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اجلمعة، 2019/3/1

نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيليّة،  �حلكومة  رئي�ص  �أن  �الإ�رش�ئيليّة  معاريف  �صحيفة  ذكرت   •
ح�صل، خالل لقائه �لرئي�ص �لرو�صي، فالديري بوتني، يف مو�صكو، �الأربعاء 2019/2/28، 

�إىل جي�ص  �أ�ص 300  على ثالثة �صمانات تتعلّق ب�صورية، هي: عدم نقل منظومة �صو�ريخ 

“�لتي  �لقو�ت �الأجنبية  �إ�رش�ئيلي الإخر�ج  �لنظام �ل�صوري، و�إن�صاء طاقم �صيا�صي رو�صي 

يف  �إ�رش�ئيلية  عمل  حرية  ��صتمر�ر  �إىل  باالإ�صافة  �الأهلية“،  �حلرب  قبل  �صورية  �إىل  دخلت 

1
�صورية.

و�صف �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، تقرير جمل�ص حقوق   •
�الإن�صان لدى �الأمم �ملتحدة The United Nations Human Rights Council ب�صاأن �رتكاب 

باأنه  غزة،  قطاع  حدود  على  �لعودة“  “م�صرية  خالل  �الإن�صانية  �صدّ  جر�ئم  “�إ�رش�ئيل“ 
“متحيز“ �صّد “�إ�رش�ئيل“. و�تهم غرينبالت، يف تغريدة له على تويرت، �ملجل�ص بتخ�صي�ص 
على  غرينبالت  و�صدد  “�إ�رش�ئيل“.  �صّد  جل�صة  كل  يف  �أعماله  جدول  على  د�ئم  ب�صكل  بند 

�أن حركة حما�ص تت�رشف بتهور و��صتخفاف باحلياة �لب�رشية من خالل حتري�صها على 

2
�لتظاهر�ت، �لتي و�صفها باأنها “غري �صلمية، وغري مدنية“.

ال�صبت، 2019/3/2

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �أفيجدور ليبمان، �إنه ال مفر من حرب ر�بعة و�أخرية   •
ن�صاط  خالل  ليبمان،  و�أ�صاف  هناك.  �لفل�صطينيني  لدى  قوة  �أي  لك�رش  غزة،  قطاع  على 

ثقايف يف تل �أبيب، قائالً: “هناك فر�صة لت�صوية د�ئمة يف غزة، لكن يجب �أن نك�رش �إر�دتهم 

3
و�إيانهم و�أملهم باأن يرموننا يف �لبحر يوماً ما“.

�صلطات  �أن  �ال�صتيطان  ومقاومة  �الأر�ص  عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  �أ�صدره  تقرير  ذكر   •
�مل�صتوطنني  �حتياطي من م�صاكن  ملخزون  ��صتيطانياً  �أعّدت خمططاً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

مبعدل  جديدة،  ��صتيطانية  وحدة  �ألف   125 باإقامة   ،2040 �صنة  حتى  �ملحتلة  �لقد�ص  يف 

يكفي  �الحتياطي  �ل�صكنّي  �ملخزون  �إن  تقرير  وقال  �صنوياً.  ��صتيطانية  وحدة   2,500

جيلو، م�صتعمرة  يف  جديدة  ��صتيطانية  وحدة   9,945 �إقامة  ويت�صمن  قادمة،   لفرتة 
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و1,200 وحدة ��صتيطانية يف م�صتعمرة رمات �صلومو. ونّوه �لتقرير �إىل �أن ما ي�صمى �رشكة 

حماية �لطبيعة �الإ�رش�ئيلية ك�صفت �لنقاب عن �أن 62 خمططاً ��صتيطانياً، �صمن هذ� �مل�رشوع 

220 خمططاً  �لتوطني، بينما ينتظر  �لبناء، و�صتة منها يف مرحلة  �ال�صتيطاين �ل�صخم، قيد 

270 خمططاً طور �لتجهيز. كما تنفذ �صلطات  �لرت�خي�ص �لالزمة لبدء �لتنفيذ، فيما يجتاز 

600 دومن �أكرث من   �الحتالل خمططاً خطري�ً لل�صيطرة على منطقة �الأغو�ر، بعد م�صادرة 

4
( من �الأر��صي �لفل�صطينية فيها، وطرد �أ�صحابها، وفق �لتقرير.

2
)600 �ألف م

�عتمدت منظمة �لتعاون �الإ�صالمي قر�ر�ً باإن�صاء �صندوق وقفي ل�صمان �لتمويل �مل�صتد�م   •
 الأن�صطة وكالة �الأونرو�، ودعم �لالجئني �لفل�صطينيني. وقال �الأمني �لعام للمنظمة يو�صف

�لفل�صطينيني  �لالجئني  دعم  هدفه  مالياً  وعاًء  “يثل  �ل�صندوق  �إن  �لعثيمني  �أحمد  بن 

�لدول  من  �الأمو�ل  جمع  بهدف  �ل�صعودية(  )مقره  للتنمية  �الإ�صالمي  �لبنك  مظلة  حتت 

و�ملوؤ�ص�صات“. و�أو�صح �لعثيمني �أن هذ� �لقر�ر �تخذته �ملنظمة خالل �جتماع جمل�ص وزر�ء 

�لعا�صمة  ��صت�صافته  و�لذي   ،46 �لـ  دورته  خالل  �ملنظمة  يف  �الأع�صاء  للدول  �خلارجية 

5
�الإمار�تية �أبو ظبي على مدى يومي 1 و2019/3/2.

االأحد، 2019/3/3

ت�صجع  �حلالية  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  على  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �صدّد   •
“�إ�رش�ئيل“ على �لت�رشف كدولة فوق �لقانون، و�أنها �أثبتت �نحيازها وعدم �أهليتها لرعاية 
�ملفاو�صات، بعد �أن �عرتفت بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، ونقلت �صفارتها �إليها، و�صمحت 

لـ“�إ�رش�ئيل“ مبو��صلة ن�صاطاتها �ال�صتيطانية، وقطعت �ملعونات عن وكالة �الأونرو�، وهو 

وتهدف  �لدولية،  �ل�رشعية  �إىل  ت�صتند  ال  �لتي  �لقرن“،  “�صفقة  نرف�ص  جعلنا  �لذي  �الأمر 

6
لت�صفية ق�صيتنا.

�الإد�رة  ترّوجه  ما  �إن  عريقات،  �صائب  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال   •
�الأمريكية حول “�صفقة �لقرن“ و�صياغة “حلول و�قعية وعادلة حلياة �أف�صل“، وما ت�صيعه 

من �أن �ل�صفقة تهدف �إىل �إيجاد مفاهيم “�حلرية، وحرية �لفر�ص و�لعبادة و�لكر�مة“، لهو 

ت�صليل �صيا�صي متعمد، حيث �إن �لهدف من هذه �خلطة تكري�ص �ال�صتعباد، وت�رشيع �لرو�ية 

�لتور�تية �ليهودية ملدينة �لقد�ص و�الأماكن �ملقد�صة فيها، وخ�صو�صاً �مل�صجد �الأق�صى، حتت 

7
ذريعة حرية �لعبادة وغريها. 
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�أ�صدرت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص، قر�ر�ً باإبعاد كل من رئي�ص جمل�ص �أوقاف �لقد�ص،   •
�أربعني يوماً،  �لقد�ص نا�رش قو�ص ملدة  �الأ�صري يف  نادي  �لعظيم �صلهب، ومدير  �ل�صيخ عبد 

8
و�ل�صيخ ناجح بكري�ت ملدة �أربعة �صهور، عن �مل�صجد �الأق�صى.

�لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية،  �ل�صفة  على  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  جمموع  بلغ   •
من  عدد  و�عتقال  و�إ�صابة  قتل  �صملت   ،2019 فب�ير  �صباط/  �صهر  خالل  �نتهاكاً،   2,535

مناطق  و�قتحام  مد�همة،  وعمليات  م�صتوطنني،  �عتد�ء�ت  �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطينيني، 

تقرير،  و�أورد  مقد�صات.  و�نتهاك  �ملمتلكات،  من  �لعديد  وم�صادرة  �صفر،  ومنع  ومنازل، 

�أن من بني �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، تنفيذ  �لد�ئرة �الإعالمية حلركة حما�ص بال�صفة،  �أعدته 

366 حاجز�ً  و�إقامة  190 منزالً،  �ل�صفة كافة، ومد�همة  ملدن  �قتحاماً   573 قو�ت �الحتالل 

ثابتاً وموؤقتاً، وهدم 14 منزالً و56 من�صاأة، وتنفيذ 113 عملية �إطالق نار، و30 �عتد�ًء على 

9
دور �لعبادة و�ملقد�صات، فيما كان عدد �ملمتلكات �مل�صادرة 24.

�نطلقت �أول رحلة عمرة من قطاع غزة �إىل �الأر��صي �ملقدّ�صة يف �ل�صعودية، بعد �أربع �صنو�ت   •
10

متو��صلة من �لتوقف ب�صبب �إغالق معب رفح �لبي �حلدودي.

قال �لناطق �لر�صمي با�صم وكالة �الأونرو� �صامي م�صع�صع، �إن �أفغان�صتان تبعت مبليون   •
11

دوالر مليز�نية �لوكالة. 

 Emmanuel نح�صون  عمانوئيل  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �لناطق  رحّب   •
Nahshon بقر�ر والية تك�صا�ص �الأمريكية جتميد عقود ��صتثمارية مع �رشكة �إير بي �أن بي، 

12
ب�صبب وقف �إعالناتها لبيع �ل�صقق �ل�صكنية يف �مل�صتعمر�ت بال�صفة �لغربية.

�إن قر�ر دمج قن�صليتها �لعامة ل�صوؤون �لفل�صطينيني مع  قالت وز�رة �خلارجية �الأمريكية   •
�لقد�ص  ب�صاأن  �ملتحدة  �لواليات  �لقد�ص ال يعني تغري�ً يف �صيا�صة  �صفارتها �جلديدة مبدينة 

�أن �لواليات �ملتحدة تو��صل عدم �عتماد �أي  �أو قطاع غزة، م�صددة على  �أو �ل�صفة �لغربية 

موقف من ق�صايا �لو�صع �لنهائي، مبا يف ذلك م�صاألة �حلدود. وقالت �لوز�رة، يف بيان لها، �إن 

عملية دمج �لقن�صلية مع �ل�صفارة �الأمريكية بالقد�ص يف بعثة ديبلوما�صية و�حدة، �صتجري 

�لديبلوما�صي  للن�صاط  كاملة  ��صتمر�رية  ثمة  هناك  �صيكون  و�إنه   ،2019/3/4 �الإثنني  يوم 

�صتو��صل  �أنها  موؤكدة  وبعدها،  �لدمج  عملية  �أثناء  يف  �الأمريكية  �لقن�صلية  و�خلدمات 

�الأمريكية �ل�صفارة  توؤديها  كانت  �لتي  و�لقن�صلية  �لديبلوما�صية  �ملهام  كافة   ممار�صة 

13
يف �لقد�ص.
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االإثنني، 2019/3/4

��صت�صهد فل�صطينيان �ثنان و�أ�صيب ثالث فجر�ً، بعد دع�ص �ثنني من جنود �الحتالل، �أحدهما   •
14

�صابط، يف قرية كفر نعمة �لو�قعة غرب ر�م �هلل.

�الأمريكية  �الإد�رة  قيام  �إن  لها،  بيان  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  قالت   •
 ،1844 �صنة  �فتتحت  �لتي  �لقد�ص،  يف  �الأمريكية  �لقن�صلية  باإغالق  �خلا�ص  قر�رها  بتنفيذ 

�الإد�رة  �إليها  و�صلت  �لتي  �ل�صفاقة  مدى  عن  يعّب  �إمنا   ،2019/3/4 �الإثنني  يوم  من  �بتد�ء 

حلقوق  وتنكر  ب�صياغتها،  �أ�صهمت  �لتي  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �رشب  يف  �الأمريكية 

�الحتالل  باإنهاء  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحّق  �لدولية  و�لقو�نني  وللمو�ثيق  �لتاريخية  �صعبنا 

15
�الإ�رش�ئيلي.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن عالقة �حلركة بالدولة �مل�رشية   •
جتاوزت �لنقا�ص، ودخلت يف عمق ��صرت�تيجي، دون �أي عو�ئق، �أو �رشوط، �أو �أثمان تدفعها. 

م�صار�ت:  �أربعة  ت�صمنت  �لطويلة  م�رش  زيارة  �أن  �الإعالميني،  مع  لقاء  خالل  هنية،  و�أكد 

ومتتني  قيادتها،  و�جتماعات  حلما�ص  �لد�خلي  و�مل�صار  �مل�رشيني،  �مل�صوؤولني  مع  �للقاء�ت 

�خلارج.  يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  مع  باللقاء  �لوطني  و�مل�صار  �مل�رشي،  �ل�صعب  مع  �لعالقة 

و�حلو�ر  �ال�صرت�تيجيات  يف  �لبحث  ف�صاء  يف  دخلت  م�رش  مع  �لعالقة  باأن  هنية  و�رّشح 

و��صتح�صار  تو�صيع  عب  و�ليوميات،  �لتفا�صيل  يف  �لنقا�ص  وجتاوزت  �ال�صرت�تيجي، 

16
�مل�صاحات �لو��صعة و�مل�صرتكة.

ذكرت هاآرت�ص �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي حذّر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية من �حتمال حدوث ت�صعيد   •
�لعامة  �النتخابات  خلفية  على  �حلكومة  تتخذها  قر�ر�ت  ب�صبب  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �أمني 

و�أ�صار   .1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �ل�صيء  �القت�صادي  �لو�صع  وب�صبب  للكني�صت، 

�جلي�ص يف �صياق �لقر�ر�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي من �صاأنها �أن تقود �إىل ت�صعيد، �إىل قر�ر خ�صم 

ن�صف مليار �صيكل )نحو 137.5 مليون دوالر( من عائد�ت �ل�رش�ئب لل�صلطة �لفل�صطينية، 

بزعم دفعها رو�تب �الأ�رشى و�أ�رش �ل�صهد�ء. ونقلت �ل�صحيفة عن م�صادر يف �أجهزة �الأمن، 

�أن “�لقيادة �حلالية ]�ل�صلطة �لفل�صطينية[ �صعيفة، ومتتنع عن �لقيام بخطو�ت ملمو�صة �صّد 

�إ�رش�ئيل“، وهذ� �الأمر �أدى �إىل “�أزمة ثقة“ مع �صكان �ل�صفة. و�أ�صاف �أن هذه �الأزمة يكن 

�أن توؤدي �إىل �نقالب يف �ل�صلطة، وكذلك �إىل �ندالع �أعمال عنف بني �لفل�صطينيني يف �ل�صفة. 

�لو�صع يف  �الإ�رش�ئيلي فاإن  �الأمن  �مل�صوؤولني يف جهاز  لتقدير�ت  �إنه وفقاً  �ل�صحيفة  وقالت 
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بني  بالت�صعيد  كبري  �حتمال  وجود  �إىل  م�صرية  كبري،  ب�صكل  لال�صتعال  قابل  غزة،  قطاع 

17
“�إ�رش�ئيل“ وحما�ص.

�أعلن قادة قائمة كاحول الفان �النتخابية �الإ�رش�ئيلية �أن حكومة بقيادتهم لن تن�صحب من   •
مرتفعات �جلوالن �ل�صوري �ملحتل. كما جاء يف برنامج �لقائمة �ل�صيا�صي �أنه لن يكون فّك 

�رتباط �أحادي �جلانب من �ل�صفة، ولن يكون �ن�صحاب من �أربع مناطق ��صرت�تيجية: كتل 

�ال�صتيطان، وغور �الأردن، و�لقد�ص ومرتفعات �جلوالن. ويدعو �لبنامج، �إىل عقد موؤمتر 

18
�إقليمي يعمل على �النف�صال عن �لفل�صطينيني.

قالت د�ئرة �لعالقات �لدولية يف منظمة �لتحرير، يف تقرير �صهري، �إن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •
قتل 8 فل�صطينيني، و�أ�صاب 761 �آخرين، خالل �صباط/ فب�ير 2019، و�عتقل ما يزيد عن 

19
517 فل�صطينياً.

�أفاد مركز معلومات و�دي حلوة بالقد�ص، باأن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أ�صدرت، خالل   •
�صباط/ فب�ير 2019، 133 قر�ر �إبعاد عن “�مل�صجد �الأق�صى، �أو �لقد�ص �لقدية“. و�أ�صاف 

�أوقاف �لقد�ص، و9 �آخرين  �أعلى هيئة دينية، ونائب مدير  �أن قر�ر�ت �الإبعاد �صملت  �ملركز 

من موظفي د�ئرة �الأوقاف معظمهم من �حلر��ص، حيث �عتقلت والحقت �رشطة �الحتالل 

229 مقد�صياً، منهم  �أنه ر�صد �عتقال  �حلر��ص �لذين قامو� بفتح باب �لرحمة. وبنّي �ملركز 

نحو 170 �عتقلو� خالل �لفرتة �لو�قعة ما بني 18-28 �صباط/ فب�ير، عقب �العت�صامات يف 

20
باب �لرحمة. 

�صدّد �لبيان �خلتامي ملوؤمتر �الحتاد �لبملاين �لعربي �لـ 29، يف عمّان، على رف�ص خمططات   •
ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية وفق حلول جمتز�أة، و�رشورة �تخاذ تد�بري للحيلولة دونها، 

�مل�صاحلة  �صبل  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  مع  تبحث  عربية  برملانية  جلنة  ت�صكيل  تبني  و�أعلن 

و�إنهاء كل �خلالفات، وتوحيد �ملو�قف ملو�جهة �الحتالل. و�أكد روؤ�صاء �لبملانات �لعربية، 

لدولة  �الأبدية  �لعا�صمة  “�لقد�ص  �صعار  حتت  يومني  مدى  على  ُعقد  �لذي  �ملوؤمتر  ختام  يف 

حّق  عن  �لتنازل  وعدم  خدماتها  لتقدمي  �الأونرو�،  وكالة  دعم  مو��صلة  �أهمية  فل�صطني“، 

�لعودة و�لتعوي�ص �صمن ملفات “�حلّل �لنهائي“. و�أكد �لبيان قر�ر�ت �لقمم �لعربية بوقف 

جميع �أ�صكال �لتقارب و�لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“. وقالت م�صادر نيابية �أردنية �إن خالفاً وقع 

و�ل�صعودية،  و�الإمار�ت  م�رش  طلب  بعد  �خلتامي،  �لبيان  �إقر�ر  قبيل  �خلتامية  �جلل�صة  يف 

21
باإ�صقاط بند مناه�صة �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“، من �لبيان �خلتامي.
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علّقت دول عدة، من �صمنها تركيا، مو��صلة �مل�صاركة يف برنامج “من�صق �الأمن �الأمريكي“،   •
�نطالقاً من �لقن�صلية �الأمريكية �لعامة يف �لقد�ص �ملحتلة، بعد دجمها بال�صفارة �الأمريكية. 

وقالت م�صادر ديبلوما�صية، رف�صت �لك�صف عن ��صمها، لوكالة �الأنا�صول، �إن تركيا وكند� 

وبريطانيا، �أبلغت �لواليات �ملتحدة �أنه لن يكون باإمكانها �لعمل يف �لبنامج بعد عملية �لدمج. 

وذكرت �مل�صادر �أن �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان وعد بـ“�لعمل على 

حلّ هذه �الإ�صكالية“. وي�صمل �لبنامج، تدريب قو�ت �الأمن �لوطني �لفل�صطينية، وم�صاعدة 

22
وز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية، يف عملية �لتخطيط �ال�صرت�تيجي لبناء �لقدر�ت.

الثالثاء، 2019/3/5

�لقادر،  عبد  حامت  �لقد�ص،  يف  �الإ�صالمية  و�ملقد�صات  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  جمل�ص  ع�صو  �أكد   •
�لقد�ص  �الإ�صالمية يف  �الأوقاف  �لطارئة ملجل�ص  �جلل�صة  �نتهاء  لل�صحفيني عقب  يف ت�رشيح 

“�ملجل�ص لن يرد على حماكم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ب�صاأن م�صلى باب �لرحمة،  �ملحتلة، �أن 

23
و�صيبقى �مل�صلى مفتوحاً �أمام �مل�صلني“.

�لطر�ونة  عاطف  �الأردين،  �لنو�ب  جمل�ص  ورئي�ص  �لعربي،  �لبملاين  �الحتاد  رئي�ص  �أعلن   •
�أنه �صيرت�أ�ص جلنة برملانية عربية، ت�صعى لتحقيق م�صاحلة فل�صطينية - فل�صطينية، و�أن 

�للجنة ت�صمّ يف ع�صويتها �لبملانَني �لفل�صطيني و�لكويتي، موؤكد�ً �أن ترتيب �لبيت �لد�خلي 

24
�لفل�صطيني �أ�صا�ص وقوة للموقف �لعربي، للوقوف مبو�جهة �ملحتل �الإ�رش�ئيلي.

قال م�صاركون يف لقاء دويل، نظمته “�حلملة �لدولية للعودة �إىل فل�صطني“ بالتز�من يف كل من   •
�لعا�صمة �للبنانية )بريوت( وقطاع غزة، حتت عنو�ن: “م�صلمون وم�صيحيون يف مو�جهة 

�لتطبيع“: �إن “�لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين )�إ�رش�ئيل( بكل �أ�صكاله“ يثل “خيانة تتماهى 

25
مع �الإجر�م �ل�صهيوين“، ودعو� �إىل دعم �ل�صعب �لفل�صطيني “مادياً ومعنوياً“.

قال وزير �خلارجية �لرتكي مولود جاوي�ص �أوغلو، �إن تركيا يف طليعة �ملد�فعني عن �لقد�ص.   •
وقال جاوي�ص �أوغلو، يف كلمة �ألقاها �أمام جتمع جماهريي عقب زيارة قام بها ل�صوق �صعبية 

معنا  تقف  �لتي  �ل�صقيقة  �الإ�صالمية  �لبلد�ن  عن  �أحتدث  “ال  �لبالد:  �رشقي  �أغري  والية  يف 

�ملتحدة، متار�ص  �لواليات  “بلد�ناً عربية تخ�صى من  �أن  �إىل  �لقد�ص“، م�صري�ً  �لدفاع عن  يف 

�ل�صغوط على �الأردن وفل�صطني“. وقال “ما هو �خلري �لذي �صياأتي من هوؤالء �لذين ين�صون 

26
�لقد�ص وباقي �لق�صايا �ملقد�صة؟“.
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�لقد�ص  �إىل �رشقي  �أّي من مقر�تها  نقل  بعدم  �الأع�صاء  �لدول  �لتز�م  �الأوروبي  �أكد �الحتاد   •
�ملحتلة، رد�ً على �خلطوة �الأمريكية �الأخرية بدمج قن�صليتها مع �صفارتها يف �لقد�ص. وقال 

�إن �الحتاد متم�صك مبوقف  �صادي عثمان، يف ت�رشيح،  �الأوروبي  با�صم �الحتاد  �ملتحدث 

27
�لدول �الأوروبية �لذي يوؤكد �أن �رشقي �لقد�ص �أر�ص حمتلة، وموقفه لن يتغري.

فولك ريت�صارد  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق  �ملتحدة  �الأمم  من�صق  قال   • 
Richard Falk، �إن �لفل�صطينيني �صحية للتمييز و�الأعمال �الإجر�مية حتت �صيا�صة �الحتالل 

�الأبرتهايد  �صيا�صة  عن  �حلديث  يكننا  فل�صطني  “يف  قائالً:  فولك  و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيلي. 

�لفل�صطينيني معزولون ويتعر�صون ل�صيا�صة تع�صفية  �ل�صكان  �لعن�رشي“، الأن  “�لف�صل 
28

د�خل بلدهم �الأ�صلي“.

�لوكالة ميز�نية  دعمت  �ليابان  �أن  م�صع�صع  �صامي  �الأونرو�  لوكالة  �لر�صمي  �لناطق  �أعلن   • 
29

بـ 7 ماليني دوالر �إ�صافية، ل�صالح �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية ولبنان.

�أمر  �لوزر�ء بنيامني نتنياهو باإ�صد�ر  �لتعليم �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت رئي�ص  طالب وزير   •
�ل�صابق  �لدفاع  ووزير  نتنياهو  متهماً  �لقد�ص،  �رشقي  �لبدوية  �الأحمر  �خلان  قرية  باإخالء 

�لتاأجيل  باأن  لهما  بالرغم من حتذيره  �صابقاً،  �لهدم  تاأجيل عملية  بدعم  ليبمان  �أفيجدور 

30
�صي�صّعب من �ملهمة الحقاً.

االأربعاء، 2019/3/6

 Michelle با�صيليت  مي�صيل  �الإن�صان  حلقوق  �ل�صامية  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صة  قالت   •
دورته  يف  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  �إىل   2018 �صنة  خالل  مكتبها  عمل  تقرير  يف   ،Bachelet

�الأربعني، �إن �حل�صار �الإ�رش�ئيلي لقطاع غزة �أدى �إىل تدهور �قت�صادي، حيث يعاين �أكرث 

�أكرث  50% من �صكان �لقطاع من �لبطالة، وترتفع هذه �لن�صبة بني �ل�صباب؛ كما يعتمد  من 

من 70% من �ل�صكان على �مل�صاعد�ت �الإن�صانية. و�أ�صافت: “يكن �لقول �إن �ملنتج �لرئي�صي 

�إىل  با�صيليت  �أ�صارت  �لكبى،  �لعودة  م�صري�ت  �إىل  وباالإ�صارة  �لياأ�ص“.  هو  غزة  القت�صاد 

“قوبلت  �ملظاهر�ت  �أن  ذكرت  حيث  �الإن�صان،  حقوق  ملجل�ص  �لتابعة  �لتحقيق  جلنة  نتائج 

بالقوة �ملميتة وغري �ملتنا�صبة من قبل قو�ت �الأمن �الإ�رش�ئيلية، مما �أدى �إىل �رتفاع ح�صيلة 

من  الأّي  “�إ�رش�ئيل“  معاجلة  لعدم  �أملها  خيبة  عن  با�صيليت  و�أعربت  و�جلرحى“.  �لقتلى 

تاأثري  �إىل  با�صيليت  �أ�صارت  �لغربية،  �ل�صفة  �أثريت. ويف  �لتي  للغاية  �لق�صايا �خلطرية  هذه 

�ل�صلبي  �لتاأثري  ذلك  يف  مبا  للفل�صطينيني،  �ليومية  �حلياة  جو�نب  جميع  على  �مل�صتعمر�ت 
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�أن  و�أكدت  �ل�صحية.  و�لرعاية  و�لتعليم  �لعمل  �إىل  و�لو�صول  �حلركة  حرية  على  �لكبري 

31
“فر�ص �صائقة �قت�صادية على �لفل�صطينيني ال يجعل �الإ�رش�ئيليني �أكرث �أمناً“.

و�عتبارها  �لف�صائية  �الأق�صى  قناة  حظر  نتنياهو،  بنيامني  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  �أعلن   •
جهاز  تو�صيات  على  و�فق  نتنياهو  باأن  عبية،  �إعالم  و�صائل  و�أفادت  “�إرهابية“.  منظمة 

بحظر  �لدفاع  وز�رة  يف  لالإرهاب“  �القت�صادية  �ملكافحة  و“هيئة  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك 

حما�ص  حركة  ��صتغالل  تّدعي  لل�صاباك  معلومات  �إىل  ي�صتند  �لقر�ر  �أن  �إىل  م�صرية  �لقناة، 

�لبّث خالل  �رشية  رموز  ��صتخد�م  خالل  من  �صفوفها،  يف  ن�صطاء  جتنيد  لغايات   للقناة 

32
�لتلفزيوين.

�صادقت جلنة �النتخابات �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، على طلب �صطب قائمة جتمع حزبي �لتجمع   •
�إىل  باالإ�صافة   ،United Arab List �ملوحدة  �لعربية  و�لقائمة  )بلد(  �لديقر�طي  �لوطني 

�صطب تر�صّح عوفر ك�صيف Ofer Kseif يف قائمة �جلبهة �لديوقر�طية لل�صالم و�مل�صاو�ة. 

وباملقابل، �صادقت �للجنة على دخول حزب عوت�صما يهوديت، ورئي�صه ميخائيل بن �آري 

مندلبليت  �أفيحاي  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  �أن  من  �لرغم  على   ،Michael Ben-Ari

وب�صبب  �لعنيفة“،  �لعن�رشية  “�صيا�صته  ب�صبب  �صطبه  �إىل  دعا   ،Avichai Mandelblit
33

“�الأدلة �ملقلقة ب�صاأنه“.

حكمت حمكمة �أمن �لدولة �الأردنية، بال�صجن ع�رشة �أعو�م مع �الأ�صغال �ل�صاقة على �أردنيني   •
خططا لتنفيذ هجوم �صدّ جنود �إ�رش�ئيليني على �حلدود بني �الأردن و�ل�صفة �لغربية �ملحتلة، 

بعد قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب نقل �ل�صفارة �الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، 

34
وب�صبب “�النتهاكات“ �لتي يتعر�ص لها �لفل�صطينيون من قبل �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

�صدر  قر�ر  �صّد  حما�ص  حركة  من  مقدماً  طعناً  �الأوروبي،  لالحتاد  تابعة  حمكمة  رف�صت   •
نظر�ً  �إنه  �ملحكمة:  �الإرهابية. وذكرت  للمنظمات  باإدر�جها على الئحة �الحتاد   2015 �صنة 

“لي�صت دولة وال حكومة دولة، فلن ت�صتطيع حما�ص �ال�صتفادة من مبد�أ عدم  الأن �حلركة 

على  منه  جانب  يف  �عتمد  �لقائمة  على  �حلركة  �إدر�ج  قر�ر  فاإن  للمحكمة،  ووفقاً  �لتدخل“. 

طلب من وزير �لد�خلية �لبيطاين، وعلى قر�ر �صادر عن وزير �خلارجية �الأمريكي يعود 

35
لت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1997، و�صفا فيهما حما�ص باأنها منظمة �إرهابية �أجنبية.

قال �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو� بيري كرينبول، يف كلمته خالل �أعمال جمل�ص جامعة �لدول   •
�لعربية على م�صتوى وزر�ء �خلارجية يف دورته �لعادية بالقاهرة، �إن “�الأونرو� مل تو�جه 

من قبل مثل هذ� �خلطر �لذي و�جهته يف 2018، بعد قطع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية دعمها 
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هذه  تخّطينا  دعمكم  “بف�صل  �لعرب:  �لوزر�ء  خماطباً  كرينبول،  و�أ�صاف  للوكالة“.  �ملايل 

�مل�صكلة �خلطرية“، مو�صحاً �أن �الأونرو� خف�صت نفقاتها بقيمة 92 مليون دوالر �أمريكي يف 

�صنة 2018، �إ�صافة �إىل تخفي�ص تايل بقيمة 60 مليون دوالر �أمريكي �أخرى، لتعوي�ص �ملبلغ 

36
�لذي خف�صته �لواليات �ملتحدة.

اخلمي�س، 2019/3/7

�أن حركته جاهزة فور�ً النتخابات  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية  �أكد ع�صو �ملكتب   •
�حلالة  “للخروج من  �لقد�ص؛  فيها  �لغربية، مبا  و�ل�صفة  ت�رشيعية ورئا�صية يف قطاع غزة 

�لوطنية �لر�هنة“. وبنيّ �حلية �أن رئي�ص �للجنة حنا نا�رش عر�ص على حركته موقف رئي�ص 

حما�ص  موقف  موؤكد�ً  ت�رشيعية،  �نتخابات  الإجر�ء  �لتوجه  وهو  عبا�ص؛  حممود  �ل�صلطة 

37
�الإيجابي من �النتخابات عموماً.

ليل  د�رت  مو�جهات  خالل  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  قو�ت  بنري�ن  فل�صطيني  فتى  ��صتُ�صهد   •
38

�الأربعاء - �خلمي�ص على حدود قطاع غزة، بح�صب ما �أعلنت وز�رة �ل�صحة يف غزة.

�صمال كوبر  قرية  يف  �لبغوثي  عا�صم  �الأ�صري  منزل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  هدمت   • 
39

ر�م �هلل.

عدد  بزيادة  ي�صمح  �الأردن  مع  �تفاق  توقيع  عن  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   •
�لعمال �الأردنيني يف مدينة �إيالت. وبح�صب بيان �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، كما نقلته يديعوت 

�أحرونوت، فاإنه وفق �التفاق �صيتم زيادة عدد �لعمال �إىل 500 عامل، وبذلك �صي�صبح �لعدد 

40
�الإجمايل للعمال �الأردنيني �مل�صموح لهم بالعمل يف �إيالت 2,000 عامل.

ك�صف موقع �أك�صيو�ص Axios �الأمريكي عن �جتماع عقده �لبيت �الأبي�ص مع جمموعة من   •
قادة “�الإجنيليني �لتب�صرييني �مل�صيحيني“ حول م�صري �لقد�ص يف “خطة �ل�صالم“ �الأمريكية 

�ملعروفة بـ“�صفقة �لقرن“، ولطماأنتهم باأن �خلطة لن ت�صاوم على ق�صية �لقد�ص، وعلى �أنها، 

ب�صّقيها �لغربي و�ل�رشقي، مدينة موحدة و“عا�صمة �أبدية الإ�رش�ئيل“. وك�صف �ملوقع �أن من 

 Jentezen و�لق�ص جنت�صن فر�نكلني ،John Hagee بني �حلا�رشين كان �لق�ص جون هاجي

 ،Joel Rosenberg روزنبغ  وجويل   ،Paula White و�يت  باوال  و�لق�ص   ،Franklin

�الإجنيليني  �لزعماء  من  �لعديد  �إن  الأك�صيو�ص،  �الجتماع  ح�رش  م�صدر  وقال  و�آخرين. 

 �أعربو� عن قلقهم ب�صاأن “خطة �ل�صالم“، “خا�صة ب�صاأن �إمكانية منح �لفل�صطينيني عا�صمة
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لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  �أن  �مل�صدر  و�أ�صاف  �ل�رشقية“.  �لقد�ص  من  �أجز�ء  يف 

�ل�صالم جاي�صون غرينبالت �أخب �ملجموعة باأن “خطة �ل�صالم“ �صتكون عادلة، ويكن �أن 

41
تفيد كال �جلانبني، لكن كليهما �صيتعنّي عليهما تقدمي تنازالت.

�أظهرت نتائج ��صتطالع للر�أي �أجرته موؤ�ص�صة جالوب Gallup، �أن معدل �لدعم �الأمريكي   •
�صنو�ت.  ع�رش  خالل  م�صتوياته  �أدنى  �إىل  �نخف�ص  بالفل�صطينيني،  مقارنة  لـ“�إ�رش�ئيل“ 

64% يف  �أن كانت ن�صبتهم  �أكرث، بعد  “�إ�رش�ئيل“  �مل�صتطلعني يوؤيدون  59% من  �أن  و�أظهر 

�صنة 2018، مقابل 21% قالو� �إنهم يوؤيدون �لفل�صطينيني �أكرث، بعد �أن كانت 19% يف 2018، 

و20% قالو� �إنهم يدعمون �لطرفني ب�صكل مت�صاٍو. كما يظهر �ال�صتطالع فجوة كبرية يف دعم 

76% من �جلمهوريني  �أعلن  �لواليات �ملتحدة؛ فقد  �أكب حزبني يف  “�إ�رش�ئيل“ بني موؤيدي 
و�صلت  و�لتي  �ل�صابقة،  �ل�صنو�ت  يف  عليه  كانت  مما  �أقل  ن�صبة  وهي  “�إ�رش�ئيل“،  تاأييدهم 

 Democratic إىل �أعلى ن�صبة يف 2018، حيث بلغت 87%. ويف جانب �حلزب �لديوقر�طي�

42
Party، قال 43% فقط �إنهم يوؤيدون “�إ�رش�ئيل“ �أكرث، بعد �أن كانت 49% يف 2018.

�الإ�صالم  من  و�خلوف  �ل�صامية“  “معاد�ة  يدين  تدبري�ً  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  مرّر   •
و�لعن�رشية، وغريها من �أ�صكال �لتع�صب و�لكر�هية؛ ومّت مترير �الإجر�ء ب�صهولة �إذ �صوت 

43
407 نو�ب مع �لقر�ر، مقابل 23 �صوتاً معار�صاً من �جلمهوريني.

اجلمعة، 2019/3/8

لفتح،  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  حل�ص،  �أحمد  مركبة  جتاه  �لنار،  جمهولون  م�صلحون  �أطلق   •
�لوطني و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  و�أعلن  مر�فقيه.  من  �أي  �أو  �إ�صابته   دون 

بقطاع غزة �إياد �لبزم، فتح حتقيق ملعرفة مالب�صات �حلادث، �لذي وقع يف �ملحافظة �لو�صطى 

�لتحرير، يف  �لتنفيذية ملنظمة  �لقطاع. ومن جهتها، حمّلت كل من حركة فتح، و�للجنة  من 

“ر�صالة من  �الغتيال  �إن حماولة  فتح  �مل�صوؤولية. وقالت  بيانني منف�صلني، حركة حما�ص، 

و�إجناز  �النق�صام  الإنهاء  �لهادفة  �مل�رشية  �جلهود  �غتيال  �إىل  ور�ئها  من  تهدف  حما�ص 

44
�لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية“.

��صتنكرت حركة حما�ص، حادثة تعرُّ�ص �صيارة �لقيادي يف حركة فتح �أحمد حل�ص، الإطالق   •
نار و�صط قطاع غزة. ودعت �حلركة يف بيان لها، وز�رة �لد�خلية �إىل �لبحث و�لتحري لك�صف 

مالب�صات هذه �جلرية، و�ل�رشب بيد من حديد على كل من يريد ن�رش �لفو�صى، �أو خلط 

45
�الأور�ق و�لوقيعة بني �أبناء �صعبنا �لفل�صطيني.
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قال �لرئي�ص �الأمريكي، دونالد تر�مب �إن “�لديوقر�طيني حتّولو� �إىل حزب معاٍد الإ�رش�ئيل   •
وحزب معاد لليهود“، و��صفاً تبني جمل�ص �لنو�ب �الأمريكي ن�صاً يدين خطاب “�لكر�هية“ 

46
باأنه “معيب“.

قال مندوب �لكويت لدى �الأمم �ملتحدة، من�صور �لعتيبي �إن جل�صة �مل�صاور�ت �ملغلقة ملجل�ص   •
�الأمن �لدويل، ملناق�صة قر�ر “�إ�رش�ئيل“ خ�صم جزء من عائد�ت �ل�رش�ئب �لفل�صطينية، “مل 

ت�صفر عن �صيء ب�صبب عدم وجود �إجماع بني ممثلي �أع�صاء �ملجل�ص )15 دولة(“. و�تهمت 

�لواليات �ملتحدة �لفل�صطينيني باختالق �أزمة برف�صهم �أول مبالغ �صهرية يتّم حتويلها من 

الأ�رش  �ملالية  لالإعانة  خم�ص�صاً  جزء�ً  ��صتقطعت  الأنها   ،2019 يف  “�إ�رش�ئيل“  من  �ل�رش�ئب 

�الأ�رشى �لفل�صطينيني. ونقل ديبلوما�صيون عن �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم 

للقيام  “يوّفر حو�فز  �لن�صطاء  �لفل�صطينيون الأ�رش  ما يدفعه  �إن  جاي�صون غرينبالت قوله 

�أع�صاء جمل�ص �الأمن  �إن غرينبالت دعا  �أعمال �الإرهاب“. وقال �لديبلوما�صيون  مبزيد من 

�الآخرين �إىل �الن�صمام �إىل �لواليات �ملتحدة يف حثّها �ل�صلطة �لفل�صطينية على وقف دفع هذه 

47
�الأمو�ل.

و��صنطن  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  فريدمان،  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  قال   •
�ملمكن  باأنه من  �لرئي�ص دونالد تر�مب ترى  �إد�رة  �إن   ،Washington Examiner �إكز�ميرن 

دون  �صيطبّق  ذلك  �أن  طاملا  �حلركة،  وحرية  �لذ�تي،  �حلكم  من  مزيد�ً  �لفل�صطينيني  �إعطاء 

�مل�صاومة على ق�صايا �الأمن �الإ�رش�ئيلية، وتخلي �لفل�صطينيني عن �لت�صبث بفكرة �أنه يكن 

“�قتطاع �لقد�ص“ من جديد، بعد �أن �أعلن تر�مب �عرت�ف �إد�رته بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ 
�أن نرى �حلكم  “نوّد  2018/5/14. وقال فريدمان:  �إليها يف  �ل�صفارة  2017/12/6، ونقل  يف 

�الإ�رش�ئيلي الأي خطر.  �الأمن  ُيعرِّ�ص  �أنه ال  �لفل�صطيني يتح�صن ب�صكل كبري، طاملا  �لذ�تي 

كيف و�أين يكن �أن حتدد �ملناطق )�ل�صفة �لغربية( من �أجل �حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني، هذ� 

48
يكن �لتفاو�ص“.

�لعالقات  Cyril Ramaphosa، �حلفاظ على  �إفريقيا �صرييل ر�مافوز�  �أعلن رئي�ص جنوب   •
�لفل�صطينيني.  على  هجماتها  ب�صبب  “�إ�رش�ئيل“،  مع  منخف�ص  م�صتوى  عند  �لديبلوما�صية 

“�إ�رش�ئيل“ جتاه �لفل�صطينيني، وعدم  �إىل �صيا�صات  و�أ�صار ر�مافوز�، يف كلمة له بالبملان، 

�نخر�ط حكومة بنيامني نتنياهو يف �ملفاو�صات للتو�صل �إىل حّل �لدولتني. وقال ر�مافوز�: 

�لعي�ص ب�صالم  �إ�رش�ئيل يف  �ملفتوح لدولة فل�صطني، مع دفاعنا عن حّق دولة  “ُنظهر دعمنا 
49

و�أمان مع جري�نها“.
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ال�صبت، 2019/3/9

متكّنت �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف قطاع غزة من �عتقال �ثنني من �مل�صاركني يف �إطالق   •
و�صبط   ،2019/3/8 �جلمعة  يوم  حل�ص،  �أحمد  فتح  حركة  يف  �لقيادي  �صيارة  على  �لنار 

�ل�صيارة �مل�صتخدمة يف �حلادث، يف حني تو��صل �لعمل العتقال �ثنني �آخرين. وقال م�صدر 

�أمني، ف�ّصل عدم �لك�صف عن هويته، لالأنا�صول، �إن �أربعة �أ�صخا�ص ينتمون حلركة فتح، 

50
ممن ُقطعت رو�تبهم موؤخر�ً، تورطو� يف �العتد�ء على �صيارة حل�ص.

قال فريق �لر�صد و�لتوثيق يف جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، �إنه بعد 7 �أعو�م   •
�لفل�صطينيني  �لالجئني  من  �صحية   3,920 توثيق  ��صتطاع  �صورية،  يف  �لد�ئرة  �حلرب  من 

�ل�صوريني ق�صو� يف �أماكن خمتلفة يف �صورية، بينهم 478 الجئة. و�صهد خميم �لريموك �أكب 

263 �صحية.  بـ  1,422 �صحية، يليه خميم درعا  معدالت �صقوط لل�صحايا، فقد متّ توثيق 

من �أكرث  م�صري  على  تتكتم  تز�ل  ما  �ل�صورية  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  �إىل  �الإ�صارة   وجتدر 

51
1,733 معتقل فل�صطيني يف �صجونها.

االأحد، 2019/3/10

عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لناطق  قال   •
وت�صّمن   .18 �لـ  �حلكومة  بت�صكيل  ��صتية  حممد  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  كلّف 

ودعم  �لفل�صطينية،  �لقيادة  قر�ر�ت  بـ“م�صاندة  �ملقبلة  �حلكومة  تكليف  �لتكليف  مر�صوم 

�لتكليف  �ل�رشعية“. ون�ّص كتاب  �إىل ح�صن  و�إعادة غزة  �لوطنية،  �لوحدة  ��صتعادة  جهود 

الإجر�ء  �ملمكنة،  وبال�رشعة  كافة،  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  “التخاذ  �ملقبلة  �حلكومة  دعوة  على 

�النتخابات �لت�رشيعية، وتر�صيخ �لديوقر�طية و�لتعددية �ل�صيا�صية“. كما ن�ّص �أي�صاً على 

“�لتز�م �حلكومة �ملقبلة بتوفري �لدعم �ملادي و�ملعنوي �ملمكن ل�صحايا �الحتالل، و�أ�رشهم، 
من �صهد�ء و�أ�رشى وجرحى، تقدير�ً و�حرت�ماً لعطائهم �لوطني“. ومن جانبه، قَبِلَ ��صتية، 

�لفل�صطينية، و�لكفاء�ت  �لتحرير  “مع ف�صائل منظمة  �إنه �صيبد�أ م�صاور�ته  �لتكليف، وقال 

�لو�صع  �لتي يعي�صها  �الأزمة  �أنه يدرك متاماً  �إىل  �لوطنية، لت�صكيل هذه �حلكومة“؛ م�صري�ً 

�لفل�صطينية،  �لوحدة  ��صتعادة  حكومته  مهمة  �أن  على  ��صتية  و�صدد  �لعام.  �لفل�صطيني 

52
و“�إنهاء �النق�صام، ون�صتعيد غزة لل�رشعية �لوطنية“، و�لتخفيف من معاناة �ملو�طنني.

جديدة  حكومة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ت�صكيل  �أن  حما�ص  حركة  �أكدت   •
وحتقيق  �مل�صاحلة  ��صتحقاقات  من  وهروب  و�إق�صاء،  تفرد  �صلوك  وطني  تو�فق  دون 
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و�صفة  ذلك  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  برهوم،  فوزي  �حلركة  با�صم  �لناطق  وقال  �لوحدة. 

عملية لف�صل �ل�صفة �لغربية عن قطاع غزة وتر�صيخ �النق�صام. و�أكد برهوم �أن حما�ص ال 

تعرتف بهذه �حلكومة �النف�صالية كونها خارج �لتو�فق �لوطني، الفتاً �لنظر �إىل �أن �ملدخل 

عامة  �نتخابات  و�إجر�ء  وحدة،  حكومة  بت�صكيل  هو  �لفل�صطيني  �لو�صع  لت�صحيح  �الأمثل 

53
�صاملة، “رئا�صية وت�رشيعية وجمل�ص وطني“.

�لفل�صطينية حممود عبا�ص لع�صو  �ل�صلطة  �الإ�صالمي تكليف رئي�ص  رف�صت حركة �جلهاد   •
�لقيادي  وقال  برئا�صته.  جديدة  حكومة  ت�صكيل  ��صتية  حممد  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة 

يف �حلركة خ�رش حبيب: “ال بّد �أن يكون هناك رف�ص من �لكل �لفل�صطيني خلطوة ت�صكيل 

54
�حلكومة، فهذه خطوة �نفر�دية جت�صّد حالة �ال�صتبد�د �لتي يكر�صها حممود عبا�ص“.

�صددت حركة �الأحر�ر على �أن تكليف حممد ��صتية لت�صكيل حكومة فل�صطينية، هو ��صتمر�ر   •
و�أ�صافت  و�لتو�فق.  �الإجماع  على  و�نقالب  و�لتمثيل،  �لقر�ر  و�ختطاف  �لتفرد،  ل�صيا�صة 

�حلركة، يف ت�رشيح لها، �أن ت�صكيل حكومة جديدة هو ��صتمر�ر لتعزيز �النق�صام، ولن تعدو 

عن كونها حكومة حممود عبا�ص وحركة فتح، لتمرير �صيا�صاتهم، وحتقيق �النف�صال بني 

55
�ل�صفة وغزة، تنفيذ�ً لـ“�صفقة �لقرن“.

 Meretz ��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف ر�م �هلل، وفد حزب مريت�ص   •
عبا�ص:  وقال   .Tamar Zandberg زندبرغ  متار  �حلزب  زعيمة  برئا�صة  �الإ�رش�ئيلي، 

 ،1988 عام  منذ  �تخذناه  �ملوقف  وهذ�  �آخر،  خيار  �أي  لنا  ولي�ص  �ل�صالم  �إىل  د�ئماً  “ن�صعى 
1967، و�حلو�ر على  وال نز�ل ملتزمني به حتى �الآن، ومطلبنا حلّ �لدولتني ح�صب حدود 

�لق�صايا �ملعلقة، ونحن مند �أيدينا �إىل �أي حكومة ]�إ�رش�ئيلية[ توؤمن بذلك، وهذ� هو موقفنا 

56
ولن نرت�جع عنه“.

�إ�رش�ئيل لي�صت دولة قومية  “دولة  �إن  �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو:  قال رئي�ص �حلكومة   •
نتنياهو  وكان  �أخرى“.  دول  يف  قومي  متثيل  يوجد  �الأخرى  ولالأقليات  مو�طنيها،  جلميع 

يعقّب بذلك على كالم للممثلة و�ملذيعة �الإ�رش�ئيلية، روتيم �صيال Rotem Sela، يف ح�صابها 

وكتب  �ل�صيا�صية.  �لعرب  �ملو�طنني  حقوق  عن  فيه  حتدثت   ،Instagram �ن�صتجر�م  على 

مو�طنيها.  جميع  دولة  لي�صت  �إ�رش�ئيل  هام:  ت�صحيح  ثمة  روتيم،  “�لعزيزة  نتنياهو: 

ومبوجب قانون �أ�صا�ص �لقومية �لذي مررناه، �إ�رش�ئيل هي �لدولة �لقومية لل�صعب �ليهودي، 

57
وله فقط“.
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ك�صفت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابعة �لنقاب عن قر�ر جديد جلي�ص �الحتالل، يلزم كافة جنود   •
�الأقل،  على  و�حدة  ملرة  �ملقد�صة،  �لدينية  و�الأماكن  �لب�ق  حائط  زيارة  �الإجبارية،  �خلدمة 

58
قبل �إنهاء خدمتهم �الإلز�مية باجلي�ص.

وحد�ت  الإر�صال  خّططت  �لق�صام  كتائب  �إن  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لتعليم  وزير  قال   •
�أبيب،  تل  “�إ�رش�ئيل“، وحتى �صو�حي  �إىل مدن جنوبي  Commandos بحري  كوماندوز 

�إبان �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة �صيف 2014. و�أ�صاف بينيت، يف معر�ص مهاجمته 

حما�ص “�أنفاق  �أن  جانت�ص،  بني  �لوقت  ذلك  يف  �الأركان  هيئة  ورئي�ص  �لكابينت،   �أع�صاء 

30 كانت قادرة على �إخر�ج �ملئات من عنا�رش حما�ص عب در�جات نارية ملهاجمة مدن  �لـ 

“لوال �لعملية �صّد �الأنفاق يف حينها ال�صتيقظ �الإ�رش�ئيليون على  �أنه  �إىل  �جلنوب“. و�أ�صار 

عمليات فظيعة يف نتيف هع�رش�ه، و�أ�صدود، وع�صقالن، و�أي�صاً مدينة ري�صون لت�صيون يف 

59
�صو�حي تل �أبيب“.

للحزب  �لوطنية  للجنة  �ملتبعني  من  جمموعة  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�ص  �أخب   •
98%، لو ر�ّصح نف�صه ملن�صب رئي�ص وزر�ء  بن�صبة  �صاحقاً  �أنه �صيحقق فوز�ً  �جلمهوري، 

“�إ�رش�ئيل“. وتفاخر تر�مب، وفقاً ملوقع �أك�صيو�ص، مبا قامت به �إد�رته لـ“�إ�رش�ئيل“، م�صري�ً 
�إىل قر�ر نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص �ملحتلة، ولفت �أنظار �حل�صور ب�صبب �صحكاته 

�إن  تر�مب  وقال  لـ“�إ�رش�ئيل“.  قدمه  �لذي  �لدعم  حجم  على  �ل�صوء  ي�صلط  وهو  �مل�صتمرة 

حول  �لد�ئر  �جلدل  على  تعليقه  �أثناء  يف  وذلك  �ليهودي،  �ل�صعب  يكرهون  �لديوقر�طيني 

60
ت�رشيحات �لنائبة �إلهان عمر.

االإثنني، 2019/3/11

�إن  �لليكود،  حزب  لقيادة  جل�صة  خالل  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  نتنياهو  بنيامني  قال   •
�لنطاق  و��صعة  ��صرت�تيجية  من  “جزء  هو  غزة  قطاع  �إىل  �لقطرية  �الأمو�ل  بنقل  �ل�صماح 

تهدف الإبقاء �النق�صام بني فتح وحما�ص“. ونقلت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية 

“�ل�صلطة �لوطنية  �أن  �إن نتنياهو �رشح خالل �الجتماع  عن م�صدر ح�رش �الجتماع قوله، 

كانت فيما م�صى حتّول ماليني �لدوالر�ت حلما�ص يف غزة، و�أنه كان من �الأف�صل بالن�صبة 

الإ�رش�ئيل �أن تكون مبثابة �لقناة �لتي حتّول من خاللها �الأمو�ل لغزة �صماناً لئال تقع يف يد 

61
�الإرهاب“.
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�أن هناك   ،2018 ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صبكات �الجتماعية  �لتحري�ص عب  �أظهرت موؤ�رش�ت   •
وب�صكل   ،2017 ب�صنة  مقارنة  �الإ�رش�ئيلية  و�لعن�رشية  �لتحري�ص  من�صوب  يف  �رتفاعاً 

�لنو�ب  جتاه  �ُصّوب  �لتحري�ص  معظم  و�أن  �لقومية“،  “قانون  ت�رشيع  فرتة  خالل  خا�ص 

�لعرب و�الأحز�ب �لعربية. و�أو�صح تقرير �صادر عن �ملركز �لعربي للدر��صات �الجتماعية 

�لتطبيقية، �أن وترية كتابة من�صور موّجه �صّد �لفل�صطينيني يف �صنة 2018، وب�صكٍل حتري�صّي 

كان كّل 66 ثانية )يف 2017 كانت �لوترية من�صور كّل 71 ثانية(، و�أن عدد �ملن�صور�ت �لتي 

ت�صّمنت دعوة ملمار�صة �لعنف وتعميم عن�رشي و�صتائم �صّد �لفل�صطينينّي يف �صنة 2018 

62
كان 474,250 من�صور�ً )يف 2017 كان �لعدد 445,000(.

حامت �ملحتلة،  بالقد�ص  �الإ�صالمية  و�ملقد�صات  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  جمل�ص  ع�صو  قال   • 
�أي تفاهمات بني �حلكومة �الأردنية و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي ب�صاأن  �إنه ال يوجد  �لقادر،  عبد 

م�صلى باب �لرحمة، فيما حّذر مفتي �لقد�ص من �ندالع �نتفا�صة جديدة باالأق�صى ب�صبب 

وعلى  موقفها  على  م�رّشة  �الأردنية  �حلكومة  �أن  �لقادر،  عبد  و�أكد  �الحتالل.  ممار�صات 

موقف جمل�ص �الأوقاف �الإ�صالمي، باأن م�صلى باب �لرحمة جزء ال يتجز�أ من �الأق�صى، وال 

63
يكن ل�صلطات �الحتالل �إغالقه.

�ألف وحدة ��صتيطانية يف مدينة   23 �أنه مّت �لتوقيع على �تفاقية لبناء  ذكرت م�صادر عبية   •
�لقد�ص خالل �ل�صنو�ت �خلم�ص �ملقبلة. وبح�صب موقع �لقناة �لعبية �ل�صابعة، فاإن �التفاق 

وقع بني وز�رة �ملالية �الإ�رش�ئيلية وما ي�صمى هيئة �الأر��صي �الإ�رش�ئيلية وبلدية �الحتالل 

يف �لقد�ص، بح�صور رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو. وتن�ص �التفاقية �أي�صاً على 

��صتثمار 1.5 مليار �صيكل )نحو 413 مليون دوالر( يف �لبنية �لتحتية لتطوير �أحياء �لقد�ص 

64
�لقدية و“�جلديدة“، وتخ�صي�ص �أر��ٍص و��صعة لت�صبح حمالت جتارية.

ذكرت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، �أن �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة، بال�صيغة   •
�أولوية  �حلالية  �ملرحلة  يف  ت�صكل  ال  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  لها  دعت  �لتي  �لف�صائلية 

�لوطنية.  �حلركة  �أعمال  جدول  على  �ملطروحة  �ل�صيا�صية  �ال�صتحقاقات  تلبي  وطنية، 

مطالبة  �ل�صيا�صي،  �ملاأزق  وتفاقم  �النق�صام  تعّمق  �خلطوة  هذه  �أن  على  �جلبهة  و�صّددت 

ب�رشورة �إنهاء �النق�صام، و�لتفرغ ملجابهة ��صتحقاقات وحتديات �صفقة �لرئي�ص �الأمريكي، 

دونالد تر�مب، و�صيا�صات �ليمني �الإ�رش�ئيلي �ملتطرف. ودعت �جلبهة �إىل معاجلة �الأو�صاع 

�لتفرد  �صيا�صة  عن  بعيد�ً  �لوطنية،  و�ل�رش�كة  �الئتالف  قو�عد  وفق  �لتحرير  منظمة  د�خل 

65
و�ال�صتفر�د بالقر�ر �ل�صيا�صي و�لتنظيمي و�ملايل وتهمي�ص �الآخرين و�إق�صائهم.
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�إن�صاء ثالثة  �إعمار غزة، عقود  �لقطرية الإعادة  �للجنة  �لعمادي، رئي�ص  �ل�صفري حممد  وقّع   •
م�صاريع جديدة يف قطاع غزة. ووفق بيان للجنة �لقطرية، فقد بلغت تكلفة �مل�صاريع �جلديدة 

نحو 1.7 مليون دوالر �أمريكي. كما بد�أت �للجنة �لقطرية �رشف �لدفعة �لر�بعة من �مل�صاعدة 

دوالر  100 بو�قع  عائلة،  �ألف   55 �مل�صاعدة  من  �صت�صتفيد  حيث  �لفقرية،  لالأ�رش   �لنقدية 

66
لكل عائلة.

و�صل وفد ريا�صي �إ�رش�ئيلي �إىل �لعا�صمة �الإمار�تية �أبو ظبي، للم�صاركة يف �ألعاب �الأوملبياد   •
�إذ�عة  ملوقع  ووفقاً  �خلا�صة.  �الحتياجات  ذوي  �الأ�صخا�ص  من  للريا�صيني  �ملخ�ص�صة 

�جلي�ص؛ فقد �صّم �لوفد �الإ�رش�ئيلي 25 ريا�صياً يف �إطار �ألعاب �الأوملبياد �خلا�ص يف �أبو ظبي 

67
.2019

 International Labour �لدولية  �لعمل  ملنظمة  �لتابعة  �حلقائق  تق�صي  جلنة  با�رشت   •
�لتقرير �ل�صنوي �لذي  �إعد�د  �لفل�صطينية، بهدف  �أر��صي �ل�صلطة  Organization عملها يف 

�رشقي  فيها  مبا  �لغربية  و�ل�صفة  غزة،  قطاع  يف  �لعمال  �صّد  �الحتالل  �نتهاكات  ير�صد 

68
�لقد�ص.

�العرت�ف  �أجل  من  �لدفع   Lindsey Graham جر�هام  ليندزي  �الأمريكي  �ل�صيناتور  تعهد   •
برفقة  �له�صبة  يف  جولة  خالل  جر�هام،  وقال  �جلوالن.  ه�صبة  على  “�إ�رش�ئيل“  ب�صيادة 

نتنياهو، و�ل�صفري �الأمريكي يف “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان، �إنه ينوي “�إقناع �الإد�رة بتغيري 

�إ�رش�ئيل  دولة  يف  �الأهم  �الأماكن  �أحد  على  �أقف  �إنني  عليه...  متنازع  غري  الأنه  �لتعريف 

69
��صرت�تيجياً، و�إىل من �صيعيدونها؟“.

 OPEC Fund �لدولية  للتنمية  �أوبك  �صندوق  مع  وبال�رش�كة  �أنه،  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت   •
بقيمة قر�صاً   101,484 جمموعه  ما  متويل  مّت   ،for International Development 

�لقرو�ص  هذه  توزعت   ،2018 دي�صمب  �الأول/  كانون  حتى  �أمريكي  دوالر  مليون   141.3
70

بو�قع 74,218 يف �ل�صفة �لغربية و27,266 يف قطاع غزة.

�لعاروري،  �صالح  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  هاجم   •
نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، و�الأ�صرية �لفل�صطينية �ملحررة ب�صفقة وفاء 

“متهم  �لعاروري  �إن  تويرت،  على  تغريدة  يف  غرينبالت  وقال  �لتميمي.  �أحالم  �الأحر�ر 

توفري  خالل  من  �أماناً  �أكرث  �لعامل  جلعل  مطلوبون  و�أنتم  مطلوب،  وهو  جر�ئم،  بارتكاب 

معلومات حول مكانه“. و�تهم غرينبالت، يف تغريدة �أخرى، �لتميمي، وقال �إنها “قتلت �أكرث 

71
من 15 �صخ�صاً، من بينهم �أطفال، وتعي�ص �ليوم بحرية“.
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الثالثاء، 2019/3/12

جميع  باإغالق  �الأق�صى  �مل�صجد  على  عدو�نها  من  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صلطات  �صعّدت   •
�إ�صابات، و�صط حملة  �إىل وقوع  �أدى  بالقوة، ما  �مل�صلني فيه و�أخرجتهم  بو�باته، وقمعت 

�قتحام  �إثر  وذلك  �ملغرب،  �صالة  �أذ�ن  رفع  �الحتالل  منع  فيما  �عتقاالت،  ت�صمنها  عنيفة 

كما  بال�رشب،  �مل�صجد  يف  وحر��ص  م�صلني  على  و�عتد�ئها  �ل�صخرة،  قبة  مُ�صلى  قو�ته، 

�أخلت �مل�صجد من �مل�صلني و�ملوظفني �لعاملني فيه، و�أغلقت جميع �الأبو�ب �ملوؤدية �إليه. و�أدى 

�مل�صلون �صالة �لع�رش و�ملغرب و�لع�صاء �أمام باب �الأ�صباط و�أبو�ب �مل�صجد �الأخرى، ياأتي 

ذلك عقب �حرت�ق مركز ل�رشطة �الحتالل يف �صحن قبة �ل�صخرة، و�لذي �أكد ع�صو جمل�ص 

�الأوقاف يف �لقد�ص، حامت عبد �لقادر، �أنه حادث مفتعل ومبيّت، وت�صعيد مق�صود وخمطط 

72
له من جانب �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية.

�ملغلف  بالر�صا�ص  �آخرون  �أربعون  و�أ�صيب  �صلفيت،  من  �صاهني،  جميل  حممد  ��صت�صهد   •
يا�رش  ��صت�صهد  كما  �الحتالل.  قو�ت  مع  مو�جهات  خالل  للدموع،  �مل�صيل  و�لغاز  باملطاط 

فوزي �ل�صويكي، بر�صا�ص �الحتالل، يف منطقة و�د �حل�صني �رشق �خلليل؛ بعد حماولته 

73
تنفيذ عملية طعن.

لـ“�إ�رش�ئيل“ عالقات مع �صّت دول  �إن  قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو،   •
�إحياء ذكرى رئي�ص  �ل�صابق. و�صدد نتنياهو، يف فعالية  �إ�صالمية مهمة كانت معادية لها يف 

�حلكومة �الأ�صبق، ليفي �أ�صكول Levi Eshkol، على �أن هذه �لعالقات “ب�صائر مهمة ال مثيل 

74
لها وجيدة لعملية �ل�صالم“.

�صعودي  �أمري  �أول  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطينية،  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  رئي�ص  ��صتقبل   •
في�صبوك،  يف  �لر�صمية  �صفحته  عب  �هلل  �حلمد  ون�رش  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  مناطق  يزور 

�صورة تظهر رئي�ص موؤ�ص�صة �الإغاثة �لتعليمية �الأمري �ل�صعودي من�صور بن م�صلم. ودعا 

75
�حلمد �هلل �إىل تكثيف �لزيار�ت �لعربية �إىل مناطق �ل�صفة �لغربية.

االأربعاء، 2019/3/13

�أكد جمل�ص �الأوقاف و�ل�صوؤون و�ملقد�صات �الإ�صالمية يف �لقد�ص �ملحتلة، يف بيان له بعد عقده   •
�ملتو��صلة من قبل قو�ت  �العتد�ء�ت  فيه  ��صتعر�ص  �لد�ئم،  �نعقاده  �إطار  يف  �جتماعاً طارئاً 

�الحتالل على �لـم�صجد �الأق�صى، مت�صكه بحّق �مل�صلمني وحدهم يف �مل�صجد �الأق�صى، بجميع 
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م�صلياته و�صاحاته ومر�فقه، وما د�ر عليه �ل�صور فوق وحتت �الأر�ص، مبا يف ذلك م�صلى 

76
باب �لرحمة، �لذي يعدُّ جزء�ً ال يتجز�أ من �مل�صجد �الأق�صى.

�أ�صارت موؤ�ص�صات �الأ�رشى وحقوق �الإن�صان )نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، موؤ�ص�صة �ل�صمري   •
لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان، وهيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين(؛ �صمن ورقة حقائق 

بينهم من   ،2019 فب�ير  �صباط/  خالل  فل�صطينياً   569 �عتقل  �الحتالل  �أن  �إىل   �أ�صدرتها، 

77
78 طفالً، و13 �مر�أة.

دعا رئي�ص جمعية رجال �الأعمال �لفل�صطينيني علي �حلايك لو�صع خطة �إنقاذ عاجلة للقطاع   •
�القت�صادي يف قطاع غزة �لذي يعاين من حالة �نهيار �صاملة، تنذر بكارثة تزيد من معاناة 

78
�صكانه.

هدد رئي�ص قائمة كاحول الفان، بني جانت�ص، بالعودة �إىل �صيا�صة �الغتياالت �صّد �لقياد�ت   •
�لفل�صطينية يف قطاع غزة، وو�صف �ل�صيا�صة �لتي �عتمدها رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلي يف 

�لقطاع �ملحا�رش بـ“�ل�صعيفة“، موؤكد�ً �أنه �صيعمل على تغيريها. وقال جانت�ص، خالل جولة 

لقيادة كاحول الفان يف �مل�صتعمر�ت �ملحيطة بقطاع غزة: “ل�صوء �حلظ، عد� عن بناء �لعائق 

�لهام حول غزة، مل يتم فعل �صيء هنا لتح�صني �لو�صع �الأمني“، وتابع قائالً: “عندما ن�صكل 

�أوالً  و�صنطالب  للغاية،  �صارمة  �صيا�صة  وننفذ  �لبطيئة،  �ل�صيا�صة  هذه  �صنغرّي  �حلكومة، 

79
بعودة �جلثث وعودة �ملفقودين“، يف �إ�صارة �إىل �جلنود �الإ�رش�ئيليني �ملعتقلني لدى حما�ص.

بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  و�صف   •
ودعاه  �صنو�ت“،  �ل�صبع  بعمر  وهم  �لفل�صطينيني  �الأطفال  يقتل  �لذي  بـ“�لظامل  نتنياهو، 

�ألقاها خالل �فتتاح م�صاريع خدمية بالعا�صمة �لرتكية  �أن يعود لر�صده. وقال يف كلمة  �إىل 

 �أنقرة: “باإذن �هلل لن ي�صتطيع �أحد �أن ُين�صينا ق�صية �لقد�ص، ما د�مت هذه �الأمة قائمة على

80
قدميها“.

“منطقة  �ل�صورية، من  �ملعتاد له�صبة �جلوالن  �الأمريكية و�صفها  غريّت وز�رة �خلارجية   •
�ل�صنوي حول  تقريرها  �إ�رش�ئيل“، يف  “منطقة حتت �صيطرة  �إىل  �إ�رش�ئيل“  قبل  حمتلة من 

مناطق  �إىل  ي�رش  ومل  “�ملحتلة“،  عبارة  �لتقرير  ي�صتخدم  مل  كما  �الإن�صان.  حقوق  �أو�صاع 

�لعادة. وقال  �إ�رش�ئيل“ كما درجت  بـ“�ملناطق �ملحتلة من قبل  �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

تغيري  �أ�صباب  حول  �الأو�صط“  “�ل�رشق  �أ�صئلة  على  رده  يف  �خلارجية  بوز�رة  م�صوؤول 

81
�لت�صمية، �إن �الأمر يتعلق بالرغبة يف �أن يكون �لتقرير �أكرث و�صوحاً.
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اخلمي�س، 2019/3/14

زعم  �صاروخني  �إطالق  عن  م�صوؤوليتهما  �الإ�صالمي،  �جلهاد  وحركة  �لق�صام،  كتائب  نفت   •
جي�ص �الحتالل �إطالقهما من قطاع غزة جتاه تل �أبيب. و�أكدت كتائب �لق�صام يف ت�رشيح، 

�صهاب  د�ود  �جلهاد  حركة  با�صم  �ملتحدث  نفى  كما  �ل�صاروخني.  عن  م�صوؤوليتها  عدم 

وال  باطلة  �الحتالل  �تهامات  “�إن  قائالً:  �ل�صو�ريخ،  باإطالق  للجهاد  �الحتالل  �تهامات 

82
�أ�صا�ص لها من �ل�صحة“.

�أفادت �صبكة �ملنظمات �الأهلية �لفل�صطينية و�صهود عيان �أن �الأمن �لفل�صطيني يف قطاع غزة   •
�ل�صبكة يف جباليا يف �صمال قطاع غزة،  �إليها  �لن�صطاء، خالل تظاهرة دعت  �عتقل ع�رش�ت 

و��صتنكرت  �ملعي�صية.  �الأو�صاع  بتح�صني  تطالب  �لقطاع،  جنوب  يف  �أخرى  تظاهرة  وفّرق 

83
�ل�صبكة، �لتي ت�صم �أكرث من مئة منظمة �أهلية، يف بيان لها، “ب�صدة“ هذه �حلملة.

�لكل  حكومة  �جلديدة  �حلكومة  “�إن  ��صتية،  حممد  �ملكلف  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
�لفل�صطيني، و�صتكون مفتوحة للجميع، و�صيتم ت�صكيل �لبنامج بعد �ال�صتماع الأولويات 

�أن  فل�صطني،  تلفزيون  عب  �ليوم“  “ملف  لبنامج  حديث  يف  ��صتية،  و�أ�صاف  �ملو�طنني“. 

�حلكومة �صت�صّم �أع�صاء من فتح و�لف�صائل، وجمتمعاً مدنياً، ورجال �أعمال، و�أع�صاء من 

�ملر�أة. وحول م�صاركة حما�ص يف �حلكومة  �لوطن، و�صت�صهد م�صاركة من  كافة حمافظات 

�نتهى  حال  مفتوحة،  �الأبو�ب  �صتبقى  �حلكومة،  يف  حما�ص  ت�صارك  مل  “�إذ�  ��صتية،  قال 

84
�النق�صام، فالكل �صيكون جزء�ً منها“.

�إن دولة �الحتالل لن ت�صمح مبو��صلة  �أرد�ن  �الإ�رش�ئيلي جلعاد  �لد�خلي  �الأمن  قال وزير   •
�لفل�صطينيني �ل�صالة يف م�صلى باب �لرحمة يف �مل�صجد �الأق�صى، و“لن ن�صمح باأي تغيري يف 

جبل �لهيكل )�مل�صجد �الأق�صى( و�إقامة م�صجد �آخر، ال عند باب �لرحمة، وال يف �أي مكان �آخر 

85
على �جلبل“.

قال وزير �لتعليم �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، يف ت�رشيح نقلته �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية:   •
�أر�صاً  �أ�صبحت �لواليات �ملتحدة ال تعتب يهود� و�ل�صامرة )�ل�صفة �لغربية(  �أن  “�الآن بعد 
)ج(“.  �ملنطقة  يف  �ل�صيادة  لتطبيق  �لوقت  حان  لقد  لالنتظار،  �صبب  هناك  يعد  مل  حمتلة، 

“�إعالن �لواليات �ملتحدة، يلزم دولة �إ�رش�ئيل على �تخاذ قر�ر�ت حقيقية  و�أ�صاف بينيت: 

وجريئة ت�صاعد �أمن �إ�رش�ئيل، و�مل�صاو�ة �لكاملة يف �حلقوق جلميع مو�طنيها“، يف �إ�صارة �إىل 

86
�مل�صتوطنني يف �ل�صفة.
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�الأردنية  �حلكومة  طهبوب  دية  �الأردنية  �لبملانية  �الإ�صالح  كتلة  عن  �لنائبة  �نتقدت   •
ال�صتمر�رها يف توثيق عالقاتها و�إقامة �مل�صاريع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وقالت طهبوب 

وبالرغم  �الأق�صى،  �مل�صجد  �صدّ  �الإ�رش�ئيلي  �لت�صعيد  من  وبالرغم  �الأردنية  �حلكومة  �إن 

�أن  �إال  معه،  �ملوقعة  �التفاقيات  كافة  و�نتهاكه  �الأردنية،  �ل�صيادة  على  �مل�صتمر  �لتعدي  من 

�حلكومة �الأردنية ما�صية يف تنفيذ م�رشوع ج�رش بو�بة �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل“، عب تاأجري 

بناء  يت�صمن  �لذي  �ل�صمالية،  �الأغو�ر  منطقة  يف  �مل�رشوع  لتنفيذ  لالحتالل  �أردنية  �أر��صٍ 

م�صانع ومنطقة حرة مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وبتمويل منه، موؤكدة �أن هذ� �مل�رشوع يخدم 

87
�مل�رشوع �الإ�رش�ئيلي �القت�صادي يف �ملنطقة وعلى ح�صاب م�صالح �الأردن.

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، �إن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو،   •
“ال يكنّ �أدنى �حرت�م لقد�صية �مل�صجد �الأق�صى بالن�صبة لنا“. و�أ�صاف �أردوغان، يف مقابلة 
�أن  قبل  �إ�رش�ئيل  يف  �النتخابات  “خ�رش  نتنياهو  �أن  تركية،  تلفزيونية  قنو�ت  عدة  بثتها 

88
تبد�أ“.

يف  �ل�رش�ع  جحيم  من  فرو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  �أن  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت   •
�أن له،  مقال  يف  كرينبول،  بيري  للوكالة  �لعام  �ملفو�ص  وذكر  الجئ.  �ألف   120 بلغ   �صورية 

 560 �ألفاً من �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية كانو� يتمتعون باالكتفاء �لذ�تي قبل �ل�رش�ع، 

و�أو�صح  �لطارئة.  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت  على  تعتمد  كانت  �لتي  هي  منهم  قليلة  فئة  و�أن 

نحو �إىل  حالياً  �صورية  يف  فل�صطني  الجئي  �أعد�د  تر�جع  �إىل  ت�صري  �لتقدير�ت  �أن   كرينبول 

 440 �ألفاً، منوهاً �إىل �أن �أكرث من 95% منهم يعتمدون كلياً على �مل�صاعد�ت �الإن�صانية لتوفري 

89
�صبل �حلياة.

اجلمعة، 2019/3/15

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أنه نّفذ نحو مئة غارة على مو�قع حلركة حما�ص يف قطاع غزة، رد�ً   •
على �إطالق �صاروخني من �لقطاع �صوب تل �أبيب، يوم �خلمي�ص 2019/3/14. وقال مر��صل 

من  بعدد  �لق�صام،  لكتائب  �لتابع  �لبحرية  موقع  ��صتهدفت  �الحتالل  طائر�ت  �إن  “�لقد�ص“ 
للق�صام  �ل�صو�ريخ يف حميط منطقة ميناء خانيون�ص �جلديد. كما ق�صفت �لطائر�ت موقعاً 

90
و�آخر ل�رش�يا �لقد�ص يف حمررة نت�صارمي جنوب مدينة غزة.

�أعرب وزير �خلارجية �الأمريكية مايك بومبيو عن دعمه لق�صف “�إ�رش�ئيل“ لقطاع غزة، ويف   •
تغريدة له على تويرت، معلقاً على �إطالق �صاروخني باجتاه تل �أبيب من �لقطاع، قال: “مرة 
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�أخرى، يتعر�ص �ملو�طنون �الإ�رش�ئيليون لهجوم من �إرهابيني يف غزة م�صلّحني وممّولني من 

91
قِبل �أ�صيادهم يف طهر�ن. نحن �إىل جانب حليفتنا، الإ�رش�ئيل �حلق يف حماية مو�طنيها“.

ال�صبت، 2019/3/16

�أعلن 11 ف�صيالً فل�صطينياً دعم �لتظاهر�ت �لتي جرت يف قطاع غزة خالل �ليومني �ملا�صيني.   •
“�الحرت�م �ملطلق  و�أكدت �لف�صائل، يف بيان م�صرتك، عقب �جتماع طارئ لها يف غزة، على 

�أ�صكال  كل  و�إد�نة  للنا�ص  �ل�صلمي  �لتظاهر  وحّق  و�جلمعية،  �لفردية  و�حلريات  للحقوق 

من  و�مل�صلحني  �الأمنية  �الأجهزة  “�صحب  �إىل  حما�ص  حركة  �لف�صائل  ودعت  �لقمع“. 

�الأخري“.  �حلر�ك  خلفية  على  �ملعتقلني  كافة  �رش�ح  و�إطالق  �لعامة،  و�ل�صاحات  �ل�صو�رع 

و�ملبادرة  و�لديوقر�طية،  �ل�صعبية  و�جلبهتني  فتح،  حركة  تو�قيع  �لف�صائل  بيان  وحمل 

�لوطنية، وحزب �ل�صعب، وجبهة �لتحرير �لعربية، وجبهة �لتحرير �لفل�صطينية، و�جلبهة 

�لعربية �لفل�صطينية، وجبهة �لن�صال �ل�صعبي، و�جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة، و�الحتاد 

92
�لديقر�طي �لفل�صطيني )فد�(.

��صتجابت �ل�صلطات �الأملانية لطلب �إ�رش�ئيلي مبنع عقد موؤمتر منا�رش للحقوق �لفل�صطينية   •
يف �لعا�صمة برلني، باالإ�صافة �إىل �إلغاء تاأ�صرية نا�صطة فل�صطينية. وكان من �ملزمع �أن ُتقيم 

�صبكة �صامدون للت�صامن مع �الأ�رشى �لفل�صطينيني، موؤمتر�ً، حتت عنو�ن “مهرجان �آذ�ر 

�لفل�صطيني يف برلني، حتية لن�صاالت �ملر�أة �لفل�صطينية“، و�لذي كانت �صتُ�صت�صاف خالله 

93
كل من �الأ�صرية �ملحررة ر�صمية عودة، و�ل�صاعرة �الأ�صرية �ملحررة د�رين طاطور.

االأحد، 2019/3/17

�آخر�ن بجروح و�صفت باخلطرية جد�ً، جر�ء عملية  �ثنان  �إ�رش�ئيلي، و�أ�صيب  قتل جندي   •
�إطالق نار �صملت عملية طعن �أي�صاً، نفذها عمر �أبو ليلى، بالقرب من مفرق م�صتعمرة �أرئيل 

قرب �صلفيت. ووفقاً لتفا�صيل �لعملية، فقد متكن �أبو ليلى من تنفيذ عملية طعن جلندي، ثّم 

قام باال�صتيالء على �صالحه، و�أطلق �لنار من ذ�ت �ل�صالح، ومتكن من �الن�صحاب بال�صالح 

2019/3/17، عن مقتل  علن، يوم �الإثنني 
ُ
�أ “باركان“. كما  و�لتوجه جتاه �ملنطقة �ل�صناعية 

يف  بها  �صيب 
ُ
�أ �لتي  باجلروح  متاأثر�ً   ،Achiad Ettinger �يتنغر  �أخياد  �ليهودي  �حلاخام 

94
�لعملية.

تف�صي  لتفاهمات  للتو�صل  حما�ص  حركة  مع  �ملفاو�صات  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  جددت   •
13 �الإ�رش�ئيلية عن وزيرين �صاركا يف �جتماع  �أمنية يف قطاع غزة. ونقلت �لقناة  �إىل تهدئة 
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للكابينت، �أن نتنياهو وم�صوؤويل �الأجهزة �الأمنية، �أطلعو� �لوزر�ء �الأع�صاء يف �ملجل�ص �الأمني 

95
و�ل�صيا�صي �مل�صغر، على ��صتئناف �ملفاو�صات مع حما�ص عب �لو�صطاء �لدوليني.

يف  �لرحمة  باب  م�صلى  باإغالق  يق�صي  �أمر�ً  �صباحاً  بالقد�ص  �ل�صلح  حمكمة  �أ�صدرت   •
يف  �الإ�صالمية  و�ملقد�صات  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  جمل�ص  و�أمهلت  �الأق�صى،  �مل�صجد  �صاحات 

�لقد�ص، �صتني يوماً للردّ على �لقر�ر. و�أكد ع�صو �ملجل�ص حامت عبد �لقادر، رف�ص �ملجل�ص 

قر�ر �ملحكمة، فيما �صددت وز�رة �خلارجية �الأردنية على �أن �مل�صجد �الأق�صى “ال يخ�صع 

96
لالخت�صا�ص �لق�صائي �الإ�رش�ئيلي“، ورف�صت بدورها �لقر�ر.

االإثنني، 2019/3/18

�ملطلبية  �ملظاهر�ت  �صّد  لي�صت  �أنها  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لد�خلية  وز�رة  �أكدت   •
و�الحتجاجية على �لظروف �ل�صعبة لل�صعب �لفل�صطيني يف غزة بفعل �حل�صار و�لعقوبات 

�لفو�صى  �إثارة  �أجل  من  ذلك  ��صتغالل  رف�صها  على  م�صددة  �ل�صلطة،  تفر�صها  �لتي 

و�لتخريب. وقال �لناطق با�صم وز�رة �لد�خلية �إياد �لبزم، يف ت�رشيح �صحفي، �إن �الأجهزة 

على  و�أكد  وفو�صى.  تخريب  الأعمال  حتولت  �أن  بعد  �الحتجاجات  مع  تعاملت  �ل�رشطية 

��صتغل  من  هناك  لكن  �ملعي�صية،  �الأمور  على  �حتجاجاً  للتظاهر  �صعت  حقيقية  فئة  وجود 

ذلك لركوب �ملوجة وحتويلها �إىل �أعمال فو�صى وتخريب د�خل �لقطاع. و�أكد �لبزم �أنه مّت 

 �بتز�ز عدد من موظفي �ل�صلطة يف ر�م �هلل، ممن قطعت �ل�صلطة رو�تبهم يف �الأ�صهر �ملا�صية،

97
للنزول و�مل�صاركة و�لتخريب من �أجل عودة رو�تبهم.

�أبو �صيف. وذكرت  �لناطق با�صم حركة فتح بغزة عاطف  �عتدى م�صلحون بال�رشب على   •
�ختطافه  مّت  حيث  الهيا،  ببيت  �صيف  �أبو  منزل  قرب  جرى  �العتد�ء  �أن  حملية  م�صادر 

98
و�العتد�ء عليه بال�رشب.

لبناء �الأخ�رش  �ل�صوء  �أعطى  �إنه  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   • 
بالتح�صري  �الأمنية  لالأجهزة  تعليمات  �أ�صدر  كما  �أرئيل،  م�صتعمرة  يف  �صكنية  وحدة   840

�ملتهم بتنفيذ عملية طعن  �لقريبة من �صلفيت،  �لز�وية  �أبو ليلى، من قرية  لهدم منزل عمر 

99
و�إطالق نار يف 2019/3/17.

بح�صور  موؤخر�ً،  �جتمع  �الإ�رش�ئيلي  �لكابينت  �أن  �أبيب،  تل  يف  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت   •
جميع قادة �الأجهزة �الأمنية، للتباحث يف خّطة الحتالل قطاع غزة يف �أي حرب مقبلة. ونقلت 

�إىل  �أن �خلّطة تت�صّمن، باالإ�صافة  هذه �مل�صادر عن م�صوؤولني كبار يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 
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على  وبقدرتها  حما�ص،  بحركة  �صديد  �رشر  �إحلاق  حرب،  ن�صوب  حال  يف  �لقطاع  �حتالل 

�صيا�صي  حّل  �إىل  �لتو�ّصل  حني  �إىل  �لقطاع  باحتالل  و�الحتفاظ  �ل�رشبة،  �آثار  من  �لتعايف 

100
م�صتقّر ومتو�فق عليه.

ذكر تقرير �إ�رش�ئيلي �أن �أعد�د �مل�صتوطنني �ليهود يف �ل�صفة �لغربية، با�صتثناء �رشقي �لقد�ص،   •
�زد�دت خالل �ل�صنو�ت �خلم�ص �الأخرية، بن�صبة 20.61%. وبنّي �لتقرير �ل�صنوي �ل�صادر، 

 National �لوطني  �الحتاد  حلزب  �ل�صابق  �لرئي�ص   ،Ya‘akov Katz كات�ص  يعقوب  عن 

Union �الإ�رش�ئيلي )حزب �مل�صتوطنني(، �أن �صنة 2018 �صهدت زيادة بن�صبة 3.3% يف عدد 

�مل�صتوطنني بال�صفة، با�صتثناء �رشقي �لقد�ص. وذكر �ملوقع �أن عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة، 

على موّزعني   ،2019/1/3 حتى  م�صتوطناً   449,805 �إىل  و�صل  �لقد�ص،  �رشقي   با�صتثناء 

101
11 كتلة ��صتيطانية.

وطرد  “�إ�رش�ئيل“،  من  �الأردين  �ل�صفري  ب�صحب  �حلكومة  �الأردين  �لنو�ب  جمل�ص  �أو�صى   •
�الإ�رش�ئيلية  �الإ�رش�ئيلي من عمّان، و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة ملو�جهة �العتد�ء�ت  �ل�صفري 

102
�مل�صتمرة على �ملقد�صات يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة.

تق�صي  بعثة  زيارة  خالل  قليبو،  منري  فل�صطني  يف  �لدولية  �لعمل  منظمة  مكتب  مدير  قال   •
�الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  لتوثيق  غزة  لقطاع  �ملنظمة  قبل  من  �ملبتعثة  �حلقائق 

�لعربية �ملحتلة عام 1967: “�إن م�صتويات �لفقر و�حلرمان يف قطاع غزة ال مثيل لها يف تاريخ 

ويالتها  يعاين  �لتي  �حلياة  وظروف  نوعية  لتغيري  ملحة  و�ل�رشورة  �حلديث،  �لب�رشية 

103
�صكان قطاع غزة بعد 12 عاماً من �حل�صار“.

قال مقرر �الأمم �ملتحدة �خلا�ص، �ملعني بحالة حقوق �الإن�صان يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة   •
�لطبيعية  للمو�رد  “�إ�رش�ئيل“  ��صتغالل  �إن   :Michael Lynk لينك  مايكل   1967 �صنة  منذ 

�لقوة  باعتبارها  �لقانونية  مل�صوؤولياتها  مبا�رش  �نتهاك  هو  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف 

�لقائمة باالحتالل. و�أكد لينك �أن هذه �لق�صايا و�النتهاكات تعّوق �أي طريق يقود �إىل تقرير 

لل�صعبني.  باالأخطار  ينبئ  �أحلك  م�صتقبل  �إىل  ذلك  من  بدالً  وتوؤدي  للفل�صطينيني،  �مل�صري 

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �لطبيعية  �ملو�رد  جتاه  “�إ�رش�ئيل“  نهج  �أن  لينك،  و�أ�صاف 

يتمثل يف ��صتخد�م تلك �ملو�رد كما ت�صتخدم دولة ذ�ت �صيادة مو�ردها، ويرتتب على ذلك 

عو�قب متييزية ب�صكل و��صع. وقال لينك: “�عتبار�ً من عام 2017، �أ�صبح �أكرث من 96% من 

�صاحلة  غري  غزة،  ل�صكان  للمياه  �لرئي�صي  �مل�صدر  وهي  غزة،  يف  �ل�صاحلية  �ملياه �جلوفية 

104
لال�صتخد�م �الآدمي“.
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م�صري�ت  خالل  �ملرتكبة  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  يف  للتحقيق  �ملتحدة  �الأمم  جلنة  جددت   •
�لقو�نني  �نتهكت  �الإ�رش�ئيلية،  �لقو�ت  �أن  على  تاأكيدها  غزة،  قطاع  حدود  قرب  �لعودة، 

قد  �النتهاكات  تلك  بع�ص  و�أن  �لعودة،  م�صري�ت  مع  �لتعامل  يف  �الإن�صان،  وحقوق  �لدولية 

تندرج يف �إطار جر�ئم حرب، وجر�ئم �صّد �الإن�صانية. ويف كلمة له خالل �جلل�صة �الأربعني، 

ملجل�ص حقوق �الإن�صان، مبكتب �الأمم �ملتحدة يف مدينة جنيف �ل�صوي�رشية، ندد رئي�ص �للجنة 

�صانتياغو كانتون، باحلكومة �الإ�رش�ئيلية لعدم تعاونها يف �إعد�د �لتقرير، ومنعها �للجنة يف 

�أن �للجنة �أعدت  �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية �خلا�صعة لالحتالل. و�أ�صاف كانتون  �لو�صول 

عيان  و�صهود  حكوميون  م�صوؤولون  بينهم  فل�صطينياً،   325 �أقو�ل  �إىل  ��صتناد�ً  تقريرها 

105
و�صحايا �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية وم�صادر �أخرى.

الثالثاء، 2019/3/19

�أكدت حركة حما�ص �أنها �أحبطت خطة �لفلتان �ملنظم بغزة �لتي رعتها �أجهزة �لتن�صيق �الأمني   •
يف ر�م �هلل، وخ�صو�صاً جهاز �ملخابر�ت �لعامة، و�لذي يتزعمه ماجد فرج. وقالت حما�ص، يف 

بيان �صحفي، �إن �أحد �أهد�ف خمطط �لفلتان هو �صّق �ل�صف �لوطني وحالة �للحمة و�لتوحد 

�ل�صلطة  �أن  �إىل  و�أ�صارت  �ملقاطعة.  يف  �ملعزولة  �الأمني  �لتن�صيق  �صلطة  �صاء  �لذي  غزة،  يف 

�صّد  �الإجر�مية  عقوباتها  �أن  وظنت  و�لتفرد،  �الإق�صاء  على  �لقائم  منهجها  يف  بعيد�ً  ذهبت 

غزة و�صعبها ومقاومتها قد �آتت �أكلها، و�أن �ل�صعب �لفل�صطيني يف غزة �صيثور �صّد مقاومته 

و�بتز�ز  �ملحا�رشين  �ملو�طنني  حاجات  ��صتغلت  �ل�صلطة  �أن  حما�ص  و�أكدت  حتميه.  �لتي 

�الأجهزة  �أن  و�أو�صحت  �صاملة.  خطة  لذلك  و�أعدت  موؤ�صف،  ب�صكل  رو�تبهم  �ملقطوعة 

�لذي �الأمني  �لفلتان  و�إعادة  غزة،  يف  قالقل  الإحد�ث  وخططت  تو��صلت  �هلل  ر�م  يف   �الأمنية 

106
مار�صوه �صابقاً.

��صت�صهد �ملقاوم �لفل�صطيني عمر �أبو ليلى، منفذ عملية م�صتعمرة �أرئيل �ملقامة على �أر��صي   •
�الإ�رش�ئيلي، بعد ثالثة  تابعة لالحتالل  ��صتباكات مع قوة  2019/3/17، خالل  �صلفيت، يف 

�أن هذه  �أبو ليلى، موؤكدة  �أيام من تنفيذ �لعملية. ونعت حركة حما�ص، يف بيان لها، �ل�صهيد 

107
�لعملية �لفد�ئية �أربكت منظومة �الأمن �ملتغطر�صة و�أذلتها. 

هي  غزة،  قطاع  يف  �ملوجودة  �ل�رش�ئب  �إن  �لبا�صا  عوين  �مل�صاعد  �ملالية  وز�رة  وكيل  قال   •
�رش�ئب موجودة منذ قدوم �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�أكد �لبا�صا، يف حديث خا�ص لوكالة �لر�أي، 

ت�صغيلية  ومو�زنات  و�أمن،  و�صحة  تعليم  خدمات  له  وتعود  �ملو�طن  يدفعها  �ل�رش�ئب  �أن 
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و�ملختب�ت  و�لنظافة  و�لبلديات  و�الأمن  �مل�صايف  يف  �حلكومية  و�ال�صتحقاقات  للوز�ر�ت 

�إىل ت�صل  �ل�رش�ئب  هذه  �أن  و�أفاد  للقطاع.  �لو�ردة  �ملنتجات  على  و�لرقابة   �لزر�عية 

غزة على  منها  �ل�صلطة  ت�رشف  �صهرياً،  دوالر(  مليون   83.3 )نحو  �صيكل  مليون   300 

مليون   22.2 )نحو  �صيكل  مليون   80 منها  دوالر(،  مليون   50 )نحو  �صيكل  مليون   180

)نحو  �صيكل  مليون  و100  �حلايل،  بو�صعها  بالقطاع  �ل�صلطة  ملوظفي  رو�تب  دوالر( 

�الجتماعية  �ل�صوؤون  وخم�ص�صات  �الأدوية  وبع�ص  باخلارج  للعالج  دوالر(  مليون   27.8

 و�صندوق دعم �لبلديات. و�أ�صاف: يتبقى من مال غزة يف خزينة �ل�صلطة 120 مليون �صيكل

108
)نحو 33.3 مليون دوالر( �صهرياً، هي من حّق قطاع غزة و�أهله، الأنها جُتبى من �أمو�لهم.

�ثنني  47 طالباً ومعلَمني  �إن  �لفل�صطيني �صبي �صيدم،  �لعايل  �لرتبية و�لتعليم  قال وزير   •
�لغربية  �ل�صفة  يف   2018 �صنة  خالل  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  بر�صا�ص  ��صت�صهدو� 

بنري�ن  �أ�صيبو�  طالباً   3,191 �أن  �صحفي،  موؤمتر  خالل  �صيدم  و�أ�صاف  غزة.  وقطاع 

�الحتالل، تعر�ص 17 منهم حلالة برت يف قطاع غزة، فيما طال ر�صا�ص �الحتالل 106 من 

�صيدم، بح�صب  �لطلبة،  من  �ملعتقلني  عدد  وبلغ  �لوز�رة.  يف  �لعاملني  و�الإد�ريني   �ملعلمني 

تقرير  �أن  و�أ�صاف  �ملديريات.  كافة  يف  و�ملوظفني  �ملعلمني  من  معتقالً  و30  طالباً،   299

�ل�صفة، يف  منها   87 �الحتالل،  العتد�ء�ت  مدر�صة   97 تعر�ص  يظهر  �ل�صنوية   �النتهاكات 

و�إطالق  و�قتحام،  وطري�ن،  مدفعي  ق�صف  بني  تنوع  �عتد�ء   345 بو�قع  غزة،  يف  و10 

109
�لر�صا�ص �حلي و�ملطاطي، �صو�ء ب�صكل جزئي �أم كلي.

�فتتاح  يف  و�صارك  �لقد�ص.  يف  دبلوما�صي“  و�صع  له  جتاري  متثيل  “مكتب  �ملجر  �فتتحت   •
وو�صف  نتنياهو.  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  �ملجري  �خلارجية  وزير  �ملكتب 

نتنياهو �فتتاح �ملكتب باأنه “حلظة موؤثرة“ وقال: “هذ� هو �أول متثيل �أوروبي يتم �فتتاحه 

من  �ملوقف  لتغيري  �جتاهاً  �أوروبا  يف  تقود  �ملجر  �أن  على  م�صدد�ً  عقود“،  منذ  �لقد�ص  يف 

110
�لقد�ص.

�أكد �ل�صفري �ل�صعودي لدى �الأردن �الأمري خالد بن في�صل بن تركي �ملوقف �لثابت لبالده من   •
�لق�صية �لفل�صطينية، و�أن �لقد�ص هي عا�صمة فل�صطني �الأبدية، ودعمها للو�صاية �لها�صمية 

111
على �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف �لقد�ص.

�أعلنت �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة، �أنها ب�صدد �لتجهيز الإطالق �أكب م�رشوع لتوزيع   •
قطر  دولة  منحة  �صمن  غزة  قطاع  يف  و�ملحتاجة  �لفقرية  �الأ�رش  على  �ل�رش�ئية  �لق�صائم 

للتنفيذ،  �الأخرية  خطو�ته  يف  حالياً  �مل�رشوع  �أن  �إىل  �للجنة  و�أ�صارت  �لقطاع.  �صكان  الإغاثة 
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 وتبلغ تكلفته 10 ماليني دوالر �أمريكي، و�صي�صمل توزيع ق�صائم �رش�ئية بقيمة 300 �صيكل

�لتنمية  وز�رة  مع  بالتن�صيق  حمتاجة،  �أ�رشة  �ألف   120 يقارب  ملا  دوالر(،   83.3 )نحو 

112
�الجتماعية.

 United Nations Development بي(  دي  �أن  )يو  �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  وقّع   •
�أن�صطة  �تفاقيات �رش�كة مع خم�ص �رشكاء حمليني لتنفيذ  )Programme )UNDP يف غزة 

�مل�رشوع �ملمول من قطر بـ 7 ماليني دوالر �أمريكي، و�لذي �صيعمل على �إيجاد فر�صة عمل 

الأكرث من 3 �آالف فل�صطيني يف �لقطاع. و�صيقوم �ل�صندوق �لفل�صطيني للت�صغيل و�حلماية 

�لبلديات، و�لزر�عة،  �لعمل يف  1,099 م�صتفيد�ً �صمن جماالت  �الجتماعية مبتابعة ت�صغيل 

113
و�الإ�صكان، وقطاع �لتنمية �الجتماعية.

قال �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي �أودي ديكل Udi Dekel �إن “��صرت�تيجية �لردع �الإ�رش�ئيلية جتاه   •
�أبيب  �ل�صاروخني �الأخريين من غزة باجتاه تل  �إطالق  ��صتنفادها، خا�صة بعد  حما�ص متّ 

و�الأو�صاط  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  للم�صتوى  مفاجاأة  �صّكل  ما  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  �أو�خر 

�الأمنية؛ الأنهما �أطلقا يف ذروة �ملباحثات �لتي جتريها �إ�رش�ئيل مع حما�ص بو�صاطة م�رشية“. 

و�أ�صاف ديكل، يف در��صة �أ�صدرها معهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي �لتابع جلامعة 

“ذلك يعني �أن حما�ص تو��صل �صيا�صة �لتحدي الإ�رش�ئيل؛ من خالل حتكمها  تل �أبيب، �أن 

مبعايري �لت�صعيد وتوقيته و�أدو�ته، ويعني �أي�صاً �أنها مت�صك بزمام �ملبادرة جتاه �إ�رش�ئيل، 

�إىل  طريقها  يف  باتت  حما�ص  �أمام  �إ�رش�ئيل  تبنتها  �لتي  �لردع  ��صرت�تيجية  �أن  كذلك  ويعني 

114
�لنفاد“.

االأربعاء، 2019/3/20

�أعدمت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي فل�صطينيني يف نابل�ص، بعد �أن فتحت �لنار �صوب �ملركبة   •
��صت�صهد  كما  نابل�ص.  �رشق  ب�صارع عمّان  �لغاوي  مفرق  عند  �ل�صابان،  ي�صتقلها  كان  �لتي 

فل�صطيني ثالث، و�أ�صيب �آخر، بر�صا�ص قو�ت �الحتالل على حاجز �لن�صا�ص عند �ملدخل 

115
�جلنوبي لبلدة �خل�رش، غرب بيت حلم.

هاجم رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، ب�صدة حركة حما�ص، وو�صف عنا�رشها   •
�صيف،  �أبو  عاطف  فتح  حركة  با�صم  للناطق  زيارته  خالل  عبا�ص،  وقال  بـ“�لظالميني“. 

لالطمئنان على �صحته، يف جممع فل�صطني �لطبي يف ر�م �هلل: “�رشفت بلدك، ما فعلوه فيك 

جز�وؤه �إن �صاء �هلل مل�صلحة �لوطن، لكن هوؤالء �لظالميني �صينتهون �إىل مزبلة �لتاريخ، و�أنا 
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يذهبون  وكلهم  كرث،  و�أمثالهم  �لفل�صطينية،  �ل�رشعية  عن  ين�صقون  عمن  هكذ�  �أقول  د�ئماً 

�لذين ك�رشو�  �أ�صبحو� معروفني للنا�ص  “هوؤالء �لظالميون  �لتاريخ“. و�أ�صاف:  �إىل مزبلة 

�ملقاومة  باعو�  وقد  �ملقاومة(،  )نحن  �لكاذبة  مقولتهم  و�نتهت  و�خلوف،  �لرعب  حاجز 

116
بب�صعة نقود. نعلم �أن �لنا�ص قد طفح بهم �لكيل ومل يعودو� يحتملون ما يفعلونه“.

يجب  “�إرهابية“  حركة  حما�ص  حركة  �إن  حمي�صن  جمال  فتح  حركة  مركزية  ع�صو  قال   •
“�ملجموعة  هذه  من  �خلال�ص  ويجب  فل�صطني“،  “د�ع�ص  عن  عبارة  وهي  عليها،  �لق�صاء 

حركة  لي�صت  حما�ص  �أن  على  حمي�صن  و�صدد  غزة“.  قطاع  على  ت�صيطر  �لتي  �الإرهابية 

مقاومة، �إمنا هي ت�صتغل �صكل من �أ�صكال �ملقاومة من �أجل �إف�صال �لقيادة �لفل�صطينية �لتي 

117
ت�صعى لـ“�لت�صوية �ل�صلمية“ للق�صية �لفل�صطينية، بح�صب تعبريه.

نف�صها  حت�رّش  �ليوم  غزة  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •
�لعودة وك�رش �حل�صار.  �الأوىل مل�صري�ت  �ل�صنوية  �لذكرى  �الأر�ص، وملليونية  ملليونية يوم 

وقال هنية، خالل م�صاركته يف خيمة عز�ء �صهد�ء �ل�صفة مبدينة غزة، �إنه لي�ص �أمام �ملحتل �إال 

�أن يذعن ملطالب �صعبنا وف�صائله، وعلى ر�أ�صها ك�رش �حل�صار، على طريق �إنهاء �الحتالل، 

وعلى طريق �لعودة �إىل �أر�ص فل�صطني. و�أ�صاف هنية قائالً: “لن نقبل باأرباع �حللول، وال 

118
�أن�صاف �حللول، ومطالبنا و��صحة جلية، وعلى �لعدو �أن ي�صتجيب لها“.

“�إ�رش�ئيل“  �أن   ،Avi Issacharoff ي�ص�صخاروف  �آيف  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �ملحلل  زعم   •
�الأجهزة  �أن  �ملحلل  �لغربية. وذكر  بال�صفة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  60% من عمليات  �أحبطت 

�الأمنية �لتابعة لل�صلطة يف ر�م �هلل قامت باإحباط 30% من تلك �لعمليات، وت�صمل �إطالق نار، 

وعبو�ت نا�صفة، وحماوالت خطف جنود. وك�صف عن عدد �لعمليات �لتي مّت �إحباطها، منذ 

�صنة 2015، حيث مّت �إحباط 100 عملية منذ بد�ية 2019، و�إحباط 600 عملية خالل 2018، 

119
و400 عملية خالل 2017، و350 عملية خالل 2016، و200 خالل 2015.

وحتى   2015/5/7 بني  ما  �متدت  و�لتي  �الإ�رش�ئيلي،  للكني�صت  �لع�رشون  �لدورة  �صهدت   •
2019/1/1 موجة غري م�صبوقة من �لت�رشيعات �لعن�رشية و�لد�عمة لالحتالل و�ال�صتيطان. 

بينها من  �الإطار،  هذ�  �صمن  قانوناً   221 هذه  �لع�رشين  دور�ته  يف  �لكني�صت  عالج   فقد 

35 قانوناً �أقرت بالقر�ءة �لنهائية، �إ�صافة �إىل 6 قو�نني ��صتدجمت يف هذه �لقو�نني، ما يعني 

عملياً �أنه متّ �صنّ 41 قانوناً. كما بقي على جدول �أعمال �لكني�صت قانونان يف مرحلة �لقر�ءة 

 �الأوىل، وهما مر�صحان ال�صتمر�ر ت�رشيعهما يف �لوالية �لبملانية �جلديدة، يف حني �أن �لقو�نني
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�لت�رشيع، تعك�ص  �ملرحلة من م�صار  �لتمهيدية، وبقيت عند هذه  بالقر�ءة  �أقرت  �لتي   23 �لـ 

م�رشوع   153 قر�ءة  خالل  �أكرث  �الأمر  هذ�  ويتعزز  �أكب،  ب�صكل  �لبملانية  �لرتكيبة  طابع 

120
قانون �أدرجت على جدول �الأعمال، ومل تدخل م�صار �لت�رشيع.

عُقد �جتماع رباعي �صاركت فيه “�إ�رش�ئيل“ وقب�ص و�ليونان و�لواليات �ملتحدة يف �لقد�ص   •
�ملحتلة، يف م�صعى لتطوير م�رشوع خطّ غاز يف �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط. وتخطط “�إ�رش�ئيل“ 

2,100 كم.  �أنابيب يبلغ طوله  2025، عب خّط  �إىل مدّ �أوروبا بالغاز �لطبيعي بدء�ً من �صنة 

�إليهم  �ن�صم  �لذي  “�إ�رش�ئيل“ وقب�ص و�ليونان،  �ل�صاد�ص بني زعماء  وهذ� هو �الجتماع 

121
وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، �لذي يقوم بجولة يف �ملنطقة.

�لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  فل�صطينيني   307 ��صت�صهد   •
 ،8,401 �جلرحى  عدد  وبلغ  �ل�صفة.  يف  و49  غزة،  يف   258 بينهم  من   ،2018 �صنة  خالل 

بينهم  فل�صطينياً،   5,761 �إىل  �ملعتقلني  عدد  و�صل  فيما  غزة،  قطاع  يف   7,100 بينهم 

فل�صطينياً   161 باإبعاد  ق�صت  قر�ر�ت  �الحتالل  حماكم  و�أ�صدرت  �ل�صفة،  من   5,587

تقرير  ووثق  �صهور.  و�صتة  �صهر  بني  ترت�وح  لفرت�ت  �الأق�صى  �مل�صجد  �أو  �لقد�ص  عن 

وم�صتوطنيه  �الحتالل  �نتهاكات  من  عام  ح�صاد  �ل�صيا�صية“  للتنمية  روؤية  لـ“مركز 

�مل�صتوطنون  �صنّها  �لتي  �لهجمات  عدد  بلغ  حيث   ،2018 خالل  و�لقطاع  �ل�صفة  يف 

يف   61 بينها  من   ،126 �إىل  هدمها  مّت  �لتي  �لفل�صطينية  �ملنازل  عدد  وو�صل  هجوماً،   617

�لقد�ص، كما مّت هدم 168 من�صاأة. وبلغ عدد �الأ�صجار �لتي مّت حرقها، �أو قطعها ما يقارب 

ً دومنا  3,588 م�صادرتها  مّت  �لتي  �الأر��صي  م�صاحات  بلغت  حني  يف  �صجرة،  �آالف   10 

(. وبلغ عدد حاالت �إطالق �لنار 4,129 )2,027 يف غزة، و2,165 يف �ل�صفة(، 
2
)3.588 كم

و�أقام  �قتحاماً.   6,548 �ل�صفة  يف  �ل�صكانية  للتجمعات  �القتحام  حاالت  عدد  بلغ  فيما 

�الحتالل يف عموم �ل�صفة 3,931 حاجز�ً خالل 2018. وو�صل عدد �ملخططات �ال�صتيطانية 

 4,948 �ملخططات  لهذه  �مل�صتهدفة  �مل�صاحة  جمموع  ويبلغ   ،2018 خالل  خمططاً   134 �إىل 

67 م�صتعمرة، فيما و�صل  بالتو�صعة  �مل�صتهدفة  �مل�صتعمر�ت  (، وعدد 
2
)4.948 كم دومناً 

وبلغ  وحدة.   6,859 بنائها  على  �الحتالل  �صادق  �لتي  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  جمموع 

قو�ت  قامت  كما  طريقاً،  ع�رش  �أحد   2018 خالل  �صقها  مّت  �لتي  �ال�صتيطانية  �لطرق  عدد 

122
7 كم ل�صالح �مل�صتعمر�ت و�لبوؤر �ال�صتيطانية. �الحتالل مبّد خّط مياه بطول 
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اخلمي�س، 2019/3/21

قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، على �صفحته �لر�صمية يف تويرت: “بعد 52 عاماً، حان   •
�لوقت لتعرتف �لواليات �ملتحدة �عرت�فاً كامالً ب�صيادة �إ�رش�ئيل على مرتفعات �جلوالن، �لتي 

123
تتميز باأهمية ��صرت�تيجية و�أمنية حيوية بالن�صبة لدولة �إ�رش�ئيل و�ال�صتقر�ر �الإقليمي“.

– دولية مب�صاركة  “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية، ما و�صفته برتتيبات عربية  ك�صفت �صحيفة   •
م�رش وقطر و�ل�صعودية ودول خليجية وعربية، و�الأمم �ملتحدة ودول �أخرى، بعلم �ل�صلطة 

�لو�صع يف قطاع غزة. وبح�صب �ل�صحيفة، فاإن �لرتتيبات يف مرحلتها  �لفل�صطينية، ب�صاأن 

�لو�صع  لتح�صني  �لدوالر�ت  ماليني  خمتلفة  ودول  �ملتحدة  �الأمم  ��صتثمار  ت�صمل  �الأوىل 

�الإن�صاين يف غزة. ووفقاً لل�صحيفة، فاإن �خلطة تقرتح �إبقاء �ل�صاأن �لد�خلي يف غزة حلما�ص 

و�لتنظيمات حتت كيان �صيا�صي موّحد جلميع �لتنظيمات، ويتم �إبقاء �الأمن يف �لقطاع حتت 

�صيطرة حما�ص. وتت�صمن �خلطة جتريد غزة من كافة �الأ�صلحة �لثقيلة، و�الإبقاء فقط على 

�الأ�صلحة  �الأ�صلحة �خلفيفة �ل�صغرية. وبح�صب �خلطة، فاإنه بالتو�زي مع جتريد غزة من 

124
�لثقيلة، �صيتّم رفع �حل�صار ب�صكل كامل.

قالت “�إ�رش�ئيل“ �إن تقرير “�للجنة �لدولية �مل�صتقلة للتحقيق يف �الحتجاجات يف �الأر��صي   •
�لفل�صطينيني  �حتجاجات  خالل  �ملميتة  للقوة  ��صتخد�مها  �نتقد  �لذي  �ملحتلة“،  �لفل�صطينية 

على حدود غزة، متحيز �صّدها، وكان ينبغي �أن ي�صمل مطالبة حركة حما�ص، �لتي ت�صيطر 

على �لقطاع، باأن تتخذ �إجر�ء لوقف �أعمال �لعنف �صّد “�إ�رش�ئيل“. وقالت “�إ�رش�ئيل“، يف 

ردها �لر�صمي على تقرير �للجنة، �إن “لديها خماوف جدية �إز�ء �لتحليل �لفعلي و�لقانوين 

125
�لذي �أجرته �للجنة، ومناهجها، و�الأدلة �لو��صحة على �لتحيز �ل�صيا�صي �صّد �إ�رش�ئيل“.

هاجم وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �أفيجدور ليبمان، رئي�ص قائمة كاحول الفان بني   •
جانت�ص، قائالً: “لقد �صاهدت �أد�ءك كرئي�ص �أركان خالل حرب 2014 على غزة، حيث حققت 

]معركته مع] حما�ص بعد  ف�صالً مدوياً خالل �حلرب، فكيف جلي�ص كبري ال ينجح بح�صم 

126
قتال �أكرث من 52 يوماً“.

��صتخدم  �هلل  �أن  �عتقادي،  �ملحتمل، يف  “من  �الأمريكي، مايك بومبيو:  قال وزير �خلارجية   •
�ليهودية“. وقال  �إ�رش�ئيل  �لدفاع عن دولة  للم�صاعدة يف  �الأمريكي دونالد تر�مب  �لرئي�ص 

بومبيو: “كم�صيحي، �أعتقد �أن هذ� ممكن“. و�أ�صاف بومبيو، يف مقابلة مع �صبكة �صي بي �أن 

“لروؤية �لتاريخ �لر�ئع لالإيان يف هذ� �ملكان )�لقد�ص(،  CBN News مّتت يف �لقد�ص:  نيوز 
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و�لعمل �لذي قامت به �إد�رتنا، للتاأكد من بقاء هذه �لديوقر�طية يف �ل�رشق �الأو�صط، وبقاء 

127
�لدولة �ليهودية، �أنا و�ثق من �أن �لرب يعمل هنا“.

اجلمعة، 2019/3/22

�مل�صتقلة  �لدولية  “�للجنة  تقرير  �ملتحدة،  �الأمم  لدى  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  مكتب  تبنى   •
للتحقيق يف �الحتجاجات يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة“، �لذي يتهم “�إ�رش�ئيل“ بارتكاب 

جر�ئم حرب، با�صتهد�فها �ملدنيني �مل�صاركني يف م�صري�ت �لعودة عند �ل�صياج �الأمني �ملحيط 

بقطاع غزة. و�أيد �لقر�ر 23 دولة، وعار�صته 8 دول، فيما �متنعت 15 دولة عن �لت�صويت. 

128
وكانت �إ�صبانيا �لدولة �الأوروبية �لوحيدة �لتي �أيدت �لتقرير.

��صت�صهد فل�صطينيان بر�صا�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�أ�صيب 63 بجروح، بينهم 5 بحال   •
�ل�صلمية  �لعودة  م�صري�ت  يف  �مل�صاركني  قمع  خالل  �رشيري،  موت  بحالة  �أحدهم  �خلطر، 

129
�رشق قطاع غزة.

باأنها  �إياها  و��صفاً  “�إ�رش�ئيل“،  على  هجوماً  حممد،  مهاتري  �ملاليزي،  �لوزر�ء  رئي�ص  �صنّ   •
“دولة ل�صو�ص“. وقال مهاتري حممد، يف ت�رشيحات من �إ�صالم �أباد، �إن “�إ�رش�ئيل ال تلتزم 
�لفل�صطينية“.  �الأر��صي  يف  و�ال�صتيطان  �الحتالل  �أن�صطة  وتو��صل  �لدولية،  بالقو�نني 

�حتاللها  ب�صبب  باإ�رش�ئيل  �العرت�ف  يكننا  ال  ولكن  �ليهود،  �صّد  “ل�صنا  قائالً:  و�أ�صاف 

عليها،  دولة  و�إقامة  �الآخرين،  �أر��صي  على  �ال�صتيالء  يكنك  ال  �لفل�صطينية...  لالأر�ص 

130
وكاأنك تعي�ص بدولة ل�صو�ص“.

وقالت  �جلوالن،  ه�صبة  على  “�إ�رش�ئيل“  ب�صيادة  يعرتف  ال  �أنه  �الأوروبي  �الحتاد  �أكد   •
“موقف �الحتاد �الأوروبي مل يتغري. �الحتاد �الأوروبي ال يعرتف  متحدثة با�صم �الحتاد: 

كما يتما�صى مع �لقانون �لدويل ب�صيادة �إ�رش�ئيل على �الأر��صي �لتي حتتلها منذ حزير�ن/ 

يونيو 1967، مبا فيها ه�صبة �جلوالن، وال يعتبها جزء�ً من �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية“. وقال 

ب�صيادة  يعرتف  ال  �الأوروبي  �الحتاد  �إن   ،European Council �الأوروبي  �ملجل�ص  رئي�ص 

131
“�إ�رش�ئيل“ على �جلوالن.

ال�صبت، 2019/3/23

�لفل�صطيني يريد �حل�صول على  �ل�صعب  �إن  �لفل�صطينية حممود عبا�ص  �ل�صلطة  قال رئي�ص   •
“�لقد�ص �ل�رشقية“. و�أكد عبا�ص، يف لقاء مع جمموعة  دولة فل�صطينية م�صتقلة وعا�صمتها 
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�إىل  �أن �ل�صعب �لفل�صطيني يريد �لو�صول  Harvard �الأمريكية،  من طالب جامعة هارفارد 

حقه، ودولته بـ“�لطرق �ل�صلمية، �أي باملفاو�صات، ولن نختار طريقاً �آخر للو�صول �إىل حقنا، 

�إال من خالل �ملفاو�صات، ونقول د�ئماً باأننا مند �أيدينا للحكومة �الإ�رش�ئيلية �لتي يختارها 

و�إمنا  نحن  نخرتعها  مل  �لتي  �الأ�ص�ص  هذه  على  نتفاو�ص  �أن  �أجل  من  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صعب 

132
و�صعتها �ل�رشعية �لدولية“.

ملرتفعات  “�إ�رش�ئيل“  �حتالل  يدين  قر�ر�ً  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  تبنى   •
بالقر�ر�ت  �اللتز�م  “�إ�رش�ئيل“  �لقر�ر  وطالب  �صورية،  �أر��ص  �أنها  على  م�صدد�ً  �جلوالن، 

�أيام �نعقاد  �آخر  �ل�صيطرة على �الأر��صي بالقوة. و�صّوت �ملجل�ص، يف  �لدولية، ر�ف�صاً مبد�أ 

منظمة  با�صم  باك�صتان  به  تقدمت  �لذي  �لقر�ر  م�رشوع  على  جنيف،  يف  �الأربعني  دورته 

�لتعاون �الإ�صالمي مبو�فقة 26 دولة، بينما عار�صت �لقر�ر 16 دولة، و�متنعت 5 دول عن 

133
�لت�صويت. وكان من �لالفت للنظر �متناع �ل�صومال عن �لت�صويت باعتبارها دولة عربية.

االأحد، 2019/3/24

نقل �ملوقع �الإلكرتوين ل�صحيفة هاآرت�ص عن م�صدر باإد�رة م�صلحة �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية،   •
“�أ�رشى من حما�ص متكنو� خالل عملية نقلهم بني ق�صمني يف �صجن �لنقب �ل�صحر�وي  �أن 

من طعن �صجاَنني باأدو�ت حادة �صنعوها باأنف�صهم د�خل �لزنازين“؛ ما �أ�صفر عن �إ�صابة 

�ل�صجن  �أق�صام  �صهدت  ذلك  عقب  متو�صطة.  بجروح  و�آخر  خطرية،  بجروح  �أحدهما 

134
�صيب 25 �أ�صري�ً خاللها.

ُ
مو�جهات عنيفة بني �الأ�رشى وقو�ت م�صلحة �ل�صجون، �أ

قر�أ جمل�ص �لنو�ب �الأردين �لفاحتة على روح منفذ عملية �صلفيت �لفل�صطيني عمر �أبو ليلى،   •
خالل �فتتاح جل�صته �ل�صباحية، �لتي عقدها بح�صور �حلكومة، بناًء على طلب من �لنائب 

135
خليل عطية، و�لذي �أدى �لتحية لل�صهيد �أبو ليلى، حتت قبة �لبملان.

رف�ص �لرئي�ص �لروماين كالو�ص يوهاني�ص Klaus Iohannis، قر�ر رئي�صة �لوزر�ء ببالده،   •
فيوريكا د�ن�صيال Viorica Dancila، بنقل �صفارة بوخاري�صت من تل �أبيب �إىل مدينة �لقد�ص 

�ملحتلة. وقال �لرئي�ص �لروماين، يف بيان لو�صائل �الإعالم، “�أثبتت رئي�صة �لوزر�ء يف �لبالد 

جهلها ب�صاأن �ل�صيا�صة �خلارجية فيما يخ�ص ق�صية �لقد�ص“. و�أ�صار �إىل �أنه “ال يكن �تخاذ 

مثل هذ� �لقر�ر دون مو�فقته، بح�صب �لد�صتور يف رومانيا“، م�صري�ً �إىل �أنه مل يت�صلم قر�ر�ً 

�لعامة  �ل�صوؤون  للجنة  موؤمتر  خالل  د�ن�صيال،  �أعلنت  �أن  بعد  ذلك  جاء  �خل�صو�ص.  بهذ� 

136
�الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية )�أيباك( يف و��صنطن، �أنها �صتنقل �صفارة بالدها �إىل �لقد�ص.
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خالل   ،Juan Orlando Hernandez هرينانديز  �أورالندو  خو�ن  هندور��ص،  رئي�ص  �أعلن   •
137

كلمته يف �فتتاح موؤمتر “�أيباك“، �أن “بالده �صتفتتح �صفارة لها يف �لقد�ص ب�صكل فوري“.

االإثنني، 2019/3/25

وقّع �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب على �إعالن يعرتف ب�صيادة “�إ�رش�ئيل“ على مرتفعات   •
�جلوالن، وجاء توقيع تر�مب خالل ��صتقباله رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو 

“تعرتف  تر�مب:  وقال  �ل�صحفيني.  �أمام  مقت�صبة  كلمات  �إلقاء  وبعد  �الأبي�ص،  بالبيت 

�لتي  �الأمنية  �لتحديات  مو�جهة  يف  نف�صها  عن  �لدفاع  يف  �إ�رش�ئيل  بحّق  �ملتحدة  �لواليات 

�ليوم  و�صاأوقع  تاريخية،  خطوة  و�أخذ  �إ�رش�ئيل  مل�صاعدة  خطو�ت  ناأخذ  و�ليوم  تو�جهها، 

لليهود“  “�أّمة  باإقامة  تر�مب  و�أ�صاد  �جلوالن“.  على  �إ�رش�ئيل  ب�صيطرة  باالعرت�ف  �إعالناً 

�لدو�م.  على  “�إ�رش�ئيل“  بجانب  �ملتحدة  �لواليات  بوقوف  تعهد�ته  مكرر�ً  فل�صطني،  يف 

�جلوالن“  “�إعالن  توقيع  وو�صف  باجلوالن،  �ملتعلق  تر�مب  بقر�ر  نتنياهو  �أ�صاد  بدوره، 

باليوم �لتاريخي، موكد�ً �أن �لرئي�ص �الأمريكي �أقر بذلك “�لعدل الإ�رش�ئيل وحقوقها وحقها 

يف �لدفاع عن نف�صها“. وتابع موجهاً حديثه �إىل تر�مب: “�إ�رش�ئيل لديها �أ�صدقاء كثريون، 

138
ولكن ال يوجد �صديق �أف�صل منك“.

تر�مب،  دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�ص  لقر�ر  رف�صها  عن  �ل�صورية  �خلارجية  وز�رة  �أعربت   •
�عتبار مرتفعات �جلوالن �ل�صورية �ملحتلة جزء�ً من “�إ�رش�ئيل“، م�صددة على �أن “�جلوالن 

يلك  ال  “تر�مب  �إن  �ل�صورية،  باخلارجية  ر�صمي  م�صدر  وقال  �صورياً“.  و�صيبقى  كان 

�حلّق و�الأهلية �لقانونية لت�رشيع �الحتالل و�غت�صاب �أر��صي �لغري بالقوة، وهذه �ل�صيا�صة 

139
�لعدو�نية �الأمريكية جتعل من �ملنطقة و�لعامل عر�صة لكل �الأخطار“.

�ملخالفة  �لقر�ر�ت  ل�صل�صلة  و��صتنكارها  �ل�صديد،  رف�صها  عن  �لفل�صطينية،  �لرئا�صة  عبت   •
يتعلق  ما  �صو�ء  �الأمريكية،  �الإد�رة  قبل  من  �ل�صادرة  �لدولية  ولل�رشعية  �لدويل  للقانون 

�أو  “�إ�رش�ئيل“  تقررها  ال  �ل�صيادة  �أن  �أخرى،  مرة  �لرئا�صة  و�أكدت  �جلوالن.  �أم  بالقد�ص 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية مهما طال �أمد �الحتالل، و�صتبقى �لق�صية �لفل�صطينية و�لقد�ص 

ال  ودولية  وعربية  فل�صطينية  حمر�ء  خطوطاً  �ملحتلة  �لفل�صطينية  و�الأر��صي  مبقد�صاتها 

140
يكن جتاوزها.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن “�جلوالن �صوف يبقى جزء�ً   •
ال يتجز�أ من �الأر�ص �ل�صورية، و�إننا نقف �إىل جانب �صورية �أمام هذه �لغطر�صة �الأمريكية 
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�لقد�ص  ق�صيتي  �أي�صاً  طالت  و�لتي  �لدولية،  و�لقو�نني  و�ملو�ثيق  �الأعر�ف  حترتم  ال  �لتي 

و�لالجئني“. و�أكد هنية، يف ت�رشيح �صحفي، �أن هذه �ملو�قف، وهذه �لقر�ر�ت �لظاملة �لتي 

�ل�صورية وحقوق  �لتاريخية و�جلغر�فية لالأر�ص  �لبحار لن تغري �حلقائق  تاأتي من خلف 

141
�ل�صعب �لعربي �ل�صوري يف �جلوالن �ملحتل.

�لبمي،  م�صعب  با�صمها  للناطق  ت�رشيح  يف  �لفل�صطينية،  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  قالت   •
ب�صيادة  �عرت�فها  خالل  من  و�لق�صية  �الأمة  على  جديدة  حرباً  تعلن  �ملتحدة  �لواليات  �إن 

�الحتالل على �أر��صي �جلوالن �ملحتل، يف �لوقت �لذي يعلن �لعدو عدو�ناً جديد�ً على �ل�صعب 

142
�لفل�صطيني و�الأ�رشى.

��صتنكر �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية، �أحمد �أبو �لغيط، باأ�صد �لعبار�ت، �الإعالن �لذي   •
�جلوالن  على  “�إ�رش�ئيل“  ب�صيادة  باالعرت�ف  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  عن  �صدر 

�أنه �إعالن باطٌل �صكالً ومو�صوعاً. وقال �أبو �لغيط، يف بيان له، �إن  �ل�صوري �ملحتل، موؤكد�ً 

143
هذ� �الإعالن �الأمريكي ال يغري من و�صعية �جلوالن �لقانونية �صيئاً.

قال وزير �خلارجية و�صوؤون �ملغرتبني �الأردين �أين �ل�صفدي، �إن �جلوالن �أر�ص �صورية   •
�أ�صدرته وز�رة  بيان  �ل�صفدي، يف  �لدولية. و�أ�صاف  �ل�رشعية  حمتلة وفقاً جلميع قر�ر�ت 

144
�خلارجية، �أن موقف �الأردن ثابت، وو��صح، برف�ص �صّم “�إ�رش�ئيل“ للجوالن �ملحتل.

مرتفعات  ب�صّم  “�إ�رش�ئيل“  باأحقية  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�ص  قر�ر  لبنان  د�ن   •
�جلوالن �ل�صورية. وقالت �خلارجية �للبنانية، يف بيان لها، �إن “مبد�أ �الأر�ص مقابل �ل�صالم 

145
ي�صقط، �إذ عندما ال تبقى من �أر�ص لتعاد ال يبقى من �صالم ليعطى“.

على  “�إ�رش�ئيل“  ب�صيادة  �العرت�ف  و��صنطن  قر�ر  �لرتكية  �خلارجية  وز�رة  و�صفت   •
مرتفعات �جلوالن �ملحتلة بـ“�لباطل“. وقالت �خلارجية �لرتكية، يف بيان لها: “ندين ب�صدة 

وناأ�صف لقر�ر �الإد�رة �الأمريكية �العرت�ف ب�صيادة �إ�رش�ئيل على مرتفعات �جلوالن �ملحتلة 

موقفاً  “�أظهرت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  على  �لرتكية  �خلارجية  و�صددت   .“1967 عام  منذ 

146
جعلها جزء�ً من �مل�صكلة، ولي�ص �حلّل يف �ل�رشق �الأو�صط“.

�ملوريتانية  �خلارجية  وز�رة  و�صددت  تر�مب،  لقر�ر  �ل�صديد  �أ�صفها  عن  موريتانيا  عبت   •
على مت�صكها بوحدة �الأر��صي �ل�صورية كافة، وفقاً ملقت�صيات �لقانون وقر�ر�ت �ل�رشعية 

147
�لدولية.
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�الأمريكي  �لرئي�ص  �إىل رف�ص قر�ر  �الأوروبي  �ملتحدة و�الحتاد  �لعامل و�الأمم  �صارعت دول   •
�الحتاد  و�أعلن  �جلوالن.  ه�صبة  على  �إ�رش�ئيل“  بـ“�صيادة  �العرت�ف  تر�مب  دونالد 

�الأر��صي  على  الإ�رش�ئيل:  “�صيادة  باأي  لالعرت�ف  �لر�ف�ص  موقفه  تغرّي  عدم  �الأوروبي 

�لبيطانية  �خلارجية  وز�رة  و�أعلنت  �جلوالن“.  ه�صبة  فيها  مبا   1967 عام  �حتلتها  �لتي 

وزير  وو�صف  الأر��صيها.  �جلوالن  مرتفعات  “�إ�رش�ئيل“  ب�صّم  �العرت�ف  ترف�ص  �أنها 

�صارخ  بـ“�نتهاك  �الأمريكية  �خلطوة   Sergei Lavrov الفروف  �صريجي  رو�صيا  خارجية 

للقانون �لدويل“. و�أ�صاف الفروف يف �ت�صال هاتفي مع نظريه �الأمريكي مايك بومبيو �أن 

كما  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  �الأو�صاع  ويعّقد  �ل�صورية،  �الأزمة  ت�صوية  يعرقل  �العرت�ف  هذ� 

طويلة  فرتة  منذ  �مل�صتمر  موقفها  تغري  “مل  �أنها  على  و�صددت  �لقر�ر،  رف�صها  كند�  �أعلنت 

ب�صاأن م�صاألة مرتفعات �جلوالن“، بح�صب بيان �صادر عن وز�رة خارجيتها. و�أعلن وزير 

�خلارجية �لفنزويلي خورخي �أريا�صا Jorge Arreaza رف�ص بالده لقر�ر تر�مب، م�صدد�ً 

�إ�رش�ئيل  ب�صيادة  �العرت�ف  يف  تر�مب  حكومة  نية  قاطع  ب�صكل  ترف�ص  “فنزويال  �أن  على 

 Human Rights على مرتفعات �جلوالن �ل�صورية“. وقالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص

جتاهالً  يظهر  �جلوالن،  ملرتفعات  “�إ�رش�ئيل“  �حتالل  �إنكار  �الأمريكي،  �لقر�ر  �إن   Watch
148

للحماية �لتي يتمتع بها �ل�صكان �ل�صوريون مبوجب �لقانون �لدويل �الإن�صاين.

طلق من قطاع غزة، على و�صط “�إ�رش�ئيل“، دون 
ُ
�أعلن جي�ص �الحتالل �أن �صاروخاً و�حد�ً، �أ  •

يف  �صقط  �ل�صاروخ  �إن  قالت  �إ�رش�ئيلية،  �إعالم  و�صائل  لكن  �لتفا�صيل،  من  مزيد�ً  يذكر  �أن 

منطقة ه�صارون �لتي ت�صمّ مدينة تل �أبيب، وت�صبب يف وقوع �صبع �إ�صابات. و�صنّت طائر�ت 

حربية �إ�رش�ئيلية، �صل�صلة غار�ت على قطاع غزة، بعد �إطالق �ل�صاروخ، م�صتهدفة مو�قع 

�الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  با�صم  �لناطق  وقال  حما�ص.  حلركة  تتبع  للتدريب  و�أخرى  حكومية 

�أفيخاي �أدرعي Avichay Adraee �إن �جلي�ص “بد�أ ب�صّن غار�ت على �أهد�ف �إرهابية تابعة 

149
ملنظمة حما�ص �الإرهابية يف �أرجاء قطاع غزة“.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن �ل�صعب �لفل�صطيني لن ي�صت�صلم   •
الأي جتاوز للخطوط �حلمر�ء من قبل �الحتالل، و�ملقاومة قادرة على ردعه. و�أ�صار هنية، يف 

ت�رشيح �صحفي، �إىل �أن �لق�صية �لفل�صطينية تتعر�ص لهجمة �صاملة على خمتلف �مل�صتويات 

150
و�جلبهات يف �لقد�ص و�ل�صفة وغزة، وكذلك �الأ�رشى د�خل �صجون �الحتالل.

�أعلنت �حلركة �الأ�صرية يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي حّل كّل �لهيئات �لتنظيمية، و�إلغاء   •
وزير  ذ�ته  �لوقت  يف  حمملة   ،2019/3/26 �لثالثاء،  يوم  من  بدء�ً  فيها،  �العتقايل  �لتمثيل 
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�أرد�ن وحكومته م�صوؤولية �لت�صعيد �خلطري يف  �الأمن �لد�خلي يف حكومة �الحتالل جلعاد 

حتميل  بهدف  تاأتي  �خلطوة  هذه  �أن  لها،  بيان  يف  �الأ�صرية،  �حلركة  و�أو�صحت  �ل�صجون. 

�أمام  �لدفاع عن �حلقوق و�ملكت�صبات  �إطار  �العتقال كاملة، ويف  �أعباء حالة  �ل�صجون  �إد�رة 

151
�لهجمة �ل�رش�صة على �الأ�رشى.

الثالثاء، 2019/3/26

�إن  �الحتالل،  بجي�ص  �جلنوبية  للجبهة  �الأ�صبق  �لقائد   ،Zvika Fogel فوغل  ت�صفيكا  قال   •
�لذي �صتقوم به حركة حما�ص  �ليوم  “�إ�رش�ئيل“ �صيعجل بقدوم  �لقيادة يف  ��صتمر�ر عجز 

�أن  �لعبية،  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  ب�صحيفة  له  مقال  يف  فوغل  و�أ�صاف  “�إ�رش�ئيل“.  بتدمري 

“�إ�رش�ئيل“ فقدت منذ فرتة طويلة “روح �لقتال“، وفقدت �أي�صاً �ل�صجاعة لتحقيق �النت�صار 
يف �ملعارك. ور�أى �ل�صابط �أن حما�ص تعي جيد�ً �أن �لقبة �حلديدية ال تنجح ب�صكل كامل يف 

�إ�صقاط �ل�صو�ريخ، ولذلك تقوم د�ئماً مبفاجاأة “�إ�رش�ئيل“ حتت مبر �أن �ل�صو�ريخ �أطلقت 

152
عن طريق �خلطاأ.

و��صلت �لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية، لليوم �لثاين على �لتو�يل، ق�صفها لقطاع غزة، على   •
�لرغم من �الإعالن عن وقف �إطالق �لنار بني �لف�صائل و�الحتالل بجهود م�رشية و�أممية. 

و�صنّت �لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية �أكرث من 30 غارة جوية. وقال وزير �الأ�صغال �لعامة 

وحدة   30 هدم  عن  �أ�صفر  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �إن  �حل�صاينة،  مفيد  �لفل�صطيني  و�الإ�صكان 

153
�صكنية كلياً، وتعرُّ�ص 500 �أخرى الأ�رش�ر جزئية.

قالت وكالة �الأ�صو�صيتد بر�ص )Associated Press )AP �الأمريكية �إنه بالرغم من �جلهود   •
�الإ�رش�ئيلية فاإن كتائب �لق�صام ح�صلت على جمموعة بارزة من �الأ�صلحة �صملت �صو�ريخ 

�لق�صام، و�صو�ريخ حملية �ل�صنع �آر 160، و�صو�ريخ فجر 5 �الإير�نية، وطائر�ت م�صرية، 

�الأ�صلحة،  بهذه  قائمة  �لوكالة  و�أوردت  هجومية.  �أنفاقاً  و�صيدت   ،Mortar هاون  ومد�فع 

Gabi Siboni باأن حما�ص  �إىل ما قاله �ملحلل �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي غابي �صيبوين  و�أملحت 

“لديها جمموعة متنوعة من �الأ�صلحة �ملتقدمة و�لدقيقة و�لفعالة“. و�أن هذ� ي�صمل �ل�صو�ريخ 
�لتي  �لكتف،  من  تطلق  �لتي  للطائر�ت  �مل�صادة  و�ل�صو�ريخ  للدبابات،  �مل�صادة  �ملوجهة 

154
تنتجها رو�صيا، وكذلك بع�ص �لطائر�ت �مل�صرية.

من  مزيد  التخاذ  “م�صتعد“  �أنه  من  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  حذّر   •
�صاروخ  �إطالق  على  رد�ً  ُنفذت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشبات  بعد  غزة،  قطاع  يف  �الإجر�ء�ت 
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“�إ�رش�ئيل“،  من  فيديو  عب  وجهها  ر�صالة  يف  نتنياهو،  وقال  �أبيب.  تل  من  بالقرب  �صقط 

خالل �ملوؤمتر �ل�صنوي لـ“�أيباك“، بعد �أن قطع زيارته للواليات �ملتحدة: “يكنني �أن �أقول 

لكم �إننا على ��صتعد�د لفعل ما هو �أكرث بكثري، و�صنقوم بكل ما يف و�صعنا للدفاع عن �صعبنا 

155
و�لدفاع عن دولتنا“.

يف  �الأ�صرية  �لوطنية  �حلركة  على  جماعية  عقوبات  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطة  فر�صت   •
�النفر�دي،  و�لعزل  �لزيار�ت،  ومنع  مالية،  غر�مات  فر�ص  ت�صمنت  �الحتالل،  �صجون 

وذلك يف �أعقاب �لتطور�ت يف �صجن ر�مون و�صجن �لنقب، �لذي �صهد عملية طعن �صجاَنني. 

حما�ص  حلركة  ينتمون  �أ�صري�ً   74 معاقبة  ت�صمل  �لعقوبات  �أن  معاريف  �صحيفة  وذكرت 

�إىل  باالإ�صافة  �لغرف،  يف  �لنار  باإ�صعال  �ل�صجون  م�صلحة  تتهمهم  ر�مون،  �صجن  يف 

بعد �ل�صجن  �صهدها  �لتي  �ملو�جهات  يف  باال�صرت�ك  تتهمهم  �لنقب،  �صجن  من  �أ�صري�ً   96 
156

عملية �لطعن.

قال �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين �إن “�لقد�ص وم�صتقبل فل�صطني خّط �أحمر بالن�صبة لالأردن“،   •
157

و�إن مو�قف �الأردن، وكّل �الأردنيني، ثابتة بالن�صبة للقد�ص، و�لوطن �لبديل، و�لتوطني.

قرّر جمل�ص �لنو�ب �الأردين، يف ختام جل�صة مناق�صة عامة ملو�صوع �لطاقة برئا�صة عاطف   •
باإلغائها.  �إ�رش�ئيل“، وطالب �حلكومة  �لطبيعي من  �لغاز  “توريد  �تفاقية  �لطر�ونة، رف�ص 

��صتفتاء  للحكومة  يت�صنى  حتى  بــ“مهلة“  �ملع�رش،  رجائي  �لوزر�ء،  رئي�ص  نائب  وطالب 

“�إ�رش�ئيل“،  مع  �لغاز  �تفاقية  يف  بالنظر  �الأمة  جمل�ص  �صالحية  حول  �لد�صتورية  �ملحكمة 

158
وحتديد�ً تف�صري �ملادة 33 من �لد�صتور. 

االأربعاء، 2019/3/27

�لواليات  تعتزم  �لتي  �لقرن“  “�صفقة  �إن  بومبيو،  مايك  �الأمريكي،  �خلارجية  وزير  قال   •
�ملتحدة طرحها قريباً، �صتتخلى عن ما و�صفه بـ“�ملعايري“ �لقدية �لتي تتعلق بق�صايا مثل 

�أمام  �صهادة  يف  بومبيو  وقال  �لقدية“.  �ملقاربة  “ف�صل  على  م�صدد�ً  و�ال�صتيطان،  �لقد�ص 

�لكوجنر�ص: “�أنا و�ثق متاماً �أن ما متت جتربته يف �ل�صابق قد ف�صل، و�أنا متفائل باأن ما نفعله 

�الإ�رش�ئيلي  لل�صعب  �أف�صل  �صتكون  �لتي  �لنتائج  نحقق  باأن  �أف�صل  �حتماالت  لنا  �صيوفر 

وكذلك لل�صعب �لفل�صطيني“. و�دعى بومبيو �أن “هذه كانت �ملعايري �لتي �حتلت �لنقا�صات 

�صابقاً وقادتنا �إىل ما نحن عليه �الآن: ال حّل“، و�أ�صار �إىل �أن �خلطة �الأمريكية “�صت�صتند �إىل 

159
�حلقائق على �الأر�ص، و�لتقييم �لو�قعي ملا �صيقودنا �إىل حتقيق نتيجة جيدة“.
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قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �إ�صماعيل هنية، معقباً على �العتد�ء �الإ�رش�ئيلي   •
“�ملقاومة قالت كلمتها، و�الحتالل فهم �لر�صالة“. ودعا هنية، من على  �إن  على قطاع غزة 

ركام مقر رئا�صة �حلركة، �لذي دمرها �لق�صف �الإ�رش�ئيلي، �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل 

مليونية  يف  و�مل�صاركة  �الأر�ص  يوم  ذكرى  يف  للخروج  �ملحتلة  �لغربية  و�ل�صفة  و�خلارج 

160
�لعودة.

بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لتعليم  وزير  �الإ�رش�ئيلي،  �جلديد  �ليمني  حزب  رئي�ص  هدّد   •
رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، عب مقطع فيديو ن�رشه عب مو�قع 

�ملتدينني  قلن�صوة  ي�صع  وهو  �لفيديو  يف  بينيت  وظهر  �النتخابية.  حملته  �صمن  �لتو��صل 

حذرك( )خذ  بالك  “دير  �لعامية:  بالعربية  ويقول  ر�أ�صه،  على   “Kippah “�لكيباه   �ليهود 

161
يا هنية، �أنا م�ص )�أنا ل�صت( ليبمان“، و�أ�صاف بينيت “�أنا جديد.. �ليمني �جلديد“.

قال �أمني عام �حتاد نقابات عمال فل�صطني، �صاهر �صعد �إن 25 عامالً قد توفو� د�خل �صوق   •
162

�لعمل �الإ�رش�ئيلي يف �لربع �الأول من �صنة 2019، منهم 23 عامالً فل�صطينياً.

يف  غريهم“،  من  �إرهاباً  �أكرث  �الإ�رش�ئيليني  “�إن  حممد  مهاتري  �ملاليزي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
خالل  له  ت�رشيحات  يف  حممد،  و�أ�صار  غزة.  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لق�صف  على  تعليقه 

 Langkawi International Maritime زيارته معر�ص النكاوي �لدويل للمالحة و�لف�صاء

باأ�صعاف  �لهجمات  “�إ�رش�ئيل“ ترد على  �أن  �إىل   ،and Aerospace Exhibition )LIMA(

�أن  �لعنف ال يكن  �أن  نعتقد  �لهجمات.  “ينبغي علينا �الحتجاج على هذه  �ملر�ت، م�صيفاً: 

163
يحل �مل�صاكل يف �ملنطقة“.

�جلوالن،  يف  �لو�صع  ملناق�صة  طارئة  جل�صة  �ل�صوري  �لنظام  من  بطلب  �الأمن  جمل�ص  عقد   •
و�أعلن �أع�صاء �ملجل�ص، با�صتثناء �لواليات �ملتحدة، رف�صهم قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد 

164
تر�مب �العرت�ف ب�صيادة “�إ�رش�ئيل“ على �جلوالن.

�لدولة  وزير  عن  ظبي،  �أبو  من  ت�صدر  �لتي   ،The National نا�صيونال  �صحيفة  نقلت   •
�الإمار�تي لل�صوؤون �خلارجية �أنور قرقا�ص قوله �إن �لعالقات بني �لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل“ 

بحاجة �إىل حتّول، من �أجل حتقيق تقدم نحو �ل�صالم مع �لفل�صطينيني. ون�صبت �ل�صحيفة �إىل 

“�إ�رش�ئيل“ عّقد م�صاعي  �لتحاور مع  �لعربية عدم  �لدول  �لكثري من  �إن قر�ر  قرقا�ص قوله 

بعدم  �تخذ قر�ر عربي  �صنو�ت عدة،  “منذ  �لتو�صل حلّل على مدى عقود. وقال قرقا�ص: 

165
�لتو��صل مع �إ�رش�ئيل، لكن بنظرة �إىل �لور�ء، كان هذ� قر�ر�ً خاطئاً للغاية“.
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�ل�صلطة  رئي�ص  على  هجوماً  حمي�صن  جمال  فتح  حركة  يف  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �صنّ   •
�أحد  من  �رُشّب  �إنه  فل�صطينية  �إعالم  و�صائل  قالت  فيديو  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية، 

�إن  حمي�صن  وقال  �أيام.  قبل  �لتقاعد  على  موؤخر�ً  �أحيلو�  �صباطاً  لقائه  خالل  �الجتماعات 

�أبناء فتح ي�صعرون بالظلم، كما يتم ظلم �ملوظفني يف غزة ب�رشف 50% من رو�تبهم. وتابع 

تو�فق  “�لقر�ر�ت ال  �أن  و�أ�صاف حمي�صن  بناخذ قر�ر�ت خاطئة“.  “�رشنا  قائالً:  حمي�صن 

بها“.  �اللتز�م  يتم  بتطالب مبو�قف عك�صها، ورغم ذلك ال  �ملركزية، و�للجنة  �للجنة  عليها 

و�أردف قائالً: “ما �لفرق بيننا وبني �أحد بال�صارع؟ �إطار ��صمه جلنة مركزية بياخذ قر�ر�ت، 

ورغم ذلك ال تنفذ، وباملجل�ص �ملركزي قر�ر�ت ال تنفذ“. ودعا حمي�صن �أع�صاء فتح �إىل ن�صب 

166
�خليام، وقطع �لطريق، من �أجل ت�صحيح �مل�صار.

اخلمي�س، 2019/3/28

من لل�صو�ريخ  �ملبكر  �لذ�تي  �لتفعيل  تكر�ر  �أن  �لق�صام  كتائب  يف  م�صوؤول  م�صدر  �أكد   • 
�مل�صوؤول  وقال  �لقتايل.  �ال�صتعد�د  جاهزية  رفع  �ملقاومة  قيادة  قر�ر  �صببه  غزة  قطاع 

�لع�صكري، يف حديث لقناة �جلزيرة، �إن �ال�صتعد�د �لقتايل جاء بعد ورود معلومات حول نية 

167
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صّن عمل عدو�ين على غزة قبل �النتخابات �الإ�رش�ئيلية.

غزة  قطاع  من  �إطالقهم  مّت  وقذيفة  �صاروخاً   1,252 �أن  �لثانية  �لعبية  �لقناة  ذكرت   •
ت�صببت �مل�صري�ت  هذه  �أن  �إىل  �لقناة  و�أ�صارت   .2018/3/30 يف  �لعودة  م�صري�ت  بدء   منذ 

بـ 10 جوالت قتال وت�صعيد ما بني ق�صري ل�صاعات، وطويل على مدى يومني �أو ثالثة على 

�أبعد تقدير. و�أ�صارت �إىل �أن �الأحد�ث ت�صببت مبقتل جندي، و�إ�صابة 12 �آخرين، فيما �أ�صيب 

15 م�صتوطناً بجروح. و�أ�صارت �إىل �أن 273 فل�صطينياً ��صت�صهدو�، و�أ�صيب 6 �آالف �آخرين 
168

بجروح فعلية.

ع�صية �لذكرى �الأوىل مل�صري�ت �لعودة، �أ�صدر مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق   •
جي�ص  باأن  �ملركز  مدير  وقال  �لفرتة.  هذه  خالل  �الحتالل  �نتهاكات  �أبرز  حول  تقرير�ً 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي قتل خالل هذه �لفرتة 273 فل�صطينياً، من بينهم 51 طفالً، و5 �صيد�ت. 

كما �أ�صيب نحو 30,000، من بينهم نحو 4,700 طفالً، و�أ�صارت �مل�صادر �لطبية �إىل وجود 

169
115 �إ�صابة برت �أطر�ف.

قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �إن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ي�صتغل ب�صكل مبا�رش   •
من   %76.3 ن�صبته  ما  وت�صكل  ج،  �مل�صنفة  �الأر��صي  من   )

2
كم  2,642( دومن  �ألف   2,642
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(. و�أ�صاف 
2
جممل �مل�صاحة �مل�صنفة ج، و�لتي تبلغ م�صاحتها 3,375 �ألف دومن )3,375 كم

خالل �صادق  �الحتالل  �أن  �الأر�ص،  ليوم   43 �لـ  �لذكرى  ملنا�صبة  له،  بيان  يف   �الإح�صاء، 

�لفل�صطينيني،  �أر��صي  من   )
2
م �آالف   508( دومنات   508 على  �ال�صتيالء  على   2018 �صنة 

تو�صيع  خالل  من  بالفل�صطينيني  �خلا�صة  �لدومنات  مئات  على  �ال�صتيالء  �إىل  �إ�صافة 

�إىل  �حلو�جز �الإ�رش�ئيلية و�إقامة نقاط مر�قبة ع�صكرية حلماية �مل�صتوطنني. و�أ�صار �ملركز 

�أن �الحتالل جرف و�قتلع خالل �لفرتة ذ�تها 7,122 �صجرة، وبذلك يبلغ عدد �الأ�صجار �لتي 

2018، ومّت حتويل �آالف  2000 وحتى نهاية  �أكرث من مليون �صجرة منذ �صنة  مّت �قتالعها 

 �لدومنات للم�صتوطنني لزر�عتها حيث بلغت �مل�صاحة �ملزروعة يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف

(، غالبيتها من �ملزروعات �ملروية. وقام �الحتالل 
2
�صنة 2018 نحو 110 �آالف دومن )110 كم

بهدم وتدمري 471 مبنى خالل 2018، منها نحو 46% يف حمافظة �لقد�ص، بو�قع 215 عملية 

هدم. وتوزعت �ملباين �ملهدومة بو�قع 157 مبنى �صكنياً و314 من�صاأة. كما �أ�صدر �الحتالل 

170
�أو�مر بهدم 546 مبنى يف �ل�صفة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

اجلمعة، 2019/3/29

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية: “�إننا �أمام مفرتق طرق، وفح�ٍص   •
جاٍد ملو�قف �الحتالل وردوده على مطالب �صعبنا“، و�أ�صاف هنية، يف ت�رشيح �صحفي، 

“�إننا نعمل مع �لوفد �مل�رشي �ملوجود حالياً بغزة على حّل لالأزمة �الإن�صانية يف غزة ب�صكل 
ي�صمن �إنهاء معاناة �أهلنا، وتعزيز كر�متهم يف بلدهم؛ وذلك من خالل �لتو�صل لتفاهمات 

وكل  �ل�صيناريوهات  لكل  م�صتعدون  “نحن  قائالً:  هنية  و�أ�صاف  �لعدو“.  يحرتمها  جدية 

�لت�صحيات  وي�صتثمر  �صعبنا،  م�صالح  يحقق  �لذي  �لقر�ر  �تخاذ  يف  نرتدد  ولن  �لبد�ئل، 

171
�جل�صام �لتي قدمها �صبابنا يف م�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار“.

يف  م�صاركتهم  �ملقرر  �ملدنيني  ��صتهد�ف  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �لقد�ص  �رش�يا  حذّرت   •
�أبو حمزة، يف كلمٍة  �ل�رش�يا  �لناطق با�صم  2019/3/30. وقال  �ل�صبت  �لعودة يوم  م�صري�ت 

متلفزٍة: “نحذر �لعدو �ل�صهيوين من �الإيغال بالدم �لفل�صطيني، و�إن قتل �ملدنيني �صيجلب 

172
�حلرب لالحتالل“.

ال�صبت، 2019/3/30

��صت�صهد �أربعة فل�صطينيني، بينهم ثالثة �أطفال، و�أ�صيب �ملئات، جر�ء قمع قو�ت �الحتالل   •
173

�الإ�رش�ئيلي م�صري�ت �لعودة يف قطاع غزة.
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“رزمة  �إىل  �لتو�صل  جرى  �إنه  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •
“�الحتالل  �أن  �ليومية يف قطاع غزة، مو�صحاً  متكاملة تقريباً“ تتعلق باالأو�صاع �حلياتية 

�إمنا  لالحتالل،  فقط  �لتز�مات  عن  نتحدث  ال  “نحن  و�أ�صاف:  و�ملتابعة“.  �الختبار  حتت 

�لتفاهمات“.  بقوة يف هذه  �أي�صاً حا�رشة  �ملتحدة وم�رش، وقطر  �الأمم  تدخالت دولية من 

و�أ�صار بدر�ن �إىل �أن هناك �أطر�فاً كثرية تتدخل للو�صول �إىل تفاهمات بهذه �ملرحلة، مو�صحاً 

�ملبا�رش بيننا وبني �الحتالل، وينقل  “يدير �حلو�ر�ت و�لتفاو�ص غري  �أن �جلانب �مل�رشي 

�لر�صائل بني �لطرفني“. ووفق بدر�ن، فاإن �لت�صهيالت �مل�رشية �صو�ء عب فتح معب رفح، 

174
�أم �إدخال �لب�صائع لقطاع غزة، معزولة عن �لتفاهمات مع �الحتالل.

رجّح نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري �لتو�صل �إىل تفاهمات   •
تهدئة مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي خالل �الأيام �لقليلة �لقادمة، موؤكد�ً �أن �لهدف منها �صيكون 

وقف �لعدو�ن على �ل�صعب �لفل�صطيني وك�رش �حل�صار. ونفى �لعاروري، خالل مقابلة مع 

لي�صت  “�لتهدئة  قائالً:  �لتهدئة،  �صيا�صي مقابل هذه  �أّي ثمن  �أن يكون هناك  �مليادين،  قناة 

حر�كاته  يف  �صعبنا  تقيّد  وال  وطني،  �أو  �صيا�صي  ُبعد  �أي  لها  ولي�ص  �الحتالل،  مع  �صالماً 

175
ون�صاله يف �ملطالبة بحقوقه“.

االأحد، 2019/3/31

مركزية  �لتون�صية،  �لعا�صمة  يف   30 �لـ  بدورتها  �لعادية  �لعربية  للقمة  �خلتامي  �لبيان  �أكد   •
�ل�رشقية“  لـ“�لقد�ص  �لعربية  �لهوية  وعلى  جمعاء،  �لعربية  لالأمة  بالن�صبة  فل�صطني  ق�صية 

ب�صيادة  باالعرت�ف  �صدر  �لذي  �الأمريكي  �الإعالن  و�أن  فل�صطني،  دولة  عا�صمة  �ملحتلة، 

“�إ�رش�ئيل“ على �جلوالن، ُيعّد �إعالناً باطالً �صكالً ومو�صوعاً. و�صدد �لبيان على �أن حتقيق 
�لت�صوية  على  باالأ�صا�ص  يرتكز  �الأو�صط،  �ل�رشق  منطقة  يف  و�ال�صتقر�ر  و�ل�صالم  �الأمن 

176
�لعادلة و�ل�صاملة للق�صية �لفل�صطينية، وملجمل �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، �إنه مل “يعد با�صتطاعتنا حتّمل �لو�صع �لقائم   •
و�ال�صتقالل،  �حلرية  يف  �لفل�صطيني  �صعبنا  و�أحالم  م�صالح  على  حفاظاً  معه،  �لتعاي�ص  �أو 

�لقمة  �أمام  خطابه  يف  عبا�ص،  و�أ�صاف  م�صريية“.  وقر�ر�ت  خطو�ت  التخاذ  و�صن�صطر 

�الأخوة  �أيها  مقبلون،  “�إننا  قائالً:  �لتون�صية،  �لعا�صمة  يف   30 �لـ  بدورتها  �لعادية  �لعربية 

�الأعز�ء، على �أيام غاية يف �ل�صعوبة، بعد �أن دمرت �إ�رش�ئيل، �لدولة �لقائمة باالحتالل الأر�ص 

دولة فل�صطني، كل �التفاقيات، وتن�صلت من جميع �اللتز�مات منذ �أو�صلو �إىل �ليوم“. و�أكد 
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عبا�ص على �أن ��صتمر�ر “�إ�رش�ئيل“ يف �صيا�صاتها و“�إجر�ء�تها لتدمري حّل �لدولتني، جعلنا 

177
نفقد �الأمل يف �أي �صالم يكن حتقيقه معها“.

��صتقبل رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو، �لرئي�ص �لب�زيلي جاير بول�صونارو   •
Jair Bolsonaro يف مطار بن جوريون Ben Gurion Airport، م�صيد�ً بتوجه بول�صونارو 

يف  �لبلدين  بني  �التفاقيات  توقيع  خالل  من  �لب�زيلية،  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  تعزيز  يف 

و�الأمن.  و�ل�صياحة،  و�لطاقة،  و�لزر�عة،  و�لتكنولوجيا،  و�ال�صتثمار�ت،  �لتجارة،  جماالت 

و�أ�صاف نتنياهو: �إننا “ن�صنع �لتاريخ معاً. فمنذ توليك من�صب �لرئي�ص خالل �صهر كانون 

�لثاين/ يناير من هذ� �لعام، لقد با�رشنا بع�رش جديد للعالقات �لب�زيلية �الإ�رش�ئيلية“. وقال 

مع  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  بول�صونارو،  و�أعلن  �إ�رش�ئيل“.  “�أحب  بالعبية  بول�صونارو 

نتنياهو، عزم بالده على فتح “مكتب دبلوما�صي خم�ص�ص لل�صوؤون �القت�صادية و�لعلوم 

و�لتكنولوجيا“ يف �لقد�ص، وقال بول�صونارو �إن “حكومته م�صممة بقوة على تعزيز �ل�رش�كة 

بني �لب�زيل و�إ�رش�ئيل“، م�صدد�ً على �أن “�لتعاون يف جماالت �الأمن و�لدفاع له �أهمية كبى 

178
للب�زيل �أي�صاً“.

�ل�صاد�ص، رئي�ص جلنة  �ملغربي حممد  Pope Francis و�مللك  �لفاتيكان فرن�صي�ص  بابا  وقّع   •
�لقد�ص، يف �لرباط، على وثيقة “ند�ء �لقد�ص“، �لتي �أكد� فيها على �أهمية �ملحافظة على مدينة 

�لقد�ص باعتبارها تر�ثاً م�صرتكاً لالإن�صانية، وبو�صفها �أر�صاً للقاء، ورمز�ً للتعاي�ص �ل�صلمي 

179
بالن�صبة الأتباع �لديانات �لتوحيدية �لثالث، ومركز�ً لقيم �الحرت�م �ملتبادل و�حلو�ر.

قررت �لكويت مقاطعة موؤمتر يف �لبحرين من �ملنتظر عقده منت�صف ني�صان/ �أبريل 2019،   •
على خلفية م�صاركة وفد �إ�رش�ئيلي. وقال م�صدر يف وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة �لكويتية �إن 

�لوزير خالد �لرو�صان قرر �لرت�جع عن �مل�صاركة يف �ملوؤمتر �لعاملي لريادة �الأعمال ب�صبب 

�ملتحّدثني  م�صاركة  �لبحريني  �لنو�ب  جمل�ص  ��صتنكر  جهته،  ومن  �الإ�رش�ئيلية.  �مل�صاركة 

على  في�صبوك،  على  �صفحته  على  ن�رشه  بيان  يف  �ملجل�ص،  و�صّدد  �ملوؤمتر.  يف  �الإ�رش�ئيليني 

�ل�صعب  �أولويات  من  �صتظّل  �ل�صقيق،  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لعادلة  �لق�صية  “ن�رشة  �أن 

180
�لبحريني“.

�لتنمية“،  �الأونرو�،  “�لالجئون،  بعنو�ن  قر�ر  م�رشوع  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  �عتمد   •
�ال�صتيطان،  تدين  �لتي  �الأوروبية  و�لبملانات  �الأوروبي  �الحتاد  ومو�قف  بقر�ر�ت  ي�صيد 

�أنو�ع �مل�صاريع يف �مل�صتعمر�ت  وتعّد �مل�صتعمر�ت كيانات غري قانونية، وحتظر متويل كل 

�مل�صتعمر�ت  ب�صائع  وحتظر   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص  د�خل  �الإ�رش�ئيلية 
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و�الأر�ص  �إ�رش�ئيل“  “�أر��صي  بني  �لتمييز  على  وتوؤكد  عليها،  مميزة  عالمات  ت�صع  �أو 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، وعدم �رشيان �أي �تفاقية بني دول �الحتاد و“�إ�رش�ئيل“ على 

181
�ملناطق �لتي جرى �حتاللها �صنة 1967.

International Socialist Organization )ISO( �لدولية  �ال�صرت�كية  �ملنظمة  �أعلنت   • 
على  �الإ�رش�ئيلية  بال�صيادة  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  لقر�ر  و�لقاطع  �لكامل  رف�صها 

�ملنظمة  �إن  �صعث،  نبيل  �لدولية  �ال�صرت�كية  رئي�ص  نائب  وقال  �ملحتل.  �ل�صوري  �جلوالن 

�أ�صدرت بياناً �صحفياً، �عتبت فيه قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب ب�صاأن �جلوالن 

�الأمن  �لتي تبناها جمل�ص  �لدويل، وللقر�ر�ت �ملحددة  للقانون  �الأ�صا�صية  للمبادئ  “خمالف 
�لتابع لالأمم �ملتحدة حول �ل�رشق �الأو�صط، و�لتي توؤكد عدم قبول �ل�صيطرة على �الأر��صي 

دول  كل  فيه  ت�صتطيع  ود�ئم  عادل  �صالم  �أجل  من  للعمل  �حلاجة  على  توؤكد  كما  بالقوة، 

182
�ملنطقة �لعي�ص باأمان“.
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