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اجلمعة، 2019/2/1

عقد وفد من �الأمم �ملتحدة و�آخر من �ملخابر�ت �مل�رشية �جتماعني ب�صكل م�صرتك مع قيادة   •
“�للقاء�ت  �أهمية  �إ�صماعيل هنية على  �ل�صيا�صي حلما�ص  حركة حما�ص. و�أكد رئي�ص �ملكتب 

“يوؤثر على �مل�صهد �لفل�صطيني و�ملنطقة“،  �إن ما يجري يف قطاع غزة  �لثالثية“، حيث قال 

�جتذ�ب  منطقة  هي  وت�صحياتها  ب�صمودها  وغزة  مركزية،  “ق�صية  فل�صطني  ق�صية  و�إن 

�صيا�صي و�هتمام“. و�أو�صح �أن �مل�صهد �لعام يف غزة و�ل�صفة و�لقد�ص وما �أبعد من ذلك “يف 

مفرتق طرق ومرحلة ح�صا�صة يحيط بها �لكثري من �لتحديات“، لكنه قال �إن �مل�صهد “يحمل 

1
�لكثري من �لفر�ص و�الآفاق“.

ويحمل  غزة،  قطاع  يف  �لبيج  خميم  مو�ليد  من  فل�صطيني  وهو  زيادة،  �إ�صماعيل  قدم   •
 International Criminal جلن�صية �لهولندية، دعوى ق�صائية �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية�

�الأ�صبق، �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �صدّ  الهاي،  يف   Court )ICC( 

بني جانت�ص، وقائد �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، �أمري �إي�صل Amir Eshel، وحّملهما من 

خالل �لدعوى �مل�صوؤولية عن �رتكاب جرية حرب، ومقتل و�لدته و�أ�صقائه �لثالثة، وزوجة 

�حلربي  �لطري�ن  ق�صف  يف  �لعائلة،  على  �صيفاً  كان  �آخر  و�صخ�ص  �صقيقه،  و�بن  �أحدهم، 

2
�الإ�رش�ئيلي لبيت عائلته يف 2014/7/20، يف �أثناء �لعدو�ن على غزة.

فل�صطينياً   11 �أن  �ل�صهري،  تقريره  يف  و�لتوثيق،  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  ذكر   •
�آخرون، وهدم   450 1,200، و�عتقل  2019، وجرح  ��صت�صهدو� خالل كانون �لثاين/ يناير 

3
35 منزالً ومن�صاأة.

على  بناء  �أوقفت،  �أيد(  �أ�ص  )يو  �لدولية  للتنمية  �الأمريكية  �لوكالة  �إن  �أمريكي  م�صوؤول  قال   •
طلب من �ل�صلطة �لفل�صطينية “م�صاريع وبر�مج معينة كانت متّول عب �مل�صاعد�ت، مبوجب 

�ل�صالحيات �ملن�صو�ص عليها يف قانون مكافحة �الإرهاب �الأمريكي يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

4
غزة“.

 ،Jason Greenblatt قال “�ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم“ جاي�صون غرينبالت  •
يف تغريدة له على تويرت، �إن �حلديث بني �لواليات �ملتحدة و�ل�صلطة �لفل�صطينية مل ينقطع. 
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وردّ غرينبالت، يف تغريدته، على كل من �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة �لفل�صطينية نبيل 

�أبو ردينة، و�أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، �صائب عريقات. وو�صف غرينبالت 

باأنه  �لفل�صطينية،  �مل�صاعد�ت �الأمريكية لل�صلطة  الأبو ردينة، حتدث فيه عن تعليق  �قتبا�صاً 

طلب  على  بناء  وقفها  ولي�ص  �مل�صاعد�ت،  قطع  مّت  �أنه  على  غرينبالت  و�صدد  “مقرف“. 
�ل�صلطة �لفل�صطينية، الأنها مل تكن ترغب يف �خل�صوع للمحاكم �الأمريكية لدفع تعوي�صات 

5
الأمريكيني قتلهم فل�صطينيون.

6
�أطلق �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ثالث طائر�ت �رش�عية حلقت فوق �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.  •

�الأملاين غوتة  �ملعهد  �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، يف  �لع�رش�ت من  لقاء تطبيعي، �صمّ  عُقد   •
�أفكار  موؤ�ص�صة  �للقاء  ونظمت  �ملفاو�صات.  ��صتئناف  �أفق  لفح�ص  �أبيب،  تل  يف   Goethe

�أكد  ما  ح�صب  �أمريكياً،  ترخي�صاً  وحتمل  �أبيب  تل  ومقّرها   ،Minds of Peace �ل�صالم 

فل�صطينياً،   90 نحو  �صارك  عنباوي:  وقال  �جلديد“.  لـ“�لعربي  عنباوي  �إبر�هيم  مديرها 

حيث  �الإ�رش�ئيلية،  �ملدنية  �الإد�رة  مع  بالتن�صيق  و“قمنا  �لغربية،  �ل�صفة  من  جميعهم 

ب�صهولة“.  �لت�صاريح  وينحوننا  �ملدنية،  لالإد�رة  �الأ�صماء  قو�ئم  برفع  �ملوؤ�ص�صة  تقوم 

“�أنا �أقوم  وحول ما �إذ� كان هناك تن�صيق مع �مل�صتوى �لر�صمي �لفل�صطيني، قال عنباوي: 

�صّت  منذ  متو��صل  �لتن�صيق  وهذ�  �لفل�صطينية.  �ملخابر�ت  مع  مبا�رش  ب�صكل  بالتن�صيق 

�صنو�ت“. وكان من بني �مل�صاركني يف �للقاء ع�صو موؤمتر حركة فتح �ل�صابع، و�ملدير �لعام 

ب�صفتها  م�صاركتها  �أكدت  �لتي  �ل�صاعر،  فدوى  �لفل�صطينية،  �لد�خلية  وز�رة  يف   �ل�صابق 

7
�ل�صخ�صية.

ال�صبت، 2019/2/2

رئي�ص  مع  �جتماعه  خالل  وعد،  �مل�رشية  �ملخابر�ت  جهاز  وفد  �أن  حما�ص  حركة  �أعلنت   •
�ملكتب �ل�صيا�صي للحركة �إ�صماعيل هنية، با�صتمر�ر فتح معب رفح �لبي يف كال �الجتاهني. 

�ملخابر�ت  وفد  �إن  لالأنا�صول،  ت�رشيح  يف  قا�صم،  حازم  �حلركة،  با�صم  �ملتحدث  وقال 

�مل�رشية وعد خالل �جتماعه مع هنية مبدينة غزة، يوم �جلمعة 2019/2/1، با�صتمر�ر فتح 

�الإن�صانية  �الأزمة  للتخفيف من  �لقاهرة  �إجر�ء�ت   معب رفح يف كال �الجتاهني، ومبو��صلة 

8
يف قطاع غزة.

�أفاد تقرير �صادر عن منظمة �الأمم �ملتحدة باأن قو�ت �الحتالل قتلت 295 فل�صطينياً، خالل   •
يف  بد�أت  �لتي  غزة،  قطاع  حدود  على  �ل�صلمية  �الأ�صبوعية  �لعودة  م�صري�ت  يف  م�صاركتهم 
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بالذخرية  م�صاب  �آالف   6 بينهم  من  فل�صطيني،  �ألف   29 من  �أكرث  و�أ�صابت   ،2018/3/30

�حلية. و�أ�صاف �لتقرير �أن من بني �ل�صهد�ء فل�صطينيتان، باالإ�صافة �إىل نحو 1,800 �صيدة 

9
م�صابة.

يف  عرباً  نو�باً   ،Recep Tayyip Erdoğan �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  ��صتقبل   •
�الإمكانات  بكافة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بدعم  تركيا  �لتز�م  لهم  وجدد  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت 

وحتقيق  �الحتالل  �إنهاء  �أجل  من  �إمكاناتها  كل  ت�صتخدم  �أنقرة  �أن  �أردوغان  و�أكد  �ملتاحة. 

�ل�صعب  جانب  �إىل  وقوفها  �صتو��صل  تركيا  �أّن  �أكد  كما  فل�صطني.  يف  و�ال�صتقر�ر  �ل�صالم 

10
�لفل�صطيني ولن تدير ظهرها لق�صيته.

االأحد، 2019/2/3

من �أكرث  غزة  لقطاع  قّدمت  قطر  �إن  �لفرن�صية   Le Monde لوموند  �صحيفة  قالت   • 
700 مليون دوالر منذ �صنة 2012. و�أفاد مر��صل �ل�صحيفة �ملوفد �إىل غزة، بيوتر �صموالر 

Piotr Smolar، باأن �ملنحة �لقطرية خم�ص�صة للبنية �لتحتية و�الإ�صكان و�مل�صاعد�ت �لطارئة 
11

كوقود �مل�صت�صفيات.

فل�صطينية  تنظيمات  �أن  �الإ�رش�ئيلية،  �ال�صرت�تيجية  �ل�صوؤون  وز�رة  ن�رشته  تقرير  ك�صف   •
�ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  حتت  �ملن�صوية  �ملنظمات  يف  لها  ن�صطاء  بد�ّص  تقوم 

وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص(. وح�صب �لتقرير، فاإن عنا�رش نا�صطة يف منظمات فل�صطينية 

م�صنفة “�إرهابية“، يتولون منا�صب رفيعة يف تلك �ملنظمات وين�صطون يف حركة �ملقاطعة. 

لتحرير  �ل�صعبية  �لعظمى من عنا�رش �جلبهة  �أ�صماء غالبيتهم  قائمة  �لتقرير عن  ويتحدث 

12
فل�صطني، �أو يح�صبون عليها، ومن حركة حما�ص.

�لتحرك  �النتخابات لن متنع من  �إن فرتة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  قال رئي�ص   •
يف  �أنه  �الأ�صبوعية،  �لوزر�ء  جمل�ص  جل�صة  خالل  نتنياهو،  و�أو�صح  و�إير�ن.  غزة  قطاع  يف 

حال مل يتم �حلفاظ على �لهدوء يف غزة فاإن “�إ�رش�ئيل“ لن ترتدد يف �لعمل حتى خالل فرتة 

13
�النتخابات.

نقلت �لقناة �لثانية يف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي، عن وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، ورئي�ص   •
حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“، �أفيجدور ليبمان، قوله �إن “حملة �جلرف �ل�صامد ]�صيف 2014[ 

كانت حملة فا�صلة“، م�صدد�ً على �أن �لف�صل كان ف�صالً �صيا�صياً وع�صكرياً، لنتنياهو، ولرئي�ص 

14
هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، بني جانت�ص.
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�رشعت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ببناء �جلد�ر �لعلوي على طول �ل�رشيط �حلدودي مع   •
قطاع غزة، و�صيتم بناء �جلد�ر على طول م�صار �جلد�ر �لذي مّت بناوؤه حتت �الأر�ص، بطول 

65 كم و�رتفاع 6 �أمتار. و�أ�صارت �صحيفة هاآرت�ص �إىل �أن تكلفة بناء �جلد�ر تقدر بع�رش�ت 

�ملليار�ت من �لدوالر�ت، �إال �أن �خلطة �لتي �أقرتها �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية، �صت�صيّد هذ� �جلد�ر 

15
بتكلفة ت�صل �إىل 2.2 مليار �صيكل )نحو 833 مليون دوالر(.

�صنّها  �لتي  �حلرب  خالل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إخفاقات  �إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  وثيقة  ك�صفت   •
�صدّ قطاع غزة يف �صيف 2014. وت�صري �لوثيقة �إىل �نتقاد�ت حادة وّجهت لقيادة �جلي�ص، 

 ،Yair Golan حيث ك�صف نائب رئي�ص هيئة �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يائري جوالن

نتائج،  دون  فارغة،  �أهد�ف  على  دقيقة  وقنبلة  �صاروخ   1,200 �أطلق  �جلو  �صالح  �أن  عن 

للوثيقة، فاإن �جلي�ص كان يخ�صى  �نتهاء �حلرب. ووفقاً  �إحباط قيادة �جلي�ص بعدم  ب�صبب 

وقوع �خل�صائر يف �صفوف قو�ته، ويف �لوقت ذ�ته مل يجد طريقاً �صوى عملية برية حمدودة 

�أن  �إىل  �لوثيقة  وت�صري  �الأنفاق.  ومو�جهة  �ل�صو�ريخ  �إطالق  لوقف  خطورتها،  من  بالرغم 

هناك خماوفاً حقيقية لدى كبار قادة �جلي�ص من ��صتعد�د�ت �لقو�ت �لبية، �إىل جانب �لدروع 

16
و�لهند�صة، يف �مل�صاركة بحرب على �أي من �جلبهات.

 United Nations Office )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال   •
�إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   ،for the Coordination of Humanitarian )OCHA(

20 مبنًى يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، مما �أدى �إىل تهجري  هدمت خالل �الأ�صبوعني �ملا�صيني 

 1,250 �قتلعت  �الحتالل  �صلطات  �أن  وذكر  �آخرين.   54 عي�ص  �ُصبل  وت�رشر  فل�صطينياً   26

علن عنها 
ُ
�أ �أنها كانت مزروعة يف منطقة  لفل�صطينيني، بحجة  �صجرة زيتون تعود ملكيتها 

17
�رش.

ُ
“�أر��صي دولة“، مما �أحلق �ل�رشر ب�ُصبل عي�ص �صّت �أ

مفيد  �لفل�صطينية  �الأعمال  ت�رشيف  حكومة  يف  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أعلن   •
�حل�صاينة، توقيع عقود منحة �أملانية بقيمة 23 مليون دوالر، الإعادة �إعمار منازل دمرت يف 

18
�لهجوم �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة �صيف 2014.

�الحتالل  يار�صها  �لتي  �الإن�صان  حقوق  �نتهاكات  ير�صد  وثائقي  �إ�صباين  فيلم  حاز   •
 Goya Award غويا  جائزة  على  �ملحا�رش،  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينيني  �صّد  �الإ�رش�ئيلي 

 Julio Pérez del ملُعتبة يف �إ�صبانيا. وطالب خمرج فيلم “غزة“، خوليو برييز ديل كامبو�

Campo، بعد فوز فيلمه باجلائزة، بنقل مهرجان م�صابقة �الأغنية �الأوروبية )يوروفيجن( 

“�ل�رشعية  “�إ�رش�ئيل“، �نطالقاً من �حلاجة �إىل عدم منح  Eurovision Song Contest من 
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مهد�ة  �جلائزة  “هذه  �إن  كامبو  ديل  وقال  ممنهج“.  ب�صكل  �الإن�صان  �حلقوق  تنتهك  لدول 

19
لهوؤالء �لذين �أبقو� ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني على قيد �حلياة، لالأحياء و�الأمو�ت منهم“.

االإثنني، 2019/2/4

�ملن�ّصق  من  طلبت  غزة،  بقطاع  حما�ص  حركة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  ذكرت   •
�صمانات  مالدينوف  نيكوالي  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص 

دولية لتثبيت �لتهدئة مع “�إ�رش�ئيل“. وقالت �ل�صحيفة، �إن حما�ص طالبت، خالل �للقاء �لذي 

2019/2/1، برفع �حل�صار عن غزة، ورفع �لقيود  عقد بني قياد�ت �حلركة ومالدينوف يف 

20
�الإ�رش�ئيلية على �ملنحة �لقطرية، لتثبيت �لتهدئة.

�أطلقت وز�رة �لعمل يف حكومة ت�صيري �الأعمال �لفل�صطينية، م�رشوع “غزة �لطارئ – �ملال   •
مقابل �لعمل ودعم �لعمل �حلر“، �لهادف لت�صغيل خم�صة �آالف �صاب و�صابة من قطاع غزة 

من �صن 18 حتى 34 عاماً، و�ملقرر �أن ي�صتمر ملدة ثالثة �أعو�م. و�صينفذ �مل�رشوع �ملمول من 

�لبنك �لدويل The World Bank بقيمة 17 مليون دوالر، من قبل مركز تطوير �ملوؤ�ص�صات 

و�لتنمية  و�لتخطيط،  �ملالية  ووز�رتي  �لعمل،  وز�رة  مع  بالتن�صيق  �لفل�صطينية،  �الأهلية 

21
�الجتماعية، و�ل�صندوق �لفل�صطيني للت�صغيل و�حلماية �الجتماعية.

�لبي. وقال  �إىل قطاع غزة عب معب رفح   “35 �البت�صامات  “�أميال من  قافلة  و�صل وفد   •
الأبناء  �الحتياجات  معرفة  يف  يتمثل  �لزيارة  هدف  �إن  يو�صف،  ع�صام  �لقافلة  عام  من�صق 

�ل�صعب �لفل�صطيني بغزة، و�لبحث يف �آلية دعم �لقطاع �ل�صحي، وب�صكل خا�ص �مل�صت�صفيات 

22
و�ملر�كز �ل�صحية �لتي تعاين عدم �لقدرة على تقدمي خدماتها نتيجة �صّح �لوقود.

يف  �لقد�ص  يف  معتمدون  �أوروبيون  ديبلوما�صيون  �أعده  �أوروبي،  ديبلوما�صي  تقرير  حّذر   •
ت�صارع  عو�قب  من   ،2018 �صنة  من  �لثاين  �لن�صف  ويغطي   ،2019 فب�ير  �صباط/  مطلع 

7,266 وحدة �صكنية،  �أن قو�ت �الحتالل بنت  وترية �ال�صتيطان على حلّ �لدولتني؛ وذكر 

منها 4,350 وحدة يف �ل�صفة �لغربية، و2,916 �رشقي �لقد�ص. و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن �ملحكمة 

فل�صطيني يف �رشقي   700–600 للخطر و�صع  تعّر�ص  �أ�صدرت قر�ر�ت  �لعليا  �الإ�رش�ئيلية 

�لتقرير  �أرقام  �لقد�ص، حيث هم مهددون بالرتحيل من حي بطن �لهوى يف �صلو�ن وتوؤكد 

2018، منها  15,849 وحدة �صكنية يف  “�رتفاعاً حاد�ً يف خطة �لتو�صع �ال�صتيطاين“، بلغت 
�إىل  �إ�صايف  �ألف م�صتوطن   60 9,426 يف �ل�صفة و6,423 �رشقي �لقد�ص، �صتُمّكن من �نتقال 

23
�لوحد�ت �جلديدة.
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الثالثاء، 2019/2/5

بادرت  وثيقة  على  �ليمني،  �أحز�ب  خمتلف  من  و�لوزر�ء،  �لكني�صت  �أع�صاء  ع�رش�ت  وقّع   •
�إليها حركة نحاله Nahala، تعهدو� من خاللها �لعمل على توطني مليوين يهودي يف �ل�صفة 

�لغربية �ملحتلة، وبـ“�لعمل على �إلغاء �إعالن دولتني ل�صعبني و��صتبد�له ببيان ر�صمي: �أر�ص 

�إ�رش�ئيل - دولة و�حدة ل�صعب و�حد!“. وبح�صب �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“، �لتي ك�صفت 

عن م�صامني �لوثيقة، فاإن خطة �لوثيقة تعك�ص تغيري�ً جوهرياً يف �صيا�صة و�أجندة �حلكومة 

و�إن�صاء وبناء م�صتعمر�ت جديدة، وتعزيز  �مل�صتعمر�ت،  �لبناء د�خل  �حلالية، فيما يخ�ص 

وّقعو�  �لذين  �مل�صوؤولني  كبار  بني  ومن  �ل�صفة.  مناطق  خمتلف  يف  �ليهودي  �ال�صتيطان 

و�لوزر�ء   ،Yuli Edelstein �إدل�صتاين  يويل  �لكني�صت  رئي�ص  �اللتز�م،  وهذ�  �لوثيقة  على 

 ي�رش�ئيل كات�ص، وياريف ليفني، وزئيف �ألكني Zeev Elkin، وجلعاد �أرد�ن، و�أييلت �صاكيد

Ayelet Shaked، ونفتايل بينيت Naftali Bennett، ومريي ريغف Miri Regev، وت�صاحي 

ومن  �لليكود،  حزب  ومر�صحو  �لكني�صت  �أع�صاء  �أي�صاً  ووقع   .Tzachi Hanegbi هنغبي 

�ليهودي  �لبيت  ومن   ، HaYamin HeHadash �أو   The New Right �جلديد  �ليمني  حزب 

24
.The Jewish Home )HaBayit HaYehudi(

يتخذ  مل  دويل  موؤمتر  �أي  يف  ن�صارك  “لن  عبا�ص:  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •
�أ�صحاب  ونحن  عنا،  نيابة  بالتفاو�ص  �أحد�ً  نكلف  مل  ونحن  له،  �أ�صا�صاً  �لدولية  �ل�رشعية 

�أحد يتكلم با�صمنا“.  �أحد ينوب عنا وال  �لفل�صطينية وال  �لق�صية  �الأول و�الأخري يف  �ملوقف 

و�صدد عبا�ص على �أن �لواليات �ملتحدة مل تعد موؤهلة للقيام وحدها بدور �لو�صاطة، النحيازها 

25
لـ“�إ�رش�ئيل“، وما �تخذته من قر�ر�ت خمالفة للقانون �لدويل حول �لقد�ص و�لالجئني.

عقد يف �لعا�صمة �مل�رشية، �لقاهرة، وفد من �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص برئا�صة رئي�ص   •
�للو�ء  �لعامة  �مل�رشية  �ملخابر�ت  وزير  مع  لقاءً  هنية،  �إ�صماعيل  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

بحث  ومّت  �إيجابية،  �أجو�ء  يف  مّت  �للقاء  �إن  �صحفي،  بيان  يف  حما�ص،  وقالت  كامل.  عبا�ص 

�لق�صية  ت�صفية  �إىل  تهدف  �لتي  �مل�صاريع  لكل  رف�صها  �حلركة  و�أكدت  خالله.  ملفات  عدة 

26
�لفل�صطينية �صو�ء ما ي�صمى بـ“�صفقة �لقرن“ �أو غريها.

�إ�رش�ئيلياً  خمططاً  هناك  �إن  بحر،  ب�صام  �لقد�ص  �رشق  �أر��صي  عن  �لدفاع  جلنة  رئي�ص  قال   •
ت�صمل  زر�عية  �أر��ٍص  من  و�حد(  مربع  )كيلومرت  دومن  �ألف  على  يزيد  ما  على  لال�صتيالء 

بيوتاً تعود ملكيتها ملو�طنني فل�صطينيني، يف خلة عبد جنوب �رشق �لقد�ص. وبنّي �أن هدف 

27
�ملخطط هو ربط م�صتعمر�ت عب �صبكة طرق، كم�صتعمرة كيد�ر ومعاليه �أدوميم.
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�إن حكومة بالده منحت  قال مدير عام د�ئرة �الأر��صي و�مل�صاحة �الأردنية معني �ل�صايغ،   •
�أبناء قطاع غزة لتملّك عقار د�خل �الأردن لكل فرد  �صتني مو�فقة مبدئية لطلبات تقدم بها 

�صهر،  قبل  بالتملك  لهم  بال�صماح  �الأردين  �لوزر�ء  جمل�ص  قر�ر  تطبيق  بدء  منذ  منهم، 

 م�صري�ً �إىل �أن قر�ر �لتملك حدد باأن ال تزيد م�صاحة قطعة �الأر�ص �لو�حدة على دومن و�حد

(، �أو �صقة 
2
(، �أو منزل م�صتقل على قطعة �أر�ص ال تزيد م�صاحتها على دومن )�ألف م

2
)�ألف م

28
�صكنية و�حدة.

تنتهجه  �لذي  �جلماعي  �لعائلي  �لعقاب  مبد�أ  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت   •
“�إ�رش�ئيل“ �صّد �أبناء �صعبنا �لفل�صطيني، �أ�صبح ظاهرة ممنهجة وخطرية للغاية. و�أو�صحت 
�لهيئة �أن �إقد�م قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلية على مثل هذه �العتقاالت، �لتي ت�صتهدف �الأب، 

�صيا�صة  على  يدلل  ذ�تها،  �لعائلة  �أفر�د  من  وغريهم  و�ل�صهر...  و�الأخت،  و�البن،  و�الأم، 

حكومة  لدى  �جلنوين  �لتطرف  وعلى  �لفل�صطينيني،  �صّد  �ملجرم  �لعائلي  �جلماعي  �لعقاب 

29
�الحتالل �ليمينية، و�لتي تتم هذه �العتقاالت بقر�ر ر�صمي منها.

�عتد�ء�ت  ��صتمر�ر  �إن  �الإير�ين علي �صمخاين  �لقومي  �الأعلى لالأمن  �ملجل�ص  �أمني �رش  قال   •
مقبول.  غري  �أمر  �ملقاومة،  وقو�ت  و�جلي�ص،  �ل�صورية،  �الأر��صي  على  �ل�صهيوين  �لكيان 

و�لرّد  للردع  �ملتوقعة  �الإجر�ء�ت  تفعيل  �الأعمال، ف�صيتم  ��صتمرت هذه  �إذ�  وقال �صمخاين 

ب�صكل حازم ومنا�صب، بحيث يكون در�ص وعبة حلكام “�إ�رش�ئيل“ �لكذ�بني و�ملجرمني، 

30
بح�صب تعبريه.

“قانون تعزيز �الأمن �الأمريكي يف �ل�رشق �الأو�صط  �أقر جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي م�رشوع   •
Strengthening America’s Security in the Middle East Act �أو   2019  ل�صنة 

باأن تفر�ص عقوبات على  �الأمريكية  للواليات  �صي�صمح  �إجر�ء  يت�صمن  of 2019“، و�لذي 

تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  يخالف  وتعديالً  “�إ�رش�ئيل“،  ملقاطعة  حمالت  يف  ت�صارك  �رشكات 

ونال  �صورية.  من  مفاجئ  ب�صكل  �لقو�ت  ل�صحب  خطط  �أي  مبعار�صة  Donald Trump؛ 
31

�لقانون دعم م�رشعي جمل�ص �ل�صيوخ بـ 77 �صوتاً موؤيد�ً مقابل 23 �صوتاً معار�صاً.

قال �لرئي�ص �لنم�صاوي �ألك�صندر فان دير بيلني Alexander Van der Bellens: “كنّا، وما   •
زلنا نوؤيد حلّ �لدولتني من خالل �ملفاو�صات، كما هو �حلال بالن�صبة لالحتاد �الأوروبي“. 

من �صفارتها  نقل  عب  �لقد�ص  ب�صاأن  �الأمريكية  �الإد�رة  به  قامت  ما  تقبل  ال  بالده  �أن   و�أكد 

تل �أبيب، و�الن�صحاب من دعم وكالة �الأونرو�، موؤكد�ً �أن �الحتاد �الأوروبي م�صتمر يف تقدمي 

32
دعم �الأونرو�.
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�أعلنت �إ�رش�ئيل �إطالق ما �أ�صمته بـ“�صفارة �فرت��صية“ لها يف �خلليج، يف ظّل ما عّدته “تقارباً   •
تويرت،  على  بالعربية“  “�إ�رش�ئيل  ح�صاب  وقال  عربية.  دول  مع  موؤخر�ً  ينمو  بد�أ  كبري�ً“ 

�لتابع لوز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية: “ي�رشنا �أن نعلن عن �إعادة �إطالق �صفحة )�إ�رش�ئيل يف 

�خلليج(، بهدف تعزيز �حلو�ر بني �إ�رش�ئيل و�صعوب �خلليج“. و�أ�صاف �حل�صاب: “ناأمل �أن 

ت�صهم هذه �ل�صفارة �الفرت��صية يف تعميق �لتفاهم بني �صعوب دول �خلليج و�صعب �إ�رش�ئيل 

33
يف خمتلف �ملجاالت“.

�أظهر تقدير موقف الأجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية، �أن “�لنظام �ل�صحي يف قطاع غزة على حافة   •
�النهيار، ما قد يحد من عمليات �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي“ يف �لقطاع �ملحا�رش، يف ظّل ترجيحات 

�إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  عملية  تاأجيل  �إىل  �صيوؤدي  �لنطاق،  و��صع  دويل  “تدخل  �إىل  باحلاجة 

34
و��صعة“، بح�صب ما جاء يف �ملوقع �الإلكرتوين ل�صحيفة هاآرت�ص.

نظام  مع  د�فئة  بعالقات  حتتفظ  �الحتالل  حكومة  �إن  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت   •
و�أ�صارت  �لدويل.  �ملجتمع  �نتقدها  �لتي  �الإن�صان  حقوق  �نتهاكات  من  �لرغم  على  ميامنار، 

�ل�صحيفة �إىل �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تو��صل �ل�صماح ببيع �ل�صالح جلي�ص ميامنار، بالرغم 

35
من “�لدليل �ملقنع على �الإبادة �جلماعية �صّد �الأقلية �مل�صلمة“.

االأربعاء، 2019/2/6

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص: “�إنني �أوؤمن بال�صالم �أكرث من �أي وقت م�صى   •
يوؤمن حقاً  �ملقبلة من  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  باأن تفرز  �أمله  �أريد �حلرب“، معرباً عن  وال 

�ملنطقة، ولكافة  �ل�صالم يف  �إحالل  �أجل  للعمل معها من  يدنا ممدودة  بال�صالم، و“�صتكون 

يف  ال  و�أمن،  ��صتقر�ر  هناك  يكون  لن  �لفل�صطينية  للق�صية  حّل  دون  الأنه  �الأر�ص،  �صعوب 

يف  �ل�صالم  �إحالل  �أجل  من  معه  للعمل  تام  ��صتعد�د  على  �أنه  موؤكد�ً  �لعامل“،  يف  وال  �ملنطقة 

36
�ملنطقة.

�أكد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف مقابلة مع وكالة �صبوتنيك، �أن �ل�صلطة تعمل   •
على ت�صكيل حكومة جديدة، وتنظيم �نتخابات ت�رشيعية �صيتم �الإعالن عنها، بعدما ي�صبح 

تنظيمها ممكناً يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص. وذكر عبا�ص �أن حركة حما�ص 

عطلت “جميع �ملحاوالت �مل�رشية، ومل تو�فق على تطبيق �تفاق 2017، ومنعت عودة حكومة 

�لوفاق �لوطني للقيام مبهامها يف غزة مثل �ل�صفة، �إ�صافة لتحّمل حركة حما�ص �مل�صوؤولية 

عن حماولة �غتيال رئي�ص �لوزر�ء، ورئي�ص �ملخابر�ت �لفل�صطينية“، يف 2018/3/13. و�صدد 
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عبا�ص على �أن “ممار�صات حما�ص مل تعد مقبولة، لذلك عليها تعديل م�صارها لت�صبح جزء�ً 

37
من �لعمل �لوطني �لفل�صطيني، بعيد�ً عن �الأهد�ف �لف�صائلية �ل�صيقة“.

ك�صف �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية قطعت رو�تب 5,043 من   •
موظفي �ل�صلطة �لفل�صطينية من �صكان قطاع غزة �لعاملني يف �لقطاعني �ملدين و�لع�صكري، 

وعبّ �ملركز عن �إد�نته لقر�ر �حلكومة �لفل�صطينية، م�صدد�ً على �أنه �نتهاك لقانون �خلدمة 

حلقوق  �لدولية  �ملو�ثيق  �إىل  �إ�صافة  �لفل�صطينية،  �الأمن  قوى  يف  �خلدمة  وقانون  �ملدنية 

38
�الإن�صان.

بارود  �أحمد  فار�ص حممد  �الأ�صري  ��صت�صهاد  �الأ�رشى و�ملحررين، عن  �صوؤون  �أعلنت هيئة   •
على  ق�صري  وقت  بعد  �الحتالل،  �صجون  د�خل  غزة،  غرب  �ل�صاطئ  خميم  من  عاماً(   51(

نقله من معتقل ريون �إىل م�صت�صفى �صوروكا �الإ�رش�ئيلي. وبا�صت�صهاد بارود يرتفع عدد 

39
�صهد�ء �حلركة �الأ�صرية يف �صجون �الحتالل �إىل 218 �صهيد�ً.

 Israel أي حزب مناعة الإ�رش�ئيل� ، Hosen LʼIsrael أعلن رئي�ص حزب “حو�صني لي�رش�ئيل�  •
Resilience Party“، رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، بني جانت�ص، 

�أي�صاً،  �لغربية  �ل�صفة  �أجز�ء من  �الن�صحاب من قطاع غزة على  لتطبيق منوذج  ��صتعد�ده 

و�الن�صحاب منها من طرف و�حد، لكن مع �لتن�صيق مع �ل�صلطة �لفل�صطينية. وقال جانت�ص، 

�إىل قطاع غزة  برية  �إدخال قو�ت  �إن  �أحرونوت،  يديعوت  بها ل�صحيفة  �أدىل  يف ت�رشيحات 

�صيكون له ثمن، و�أن ذلك يتم فقط عندما “تكون �رشورة لذلك“. ورد�ً على �صوؤ�ل ب�صاأن 

قر�ر مر�قب �لدولة، �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي مل يكن م�صتعد�ً للحرب على قطاع غزة، يف �صيف 

2014، رّد بالنفي، و�أ�صار �إىل �أنه قد مّت �لك�صف عن 30 نفقاً، وتوفري معلومات ��صتخبارية، 
40

وو�صع خطط دفاعية، و�إعد�د قدر�ت هجومية، و�لبحث عن حلول تكنولوجية.

منعت �لواليات �ملتحدة �صدور م�رشوع بيان ملجل�ص �الأمن �لدويل كان �صيعب عن �الأ�صف   •
“�إ�رش�ئيل“ طرد قوة مر�قبة �أجنبية من مدينة �خلليل �لفل�صطينية. وقالت �لرنويج،  لقر�ر 

�لتي ر�أ�صت بعثة �ملر�قبة �ملتعددة �جلن�صيات على مدى 22 عاماً: “�لقر�ر �الإ�رش�ئيلي �أحادي 

41
�جلانب يكن �أن يعني توقف تنفيذ جزء مهم من �تفاق �أو�صلو“.

اخلمي�س، 2019/2/7

�أكدّت م�صادر فل�صطينية موثوقة لـ“�لعربي �جلديد“، �أن رو�صيا خف�صت من دعوتها �لتي   •
وجهتها للف�صائل �لفل�صطينية الإجر�ء حو�ر حول �مل�صاحلة �لوطنية �ملرتقب يف 2019/2/11، 
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بعد �أن تلقت �حتجاجاً م�رشياً على �لدعوة �الأوىل، باعتبار �أن �لقاهرة “�لو�صيط �لوحيد“ يف 

�مللف. وذكرت �مل�صادر �أن وز�رة �خلارجية �لرو�صية عّدلت من �لدعوة �ملوجهة للف�صائل، 

حيث �أعادت �إر�صال �لدعو�ت با�صم مركز �أبحاث يتبع �لوز�رة، ولي�ص با�صمها مبا�رشة، بعد 

�تفاق مع �لقاهرة على ذلك. ووفق �لتعديل، فاإّن �لدعوة �أ�صبحت لنقا�ص بحثي حول ملف 

تفعيل  حول  مبادر�ت  �أو  حو�ر  �أي  لطرح  ولي�ص  عموماً،  �لفل�صطينية  و�لق�صية  �مل�صاحلة 

42
�مل�صاحلة، وفق �مل�صادر ذ�تها.

قالت منظمة �إنقاذ بال حدود )Rescuers Without Borders )SSF �ليهودية �ال�صتيطانية،   •
و�صل   2019 يناير  �لثاين/  كانون  خالل  �الإ�رش�ئيليني  ��صتهدفت  �لتي  �لعمليات  عدد  �إن 

 18 ذلك  نتيجة  �أ�صيب  معاريف،  �صحيفة  موقع  بح�صب  للتقرير،  ووفقاً  عملية.   260 �إىل 

43
�إ�رش�ئيلياً.

و�فق �لبنك �لدويل على منحة ل�صيا�صة �لتنمية بقيمة 30 مليون دوالر لدعم برنامج �الإ�صالح   •
�لفل�صطينية يف تدعيم قدرة �ملو�زنة �لعامة على �ل�صمود، و�إيجاد بيئة  �ل�صلطة  �لذي تنفذه 

44
مو�تية لال�صتثمار �خلا�ص، و�إيجاد فر�ص �لعمل.

للمرة �لنقب،  يف  �لعر�قيب،  قرية  م�صاكن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وجر�فات  �آليات  هدّمت   • 
45

�لـ 140.

�أكد �أحمد �لطيب، �صيخ �الأزهر، �أن �لتيار�ت �الإرهابية تنّفذ �أجندة خبيثة الإبعاد �مل�صلمني عن   •
�لفل�صطينية، و�إدخالهم يف �رش�عات د�خلية متزق وحدتهم ومتا�صكهم مبا يخدم  �لق�صية 

وفد�ً  ��صتقباله  خالل  �لطيب،  وقال  فل�صطني.  �بتالع  يف  �أطماعه  ويحقق  �الحتالل  م�صالح 

من حركة حما�ص برئا�صة �إ�صماعيل هنية، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة، يف مقر م�صيخة 

�الأزهر بالقاهرة، �إن “�لق�صية �لفل�صطينية هي �لق�صية �لرئي�صية لالأمة، ولذلك فاإن �الأزهر 

46
حري�ص على دعمها ورفع وعي �الأمة بتاريخ فل�صطني وعروبتها“.

اجلمعة، 2019/2/8

حول  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �أعدته  �رشي  تقرير  عن  �الإ�رش�ئيلية   13 �لقناة  ك�صفت   •
ر�فيد  بار�ك  للقناة،  �ل�صيا�صي  �ملر��صل  و�أكد  �ل�صعودية.   - �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  م�صتقبل 

باأن  يفيد  للنظر  ��صتنتاج الفت  �إىل  �الإ�رش�ئيلية و�صل  �أن تقرير �خلارجية   ،Barak Ravid

�ل�صعودية لن تعمل على تطبيع عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل“، ولن تدعم “�صفقة �لقرن“، دون 
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تقدمي “�إ�رش�ئيل“ لتنازالت جوهرية للفل�صطينيني. و�أ�صاف ر�فيد �أن هذ� �لتقرير مّت �إعد�ده 

47
يف كانون �الأول/ دي�صمب 2018.

قال �صائب عريقات كبري �ملفاو�صني �لفل�صطينيني، �إن �مل�صوؤولني �لفل�صطينيني لن يح�رشو�   •
على  2019؛ وذلك رد�ً  �لذي ت�صت�صيفه بولند�، منت�صف �صباط/ فب�ير  �الأمريكي  �ملوؤمتر 

48
�إعالن م�صوؤول �أمريكي توجيه دعوة للفل�صطينيني حل�صور �ملوؤمتر.

بالر�صا�ص  و�لع�رش�ت  �حلي،  بالر�صا�ص  �آخرون   18 و�أ�صيب  فل�صطينيان،  ��صت�صهد   •
�الأ�صبوعية  �ل�صلمية  �لعودة  مل�صري�ت  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  قمع  �إثر  وباالختناق،  �ملطاطي 

49
�رشق قطاع غزة.

�إير�د�ت قطاع  �نخفا�ص  �ملالية يف قطاع غزة،  �مل�صاعد لوز�رة  �لوكيل  �لبا�صا،  ك�صف عوين   •
غزة خالل �صنة 2018 �إىل 50 مليون �صيكل )نحو 13.9 مليون دوالر(، مقارنة بـ 70 مليون 

حت�صلها  �لتي  �الأمو�ل  قيمة  �أن  و�أكد   .2017 �صنة  يف  دوالر(  مليون   19.5 )نحو  �صيكل 

)نحو �صيكل  ماليني   8 بـ  تقّدر  �لبي  رفح  معب  عب  تدخل  �لتي  �لب�صائع  من   وز�رته 

2.15 مليون دوالر( �صهرياً. يف حني �أن ما يتم توريده �إىل وز�رة �ملالية يف ر�م �هلل من قطاع 

غزة عب “�ملقا�ّصة“ و�جلبايات �الأخرى �ملحلية، ي�صل �إىل 100 مليون دوالر �صهرياً. ولفت 

 �لبا�صا �لنظر �إىل �أن ما ت�رشفه �حلكومة �لفل�صطينية على غزة ال يتجاوز ن�صف ذلك �ملبلغ

�ألفاً(   35( موظفيها  رو�تب  بغزة  �حلكومة  نفقات  ي�صمل  حيث  دوالر(؛  مليون   50 )�أي 

من  للقطاع  �ملوردة  �لكهرباء  فاتورة  ت�صديد  ونفقات  �الجتماعية،  �لتنمية  وز�رة  ونفقات 

50
“�إ�رش�ئيل“.

ك�صف تقرير ملنظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان، �أن �لفل�صطينيني   •
يف �ملنطقة ج من �ل�صفة �لغربية، و�لتي متثّل �أكرث من 60% من �أر��صي �ل�صفة، ويعي�ص فيها 

�أكرث من 300 �ألف فل�صطيني وتخ�صع لل�صيطرة �ملدنية و�الأمنية �الإ�رش�ئيلية �لكاملة، قّدمو� 

متت   ،2016 �صنة  ومنت�صف   2000 �صنة  بني  �لو�قعة  �لفرتة  يف  بناء  ترخي�ص  طلب   5,475

بـ“�الإد�رة  ملعطيات ما ت�صمى  4% منها، وذلك وفقاً  �أي نحو  فقط،  226 طلباً  �ملو�فقة على 

�ملدنية“ �الإ�رش�ئيلية. وبنّي �لتقرير �أن �صلطات �الحتالل هدمت منذ �صنة 2006 وحتى نهاية 

�أ�صفر ذلك عن  �لقد�ص،  �لغربية، بدون �رشق  1,401 بيت فل�صطيني يف �ل�صفة   ،2018 �صنة 

�ملدنيّة“  “�الإد�رة  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار  طفالً.   3,134 بينهم  فل�صطينيني،   6,207 ت�رشيد 

 3,483 2017؛ نّفذ منها  1988 و�صنة  �أمر هدم يف �لفرتة �ملمتدة بني �صنة   16,796 �أ�صدرت 

18%( قيد �ملد�ولة �لق�صائيّة. و�أو�صح  �أمر هدم )نحو   3,081 20%(، وما يز�ل  �أمر�ً )نحو 
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م�صتعمرة   250 نحو  �أقامت  �ملا�صية  �خلم�صني  �ل�صنو�ت  يف  �الحتالل  �صلطات  �أن  �لتقرير 

فل�صطينيّة  بلدة  �أقامت  نف�صها  �لفرتة  ويف  �لقد�ص،  �رشق  بدون  �لغربية،  �ل�صفة  يف  جديدة 

51
و�حدة فقط.

بنّي تقرير �أعدته �لد�ئرة �الإعالمية حلركة حما�ص بال�صفة، �أن �صهر كانون �لثاين/ يناير 2019   •
�صهد 2,558 �نتهاكاً �إ�رش�ئيلياً. وبلغ �إجمايل �ملعتقلني 406 معتقلني، و�قتحم �مل�صجد �الأق�صى 

فل�صطينياً   313 منع  ومّت  �الأق�صى،  �مل�صجد  عن  فل�صطينياً   13 بعد 
ُ
�أ فيما  م�صتوطناً،   1,754

من �ل�صفر. وبلغ عدد �قتحامات قو�ت �الحتالل ملدن �ل�صفة 532 �قتحاماً، وعدد مد�همات 

�عتد�ء�ت  وتخلل  منازل.   10 هدمها  مّت  �لتي  �ملنازل  عدد  بلغ  فيما  مد�همة،   236 �ملنازل 

52
�الحتالل على �ل�صفة 127 عملية �إطالق نار، نفذها جنود �الحتالل وم�صتوطنوه.

ال�صبت، 2019/2/9

�الحتالل  مع  �لتطبيع  �إن  عريقات  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال   •
�أنو�عه  �الإرهاب بكافة  �لتي مُتار�ص  �لظهر، ومكافاأة ل�صلطة �الحتالل  �الإ�رش�ئيلي طعنة يف 

�لقياد�ت  موؤمتر  �ختتام  عقب  له  ت�رشيحات  يف  عريقات،  وقال  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  بحّق 

�لعربية رفيعة �مل�صتوى، �لذي ينظمه �لبملان �لعربي يف مقر جامعة �لدول �لعربية، مب�صاركة 

عدد من روؤ�صاء �حلكومات و�لوزر�ء �لعرب �ل�صابقني و�حلاليني: “لن نقبل بتغيري مبادرة 

53
�ل�صالم �لعربية، ونحن متم�صكون بها حرفياً“.

�لفل�صطينية  �ملقاومة  عمليات  يف  ملحوظاً  �رتفاعاً   2019 يناير  �لثاين/  كانون  �صهر  �صهد   •
�لد�ئرة  �أعدته  تقرير  و�أظهر   .2018 �صنة  من  نف�صه  بال�صهر  مقارنة  �لغربية،  بال�صفة 

�صهد  2019 يناير  �لثاين/  كانون  �صهر  �أن  �لغربية،  �ل�صفة  يف  حما�ص  حلركة   �الإعالمية 

��صت�صهد ذلك  مقابل  يف  �إ�رش�ئيلياً،   19 جرح  �إىل  جمملها  يف  �أدت  مقاوماً،  عمالً   686 
54

5 فل�صطينيني، و�أ�صيب 269 �آخرون.

قررت �إد�رة قناة �لقد�ص، �إغالق �لقناة يف بريوت ود�خل فل�صطني ب�صبب �الأزمة �ملالية �حلادة   •
 وكانت �لقناة قد بد�أت بثّها يف ت�رشين �الأول/ نوفمب 2008، وهي قناة 

55
�لتي تع�صف بها.

�أهمية فل�صطني و�لقد�ص  �إبر�ز  فل�صطينية م�صتقلة، تعنى بال�صاأن �لفل�صطيني، وعملت على 

لدعمها  و�لطاقات  �جلهود  ح�صد  على  و�لعمل  ق�صيتها،  عد�لة  على  و�لتاأكيد  ومركزيتها، 

�العتد�ء�ت  تغطية  يف  بارز  دور  لها  وكان  ووقائعها...  �أخبارها  وتوثيق  �أهلها،  وم�صاعدة 

و�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �ليومية بحّق �ل�صعب �لفل�صطيني. 
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 The United Nations Children’s )�ليوني�صف(  للطفولة  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  طالبت   •
طفلني  ��صت�صهاد  من  يوم  بعد  فل�صطني،  يف  �الأطفال  ��صتهد�ف  باإنهاء   ،Fund )UNICEF(

56
خالل م�صري�ت �لعودة يف قطاع غزة بر�صا�ص �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

االأحد، 2019/2/10

�لرئي�ص حممود  �إنه نقل، بطلب من  �ل�صيخ،  �لفل�صطينية ح�صني  �ملدنية  �ل�صوؤون  قال وزير   •
عبا�ص، �إىل “�إ�رش�ئيل“ ر�صالة ر�صمية توؤكد “رف�ص ت�صلّم �أمو�ل �جلباية، �إذ� قامت �إ�رش�ئيل 

دولية  مالية  وموؤ�ص�صات  �أطر�ف  بد�أت  “لقد  �ل�صيخ:  وقال  منها“.  و�حد  فل�ص  بخ�صم 

�أن  �لفل�صطينية، كا�صفاً  �أمريكي فر�ص ح�صار مايل م�صدد على �ل�صلطة“  كبى تلبية طلب 

�جلامعة  �إىل  �صلمت  دوالر�ً  ماليني   10 بقيمة  عر�قية  منحة  حتويل  مبنع  بد�أت  “�لعقوبات 
�لعربية �أخري�ً، ومل ت�صتطع �جلامعة حتويلها ب�صبب رف�ص كل �مل�صارف ت�صلمها لتحويلها 

57
�إىل مالية �ل�صلطة �أو �ل�صندوق �لقومي“.

دعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمة �ألقاها �أمام �لقمة �لعادية �لـ 32 لالحتاد   •
�الإفريقي �ملنعقدة يف �لعا�صمة �الأثيوبية �أدي�ص �أبابا، �الحتاد �الإفريقي ودوله �الأع�صاء، �إىل 

دعم فكرة �ملوؤمتر �لدويل لرعاية عملية “�ل�صالم“ و�مل�صاركة فيه، وكذلك يف �إر�صال مر�قبني 

58
لالنتخابات �لعامة �لتي �صتجري قريباً يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

موؤمتر  يف  للم�صاركة  مو�صكو،  �لرو�صية  �لعا�صمة  �إىل  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وفود  و�صلت   •
�لفل�صطينية و�مل�صاحلة. وت�صارك حركتا فتح وحما�ص يف  �لق�صية  ت�صاوري، حول و�صع 

�للقاء�ت من بني 10 وفود �أخرى. وي�صم وفد حركة فتح ع�صوي �للجنة �ملركزية للحركة 

للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو�  حما�ص  حركة  يثل  بينما  فتوح،  وروحي  �الأحمد،  عز�م 

�أبو مرزوق وح�صام بدر�ن. وينطلق �ملوؤمتر بتنظيم من معهد �لدر��صات �ل�رشقية  مو�صى 

59
Institute of Oriental Studies �لتابع لوز�رة �خلارجية �لرو�صية.

حتى  “�صيتم  حلكومته:  جل�صة  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
نهاية هذ� �الأ�صبوع �لعمل على تطبيق �لقانون �لذي يق�صي بخ�صم رو�تب �الإرهابيني، من 

60
�لعائد�ت �ل�رشيبية �لتي حتول �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية“.

�صمايل  جباليا  بلدة  �رشق  فعالياتهم  �لليلي“  “�الإرباك  وحد�ت  �صمن  �ملتظاهرون  ��صتاأنف   •
61

قطاع غزة وخز�عة جنوبه، بعد �أن ُعلقت خالل ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2018.
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ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �أن دولة قطر حّولت �أكرث من 1.1 مليار دوالر �إىل قطاع غزة خالل   •
 2019 يناير  �لثاين/  كانون  خالل  دولية  جهة  قدمته  لتقرير  وفقاً   ،2018–2012 �لفرتة 

وقالت  )كابينت(.  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  �إىل 

�صنة  و�إنه خالل  �الإ�رش�ئيلية،  �إىل غزة مب�صادقة �حلكومة  �ملبالغ دخلت  �إن هذه  �ل�صحيفة 

ماليني  مئات  بتحويل  قطر  �لتزمت  كما  دوالر،  مليون   200 قطر  حولت  وحدها   2018

�لدوالر�ت يف �مل�صتقبل عن طريق �أنظمة �مل�صاعد�ت �لتابعة لالأمم �ملتحدة. وجاء يف �لتقرير �أن 

44% من �الأمو�ل �لتي حولتها قطر �إىل غزة جرى ��صتثمارها يف �لبنية �لتحتية، وحوِّل قر�بة 

�إىل حركة حما�ص، وكذلك  �ملبالغ ُحولت  �لتعليم و�ل�صحة، وباقي  �إىل  �ملبالغ  40% من هذه 
62

لدعم جهات �أخرى يف �لقطاع.

االإثنني، 2019/2/11

�أ�صا�صية  حماور  ثالثة  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قدّم   •
�أبو مرزوق، يف كلمة له خالل �جلل�صة  خلريطة طريق �خلروج من �لو�صع �لر�هن. وطرح 

�لرو�صية،  �خلارجية  لوز�رة  �لتابع  �ل�رشقية  �لدر��صات  معهد  ينظمه  موؤمتر  يف  �الفتتاحية 

ف�صائل   10 مب�صاركة  �لوطنية  �مل�صاحلة  وملف  �لفل�صطينية،  �لق�صية  م�صتجد�ت  لبحث 

�أولها  �لر�هن وكيفية �خلروج منه، عب ثالثة حماور:  فل�صطينية، روؤية حما�ص يف �لو�صع 

و�لثالث  �لفل�صطيني،  �لبيت  ترتيب  و�لثاين  �لت�صفية،  مل�صاريع  و�لت�صدي  �لق�صية  حماية 

63
�إنهاء �حل�صار �ملفرو�ص على قطاع غزة.

�صباط  �أحد  ��صت�صهاد  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت   •
64

�ل�رشطة، ومو�طن �آخر يف نفق جنوب قطاع غزة.

ذكرت جلنة �أهايل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني، يف تقرير �صدر عنها، �أن �صهر كانون �لثاين/ يناير   •
�الأمنية يف  �لفل�صطينية و�أجهزتها  �ل�صلطة  �لتي مار�صتها  2019 �صهد مزيد�ً من �النتهاكات 

�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، وتركزت �النتهاكات �صّد �ملو�طنني و�لن�صطاء و�ل�صحفيني 

و�جلامعيني، حيث �صنّت حمالت دهم و�عتقاالت �صيا�صية وتعذيب غري م�صبوقة بحقهم، 

 622 نفذت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �للجنة  و�أكدت  �لوقائي.  �الأمن  جهاز  م�صهدها  وت�صدّر 

�أ�صري�ً   220 طالت  �ل�صلطة  �نتهاكات  �أن  �إىل  �للجنة  �أ�صارت  كما  �لفل�صطينيني.  بحّق  �نتهاكاً 

65
حمرر�ً، و163 معتقالً �صيا�صياً �صابقاً.
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�لرو�تب  �أن �صيا�صة قطع  �لفل�صطيني زياد ثابت  �لعايل  �لرتبية و�لتعليم  �أعلن وكيل وز�رة   •
66

�الأخرية طالت 400 معلم وموظف يف قطاع �لتعليم مبحافظات غزة.

من   263 رو�تب  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قطع  عن  غزة،  يف  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  �لناطق  �أعلن   •
يف  �ملر�صى  حياة  وي�صع  �ل�صحة،  يف  للحّق  �صارخاً  �نتهاكاً  ذلك  عاّد�ً  �ل�صحية،  �لكو�در 
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خطر.

قال تقرير برملاين �إ�رش�ئيلي، �إن رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، ُيقدم �لدعم للقوة �جلوية،   •
يف �لوقت �لذي يُهمل فيه �لقو�ت �لبية، يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. وقال تقرير �صادر عن جلنة 

�ل�صوؤون �خلارجية و�الأمن �لبملانية، �إن نتنياهو، �لذي يتوىل �أي�صاً حقيبة �لدفاع، يعتقد �أن 

�لقو�ت �لبية لي�صت “حا�صمة مبا يكفي للحرب �لقادمة“. وبح�صب �لقناة �الإ�رش�ئيلية 13، 

11 مليار دوالر(  �إ�رش�ئيلي )نحو  40 مليار �صيكل  �أن نتنياهو �صيُنفق  �لتقرير  فقد ورد يف 

على “�أدو�ت لي�صت �رشورية التخاذ قر�ر يف �صاحة �ملعركة، وخا�صة يف �ل�صاحة �ل�صمالية 

 “2030 “�لقوة �لبية يف �جلي�ص  �صدّ حزب �هلل يف لبنان“. و�نتقد �لتقرير �لذي يحمل ��صم 
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نتنياهو بد�عي �أنه “ال يوؤمن باملناورة �لبية، و�لقو�ت �لبية للجي�ص �الإ�رش�ئيلي“.

�صنة  من  �لبدو  �لعرب  بيوت  هدم  وترية  ت�صاعد  على  ر�صمية  �إ�رش�ئيلية  معطيات  توؤكد   •
�لد�خلي  �الأمن  وز�رة  زودتها  معطيات  و�أظهرت  �ملرخ�ص.  غري  �لبناء  بذريعة  �أخرى  �إىل 

�لبيوت  �أ�صحاب  نفذها  �لبيوت  هدم  عمليات  غالبية  �أن  هاآرت�ص،  ل�صحيفة  �الإ�رش�ئيلية 

�ل�صلطات عليهم.  �لتي تفر�صها  �لهدم  �أجل �المتناع عن تكبد تكاليف  باأنف�صهم، وذلك من 

وت�صري �ملعطيات �أنه يف �صنة 2018 جرى هدم 2,326 بيتاً، بينها 2,064 بيتاً هدمها �أ�صحابها 

69
باأنف�صهم.

بثت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لـ 13 �جلزء �لثاين من حتقيق يحمل عنو�ن “�أ�رش�ر �خلليج“، لرتكز   •
�لتحقيق  �لعربية �ملتحدة. وقال معد  “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت  فيه على �لعالقات �ل�رشية بني 

�ملر��صل �ل�صيا�صي للقناة، بار�ك ر�فيد، �إنه جرت بني نهاية �صنة 2015 ومطلع �صنة 2016 

�ت�صاالت مبا�رشة بني ويل عهد �أبو ظبي حممد بن ز�يد ونتنياهو، بغية “تن�صيق �ملو�قف“ 

�لثاين/  �لغربية يف ت�رشين  و�لدول  �إير�ن  �إليه بني  �لتو�صل  �لذي متّ  �لنووي  �التفاق  ب�صاأن 

70
نوفمب 2015.

�أعلن وزير �خلارجية �لهولندي، ريون كنوب�ص Raymond Knops، �أن بالده قررت منح   •
�لهولنديني من �أ�صل فل�صطيني �أن يدونو� يف �ل�صجالت �لر�صمية �أنهم مولودون يف قطاع غزة 
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�أو �ل�صفة �لغربية. ويقر وزير �خلارجية باأن هذه �خلطوة “تتو�فق مع وجهة نظر هولند� 

�العرت�ف  هولند�  لرف�ص  وفقاً  وكذلك  �الأر��صي“،  هذه  على  �صيادة  متلك  ال  �إ�رش�ئيل  باأن 

71
بفل�صطني كدولة.

“حتقيق  مبثابة  �ال�صتيطان  �أن  على  جانت�ص  بني  الإ�رش�ئيل“،  “مناعة  حزب  رئي�ص  �صدد   •
“ما فعله �مل�صتوطنون يف �لكتلة �ال�صتيطانية، و�ملتحف لتاأكيد �لرت�ث وتوريثه  حلم“، و�أن 

الأجيال قادمة جدير بالتقدير“. و�أ�صار ب�صكل �رشيح �إىل م�صتقبل �لكتلة �ال�صتيطانية غو�ص 

و��صتيطاين  وروحاين  ��صرت�تيجي  ذخر  هي  �ال�صتيطانية  �لكتلة  “هذه  قائالً:  عت�صيون 

72
و�أمني معاً. و�صتبقى كذلك لالأبد“.

الثالثاء، 2019/2/12

“�مل�رشي  ��صت�صافته  لقاء  يف  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •
�ليوم“: “�أرحب بلقاء �الأخ ]رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص[ �أبو مازن، وم�صتعد 

�إىل غزة فهي جزء من وطنه“. ودعا  �أن ياأتي  �أو  لالجتماع معه يف �لقاهرة �ليوم قبل �لغد، 

هنية الإجر�ء مباحثات مع �ل�صلطات �مل�رشية، و�إىل عقد حو�ر وطني �رشيع وعاجل خالل 

�لفرتة �ملقبلة يف �لقاهرة ي�صّم كافة �لف�صائل. و�أ�صاف �أن وفد �حلركة بحث مع �لقاهرة ملف 

“غزة م�صدر حماية ولي�ص تهديد الأمن م�رش“، م�صري�ً  �أن  �الأمن �لقومي �مل�رشي، موؤكد�ً 

�إىل �أن حركته فر�صت “�صيطرة �صبه كاملة“ على �ملنطقة �حلدودية، و�أوقفت كافة عمليات 
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تهريب �الأ�صلحة و�الأفر�د و�لب�صائع عب �الأنفاق.

�ل�صلطة  �نهيار  من   ،Amir Peretz بريت�ص  عمري  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  حذّر   •
عليها.  و�ل�صيا�صي  �ملايل  �ل�صغط  ومو��صلة  �مل�صتعمر�ت  ت�صمني  نتيجة  �لفل�صطينية 

�نهيار  من  �ملت�رشرين  �أكب  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �لر�صمية،  �الإ�رش�ئيلية  للقناة  بريت�ص  وقال 

�مل�صتوطنة  �لفتاة  قاتل  �كت�صاف  �أبد�ً  ممكناً  يكن  “مل  وتابع:  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  و�صيك 

�ل�صلطة مع  �أمني  وتن�صيق  ��صتخبار�تي  تعاون  دون  �أيام  قبل  عت�صيون  غو�ص   يف 
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�لفل�صطينية“.

�لبحرية:  حيفا  قاعدة  يف  جولة  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
“�صو�ريخنا ت�صتطيع �أن ت�صل �إىل م�صافات بعيدة جد�ً و�إىل كل عدو، مبا يف ذلك وكالء �إير�ن 
ع�صكرياً  �لتمو�صع  من  �إير�ن  ملنع  �حلاجة  وفق  با�صتمر�ر  “نعمل  و�أ�صاف:  منطقتنا“.  يف 

75
على حدودنا �ل�صمالية )�صورية(، ويف �ملنطقة ب�صكل عام، نفعل كل ما يلزم“.
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�الأق�صى،  �مل�صجد  وخطيب  �لعليا،  �الإ�صالمية  �لهيئة  رئي�ص  �صبي،  عكرمة  �ل�صيخ  �أ�صدر   •
76

مبدينة �لقد�ص، فتوىً �أكد فيها �أن حائط �لب�ق هو “وقف �إ�صالمي“.

“�أ�رش�ر  بعنو�ن  “�لتحقيقات“  برنامج  من  جديدة  حلقة  �الإ�رش�ئيلية   13 �لقناة  بثت   •
�أن فيها  ك�صفت  و�ل�صعودية،  “�إ�رش�ئيل“  بني  �لعالقات  عن  للحديث  خ�ص�صتها   �خلليج“، 

“�إ�رش�ئيل“،  مع  �لعالقات  تعزيز  على  �لعهد،  والية  توليه  بعد  عمل،  �صلمان  بن  حممد 

خالل  لـ“�إ�رش�ئيل“  موؤيدة  ر�صائل  �أر�صلت  �لريا�ص  �أن  �لقناة  وذكرت   وتن�صيطها. 

وذكرت  قوتها.  بكل  �هلل  حزب  �رشب  على  وحثتها  لبنان،  على  �صنّتها  �لتي   ،2006 حرب 

�لقناة �أن رئي�ص �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق تامري باردو Tamir Pardo ذهب �رش�ً يف �صنة 

2014 �إىل �لريا�ص، بعد فرتة من �للقاء�ت �ل�رشية بني �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني و�ل�صعوديني، 

�لذين �أبدو� �نفتاحهم على �لتحدث مع �الإ�رش�ئيليني ب�صبب قلقهم من �إبر�م �تفاق نووي بني 
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�إير�ن و�لقوى �لكبى.

 Ilhan Omar عمر  �إلهان  �لديوقر�طية  �لنائبة  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  دعا   •
وقال  لل�صامية“.  “معادية  عّدها  لها  ت�رشيحات  خلفية  على  �لكوجنر�ص،  من  لال�صتقالة 

تر�مب، يف ت�رشيحات ل�صحفيني بالبيت �الأبي�ص، �إن على عمر �ال�صتقالة من �لكوجنر�ص، 

يف  �ل�صامية  ملعاد�ة  مكان  “ال  �لنو�ب،  جمل�ص  يف  �خلارجية  �لعالقات  جلنة  ع�صوية  من  �أو 

78
�لكوجنر�ص �الأمريكي، و�العتذ�ر �لذي قدمته لي�ص كافياً“.

 National �لفنزويلية  �لوطنية  �جلمعية  رئي�ص   ،Juan Guaidó غو�يدو  خو�ن  قال   •
Assembly of Venezuela، وزعيم �ملعار�صة، �لذي �أعلن نف�صه رئي�صاً موؤقتاً للبالد نهاية 

�لتي قطعتها  “�إ�رش�ئيل“،  �لعالقات مع  �إ�صالح  �إنه يعمل على   ،2019 يناير  �لثاين/  كانون 

�ل�صعب  مع  وت�صامناً  غزة  بحرب  تنديد�ً  �أعو�م  ع�رشة  نحو  قبل  �أبيب  تل  مع  كر�كا�ص 

�لفل�صطيني. وقال غو�يدو، يف مقابلة مع �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“: “ي�صعدين �أن �أعلن �أن 

ب�صاأن  ر�صمياً  �إعالناً  �أن  على  م�صدد�ً  ذروتها“،  بلغت  �إ�رش�ئيل  مع  �لعالقات  �إر�صاء  عملية 

“يف  “�إ�رش�ئيل“، وفتح �صفارة جديدة لفنزويال هناك، �صيحدث  �لعالقات مع  �إعادة  �إعالن 
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�لوقت �ملنا�صب“.

االأربعاء، 2019/2/13

ف�صلت �لف�صائل �لفل�صطينية �ملجتمعة يف �لعا�صمة �لرو�صية مو�صكو يف �لتو�فق على �ل�صياغة   •
وتقدمي  �مل�صرتك،  �لبيان  �صحب  ومّت  مو�صكو“،  “�إعالن  ��صم  حملت  �لتي  للوثيقة  �لنهائية 
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�تهامات  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  للحو�ر�ت. وتبادلت  �مل�صيف  �لبلد  لرو�صيا ب�صفتها  �عتذ�ر 

بامل�صوؤولية عن �الإخفاق، لكنها �أجمعت على �ل�صعي ملو��صلة �لنقا�صات يف �إطار تلبية دعوة 

80
جديدة للحو�ر ينتظر �أن توجهها �لقاهرة يف �الأ�صابيع �ملقبلة.

�لفل�صطينية، خالل ر�صالة  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  �أمني �رش  �أكد �صائب عريقات،   •
وجهها �إىل ممثلي دول �لعامل و�لديبلوما�صيني �لدوليني، حول عقد موؤمتر و�ر�صو، �ملعروف 

 US-led Middle East با�صم “موؤمتر �ل�رشق �الأو�صط بقيادة �لواليات �ملتحدة يف و�ر�صو

يتعلق  ملا  �أبدت معار�صتها جهار�ً  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أن  conference in Warsaw“ على 

�أن ما تقوم به �لواليات  �إىل  “لن نقوم باإ�صفاء �ل�رشعية عليه“. و�أ�صار  بعقد �ملوؤمتر، قائالً 

�ملتحدة، بالتعاون مع �حلكومة �لبولندية “ي�صب يف خدمة ت�صفية �مل�رشوع �لوطني“، الفتاً 

�لنظر كذلك �إىل �أن موؤمتر و�ر�صو يهدف �إىل جتاوز مبادرة �ل�صالم �لعربية، ومنح “�إ�رش�ئيل“ 
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�لفر�صة لتطبيع عالقاتها مع دول �ملنطقة.

�أظهرت بيانات للمجل�ص �القت�صادي للتنمية و�الإعمار )بكد�ر(، �أن �إجمايل �ملنح و�مل�صاعد�ت   •
�ل�صلطة  تاأ�صي�ص  منذ  دوالر  مليار   35.4 بلغت  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �ملوجهة  �خلارجية 

مليار   36.5 �إىل  لت�صل  ترتفع  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  �إجمايل  �أن  �لبيانات  و�أوردت  �لفل�صطينية. 

دوالر، مع �إ�صافة 1.06 مليار دوالر على �صكل قرو�ص. ومتتد �لفرتة �لتي ت�صملها �إجمايل 

ت�صّم   ،2017–1994 بني  ما  �ملجل�ص،  بيانات  يف  �خلارجية  و�لقرو�ص  و�مل�صاعد�ت  �ملنح 

82
خمتلف �مل�صاعد�ت �صو�ء للمو�زنة �أم �مل�صاعد�ت غري �ملبا�رشة.

بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  علوي  بن  يو�صف  �لعماين  �خلارجية  وزير  �لتقى   •
�لوزير  و�أر�د  �الإ�رش�ئيلية.   13 �لقناة  ذكرت  ح�صبما  و�ر�صو،  موؤمتر  هام�ص  على  نتنياهو، 

�لقناة  وبثت  باملر�صاد،  له  كانت  �لكامري�ت  عد�صات  لكن  �رشياً  �للقاء  يكون  �أن  �لُعماين 

�الإ�رش�ئيلية �رشيط فيديو لنب علوي وهو ي�صل �إىل مقر �إقامة نتنياهو عب مر�آب �ل�صيار�ت 

�خلا�ص بالفندق. ورف�ص �لوزير �لُعماين �الإجابة على �أ�صئلة مر��صل �لقناة �الإ�رش�ئيلية، عّما 

83
�إذ� كان قد قدم للقاء نتنياهو.

مطالبة  على  رد�ً  تويرت،  عب  تغريدة  يف  عمر،  �إلهان  �الأمريكي  بالكوجنر�ص  �لنائبة  قالت   •
“لقد  لل�صامية“:  بـ“معادية  فيها  �تهمها  ت�رشيحات  خلفية  على  باال�صتقالة،  لها  تر�مب 

و�ملهاجرين  �الأ�صليني  و�ل�صكان  و�مل�صلمني  �ليهود  �صّد  �لكر�هية  يف  حياتك  طيلة  تاجرت 

�الأ�صخا�ص  من  درو�صاً  ��صتفدت  “لقد  نف�صها:  عن  متحدثة  و�أ�صافت  وغريهم“.  و�ل�صود 

84
�لذين تاأثرو� من كلماتي، فمتى تفعل ذلك �أنت؟“.
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ك�صف �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف   •
ل�صحيفة “فل�صطني“ خالل م�صاركته يف “قمة �صباب فل�صطني 2030م“، عن �لبدء يف جتهيز 

م�صاريع عمل يف قطاع غزة تهدف الإيجاد 10 �آالف فر�صة عمل جديدة. وحول �الأو�صاع يف 

قطاع غزة، �أو�صح مالدينوف �أنه “ال ياأتي يوم �إال ويعمل مع زمالئه بكل �مللفات و�لق�صايا 

لرفع �ل�صغط و�حل�صار عن قطاع غزة“. وقال: “مع �الأ�صف ال يوجد معي ع�صاً �صحرية، 

وما �أحاول فعله يف هذ� �لوقت �إقناع كل �الأطر�ف بالرجوع عن حافة �لهاوية وعدم �لو�صول 

�الأ�صف قريبون بهذ�  “نحن مع  �أكرث، يف قطاع غزة“، م�صتدركاً حديثه:  ملكان فيه ت�صعيد 

85
�لقدر من �حلرب“.

اخلمي�س، 2019/2/14

�ملوؤمتر  �أن هذ�  نتنياهو، خالل موؤمتر و�ر�صو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  ر�أى رئي�ص �حلكومة   •
للموؤمتر  �الفتتاحي  �لع�صاء  و�أن  عربية،  ودول  “�إ�رش�ئيل“  بني  �ملوقف“  “وحدة  �إىل  يهد 

�صكّل “منعطفاً تاريخياً“ يف �لعالقات بني دول �ملنطقة. وجل�ص نتنياهو، خالل �لع�صاء �لذي 

�أقيم يف قلعة و�ر�صو �مللكية، على طاولة و�حدة مع م�صوؤولني كبار من �ل�صعودية و�الإمار�ت 

�إىل جانب وزير �خلارجية  و�لبحرين. وعلّق نتنياهو، يف تغريدة على تويرت، على جلو�صه 

�ليمني خالد �ليماين يف �جلل�صة �الفتتاحية للموؤمتر، بعبارة “ن�صنع �لتاريخ“. وقالت �لقناة 

�لثانية �لعبية، �إن نتنياهو ك�صف �أنه قام بزيارة �أربع دول عربية، ب�صكل �رشي، ال تربطها 

تطور  هناك  يكون  باأن  نتنياهو  وعد  فقد  �لقناة  وبح�صب  “�إ�رش�ئيل“.  مع  ر�صمية  عالقات 

86
كبري يف �لعالقات بني “�إ�رش�ئيل“ و�لدول �لعربية، يف �مل�صتقبل �لقريب.

و�ر�صو  موؤمتر  جل�صات  الإحدى  م�صور�ً  مقطعاً  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  مكتب  ن�رش   •
على ح�صابه على موقع يوتيوب YouTube، ينقل تفا�صيل كلمات وزر�ء خارجية �لبحرين 

�ل�صيخ خالد بن �أحمد �آل خليفة، و�الإمار�ت عبد �هلل بن ز�يد، و�ل�صعودية عادل �جلبري. وفيه 

ي�صدد �لوزير �لبحريني على �أن مو�جهة ما و�صفه بـ“�لتهديد �الإير�ين“، ُيعّد “�أخطر و�أهم“ 

من �لق�صية �لفل�صطينية حالياً. ونقلت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية عن �لوزير �لبحريني تاأكيده �أن 

�عرتف  فقد  �الإمار�تي  �لوزير  �أما  و“�إ�رش�ئيل“.  بالده  بني  �صتقوم  ديبلوما�صية  عالقات 

بحّق “�إ�رش�ئيل“ يف �لدفاع عن نف�صها. فيما �تهم �جلبري، �لنظام �الإير�ين باأنه يدعم حركتي 

87
حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي لتقوي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية.
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و�ر�صو  موؤمتر  باأن  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال   •
من  جديدة  حقبة  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  “ت�صعى  قائالً:  تويرت  على  وغرّد  تاريخي،  موؤمتر 

�لتعاون بني جميع بلد�ننا حول كيفية مو�جهة هذه �لق�صايا. لهذ� �ل�صبب قمنا بتنظيم هذ� 

�الجتماع �لوز�ري“. و�صدد غرينبالت على �أن “�إير�ن هي �لتهديد �لرئي�صي مل�صتقبل �ل�صالم 

و�الأمن �الإقليمي. هذ� ما ال يفهمه �لقادة �لفل�صطينيون؛ ونتيجة لذلك فاإنهم معزولون عن 

�أكرث عزلة من  �أكرث، وباتو�  “نرى �لفل�صطينيني يتخلفون  �حلقائق �جلديدة“، وتابع قائالً: 
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�أي وقت م�صى. موؤ�صف جد�ً للفل�صطينيني“.

قال نبيل �أبو ردينة، �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة �لفل�صطينية، �إن ق�صية �ل�رشق �الأو�صط   •
هي �صيا�صية ولي�صت �أمنية، ومفتاح حتقيق �الأمن و�ال�صتقر�ر هو حّل �لق�صية �لفل�صطينية 

و�أو�صح �مل�صتقلة.  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �أ�صا�ص   على 

�أنه بدون �إيجاد حّل للق�صية �لفل�صطينية قائٍم على  �أبو ردينة، تعقيباً على موؤمتر و�ر�صو، 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  وتطلعات  �آمال  وحتقيق  �لدولية،  �ل�رشعية  وقر�ر�ت  �لدولتني،  حّل 

باحلرية و�ال�صتقالل، فاإن كل �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت �صيكون م�صريها �لف�صل و�صتكون فقط 

89
م�صيعة للوقت.

�أكد ع�صو �للجنتني �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير و�ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد �أن فتح لن   •
جتل�ص مع �أي طرف ال يعرتف مبنظمة �لتحرير ممثالً �رشعياً ووحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني، 

�أعلن قيام دولة فل�صطني على حدود  1988، و�لذي  وال يلتزم بقر�ر �ملجل�ص �لوطني ل�صنة 

�الأنباء �لتي حتدثت عن عقد جل�صات حو�ر  1967، و“�لقد�ص �ل�رشقية“ عا�صمة لها، نافياً 
90

للم�صاحلة بعد �جتماعات مو�صكو.

�الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  �أن رئي�ص هيئة  �أبيب،  تل  ك�صفت م�صادر ع�صكرية يف   •
معارك  خلو�ص  �ال�صتعد�د  �إىل  ودعاهم  �جلنوبي،  �للو�ء  جنود  مع  �لتقى  كوخايف،  �أفيف 

حربية برية د�خل قطاع غزة. وقالت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“، �إن كوخايف �أعلن عن خطة 

�لقطاعات  ح�صاب  على  غزة،  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعملياتي  �ال�صتعد�د  لتح�صني 

خالل  تفجر�ً  �الأكرث  �صتكون  )غزة(  �ل�صاحة  “هذه  �إن  �لقول  ل�صانه  على  ونقلت  �الأخرى. 

91
�الأ�صهر �ملقبلة“. وبح�صب �ل�صحيفة، فقد مّتت �ملو�فقة على �خلطة يف �لقيادة �ل�صيا�صية.

دعا وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، �أفيجدور ليبمان، �إىل ح�صم �الأمور مع قطاع غزة؛   •
من خالل “مو�جهة ع�صكرية �أخرية“. وقال ليبمان: “منذ ما يقرب من عام بد�أت م�صري�ت 

�لعودة على طول �ل�صياج يف قطاع غزة، وقد حّذرت يف كل من �ملناق�صات �ملغلقة و�لعامة باأن 
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“�ل�صوؤ�ل �الآن لي�ص  �أن  �أكرث �الأماكن �صخونة وتوتر�ً هو قطاع غزة“. و�صدد ليبمان على 

92
هل �صتكون هناك مو�جهة �أخرى مع حما�ص يف قطاع غزة؟ بل: متى �صيحدث ذلك؟“.

40 دولة قامت مب�صاعفة متويلها  �أن  �الأونرو�،  �لعام لوكالة  �أعلن بيري كرينبول، �ملفو�ص   •
�لتي  �خلدمات  �نهيار  لوقف  م�صعى  يف  وذلك  �الأمريكية،  �مل�صاعد�ت  قطع  بعد  لالأونرو�، 
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تقدمها �لوكالة.

اجلمعة، 2019/2/15

قال وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، بعد �نتهاء موؤمتر و�ر�صو، باأن �ملوؤمتر �صّكل   •
يف  �الأوىل  “للمرة  �إنه  حيث  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �لو�صع  تنظيم  �أجل  من  �إيجابية“  “خطوة 
�أ�صفه  عن  معرباً  عربية“،  وفود  مع  جنب  �إىل  جنباً  �إ�رش�ئيلياً  وفد�ً  �صهدنا  �حلديث  �لتاريخ 

�لتطبيع  طريق  على  مهمة  خطوة  هو  �ملوؤمتر  �أن  على  م�صدد�ً  �لفل�صطينيني،  م�صاركة  لعدم 

�لقرن“ قد نوق�صت يف �الجتماع، ومتى  “�صفقة  �إذ� كانت خطة  “�إ�رش�ئيل“. وحول ما  مع 

�صيتم �لك�صف عنها، قال بومبيو “كان �ل�صيد )جاريد( كو�صرن ]Jared Kushner[ هنا، �إىل 

جانب �ل�صيد )جاي�صون( غرينبالت. لقد �صاركا قليالً من �خلطوط �لعري�صة لل�صفقة، وهي 

�لكاملة،  �أن نتمكن من طرح �خلطة  �ملبادئ �الأ�صا�صية ملا ناأمل يف حتقيقه، وناأمل  �لو�قع  يف 

�أن يعزل وينهي �لدعم ملا  وجميع تفا�صيلها يف �الأ�صابيع �ملقبلة“. وكرر بومبيو باأنه يريد 
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�أ�صماه بـ“�حلاء�ت �لثالث: حزب �هلل، وحما�ص، و�حلوثيون“.

ك�صف ح�صني �ل�صيخ، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ووزير �ل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطينية،   •
عن “م�رشوع تطبيعي“ قدمته “�إ�رش�ئيل“ �أخري�ً، الإقامة �صكة حديد، تنطلق من مدينة جنني 

�صمال �ل�صفة �لغربية، �إىل مدينة حيفا، ومن ثّم �إىل �لعديد من �لعو��صم �لعربية، وذلك بهدف 
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�لتطبيع. و�أكد �ل�صيخ �أن �لفل�صطينيني رف�صو� ذلك “رف�صاً قاطعاً“.

�أو�صع  �ملا�صية،  �لفرتة  خالل  �أجرى  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  باأن  �لعبية  �لثانية  �لقناة  �أفادت   •
منطقة  يف  وذلك  �ملا�صية،  �الأخرية  �ل�صنو�ت  مد�ر  على  �ملدرعات  ل�صالح  ع�صكري  تدريب 
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�الأغو�ر، يف حماكاة ل�صيناريو حرب �صدّ حزب �هلل �للبناين.

وعلى  �لقد�ص،  مدينة  �إىل  �صفارتها  نقل  عن  �أ�صرت�ليا  برت�جع  �الإندوني�صي  �ل�صغط  ت�صبب   •
�حلرة  للتجارة  �تفاق  توقيع  و�لتوتر،  �ملفاو�صات  من  �أ�صهر  بعد  �لبلد�ن  قرر  ذلك  �صوء 
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بينهما مبليار�ت �لدوالر�ت.
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��صتدعت بولند� �ل�صفرية �الإ�رش�ئيلية، وهددت باإف�صاد قمة يف �لقد�ص �ملحتلة بعد تقارير عن   •
تعليقات لرئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو بدت وكاأنها �تهام لـ“�الأمة �لبولندية“ 

بالتو�طوؤ يف �ملحرقة �لنازية. وذكر مكتب نتنياهو، يف بيان، �أن �صحيفة جريوز�ليم بو�صت 

�ل�رشق  عن  موؤمتر  حل�صور  و�ر�صو  ز�ر  �لذي  �لوزر�ء،  لرئي�ص  ت�رشيح  نقل  يف  �أخطاأت 

�الأو�صط، و�أنها �أ�صدرت ت�صحيحاً للخب. ويف بيانٍ ثان، قال �ملكتب �إن نتنياهو مل يوّجه يف 
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ت�رشيحاته �أي �تهام م�صترت، ب�صاأن �صوؤ�ل عن تعاون بولندي مع �ملحتلني �لنازيني.

ال�صبت، 2019/2/16

“ع�صكرية“،  �أحذية  �أن �الأجهزة �الأمنية �صبطت �صحنة  �أمني يف قطاع غزة،  ك�صف م�صدر   •
مُزودة ب�رش�ئح تعقب �إلكرتونية �رشّية، وذلك يف �أثناء مهمة فح�ص يف معب كرم �أبو �صامل 
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�لتجاري.

قريباً  �لعمل  “�إ�رش�ئيل“  على  يجب  �إنه  �الإ�رش�ئيلية،  �لعدل  وزيرة  �صاكيد،  �أييلت  قالت   •
لل�صيطرة ب�صكل كامل على مناطق ج يف �ل�صفة �لغربية، وتطبيق �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية عليها. 

قانون  تطبيق  مّت  حال  يف  �أنه  �ليوم“،  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  �صاكيد،  و�أو�صحت 

فل�صطيني،  مليون  ن�صف  لنحو  �الإ�رش�ئيلية  �جلن�صية  منح  ف�صيتم  ج  مناطق  �أر��صي  �صّم 

�صكان  كان  �إذ�  ما  حول  �صوؤ�ل  على  ورد�ً  �لكني�صت.  يف  وي�صوّتون  ب�صالم  و�صيعي�صون 

�رشقي �لقد�ص �صيح�صلون على جن�صية كاملة مع حقّ �لت�صويت يف �لكني�صت، قالت �صاكيد 
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�إن �صكان تلك �ملناطق �ختارو� �حل�صول على �الإقامة فقط.

قال �لوزير �مل�صوؤول عن �ل�صوؤون �خلارجية يف �صلطنة عُمان، يو�صف بن علوي، خالل مقابلة   •
مع قناة دي دبل يو DW �الأملانية: “نحن منذ فرتة نعتب �أن �إ�رش�ئيل دولة من دول �ل�رشق 

�الهتمام“.  من  �صيئاً  �الأمر  هذ�  تعطي  ال  �حلا�رش  �لوقت  يف  �إ�رش�ئيل  كانت  و�إن  �الأو�صط، 

و�أ�صاف �لوزير �لعماين: “لكن �أعتقد �أنها )�إ�رش�ئيل( رمبا تتخوف من �لتبعات �لتي �صوف 

بني  �لتقريب  �رشورة  موؤكد�ً  �الأو�صط“،  �ل�رشق  دول  من  دولة  باأنها  �أقرت  �إذ�  تتحملها 

101
وجهات �لنظر �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية من �أجل �إحالل �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط.

�ل�صابق  و�لرئي�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  رئي�ص  يدلني،  عامو�ص  قال   •
�إنه  تويرت،  على  ح�صابه  عب   ،Aman )�أمان(  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  ل�صعبة 

 Munich لالأمن  ميونيخ  موؤمتر  هام�ص  على  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  �لتقى 

Security Conference، وتبادال معاً ذكريات عملهما باال�صتخبار�ت �لع�صكرية، مرفقاً ذلك 
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�ل�صي�صي  “�أهنئ  �ملوؤمتر. و�أ�صاف يدلني قائالً:  ب�صورة جمعته معه خالل م�صاركتهما يف 

بني  �ال�صرت�تيجية  �لعالقات  تطوير  وعلى  �ملوؤمتر[،  ]خالل  لالإعجاب  �ملثري  خطابه  على 

102
م�رش و�إ�رش�ئيل“.

االأحد، 2019/2/17

�الأحمد، حركة  �لتحرير و�ملركزية حلركة فتح عز�م  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنتني  �تهم ع�صو   •
حما�ص باأنها �أف�صلت حو�ر�ت مو�صكو، وقال �إنه بعد �أن مّت �التفاق بني كل �لف�صائل، ومبو�فقة 

ممثل �جلهاد على �صطب حركة �جلهاد من قائمة �حل�صور، جر�ء �عرت��ص حركة �جلهاد على 

عدة بنود يف �لبيان �خلتامي، منها رف�صها قر�ر �لعودة 194، معتبة �إياه �لتفافاً لالعرت�ف 

بـ“�إ�رش�ئيل“، عالوة على رف�صها �عتبار منظمة �لتحرير �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب 

�لفل�صطيني، و“بعد �التفاق على �صيغة �أخرى للبيان عادت حما�ص لرف�صها، فتوجهنا لعمل 

موؤمتر �صحفي، و�عتذرنا لرو�صيا �لتي تبحث عن ورقة تخدم ق�صيتنا“. و�أعلن �الأحمد عن 

�لفل�صطينية حممود عبا�ص يق�صي بعدم م�صاركة حركة فتح  �ل�صلطة  �أ�صدره رئي�ص  قر�ر 

�أي �جتماع حت�رشه حركة �جلهاد، وذلك ب�صبب عدم �عرت�فها مبنظمة �لتحرير كممثل  يف 

103
�رشعي ووحيد لل�صعب �لفل�صطيني.

ك�صف ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، مو�صى �أبو مرزوق، �أن رو�صيا غ�صبت من   •
عدم �إ�صد�ر �لف�صائل �مل�صاركة يف حو�ر�ت �لعا�صمة مو�صكو بياناً ختامياً، حمملة �مل�صوؤولية 

لع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد. وقال �أبو مرزوق، يف تغريدة على تويرت: 

وفوجئ  �لفل�صطينية،  �ل�صفارة  يف  للطباعة  و�أر�صل  جيد،  بيان  على  “تو�فقت  �لف�صائل  �إن 

تعديل  فتح  “رف�صت  و�أ�صاف:  عليه“.  متفق  غري  تغيري  وفيه  للبيان،  بتوزيع  �جلميع 

)�لبيان( و�أو�صحنا للر�أي �لعام �خللل، وتو�فقنا على عدم �إ�صد�ر بيان يف �ملوؤمتر �ل�صحفي، 

104
وغ�صب �الأ�صدقاء وحّملو� عز�م �مل�صوؤولية“.

م�رشوع  على  )كابينت(،  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  �صادق   •
من  دوالر(،  مليون   138.8 )نحو  �صيكل   502,697,000 خ�صم  لـ“�إ�رش�ئيل“،  يتيح  قانون 

كرو�تب  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حتوله  �ملبلغ  هذ�  �أّن  و�أ�صار  �لفل�صطينية.  �ل�رش�ئب  �أمو�ل 

كحلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  و�أمر  �لفل�صطينيني.  و�ملعتقلني  �ل�صهد�ء  لعائالت 

105
بتنفيذ �لقر�ر ب�صكل فوري.
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�حلي  وتطوير  �إعمار  �إعادة  بـ“�رشكة  ت�صمى  ما  �أن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت   •
 The Company for the Reconstruction and �لقد�ص  يف  �لقدية  �لبلدة  يف  �ليهودي 

Development of the Jewish Quarter in the Old City of Jerusalem“، تنفذ م�صاريع 

��صتيطانية، جرى ر�صد ميز�نية لها تزيد عن 200 مليون �صيكل )نحو 55.2 مليون دوالر(. 

ولفتت �ل�صحيفة �إىل �أنه يجري يف هذه �الأثناء تنفيذ م�صاريع ��صتيطانية، بينها: م�صعد حائط 

106
�ملبكى، وقرية جميلة، ومتحف �حلي �لهوريدياين، وف�صيف�صاء �أور�صليم.

من  �صنو�ت  ثماين  “بعد  �إيبيي:  مايكل  �أمانيا  �صورية  يف  �الأونرو�  وكالة  �صوؤون  مدير  قال   •
�أحد �جلماعات �الأكرث عر�صة للمخاطر يف �صورية  �إن الجئي فل�صطني ما يز�لون  �ل�رش�ع، 

107
ولديهم �حتياجات �إن�صانية هائلة“.

حذّر �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني، يف بيان له، من تد�عيات حتالف دول عربية مع “�لعدو   •
�ملحتل )�إ�رش�ئيل(“، بدعوى مو�جهة �إير�ن، م�صدد�ً على �أن “�مل�صتهدف �حلقيقي هو �لق�صية 

108
�لفل�صطينية“.

زيارة   Mateusz Morawiecki مور�فيت�صكي  ماتيو�ص  �لبولندي  �لوزر�ء  رئي�ص  �ألغى   •
�لتي   ،Visegrád Group في�صغر�د  جمموعة  قمة  حل�صور  مقررة  كانت  لـ“�إ�رش�ئيل“، 

ت�صم �أربع دول هي بولند�، و�ملجر، و�صلوفاكيا، و�لت�صيك؛ و�لتي كانت مقررة �أن ُتعقد يف 

2019/2/19 يف �لقد�ص، وفق �ملتحدثة با�صم �حلكومة �لبولندية لوكالة �ل�صحافة �لفرن�صية. 

بوزير  �لقمة  هذه  يف  “�صتُمثل  بولند�  باأن  هاتفياً  �الإ�رش�ئيلي  نظريه  �لوزر�ء  رئي�ص  و�أبلغ 

�خلارجية“. و�أ�صارت �ملتحدثة �إىل �أن هذ� �لقر�ر مرتبط مبا ن�صب �إىل نتنياهو من ت�رشيحات 

109
حول تعاون �لبولنديني مع �لنازيني يف �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية.

�أكد خو�ن غو�يدو، رئي�ص �جلمعية �لوطنية �لفنزويلية، وزعيم �ملعار�صة، �لذي �أعلن نف�صه   •
رئي�صاً موؤقتاً للبالد، يف حديث لتلفزيون “�لعربي“، عدم نيته �لذهاب نحو تغيري يف �صيا�صة 

110
فنزويال جتاه �لق�صية �لفل�صطينية.

االإثنني، 2019/2/18

�أعادت �رشطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي فتح بو�بات �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، بعد �إغالق ��صتمر   •
الأكرث من �صاعة، و�صهد �عتد�ء من قبل �ل�رشطة على �مل�صلني وموظفي �الأوقاف �الإ�صالمية 

111
يف �لقد�ص، و�عتقال عدد منهم بينهم �ل�صيخ ر�ئد دعنا �أحد خطباء �مل�صجد �الأق�صى.
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�لر�حل  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  م�صت�صاري  �أحد  �رشيف،  �أبو  ب�صام  �لفل�صطيني  �لقيادي  قال   •
يا�رش عرفات، يف حو�ر مع تلفزيون �آي و�ن تي يف A ONE TV، �إن “ذهاب �لفل�صطينيني 

�إىل �أو�صلو كان خطاأ كبري�ً“، وهو مبثابة “�لكمني“ �لذي ن�صبه �الإ�رش�ئيليون لهم. وبح�صب 

�أبو �رشيف، فاإن �أ�صخا�صاً قامو� بتزييف �حلقائق ليا�رش عرفات. وحتدث �أبو �رشيف عن 

112
حادثة ت�صميم يا�رش عرفات، قائالً �إن �ل�صّم د�ّص له يف معجون �الأ�صنان �خلا�ص به.

يف  تو�فقت  �لف�صائل  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •
�إ�صافة  ومتت  فيه،  تالعبت  فتح  حركة  �أن  �إال  �حلو�ر�ت،  بعد  بيان  �إ�صد�ر  على  مو�صكو 

م�صطلحات “�لدولة �لفل�صطينية على �أر��صي �لـ 67، و�لقد�ص �ل�رشقية“. و�صدد �أبو مرزوق، 

�حلو�ر.  الإف�صال  فتح  لدى  مبيتة  نية  هناك  كان  �أنه  على  �الأق�صى  لقناة  ت�رشيحات  خالل 

وقال: “رف�صنا �صفقة �لقرن، و�أكدنا على �أن �لقد�ص �ملوحدة هي عا�صمة فل�صطني“. و�أكد 

�أن حما�ص �صتتفاهم مع �جلانب �مل�رشي، حول �ال�صتمر�ر يف نو�ياهم باحلو�ر حول وحدة 

113
�ل�صعب �لفل�صطيني ودعوة �لف�صائل.

وقّعت وزيرة �القت�صاد �لوطني �لفل�صطيني، عبري عودة، ووزير �لتجارة �لدولية �لبيطاين   •
ليام فوك�ص Liam Fox، �تفاقية �ل�رش�كة �لتجارية و�ل�صيا�صية �ملوؤقتة بني �ل�صلطة �لوطنية 

حال  يف  �ملن�صاأ،  قو�عد  حول  �مل�صرتكة  �الإعالنات  �إىل  �إ�صافة  �ملتحدة،  و�ململكة  �لفل�صطينية 

�التفاقية  “�صت�صمح  عودة:  �لوزيرة  وقالت  �الأوروبي.  �الحتاد  من  �ملتحدة  �ململكة  خروج 

و�لتي  جمركية،  تعرفة  بدون  �لبيطانية  �الأ�صو�ق  �إىل  بالو�صول  �لفل�صطينية  لل�رشكات 

114
بدورها �صتدعم �القت�صاد �لفل�صطيني“.

للرئي�ص حممود  �هلل، تو�صية  لها يف ر�م  �ملركزية حلركة فتح، خالل �جتماع  �للجنة  قدمت   •
�ملقا�صة  �أمو�ل  من  و�الأ�رشى  �ل�صهد�ء  رو�تب  باقتطاع  �الإ�رش�ئيلي  �لقر�ر  برف�ص  عبا�ص، 

�ل�صهد�ء  رو�تب  �أن  موؤكدة  منها،  مبلغ  �أي  خ�صم  حال  يف  ��صتالمها  وعدم  �لفل�صطينية، 

115
و�الأ�رشى لن مت�ص مهما كانت �ل�صغوط �الإ�رش�ئيلية.

دول  �صيا�صة  يف  جوهرياً  تغري�ً  هناك  �إن  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
عربية و�إ�صالمية يف �ملنطقة. و�أ�صاف نتنياهو، بح�صب بيان ملكتبه: “تتمحور �صيا�صة هذه 

�ملتطرفة“.  �الإ�صالمية  وللتيار�ت  الإير�ن  �لت�صدي  م�صاألة  حول  حالياً  ي�صمها(  )مل  �لدول 

�مل�صمار خالل موؤمتر  �لتي مّت حتقيقها يف هذ�  بـ“�الإجناز�ت“  و�أ�صاد نتنياهو مبا و�صفها 

116
و�ر�صو.
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�أعلنت وزيرة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �ل�صابقة ت�صيبي ليفني ��صتقالتها من �حلياة �ل�صيا�صية،   •
النتخابات  �لر�أي  ��صتطالعات  يف  تر�جعاً  )هتنوعا(  �حلركة  حزبها  �صجل  �أن  بعد  وذلك 

�لكني�صت يف 2019/4/9. وقالت ليفني �إن حزبها لن يخو�ص �النتخابات، وذكرت �أنها �صتحل 

117
�حلزب.

كلية  ت�صّم  �الأر�ص،  حتت  ع�صكرية  من�صاأة  �إقامة  خمطط  تنفيذ  �الحتالل  �صلطات  قررت   •
ع�صكرية جلي�ص �الحتالل يف منطقة عني كارم، �صمال غربي �لقد�ص �ملحتلة، وذلك بالقرب 

يعي�صون  �لذين  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  من  �الآالف  بع�رش�ت  �ملكتظة  �ل�صكنية  �الأحياء  من 

كلية  �صت�صمل  �لقاعدة �جلديدة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  و�أ�صافت �صحيفة  �ملناطق.  يف هذه 

�خلطة  �صتقام  بينما  م2،  �ألف   20 م�صاحة  تغطي  �الأر�ص  حتت  �أمنية  ومن�صاأة  للجي�ص، 

�ل�صمالية مل�صتعمرة كريات  �مل�صارف  �ألف م2( على   39( 39 دومناً  �الإجمالية على م�صاحة 

118
مناحيم �الإ�رش�ئيلية.

 Vladimir Putin �أعلن نائب وزير �خلارجية �لرو�صي، ومبعوث �لرئي�ص فالديري بوتني   •
زيارة  تاأجيل   ،Mikhail Bogdanov بوغد�نوف  ميخائيل  و�إفريقيا،  �الأو�صط  �ل�رشق  �إىل 

�إ�صعار  �لرو�صية حتى  �لعا�صمة  �إىل  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  رئي�ص �ملكتب 

119
�آخر.

�لكوجنر�ص  ع�صوة  جانب  �إىل  وقوفه  فيه  �أعلن  بياناً  �الأمريكي  �لفل�صطيني  �ملجل�ص  �أ�صدر   •
�الأمريكي �إلهان عمر، ودعمه لها يف وجه �حلملة �ل�رش�صة �لتي تتعر�ص لها من قبل �للوبي 

�ل�صهيوين يف �لواليات �ملتحدة. وقال �ملجل�ص �إنه يثمن �ن�صمامها �إىل جانب قادة �آخرين من 

�الأقلية �الأفرو�أمريكية يف �لوقوف �إىل جانب �حلّق �لفل�صطيني، وذلك متا�صياً مع تر�ث طويل 

حتّمل  �أمريكية  خارجية  ب�صيا�صة  و�ملطالبة  �لفل�صطينيني،  حلقوق  �ل�صود  �لقادة  دعم  من 

120
“�إ�رش�ئيل“ �مل�صوؤولية عن �نتهاكات حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية.

�أعلن وزير �الأوقاف و�ل�صوؤون و�ملقد�صات �الإ�صالمية �الأردين عبد �لنا�رش �أبو �لب�صل، عن   •
جميع  �أن  �الأردين  �لوزير  وذكر   .18 �إىل  ع�صو�ً   11 من  �لقد�ص  يف  �الأوقاف  جمل�ص  تو�صيع 

�لعلماء �ملعتبين و�ل�صخ�صيات ذ�ت  �لقد�ص، ومن  �أع�صاء جمل�ص �الأوقاف �جلديد هم من 

121
�خلبة يف هذ� �ل�صاأن.
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الثالثاء، 2019/2/19

�صادقت بلدية �الحتالل يف �لقد�ص على خمطط ��صتيطاين ي�صمل م�صاريع �إ�صكانية وجتارية   •
الأهد�ف   

2
م  23,576 بناء  �إىل  �إ�صافة  �ملدينة،  �أرجاء  يف  ��صتيطانية  وحدة   4,416 بناء  عب 

122
 تخ�ص�ص للتجارة.

2
�لت�صغيل و�لعمل، و4,253 م

�لت�صعيد  “�إن  ع�رش�وي:  حنان  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قالت   •
�أخالقي  و�لال  �لقانوين  غري  �أمريكا  العرت�ف  حقيقة  ترجمة  هو  �لقد�ص،  يف  �الإ�رش�ئيلي 

بالقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل، ونقل �صفارتها �إليها، ودعمها �ملطلق حلكومة نتنياهو �ملتطرفة، 

123
�لتي ت�صعى �إىل جّر �ملنطقة �إىل حرب دينية ب�صكل ممنهج ومدرو�ص“.

�أعلن وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطيني مفيد �حل�صاينة، خالل موؤمتر �صحفي،   •
عن �إجناز ما ن�صبته 93% من �إعادة �إعمار �ملنازل �ملدمرة يف �لعدو�ن على قطاع غزة �صيف 

2014، م�صري�ً �إىل �أن �إجمايل �ملبالغ �ملالية �لتي و�صلت لعملية �إعادة �الإعمار مل تتجاوز %38 

من �إجمايل �لتعّهد�ت �لدولية. كما مّت تقدمي �إغاثات عاجلة وبدل �إيجار للمت�رشرين بقيمة 90 

124
مليون دوالر، عد� �إيو�ء 1,200 �أ�رشة يف �لكرفانات.

قال �لقيادي يف حركة �جلهاد خ�رش حبيب: “�إن حركة فتح ال تريد الأي ف�صيل معار�صتها“،   •
مو�صكو.  لقاء�ت  ختام  منذ  حركته  مهاجمة  يف  فتح  قياد�ت  ��صتمر�ر  ��صتهجانه  عن  معب�ً 

و�أو�صح حبيب، يف ت�رشيح لفل�صطني �أون الين، �أن حركة �جلهاد متم�صكة بروؤ�ها �ل�صيا�صية 

125
�لتي عبت عنها بو�صوح يف مو�صكو فيما يتعلق مبلف �مل�صاحلة �أو ملف منظمة �لتحرير.

 Sayeret متكال  �صيريت  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �خلا�صة  �الأركان  هيئة  د�ئرة  قائد  قدم   •
Matkal ��صتقالته، على خلفية عملية �لت�صلل �لفا�صلة لوحدة �إ�رش�ئيلية خا�صة �رشقي قطاع 

غزة يف 2018/11/11. وذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �أنه �أول قائد لـ“�صيريت 

126
متكال“ ي�صتقيل منذ 23 عاماً.

بينت معطيات جديدة لد�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، �أن �لقد�ص حتتل �ملكان �الأول من   •
حيث حجم �لهجرة �ل�صلبية، حيث �أن عدد �ملغادرين للمدينة يزيد عن عدد �ملهاجرين �إليها. 

وتبني �أنه حتى نهاية 2017، كان ميز�ن �لهجرة �صلبياً يف �لقد�ص مبا جمموعه 6,008، �إذ �إنه 

127
�نتقل لل�صكن يف �لقد�ص 11,090 �صخ�صاً، وغادرها 17,098 �صخ�صاً �إىل بلد�ت �أخرى.

219 �صهيد�ً،  �أكدت موؤ�ص�صات تعنى ب�صوؤون �الأ�رشى �أن عدد �صهد�ء �حلركة �الأ�صرية بلغ   •
باإطالق  �لتعذيب، و7  �لعمد، و74 نتيجة  �لقتل  �لطبي، و78 نتيجة  �الإهمال  60 جر�ء  منهم 
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�لنار �صوبهم. وذكرت �ملوؤ�ص�صات يف تقرير �صحفي �أن عدد �الأ�رشى �ملر�صى يف �ل�صجون 

128
بلغ 750 �أ�صري�ً و�أ�صرية.

�أكد �جتماع وزر�ء خارجية ت�صع دول عربية و�أوروبية، يف مبادرة �أطلقها وزير �خلارجية   •
�الإيرلندية  �لعا�صمة  يف  �أعماله  ختام  يف   ،Simon Coveney كوفيني  �صايون  �الإيرلندي 

دبلن، على مركزية �لق�صية �لفل�صطينية ومبد�أ حّل �لدولتني. كما �أكد �لوزر�ء على موقفهم 

�لد�عم حلّل �صامل للق�صية �لفل�صطينية، مع مر�عاة �حلقوق �ل�رشعية وتطلعات “�ل�صعبني“، 

حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �حلرية و�إقامة دولته �مل�صتقلة، وحّق “�إ�رش�ئيل“ باالأمن و�لقبول 

129
يف منطقة �ل�رشق �لو�صط.

قال م�صوؤول �أمريكي، طلب عدم �لك�صف عن هويته، �إن �لقن�صلية �لعامة للواليات �ملتحدة يف   •
�لقد�ص، �لتي تخدم �لفل�صطينيني، �صيتم دجمها يف �ل�صفارة �الأمريكية �جلديدة يف “�إ�رش�ئيل“ 

130
يف �لر�بع �أو �خلام�ص من �آذ�ر/ مار�ص 2019، و�صينتهي عنده و�صع �لقن�صلية �لعامة.

مبخ�ص�صات  عالقة  لها  �لتي  �الأمو�ل  باقتطاع  “�إ�رش�ئيل“  قر�ر  �الأوروبي  �الحتاد  رف�ص   •
�لفل�صطينية، و�أكد �ملتحدث با�صم �الحتاد �صادي  �ل�صهد�ء و�الأ�رشى من عائد�ت �ل�رش�ئب 

�حرت�ماً  وذلك  �لقر�ر،  عن  للرت�جع  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  على  �ل�صغط  مو��صلة  عثمان 

131
لالتفاقيات �ملوقعة بني �جلانبني.

ق�صائية  دعوى  يف  �لنظر  �الأمريكية،  كولومبيا  مقاطعة  د�ئرة  �ال�صتئناف،  حمكمة  �أعادت   •
 Sheldon Adelson �أديل�صون  �صيلدون  �مللياردير  لتحميل  ي�صعون  فل�صطينيون  �أقامها 

�مل�صوؤولية عن جر�ئم حرب  لـ“�إ�رش�ئيل“،  �ملوؤيدين  �آخرين من  30 مدعياً عليهم  و�أكرث من 

مزعومة ودعم �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية. ويف قر�ر �أيده ق�صاة �ملحكمة �لثالثة، قالت �ملحكمة 

�إن قا�صية �حتادية باإحدى �ملحاكم �جلزئية �أخطاأت حينما خل�صت يف �آب/ �أغ�صط�ص 2017 �إىل 

132
�أن جميع مز�عم �ملدعني تثري ت�صاوؤالت �صيا�صية ال يكن �لبت فيها يف �ملحاكم �الأمريكية.

االأربعاء، 2019/2/20

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حكومة  قر�ر  �أن  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد   •
كل  من  و��صح  ل  وَتنَ�صُّ باري�ص،  �تفاق  نع�ص  يف  �الأخري  �مل�صمار  هو  �أمو�لنا،  “قر�صنة 
�تفاق  ولي�ص  بيننا،  �ملوقعة  �التفاقات  كل  ت�صتبيح  �إ�رش�ئيل  �أن  ويعني  �ملوقعة،  �التفاقات 

ن�صتلم  لن  �أننا  ونوؤكد  �لظامل،  �لقر�ر  هذ�  و�إد�نة  “رف�ص  عبا�ص  و�أعلن  فقط“.  باري�ص 

 �الأمو�ل منقو�صة قر�صاً و�حد�ً“. وفيما يتعلق بحو�ر�ت مو�صكو، �صدد عبا�ص على �لتم�صك
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مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ممثالً �رشعياً ووحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني، و“من ال يوؤمن بها 

كما ح�صل يف مو�صكو، من بع�ص �لتنظيمات، فليبق يف �خلارج، ولن نتعامل معه، و�أنا �أقول 

با�صمي وبا�صم �ملنظمة وبا�صم فتح، لن نلتقي مع هوؤالء، �لذين ي�صككون مبنظمة �لتحرير 

133
كممثل �رشعي ووحيد، �أو ال يقبلون بها، �أو يرف�صون هذ� �أو ذ�ك“.

�الإن�صان  حقوق  لد�ئرة  ��صت�صارية  جلنة  ت�صكيل  عن  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �أعلنت   •
و�ملجتمع �ملدين، مكّونة من ممثلني عن موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان و�ملجتمع �ملدين ونقابتي 

غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  فل�صطينية  �عتبارية  و�صخ�صيات  و�ل�صحفيني،  �ملحامني 

134
بهدف تقدمي �مل�صورة للد�ئرة يف كل ما يتعلق بق�صايا حقوق �الإن�صان يف �لوطن و�ل�صتات.

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح وع�صو �لوفد �لفل�صطيني �إىل �صورية توفيق �لطري�وي   •
و�أو�صح  فل�صطينياً.  ف�صيالً   14 بـ  كذلك  و�لتقى  �ل�صوريني،  بامل�صوؤولني  �لتقى  �لوفد  �إن 

�لطري�وي �أن و�صع خميم �لريموك ماأ�صاوي وكارثي، وهناك ركام بحاجة �إىل �أ�صهر طويلة 

�جلانب  �أن  مبيناً  كامل،  ب�صكل  مدمرة  �ملخيم  يف  �لتحتية  �لبنى  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  الإز�لته، 

�ل�صوري يدر�ص �إمكانية �إعادة بناء �لبنى �لتحتية يف �ملخيم، لكن �مل�صاألة حتتاج وقتاً طويالً 

135
الإعماره.

حذّر �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف   •
من �أن “�آفاق �ل�صالم �لد�ئم تتال�صى يوماً بعد �الآخر، فيما يتنامى �لعنف و�لتطرف“، يف ظّل 

��صتمر�ر تنامي �لتحديات �الإن�صانية و�الأمنية و�ل�صيا�صية يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا 

يف ذلك “�لقد�ص �ل�رشقية“. وقال مالدينوف، يف �إحاطته �أمام جمل�ص �الأمن �لدويل عب د�ئرة 

تليفزيونية من �لقد�ص، �إن �جلهود �لر�هنة ترّكز على منع �النهيار �القت�صادي و�الإن�صاين 

�الإ�رش�ئيليون  يعي�ص  �أن  يف  �صئيالً،  كان  و�إن  �الأمل،  على  و�حلفاظ  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف 

�ملجتمع  يف  ومتكاملتني  بهما  معرتف  دولتني  يف  �صالم  يف  جنب  �إىل  جنباً  و�لفل�صطينيون 

136
�الإقليمي و�لدويل.

بار  �آندي    Republican Partyالأمريكي عن �حلزب �جلمهوري� �لكوجنر�ص  تعهد ع�صو�   •
Andy Barr، و�آندي هاري�ص Andy Harris، باأن ال يُقدم �لرئي�ص دونالد تر�مب على طلب 

و�ملعروفة  لـ“�ل�صالم“،  خطته  يف  وذلك  �لغربية،  بال�صفة  �إ�رش�ئيلية  م�صتعمر�ت  �أي  �إخالء 

با�صم “�صفقة �لقرن“. وقال �لنائبان، يف �أثناء حديثهما ملجل�ص م�صتعمرة غو�ص عت�صيون، 

�صمال �خلليل: �إن “�أف�صل طريقة للم�صي قدماً من �أجل �ل�صالم و�الزدهار بالن�صبة لليهود 

137
و�لعرب هو �ملزيد من �لتنمية �ل�صناعية حيث يكن حتقيق �لتكامل ولي�ص �لف�صل“.
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اخلمي�س، 2019/2/21

�ملجل�ص  قر�ر�ت  بتنفيذ  �ملكلفة  �للجنة  �أن  �لعالول  حممود  فتح  حركة  رئي�ص  نائب  �أعلن   •
�ملركزي �لفل�صطيني قررت �تخاذ عدة خطو�ت ملو�جهة قر�ر “�إ�رش�ئيل“ بقر�صنة �الأمو�ل 

�لذهاب  �للجنة قررت كذلك  �أن  و�أكد  �الإ�رش�ئيلية.  �لب�صائع  بينها مقاطعة  �لفل�صطينية، من 

للمحاكم �لدولية ملحا�صبة “�إ�رش�ئيل“ على �رشقة �أمو�ل �ل�رش�ئب، �إ�صافة �إىل �تخاذ قر�ر�ت 

138
تتعلق باإعادة �لنظر يف كل �أ�صكال �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل“ على كافة �الأ�صعدة.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو: �إن “�نتخابات �لكني�صت �ملقبلة �صتكون   •
�صعبة للغاية، �لي�صار يتوحد و�صيحظى بدعم كامل من و�صائل �الإعالم حتى موعد �إجر�ء 

“جلب �لناخبني �إىل  �إىل  �النتخابات“. وطالب نتنياهو م�صوؤويل �لليكود بدفع كو�در �حلزب 

�ل�صناديق و�إقناعهم بعدم �إهد�ر �الأ�صو�ت، ومنعهم من �لت�صويت لالأحز�ب �ملهددة بعدم 

عبور ن�صبة �حل�صم، ودعوتهم للت�صويت لليكود �أوالً“، م�صدد�ً على �أن هناك خطر�ً يتهدد 

139
حكم �ليمني.

�الإ�رش�ئيلي �لكني�صت  يف  �النتخابات  على  �ملتناف�صة  �لقو�ئم  لتقدمي  �لر�صمية  �ملهلة  �نتهت   • 
�لـ 21، حيث �صتجري �النتخابات يف 2019/4/9، وتبني �أن �أربعني قائمة تتناف�ص على خو�ص 

بقائمتني  �النتخابات  �لعربية  �الأحز�ب  وتخو�ص  حزباً.  خم�صني  نحو  ت�صمل  �النتخابات 

منف�صلتني، بعد ف�صل مفاو�صات �إعادة توحيد �لقائمة �مل�صرتكة مبركباتها �الأربعة. وُقدمت 

�لعربية  و�حلركة  �لديوقر�طية  �جلبهة  متحالفتان،  قائمتان  �ملركزية،  �النتخابات  للجنة 

140
للتغيري من جهة، و�لتجمع �لوطني �لديقر�طي و�حلركة �الإ�صالمية من جهة �أخرى.

وت�صتقبل  ��صتقبلت،  �لوز�رة  �أن  �صهيب،  �أكرم  �للبناين  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �أكد   •
من  بف�صلهم  تدبري  �أي  هناك  يكون  �أن  نافياً  �لر�صمية،  �ملد�ر�ص  يف  �لفل�صطينيني  �لتالميذ 

يف  لبنان  يتحملها  �لتي  �ملالية  �الأعباء  من  �لرغم  على  �لر�هن،  �لوقت  يف  �لر�صمية  �ملد�ر�ص 

141
�لظروف �القت�صادية �ل�صعبة.

فر�صت حمكمة ليبية �أحكاماً م�صددة على �أربعة فل�صطينيني يف ق�صية عرفت �إعالمياً با�صم   •
“خلية حما�ص“، حيث ن�صبت لهم �ل�صلوع يف تهريب �صحنات �أ�صلحة �إىل حركة حما�ص عب 
ليبيا و�صيناء. و�صدرت بحقهم �أحكام ترت�وح ما بني 17 و22 عاماً. ووجهت لهم حمكمة يف 

طر�بل�ص ُتهم “ت�صكيل تنظيم �أجنبي �رشي على �الأر��صي �لليبية، وحيازة �ل�صالح، و�لتاآمر 

�لزيارة  “�لردع“ يف طر�بل�ص، ممنوعون من  �ملعتقلون يف �صجن  �لدولة“. ويقبع  �أمن  على 
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منذ �صهرين، ويتعر�صون للتنكيل �ليومي، فيما عّبت عائالت �ملعتقلني عن “خ�صيتها من 

�أن يتم ت�صليمهم �إىل �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية عب طرف ثالث“، منا�صدة كل �جلهات �ملخت�صة 

142
�رشورة �لتحرك لالإفر�ج عنهم.

دعا �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان David Friedman �إىل تعميق رو�بط   •
�الأعمال بني �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني ورجال �الأعمال �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية. وقال 

فريدمان، لرويرتز يف منتدى بالقد�ص لت�صجيع رو�بط �الأعمال بني �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني 

و�لفل�صطينيني �لذي ينعقد على مدى يومني مب�صاركة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، ورجال �أعمال 

دوليني، وعدد قليل من �لفل�صطينيني: “هناك فل�صطينيون كثريون يوّدون زيادة �مل�صاركة 

143
يف م�رشوعات جتارية مع �الإ�رش�ئيليني، ولديهم �حلّق يف �حل�صول على تلك �لفر�صة“.

لـ“معاد�ة  �لت�صدي   Emmanuel Macron ماكرون  �إيانويل  �لفرن�صي  �لرئي�ص  تعهد   •
وقال  �الإنرتنت،  على  �لكر�هية  جر�ئم  ملكافحة  جديد  قانون  �إعد�د  ذلك  يف  مبا  �ل�صامية“، 

كما  بلدنا،  يو�جه  �صنو�ت  “منذ  باري�ص:  يف  �ليهودية  للموؤ�ص�صات  ممثلني  �أمام  ماكرون، 

�ل�صامية،  معاد�ة  لظاهرة  عودة  تقريباً،  �لغربية  �لديوقر�طيات  وكل  �أوروبا  دول  جممل 

وتدهور �لو�صع �أكرث خالل �الأ�صابيع �الأخرية. معاد�ة �ل�صامية تقتل جمدد�ً يف فرن�صا منذ 

�لتحالف  �ل�صامية تبنّاه  “فرن�صا �صتطبّق تعريفاً ملعاد�ة  �أن  �صنو�ت“. و�صدد ماكرون على 

�لدويل لذكرى �ملحرقة“ ي�صمل معاد�ة �ل�صهيونية، م�صري�ً �إىل �أن بالده و�فقت مع �رشكائها 

144
�الأوروبيني على هذ� �لتعريف.

ك�صف �مل�صت�صار �الإعالمي لوكالة �الأونرو� عدنان �أبو ح�صنة لـ“�لقد�ص �لعربي“، عن وجود   •
خماوف كبرية من ظهور �الأزمة �ملالية �خلانقة �لتي تعاين منها منظمته، بعد �نق�صاء �صهر 

للمانحني  جديد  موؤمتر  لعقد  حالياً  جتري  ترتيبات  هناك  �إن  وقال   ،2019 �أبريل  ني�صان/ 

بالتن�صيق مع فرن�صا. و�أكد �أبو ح�صنة �أن �ل�صنة �حلالية بد�أت بعجز مايل قدره 360 مليون 

دوالر، هي �الأمو�ل �لتي �أوقفت �الإد�رة �الأمريكية دفعها ل�صالح �الأونرو� للعام �لثاين على 

145
�لتو�يل.

بياناً،   American Jewish Committee )AJC( �الأمريكية  �ليهودية  �للجنة  �أ�صدرت   •
ُيعّد  �لذي   ،Otzma Yehudit يهوديت  عوت�صما  حزب  دخول  من  خ�صيتها  عن  فيه  �أعربت 

��صتن�صاخاً حلزب �جلبهة �ليهودية �لقومية The Jewish National Front، �لذي �أقيم �صنة 

 Meir Kahane لتي �أ�ص�صها مئري كهانا� ،Kach 2006، و�لذي متتد جذوره �إىل حركة كاخ

يف �صبعينيات �لقرن �ملا�صي، �إىل �لكني�صت و�إىل �الئتالف �حلكومي. ويف 2019/2/22 �أعلنت 
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 American Israel Public Affairs )�أيباك(  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  جلنة 

يف  �أيباك  وقالت  �الأمريكية،  �ليهودية  �للجنة  لبيان  تاأييدها  عن   ،Committee )AIPAC(

يف  باأع�صاء  مبوجبها  نلتقي  ال  �الأمد  طويلة  �صيا�صة  “لدينا  تويرت:  على  لها  على  تغريدة 

146
حركات عن�رشّية ت�صتحّق �لنقد“.

اجلمعة، 2019/2/22

�مل�صجد  من  �ل�رشقية  �جلهة  يف  �لرحمة  باب  وم�صلى  مبنى  باب  فتح  �مل�صلون  ��صتطاع   •
�الأق�صى �ملبارك، �لذي �أغلقه �الحتالل منذ �صنة 2003، و�أدى �ل�صالة يف �مل�صجد �أكرث من 60 

147
�ألف م�صل، بالرغم من كل �إجر�ء�ت �الحتالل �مل�صددة يف �لقد�ص.

فل�صطينياً   41 و�إ�صابة  فل�صطيني،  طفل  ��صت�صهاد  عن  غزة،  قطاع  يف  طبية  م�صادر  �أعلنت   •
بالر�صا�ص �حلي، بينهم ثالثة جروحهم خطرية، و�أ�صيب �لع�رش�ت باالختناق، خالل قمع 

148
قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للم�صري�ت �ل�صلمية �الأ�صبوعية �رشق قطاع غزة. 

ذكر موقع حد�صوت 24 �لعبي، �أن حركة حما�ص �أطلقت �أربعة �صو�ريخ �صوب �لبحر، يف   •
149

�إطار �لتجربة و�لتدريب �لتي تقوم بها �حلركة ب�صكل م�صتمر.

قال ممثل حركة حما�ص يف لبنان، �أحمد عبد �لهادي يف مقابلة مع �الأنا�صول، �إن �لفل�صطينيني   •
توطني  رف�ص  على  تن�ص  �حلريري  �صعد  حكومة  )خطة(  بيان  على  فقرة  �إ�صافة  متنو� 

�لفل�صطينية  �لعالقات  �أن  �إىل  �لهادي  عبد  �أ�صار  كما  �لعودة.  بحّق  و�لتم�صك  �لفل�صطينيني 

�أن تكون  مع �لدولة �للبنانية تقت�رش �ليوم على �الأجهزة �الأمنية �للبنانية فقط، بينما نريد 

خميمات  حول  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  تخفيف  �إىل  �للبنانية  �حلكومة  د�عياً  �صاملة،  �لعالقة 

150
�لالجئني �لفل�صطينيني.

لبولند�، بعدما  �العتذ�ر  كات�ص  �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل  باأعمال وزير �خلارجية  �لقائم  رف�ص   •
وجّه �إىل �لبولنديني �تهامات مبعاد�ة �ليهود يف ق�صية �ملحرقة يف �حلرب �لعاملية �لثانية. وقال 

كات�ص، يف هذه �لت�رشيحات: “�إن �لبولنديني ير�صعون معاد�ة �ليهود مع حليب �أمهاتهم“، 

�لتلفزيون  �لنازيني“. وقال كات�ص، لقناة  �لبولنديني تعاونو� مع  “عدد�ً من  �أن  م�صدد�ً على 

�بن  وب�صفتي  �ملحرقة  عا�صا  و�أبي  �أمي  قلته.  �صيء  �أي  على  نادماً  “ل�صت   :“13“ �خلا�صة 

151
ناجني منها يجب علّي قول �حلقيقة“.
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�آدم  �الإ�رش�ئيلي �جلديد رون  �ل�صفري  �أول �صفارة لها يف رو�ند�، وقال  “�إ�رش�ئيل“  �فتتحت   •
هذ�  “لدى   :Paul Kagame كغامي  بول  �لرو�ندي  �لرئي�ص  مع  �جتماع  بعد   ،Ron Adam
152

�لبلد �لكثري من �أوجه �لت�صابه مع دولة �إ�رش�ئيل، ويوفر �إمكانية كبرية للتعاون �ملتبادل“.

�أعلنت وكالة �الأونرو� تلقيها تبعاً مالياً بقيمة 23 مليون دوالر من �حلكومة �ليابانية؛ لدعم   •
153

�أن�صطتها.

منذ  �حل�صار  وك�رش  �لعودة  م�صري�ت  �صهد�ء  عدد  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �مليز�ن  مركز  �أفاد   •
�نطالقتها يف 2018/3/30، بلغ 267 �صهيد�ً. وبح�صب �ملركز، فاإن 11 �صهيد�ً ما تز�ل �صلطات 

 40 �ل�صهد�ء،  بني  من  �أن  �ملركز  و�أ�صار  �أطفال.  ثالثة  بينهم  بجثامينهم،  حتتفظ  �الحتالل 

�أ�صيب  �إىل �صيدتني و�صحفيني. فيما  باالإ�صافة  �الإعاقة،  طفالً، و3 م�صعفني، و8 من ذوي 

14,673، من بينهم 3,128 طفالً، و653 �صيدة، و171 م�صعفاً، و148 �صحفياً، وذكر �ملركز 

1,433 طفالً، و151  �إ�صابة بالر�صا�ص �حلي، من بينهم   7,750 �أنه من بني �مل�صابني كان 

154
�صيدة.

ال�صبت، 2019/2/23

غرّد ح�صني �ل�صيخ، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ووزير �ل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطينية،   •
على تويرت: “حركة حما�ص ت�صتمر يف جتاوز كل �خلطوط �حلمر�ء، وتذهب بعيد�ً يف ت�صاوقها 

مع �ملتاآمرين، وهذ� �صوف يدفعنا التخاذ قر�ر�ت و�إجر�ء�ت حول م�صتقبل وجود حما�ص 

على �ل�صاحة �لفل�صطينية، وحتديد موقف ُتبنى عليه ��صرت�تيجية جديدة يف �لتعامل معها، 

155
ومع وجودها“.

رئي�ص  برحيل  طالبت  غزة،  مدينة  يف  �ل�رش�يا  �صاحة  يف  تظاهرة  �ل�صعبي“  “�حلر�ك  نظم   •
عدة  يف  تظاهر�ت  فتح  حركة  ن�صطاء  نظم  وباملقابل،  عبا�ص.  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

يف  �صعبنا  �أبناء  “�إن  �صيف:  �أبو  عاطف  �حلركة  با�صم  �ملتحدث  وقال  غزة،  قطاع  يف  مناطق 

لكل  ورف�صاً  للرئي�ص،  تاأييد  ووقفات  تظاهر�ت  يف  خرجو�  جلنوبه  �صماله  من  غزة  قطاع 

156
�لدعو�ت �لتي تت�صاوق مع رغبات و�صيا�صات وخطط دولة �الحتالل وحلفائها“.

االأحد، 2019/2/24

�أي  �أو عن  “�صفقة �لقرن“،  �إن �حلديث عن  قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص،   •
خطة ال ت�صتند �إىل قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، لن يكتب لها �لنجاح، ما د�م ال ينتج عنها دولة 
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كلمته  و�أكد عبا�ص، يف  لها.  �ل�رشقية“ عا�صمة  �صيادة، و“�لقد�ص  فل�صطينية م�صتقلة وذ�ت 

�أن حماوالت  �ل�صيخ �مل�رشية،  �ملنعقدة يف مدينة �رشم  �الأوىل  �الأوروبية  �لعربية  �لقمة  �أمام 

�الإد�رة �الأمريكية و�حلكومة �الإ�رش�ئيلية تطبيع عالقاتها مع �لدول �لعربية و�الإ�صالمية، لن 

جتلب �ل�صالم و�الأمن لـ“�إ�رش�ئيل“، موؤكد�ً �أن تطبيق �ملبادرة �لعربية كما وردت �صنة 2002، 

157
�لطريق �لوحيد لتحقيق �ل�صالم.

�لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية  �لعنا�رش  �إن  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  يف   12 �لقناة  قالت   •
�عتقلت خلية من حركة حما�ص تتكون من �صتة �أفر�د من نابل�ص، خططو� لتنفيذ عمليات �صّد 

�أهد�ف �إ�رش�ئيلية. وزعمت �لقناة �أن �خللية موجهة من حما�ص يف غزة ولبنان، وتلقت دعماً 

158
مقد�ره 50 �ألف دوالر ل�رش�ء �أ�صلحة وت�صنيع �أحزمة نا�صفة.

�رشع جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي باإجر�ء “مناورة ع�صكرية“ ب�صكل مفاجئ، �صملت فح�ص   •
جاهزية قو�ته ل�صيناريوهات قتالية يف قطاع غزة. وقال �ملتحدث با�صم جي�ص �الحتالل �إن 

159
�ملناورة �لع�صكرية ت�صارك فيها قو�ت �مل�صاة، و�ملدرعات، و�ملدفعية، و�صالح �جلو.

ذكرت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“، �أن رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي، �أفيف   •
�ملقبلة.  �حلرب  يف  “�لن�رش“  لتحقيق  و��صحة  خطة  و�صع  �جلي�ص  قيادة  من  طلب  كوخايف 

حتت   2019 مار�ص  �آذ�ر/  خالل  عمل  ور�صة  عقد  قرر  كوخايف  فاإن  �ل�صحيفة،  وبح�صب 

عنو�ن “ور�صة �لن�رش Victory Seminar“، م�صريًة �إىل �أنه مّت ت�صكيل عدة طو�قم ملحاولة 

�أي  �ملقبلة، و�صّد  “�نت�صار“ �جلي�ص يف �حلرب  �إىل مفاهيم و��صحة ب�صاأن طريقة  �لو�صول 

160
ثغر�ت لتحقيق “�لن�رش“.

االإثنني، 2019/2/25

�أعلنت �رش�يا �لقد�ص �جلناح �لع�صكري حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، عن تطوير �صاروخ جديد   •
ودقيق، قالت �إنه “قادر على �لو�صول من قطاع غزة �إىل تل �أبيب، ونتانيا وحتى �إنه يكن �أن 

ي�صل �إىل �أبعد من ذلك“، مهددة بتحويل �ملدن �الإ�رش�ئيلية �إىل “جحيم“ يف �أي مو�جهة مقبلة. 

161
وجاء �إعالن �حلركة يف فيلم بثته قناة تلفزيونية �إير�نية.

عبا�ص،  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  باأن  فتح  قياد�ت  من  �صعبنا  “�إيهام  �إن  حما�ص  حركة  قالت   •
على  ينطلي  ال  وكذب  تدلي�ص  �لقرن،  �صفقة  ملو�جهة  معركة  ويخو�ص  ل�صغوط  يتعر�ص 

“حماولة  �أن ذلك  �لقانوع،  �للطيف  �أحد“. وعدّت حما�ص، على ل�صان �ملتحدث با�صمها عبد 

لتجميل موقفه �ملت�صاوق مع �صفقة �لقرن، وف�صل قطاع غزة عن �ل�صفة“. و�أ�صار �لقانوع 
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قطاع  �صّد  �النف�صالية“  و�إجر�ء�ته  “�لعقابية  عبا�ص  خطو�ت  �أن  �إىل  �صحفي،  ت�رشيح  يف 

162
غزة، و�لعد�ء �ملتو��صل للف�صائل يبهن ويوؤكد ذلك.

قال نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول، �إن حركة حما�ص ت�صطف �إىل جانب “�إ�رش�ئيل“   •
على  �لعالول  و�صدد  عبا�ص.  حممود  �لرئي�ص  ��صتهد�ف  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات 

�أن حما�ص  �إدر�ك  �رشورة  �إىل  م�صري�ً  �لتحرير،  ملنظمة  بديل  هناك  يكون  �أن  يكن  ال   �أنه 

�لـ 15 مليون �لتي مترر لها �صهرياً ال تاأتي دون ثمن، فهي تاأتي بتعليمات �أمريكية لتحقيق 

هدفني؛ �لهدف �الأول �إر�حة “�إ�رش�ئيل“، ويوؤّكد هذ� مطالبة �ملندوب �لذي قدم لهم �الأمو�ل 

بتهدئة �الأو�صاع، �أما �لهدف �لثاين فهو �إيجاد �أزمة لل�صلطة و�لقيادة. وك�صف �لعالول عن 

عرو�ص مالية من عدة دول، بعد قر�صنة تل �أبيب �أمو�ل �ل�صعب �لفل�صطيني، �إال �أن �لقيادة 

رف�صت هذه �لعرو�ص �مل�رشوطة بعد �أن قالت لنا: “�صنعطيكم �أمو�الً، ولكن ب�رشط حتديد 

163
�أ�صماء �مل�صتفيدين من هذه �الأمو�ل ب�صكل م�صبق“.

�أبي�ص   – �أزرق  قائمة  يف  �لر�بع  و�ملر�صح  �الأ�صبق،  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  قال   •
�أ�صكنازي  Kahol Lavan )حتالف ي�ص عتيد و“مناعة الإ�رش�ئيل“(، غابي  )كاحول الفان( 

Gabi Ashkenazi، �إنه يجب و�صع حدود لـ“�إ�رش�ئيل“، مع �لتاأكيد على ��صتمر�ر �صيطرة 

�إىل حتديد �حلدود، وخا�صة  �أن ن�صعى  “يجب  �أ�صكنازي  �الحتالل على غور �الأردن وقال 

“و�صعاً  �عتبه  �لذي  �الأمر  �جلمهور“،  ن�صف  �إال  للجي�ص  فيه  يتجند  ال  �لذي  �لو�صع  يف 

خطري�ً“. وقال “ي�صاألونني كل �لوقت ما �إذ� كنت �إىل جانب دولة و�حدة �أو دولتني، و�أنا �أرّد 

164
د�ئماً: �أنا مع دولة �إ�رش�ئيل“.

ك�صف م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن، يف لقاء خا�ص مع   •
موقع �صكاي نيوز Sky News �لعربية، عن �أبرز مبادئ “خطة �ل�صالم“ �خلا�صة مبنطقة 

�أهمية  �إىل  كو�صرن  و�أ�صار  و�الحرت�م“.  “�حلرية  على  تركز  �أنها  مبيناً  �الأو�صط،  �ل�رشق 

�حلفاظ على �رشية �لكثري من تفا�صيل “خطة �ل�صالم“. وبنّي �مل�صوؤول �الأمريكي �أن �لو�صع 

�لذي يتم �لتفاو�ص ب�صاأنه “مل يتغري كثري�ً“ خالل �ل�صنو�ت �لـ 25 �الأخرية، و�أو�صح: “ما 

حاولنا فعله هو �صياغة حلول تكون و�قعية وعادلة لهذه �لق�صايا يف عام 2019، من �صاأنها 

165
�أن ت�صمح للنا�ص بعي�ص حياة �أف�صل“.

“ت�صكل خطر�ً  “�صفقة �لقرن“ �الأمريكية  ر�أى وزير �لتعليم �الإ�رش�ئيلي، نفتايل بينيت، �أن   •
رئي�صاً وفورياً على �إ�رش�ئيل“ وتهدد وجودها. و�أ�صاف بينيت، يف بيان �صدر عن مكتبه، �أن 

“�صفقة �لقرن“ �صتوؤدي �إىل �إقامة دولة فل�صطينية، وذلك �صيهدد وجود “�إ�رش�ئيل“، بح�صب 
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“�الأمريكيني  �أن  بينيت  وتابع  �الإ�رش�ئيلية.  �أحرنوت  يديعوت  ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع 

بعدها  و�صيتم   ،6 رقم  �لطريق  على  فل�صطينية  دولة  �إقامة  �إىل  �ملقبلة  �حلكومة  �صيدفعون 

166
تق�صيم �لقد�ص بيننا وبني �لفل�صطينيني“.

باإنفاذ قر�ر حمكمة �الحتالل  �أو�مر  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �أ�صدر رئي�ص �حلكومة   •
من  �إغالقه  و�إعادة  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد  �لتابع  �لرحمة،  باب  م�صلى  ب�صاأن  �ل�صادر 

و�ملقد�صات  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  جمل�ص  مع  ت�صويات  دون  حمتوياته،  من  و�إخالئه  جديد 

�لتلفزيون �لر�صمي �الإ�رش�ئيلي  �أورد  �الإ�صالمي يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة، وذلك بح�صب ما 

�ل�صاأن،  هذ�  حول  موقفها  �الأردن  �إىل  نقلت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �إىل  �لقناة  و�أ�صارت  )كان(. 

167
و�أخطرتها بنيتها �إغالق �مل�صلى.

قال خطيب �مل�صجد �الأق�صى �ل�صيخ عكرمة �صبي، �إن �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �الأخرية، بحّق   •
�مل�صجد �الأق�صى، وباب �لرحمة، “غري قانونية“. و�أو�صح �صبي يف حديثه لالأنا�صول، �أن 

�لرحمة  باب  مُ�صلى  �لقد�ص، بخ�صو�ص  �الإ�رش�ئيلية يف  �ل�صلح  يقال عن قر�ر حمكمة  “ما 
و�إغالقه، باطل من �أ�صا�صه، الأنه ال عالقة ملثل هذه �لقر�ر�ت بالوقف �الإ�صالمي يف �لقد�ص“. 

�لبعد  كل  بعيد  لالأردن(  �لتابعة  �لقد�ص  �أوقاف  )د�ئرة  �الإ�صالمي  “�لوقف  �أن  على  و�صدد 

عالقة وال  للم�صلمني،  هو  �لرحمة  باب  “م�صلى  و�أ�صاف:  �الإ�رش�ئيلية“.  �الإجر�ء�ت   عن 

168
لليهود به“.

�أكد �لبيان �خلتامي للقمة �لعربية �الأوروبية �الأوىل على �ملو�قف �مل�صرتكة من “عملية �ل�صالم   •
�الإ�رش�ئيلية يف  �مل�صتعمر�ت  �لقد�ص، وعدم �رشعية  �الأو�صط“، مبا يف ذلك و�صع  �ل�رشق  يف 

حّل  �إىل  بالتو�صل  �ملتو��صل  و�اللتز�م  �لدويل،  للقانون  وفقاً  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

�لدولتني وفقاً لكافة قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، بو�صفه �ل�صبيل �لو�قعي �لوحيد الإنهاء �الحتالل 

�لذي بد�أ �صنة 1967، و�لذي ي�صمل �رشقي �لقد�ص. وجدد �لتاأكيد على �لدور �لذي ال يكن 

�لوفاء  من  لتمكينها  ومالياً  �صيا�صياً  دعمها  و�رشورة  �الأونرو�،  لوكالة  عنه  �ال�صتغناء 

169
بواليتها �الأممية.

و�صل 243 مهاجر�ً يهودياً من �أوكر�نيا �إىل تل �أبيب قادمني بطائرة خا�صة. وبح�صب موقع   •
�الإ�رش�ئيلية“، و�صيتم توزيعهم على  “�ملو�طنة  فاإنه �صيتم منحهم  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة 

170
مدن حيفا ونتانيا وري�صون لت�صيون و�أ�صدود.
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الثالثاء، 2019/2/26

قال ح�صني �ل�صيخ، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ووزير �ل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطينية،   •
�خلا�صة  �ل�رشيبية  �لعو�ئد  �أمو�ل  من  ن�صبة  بخ�صم  قر�رها  نفذت  “�إ�رش�ئيل“  �إن 

بالفل�صطينيني، ما حد� بال�صلطة الإعادة �ملبلغ كامالً. و�تهم �ل�صيخ رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

وعلى  �لفل�صطيني،  �لدم  ح�صاب  على  �القرت�ع  �صناديق  �إىل  “يذهب  باأنه  نتنياهو  بنيامني 

171
ح�صاب لقمة عي�ص �لفل�صطينيني“.

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية �أن زيارة وفد �حلركة �إىل �لقاهرة حققت   •
�أهد�ف  �أن  �الأق�صى،  ف�صائية  عب  لقاء  خالل  �حلية،  و�أو�صح  �ملرجوة.  �لنتائج  من  �لعديد 

وفل�صطني،  م�رش  وبني  وم�رش،  �حلركة  بني  �ال�صرت�تيجية  �لعالقات  حول  كانت  �لزيارة 

وح�صار قطاع غزة، ووحدة �ل�صعب �لفل�صطيني، و�مل�صاحلة �لفل�صطينية و�أهميتها... ويف 

�صاأن �لعالقة مع م�رش، �صدد �حلية على �أن �لعالقة �لثنائية متقدمة و��صرت�تيجية يف �أبعادها 

172
�ملختلفة، �لوطنية و�لقومية.

بد�أت “�صلطة �ل�صكان“، �لتابعة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، حملة لتق�صري مدة �النتظار للح�صول   •
“�صلطة  �لقد�ص �ملحتلة. كما تخطط  “�ملو�طنة �الإ�رش�ئيلية“، ملن يطلب ذلك من �صكان  على 

�ل�صكان“، بح�صب تقرير ن�رشته �صحيفة هاآرت�ص، لتفعيل موقع على �الإنرتنت ال�صتيعاب 

�لطلبات، يف ظّل تقدير�ت ت�صري �إىل �أن تقلي�ص مدة �النتظار ب�صكل ملمو�ص �صوف يوؤدي �إىل 

173
�رتفاع حاد يف عدد �لفل�صطينيني �ملقد�صيني �لذين يطلبون �ملو�طنة.

�أن م�صلى باب �لرحمة  �أكد نائب �ملدير �لعام لالأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص ناجح بكري�ت   •
يف �مل�صجد �الأق�صى ما يز�ل مفتوحاً، و�أن �لعمل جاٍر من �أجل �لرتميم. وقال مدير �مل�صجد 

�الأق�صى عمر �لك�صو�ين للجزيرة نت، �إن جمل�ص �الأوقاف �الإ�صالمية قرر �إعادة فتح م�صلى 

174
باب �لرحمة �أمام �مل�صلني وقر�ره هو �لنافذ يف �مل�صجد �الأق�صى.

�لواليات  �لدولية، مبا فيها  �لقوى  �آل ثاين  �لرحمن  دعا وزير خارجية قطر حممد بن عبد   •
�أجرته  حو�ر  يف  ثاين،  �آل  وقال  للمنطقة“.  مقاربتها  يف  �صموالً  “�أكرث  تكون  �أن  �إىل  �ملتحدة، 

�صحيفة �لغارديان The Guardian �لبيطانية، �إن جاريد كو�صرن �أخبه �أن “خطته لل�صالم 

“قطر غري  �أ�صابيع“، و�أنه رّد عليه باأن  بني �إ�رش�ئيل وفل�صطني �صتكون جاهزة يف غ�صون 

1967، وحّق �لعودة لالجئني �لفل�صطينيني،  �أنه ال يثل حدود عام  مهتمة باملو�صوع طاملا 

175
ف�صالً عن ت�صمية مدينة �لقد�ص عا�صمة فل�صطني“.
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تركيا  لوال  �إنه   ،Mevlüt çavuşoğlu �أوغلو  جاوي�ص  مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزير  قال   •
للدول  �جلبناء  �لقادة  “بع�ص  وجود  ظّل  يف  �صيما  ال  �لقد�ص،  عن  �أحد  د�فع  ملا  و�صعبها، 

�الإ�صالمية يف يومنا“. و�أ�صاف جاوي�ص �أوغلو: “طاملا هناك قادة يهابون �لواليات �ملتحدة 

176
وغريها ويرجتفون �أمامها، فال يكن الأحد �لدفاع عن �لقد�ص“.

االأربعاء، 2019/2/27

قال �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة، رد�ً على ت�رشيحات   •
�أنه ال يوجد  نتنياهو ع�صية زيارته ملو�صكو و�الدعاء  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  رئي�ص �حلكومة 

�رشيك فل�صطيني، و�أنه على ��صتعد�د للقاء �إذ� ما وجد زعيم فل�صطيني، �إن ذلك غري �صحيح 

على �الإطالق. و�أكد �أبو ردينة �أن عبا�ص كان د�ئماً على ��صتعد�د لتلبية طلب بوتني ملثل هذ� 

�للقاء يف �أي وقت، �صو�ء مع رئي�ص �لوزر�ء �حلايل، �أو مع �أي رئي�ص وزر�ء �إ�رش�ئيلي قادم 

177
بعد �النتخابات، من �أجل حتقيق �ل�صالم �لعادل و�لد�ئم.

قال نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، يف بيان له، �إن �الأ�رشى د�خل �صجون �الحتالل، قررو� حّل   •
�لتنظيمات د�خل �صجون �الحتالل، كخطوة �حتجاجية ملو�جهتهم �الإجر�ء�ت �لتنكيلية �لتي 

قيامها  عقب  �ملن�رشم،  �الأ�صبوع  خالل  ت�صاعدت  و�لتي  بحقهم،  �ل�صجون  �إد�رة  تنفذها 

بن�صب �أجهزة ت�صوي�ص يف عدد من �أق�صام �صجن �لنقب �ل�صحر�وي، وتنفيذها لعمليات قمع 

178
و�قتحامات متتالية.

و�صف علي �حلايك، رئي�ص جمعية رجال �الأعمال �لفل�صطينيني )قطاع خا�ص(، قطاع غزة   •
“�ملنكوبة“، من �لنو�حي �القت�صادية و�الجتماعية و�الإن�صانية. وقال  2019 باملنطقة  بد�ية 

و�جتماعية،  �قت�صادية،  كو�رث  حدوث  �إىل  �أدى  بغزة  �خلا�ص  �لقطاع  �نهيار  �إن  �حلايك 

وتعليمية، و�صحية. و�أ�صار �حلايك �إىل �أن خ�صائر �لقطاع �خلا�ص بلغت ما يزيد عن 11 مليار 

�ملحال  و�آالف  �صناعية  من�صاأة   600 نحو  �إغالق  ومّت  �الإ�رش�ئيلي،  بدء �حل�صار  منذ  دوالر 

179
�لتجارية.

عقد جمل�ص �الأوقاف �الإ�صالمي �جتماعاً طارئاً، يف �مل�صجد �الأق�صى، لبحث �آخر �لتطور�ت   •
�رشطة  لدى  �خلا�صة  �لوحدة  من  عنا�رش  �قتحم  بعدما  �لرحمة،  باب  مب�صلى  �ملتعلقة 

�ليوم“  “�إ�رش�ئيل  بد�خله. وقالت �صحيفة  �مل�صلني  �مل�صلى و�رشعو� يف ت�صوير  �الحتالل 

�الأق�صى.  �مل�صجد  �أزمة  لتهدئة  �لتدخل  ب�صاأن  �أبيب  تل  ر�صالة  رف�صت  �الأردنية  �ململكة  �إن 
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من  ر�صالة  نقل  مّت  �إنه  �لعبية  لل�صحيفة  �الأردنية  �خلارجية  وز�رة  يف  رفيع  م�صدر  وقال 

وقالت  �الأحد�ث،  لت�صعيد  منعاً  �لرحمة  باب  ق�صية  ب�صاأن  موؤخر�ً  �الأردن  �إىل  “�إ�رش�ئيل“ 
�الأوقاف �إنها “لن تن�صاع �إىل قر�ر �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية باإغالق باب �لرحمة، نحن هنا ولن 

180
نذهب �إىل �أي مكان“.

�إعمار قطاع غزة، �تفاقاً مع وكالة �الأونرو�، لتنفيذ م�رشوع  وقّعت �للجنة �لقطرية الإعادة   •
10 �آالف من �خلريجني  “موؤقتة“ لنحو  “�لنقد مقابل �لعمل“، �لقا�صي بتوفري فر�ص عمل 
�جلدد و�لعّمال، و�لعاطلني عن �لعمل. وقالت �للجنة، يف بيان لها: “مّت توقيع �تفاقية تفاهم 

على �آليات تنفيذ �مل�رشوع، و�لذي �صيبد�أ يف �صهر مار�ص/ �آذ�ر“ 2019. وين�ص �التفاق على 

�أن “تقّدم �للجنة �لقطرية مبلغ 13 مليون دوالر �أمريكي ل�صالح وكالة �الأونرو�، للبدء بتنفيذ 

181
م�صاريع �لبنامج“.

“�إ�رش�ئيل  �لقرن“ ل�صحيفة  “�صفقة  �ملخ�ص�ص ب�صياغة  �لفريق  �أكدت م�صادر مقربة من   •
25 مليار دوالر يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة  �أن �خلطة تن�ص على ��صتثمار نحو  �ليوم“ 

حتويل �صيتم  “�ل�صفقة“،  �صياق  يف  �أنه  �مل�صادر  و�أو�صحت  �لزمن.  من  عقد  مدى   على 

40 مليار دوالر �إ�صافياً �إىل م�رش و�الأردن ولبنان، �إذ� و�فقت هذه �لدول على �مل�صاركة يف 

�ملبادرة. و�أ�صارت �إىل �أنه �صيتم جباية هذه �ملبالغ من دول خليجية، باالإ�صافة �إىل �إ�صهام من 

182
�لواليات �ملتحدة )مل يتم حتديده(.

اخلمي�س، 2019/2/28

�أفرجت �ل�صلطات �مل�رشية عن �ل�صبان �الأربعة �لذين �ختطفهم مُ�صلحون من رفح �مل�رشية   •
�إ�صماعيل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  وعبّ   .2015/8/19 يف  �صفرهم  خالل 

هنية، يف بيان �صحفي، عن �صكره �لعميق للقيادة �مل�رشية على قر�رها، “�لذي يظهر عمق 

�لعالقة بني �ل�صعبني �ل�صقيقني“. كما �أعلن عن جناح �جلهود يف �إطالق �رش�ح �أربعة مو�طنني 

183
�آخرين من �لقطاع.

�إيانويل  �لفرن�صي  نظريه  �إىل  ر�صالة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أر�صل   •
�ملنظم  �القت�صادي  باري�ص  بروتوكول  يف  �لنظر  �إعادة  على  بالعمل  فيها  يطالبه  ماكرون 

لنقل �أمو�ل �ل�رش�ئب و�جلمارك بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل“، ب�صبب “�النتهاكات 

�لفل�صطينية ح�صني  و�خلروقات �الإ�رش�ئيلية للبوتوكول“، بح�صب وزير �ل�صوؤون �ملدنية 

184
�ل�صيخ.
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�لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  جر�ر،  خالدة  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أفرجت   •
�لفل�صطيني، و�لقيادية باجلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، بعد ع�رشين �صهر�ً من �العتقال 

185
�الإد�ري.

�أعلنت جلنة �الأمم �ملتحدة �مل�صتقلة للتحقيق يف �النتهاكات �ملرتكبة يف �الأر��صي �لفل�صطينية   •
بـ“م�صرية  �لتي تعرف  �لتقرير على �ملظاهر�ت يف قطاع غزة،  ��صتنتاجاتها. ويركز  �ملحتلة 

 Santiago كانتون  �صانتياغو  �للجنة،  رئي�ص  وقال  �حل�صار“.  وك�رش  �لكبى  �لعودة 

Canton، �إن “�للجنة ترى �أن هناك �أ�صباباً معقولة تدعو �إىل �العتقاد باأن �جلنود �الإ�رش�ئيليني 

�رتكبو� �نتهاكات للقانون �لدويل �الإن�صاين و�لقانون �لدويل حلقوق �الإن�صان خالل مظاهر�ت 

م�صرية �لعودة �لكبى. ومن �ملمكن �أن ت�صكل بع�ص هذه �النتهاكات جر�ئم حرب، �أو جر�ئم 

186
�صّد �الإن�صانية، وعلى �إ�رش�ئيل �أن تبا�رش �لتحقيق فيها على �لفور“.

 Jeremy كوربن  جريمي   ،Labour Party )UK( �لبيطاين  �لعمال  حزب  زعيم  قال   •
Corbyn، �إن على �ململكة �ملتحدة �إد�نة عمليات �لقتل �لتي تقوم بها “�إ�رش�ئيل“، و�أن جتمد 

�أ�صدرت  �ملتحدة  “�الأمم  �أن  �إىل  و�أ�صار كوربن، عب ح�صابه على تويرت،  لها.  �الأ�صلحة  بيع 

و�مل�صعفون  �الأطفال  فيهم  مبن  غزة،  يف  للمتظاهرين  �إ�رش�ئيل  قتل  �أن  فيه  �أكدت  بياناً، 
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و�ل�صحفيون، قد ي�صكل جر�ئم حرب، �أو جر�ئم �صّد �الإن�صانية“.
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