفقة حول تبادل األسرى،  حركة حماس وحكومة
 150ا تزال كبيرة.مبين الطرفين 

 ،السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رئيس المكتب ردوغانب طيب أأبلغ الرئيس التركي رج −
في  الغربية غزة والضفةقطاع ت الطبية ستصل إلى داأن المساع ، بينهمااتصال هاتفي  خالل

 151ألسبوع القادم، وكذلك سيتم تأمين عودة الطالب الفلسطينيين من تركيا إلى الوطن.ا
 Palestinian International الوكالة الفلسطينية للتعاون الدوليلمتحدة اختارت األمم ا −

Cooperation Agency (PICA)  ًمكانةمميزًا، تقديرًا لجهودها في رفع  شريكًا استراتيجيًا دوريا 
ولنشاطها الحالي في دعم  ين دول الجنوب، وتعزيز التعاون التنموي الثالثي والمتعدد، التعاون ب

 152عبر شراكاتها في برامج التوعية الوقائية.  فيروس كورونا، جهود مكافحة 
 2020/ 4/ 25 ، السبت

ة بغداد، من ذوي المعتقلين الفلسطينيين في قيّ الفلسطينية في العاصمة العرا السلطةطلبت سفارة  −
اّل إر السفارة إلى سبب طلبها، شون العراقّية، بتزويدها بمعلومات عن أبنائهم المعتقلين، ولم ت  السج

ويقبع في  . معتقل في سجونها ألف 20الحكومة العراقية عن  جإفرامع أّن ذلك يأتي بالتزامن 
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نهم لم ، والعديد م2003 سنةفلسطينيين، بعضهم معتقل منذ الالسجون العراقّية عشرات المعتقلين 
 153طويلة. أعوامعرضوا على المحاكم منذ ي  

  سيترك أنه أبلغ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بأنه  يعقوب ليتسماني رائيلسوزير الصحة اإلأعلن  −
د ترك ريالعبرية، فإن ليتسمان أوضح لنتنياهو إنه ي 12وبحسب قناة  . للصحة منصبه كوزير

 154للبناء واإلسكان. اً منصبه ليكون وزير 
 2020/ 4/ 26 ،حداأل

" مناطق  ة بنيامين نتنياهو إنه "مقتنع بأنه سيتم احترام وعد ترامب بضمّ قال رئيس الحكومة اإلسرائيلي  −
إسرائيل في   وقال نتنياهو: "خطة ترامب اعترفت بحقّ  . "في الضفة الغربية المحتلة لـ"سيادة إسرائيل

إلسرائيلية على المستوطنات اليهودية  يادة اد باالعتراف بالسربية، والرئيس ترامب تعهّ لغ الضفة ا
: "في غضون بضعة أشهر من اآلن، أنا متأكد من  قائالً  نتنياهو وأضاف في غور األردن". هناك و 

 155أن هذا الوعد سيتحقق ويمكننا أن نحتفل بلحظة تاريخية أخرى في تاريخ الصهيونية". 
)نحو   لكمليون شي 450حجز على  يقضي بال ة المركزية اإلسرائيلية في القدس أمراً كمصدرت المحأ −

التابعة للسلطة الفلسطينية، بصفتها مسؤولة عن   الضريبيةمن أموال العوائد  مليون دوالر(  127.6
  ن د ايشورات ه"وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية إن منظمة  إسرائيليين.  عمليات سابقة ضدّ 

Shohrat Hayden"  قضائية، التي شملت طلبًا للمحكمة يك هذه الدعوى البتحر  أعوامتقوم منذ عدة
 156من أموال السلطة الفلسطينية.   مليون دوالر(  482)نحو  لكمليار شي 7.1بفرض أمر حجز على 

على أموالها من قبل رئيس  "القرصنة"ما وصفته بقرار  لتحرير فلسطين هة الشعبيةهاجمت الجب −
قرار "بهة أبو أحمد فؤاد إن  . وقال نائب األمين العام للجعباسمحمود  ةفلسطينيالالسلطة 

 157."وال يكسر ظهر الجبهة ،وفردي ،وقمعي ،القرصنة على الحقوق المالية للجبهة ظالم
وبحسبها بلغ عدد ، في "إسرائيل" رائيلية معطيات حول السكاننشرت دائرة اإلحصاء المركزية اإلس −

 ماليين 6.806نهم بي ، والجوالن ضمنهم سكان شرقي القدسمن  نسمة، يينالم 9.190السكان 
ضمنهم سكان شرقي من ، %(21مليون )  1.930%، بينما عدد العرب 74يشكلون  ،يهودي
فون بآخرين، وهم من المهاجرين الجدد من دول االتحاد %( يوص5)  ألفاً  454، ووالجوالن القدس

 158.السوفييتي السابق وليسوا يهوداً 
، يدعو بشكل صريح إلى ( 7 مخرج)  نيمن مسلسل رمضا بي سي السعودية مشهداً م أشرت قناة ن −

قع في موا واسعاً  أثار سخطاً ا ، وهو م، ويهاجم الفلسطينيين وقضيتهم"إسرائيل"التطبيع مع 
أكد ناشطون أن عرضه يأتي في سياق محاولة سلخ المجتمع  حيثالتواصل االجتماعي، 

 159كل عام عن القضية الفلسطينية.بشالسعودي والخليجي 
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 نحو] مليون شيكل 450اقتطاع قرار المحكمة اإلسرائيلية ب"ن أيس الوزراء محمد اشتية أعلن رئ −
مليون  184.3 نحو] مليون شيكل 650، وقبلها اقتطاع يومينمن أموالنا قبل  [مليون دوالر 127.6
 الشهداء واألسرى، ما هي إال قرصنة حقيقية ألموالنا تحت حجة أننا نصرف على أسر [دوالر

 ار الفلسطينية وفرض السيادةاألغو  إن التخطيط لضمّ : "اشتيه قائالً  وأضاف. "قدراتناوسرقة لم
 ،وهدم البيوت ،وضرب االتفاقيات بعرض الحائط ،وقرصنة أموالنا، على المستعمرات

 160".وإضعافها ،حاضراً واالعتقاالت، وضرب المؤسسات الفلسطينية 

  بنيامين اإلسرائيلية  للتعاون مع رئيس الحكومة  عن استعداده يائير البيد  عتيد يش حزب عّبر رئيس  −
 161انتس ومنعه من ترؤس الحكومة. ج هو، إذا قرر األخير عدم تنفيذ قرار التناوب مع بني  نتنيا

من  5جز جثامين تا تزال تحمفلسطين للدراسات إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي  أسرى قال مركز  −
 162هيد نور البرغوثي.بعد تسليم جثمان الش ، شهداء الحركة األسيرة

يمتد على  ، يتوقع تزويده بـ"مجّسات إلكترونية" بدأت السلطات المصرية بإنشاء جدار معدني جديد −
وأفاد شهود عيان،  . اهوإغالق الحدود طول حدودها مع غزة، ضمن خطواتها المستمرة لتأمين

ومن المتوقع أن  . جدارالفي بناء  ضول، أن الجيش المصري، بدأ قبل نحو أسبوعيناوكالة األنل
يمتد الجدار المذكور من شاطئ البحر غربًا حتى معبر كرم أبو سالم أقصى جنوب شرقي 

 163.م5، وبارتفاع يزيد على كم 14-13 حونالقطاع، بطول يصل إلى 
كجزء من برنامج متعدد  ،للسلطة الفلسطينية مليون دوالر 14على منحة بقيمة  الدوليوافق البنك  −

تدامة األداء والبنية التحتية والموثوقية في قطاع الطاقة، بغرض تحسين األداء المراحل لتعزيز اس
 164.لكهرباء الفلسطينية وتنويع مصادر الطاقةاالتشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع 

 2020/ 4/ 28 ، الثالثاء

كما أوضحنا دومًا، نحن على استعداد "ية للصحفيين: مريكألاقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية  −
سرائيلي إلوتطبيق القانون ا ، عتراف باإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لبسط السيادة اإلسرائيليةلال

. وأضافت أن االعتراف "تعّدها الرؤية جزءًا من دولة إسرائيل الغربيةعلى مناطق من الضفة 
نيين في سياق موافقة الحكومة اإلسرائيلية على التفاوض مع الفلسطي"سيتم  ي بهذا الضمّ مريكاأل

 165."مباعلى أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس تر 
وألغى  ، محمد اشتية إن الرئيس محمود عباس استجاب مشكوراً  الفلسطيني الوزراءقال رئيس  −

لقرار بشأن تعديل قانون مكافآت اقانون التقاعد، وتحديدًا ح زمة التعديالت األخيرة المتعلقة بقرار 
تعديل قانون قرار بوالمحافظين، و  ، ن هم بدرجة وزيرومي، ورواتب أعضاء المجلس التشريع
 166التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير.
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بيانًا، طالبت فيه بـ"وقف األعمال الدرامية التي تخدم االحتالل"،  الفلسطينية أصدرت وزارة الثقافة −
رواية القومية المضادة والتجريح في ال الروايةن "تقديم إافة عاطف أبو سيف قوزير الث قالفيما 

 167."وهو ما ال يقبله أي عربي حرّ  ،وتسويقًا الفتراءاته وأكاذيبه ، خدمة للعدو عدّ ي  

وسائل إعالم إسرائيلية أّن شرطة االحتالل أطلقت النيران على فلسطيني لم تذكر أي  ذكرت −
وادعت الشرطة اإلسرائيلية أّن  ري في مدينة كفر سابا.ع تجامجتفاصيل عن هويته، قرب م

 168لشاب حاول تنفيذ عملية طعن، وأنه أصاب إسرائيلية في الستين من عمرها بعدة طعنات.ا

شخصية فلسطينية من عموم البلدان األوروبية إلى إطالق نداء للفصائل ألف تداعت نحو  −
إلى استئناف الحوار الشامل بما يضع األسس ا و دعو   بإنهاء حالة االنقسام. ةمطالبة الفلسطيني

وتوفير الفرصة للتفرغ  ،وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية ،عادة الوحدة الداخليةالكفيلة باست
ها كل والتي كفلت ، االحتالل واالستيطان ومقاومته بكل السبل المتاحة والممكنة للنضال ضدّ 

 169شرائع األرضية والسماوية.القوانين وال

ومة اإلسرائيلية قررت السماح االقتصادية العبرية إن الحك Calcalist كالكاليست صحيفةقالت  −
 170بالعمل في عدد من مجاالت االقتصاد اإلسرائيلي.  فلسطينيألف عامل  48لـ 

والمنظمات الفلسطينية  "إسرائيل"للمخابرات السعودية األمير تركي الفيصل إن  لسابقاقال الرئيس  −
في مقابلة ، السعودياألمير  روعبّ  جين لفكرة التطبيع بين االحتالل والسعودية. وّ ر هي أكبر الم

الم مبادرة العربية للسعن اللمجرد حديثه  "إسرائيل"عن استغرابه من اتهامه بالتطبيع مع ، تلفزيونية
 171.مع شخصيات إسرائيلية التقاها

ومدير الجمعية  ،ر المحرريفي مدينة الخليل األسالفلسطينية اعتقلت أجهزة أمن السلطة  −
 وقالت زوجة جبارين ف الجبارين بتهمة توزيع طرود غذائية. فضل يوس ،اإلسالمية لرعاية األيتام

 ،على مساعدة المحتاجين وتوزيع مساعدات على األيتام في الخليلقاله جاء بسبب عمله إن اعت
 172خارج مظلة اللجان التي شكلتها حركة فتح.

 2020/ 4/ 29 ، األربعاء

ن يمابنيرئيس الوزراء اإلسرائيلي العبرية النقاب عن جلسة مباحثات سرية أجراها  13شفت القناة ك −
وقالت  عدد من الوزراء، لبحث عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بقطاع غزة. نتنياهو مع 

 ةإن نتنياهو أجرى األسبوع الماضي، جلسة نقاش عبر الهاتف، مع أعضاء اللجنة الوزاري القناة
 173بشأن صفقة تبادل. لشؤون األسرى والمفقودين، لمناقشة االتصاالت مع حركة حماس،

فقراء  9,504 االجتماعية الفلسطيني أحمد مجدالني أنه سيتم توزيع مساعدات لـ التنميةأعلن وزير  −
قيمة كل  دوالر( 142 )نحو لكشي 500جدد بسبب أزمة كورونا في األراضي الفلسطينية، بواقع 



لسطينية لفاليوميات ا _________________________________________________   

 26 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                     

ماليين  9.64 نحو) ل كمليون شي 34 بينما بلغ مجموع ما سيتم تقديمه من مساعدات ، مساعدة
 174ألف أسرة. 125 دوالر( لـ

"التسميم الثقافي"  حكومية وحقوقية إلى مواجهة فلسطينية وعربية ضدّ  ومؤسساتدعت فصائل  −
وأكد سرائيلي. إلعبر ترويجها للتطبيع العربي مع االحتالل ا ،الذي تبثه قناة أم بي سي السعودية

شعب لقنوات اإلعالمية العربية، ووقف اإلساءة لمسلسالت التطبيع عبر ال ف بثّ هؤالء ضرورة وق
 175ودعم قضيته الوطنية العادلة. ،وتقديم االعتذار له ، الفلسطيني

رئيس ما ، Aharon Hilweh هو لح  أهارون عن )مكان(  ية العامةسرائيلهيئة البث اإلنقلت قناة  −
ي يعكف منذ أكثر اإلسرائيل قوله إن الجيشعمليات العسكرية في جيش االحتالل، لايسمى قسم 

ة سواء من شهر على دراسة التداعيات المحتملة ألزمة كورونا، التي ستكون لها تداعيات جمّ 
إن  هو لح  ل وبشأن الوضع في األراضي الفلسطينية، قا وكذلك استراتيجّيًا.  ،اً اجتماعي مأ ، اً اقتصادي
يكون لذلك انعكاسات ، فساس للغاية في قطاع غزة، وفي حال تفشى الوباء بشكل حادّ سحالوضع 

في  خصوصاً ر من إمكانية تفجر األوضاع في الضفة الغربية، وحذّ  خطيرة على الوضع األمني. 
 176لسيناريوهات.إلى أن الجيش اإلسرائيلي يستعد لكل ا اً ، مشير "صفقة القرن "حال الشروع بتنفيذ 

كورونا وحلول  أزمة بشؤون األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة إنه ومع استمرار صقال المخت −
أسيرة فلسطينية، يتجرعن األلم والحرمان في سجون االحتالل  40ن إشهر رمضان المبارك، ف

 177أمًا. 17اإلسرائيلي، بينهن 

كية يلسفارة األمر انه سيحتفظ بإ، لمرشح المحتمل للرئاسة األمريكية، اJoe Bidenجو بايدن قال  −
كن ينبغي أن تحدث هذه الخطوة في السياق الذي "لم يموضحًا أنه  ، في القدس "إسرائيل"لدى 

حدثت به، بل كان يجب أن تحدث في سياق صفقة أكبر لمساعدتنا في تحقيق تنازالت مهمة من 
كية في يألمر اسيعيد فتح القنصلية أنه  بايدن في المقابل أعلنو  . "السالم في هذه العملية أجل

 178الدولتين. اظ على احتمال حلّ على أمل الحف ، القدس "إلشراك الفلسطينيين"شرقي 
ن المساعدات اإلنسانية كي، باإلفراج الفوري عيألمر من أعضاء الكونجرس ا عضواً  59طالب  −

 في نالفلسطينييمخيمات الالجئين  في، لتمكينها من مواجهة وباء كورونا األونرواكية لوكالة ياألمر 
 179.مناطق عملياتها

، نيته Justin Amash ن عماشطيني، جسترس األمريكي من أصل فلسجأعلن عضو الكون −
استقال من  وكان عماش المقبلة. األمريكية الترشح عن حزب الليبراليين، في االنتخابات الرئاسية

 180مب.االحزب الجمهوري بعد تصويته لصالح محاكمة تر 
حكومة لصناديق التقاعد في البلديات بعدم قانونية منع ال  قراراً انيا طبري  أصدرت المحكمة العليا في −

لصالح حملة  من سحب استثماراتها من شركات إسرائيلية، وهو ما يعد انتصاراً  ، المحلية البريطانية
 181ه. ، ألنه ال يمكن نقضه واالستئناف ضدّ مهماً   دّ ع أن هذا الحكم ي    ، التي رأتالتضامن مع فلسطين
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محلية وإقليمية ودولية رسالة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية  مؤسسة 180ن م أكثر تمسلّ  −
 ،اإلنسانية واسع النطاق لفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب والجرائم ضدّ  دعماً الدولية، تؤكد 

 182في األرض الفلسطينية. اإلسرائيلي المقترفة من االحتالل

 2020/ 4/ 30 ، الخميس

إن البيت األبيض أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته  العبرية 13قالت القناة  −
واألغوار، شريطة قبول األخير وحكومته الجديدة بإقامة دولة  الضفةات عمر مست على ضمّ 
كلها  "القرن  ةقصف"افقتها بتبني "إسرائيل" خطة ت مو وأضافت القناة أن واشنطن رهن فلسطينية.

 183دفعة واحدة غير مجزأة.
ألراضي ل ، بشأن نواياها تنفيذ خطة ضمّ "إسرائيلـ"احتجاجًا مشتركًا ل أوروبياً  اً سفير  11م دّ ق −

ين سفراء جّ لمحتوبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن من بين ا في الضفة.المحتلة فلسطينية ال
 ةسيضر بمكان رت تلك الدول من أن الضمّ وحذّ  دا واالتحاد األوروبي.فرنسا وبريطانيا وهولن

 184ض االستقرار اإلقليمي.الدولية، وسيقوّ  "إسرائيل"

لتحرير فلسطين حركة فتح إلى معالجة موضوعية لواقع منظمة التحرير  الشعبيةدعت الجبهة  −
، ومسؤولية الخيارات السياسية التي ترتبت على معن في مسؤوليات كل طرفنية، والتّ لسطيالف

نظمة، واألسباب الداخلية التي قادت إلى إضعاف موتأثيراتها الكارثية على ال ،اتفاقيات أوسلو
 185وإفقادها أي دور فعلي، وإفقاد قرارتها أي صفة إلزامية. ،المنظمة وحضورها، وتغييب هيئاتها

، رئيس المجلس اإلقليمي لمستعمرات Yossi Dagan يوسي دغان أن ريفذكرت صحيفة معا −
عد الستيطان مليون يهودي في شمال ت"وفقًا لمخططاتنا نس قال:، شومرون في الضفة الغربية

الزيادة  ق معوأيضًا مقبرة تتواف ، تعليميةومؤسسات  ، ومبان   ، ومواصالت ، ونقيم بنى تحتية ،الضفة
 186دلياًل على أننا سنبقى هنا لألبد". وتشكل المقبرة ،السكانية

وقفه القانوني مالمحكمة العليا ب فيحاي مندلبليتأ يةسرائيلاإلالمستشار القضائي للحكومة أبلغ  −
 187المقدمة له.هام لوائح االت في ظلّ  ،حول تشكيل بنيامين نتنياهو للحكومة اإلسرائيلية المقبلة

عن حجم المعدات والمشتريات الضخمة التي جلبتها من دول  اإلسرائيلي دفاعكشفت وزارة ال −
األزمة في منتصف   في بيان لها، أنه منذ بداية ، وأوضحت الوزارة مختلفة لمواجهة فيروس كورونا. 

ة للطواقم الطبية من دول مختلفة، الزم، بدأت بالعمل على جلب المعدات ال2020مارس  آذار/ 
 188رحلة شحن بضائع جوية تابعة للوزارة منذ بداية العملية.  30أكثر من  هبطتوذكرت أنه  

د  قالغمر، وهي جيب يقع جنوب شرقي البحر الميت، كانت  منطقةلألردن  "إسرائيل "أعادت  −
التي منحتها المملكة   األردنية انتهاء الفترة اإلضافية كومة، فيما أكدت الح عاماً  25استأجرته قبل 
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، بعد انتهاء العمل بالملحق  منطقةال للمزارعين اإلسرائيليين لحصاد ما كانوا زرعوه من محصول في 
  189خاص.  مبزراعة المنطقة وفق نظا  "إسرائيلـ"الخاص في معاهدة السالم الذي كان سمح ل 

على دعوة اللجنة الرباعية الدولية "هم الطارئ بالقاهرة، في اجتماع ،اتفق وزراء الخارجية العرب −
الدولتين، واتخاذ موقف دولي منسجم مع القرارات  إلنقاذ فرص السالم وحلّ  عاجللعقد اجتماع 

أكدوا أن و  . "ربيةعالدولية ومرجعيات عملية السالم، بمـا فيهـا خارطة الطريق ومبادرة السالم ال
 سنةأي جزء من األرض الفلسطينية المحتلة  نفيذ مخططاتها بضمّ على ت "إسرائيل"إقدام حكومة 

ات عمر بما فيها غور األردن وشمال البحر الميت واألراضي المقامة عليها المست ، 1967
 190".جريمة حرب"اإلسرائيلية ومحيطها، ي مثل 
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 . 9/4/2020، القدس، مكتب ممثلية االتحاد األوروبيموقع  69
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 . 11/4/2020، الشرق األوسط 70
 . 11/4/2020، رق األوسطالش 71
 . 10/4/2020، العربي الجديد  72
 . 4/2020/ 10،  ، عّمانالغد موقع صحيفة  73
 . 01/4/2020،  21عربي  74
 . 11/4/0202، وكالة وفا 75
 . 2020/ 12/4، دسلقا 76
 . 2020/ 12/4، 48عرب   77
 . 12/4/2020، العربي الجديد  78
 . 12/4/2020، يني لإلعالم المركز الفلسط 79
 . 2020/ 12/4، القدس 80
 . 12/4/2020، قدس برس 81
 . 12/4/2020، ي لإلعالم المركز الفلسطين 82
 . 12/4/2020،  موقع أخبار األمم المتحدة 83
 . 2020/ 13/4، القدس 84
 . 2020/ 14/4، األخبار؛ و4/2020/ 13 ، تن.الجزيرة 85
 . 4/2020/ 14،  األيام 86
 وانظر أيضًا:  . 13/4/2020، العربي الجديد  87

Israel Hayom newspaper website, 13/4/2020. 

 . 13/4/2020، الشرق األوسط 88
 . 13/4/2020، وكالة وفا 89
 . 13/4/2020، قدس برس 90
 . 15/4/2020، الشرق األوسط 91
 . 14/4/2020، لإلعالم   نيالمركز الفلسطي 92
 . 2020/ 14/4، القدس 93
 . 2020/ 14/4ن، فلسطين أون الي 94
 . 2020/ 14/4، القدس 95
 . 14/4/2020، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريةموقع  96
 . 2020/ 14/4الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء  97
 . 2020/ 14/4، طين أون الينفلس 98
 . 2020/ 15/4فلسطين أون الين،  99

 . 2020/ 15/4، قدسال 100
 . 4/2020/ 16،  األيام 101
 . 15/4/2020، يني لإلعالم المركز الفلسط 102
 . 4/2020/ 15،  الدستور، عّمان 103
 . 15/4/2020 ،الشرق األوسط 104
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 . 15/4/2020، قدس برس 105
 . 15/4/2020،  األيام 106
 . 17/4/2020، الشرق األوسط 107
 . 17/4/2020، الشرق األوسط 108
 . 2020/ 16/4، 48عرب   109
 . 16/4/2020، كز الفلسطيني لإلعالم مر ال 110
 . 16/4/2020، القدس 111
 . 18/4/2020، العربي الجديد  112
 . 17/4/2020ة، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري 113
 . 17/4/2020،  منظمة هيومن رايتس ووتش موقع  114
 . 19/4/2020، الشرق األوسط 115
 . 18/4/2020، ركة حماس موقع ح 116
 . 19/4/2020، وكالة وفا 117
 . 2020/ 19/4، قدسال 118
 . 20/4/2020، الشرق األوسط 119
 . 19/4/2020، موقع حركة حماس  120
 . 20/4/2020، الشرق األوسط 121
 . 19/4/2020، قدس برس 122
 . 20/4/2020، العربي الجديد  123
 . 20/4/2020، وكالة وفا 124
 . 2020/ 20/4قدس برس،  125
 . 20/4/2020،  لإلعالم  وكالة الرأي الفلسطينية 126
 . 20/4/2020، ني لإلعالم طيالمركز الفلس 127
 . 2020/ 21/4، 48عرب   128
 . 12/4/2020، وكالة وفا 129
 . 22/4/2020، الشرق األوسط 130
 . 21/4/2020،  وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  131
 . 22/4/2020،  وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  132
 . 22/4/0202، الشرق األوسط 133
 وانظر أيضًا:  . 4/2020/ 22،  األيام 134

Ynetnews website, 22/4/2020. 

 . 22/4/2020،  وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  135
 . 2020/ 22/4، القدس 136
 . 22/4/2020، ي الجديد العرب  137
 . 2020/ 22/4، قدس برس 138
 . 2020/ 22/4، القدس 139
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 . 23/4/2020، قدس برس 140
 . 24/4/2020، الشرق األوسط 141
 . 2020/ 23/4، 48ب  عر  142
 . 4/2020/ 24،  األيام 143
 . 24/4/2020، األخبار 144
 . 23/4/2020، قدس برس 145
 . 25/4/2020، الشرق األوسط 146
 . 2020/ 24/4، قدس برس 147
 وانظر أيضًا:  . 4/2020/ 24،  األيام 148

The Jerusalem Post, 25/4/2020. 

 . 52/4/0202، القدس العربي  149
 . 24/4/2020، العربي الجديد  150
 . 24/4/2020، دسالق 151
 . 25/4/2020، الشرق األوسط 152
 . 4/2020/ 25،  ين الفلسطينيينبوابة الالجئع موق 153
 . 0202/ 25/4، القدس 154
 وانظر أيضًا:  .2020/ 26/4، 48عرب   155

Haaretz, 26/4/2020. 

 وانظر أيضًا: . 27/4/2020، الشرق األوسط 156
The Jerusalem Post, 26/4/2020. 

 . 26/4/0202، الشرق األوسط 157
 . 2020/ 26/4، 48عرب   158
 . 26/4/2020،  21عربي  159
 . 4/2020/ 27،  األيام 160
 وانظر أيضًا:  .2020/ 28/4، القدس 161

The Times of Israel, 28/4/2020. 

 . 27/4/2020،  وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  162
 . 28/4/2020،  األيام؛ و2020/ 27/4باء، نلأل األناضولوكالة   163
 . 27/4/2020، القدس 164
 وانظر أيضًا:  .29/4/2002، الشرق األوسط 165

The Times of Israel, 28/4/2020. 

 . 4/2020/ 29،  األيام 166
 . 4/2020/ 29،  األيام 167
 . 28/4/2020، العربي الجديد  168
 . 28/4/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم  169
 . 4/2020/ 28،  األيام 170
 . 28/4/2020، نت.الجزيرة 171
 . 29/4/2020، ني لإلعالم المركز الفلسطي 172
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 . 29/4/2020،  يةكا للشؤون اإلسرائيلموقع ع 173
 . 29/4/2020، العربي الجديد  174
 . 2020/ 29/4، فلسطين أون الين 175
 . 2020/ 29/4، القدس 176
 . 4/2020/ 29،  الغد 177
 وانظر أيضًا:  .30/4/2020، القدس 178

The Independent newspaper website, 30/4/2020. 

 . 29/4/2020، وكالة وفا 179
 وانظر أيضًا:  .29/4/2020، رسقدس ب 180

Fox News website, 29/4/2020. 

 . 29/4/2020، نت.الجزيرة 181
 . 29/4/2020، سطيني لإلعالم الفلالمركز  182
 . 1/5/2020،  األيام 183
 . 2020/ 30/4، القدس 184
 . 2020/ 30/4، القدس 185
 . 5/2020/ 2، القدس 186
 . 2020/ 30/4، القدس 187
 . 2020/ 30/4، القدس 188
 . 30/4/2020، الشرق األوسط 189
 . 5/2020/ 1، الشرق األوسط 190




