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 اليوميات الفلسطينية
 2021 آذار/ مارس

 1/3/2021 ،اإلثنين

  بتشكيل محكمة قضايا االنتخابات،  رئاسيا   مرسوما   محمود عباس يةفلسطينال السلطةأصدر رئيس
وحسب االتفاق السابق  برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين.

من غزة، ومثلهم قطاع أربعة من : ْن فيهم الرئيس(أعضاء )بم  تسع  للفصائل تتشكل المحكمة من
باسم و محمود أبو حصيرة، و فايز حم اد، : أيضا  المحكمة  وتضم   .من القدس واحدو  الغربية الضفة

 1ونادر أبو عيشة. ،ُمؤنس أبو زينةو ممدوح جبر، و محمد الدحدوح، وفطين سيف، و خصيب، 

  ية سرائيلإن إيران تقف خلف الهجوم على السفينة اإل نتنياهوبنيامين  يسرائيلاإلرئيس الوزراء قال
ي، سرائيلفي تصريح إلذاعة الجيش اإل ،وأضاف نتنياهو .26/2/2021في  مانفي خليج عُ 

عمل من جانب إيران، وهو ما يؤكد أنها أكبر  "هذا فعال  قائال :  ،يةسرائيلاإل العبريةالعامة إلذاعة لو 
 "إسرائيل"تأكيده على أن  نتنياهو وجدد المنطقة بأسرها".، ونحن نتغلب عليها في سرائيلعدو إل

إلى أنه أوضح  ا  لن تسمح بأن يكون لدى إيران أي أسلحة نووية، سواء باتفاق أو بدونه، مشير 
 2ي جو بايدن.مريكذلك للرئيس األ

  النائب  وغرامة مالية بحق   ،بالسجن لعامين حكما   عوفرأصدرت محكمة االحتالل العسكرية في
 3المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار. في

   الغاز الطبيعي  بأن عوائد الدولة من عملية ضخ   زيوفال شتاينت يسرائيلاإلوزير الطاقة ح صر
تجاوزت  ،2020 سنةوتصديره إلى كل من مصر واألردن خالل  ،البحري ليفياثان من حقل 

 4(.مليون دوالر 65.133 نحومليار شيكل ) 1.1

   ي رؤوفين سرائيلالرئيس اإل إلىأوراق اعتماده  محمد الخاجة "إسرائيل"م سفير اإلمارات لدى قد
قال  غابي أشكنازي عقاب اجتماعه مع وزير الخارجية أ في القدس. وفي  Reuven Rivlinريفلين 

ات الثنائية بين البلدين العالق أشكنازي نه ناقش مع أ ،في تغريدة له على تويتر ،سفير اإلمارات
 5وسبل تعزيز التعاون في المجاالت المختلفة.

 2/3/2021 ،الثالثاء

  وطن، أن  إلذاعة ، في حديثالمكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق  عضوأكد
ر األحوال واألوضاع والمواقف، تغي   ، في ظل  صعبا   تشكيل قائمة مشتركة مع فتح أصبح أمرا  

 6القائمة ليس لها فرص كبيرة في النجاح.ن هذه إ قائال  
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  في حديث خاص مع صحيفة  ،نايف الرجوب الفلسطيني النائب في المجلس التشريعيأكد
، فعلى الرغم من توقف موضوع فيها ا  لم يتغير شيئالغربية أن واقع الحريات بالضفة ، فلسطين

 7ولم ُيفرج عنهم. ،سجون السلطةاالستدعاءات منذ أسبوع، فإن المعتقلين السياسيين ما زالوا في 

  عن التوافق على تشكيل الملتقى الوطني  فتح ناصر القدوةأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة
أكثر  ضم   ،Zoom تطبيق زوموعقد القدوة أول اجتماع موسع له عبر  .ي الفلسطينيديموقراطال

وقيادات  ،والقطاع الخاص ،لواألكاديميين، ورجال أعما ،والنساء ،من القيادات الشابة 230من 
 8فتحاوية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والخارج.

  ر أن المئات من مواطنيها قد يكونون ي بني جانتس إن تل أبيب تقد  سرائيلوزير الدفاع اإلقال
في سؤال  ،جانتسقال و  عرضة لتحقيقات بشأن جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية.

يين، بمن فيهم هو نفسه، الذين ربما يكون عرضة لالعتقال سرائيلعن عدد اإل ،رويترزوكالة ل
وفي  ."على ما أظن عدة مئات، لكننا سنهتم بالجميع": تقصي إلى تحقيقات جنائيةالإذا أفضى 

قال جانتس إنه ينوي إقامة "ترتيب أمني خاص" مع دول الخليج العربية التي لها سياق آخر، 
 9وتشاركها المخاوف بشأن إيران. "إسرائيل"عالقات مع 

  ية لدى الصينسرائيلعلى سؤال السفيرة اإل ردا  ، ي، غابي أشكنازي سرائيلوزير الخارجية اإلقال 
في آسيا، حول االنتخابات  "إسرائيل"عقده مع سفراء ، خالل لقاء Irit Ben-Abba إيريت بن أبا

وة أكثر جدية من المحاوالت السابقة، ألسباب طخالفلسطينية القريبة، إن "هذه تبدو لنا هذه المرة ك
ونقل موقع  مختلفة. واالنتخابات تخدم أجندة أبو مازن )الرئيس الفلسطيني محمود عباس(".

 شارأ. و قلق من تزايد قوة حماس في قطاع غزة يديعوت أحرونوت اإللكتروني عن أشكنازي قوله إنه
وراء الكواليس مع الواليات المتحدة، تقضي  توصلت إلى تفاهمات من "إسرائيل"أن  إلى أشكنازي 

 10دة إلى االتفاق النووي مع إيران.يتعلق بمفاوضات العو  ، فيمابأال تفاجئ أي من الدول األخرى 

  في تقريرها الشهري عن انتهاكات االحتالل ،الفلسطينيةوالشؤون الدينية  األوقافقالت وزارة 
 األقصىالمسجد على  اعتدىاالحتالل  إن، 2021 فبراير المقدسات خالل شباط/ على يسرائيلاإل

مرة، وقام بعملية هدم وتوسيع بجوار مسجد البراق، واعتدى للمرة الثانية على  21أكثر من 
  11وقتا . 49 اإلبراهيمي سجدفي الم األذانالكنيسة الرومانية بالقدس، ومنع رفع 

  خالل شباط/  فلسطيني 400 تاألسرى أن سلطات االحتالل اعتقللدراسات  فلسطينأفاد مركز
ت شملإلى أن االعتقاالت  المركز راشوأ بينهم عشرات األطفال والنساء. ،2021فبراير 

بهدف التأثير على  ،والناشطين السياسيين ،والنواب ،العشرات من القيادات الوطنية واإلسالمية
 12استحقاق االنتخابات التشريعية القادمة.

  في المؤتمر الصحفي اليومي، إن اإلدارة األمريكية نيد برايسالخارجية  بلسانالمتحدث قال ،
ية تعتزم تقديم المساعدة التي ستفيد جميع الفلسطينيين، بمن فيهم الالجئون، ولكن دون مريكاأل
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في  نحن بصدد تحديد كيفية المضي قدما  " قائال : برايس وأضاف .األونروااستخدام اسم وكالة 
 13مساعدة بما يتفق مع قانون الواليات المتحدة".استئناف جميع أشكال تلك ال

 3/3/2021 ،األربعاء

  في جرائم مفترضة في  رسميا   العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها فتحت تحقيقا   المدعيةأعلنت
 ،Fatou Bensoudaالمدعية العامة فاتو بنسودة وقالت  .1967سنة  لمحتلةاألراضي الفلسطينية ا

تحقيق سيتناول جرائم مشمولة باالختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ال" لها: في بيان
 14."2014يونيو  حزيران/ 13ارتكبت منذ 

 تحقيق رسمي  حُ المحكمة الجنائية الدولية فتْ قرار ي بنيامين نتنياهو إن سرائيلقال رئيس الوزراء اإل
الحديث  ، لم يتم  إسرائيلمهاجمة  ما يتم  في جرائم الحرب: "يمثل جوهر معاداة السامية والنفاق، فبين

 "إسرائيل"اللتين ترتكبان جرائم حرب حقيقية"، مشددا  على أن  ةبكلمة واحدة عن إيران وسوري
 15ار.ر ستناضل حتى إلغاء هذا الق

   عبر فيه عن معارضة إدارة الرئيس جو للوزير أنتوني بلينكن، يُ  نشرت الخارجية األمريكية بيانا
بدء محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم حرب في األراضي الفلسطينية.  ،دةالشدي ،بايدن

وقال بلينكن إن الفلسطينيين "غير مؤهلين كدولة ذات سيادة، وبالتالي، فهم غير مؤهلين للحصول 
أو تفويض الوالية القضائية  ،أو المشاركة فيها ،على العضوية كدولة في المحكمة الجنائية الدولية

وعرقلة  ،بلينكن ما وصفها بـ"اإلجراءات القضائية األحادية" من شأنها زيادة التوتر رأىيها". و إل
 16الدولتين". جهود تحقيق تقدم في "مفاوضات حل  

  ليس أمامنا كفلسطينيين خيار غير " :حماس حسام بدرانعضو المكتب السياسي لحركة قال
االنتخابات التشريعية يجب أن تكون هناك حكومة اتفقنا أنه بعد " قائال : وتابع بدران ."الوحدة

هذه الحكومة من مهمتها " مشددا  على أن ،"الجميع بغض النظر عن نتائجها وحدة وطنية تضم  
والتعامل مع الفلسطينيين بشكل عادل  ،في غزة والضفةاألساسية توحيد المؤسسات الفلسطينية 

 17."ومتساٍو، سواء كانوا يعيشون في الضفة أو غزة

  قوائم باسم الحركة،  3حتى اآلن هناك ": حاتم عبد القادر فتح حركةري لقال عضو المجلس الثو
مروان وأكد عبد القادر أن  ."القائمة الرسمية وقائمة القدوة وقائمة دحالن، وال نعرف ماذا سيستجد

س قائمة الحركة للتشريعي، ألنه مصر  على خوض انتخابات أالبرغوثي لن يترشح على ر 
 18مشددا  على أن قرار البرغوثي بالترشح للرئاسة غير قابل للكسر. ،اسةلرئا

 عبر معبر رفح  ،وصل المئات من كوادر تيار اإلصالح في حركة فتح من مصر إلى قطاع غزة
البري، وذلك في إطار استعدادات التيار الذي يتزعمه محمد دحالن لخوض االنتخابات 

 19الفلسطينية.
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  غمليئيل غيال يةسرائيلة اإلئلبيوزيرة حماية اأعلنت Gila Gamliel  أن السفينة التي تسببت بتسرب
 ، متهمةووصلت إلى السواحل من إيران ،نفطي قبالة سواحل البحر المتوسط، تخص شركة ليبية

ستطالب بتعويضات من جميع  "إسرائيل"إلى أن  غمليئيل وأشارت ."اإلرهاب" ةمارسمإيران ب
 20األطراف المعنية.

  ب وزراء خارجية مصر واألردن وفلسطين، سامح شكري وأيمن الصفدي ورياض المالكي، أعر
جاء ذلك خالل  ."عملية السالم"تطلعهم النخراط األطراف الدولية المعنية بفاعلية في ملف  عن

في القاهرة، في إطار التنسيق بين مصر واألردن وفلسطين،  ةوزراء الثالثالاجتماع تشاوري عقده 
 21.في بيان صحفي اد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظحسبما أف

  خالل  %84.9تراجع إجمالي المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية العامة الفلسطينية بنسبة
وجاء في مسح لبيانات  ، وسط تراجع حاد في الدعم السعودي.2019، مقارنة مع 2020سنة 

صادرة عن وزارة المالية، أن مجمل الدعم المالي العربي خالل  2020 سنةل ينيةالميزانية الفلسط
وكان مجمل الدعم العربي للميزانية  مليون دوالر(. 40نحو مليون شيكل ) 132.4بلغ  2020

 22مليون دوالر(. 5.265نحو مليون شيكل ) 3.876سجل  2019الفلسطينية في 

  الفلسطينيةعن تأسيس هيئة مغربية جديدة لدعم القضية هيئة سياسية ونقابية وحقوقية  15أعلنت ،
 وقالت الهيئة التي أنشئت تحت اسم "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد   ومناهضة التطبيع.

في بيان صحفي، إن "هذه الخطوة جاءت ردا  على التوقيع الرسمي للدولة المغربية  ،التطبيع"
 23التفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني".

 4/3/2021 ،الخميس

  كاماال هاريس نائبة الرئيس األمريكي قال البيت األبيض إنKamala Harris  أكدت، خالل
، معارضة الواليات المتحدة ألي تحقيق ي بنيامين نتنياهوسرائيلمكالمة مع رئيس الوزراء اإل

وقال  .1967سنة  للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في األراضي الفلسطينية
إن هاريس ونتنياهو أشارا إلى معارضة حكومتيهما "لمحاوالت  له، في بيان ،البيت األبيض

وأضاف البيان أن  يين".إسرائيلالمحكمة الجنائية الدولية ممارسة الوالية القضائية على جنود 
 24".إسرائيلهاريس أكدت "التزام الواليات المتحدة الراسخ بأمن 

 ح زميله في اللجنة ركزية لحركة فتح ناصر القدوةلمقال عضو اللجنة ا األسير  ،إنه يدعم ترش 
 25في االنتخابات القادمة. ،مروان البرغوثي للرئاسة الفلسطينية

 د ناشطين في الضفة الغربية، ي هد  سرائيلاإلالشاباك ية إن جهاز سرائيلقالت صحيفة هآرتس اإل
 االنتخاباتنون فراق عائالتهم، إذا شاركوا في اعتقالهم وسيعا تابعين لحركة حماس، بأنه سيتم  
 22/5/2021.26التشريعية الفلسطينية المقررة في 
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 جيروزاليم بوستالصحيفة  كشفت The Jerusalem Post عن مصادر رفيعة المستوى في جيش ،
خرساني بمحيط قطاع غزة، لمواجهة األنفاق الجدار المن  %95االحتالل، أن "ما يقرب من 

وأشارت  قد اكتمل، وأنه سيتم تشغيله في المستقبل القريب". الفلسطينيةلمقاومة الهجومية ل
تحت  وقالت إن "حماس تمتلك نظام أنفاق معقدا   ،كم 60الصحيفة إلى أن الجدار يبلغ طوله 

يين خالل أي معركة سرائيلاألرض في جميع أنحاء قطاع غزة، وستستخدمه لمهاجمة الجنود اإل
جنوده لمزيج من الحرب فوق يجهز ي سرائيلالقطاع"، مضيفة أن الجيش اإل برية مستقبلية داخل

 27األرض وتحتها.

  بداية األسبوع الجاري، تدريبا   ،أجرى  يسرائيلجيش اإلأن ال يةسرائيلالعامة اإل 11القناة ذكرت 
صائل ، في إطار استعدادات عسكرية لجولة تصعيد مع فلمحاكاة عدوان على قطاع غزة كريا  عس
وأشارت إلى أن التدريب شمل إعداد قادة ألوية المناورة لعملية  .قاومة الفلسطينية في غزةالم

داخل األنفاق الدفاعية  وقتاال   ،في محيط بنايات مرتفعة ،في مناطق سكنية عسكرية تشهد قتاال  
 28التي حفرتها فصائل المقاومة في غزة.

 المستشار النمساوي سيباستيان كورتسمع  ي بنيامين نتنياهوسرائيلاتفق رئيس الوزراء اإل 
Sebastian Kurzورئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن ، Mette Frederiksen على ،

صحيفة لموقع  ا  ووفق إنشاء مصنع إلنتاج اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وتوزيعها.
عم تلك البحوث، العبري، فإن االتفاق يشمل إنشاء صندوق مشترك من أجل د أحرونوت يديعوت

 29وأوروبا. "إسرائيل"لمصانع لقاحات كورونا في  ،المشترك لالستثمارومشاركة المشاريع المبتكرة 
 5/3/2021 ،الجمعة

 قناة فوكس نيوزخالل مقابلة مع  ،بني جانتس يسرائيلاإل دفاعقال وزير ال Fox News إن الجيش ،
 رصدت أهدافا   "إسرائيل"أن  ، مشيرا  إلىإليرانيةتهداف المنشآت النووية االس ي يعدل خططا  سرائيلاإل

إن بحوزة  جانتسوحول حزب هللا، قال  كثيرة داخل إيران، ستمس بقدرتها على تطوير قنبلة نووية.
، ُوصفت بأنها سرية، حول المواقع ةخريط جانتسحزب هللا "مئات آالف المقذوفات". واستعرض 

التدقيق في كل واحد منها من  ق مدنية، وادعى أنه "تم  التي نصب حزب هللا فيها مقذوفات في مناط
 30الناحية القانونية العمالنية، ومن الناحية االستخباراتية. ونحن جاهزون لنحارب".

 إن موقف حمـاس بالذهاب إلى االنتخابات  ب السياسي لحركة حماس حسام بدرانقال عضو المكت
"نحن قادرون على  قائال : ت الداخلية. وأضافبغض النظر عن االنتخابا ،متفق عليه داخل الحركة

ل أربع سنوات مهما المزج بين االنتخابات العامة، وبين الذهاب لالنتخابات الداخلية التي تجري ك
إن خيارات مشاركة حماس  من جهته،، أسامة حمدان حركةالالقيادي في قال و  كانت الظروف".



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

  6 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

تشارك في قائمة وطنية، والثاني أن تقود قائمة لعدد  أن األولفي االنتخابات تتمثل بثالثة خيارات: 
 31من الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية، واألخير تشكيل قائمتها الخاصة.

  المحلل العسكري أمير بوخبوط كشفAmir Boukhbout  أن نائب رئيس أركان جيش االحتالل قدم
 .Eliezer Toledano دة إلى أليعازر توليدانوزمام القيا لتسليم قبل أسبوعين مداخلة عسكرية، تمهيدا  

ال العبري، أن هذه الخطة تتضمن "استخدام أسلحة جديدة افي مقال نشره موقع و  ،بوخبوط ذكرو 
ومفاجئة لمحاربة مقاتلي الحركة، بهدف إلحاق ضرر بقدراتها األساسية المرتبطة بوسائل القيادة 

إلى أن "التغيير الرئيسي في  االحتياط"، مشيرا  والسيطرة، وعالم األنفاق، والصواريخ، وقوات 
 32البنية التحتية لحماس". التصور، هو التركيز على تدمير المباني الشاهقة في غزة، التي تضم  

 أعمال مؤتمر الحوار الوطني لفلسطينيي الخارج، الذي يناقش المشهد القيادي  انطلقت
خارج. وشارك في اليوم األول للمؤتمر، والدور المحوري لفلسطينيي ال المستقبليالفلسطيني 

شخصية  200الذي ينظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ويستمر لثالثة أيام، أكثر من 
 33.دولة في القارات الست   26فلسطينية من 

  استفحال العنف في  ، في مظاهرة قطرية ضد  48ألف شخص من فلسطينيي  20شارك نحو
الحكومة لإلجرام المنظم ونشر مئات ألوف قطع األسلحة. وحمل إهمال الشرطة و  وضد   مجتمعهم

المتظاهرون األعالم الفلسطينية والسوداء، ورددوا هتافات منددة بالجريمة وتواطؤ الشرطة بعدم 
 34محاربتها العنف والجريمة في المجتمع العربي.

 سطينية في ت الفلمليون دوالر؛ لدعم جهود البلديا 25 عن منحة جديدة بـ أعلن البنك الدولي
وافق على تقديم منحة بقيمة له، أنه ، في بيان وذكر البنك الدولي كورونا.مواجهة تداعيات جائحة 

وتوفير فرص  ،مليون دوالر لمساعدة البلديات الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية 15
الصندوق االستئماني أن  إلىالبنك  أشارعمل لألسر التي تضرر دخلها من جراء أزمة كورونا. و 

 ،يال  إضافيا  من المانحينتمو قدم سيُ  ،الذي يديره البنك ،للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية
 35لتعزيز هذه المنحة المقدمة إلى المشروع الثالث لتطوير البلديات. ،ماليين دوالر 10قدره 
 6/3/2021 ،السبت

  إن المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن  نيد برايس الخارجية األمريكية بلسانالمتحدث قال
العتقادهم أنه "ال يزال أفضل  ،الدولتين المتفاوض عليه" إمكانية تحقيق حل   دفع"يسعون إلى 

إضافة أنه "يضمن إلسرائيل أن تعيش بسالم وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة"، و مسار"، 
مان مستقبل إسرائيل كدولة ديموقراطية ويهودية، مع تمكين أنه "يبقى الطريقة الفضلى لض إلى

على أن الواليات المتحدة ستعمل  برايس الشعب الفلسطيني بالطبع من العيش بكرامة وأمن". وشدد
لتحقيق هذا الهدف، باإلضافة إلى "تجديد عالقاتنا الدبلوماسية مع  "إسرائيل""بشكل وثيق" مع 
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على سؤال إن كانت اإلدارة األمريكية تخطط الشتراط استئناف  رد   في، برايسقال و  الفلسطينيين".
المساعدة المالية والتعاون مع القيادة الفلسطينية على أساس دعمها المستمر لتحقيق المحكمة 
الجنائية الدولية: "ما قلناه هو أننا سنبحث عن طرق لدعم الشعب الفلسطيني، لقد التزمنا بذلك، ولقد 

نفسه نهجنا تجاه المحكمة الجنائية الدولية بوضوح شديد، لقد رأيت ذلك في بيان  أوضحنا في الوقت
 36نهجنا تجاه هذه المسألة بالذات، عندما يتعلق األمر بالمحكمة الجنائية الدولية، إنه واضح جدا ".

 بقانون، بشأن تأجيل انتخابات النقابات  ا  محمود عباس قرار  الفلسطينية السلطة أصدر رئيس
وجاء في  حادات والمنظمات الشعبية، التي يتوجب إجراؤها في هذه الفترة، لمدة ستة أشهر.واالت

نص القرار أن نقباء وأعضاء مجالس النقابات واالتحادات يستمرون في تولي المهام المنصوص 
 37لقانون، بعد انتهاء مدة التأجيل.ل ا  اإلجراءات الالزمة وفق اعليها، على أن يتخذو 

 يين الذين يسعون سرائيلأن هناك زيادة حادة في عدد الجنود اإل حيفة هآرتس العبريةذكر تقرير لص
لضباط كبار، فإن عدد طلبات المساعدة المالية  ا  ووفق للحصول على مساعدة مالية أو نفسية.

 38.%60ب على خدمات الصحة العقلية بنسبة لللجنود قد تضاعفت، كما ارتفع الط
 7/3/2021 ،األحد

 خالل لقائه السفير المصري في رام هللا، الحلول اشتيةمحمد  الفلسطيني الوزراءرئيس  بحث ،
ما من خالل مشروع إنشاء خطوط ناقلة ، ال سي  الكهرباء في قطاع غزة جذريا   أزمة المقترحة لحل  

الحرص على أن يكون التزود بالغاز من مصر  للغاز إلى القطاع بتمويل قطري أوروبي، مؤكدا  
 39للتخلص من التبعية لها في هذا الجانب. "سرائيلإ"وليس من 

  رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ ،فتحقال عضو اللجنة المركزية لحركة، 
ولن تشكل  ،، فستذهب نحو خيار حكومة وحدة وطنيةالتشريعيةفتح في االنتخابات إنه إذا فازت 

شاركة في أي حكومة وحدة وطنية سنشارك لتحقيق حكومة فتحاوية خالصة، و"إذا ُدعينا للم
 40وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني". ،والمصالحة ،وهو إنهاء االنقسام ،الهدف األساسي

  هددت حركة فتح عضو لجنتها المركزية ناصر القدوة بأنه سيصبح خارج الحركة إذا مضى في تشكيل
وقال أمين سر  متحديا  قائمة الحركة الرسمية.قائمة انتخابية لخوض انتخابات المجلس التشريعي، 

 41."فإنه سيتخلى عن دوره القيادي في الحركة ]القدوة[ إذا استمر": فتح جبريل الرجوبل المركزيةاللجنة 

  شكلت  في قطاع غزة، وباالشتراك مع األجهزة األمنية ،أن قيادة المقاومة كتائب القسامأعلنت
 الكتائب، وأضافت ، في بحر خانيونس.ثالثة صيادين تشهاداسلمعرفة مالبسات  ا  مختص ا  فريق
 42".وقت أسرع في كاملة   الحقيقة إعالن سيتم  " إنه صحفي، تصريح في

 ،ي سرائيلاإلأن االحتالل  ،يوم المرأة العالمي في تقرير أصدرته لمناسبة أكدت هيئة شؤون األسرى
في سجونه ما يزيد  لثورة الفلسطينية، حيث زج  تعمد استهداف المرأة الفلسطينية واعتقالها منذ بداية ا
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أن المرأة الفلسطينية األسيرة تواجه أقسى إلى  النظر الفتا   ،1948 سنةفلسطينية منذ ألف  16 عن
 43.أما   11من بينهن  ،أسيرة 35التي يحتجز فيها حاليا   ،درجات العذاب واأللم داخل معتقالت االحتالل

  الجسينسانجيب " لإسرائي"كشف السفير الهندي في Sanjeev Singla،  في حوار مع موقع "زمن
إن  الجسينوقال  ي وأبرز مجاالتها.سرائيل"، عن حجم التجارة بين بالده واالحتالل اإلإسرائيل

"العالقات الثنائية تتجاوز مجاالت التعاون في المياه والزراعة واألمن، حيث تصل قيمة التجارة 
، بما فيها التكنولوجيا المالية واإلنترنت والطب، مع وجود خطط لتعظيم البينية خمسة مليارات دوالر

 44اإلمكانات التجارية الضخمة في عالقاتهما، والتوقع أن تتحقق بعد انحسار وباء كورونا".
 8/3/2021 ،اإلثنين

 عن  ،في تصريح إلذاعة صوت فلسطين ،ملحم ظافرالفلسطينية الطاقة رئيس سلطة  كشف
االتفاق على آلية  أشهر سيتم   6وخالل  والمصري،فاهم بين الجانبين الفلسطيني "توقيع مذكرة ت

تزويد  : "على أن يتم  قائال   ملحم وأضاف استخراج وتسويق الغاز الفلسطيني ونقله إلى مصر".
النظر  ا  بناءه بين مصر وغزة"، الفت غزة مباشرة بالغاز الطبيعي الفلسطيني من خالل أنبوب سيتم  

قطاع غزة، والثاني تطوير  إلىمشروعين األول يتعلق ببناء خط أنابيب غاز يصل  إلى وجود
 45حقل غاز غزة.

  مؤكدة أن فتحهللا،  لحركة فتح اجتماعا  لها، برئاسة محمود عباس، في رام المركزيةعقدت اللجنة 
 46تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة. ،ستخوض هذه االنتخابات بقائمة واحدة موحدة

  أن توصيات الحوار  محمود خلفة الديموقراطية لتحرير فلسطين هو اللجنة المركزية للجبعضأكد
عدَّ عضو اللجنة المركزية للجبهة و كان يتعين على عباس األخذ به.  ا  فصائلي ا  مثلت إجماع

عدم األخذ بتوصيات الفصائل، "أحد أشكال  من جهته، محمد الغول فلسطينالشعبية لتحرير 
 47ر الوطني، والهيمنة".تفرد بالقراال

  يعتزم أن يطرح على زمالئه في "كتلة  نفتالي بينيترئيس حزب "يمينا" أن  هآرتسذكرت صحيفة
تشكيل حكومة طوارئ برئاسته، تركز عملها على أزمة كورونا  )كتلة الوسط واليسار( التغيير"

وتعيد " حكم نتنياهو،تضع نهاية لو  ،وتمتنع عن االنشغال بمواضيع قابلة لالشتعال ،واالقتصاد
الدولة إلى حالة عقالنية، وتؤدي إلى أن تكون االنتخابات التالية أيديولوجية وال تتمحور على 

 48شخص واحد فقط".

 تساحي هنغبي يسرائيلقال وزير شؤون االستيطان اإل Tzachi Hanegbi،  في حديثه لقناة
نه أال أعتقد ": وأضاف فة الغربية.أجزاء من الض ، إن حكومته ستضم  التلفزيونية "24 إسرائيل"

للقانون  والسامرة، ال يمكنهم العيش وفقا   يهودامن المنطقي أن نصف مليون يعيشون في 
 49."ي، لقد قمنا بهذا في مرتفعات الجوالن، وسنقوم بهذا هناكسرائيلاإل
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   سيقطع  ،حت الماءأطول وأعمق كابل كهرباء ت د  اتفاقا  مبدئيا  لم   "إسرائيل"عت قبرص واليونان ووق
مليون دوالر، ويربط الشبكات الكهربائية للدول الثالث، حسب  900بتكلفة نحو  ،قاع البحر المتوسط

كابل ستكون بين ية بأن قدرة السرائيلوأفادت وزارة الطاقة اإل رويترز في تقرير لها. وكالةما أوردته 
. وقالت إنه سيكون األطول 2024 سنة ، ومن المتوقع إتمامه فيMegawattsط ألف وألفي ميغاوا

 50.م700,2وعمق يصل إلى  ،كم 500,1واألعمق لنقل الكهرباء تحت مياه البحر، بطول نحو 
  مؤتمر الحوار الوطني ، في ختام هشام أبو محفوظالخارج  فلسطينيينائب األمين العام لمؤتمر قال

شخصية  200عالياته ما يزيد عن شارك في فو  ،أيامثالثة عقد على مدار لفلسطينيي الخارج، والذي 
مؤتمر ناقش المشهد القيادي الفلسطيني المستقبلي والدور ال، إن ت  الس القاراتفلسطينية من 

فلسطينيي الخارج في  إجماع بين المشاركين على حق  مؤكدا  وجود  ،المحوري لفلسطينيي الخارج
 51عيدا  عن اتفاق أوسلو.التمثيل، والمشاركة في االنتخابات القادمة للمجلس الوطني، ب

 نتائج مؤشر العنصرية والتحريض في  المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي" -نشر "حملة
، والتي أوضحت ازديادا  في الخطاب 2020 سنةية خالل سرائيلشبكات التواصل االجتماعي اإل

وبسبب جائحة  ،وأوضحت النتائج أنه. 2019 سنةعن  %16بنسبة  1948فلسطينيي العنيف تجاه 
، فيما شكلت الشتائم %21ازداد الخطاب العنصري تجاه الفلسطينيين والعرب بما نسبته  ،كورونا

 52.%7ل ما نسبته من الخطاب، أما خطاب التحريض، فقد شك   %29ما نسبته 

 9/3/2021 ،الثالثاء

 اس أمهل محمود عب ةالفلسطيني السلطة أكدت مصادر متطابقة، لـ"العربي الجديد"، أن رئيس
ساعة لالنصياع لقراراته، بعدم الترشح أو  48فتح ناصر القدوة  لحركةعضو اللجنة المركزية 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد   وإال سوف يتم   ،تشكيل أي قائمة خارج القائمة الرسمية لحركة فتح
 53القدوة، بما فيها الفصل من الحركة أو تجميد عضويته.

 إن حركته تتجه لتشكيل كتلة  ،لوطنية في حركة حماس حسام بدرانقال رئيس مكتب العالقات ا
وأوضح بدران أنه في حال لم تتمكن  لخوض االنتخابات. ،وطنية مقاومة لالحتالل واتفاقية أوسلو

 54الحركة من ذلك، "فستكون مستعدة للذهاب إلى كتلة واحدة من حماس".

 ملة في حقلي أفروديتعلى إطار يمكن للشركات العا "إسرائيل"اتفقت قبرص و Aphrodite 
وقالت وزيرة  خزان مشترك. محتوياتلبدء محادثات بشأن تقاسم  ،للغاز استخدامه Yishai ويشاي

ي سرائيلبعد اجتماع مع نظيرها اإل ،، في نيقوسياNatasa Pilidesناتاسا بيليدس  الطاقة القبرصية
 55في المفاوضات لحل أي نزاعات. "ةبعض اإلرشادات المحدد"، إن اإلطار يعطي زيوفال شتاينت

  منظمة أهلية  120عريضة تحمل توقيع أكثر من  األهلية الفلسطينية المنظماتأصدرت شبكة
محمود عباس بتعديل قانون االنتخابات الفلسطينية  الفلسطينيةالسلطة  ُتطالب رئيس ،فلسطينية
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تمعيا  من خالل إلغاء أوسع لكل المواطنين، وضمان تحصين االنتخابات مجضمان مشاركة ل
 56كافة القيود المفروضة على الترشح في انتخابات المجلس التشريعي.

 كيرم نابوت مركزو مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان  -بتسيلم  منظمةه تكشف تقرير أعد 
Kerem Navot ة وبؤرة استيطانية وأسكنت مستعمر  280أقامت أكثر من  "إسرائيل"أن  ناالحقوقي

أكثر )ونهبت أكثر من مليوني دونم  ،ألف مستوطن )ال يشمل شرقي  القدس( 440يها أكثر من ف
 1967.57المحتلة سنة  من األراضي الفلسطينية( 2ألفي كممن 

 10/3/2021 ،األربعاء

 ية من الضفة مريك، بشأن موقف اإلدارة األالخارجية األمريكية نيد برايس بلسانالمتحدث  قال
 ،وغزة ،احتلت الضفة الغربية إسرائيلة تاريخية، أعتقد أنه ال يمكن إنكار أن "كمسأل :الغربية

 الدولتين، حل   "مرة أخرى، سياستنا هي حل   قائال : وأضاف ".1967والقدس الشرقية خالل حرب العام 
 58في سالم وأمن في دولتيهما". ،إلى جنب يون والفلسطينيون جنبا  سرائيلحيث يعيش اإل ،الدولتين

 دولة اإلمارات  أن السلطة الفلسطينية أفشلت محاولة لضم   اإلسرائيلية العبريةالعامة  اإلذاعة ذكرت
ووافق المشاركون  .East Mediterranean Gas Forum (EMGF) إلى منتدى غاز شرق المتوسط

فرنسا كعضو بعضوية كاملة، والواليات المتحدة كمراقب، في حين أن ممثل السلطة  على ضم  
ونقلت اإلذاعة عن مصادر مطلعة أن الوزراء  نية رفض انضمام اإلمارات كمراقب.الفلسطي

 59جئوا بمعارضة المندوب الفلسطيني.األوروبيين فو 

  إيلي  اإلسرائيلي وزير االستخبارات معاللواء ناصر فهمي  نائب وزير المخابرات المصريةالتقى
في جميع  إسرائيلالتعاون مع إن "مصر مهتمة بتعزيز  فهميوقال ، كوهين في شرم الشيخ

المجاالت، وسنواصل العمل في المستقبل لتعزيز العالقات االقتصادية والثنائية". وأشار كوهين 
استمرار مثل هذه  ا  جاء بعد عامين من المحادثات السرية، مرجح ا  إلى أن االجتماع الذي عقد علن

 60دوالر في العام. اللقاءات لزيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار

  اإلسرائيلية استولت  "أن ما ُتسمى "اإلدارة المدنية القدس )أريج( -معهد األبحاث التطبيقية كشف
موقع أثري في الضفة الغربية، وذلك استنادا  إلى سلسلة قوانين وأوامر عنصرية  601على 

 61إسرائيلية خاصة بمصادرة أراضي الفلسطينيين.

 11/3/2021 ،الخميس

 ن مقتل ثالثة صيادين أ، خالل مؤتمر صحفي، الفلسطينية في قطاع غزة وزارة الداخلية أعلنت
عبوة شديدة انفجار نتج عن  ،قبل أيام ، بالقرب من خانيونس،غزةقطاع فلسطينيين في بحر 

تابعة لالحتالل اإلسرائيلي، علقت في  Quadcopter بترو االنفجار مثبتة على حوامة كواد ك
 62أثناء استخراجهم للشباك. في شباكهم وانفجرت
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  على قرارها  بناء   ،فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة لحركة فتح المركزيةقررت اللجنة
ساعة للتراجع  48على فصله، على أن يعطى  ، والذي نص  8/3/2021 فيالصادر عن جلستها 

 63المس بوحدتها.و  ،المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها ،عن مواقفه المعلنة

  إن حماس  ،في حوار مع صحيفة القدس حماس،، عضو المكتب السياسي لحركة الحيةخليل قال
 64ظ على أحد.جاهزة للتوافق في االنتخابات الرئاسية على شخصية وطنية، وليس لديها تحف  

 ردن، أن حكومته قامت بتسوية الخالف مع األ ية بنيامين نتنياهوسرائيلأعلن رئيس الحكومة اإل
والذي ألغى ولي العهد األردني، على  ،بلوماسي الحاصل بين الجانبينيوذلك في أعقاب التوتر الد

 إلى اإلمارات. ،وللمرة الرابعة ،إلى المسجد األقصى، كما أدى إلى إلغاء زيارة نتنياهو زيارتهإثره، 
أنه تحدث "مع  في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيسي حكومة المجر والتشيك، ،وأكد نتنياهو

إلى أن  "، مشيرا  ا  جد ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، واتفقنا على أن أزور اإلمارات قريبا  
 65".إسرائيلمليارات دوالر في مشاريع مختلفة ب 10اإلمارات "ستقوم باستثمار 

  العالقات بنيامين نتنياهو باإلضرار بشدة بوزراء الرئيس  بني جانتساإلسرائيلي  دفاعوزير الاتهم
في تصريحات  ،جانتسوقال  مع األردن من خالل سلوكه الذي ينتهجه في السنوات األخيرة.

، وعالقاتنا األمنية والسياسية سرائيلاألردن شريك استراتيجي إل"إن  ،أوردتها القناة العبرية السابعة
 ،ات مع األردنباالتفاقي "إسرائيل"التزام  ا  ، مؤكد"هي حجر الزاوية في مفهوم أمننا القومي

 66هللا الثاني. واحترامها للحكومة وللعاهل عبد

  ما بين  ،ألف مستوطن 18النقاب عن أن  قاف والشؤون الدينية الفلسطينيةارة األو ز كشفت و
 وقالت في تقرير .2020 سنةسياسي وعضو كنيست، اقتحموا باحات المسجد األقصى خالل 

قرار إبعاد عن  300ما ، فيما أصدر االحتالل اقتحا 255ن االقتحامات اليومية بلغت إ، لها
في القدس ما بين قائم  مخططا  تهويديا   11ه التقرير إلى وجود قرابة نو  و . المسجد األقصى

 ية، التي سجلت بحق  سرائيلوعن االعتداءات اإل .اإلنشاءمستمر العمل به، ومنه ما هو قيد 
المستوطنين على  إقدامإلى الوزارة  تأشار  ،1967المحتلة سنة المساجد في األراضي الفلسطينية 

 اإلبراهيمي سجدالم إغالق تم  و  ،كنيسة إحراق، باإلضافة إلى هاواالعتداء على مسجدا   13حرق 
 2020.67 سنةخالل  وقتا   599 األذان فيهومنع  ،يوما   77

 إيدج" اتفقت مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من القطاعات في اإلمارات 
EDGE" يةسرائيلاإل الجوية الصناعات، على مذكرة تفاهم مع شركة Israel Aerospace 

Industries (IAI)  لسوق  بشكل خاصالطائرات من دون طيار،  ، لتطوير نظام متقدم للدفاع ضد
 68اإلمارات، ويقدم عدة فوائد واسعة النطاق لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وخارجها.

  اتخاذ سلسلة من "الخطوات الصغيرة" إلعادة ب اقتراح فرنسا، وألمانيا، ومصر، واألردن علىاتفقت
 69."إسرائيل" والفلسطينيين، وتسهيل عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضاتبين "الثقة" 
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 12/3/2021 ،الجمعة

  ،في حوار مع  ،محمود عباس السلطة الفلسطينية الخاص لرئيس الممثلقال نبيل شعث
إن اقتراع فلسطينيي مدينة القدس في االنتخابات القادمة، سيكون عبر  ،األناضولالة وك

 70"توافق دولي".بـية و إسرائيلمكاتب بريد 

 األقصى في حديثه لقناة  ،أشار رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد في فلسطين محمد الهندي
لسلطة الفلسطينية، واستقاللية المجلس ارتباط منظمة التحرير با أن هدف حركته فك   إلىائية، ضالف

 مع تحفظنا على عضوية أعضاء التشريعي في المجلس الوطني. ،الوطني عن أي اتفاقيات سابقة
فلسطيني في  ماليين 7وتغي ب  ،لى أن منظمة التحرير ليس لها هياكل حقيقيةع د الهنديشد  و 

 الشعبية، موضحا   ومنها المقاومة ن أن حركته تبحث عن القواسم المشتركة مع الكلوبي  . الشتات
 71كون ضمن المنظمة حين تكون مرجعية للشعب الفلسطيني.تأن حركته تريد أن 

 طلق عليها اسم أُ  ،في تدريبات عسكرية دولية يسرائيلشارك سالح البحرية في الجيش اإل
شرق البحر األبيض المتوسط،  وفرنسا وقبرص، ،مع اليونان"، Noble Dina ل دينابنو "
 72."مواجهة التهديدات التركية لدول المنطقة" عنوان وذلك تحت ألسبوع الحالي،ا

 ي مؤخرا  وحدة استخبارات جديدة، مهمتها مقتصرة على متابعة سرائيلأنشأ جيش االحتالل اإل
ي احتفل بتأسيس هذه الوحدة سرائيلوذكرت القناة السابعة العبرية أن الجيش اإل ورصد قطاع غزة.

ووفقا  للقناة السابعة، تضم هذه الوحدة طاقما  من كافة جنود الوحدات  ."نوبعباد شمس الج"
 9900.73، ووحدة 8200ي، مثل وحدة سرائيلاالستخبارية في الجيش اإل

   على التقارير التي أفادت بأن ، سي أن أن أيمن الصفدي، في مقابلة لـ يوزير الخارجية األردن رد
لالستيالء عليه في حال تطبيع  عليه، قد يكون مطروحا   وصيا  المسجد األقصى، الذي ُيعد  األردن 

، وقال: "ال أعرف حقيقة سبب هذه االفتراضات غير المنطقية، "إسرائيل"العالقات بين السعودية و
 74ولماذا خرجت في ذلك التوقيت".

 ش أندريه بابيرئيس الوزراء التشيكي ، بمشاركة التشيك سفارة جمهورية مكتبفي القدس  افتتح
Andrej Babiš،  75.الداخلي أمير أوحانا األمنووزير  ،غابي أشكنازي ي سرائيلاإلووزير الخارجية 

 13/3/2021 ،السبت

 في مقابلة مع قناة الشرق  ،قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول ناصر القدوة
ف القوى من أخذ حركة فتح إلى مصافها الطبيعي في عالقاتها بمختل الفضائية: "ال بد  
وليس فقط  ،على أن "اإلدارة الفلسطينية )السلطة( كلها تحتاج إلى عالجالقدوة د الفلسطينية". وشد  

قطاعات معينة، وعلينا إعادة النظر في قرارات اتخذناها قبل عشرين سنة على صعيد اإلدارة". 
 76.ين فتح وحماس"اإلشكاالت القائمة ب "ليس من المنطق إجراء انتخابات قبل حل   قائال : وأردف
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  ن النيجر تدرس تطبيع العالقات إقال  إيلي كوهينوزير االستخبارات  أن يوم"لا إسرائيلموقع "ذكر
سهمت الواليات المتحدة في أذا إستستأنف عالقاتها مع تل أبيب  هاأنعلى  ا  شدد، م"إسرائيل"مع 

اإلسالمية في إفريقيا هي خطوة والدول  إسرائيلوقال كوهين: "إقامة عالقات بين  دفع هذه العملية.
 77من حيث االستقرار اإلقليمي". مسواء على المستوى الثنائي أ ،ستفيد كال الجانبين

  إن شرطة حرس الحدود )الشرطة العسكرية( ستقيم ألول مرة  هيئة البث اإلسرائيلي )مكان(قالت
 ."إسرائيل"اس في كتائب عسكرية للنساء فقط، بهدف أداء مهام أمنية جارية على خطوط التم

 مستعمرةإن الجنديات سيعملن بشكل أساسي في مقطع من شمال  لهيئةوقال مسؤولون أمنيون ل
 78."لمنع نشاطات إرهابية وإجرامية" ،1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة وسط  ،روش هعاين

 14/3/2021 ،األحد

  ة التي ضمت ألول مرة قياديتين.تشكيلة قيادتها الجديدة المنتخبة لقطاع غز  حماس حركةأعلنت 
وفي تصريح لها، قالت حماس: "في إطار استكمال العملية االنتخابية لحركة المقاومة اإلسالمية 

اجتماعا  انتخب فيه  14/3/2021حماس بقطاع غزة، عقد مجلس شورى الحركة اليوم األحد 
ء اللجان الرقابية المنبثقة أعضاء المكتب السياسي لقطاع غزة، وأعضاء الهيئة اإلدارية، ورؤسا

وأكدت أنه ألول مرة تنتخب إحدى األخوات لعضوية المكتب السياسي  عن مجلس الشورى".
 79للحركة باإلضافة إلى رئيسة الحركة النسائية.

  الخميس  ،أوعزية بنيامين نتنياهو سرائيلرئيس الحكومة اإلأن  إسرائيليةذكرت تقارير
ي بين سرائيليارته إلى اإلمارات، بإغالق المجال الجوي اإل، وعلى خلفية تعرقل ز 11/3/2021

واألردن، وعدم السماح لرحالت جوية مغادرة أو قادمة إلى األردن بالمرور في المجال  "إسرائيل"
 لتغريدة على تويتر ووفقا   ظهر اليوم نفسه.من ي، بدءا  من الساعة الواحدة سرائيلالجوي اإل

، فإن نتنياهو قرر ذلك من Ben Kaspitبن كسبيت  العبرية ريفمعاللمحلل السياسي في صحيفة 
للشؤون  المصغرالوزاري المجلس دون إبالغ وزارتي الدفاع أو الخارجية، ومن دون استشارة 

 80أو الشاباك. ،الموساد، أو (كابينت)السياسية واألمنية 
  جراءات الوقائية والدفاعية ستواصل اتخاذ اإل "إسرائيل"إن  بني جانتساإلسرائيلي  دفاعوزير القال

 مسواء من الجو أ ،عن نفسها، وتحسين مخططاتها لمواجهة التحديات األمنية البعيدة والقريبة
ال تتوانى في استهداف شحنات  "إسرائيل"في الوقت ذاته إلى أن  ا  مشير ، البحر وحتى البر

تعمل على إفشال وصول  األسلحة الموجهة إلى حماس أو حزب هللا، عبر البحر أو غيره، وأنها
 81هذه الشحنات قدر اإلمكان.

  وبدء عملها. ،في القدس المحتلة رسميا   "إسرائيل"الكوسوفية افتتاح سفارتها لدى  الخارجيةأعلنت وزارة 
وأفادت بيان الخارجية أن المسؤولين المعنيين من جانب كوسوفو لم يستطيعوا حضور االفتتاح الذي 
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وأضافت الخارجية أن الهدف من افتتاح السفارة في  ير فيروس كورونا.بسبب تداب ،أقيم دون حفل
 82، والتأكيد على تعزيز مكانة كوسوفو في الساحة الدولية."إسرائيل"القدس هو تحسين العالقات مع 

 15/3/2021 ،اإلثنين

 رطة عن الش دائمٍ  قرر تعيين مندوبٍ  وزير األمن الداخلي أمير أوحانا أن العبري ال كشف موقع وا
وبحسب الموقع، فإنه من المتوقع أن تكون هذه الخطوة ثنائية،  ية، لدى دولة اإلمارات.سرائيلاإل

 83.ا  قريب "إسرائيل"عنها إلى  ا  وأن ترسل الشرطة اإلماراتية مندوب

 تشكيل حكومة وحدة وطنية تريد "أن حركته  في غزة خليل الحية أكد نائب رئيس حركة حماس
: "جاهزون الحية نذهب لالنتخابات الرئاسية". وقال ثم   ،تخابات التشريعيةاالن نتائجمهما كانت 

 84نفضل خيار مرشح وطني متفق عليه".لكن  ،لكل الخيارات في االنتخابات الرئاسية

  مؤسسة "محمود عباس أمر بوقف الدعم المالي لـ ةالفلسطيني السلطة أن رئيس القدوةأعلن ناصر
ة مجلس إدارتها، وذلك بعد أقل من أسبوع على قرار فصله من ، التي يرأس القدو "ياسر عرفات

 عام الصندوق القومي الفلسطيني وثيقة موق عة من مدير وأبرز القدوة مركزية وعضوية حركة فتح.
 85.رمزي خوري، حول وقف الدعم

  نبيل أبو ردينة أنه لن يكون هناك أي تراجع عن  ةالفلسطيني السلطة رئاسةأكد المتحدث باسم
على موقف الرئيس  ي وشعبي، مشددا  ديموقراطاالنتخابات العامة، ألنها استحقاق  ار إجراءقر 

  86على قواعد واضحة وسليمة. ،الرئاسيةللمراسيم  جرائها وفقا  إوالقيادة بضرورة محمود عباس 

  حماس هدى نعيم، في حوار مع وكالة صفا، أن المرأة شاركت في حركة في  القياديةكشفت
ية ونزيهة، دون أي ديموقراطبشفافية تامة وأجواء " ،داخل الحركة ،كافة االنتخابيةلية مراحل العم

  87."نافسن على منصب رئيس الحركةيُ ضغوطات أو تدخالت، واستطاعت بعض النساء أن 
 كشفت مجلة ناشيونال إنترست The National Interest أن سفن األسطول الحربي  كيةيمر األ

ب، مشيرة إلى أنها باشرت العديد من المهام العسكرية الفريدة خالل الشهر ي تستعد للحر سرائيلاإل
 ية.سرائيلالجاري، بمشاركة دول أخرى بعضها يشارك ألول مرة في تدريبات عسكرية مع السفن اإل

ذت العديد من المهام هذا الشهر، بعضها ية نف  سرائيلإلى أن سفن البحرية اإل النظرمجلة الولفتت 
 88ي األخرى.سرائيليش اإلمع أفرع الج

  أمير بوخبوط  اإلسرائيلي المحلل العسكري قالAmir Boukhbout  إن دعوات صدرت من أجل
، أن العبري  الافي تقريره على موقع و  ،وأضاف بوخبوط تهدئة الساحة البحرية في مواجهة إيران.
وأشار الخبير  دهور".يسعى لتهدئة التوترات التي قد تت "رئيس األركان أفيف كوخافي يؤيد نهجا  

إلى أن "المعلومات المتوفرة ألجهزة األمن  Ronni Daniel يليروني دان يسرائيلالعسكري اإل
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ية تتحدث عن أن إيران عثرت على عدة طرق لنقل األسلحة إلى حركة حماس وحزب سرائيلاإل
 89."غزةوقطاع  ،وسيناء ،هللا، سواء في الطائرات أو على الطرق الصحراوية بين السودان

 ألف منزل مهدد بالهدم،  20ن هناك إ أحمد الرويضي الفلسطينية قال مستشار ديوان الرئاسة
يطبق عليها االحتالل جملة من القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس ومنها قانون 

أن "نسبة رخص البناء التي تمنحها سلطات االحتالل  الرويضي وأوضح "التنظيم والبناء".
ألف مقدسي يعيشون  140. ومن جهة أخرى ذكر الرويضي أن هناك "%12مقدسيين ال تتعدى لل

 90."حدود بلدية القدس"، وسط تخوفات من إلغاء إقامتهم في المدينةـسمى بيخارج ما 

 6/4/2021من  ابتداء  ي عن إطالق خط طيران بين تل أبيب وأبو ظبي سرائيلأعلن االحتالل اإل ،
وأكدت شركة طيران االتحاد ما أعلنه االحتالل، وقالت في بيان لها، إنها  .يا  أسبوعبواقع رحلتين 

، بواقع رحلتين أسبوعيا  على متن طائرة 6/4/2021أعادت جدولة الرحلة األولى إلى تل أبيب في 
 Boeing 787.91–9أو  9-787 غبوينمن طراز 

  عكيفا إلدار السياسيلكاتب اأكد Akiva Eldarاإلسرائيلية أن  هآرتس صحيفة ي، في مقال نشره ف
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يظهر لناخبيه أنه "لن يمنعه أي رئيس أمريكي من تنفيذ خطة 

 92".بالضفة الغربية، أو فرض نظام فصل عنصري فيها لضم  ا
 16/3/2021 ،الثالثاء

  والفصائل المشاركة في االنتخابات الفلسطينية العامة "االلتزام بنتائج االنتخابات  األحزابتعهدت
التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية و/أو محكمة قضايا 

وأكدت في ميثاق الشرف، الذي وقعته، خالل مشاركتها في حوار القاهرة،  لمختصة".االنتخابات ا
على "االلتزام باحترام وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة قضايا االنتخابات بوصفها الجهة 

 93.مادة حصلت عليها "األيام" 25جاء ذلك في وثيقة من  المكلفة بذلك".

 إن الموازنة العامة الفلسطينية المرتقبة للعام  يني أمجد غانمس الوزراء الفلسطقال أمين عام مجل
أن العجز المذكور ناتج عن التوقعات  وأضاف غانم مليار دوالر. 1.2ـ ، تواجه عجزا  ب2021

 2021.94الحكومية لمستوى اإليرادات الحكومية والنفقات المتوقعة لعام 

  زة خليل الحية إن الحركة تفضل في قطاع غ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماسقال
 ، مبينا  أنها جاهزة لكل الخيارات.سياسي ال تستثني أحدا   طيفخيار القائمة الموحدة من أوسع 

أن حماس  الحية وبي ن كانت. حركة ذاهبة إلى االنتخابات، وستتقبل النتائج أيا  الوأضاف الحية أن 
أكد و  .ليها للترشح لالنتخابات الرئاسيةاالتفاق ع ال تضع أي فيتو على أي شخصية وطنية يتم  

خوض االنتخابات بقائمة مشتركة مع  حماس استعداد بدوره،القيادي في الحركة صالح البردويل 
 قائمةن تكون أو  ،شرط أال تكون تلك القائمة محصورة بين حركتي فتح وحماس ،حركة فتح

https://www.haaretz.com/opinion/.premium-netanyahu-abuses-democracy-as-biden-tacitly-nods-in-agreement-1.9620660
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-netanyahu-abuses-democracy-as-biden-tacitly-nods-in-agreement-1.9620660
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ي داخلي بقوله، إن وشدد البردويل على موقف حماس الرافض ألي خالف فتحاو  وطنية.
 95من أي خالفات فتحاوية داخلية". "الخالفات هناك شخصية، وحماس لم ولن تكون جزءا  

 قصيرة  ،المضادة للصواريخ القبة الحديديةعن تطوير منظومة  يةسرائيلاإل دفاعأعلنت وزارة ال
 96والطائرات الُمسيرة. ؤهلها العتراض الرشقات الصاروخيةومتوسطة المدى، ما ي

  مبادرات إبراهيم"ت مؤسسة نشر Abraham Initiatives"  نتائج دراسة رصدت خاللها النشاطات
من هذه  %97ن عال أقل  ما. ووجدت الدراسة يسرائيلاإلفي الكنيست  العربالبرلمانية للنواب 

 97النشاطات ترتبط بالقضايا اليومية للمواطنين.

  وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريفأبدى Mohammad Javad Zarif  استعداد بالده للقيام
أن  وأضاف ظريف .التنمية في المنطقة ودعمبخطوة تهدف إلى تعزيز السالم واألمن اإلقليميين 

إيران العب أساسي ومسؤول في ما يخص أمن وسالم المنطقة، وستبقى كذلك، وأنها مستعدة 
بسالم،  لتعايش مع بعضها بعضا  أن دول المنطقة قادرة على اعلى  ا  شددللحوار بشكل كامل، م

 98بلوماسية، وفق تعبيره.يمشكالتها عبر المنطق والحوار والد ويمكنها حل  

   عت سلطة التسجيل لدى سوق أبو ظبي العالمي اتفاقية تعاون مع أمانة سجل الشركات لدى وق
 ،ينالسلطتين القضائيت يبهدف تسهيل الفرص التجارية بين كلت يةسرائيلاإلسلطة الشركات 

 99وتعزيز إجراءات التسجيل الخاصة بهما.

 ي سيناريو في الجبهة أمستعدة للتعامل مع  "إسرائيل"ن أب بني جانتس اإلسرائيليوزير الدفاع  قال
 ، موضحا  اإلسرائيليجيش الال يختبر الجانب اللبناني قوة أ ذالمحب  إنه من  جانتس وقال الشمالية.

الخسائر التي سيتكبدها  أنغير  ،ستلحق بالطرفين ضرارا  أ نإو معركة فأما اندلعت حرب  إذانه أ
 100كبيرة.درجة  إلىلبنان ستكون فادحة 

 17/3/2021 ،األربعاء

  من المسؤولين الفلسطينيين، بينهم رئيس  وعددا   ،أنه اشتيةأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد
ية الجديدة برئاسة مريكإلدارة األوا اتصاالت مع االهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، أجر  

ية مريكتقوم على شيء واحد: نريد من اإلدارة األ"أن هذه االتصاالت  اشتية وأوضح .جو بايدن
ية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة مريكأن تنف ذ تعهداتها بإعادة افتتاح القنصلية األ

 101."ونروا ومستشفيات القدسألك لالتحرير في واشنطن، واستئناف المساعدات، بما في ذل

 .اختتمت الفصائل الفلسطينية جلسات الحوار الوطني المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة 
عت الفصائل على ميثاق شرف أكدوا خالله حرصهم على سير العملية وق   ،وبحسب البيان الختامي

 ،وسياسيا   األراضي الفلسطينية قانونيا  وأكدوا على وحدة  ونزاهة.االنتخابية في كافة مراحلها بشفافية 
 ،وقطاع غزة الضفة الغربية، بما فيها القدس،وعلى ضرورة أن تجرى االنتخابات القادمة في 
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في القدس، وعلى استكمال تشكيل القيادة  خصوصا  والتصدي ألي إجراءات قد تعيق إجراءها 
 2020.102في أيلول/ سبتمبر ين األمناء العام  لبيان  وتفعيلها وفقا   ،الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة

 ية بنيامين نتنياهو زيارته إلى اإلمارات، التي كان من المقرر سرائيلأرجأ رئيس الحكومة اإل
، في ظل  تصريح وزير الدولة اإلماراتي السابق للشؤون الخارجية أنور 18/3/2021في إجراؤها 

ية، بحسب ما أوردت سرائيلي االنتخابات اإلقرقاش، والذي يفيد بأن بالده ال تنوي التدخل ف
 103ية.سرائيلصحيفة هآرتس اإل

 اتفاقيات سالم"برام إالقريبة من  األربعةن الدول أيلي كوهين إي سرائيلقدر وزير االستخبارات اإل" 
 104قطر والنيجر.و  مان،عُ سلطنة و السعودية،  هي:نتنياهو بنيامين شار أ، كما "إسرائيل"مع 

  على الحدود مع األراضي اي تنشرهتال ،عن النسخة الجديدة من القبة الحديدية "إسرائيل"كشفت 
على اعتراض صواريخ وطائرات دون طيار  ة  قادر  تي باتتوال ،ةالفلسطينية في غزة ولبنان وسوري

 105."متزامن"بشكل 

 ية تجديد إسرائيلالقدس طلبت من محكمة  االحتالل في أن بلدية لعبريةذكرت صحيفة هآرتس ا
 1,550 نحووالتي يقطنها  ،مبنى في منطقة البستان داخل حي سلوان 100من كثر أوامر الهدم أل

ويهدف مخطط البلدية إلى تنفيذ مشروع استيطاني مكان هذه المباني  .معظمهم أطفال ،فلسطينيا  
نير دس السابق الفلسطينية، وإقامة ما يسمى "متنزه حديقة الملك"، الذي أعلن عنه رئيس بلدية الق

 2010.106 سنةفي  Nir Barkatبركات 

 التابعة لوزارة القضاء  اإلرهاب،وتمويل  األمواليض ين هيئة مكافحة تبأية إسرائيلفادت مصادر أ
 UAE Financialوحدة المعلومات المالية لدولة اإلمارات عت على مذكرة تفاهم مع وق   ،يسرائيلاإل

Intelligence Unit (UAE FIU)، دفع تبادل المعلومات االستخباراتية بين كال  إلى هدفت
 األمواللتحسين الكفاح المشترك لتبيض  ،وتقوية التعاون بينهما وبين باقي دول العالم ،الهيئتين
 107.اإلرهابوتمويل 

  صحيفة ذا ناشيونالكشفت The National، مذكرة داخلية لإلدارة  ،ظبي التي تصدر في أبو
مليون دوالر  15إلى إعادة العالقات مع الفلسطينيين بخطة تتضمن  ية، تكشف تطلعهامريكاأل

مساعدات لمواجهة وباء كورونا، والتراجع عن العديد من مواقف إدارة ترامب، وتوصي مذكرة إدارة 
الدولتين  ي الفلسطيني في إطار حل  سرائيلاإل "السالم"ية لتحقيق مريكبايدن بالتعبير عن المبادئ األ

 108مع تبادل األراضي، واالتفاقيات المتفق عليها حول األمن والالجئين". 1967ط "على أساس خطو 
 18/3/2021 ،الخميس

  النقاب عن مخطط استيطاني إلقامة سكة قطار خفيف يربط  يديعوت أحرونوتكشفت صحيفة
 109ات اليهودية في شمال الضفة الغربية المحتلة، بمدينة تل أبيب.مستعمر ال
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  من المحكمة الجنائية الدولية، توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي رسالة  "إسرائيل"تلقت
إن المحكمة أمهلت العبرية  13القناة وقالت  قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.

عن تلقيها الرسالة، كما لم  لم تعلن رسميا   "إسرائيل"لكن  على رسالتها. ، للرد  يوما   30 "إسرائيل"
 110الدولية أنها وجهتها بالفعل.تؤكد المحكمة الجنائية 

 ناصر القدوة من رئاسة مجلس بإقالة  محمود عباس، قرارا  رسميا ، ةالفلسطيني السلطة أصدر رئيس
عضو مجلس إدارة المؤسسة،  نعيَّ ، و " وعضوية مجلس أمنائهاعرفاتإدارة "مؤسسة ياسر 

 111شهور. المستشار علي مهنا، قائما  بأعمال رئيس مجلس اإلدارة، لمدة ثالثة
  وتضمن العدد  ."الوقائع الفلسطينية"من الجريدة الرسمية  177أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد

مستشار الرئيس ، بشأن القضاء الشرعي، والذي بموجبه يصبح 2021( لسنة 8القرار بقانون رقم )
رئيس  لمجلس القضاء الشرعي، وبدرجة رئيسا   عباس للشؤون الدينية محمود الهباش محمود

 112المحكمة العليا الشرعية.

  مليون دوالر من  50أن حكومته تلقت منحة بمقدار  اشتيةمحمد الفلسطيني أعلن رئيس الوزراء
 113تخصص ألغراض تنموية. وإسالميةصناديق عربية 

 وحدة األشباح( أنهت الوحدة المتعددة األبعاد Ghost Unitالتابعة للجيش اإل )ي، هذا سرائيل
ت كافة تشكيالتها في شمل ؛شملت مناورات بالذخيرة الحية ،أسابيع ثالثةاستمر  ا  األسبوع تمرين

 وتحوي الوحدة على قدرات متقدمة من جميع أذرع الجيش ،مرتفعات الجوالن والحدود اللبنانية
 114".اإللكترونيباإلضافة إلى جانب المجال  ،ا  وبحر  ،برا   ،"جوا  

 الحكومة األردنية إرسال االتفاقية التي  دس المحتلةشرقي الق في جر اح الشيخأهالي حي  طالب
من المفترض أن ، والتي 1956 سنةوالحكومة األردنية، في الحي عائلة في  28 حصلت بين الـ

مدير عام أوضح و  تكون كفيلة بمنعهم من إخالء الحي لصالح االحتالل والجمعيات االستيطانية.
ن الحكومة أ ومن جهته،، قصى الشيخ عزام الخطيباإلسالمية وشؤون المسجد األ األوقافدائرة 

 115.وبحسب ما أكدت الخارجية الفلسطينية، سل مت السلطة جميع الوثائق التي لديها ،األردنية

 مؤسسة  60عة من أكثر من ية رسالة موق  مريكبعثت الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة األ
رئيس جو بايدن وتحثها على تنفيذ وعودها التي ودينية تطالب إدارة ال ،وفلسطينية ،يةأمريك

 116تعهدت بها منذ الحملة االنتخابية.
 19/3/2021 ،الجمعة

  بشأن ما يتداول عن  صحفيا   بيانا   السياسي لحركة حماس حسام بدران المكتبأصدر عضو
وقال بدران إن حركة حماس تدعو إلى  ثنائية "القائمة الوطنية" بين حركة حماس وحركة فتح.

من أبناء شعبنا وفصائله، وبما يخدم مصلحة شعبنا  واسعا   ا  طيف قائمة وطنية عريضة تضم  "
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أبوابنا "بأن  ، مبينا  "وإعادة لحمته، وإعادة االعتبار للمشروع الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني
 117."وعقولنا وقلوبنا مفتوحة لكل صاحب رأي فيما يخص التحالفات الوطنية لالنتخابات

 ي سرائيلعن فحوى لقاء ُعقد بداية األسبوع الماضي بين رئيس الشاباك اإل العبرية 12لقناة كشفت ا
وقالت إن رئيس الشاباك حذ ر عباس من إشراك  نداف أرغمان ورئيس السلطة محمود عباس.

وبالتالي الخشية من سيطرتها على السلطة، باإلضافة إلى  ،حماس في االنتخابات التشريعية
الجهود  ا  سطيني حول إشراك الحركة في حكومة وحدة بعد االنتخابات، وأخير التوافق الفل

 118" في محكمة الجنايات الدولية.إسرائيلالفلسطينية لمحاكمة "
 ية على السفن اإليرانية في البحر األبيض المتوسط بخسارة حزب هللا سرائيلتسببت الهجمات اإل

لتقرير نشرته صحيفة  ات الثالث الماضية، وفقا  اللبناني ما يقرب من مليار دوالر على مدى السنو 
نفذت عشرات الهجمات على السفن اإليرانية  "إسرائيل"وأضافت الصحيفة أن  .يةسرائيلمعاريف اإل

صحيفة في أنحاء الشرق األوسط خالل السنوات الماضية، مشيرة إلى أن التحقيق الذي أجرته 
السفن  ية ضد  سرائيلبشأن الهجمات اإل مريكيةاأل The Wall Street Journal وول ستريت جورنال

أن العمليات معاريف وأكد تقرير  من الحقيقة. كشف جزءا   ةاإليرانية التي تنقل النفط إلى سوري
الكشف  مما تم   "شموال  إيران خالل الفترة الماضية كانت "أعمق وأكثر  ية ضد  سرائيلالبحرية اإل

 119عنه.
 خالل قمع قوات االحتالل مسيرة رافضة لالستيطان في  ،ةستشهد المواطن عاطف يوسف حنايشا

 120بيت دجن، شرق نابلس. قرية
 20/3/2021 ،السبت

  االنتخابات أبلغت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الفصائل التي طرحت عليها المشاركة
 121فتح وحماس، عدم موافقتها على هذا الطرح. في قائمة مشتركة تضم  التشريعية القادمة 

 ظبي، بينها إنشاء خط  ي كبير عن دراسة مشاريع ضخمة بين تل أبيب وأبوإسرائيلمسؤول  أعلن
 حكومةالرئيس المجلس االقتصادي في ديوان رئيس وذكر  سكة حديد يربط اإلمارات بميناء حيفا.

، في حوار مع صحيفة معاريف العبرية، أن المشاريع تركز Avi Simhon آفي سمحون  اإلسرائيلية
إلى أن خط سكة الحديد من المفترض  ى التحتية الكبيرة ذات الطابع االستراتيجي، مشيرا  على البن

 122أن يمر في كل من األردن والسعودية.
 21/3/2021 ،األحد

 البطاقة التي تمنح بسحب  قامتاالحتالل  سلطاتأن  الفلسطينية أكدت وزارة الخارجية
 ،وقال رئيس ديوان الوزير. ض المالكيمن الوزير ريا (V I Pفي آي بي للشخصيات المهمة )

إن سلطات االحتالل عمدت إلى عرقلة عودة المالكي إلى  ،المستشار السياسي أحمد الديك
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، على إثر توجه الـ في آي بي فلسطين، وقامت بإلغاء التنسيق الخاص به، وسحبت بطاقة
 123فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.

 هشام كحيل أن ثالث قوائم تقدمت  الفلسطينية تخابات المركزيةأعلن المدير التنفيذي للجنة االن
للتسجيل في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، في أول أيام الترشح، في الضفة الغربية وقطاع 

ية لتحرير فلسطين، أولى القوائم الحزبية التي تسجل في ديموقراطومثلت قائمة الجبهة ال غزة.
ويترأسها وزير األشغال  "فلسطين للجميع"ثانية المرشحة، فهي قائمة أما القائمة ال االنتخابات.

وترأس منصور سالمة من طولكرم القائمة  .شخصا   27السابق مفيد الحساينة، ويشارك فيها 
 124الثالثة تحت اسم "كرامتي".

  السلطة  التابعة لجيش االحتالل، تقضي ببيع "اإلدارة المدنية"وق عت السلطة الفلسطينية اتفاقية مع
صة للبناء "الحصمة" الفلسطينية  دوالر( مليون  84.7) مليون شيكل 280بقيمة  ،لسلطات االحتالل الُمخصَّ
عن  "يومالسرائيل إ"صحيفة ، علما  أن السلطة لم تصدر أي  تصريح حول ذلك. ونقلت في السنة

المقبلة ليصل إلى رئيس سلطة المعابر في اإلدارة المدنية أن هذا المبلغ سينمو خالل السنوات 
إلى نحو  2025في السنة، كما ُيتوقع أن يصل سنة  دوالر(مليون  113.4) مليون شيكل 375

 125.دوالر(ماليين  302.4)شيكل  مليار

  ي لبحث سرائيلحماس واالحتالل اإلالتصاالت غير المباشرة بين حركة االعبري أن ذكر موقع واال
وذكرت مصادر أمنية  .خيرة، بعد أشهر من التوقفتجد دت في األسابيع األ أسرى  تبادلصفقة 

 126يديهم الدماء"، على حد  تعبيرها.للموقع أن حماس تصر  على اإلفراج عن "أسرى على أ

 حركة التشاور مع  فتح اللواء جبريل الرجوب أنه لم يتم  أمين سر اللجنة المركزية لحركة  أكد
 127االنتخابات بشكل منفرد. مشتركة، وأن حركة فتح ستخوض قائمةحماس حول تشكيل 

  يسرائيل، في تصريحات أدلى بها إلذاعة الجيش اإلي بنيامين نتنياهوسرائيلرئيس الوزراء اإلقال :
 128، دون تفاصيل."يين من تل أبيب إلى مكةسرائيلر رحالت مباشرة لنقل الحجاج المسلمين اإلسنسي  "
   يها بعدم المشاركة في حكومة يتزعمها د فعلى وثيقة تعه   نفتالي بينيترئيس حزب "يمينا" ع وق

التوقيع على  وتم   .Yair Lapidيائير البيد  Yesh Atid (مستقبل يوجد) عتيد يشحزب رئيس 
ووصف  العبرية اليمينية التابعة للمستوطنين. 20الوثيقة خالل لقاء على الهواء مباشرة مع قناة 

 129.يساري، وأنه هو )أي بينيت( يمينيالبيد بأنه  بينيت
  أن زوارق  ،زكريا بكر، منسق الصيادين الفلسطينيين في اتحاد لجان العمل الزراعيأعلن

عدا  ،2006 سنةمنذ أثناء مزاولة عملهم في داخل البحر  صيادا   13 قتلتي سرائيلاالحتالل اإل
جزء منهم أصيبوا بإعاقات دائمة خلفتها القذائف الصاروخية  ،آخرين 200عن إصابة نحو 

وقام بتدمير  ،صياد 700إلى أن االحتالل اعتقل ما يقارب من  بكر أشاركما لنارية. واألعيرة ا
 130.، خالل الفترة نفسهاأسدودأخرى في ميناء  170ومصادرة  ،قارب داخل البحر 185
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 22/3/2021 ،اإلثنين

 إلى موقع على سؤال حول السالم مع الفلسطينيين،  ي بنيامين نتنياهو، ردا  سرائيلقال رئيس الوزراء اإل
أعتقد أن هذا سيتحقق ولكن بشكل عكسي، من خالل اتفاقيات "العربي:  اإلخباري  panet بانيت

إذا ما كان يقبل قيام دولة فلسطينية عما على سؤال  ردا  نتنياهو وقال  ."السالم مع الدول العربية أوال  
)قيام دولة فلسطينية كاملة  للمفهوم المتطرف الذي يتطرق له الناس ليس وفقا  ": "إسرائيل"جانب  إلى

 131."السيادة(، ألن السيطرة األمنية يجب أن تبقى في أيدينا، وإال فسنحصل على حماس
  ية على أموال المقاصة ارتفعت من سرائيلأن الخصومات اإل اشتيةمحمد  الوزراءأعلن رئيس

شيكل مليونا   52كانت متعلقة برواتب األسرى، لتصبح  مليون دوالر( 12.4)نحو  مليون شيكل 41
عن أمله اشتية أعرب و  بعد إضافة رواتب الشهداء والجرحى. ،شهريا   مليون دوالر( 15.7)نحو 

 2021لمواجهة العجز في موازنة العام  ،يةمريكبعودة المساعدات العربية والدولية بما فيها األ
 132مليار دوالر. 1.2 إلىوالذي يصل 

  التأكيد على أال ، شهاد الشيخ المؤسس أحمد ياسينالست 17في الذكرى الـ  ،حماسجددت حركة
وبي نت  اعتراف باالحتالل، وال صلح معه، وال تنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين ومقدساتها.

ال مقايضة وال مساومة عليه، والمقاومة مستمرة حتى  ،مقدس أن عودة الالجئين حق  الحركة 
 133ا منها.إلى ديارهم وأوطانهم التي هجرو  ا  يعودوا جميع

 تجارب  السابعة، سلسلة، وبحسب القناة العبرية ا  ية، مؤخر سرائيلأكملت الصناعات الجوية اإل
"، والذي يهدف لمواجهة Barak ER إي آر الجوي المسمى "باراك الدفاعناجحة على نظام 

 ballistic.134 مجموعة واسعة من التهديدات بما في ذلك اعتراض الصواريخ الباليستية

  جاء اإلعالن على  للطيران أنها تدرس بدء تسيير رحالت جوية إلى تل أبيب. مصركة أعلنت شر
لسان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران رشدي زكريا، خالل قمة العرب للطيران، 

 135التي انطلقت في إمارة رأس الخيمة في اإلمارات.

 يين العاملين بالقطاع سرائيلمال المغاربة واإلوق ع المغرب اتفاقية شراكة استراتيجية بين رجال األع
وتطوير المجال التكنولوجي بين المغرب ، الخاص، بهدف "تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية"

واتفق الجانبان على "إنشاء مجلس أعمال ثنائي من أجل تعزيز التعاون بين القطاع  ."إسرائيل"و
 136الخاص في البلدين".

 23/3/2021 ،الثالثاء

 إثر إغالق البنوك  ،قررت الحكومة الفلسطينية صرف مرتبات األسرى عبر مكاتب البريد الفلسطيني
حسابات أهالي الشهداء لحقت بوإجراءات  ،لحسابات األسرى واألسرى المحررين فلسطينالعاملة في 

 137ي يحظر على البنوك التعامل مع تلك المرتبات.إسرائيلبسبب أمر عسكري  ،والجرحى
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 إلى استئناف "مفاوضات هادفة"  لها عقب اجتماع لها،بيان  ، فيللجنة الرباعية الدوليةدعت ا
الطرفين عن أعمال أحادية تعرقل  امتناعوالفلسطينيين، وشددت على ضرورة  "إسرائيل"بين 

 138الدولتين. تحقيق حل  
 مستمرة حتى تتم   بلوماسيةيإن الجهود الد غتربين الفلسطيني رياض المالكيقال وزير الخارجية والم 

قرار "، وذلك بعد إقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة "إسرائيل"مساءلة ومحاسبة 
دولة  32، أن له وأضاف المالكي، في بيان ."فلسطين حول حالة حقوق اإلنسان وضمان المساءلة

 139ي.تت اليوم لمصلحة القرار الفلسطينأعضاء مجلس حقوق اإلنسان في جنيف صو   من

  وأنها  ،حماس على أنها قطعت شوطا  كبيرا  في استعداداتها لالنتخابات المقبلةأكدت حركة
لخوض انتخابات المجلس التشريعي  همواعتماد مرشحيها الختيار الداخليةستواصل مشاوراتها 

 140المنفردة. ممة الوطنية الموحدة أبمختلف أشكال المشاركة سواء القائ

 أكثر من  طي لحقوق اإلنسان شهادات صادمة النتهاكات خطيرة ضد  وث ق المرصد األورومتوس
 سنةمنذ مطلع  ا  تشمل احتجازهم تعسفي ،السعودية سجون المعتقلين في فلسطينيا  وأردنيا   60

 141واإلهمال الطبي المتعمد. ،والعزل ،، وتعرضهم للتعذيب الجسدي2019

  الطبي بينهما من خالل أكبر المجمعات عن اتفاق تعاون في المجال  والبحرين "إسرائيل"أعلنت
، يشمل االتفاق تبادل التعاون في اإلسرائيلية Reshet kan كانريشت قناة وبحسب  الطبية.

 142والتدريبات من طواقم مشتركة. ،واالبتكار ،المجاالت الطبية، إلى جانب ما يتعلق بالبحوث
  22/3/2021ذي توفي يوم االثنين ال (،عاما   85) محمود بكر حجازي  المناضلالفلسطينيون شي ع، 

أول من وجهت إليه تهمة االنتماء لحركة فتح، و أول أسير في الثورة الفلسطينية المعاصرة،  ُيعد  الذي و 
بعد أن نف ذ ورفاقه عملية فدائية، بالقرب من بلدة بيت  ،1965يناير / والذي اعتقل في كانون الثاني

وحاولت تصفيته، لكنه نال الحرية في  ،باإلعدام حكما   هبحق   "إسرائيل"جبرين المحتلة، وأصدرت 
السلطة  رئيسوشارك في مراسم التشييع الرسمية  من اعتقاله. أعوام ستةعملية تبادل لألسرى بعد 

 143.رئيس الوزراء محمد اشتية، وعدد من المسؤولين، والشخصياتو محمود عباس،  الفلسطينية

 24/3/2021 ،األربعاء

 وانغ يي الصيني كشف وزير الخارجية Wang Yi   ه دعوات إلى شخصيات أن بالده ستوج
الدولتين  دعا الوزير الصيني لتحقيق حل  و  من أجل إجراء حوار في الصين. يةإسرائيلو فلسطينية 

منطقة الشرق  عن مبادرة من خمس نقاط ألمنوانغ لتلفزيون العربية للقضية الفلسطينية. وكشف 
 144.هاواستقرار  األوسط

   اإلبالغدون ، مدينة غزةفي ية سلسلة غارات على مواقع المقاومة سرائيلاإل الحربيةطائرات ت الشن 
 145.إصاباتوقوع عن 
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   لقراري دولة  ،المتحدة لألممالتابع  اإلنسانمجلس حقوق في باألغلبية،  األعضاءتت الدول صو
ية في سرائيلاإلات مستعمر على قرار ال، في جنيف المنعقدة حاليا   46 فلسطين في دورتها الـ

وامتناع  ،دولة لصالح القرار 36 بـ ،القدسشرقي ، بما فيها 1967سنة  األرض الفلسطينية المحتلة
 ؛ وكذلك على قرار حق  وهي التشيك، والمملكة المتحدة، وجزر المارشال، دول ضد   3دول، و 8

 3و، دولتين عدولة لصالح القرار، وامتنا 42الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوتت 
وذلك تحت البند السابع الخاص  ،وهي التشيك، والمملكة المتحدة، وجزر المارشال ،دول ضد  

 146القدس.شرقي ، بما فيها 1967سنة  الفلسطينية المحتلة األرضبحالة حقوق اإلنسان في 
 نحو  مليون جنيه إسترليني 12.6بقيمة  إضافيعن تقديم تبرع  أعلنت المملكة المتحدة(

الدعم الذي قدمته للوكالة خالل  إجمالياألونروا، ليصل ة لوكالصالح  مليون دوالر( 17.4
 مليون جنيه إسترليني 63.6 إلى( 2021 / مارسآذار – 2020 / أبريلالسنة المالية )نيسان

 147.مليون دوالر( 87.7)نحو 

 25/3/2021 ،الخميس

 بعد يومين من  24الـ تخابات الكنيست النتائج النهائية الن يةسرائيلأعلنت لجنة االنتخابات اإل
وبحسب موقع  أو الوسط واليسار النتيجة لنفسه. ،ها، دون أن يحسم أي معسكر من اليمينئإجرا

 ا  مقعد 59العبري، فإن كتلة اليمين التي يتزعمها بنيامين نتنياهو توقفت عند يديعوت أحرونوت 
أظهرت النتائج حصول الليكود على حيث . بشرط التحالف مع نفتالي بينيت زعيم اليمين الجديد

، فيما حصل شاس 2020مقاعد عن االنتخابات السابقة في آذار/ مارس  6مقعدا  متراجعا   30
مقاعد؛ ليحافظ الحزبان على نفس عدد  7على  (يهدوت هتوراة ) يهود التوراة و  ،مقاعد 9على 

 مقاعد، Religious Zionist 6 لدينيةمقاعدهما باالنتخابات السابقة. بينما حصد تحالف الصهيونية ا
أو ما  ،في حين أن كتلة الوسط واليساراالنتخابات السابقة. في بالرغم من أنه لم يفز بأي مقاعد 

بدون حزب القائمة الموحدة الذي يتزعمه  ا  مقعد 57حصلت على  ،يطلق عليها كتلة التغيير
ألي أو دعمه نضمامه يمكن أن يحسم ا ، حيثمقاعد 4لى عصل حمنصور عباس الذي 

 (مستقبل يوجد) عتيد يشإذ فاز  .تشكيل أغلبية برلمانية، تمكنه من تشكيل الحكومةمعسكر 
Yesh Atid  مقعدا ؛ ليحافظ على نفس عدد مقاعده باالنتخابات السابقة، وحقق "أزرق  17بـ

السابقة،  مقاعد تمثل نصف عدد مقاعده في االنتخابات 8أبيض" خسارة كبيرة بعد حصوله على 
مقاعد  7على  Meretz مقاعد؛ فيما كان حصل مع حزب ميرتس 7وفاز حزب العمل بـ 

مقاعد. وحقق "أمل  7باالنتخابات السابقة. وحافظ "إسرائيل بيتنا" على نفس عدد مقاعده وهي 
مقاعد في أول انتخابات يخوضها.  6 برئاسة جدعون ساعر، المنشق عن الليكود، على جديد"

مقاعد، بعدما حققت إلى جانب  6العربية برئاسة أيمن عودة، بـ قائمة المشتركة" وفازت "ال
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مقاعد  6االنتخابات السابقة. وحقق حزب "ميرتس" في مقعدا   15"القائمة العربية الموحدة" 
 148أيضا .

   مساكن أهالي قرية العراقيب، مسلوبة االعتراف والمهددة باالقتالع  االحتاللمت سلطات هد
 149على التوالي. 185ر في منطقة النقب، للمرة والتهجي

 قدس برس، إن خيار وكالة مع في مقابلة  ،قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج محمد نزال
أوسع  الحركة األول في االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة، كان المشاركة في قائمة تضم  

حماس الثاني الذي بدأت العمل ، فإن خيار ر تشكيل هذه القائمةذ  طيف فلسطيني، لكن بعد تع
   150جميع الفئات والشرائح. عليه، هو تشكيل قائمة خاصة بالحركة، تضم  

 إلى  ،هنية، باسمه وباسم قيادة الحركة إسماعيل ى رئيس المكتب السياسي لحركة حماسنع
كشفت و  انة.قيادات الحركة عمر البرغوثي وعدنان أبو تباثنين من  ،الشعب الفلسطيني واألمة

كتائب في الضفة، والمشرف المباشر الأن البرغوثي هو أحد مؤسسي  من جهتها، كتائب القسام
 151على العديد من خاليا القسام في الضفة.

  وحدة سكنية مهدمة  1,302أن  ،ناجي سرحان الفلسطينيةأكد وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان
ال يتوافر لها تمويل، مبينا  أن اإلنجاز  في قطاع غزة ا  وحدة سكنية متضررة جزئي 75,202و ،كليا  

وحدة سكنية، وإصالح  10,761التراكمي في برامج إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كليا  
وحدات سكنية، مشيرا  إلى أن ما ُنف ِّذ من تدخالت في  104,003 الوحدات السكنية المتضررة جزئيا  

 152سكان بلغ قرابة مليار ْي دوالر.اإل برنامج إعادة اإلعمار لقطاع

  ،بتسالئيل سموتريتش كتب رئيس تحالف الصهيونية الدينيةBezalel Smotrich في صفحته في ،
 إنه لن يسمح بتشكيل حكومة يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، بدعم من القائمة العربية الموحدة. ،فيسبوك
ن "أخرجوا هذا من رأسكم. لن ُتشكل حكومة يمين بدعم قياديين في حزب الليكود، بأسموتريتش وطالب 

أن "مؤيدي اإلرهاب مشددا  على  وأكد أن هذا ليس واردا  عنده، ،"عباس. نقطة)رئيس الموحدة منصور( 
 153كدولة يهودية ليسوا شركاء شرعيين في أي حكومة". إسرائيلالذين ينفون وجود دولة 

  ية أصيبت بصاروخ أحدث بها إسرائيلملوكة لشركة ي إن سفينة شحن مإسرائيلقال مسؤول أمني
فتح "ته مصادر عسكرية في تل أبيب، د  أنه هجوم إيراني، ع يشتبه، فيما في بحر العرب أضرارا  

أن السفينة التي كانت  يديعوت أحرونوتوذكر موقع  .، محذرة طهران من العواقب"جبهة بحرية
ي، عن مصادر سرائيلللتلفزيون اإل 12نقلت القناة ترفع علم ليبيريا لم تلحق بها أضرار كبيرة. و 

 154."فظا  " هذه الحادثة اعتداء   رى أمنية قالت إنها ت
 البالغ عددهم  "،إسرائيل"أن أكثر من نصف سكان  يولي إدلشتاين يسرائيلذكر وزير الصحة اإل

في  حصلوا على جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا، األمر الذي ساعد ،نسمة ماليين 9.3
 155بدء الخروج من اإلغالق المفروض لمواجهة الجائحة.



 2021 مارس /آذار __________________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 25                                                  

  إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منح الفلسطينيين لهااألمريكية، في بيان  الخارجيةقالت وزارة ،
 156في الضفة الغربية وقطاع غزة. 19-مليون دوالر لمساعدتهم في مكافحة مرض كوفيد 15

  ق الخاص لألمم المتحدة لعملأفاد ، خالل تور وينسالند ية السالم في الشرق األوسطالمنس 
ية واصلت النشاط االستيطاني وقدمت سرائيلأن السلطات اإل، االجتماع الشهري لمجلس األمن

وطرحت مناقصة على نحو  ،وحدة سكنية 800في األشهر القليلة الماضية، خططا  لبناء نحو 
 وأكد .القدس وحدات في شرقي 210 باإلضافة إلىات المنطقة ج، مستعمر وحدة في  1,900

وقال  ات في عمق الضفة الغربية.مستعمر موجودة في  الوحداتمن هذه  %40 حونأن  وينسالند
 157."إسرائيل"وينسالند إن عمليات الهدم والمصادرة تستند إلى عدم وجود تصاريح بناء صادرة من 

   العدالة للشعب الفلسطيني دولية نداء لألمم المتحدة داعية فيه إلى تحقيق منظمة 550هت وج، 
 158من العقاب. "إسرائيل"ووقف إنهاء إفالت 

 26/3/2021 ،الجمعة

 في بيان أصدره رئيسها رمزي خوري،  ،دعت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين
الذي  ،إلنقاذ مدينة القدس المحتلة من خطر التطهير العرقي والتهويد ،الدولي وكنائس العالم المجتمع

 159وبطن الهوى في مدينة القدس. ،والبستان ،في أحياء الشيخ جراح خصوصا  تتسارع خطواته 

  ح رئاسي، وأن أن   موسى أبو مرزوق  حركة حماسفي  القياديذكر حماس لن تدفع بمرش 
من أعضائها من الضفة الغربية،  %55 ؛قائمتها ستكون "حمساوي ة" كاملة، يرأسها خليل الحية

، لمرشحات نساء. %26عن تخصيص  ، معلنا  غزة من قطاع %45و  160من المقاعد، على األقل 

 وأقرت ، عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا  لها، برئاسة محمود عباس، في رام هللا
 28/3/2021.161 فيمن خاللها تحديد القائمة الكاملة في اجتماعها  الخطوط العريضة التي سيتم  

  ي بنيامين نتنياهو لجنة خاصة في حزبه الليكود لفحص عملياتائيلسر اإل الوزراءأقام رئيس 
 162.األخيرة الكنيست انتخاباتالتزوير التي قد تكون وقعت في 

  جدعون ساعر تكفاه حدشا() أمل جديدرئيس حزب أن رئيس قائمة  العبرية 12كشفت القناة ،
خط ة لتشكيل بت. وخرج من اللقاء أجرى لقاء  مع رئيس قائمة "يمينا" نفتالي بينيت، بعد االنتخابا
 163بيد وبينيت."حكومة إشفاء وطني" لعام واحد، يتناوب على رئاستها يائير ال

 ية بنيامين نتنياهو األزمة في العالقات مع األردن، ورفض طلبا  سرائيلصع د رئيس الحكومة اإل 
ي سرائيلجهاز األمن اإلأن المسؤولين عن المورد المائي وفي  من رغمبالألردن بتزويده بالمياه، ل

ية وأردنية إسرائيلونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أمنية  .األردنيأوصوا باالستجابة للطلب 
 164بين الجانبين. "اتفاقية السالم"تلميحها إلى أن نتنياهو واصل خرق 
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  بتغيير التعليمات للجنود إلطالق  الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي ركان هيئة األرئيس أوعز
لنار تجاه أشخاص يحاولون سرقة سالح جندي أو يدخلون إلى قواعد عسكرية بهدف سرقة ا

وأضافت الصحيفة أن شعبة العمليات  .يديعوت أحرونوتسالح وذخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة 
 165.العامة العسكرية تعمالن على إعداد التعليمات الجديدة والنيابةي سرائيلفي الجيش اإل

   يهودية وعربية، بالتماس إلى محكمة العدل  ،يةإسرائيلوقية، خمس منها منظمات حق تقدمت ست
ية، تطالب فيها بإلزام الحكومة بتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، سرائيلالعليا اإل

 166للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

 لدعم تطوير قطاع الفلسطينية دوالر للحكومةمليون  20عن منحة بقيمة  أعلن البنك الدولي ،
 167في فلسطين، بما في ذلك تطوير شبكة ألياف ضوئية. واإلنترنتاالتصاالت 

 27/3/2021 ،السبت

 في استئناف جميع  إن واشنطن في طور تحديد كيفية المضي قدما   يةمريكقالت وزارة الخارجية األ
نيد وزارة الالمتحدث باسم ن بي  و  .كييلقانون األمر أشكال المساعدة للفلسطينيين، بما يتماشى مع ا

لم يحدد قيمة إال أنه ونروا، األاعتزام الواليات المتحدة استئناف المساعدة المالية لوكالة  برايس
 168الدعم الذي تعتزم واشنطن تقديمه وتوقيت استئنافه.

  غرينفيلد-توماس لينداقالت السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة Linda Thomas-Greenfield 
كانت  ،أمام مجلس األمن، إن واشنطن سوف "تعيد فتح قنوات اتصال دبلوماسية" مع فلسطين

 169إدارة دونالد ترامب. انقطعت في ظل  
 28/3/2021 ،األحد

  لدى لجنة االنتخابات المركزية  تسجيل قائمتها رسميا   حركة المبادرة الوطنية الفلسطينيةأعلنت
 22/5/2021.170ض االنتخابات التشريعية المقررة في الفلسطينية، لخو 

 إن "التوافقات  ،لصحيفة فلسطين ،عبد الرحمن زيدان الفلسطيني النائب بالمجلس التشريعي قال
الفصائلية في حوارات القاهرة األخيرة لم تنعكس إيجابيا  على الحالة الداخلية حتى اللحظة". وأشار زيدان 

تشي بأن حماس لن تستطيع ممارسة دعاية انتخابية علنية بسبب إلى أن المؤشرات على األرض 
 171من االحتالل، والتضييق على الحالة العامة اإلعالمية من السلطة منذ فترة طويلة. ا  استهدافها أساس

  لتحرير فلسطين، في بيان لها، إنها عملت "بكل إخالص لتشكيل قائمة  الشعبيةقالت الجبهة
على أن  تشكيل قائمتها ، اهلفي بيان  ،وأكدت الجبهة ة ولكن ال نتيجة".يديموقراطمشتركة للقوى ال

 172.نالبرلماإلى مع من يستطيع الوصول ها بأي حاٍل من األحوال تعاون يمنع نالخاصة ل

  لألسرى مكتب أساسي داخل : "خالد مشعل ي السابق لحركة حماسالسياس المكتبرئيس قال
 عملي ونظامي وقيادي عن اهتمامها وقيادتها باألسرى".وهذا تعبير  ،المكتب السياسي للحركة
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: "لدينا صندوق خاص سميناه صندوق الوفاء لألسرى وأسر الشهداء أيضا ؛ كي قائال   وأضاف
  173نسعى لجلب المال، لنضمن أسر الشهداء واألسرى وأن نضمن الحرية لألسرى".

  ن منفردين مع مندوب عن نتنياهو، ، خالل لقاءيرئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباسأكد
بيد، أن لديه عدة شروط للدخول في ائتالف حكومي، في مقدمتها التغيير يائير الكتلة ورئيس 

 Kaminitz تجميد قانون كمنتس أن لديه شروطا ، وهي أن يتم   عباس وضحأتجميد قانون القومية. و 
الدرجة الثانية، ووضع خطة شاملة  لهدم البيوت، وقانون القومية الذي يجعل العرب مواطنين من

لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ورصد الموارد المالئمة لذلك. ومن الشروط أيضا ، 
 174وضع خطة لسد الهوة تماما  بين اليهود والعرب، واالعتراف بالقرى البدوية في النقب.

  أن أكثر  ،ن "مواطنون بال هوية"بعنوا لهفي تقرير  ،المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسانذكر
 ،ُحرموا من الحصول على بطاقة هوية بسبب عدم وجودهم غزة آالف فلسطيني في قطاع 5من 

أثناء إجراء السلطات العسكرية  في 1967 سنة في األراضي الفلسطينية المحتلة ،أو آبائهم
 1967.175 سنةللسكان عقب احتاللها القطاع  ية تعدادا  سرائيلاإل

 وجود الطائفة اليهودية في اليمن تجماعة الحوثي اليمنية أنهيفة الشرق األوسط أن ذكرت صح، 
قبل أيام. ويبلغ عدد أفراد  يمنبترحيل آخر ثالث أسر من ال، عدا أربعة أشخاص من كبار السن

شخصا  من الذكور واإلناث، حسب مصادر قالت لـ"الشرق األوسط" إنهم في طريقهم  13األسر 
 176."إسرائيل"بديل ولكن ليس  للبحث عن وطن

 29/3/2021 ،اإلثنين

 .حة النتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وقال  أعلنت حركة حماس تسجيل قائمتها المرش 
، ورئيس قائمتها لالنتخابات، خليل الحية، في تصريح صحفي: "قدمنا قائمة حركةالالقيادي في 

خبراء ومتخصصين  إلى أن القائمة تضم  الحية  وأشار ".10بعنوان )القدس موعدنا( وتحمل الرقم 
 177ومن األسرى الفلسطينيين.

  ستيفن باشامنائب قائد القوات الجوية األمريكية في أوروبا قال Steven Basham  الجيش "إن
في حديث  ،وأشار باشام إيران". في أي حملة مستقبلية ضد   إسرائيلي يعمل على مساعدة مريكاأل

، وأن هناك تدريبات مشتركة "إسرائيل"ي، إلى وجود اتصاالت دائمة مع ئيلسراإلذاعة الجيش اإل
 178تجري باستمرار بين الجيشين.

  في جلسته التي عقدت في رام هللا عبر تقنية التواصل عن بعد الفلسطيني الوزراءأقر مجلس، 
الر، حو مليار دو ن، وسط توقعات بفجوة عجز تصل إلى 2021الموازنة العامة للسنة المالية 

وبلغ إجمالي صافي  هذه الفجوة، عبر إصالحات هيكلية إدارية ومالية. ستعمل الحكومة لسد  
، في حين 2020سنة عن  %12.5بزيادة  ،دوالر اتمليار  3.9حو ن 2021 سنةاإليرادات المتوقعة ل



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

 28 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

عن مجمل اإلنفاق في  %9.9بزيادة قدرها  2021 سنةدوالر ل اتمليار  5.6بلغ إجمالي النفقات 
 179.دوالر اتمليار  1.5والبالغ  2020 سنة

 ي إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سرائيلتوجه عدد من كبار المسؤولين في جهاز األمن اإل
رين إياه من أن األزمة التي تتصاعد في عهده مع ملك محذ   ،مطالبين بتغيير سياسته إزاء األردن

وقالت مصادر مقربة من أجهزة  ويجب تغييرها. خطأ بكل المقاييس د  األردن عبد هللا الثاني، تع
عن جد،  األردن بلد مهم للغاية في المنطقة، والسياسة التي ينتهجها، أبا  "األمن في تل أبيب إن 

 180".فائدة كبرى من هذه السياسة إسرائيلتوفر االستقرار واألمن، وتجني 
  س( وفرض العقوبات )بي دي أ االستثماراتحركة المقاطعة وسحب قالتBoycott, 

Divestment and Sanctions (BDS) campaignفي بيان لها، إن البرلمان األلماني "البوندستاغ ، 
Bundestag  غير ملزم يصف حركة المقاطعة بالعنصرية ومعاداة السامية ويدعو  "، مرر قرارا

ن خالل لمحاصرة أنشطتها، األمر الذي يظهر مدى تورطه في التغطية على جرائم االحتالل، م
 181محاولته وقف نشاط حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي.

 30/3/2021 ،الثالثاء

 ي جو بايدن في تقريرها السنوي حول حقوق اإلنسان عن وصف مريكامتنعت إدارة الرئيس األ
، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس "إسرائيل""األرض المحتل ة" من قبل ـالضفة الغربية صراحة ب

 182ترامب التي تخل ت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.السابق دونالد 
  في عزام األحمد،  فتحالمركزية لحركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، و  ةاللجنأكد عضو

وفي  أنه ال تراجع عن قرار االنتخابات التي ستجرى في موعدها المحدد. ،نيتلفزيو حديث 
أعضاء من  ستضم   ،ائمة فتح لالنتخابات التشريعيةاألحمد النقاب عن أن قالسياق نفسه، كشف 

ضمن  وأيضا   ،جبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي والجبهة العربية الفلسطينية
ن ألى إوأشار  التحالف جبهة التحرير العربية التي ستشارك بالتصويت دون ممثل بالقائمة.

وستشمل أعضاء من اللجنة  ،ي الفلسطينيةمن جميع أنحاء األراض مرشحا   132القائمة ستشمل 
 183والمجلس الثوري لحركة فتح من أجل تعزيز قوة القائمة. ،المركزية

  رفض حركته المطلق لتأجيل  موسى أبو مرزوق  حماسأك د عضو المكتب السياسي لحركة
وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر حسابه بموقع  الفلسطينية تحت أي ذريعة. االنتخابات

يتر: "نرفض تأجيل االنتخابات تحت أي ذريعة؛ فنحن نريد تجسيد اإلرادة الحرة للناخبين تو 
 184."الفلسطينيين، وال الستثناء المقدسيين من التصويت

  خصصت في مكتبها  حماس الحية أنأك د عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل
  185ي ومنتجاته.سرائيللالحتالل اإل لمقاومة التطبيع ودعم حركات المقاطعة خاصةالسياسي دائرة 
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 ي، إن  عدد اليهود الذين بقوا في سرائيلإلذاعة الجيش اإل ،قالت مسؤولة في وكالة الهجرة اليهودية
يهوديا ، وأنه ربما يكون هناك عدد آخر غير معروف  50اليمن ويتمسكون بالعيش فيها يبلغ نحو 

 186."إسرائيل"ترحيلهم إلى ية في سرائيلة اإلية رسمية تساعد الحكومأمريكلهم. وأكدت أن جهات 
جماعة الحوثي أن ب 28/3/2021يأتي ذلك بعد الخبر الذي نشرته صحيفة الشرق األوسط في 

بترحيل آخر ، عدا أربعة أشخاص من كبار السن ،وجود الطائفة اليهودية في اليمن تاليمنية أنه
 قبل أيام. يمنثالث أسر من ال

 عن وجود نحو ، بمناسبة يوم األرضالفلسطيني، ز المركزي لإلحصاء أصدره الجها كشفت تقرير
 عسكريا   ة وبؤرة وحي استيطاني أو موقعا  مستعمر في الضفة الغربية، ما بين  يا  إسرائيل موقعا   460

ولفت التقرير  من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية. %85ستولي على الذي يلجيش االحتالل، 
حيث  ،زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات في الضفة تشهد 2020 سنةإلى أن 

وحدة استعمارية، كما تمت المصادقة على مخططات تتضمن  6,719 صادق االحتالل على بناء
بؤرة استعمارية  11، باإلضافة إلى إقامة انفسه سنةوحدة استعمارية أخرى خالل ال 12,159
شهيدا ، فيما بلغ عدد الجرحى  43داء في فلسطين بلغ عدد الشه، 2020 سنةخالل و  جديدة.

 187.أسير 4,400جريحا ، أما عدد األسرى في سجون االحتالل فبلغ  650,1

  بلوماسية لمملكة البحرين ييقضي بإنشاء بعثة د بن عيسى آل خليفة مرسوما   حمدأصدر الملك
 188للبعثة. ا  بتعيين السفير خالد يوسف الجالهمة رئيسو  "،إسرائيل"لدى 
 31/3/2021 ،األربعاء

 برئاسة عضو اللجنة  سجلت حركة فتح قائمتها المرشحة لالنتخابات التشريعية الفلسطينية
تالها بدقائق تسجيل قائمة "الحرية" برئاسة العضو المفصول من اللجنة  .المركزية محمود العالول
جبريل  فتحة حركة يتقدم قائمو  والمدعومة من قبل مروان البرغوثي. ،المركزية ناصر القدوة

فيتقدمها  أما قائمة "الحرية" ،...وقدورة فارس ،وأحمد حلس ،وروحي فتوح ،ودالل سالمة ،الرجوب
وأحمد غنيم. وأغلق باب  ،وجمال حويل ،وسرحان دويكات ،وفدوى البرغوثي ،عبد الفتاح حمايل

نستطيع" برئاسة  "معا   قائمة منها ،قائمة بعد تسجيل عدة قوائم 33التسجيل لالنتخابات مع تسجيل 
 189رئيس الوزراء األسبق سالم فياض.

  في تحديد  ،حتى اللحظة ،تمانع "إسرائيل"رياض المالكي أن الفلسطيني أعلن وزير الخارجية
وقال المالكي إن السلطة تقوم بحراك  الفلسطينية في القدس. االنتخاباتموقفها بشأن إجراء 

لضمان نجاح االنتخابات الفلسطينية من حيث تسهيل  ف مع االتحاد األوروبيبلوماسي مكث  يد
 190."إسرائيل"العملية من قبل 
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 بالفعل الضفة الغربية أرضا   د  ية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمريكأكدت وزارة الخارجية األ
، وذلك غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا "إسرائيل"من قبل  "محتلة"

 إسرائيلهذه حقيقة تاريخية أن "ال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحفيين: وق المصطلح.
 191."1967ومرتفعات الجوالن بعد حرب  ،وقطاع غزة ،احتلت الضفة الغربية

  الرئيس اإلسرائيلي النهائية الرسمية، وتسلمها  الكنيست اإلسرائيلي انتخاباتدل ت مراجعة لنتائج
ألف صوت، بالمقارنة مع  285 نحو ، على أن الليكود خسرReuven Rivlinرؤوفين ريفلين 

(، وأن األحزاب العربية خسرت أكثر مليون صوتا   1.066مليون إلى  1.350من االنتخابات السابقة )
بلغت نسبة و  ألف صوت من العرب. 21ألف صوت، وأن نتنياهو حصل على أكثر من  200من 

(، بينما هبطت بين %71.5بلغت  2020ابقة في )في االنتخابات الس %67.3التصويت العامة 
 192مقاعد. 10إلى  15. وانخفض تمثيلهم من 2021في  %50إلى  2020في  %65العرب من 

  ي جو بايدن تعمل على زيادة المساعدات مريكأن إدارة الرئيس األبرس  سوشيتدوكالة األكشفت
وبحسب  .مب جميع المساعدات تقريبا  ، بعد أن قطع الرئيس السابق دونالد تراللفلسطينيين تدريجيا  

مليون دوالر  100حو نخصصت اإلدارة األمريكية  ،الوكالة فإن إدارة بايدن منذ توليه منصبه
 193اإلعالن إال عن جزء صغير منها. للفلسطينيين، ولم يتم  

  إن  سفين كوهان فون بورغسدورف في األراضي الفلسطينية األوروبي االتحاد ممثلقال
بخصوص الطلب الفلسطيني إجراء االنتخابات في مدينة  "إسرائيل"من  يتلقَّ أي رد   االتحاد لم

أرسلت ": بورغسدورف القدس المحتلة. وبخصوص المراقبين األوروبيين على االنتخابات قال
لطلب وصول البعثة  ،يةسرائيلإلى وزارة الخارجية اإل رسميا   دائرة الشؤون الخارجية األوروبية طلبا  

إلى فلسطين، وأنه على الرغم من االتصال المستمر  إسرائيلشافية لالتحاد األوروبي عبر االستك
 194".ية، خالل األسابيع الخمسة الماضية، فإنه لم يتم حتى اآلن تلقي أي رد  سرائيلبالسلطات اإل
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