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االإثنني، 2019/4/1

�ل�صوري  �ال�صتيطان يف �جلوالن  بتكثيف  �الإ�رش�ئيلية خطة تق�صي  �الإ�صكان  �أعدت وز�رة   •
�ملحتل، وبت�صجيع �ليهود لل�صكن هناك. حيث تق�صي �خلطة بناء ع�رش�ت �آالف من �لوحد�ت 

�الإ�رش�ئيلية  لالإذ�عة  ووفقاً   .2048 �صنة  بحلول  يهودي  �ألف   250 ال�صتيعاب  �ال�صتيطانية 

وحدة  �ألف   30 بناء  ت�صمل  �خلطة،  فاإن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلية  �لبث  لهيئة  �لتابعة  �لر�صمية، 

وكذلك  �جلوالن،  يف  جديدتني  م�صتعمرتني  و�إن�صاء  كت�رشين،  م�صتعمرة  يف  ��صتيطانية 

�ملتعلقة  �لتحتية  �لبنية  يف  �ال�صتثمار  جانب  �إىل  �لعمل،  فر�ص  من  �الآالف  ع�رش�ت  توفري 

تنمية  �إىل  �خلطة،  تهدف  كما  �ملو��صالت.  ب�صبكة  �جلوالن  وربط  و�ل�صياحة،  باملو��صالت 

( من 
2
�مل�صاريع �ل�صياحية وت�صجيع �ل�صياحة، و�لعمل على �إخالء 80 �ألف دومن )80 �ألف كم

حقول �الألغام وجتهيز م�صطحات �الأر��صي مل�صاريع �لتطوير و�لبناء �ل�صياحي و�لتجاري 

1
و�الإ�صكاين.

�صيكل  مليون   42 بخ�صم  يق�صي  �أمر  على  كحلون،  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  وقّع   •
“�إ�رش�ئيل“  11.5 مليون دوالر( �صهرياً من �أمو�ل �ملقا�صة �لفل�صطينية �لتي حتولها  )نحو 

باإجمايل  ،2019 �صنة  خالل  �صهر  كل  �لتقلي�ص  �إجر�ء  و�صيتم  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة   �إىل 

�ليوم“:  “�إ�رش�ئيل  ل�صحيفة  كحلون  وقال  دوالر(.  مليون   138 )نحو  �صيكل  ماليني   504

“�أنا مقتنع باأنه ال جمال ملكافاأة �لقتلة، ال يكن �أن نتجاوز دفع رو�تب �الإرهاب؛ ولذلك قمت 
2

بهذه �خلطوة“.

م�صاحة  “تو�صيع  له:  بيان  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  بل�صان  �ملتحدث  �أدرعي،  �أفيخاي  �أعلن   •
نقيب  قال  جانبه،  ومن  بحرياً“.  ميالً   15 �أق�صاها  مل�صافة  غزة  قطاع  يف  �لبحري  �ل�صيد 

�أبلغتهم بتو�صيع م�صاحة  “�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية  �إن  �لفل�صطينيني، نز�ر عيا�ص،  �ل�صيادين 

3
�ل�صيد �لبحري قبالة �صو�حل غزة �صمن نطاق 6 �إىل 15 ميالً بحرياً“.

على  �لدبلوما�صية  متثيلياتها  عدد  بذلك  لرتتفع  رو�ند�،  يف  لها  �صفارة  “�إ�رش�ئيل“  �فتتحت   •
هذ� �مل�صتوى بالقارة �الإفريقية، �إىل 11 �صفارة. وقالت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، يف بيان 

Yuval Rotem، �فتتح �ل�صفارة يف �لعا�صمة �لرو�ندية  �إن مديرها �لعام يوفال روتيم  لها، 

4
كيغايل.
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�ال�صتيطانية على   Elad �إلعاد  �لنقاب عن �صيطرة جمعية  �لعبية  ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص   •
�الحتالل.  حكومة  من  بتو�طوؤ  �ملحتلة  �لقد�ص  مدينة  يف   “Peace Forest �ل�صالم  “غابة 
حي بني   )

2
م �ألف   550( دومناً   550 م�صاحة  على  �ل�صالم“  “غابة  تقع  �ل�صحيفة،   وح�صب 

5
�أبو طور جنوبي �لقد�ص، وحميط م�صتعمرة �أرمون هانت�صيف �رشقي �ملدينة.

الثالثاء، 2019/4/2

�إجر�ء�ت  �لفل�صطينية مو�جهة  �لفل�صطيني، �صكري ب�صارة، عزم �ل�صلطة  �أعلن وزير �ملالية   •
بـ“�لطرق  �جلانب  �أحادية  و�الإجر�ء�ت  بها،  تقوم  �لتي  و�خلروق  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة 

�لفل�صطينية رف�ص ��صتالم قيمة �ملقا�صة خم�صوماً منها  �لقيادة  �لقانونية“، موؤكد�ً موقف 

�أي مبالغ غري قانونية �أو غري متفق عليها م�صبقاً، ردّ�ً على قيام �حلكومة �الإ�رش�ئيلية خ�صم 

6
�أمو�ل �لعائد�ت �ل�رشيبية �لفل�صطينية.

�لتي  �لعرو�ص  �إ�صماعيل هنية، عن فحوى  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص،  �ملكتب  ك�صف رئي�ص   •
تقدمت بها �الأطر�ف �لدولية للحركة لبدء تنفيذ تفاهمات �لتهدئة، �لتي ترعاها م�رش كو�صيط 

بني �ملقاومة �لفل�صطينية و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وقال هنية، يف لقاء عقده بغزة مع نخبة من 

�لكتّاب و�ملحللني �ل�صيا�صيني، �إن �الأطر�ف �لدولية “تعهدت بالبدء بتمويل وتنفيذ م�رشوع 

حتلية مياه �لبحر يف غزة بقيمة متويل ت�صل �إىل 650 مليون دوالر“. و�أو�صح رئي�ص جمل�ص 

عدة  من  م�صرتك  بتمويل  ياأتي  �مل�رشوع  “هذ�  �أن  نعيم،  با�صم  حما�ص  يف  �لدولية  �لعالقات 

�أطر�ف عربية ودولية، �أبرزها �ل�صعودية �لتي تعهدت بتوفري مبلغ 260 مليون دوالر، �إىل 

7
جانب دول �أوروبية وموؤ�ص�صات دولية“.

�رشق �صمال  جرير  دير  قرية  �أر��صي  يف  ولوزيات،  كرمة  �صجرة   550 م�صتوطنون  قطع   • 
قطع على  �أقدمو�  م�صتوطنني  �إن  �الأر�ص،  �صاحب  عجاج،  �لد�مي  عبد  وقال  �هلل.   ر�م 

8
150 �صجرة لوز و400 �صجرة عنب مزروعة يف �أر�صه، و�إن عمرها يزيد عن خم�ص �صنو�ت.

�ملغربية،  ن�صخته  يف  �الإ�رش�ئيلي،  و�الأبارتهايد  �ال�صتعمار  مناه�صة  �أ�صبوع  فعاليات  بد�أت   •
ومر�ك�ص �لرباط  هي  مغربية،  مدن  ثالث  وحتت�صنها   ،2019/4/7 �إىل  ت�صتمر   حيث 

200 مدينة وعا�صمة عب  �أ�صبوع �الأبارتهايد على نحو  و�لد�ر �لبي�صاء. وتتوزع فعاليات 

9
�لعامل يف �لفرتة ما بني 2019/3/18 و2019/4/10.

حماوالت  من  غز�لة  �أبو  هيفاء  �لعربية  �لدول  جلامعة  �مل�صاعدة  �لعامة  �الأمينة  حذرت   •
�إ�رش�ئيلية لتقلي�ص عدد �لفل�صطينيني بالقد�ص، يف �ل�صنو�ت �ملقبلة، بهدف “�إبعاد �لقد�ص عن 
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عمقها �لفل�صطيني �لعربي“. وقالت �أبو غز�لة، يف كلمة �ألقتها باحتفال �جلامعة بيوم �لرت�ث 

�لثقايف �لعربي، �إن “�الحتالل يحاول ب�صتى �لطرق تقليل عدد �لفل�صطينيني بالقد�ص، لي�صل 

12% من جممل �ملدينة  �إىل  ح�صب �لتوقعات �مل�صتقبلية �ملخطط لها خالل �ل�صنو�ت �ملقبلة، 

10
�ملقد�صة“، م�صرية �إىل �أن �لفل�صطينيني “ي�صكلون �ليوم ن�صبة 36%“، يف �رشقي �لقد�ص.

للم�صجد  “تهديد�ً  يعني  �الأق�صى  �مل�صجد  تهديد  �إن  �مل�صلمني،  لعلماء  �لعاملي  �الحتاد  قال   •
�حلر�م و�أهله، و�لنيل منه توطئة للنيل من �مل�صجد �حلر�م“. و�أ�صاف �الحتاد، يف بيان له، 

�أن “�مل�صجد �الأق�صى و�مل�صجد �حلر�م �أَخو�ن، ومن فّرط باأحدهما فرط باالآخر“. و�أو�صح 

�أن  “يعني  �ليهود،  �مل�صلمني ووقوعه يف  �أيدي  �أيدي  �الأق�صى من  �مل�صجد  �أن زو�ل  �الحتاد 

�أطماعهم يف �مل�صجد  �مل�صجد �حلر�م و�حلجاز قد تهدد �الأمن فيهما، ومل ُيخِف �ليهود يوماً 

11
 �حلر�م“.

قال �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف،  • 
�صت�صمح  دوالر  مليون   45 نحو  ح�صدو�  و�رشكاءها  �ملتحدة  �الأمم  �إن  �صحفي،  بيان  يف 

بتوفري نحو 20 �ألف وظيفة موؤقتة يف قطاع غزة خالل �صنة 2019، م�صدد�ً على �أن جوهر 

�الأزمة يف غزة �صيا�صي. و�أكد مالدينوف على �أهمية حتقيق تقدم على م�صار رفع �الإغالقات 

بجدية  �النخر�ط  �إىل  �لفل�صطينية  �لف�صائل  د�عياً  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  بعملية  و�لنهو�ص 

12
مع م�رش يف جهود �مل�صاحلة.

االأربعاء، 2019/4/3

�صت�صارك  فل�صطينية  6 ف�صائل  �إن  �ملكلف،  �لفل�صطينية  ��صتية، رئي�ص �حلكومة  قال حممد   •
�ل�صعب،  وحزب  �لن�صال،  وجبهة  فد�،  وحزب  فتح،  حركة  وهي  �ملرتقبة،  حكومته  يف 

مّت  �لتي  �لتحرير،  منظمة  ف�صائل  كل  �أن  ��صتية  و�أكد  و�لفل�صطينية.  �لعربية  و�جلبهتان 

حزب  با�صتثناء  ردودها،  �أر�صلت  قد  �حلكومة،  يف  م�صاركتها  بخ�صو�ص  معها  �لت�صاور 

“لن يكون على طاولتي  �أن قر�ره �صيُتخذ خالل يومني. وقال ��صتية:  �أبلغه  �ل�صعب، �لذي 

من يعتقد �أنه يقدم معروفاً للمو�طن، كذلك لن تكون حكومة بر�صتيج، و�لوزر�ء �صينزلون 

لل�صارع لتح�ص�ص هموم �لنا�ص“. و�أ�صاف ��صتية: “نحن جئنا خلدمة �ملو�طن، ولن ن�صمح 

�أن ي�صتجدي �ملو�طن حقه؛ فكر�مة �لنا�ص خّط �أحمر. من ال يكتب معنا باالأزرق لن ي�صحح 

�أن نحميه �إىل   لنا باالأحمر، ولن نقبل من ال يغّب حذ�ءه يف خدمة �لوطن؛ فالوطن يف حاجة 

13
ونحمله“.
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�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أنه ��صتعاد جثة �جلندي زخاريا باومل Zachary Baumel، �أحد   •
�جلنود �الإ�رش�ئيليني �لثالثة �لذين فُقدت �آثارهم يف �أعقاب معركة �ل�صلطان يعقوب، يف بد�ية 

�الجتياح �الإ�رش�ئيلي للبنان يف �صنة 1982. وقال بيان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إنه مّت �إعادة �جلثة 

�ل�صيا�صي  �ملر��صل  �أ�رشى. ونقل  تبادل  بو��صطة عملية ع�صكرية، ولي�ص من خالل �صفقة 

�صاعدت  رو�صيا  �أن  تاأكيده  �إ�رش�ئيلي  م�صوؤول  عن  �الإ�رش�ئيلية،  �لتلفزيونية   13 للقناة 

“�إ�رش�ئيل“ على حتديد موقع جثة باومل و��صتعادتها، فيما رف�ص مكتب رئي�ص �حلكومة 
14

�لتعليق على �ملو�صوع.

�لنار  م�صتوطن  �أطلق  عندما  متو�صطة،  بجروح  �آخر  و�أ�صيب  فل�صطيني،  �صاب  ��صت�صهد   •
15

عليهما عند مفرتق بلدة بيتا جنوب نابل�ص.

�ملقد�صيني  لدعم  �الأردنيني،  �ملهند�صني  نقابة  �أطلقتها  �لتي  �لتبعات،  حملة  ح�صيلة  بلغت   •
�أردين دينار  �ملليون  يقارب  ما  �ملحتلة،  �لقد�ص  مبدينة  �لقدية  �لبلدة  يف   وتثبيتهم 

16
)نحو 1.4 مليون دوالر(.

قال �صفري �ل�صعودية يف م�رش، ومندوبها �لد�ئم لدى جامعة �لدول �لعربية، �أ�صامة بن �أحمد   •
نقلي، باأن �ل�صندوق �ل�صعودي للتنمية قام بتحويل 40 مليون دوالر �أمريكي، �إىل ح�صاب 

وز�رة �ملالية �لفل�صطينية، قيمة �إ�صهامات �ململكة �ل�صهرية لدعم مو�زنة �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

17
ل�صهري �صباط/ فب�ير و�آذ�ر/ مار�ص 2019.

اخلمي�س، 2019/4/4

�إنه عر�ص قطاع غزة على عدد كبري من  قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو   •
�الإذ�عة  مع  مقابلة  يف  نتنياهو،  وقال  لذلك“.  يتطوع  “مل  منهم  �أحد�ً  �أن  �إال  �لعرب،  �لقادة 

ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  يكن  ال  الأنه  غزة  قطاع  ق�صف  و��صلت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �الإ�رش�ئيلية، 

�صيا�صية مع من يريد �لق�صاء عليها. وقال �إنه “ال ي�صّن حروباً ال د�عي لها“، مدعياً �أنه يقوم 

بـ“تفعيل �لقوة عندما يجب، وعلى ��صتعد�د لدفع �لثمن عندما يجب“، و�أنه “من �ملمكن �أن 

�إىل عملية ع�صكرية و��صعة يف قطاع غزة، ولكن يبقى هذ� �خليار �الأخري“،  ن�صطر للتوجه 

18
على حّد تعبريه.

�تفاق  �أّن حركة حما�ص ز�دت بند�ً جديد�ً على  �لعبية  �أحرونوت  ذكرت �صحيفة يديعوت   •
يف  �الأ�رشى  ظروف  حت�صني  “�إ�رش�ئيل“  على  مبوجبه  يتحتّم  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لتهدئة 

19
�ل�صجون.
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تنفيذ  2019 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  خالل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ��صتطاعت   • 
568 عمالً مقاوماً. ولفت تقرير، �أعدته �لد�ئرة �الإعالمية حلركة حما�ص يف �ل�صفة، �لنظر �إىل 

�أن عمليات �ملقاومة �أدت يف جمملها �إىل مقتل �إ�رش�ئيليني �ثنني، وجرح 31 �آخرين، يف مقابل 

ذلك ��صت�صهد 10 فل�صطينيني، و�أ�صيب 291 �آخرين. وذكر �لتقرير �أن �ملقاومة نفذت خالل 

�ل�صهر 13 عملية �إطالق نار، و3 عمليات طعن �أو حماولة طعن، و5 عمليات دع�ص �أو حماولة 

زجاجات  �إلقاء  عملية  و23  �ل�صنع،  حملية  نا�صفة  عبو�ت  �إلقاء  �أو  زرع  عمليات  و8  دع�ص، 

20
حارقة �صوب �آليات ومو�قع �الحتالل �لع�صكرية، �صكلت 9% من �أعمال �ملقاومة.

ُكلف  �لتي  �حلكومة  يف  �مل�صاركة  عن  �عتذ�رها  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ملبادرة  حركة  �أعلنت   •
بت�صكيلها حممد ��صتية، موؤكدة �أنها �صتتعاون و�صتدعم، كل جهد �إيجابي تقوم به �حلكومة 

21
الإلغاء كافة �الإجر�ء�ت �لتي م�صت بالفل�صطينيني يف قطاع غزة.

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  ��صتقباله  لدى  بوتني،  فالديري  �لرو�صي،  �لرئي�ص  �أكد   •
�أن جنود�ً رو�ص و�صوريني عرثو� على جثة �جلندي �الإ�رش�ئيلي زخاريا  بنيامني نتنياهو، 

يف للبنان  �الإ�رش�ئيلي  �الجتياح  خالل  يعقوب،  �ل�صلطان  معركة  يف  قُتل  �لذي   باومل، 

22
حزير�ن/ يونيو 1982.

اجلمعة، 2019/4/5

بخ�صو�ص  �رشوط  ثالثة  و�صع  �أنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  ذكر   •
�ل�صفة  على  كاملة  �إ�رش�ئيلية  و�صيطرة  �مل�صتعمر�ت،  كافة  �إبقاء  وهي  �لقرن“،  “�صفقة 
�لغربية، وعدم “تق�صيم“ �لقد�ص. و�صدد نتنياهو على �أنه يرف�ص عودة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�إىل �حلكم يف قطاع غزة، و�أن “�إ�رش�ئيل“ م�صتفيدة من �النق�صام �لفل�صطيني. وقال نتنياهو 

نعطيه  �أن  يكن  �أحد  هناك  ولي�ص  عليها.  و�ل�صيطرة  غزة  �حتالل  هو  �حلقيقي  “�خليار  �إن 

غزة. و�أنا لن �أعطيها الأبو مازن“، م�صري�ً �إىل �أن �لعالقة بني قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية قد 

قُطعت، و�أن “هذ� �الأمر جلبه �أبو مازن على نف�صه بيديه. لقد قل�ص حتويل �ملال، و�عتقد �أنه 

بذلك �صي�صعل غزة، و�أننا �صنحتل غزة بثمن دموي، و�أنه بالدم �الإ�رش�ئيلي �صيح�صل على 

23
غزة على طبق من ف�صة. وهذ� لن يحدث“.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن ما يجري يف ر�م �هلل من ت�صكيل   •
�إىل خطورة ذلك على  للحكومة خطوة باالجتاه �ملعاك�ص ملتطلبات �لوحدة �لوطنية، م�صري�ً 

�أن حكومة  �صعيد �لوحدة �لوطنية. و�أكد هنية، خالل خطبة �جلمعة يف م�صجد بيت الهيا، 
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حممد ��صتية خارج �الإجماع �لوطني، وال غطاء لها؛ ال ��صرت�تيجي وال �صيا�صي وال وطني، 

على  لل�صغط  م�صار�ت  ثالثة  يف  تتحرك  حما�ص  �أن  �إىل  و�أ�صار  �قت�صادي.  غطاء  حتى  وال 

مباحثات  يف  �إيجابياً  حر�كاً  هناك  �أن  �إىل  م�صري�ً  غزة،  قطاع  ملطالب  لال�صتجابة  �الحتالل 

24
�لتهدئة.

و�صفت وو�حد  خطرية  بحالة   5 بينهم  �حلي،  بالر�صا�ص  فل�صطينياً  مو�طناً   83 �أ�صيب   • 
�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قمع  خالل  باالختناق،  و�لع�رش�ت  �خلطورة،  ببالغة  حالته 

“قو�ت  �إن  �إ�صعاف  �صابط  وقال  غزة.  قطاع  �رشق  �الأ�صبوعية  �ل�صلمية  �لعودة  مل�صري�ت 

25
�الحتالل ت�صتخدم نوعاً جديد�ً من قنابل �لغاز ن�صاهده الأول مرة منذ بدء �مل�صري�ت“.

 2015 �صنة  منذ  �عتقلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �إن  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  نادي  قال   •
 %98 تعر�ص  فل�صطيني/ة،  طفل/ة  �آالف   6 قر�بة   ،2019 فب�ير  �صباط/  نهاية  وحتى 

 2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  ذروتها  وكانت  وج�صدية،  نف�صية  تعذيب  لعمليات  منهم 

عملية قبل  �الحتالل  بر�صا�ص  منهم  �لع�رش�ت  �صيب 
ُ
�أ حيث  �لقد�ص،  �نتفا�صة  بد�ية   مع 

26
�عتقالهم.

على  �لدوحة،  يف  عقدته  �لذي  �لتن�صيقي  �جتماعها  يف  �لعربية،  �لبملانية  �ملجموعة  �تفقت   •
م�رشوع قر�ر �صيجرى تقديه للدورة 140 للجمعية �لعامة لالحتاد �لبملاين �لدويل، �لتي 

�لفل�صطيني، وعدم  �ل�صعب  �لدوحة، وين�ص على حماية  2019/4/6 يف  �ل�صبت  �أعمالها  تبد�أ 

27
�العرت�ف بال�صيادة �الإ�رش�ئيلية على �جلوالن �ل�صوري �ملحتل.

�أكدت �لقناة �لعبية �لـ 13، �أن وزير �خلارجية �الأمريكية مايك بومبيو، قد �صدد على �أن بالده   •
لن ت�صمح لل�صعودية �أن ت�صبح قوة نووية، وتهدد �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و“�إ�رش�ئيل“ 

معاً. و�أ�صاف بومبيو قائالً: “لن نكتب �صيكاً بـ 150 مليار دوالر �إىل �ل�صعودية، ومننحهم 

28
�لقدرة على تهديد �لواليات �ملتحدة و�إ�رش�ئيل“.

ال�صبت، 2019/4/6

قالت حركة حما�ص �إنها “لن ت�صمح باإقامة دولة يف قطاع غزة، وال خيار �إال حتقيق �لوحدة   •
�لناطق با�صم  �لوطنية وفق �التفاقيات �ملوقعة، وت�صكيل حكومة وحدة وطنية“. و�أ�صاف 

�أن  �ل�صالح“، م�صدد�ً على  �إقامة دولة بغزة ولو بقوة  “�صنمنع  �حلركة حازم قا�صم قائالً: 

29
“�صالح �ملقاومة ذخر ��صرت�تيجي، ولن تكون هناك �أي حلول على ح�صابه“.
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بنيامني  “ت�رشفات  �إن  مندلبليت،  �أفيحاي  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  قال   •
وقال  �لعامة“.  �ملنا�صب  عن  بنف�صه  يناأى  �أن  يجب  و�إنه  تطاق،  ال  �لوزر�ء  رئي�ص  نتنياهو 

�صد  نهائية  �تهام  الئحة  قدمت  حال  “يف  دينية:  مدر�صة  يف  مغلقة  جل�صة  خالل  مندلبليت، 

�ل�صجن  يف  �إثرها  على  �صيزج  فيها  �صيتهم  �لتي  �جلر�ئم  هذه  فاإن   ،2000 �مللف  يف  نتنياهو 

30
لفرتة طويلة“.

�القت�صادي  �ملنتدى  يف  علوي،  بن  يو�صف  عمان  ل�صلطنة  �خلارجية  �ل�صوؤون  وزير  د�فع   •
وقال معه،  و�لتطبيع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  عن  �الأردن،  يف  �مليت  �لبحر  يف  �ملقام   �لعاملي، 

بن علوي �إن “�مل�صكلة تكمن يف �أن �لعرب مل يقدمو� لالإ�رش�ئيليني ما يجعل �إ�رش�ئيل مطمئنة، 

�أنها جزء من �ل�رشق �الأو�صط“. و�أ�صاف  �لدولة �الإ�رش�ئيلية لت�صعر  �أن ن�صجع  و�أنه يجب 

�صحيح...  غري  وهذ�  م�صتقبلهم،  تهدد  منطقة  يف  �أنهم  ي�صعرون  “�الإ�رش�ئيليون  قائالً: 

لقيام  كاأ�صا�ص  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�صعت  لقد  بالعرب...  �لثقة  يف  م�صكلة  لديها  �إ�رش�ئيل 

�إ�رش�ئيل يف تبديد  �أن ن�صاعد  �لفل�صطينيني  �لدولة �خلا�صة بالفل�صطينيني، لكن علينا وعلى 

31
�خلوف �لذي يهددهم“.

“�إ�رش�ئيل“ ملرتفعات  �تخذ قر�ر �العرت�ف ب�صّم  �إنه  �الأمريكي دونالد تر�مب  �لرئي�ص  قال   •
�ليهودي  �الئتالف  و�أمام جتمع  �لتاريخ.  “در�صاً �رشيعاً“ يف  تلقيه  بعد  �ل�صورية  �جلوالن 

مع  نقا�ص  خالل  �ل�رشيع  �لقر�ر  هذ�  �تخذ  �أنه  تر�مب  �أو�صح  فيجا�ص،  ال�ص  يف  �جلمهوري 

كبار م�صت�صاريه ب�صاأن “�صالم“ �ل�رشق �الأو�صط ومن بينهم �صهره جاريد كو�صرن وكذلك 

32
�ل�صفري لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان.

�لقيام  �لتعذيب من  �ملتحدة ملنع  �لفرعية لالأمم  �للجنة  �الإ�رش�ئيلي  منعت �صلطات �الحتالل   •
33

بزيارتها �مليد�نية الأر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية.

تو�فقت �ملجموعتان �لعربية و�الإ�صالمية يف �الحتاد �لبملاين �لدويل، على تقدمي بند طارئ   •
و�حد حول توفري �حلماية لل�صعب �لفل�صطيني ورف�ص �العرت�ف ب�صيادة “�إ�رش�ئيل“ على 

جلنة  وت�صكيل  �لعامل،  يف  و�الأديان  �ل�صعوب  بني  �لتعاي�ص  قيم  وتعزيز  �ملحتل،  �جلوالن 

ر�صمي  ب�صكل  تقديه  قبل  نهائي  ب�صكل  �لبند  وم�رشوع  عنو�ن  تفا�صيل  لتحديد  �صياغة 

34
لالحتاد �لبملاين �لدويل.
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االأحد، 2019/4/7

�الإعالم  لو�صائل  عديدة  مقابالت  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أجرى   •
�الإ�رش�ئيلية، وركز نتنياهو يف هذه �ملقابالت على ما و�صفه بـ“فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية“ 

“�أقول ب�صكل  �ليميني:  �ل�صابعة  �لقناة  �لغربية. وقال نتنياهو ملوقع  على مناطق يف �ل�صفة 

ال لب�ص فيه �أنه لن تقوم دولة فل�صطينية، ولي�ص كتلك �لتي يتحدث �أ�صخا�ص حولها. هذ� لن 

“لن �أقتلع م�صتوطنات، و�إمنا �أفر�ص �صيادة عليها، و�أحافظ  يحدث الأين �أهتم بذلك“، قائالً 

على �لقد�ص موحدة، و�أحافظ على �صيطرتنا يف كل �ملنطقة �لو�قعة غربي نهر �الأردن، من �أجل 

للرئي�صني تر�مب و�أوباما“.  منع غزة جديدة. هذه هي �صيا�صتي، وقلت ذلك لالأمريكيني، 

وكرر نتنياهو �رشوطه، وهي: عدم �إخالء م�صتوطنات، و�صيطرة �أمنية �إ�رش�ئيلية كاملة على 

35
�ل�صفة �لغربية، وعدم تق�صيم �لقد�ص.

�أكد رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، �أنه ال �أثمان �صيا�صية الأي تفاهمات   •
مرور  مبنا�صبة  حما�ص  نظمته  ت�صاوري  لقاء  يف  �ل�صنو�ر،  و�أكد  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مع 

و�ملجتمع  �لوطني  �لعمل  ف�صائل  عن  ممثلون  ح�رشه  �لعودة،  م�صري�ت  �نطالق  على  عام 

�لعودة، موؤكد�ً  �الإ�رش�ئيلي ال ت�صمل وقف م�صري�ت  �أي تفاهمات مع �الحتالل  �أن  �ملحلي، 

�أن “�الأ�رشى خّط �أحمر، و�أن حترير �الأ�رشى دين يف �أعناقنا، و�أن �أي حٍلّ ال ي�صمن تبيي�ص 

�ل�صنو�ر مالمح �ال�صرت�تيجية ملو�جهة  �الأ�رشى حّل منقو�ص“. و��صتعر�ص  �ل�صجون من 

ومبعوثيها،  �حلالية  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  لقاء  ال  �أنه  على  ت�صتند  �لتي  �لقرن“  “�صفقة 
36

و�لرف�ص �لقاطع الإقامة دولة يف غزة.

�إعالن  تويرت،  على  تغريدة  عب  �أوغلو،  جاوي�ص  مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزير  ��صتنكر   •
وقال  “�إ�رش�ئيل“.  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  يف  م�صتعمر�ت  ب�صّم  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص 

جاوي�ص �أوغلو �إن �ل�صفة �لغربية �أر�ص فل�صطينية حمتلة من قبل “�إ�رش�ئيل“، وهذ� �نتهاك 

ح�صد  �إىل  �لهادفة  لنتنياهو  �مل�صوؤولة  غري  �لت�رشيحات  �أن  على  م�صدد�ً  �لدويل،  للقانون 

�لعامة ال يكنها تغيري هذه �حلقيقة ولن تغريها. من  �لناخبني ع�صية �النتخابات  �أ�صو�ت 

The Justice and Development و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  با�صم  �ملتحدث  �صدد   جانبه، 

للمجتمع  بالن�صبة  حان  “�لوقت  �أن   ،Ömer Çelik ت�صيليك  عمر  �لرتكي،   Party )AKP(

37
�لدويل كي يوقف جنون نتنياهو“.

بالقد�ص  �ملتعلقة  �الأمريكية  �لقر�ر�ت  الفروف  �صريجي  �لرو�صي  �خلارجية  وزير  د�ن   •
و�جلوالن. وقال الفروف، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع نظريه �الأردين �أين �ل�صفدي 
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�أن  �لدويل  �ملجتمع  �لفل�صطينية، وعلى  �الأر��صي  “نحن متخوفون مما يجري يف  يف عمّان: 

يلتزم بالقر�ر�ت �لدولية بهذ� �خل�صو�ص“. وفيما يتعلق بـ“�صفقة �لقرن“، قال الفروف: 

38
“لي�ص لدينا �أي معلومات حولها، ولكن �ملعطيات تثري قلقاً �صديد�ً“.

االإثنني، 2019/4/8

�ل�صجون  يف  �لفل�صطينيني  لالأ�رشى  �لقيادية  �لهيئات  �إن  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  قال   •
�الإ�رش�ئيلية بد�أت �إ�رش�باً مفتوحاً عن �لطعام، وذلك “بعد ف�صل �حلو�ر مع �إد�رة معتقالت 

�الحتالل ورف�صها ملطالبهم“. وجاء يف بيان �لنادي �أن خم�صة �أ�رشى من �لهيئات �لقيادية 

��صم  حتت  �الإ�رش�ب،  بد�أو�  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  خمتلف  من  �آخرين  �أ�صري�ً   30 ونحو 

على   5,700 نحو  عددهم  �لبالغ  �الأ�رشى  باقي  �إليهم  ين�صّم  �أن  على   ،“2 �لكر�مة  “معركة 
دفعات. ووفقاً للنادي، فاإن �لدفعة �لثانية من �الأ�رشى �صتبد�أ �الإ�رش�ب يف 2019/4/11، تليها 

39
�لدفعة �لثالثة يف 2019/4/13، يف حني �صتن�صّم �لدفعة �لر�بعة لالإ�رش�ب يف 2019/4/17.

��صتهجنت حركة حما�ص ت�رشيحات وزير �ل�صوؤون �خلارجية �لعماين يو�صف بن علوي يف   •
�ملنتدى �القت�صادي �لعاملي �ملنعقد يف �لبحر �مليت يف �الأردن، �إذ طالب �لدول �لعربية بطماأنة 

دولة �الحتالل على م�صتقبلها وتبديد خماوفها. و�أعربت �حلركة، يف ت�رشيح �صحفي، عن 

�صدمتها من هذ� �ملوقف �لغريب، معبًة عن ��صتنكارها ورف�صها �ملطلق لهذه �لت�رشيحات 

40
�لتي تخالف �حلقيقة و�ملنطق �ملو�صوعي.

“�ل�صيادة  فر�ص  حول  ت�رشيحاته  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  كرر   •
نف�صه  �لوقت  يف  وزعم  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  جميع  على  �الإ�رش�ئيلية“ 

مقابلة  يف  نتنياهو،  وقال  �لفل�صطينيني“.  مع  وم�صوؤول  حقيقي  “�صالم  �إىل  �صيتو�صل  �أنه 

“�إنني �أ�صل �إىل �لعامل من خالل قوة �قت�صادية و�أمنية  12 �الإ�رش�ئيلية:  �أجرتها معه �لقناة 

ودبلوما�صية، ومن هذ� �ملوقع �أ�صل �إىل �لعامل �لعربي. وال �أريد �لقول �إنني �لتقيت مع جميع 

41
�لزعماء �لعرب، لكنني �لتقيت مع عدد غري قليل منهم، وهم يحرتمون قوتنا“.

قال رئي�ص د�ئرة �لدر��صات �لفل�صطينية يف جامعة �إك�صرت University of Exeter �لبيطانية   •
و�إن  عن�رشي،  ف�صل  دولة  “�إ�رش�ئيل“  �إن   ،Ilan Pappé بابيه  �إيالن  �الإ�رش�ئيلي  �ملوؤرخ 

كان  �لذي  �لعن�رشي،  �لف�صل  نظام  ت�صبه  �لفل�صطينية  �الأر�ص  على  وهيمنتها  �صيطرتها 

�ليوم“ عب تلفزيون فل�صطني،  لـ“ملف  �إفريقيا. و�أو�صح بابيه، يف حديث  �صائد�ً يف جنوب 

ولي�صت  عن�رشية  عرقية  �لدولة  بجعل  قر�ر�ً  عاماً   15 قبل  �تخذو�  �الإ�رش�ئيليني  �أن 

42
ديوقر�طية.
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قالت وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية �لفل�صطينية، �إنها ر�صدت نحو 100 �نتهاك �إ�رش�ئيلي   •
و�أو�صح   .2019 مار�ص  �آذ�ر/  خالل  �الإبر�هيمي  و�مل�صجد  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  بحقّ 

تقرير �صادر عن �لوز�رة، �أنها �صجلت تز�يد�ً ملحوظاً يف �العتد�ء�ت و�القتحامات وحاالت 

�لتدني�ص للم�صجدين، بو�قع 56 �نتهاكاً لالأق�صى، و53 لالإبر�هيمي، �إ�صافة �إىل �العتد�ء على 

43
�صخ�صيات دينية فل�صطينية.

ك�صفت منظمة �ل�صالم �الآن Peace Now �الإ�رش�ئيلية �أنه منذ تويل بنيامني نتنياهو من�صب   •
رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �صنة 2009 مّت بناء 19,346 وحدة ��صتيطانية جديدة. وذكرت 

�ملنظمة �أن 13,608 وحدة ��صتيطانية بنيت يف م�صتعمر�ت معزولة، مبعدل 70%. و�أ�صارت 

44
�إىل �أنه مّت ��صتثمار �أكرث من 10 مليار �صيكل )نحو 2.8 مليار دوالر( يف �مل�صتعمر�ت.

�أكد مدير عام �ل�صيدلة بوز�رة �ل�صحة بقطاع غزة منري �لب�ص �أن و�قع �الأدوية بغزة بات   •
�إر�صال �لدو�ء للقطاع منذ بد�ية  �صعباً جد�ً بعدما رفعت �ل�صلطة يف ر�م �هلل يدها متاماً عن 

وز�رة  خمازن  يف  متوفرة  غري  �الأدوية  من   %48 من  �أكرث  �أن  �لب�ص  وبني  �جلاري.  �لعام 

�ل�صحة بغزة “نحو 237 �صنفاً دو�ئياً“، كما �أن �أكرث من 23% من �مل�صتهلكات �لطبية غري 

45
متوفرة.

بحركة  �لفل�صطيني  �لنا�صط  �عتقال  �أن  ر�صد  ل�صبكة  �مل�صتوى  رفيع  �أمني  م�صدر  ك�صف   •
�مل�صالح  �صّد  تخريبية  الأعمال  �لتخطيط  يف  تورطه  “ب�صبب  �لقاهرة  يف  �ل�صكني  زكي  فتح 

يتمثل  خطري  خمطط  يقود  كان  �ل�صكني  �أن  �مل�صدر  و�أ�صاف  و�لفل�صطينية“.  �مل�رشية 

ب�صكل  غزة  قطاع  يزور  �لذي  �مل�رشي  �الأمني  �لوفد  موكب  ال�صتهد�ف  “�لتخطيط  يف 

الإعادة �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �لعمادي  حممد  �ل�صفري  موكب  ��صتهد�ف  جانب  �إىل   مُتكرر، 

46
�إعمار غزة“.

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إن �ل�صفة �لغربية ملك للفل�صطينيني، وذلك تعقيباً   •
على كالم رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إنه �صي�صّم م�صتعمر�ت �إ�رش�ئيلية يف 

�أن  �أردوغان  و�أ�صاف   .2019/4/9 �لتي جتري يف  �لت�رشيعية  �النتخابات  فاز يف  �إذ�  �ل�صفة 

�أن تركيا �صتقف مع  �آخر، لتكري�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، موؤكد�ً  �إجر�ء  �إال  �خلطوة ما هي 

47
فل�صطني.

�صابق  موظف  على  �صنو�ت   7 بال�صجن  حكماً  �ل�صبع  بئر  يف  �ملركزية  �ملحكمة  �أ�صدرت   •
بالقن�صلية �لفرن�صية، بعد �أن �أدين بنقل �أ�صلحة من قطاع غزة �إىل �ل�صفة �لغربية. وزعمت 
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�لنيابة يف الئحة �التهام، �أن رومان فر�نك Roman Frank نقل �الأ�صلحة من غزة وعمد �إىل 

�رتكب  بحال  �لتنفيذ  وقف  مع  �ل�صجن  عقوبة  �ملحكمة  عليه  فر�صت  كما  �ل�صفة،  يف  بيعها 

48
خمالفات �صبيهة، ودفع غر�مة بقيمة 30 �ألف �صيكل )نحو 8,370 دوالر(.

بالدها  �أّن   ،Lindiwe Sisulu �صي�صولو  لينديوي  �إفريقيا  جنوب  خارجية  وزيرة  �أعلنت   •
�ّتخذه  �ل�صاأن  بهذ�  لقر�ر  تنفيذ�ً  “�إ�رش�ئيل“،  يف  �لدبلوما�صي  متثيلها  م�صتوى  خّف�صت 

�حلزب �حلاكم قبل 16 �صهر�ً. وقالت �لوزيرة �إّن هذ� �لقر�ر جار تنفيذه، و“لن نعنّي ممثالً 

�أّن “�ملكتب �صيظّل على م�صتوى مكتب �رتباط،  يف �إ�رش�ئيل على م�صتوى �صفري“، م�صيفًة 

49
و�صيعمل هكذ�“.

الثالثاء، 2019/4/9

�الإد�رة  تنوي  �لتي  �لع�رش“  “�صفقة  يقبل  لن  �إنه  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  قال   •
�الأمريكية عر�صها يف وقت قريب، مهما كانت. و�أ�صاف، “رف�صناها، الأنها تتجاوز حقوقنا 

�لتي �رشعتها لنا �ل�رشعية �لدولية“. وعّقب عبا�ص على �النتخابات �الإ�رش�ئيلية، قائالً: “نحن 

نتابع كل �صيء يحدث يف �لعامل، وبالذ�ت ما يجري عند جري�ننا، وكل ما ناأمله �أن ي�صريو� 

يف �لطريق �ل�صحيح للو�صول �إىل �ل�صالم“. و�أ�صاف: “ليفهمو� �أن �ل�صالم م�صلحة لنا ولهم 

للمفاو�صات،  ممدودة  د�ئماً  و�أيدينا  �ملفاو�صات،  طاولة  �إىل  لياأتو�  وبالتايل  �أجمع،  وللعامل 

ولكن لن نفرط بحقوقنا“. و�أكد عبا�ص �أنه م�صتعد للجلو�ص مع �أي حكومة �إ�رش�ئيلية تت�صكل 

50
�إذ� كانت توؤمن ب�صنع “�ل�صالم“.

)�إ�رش�ب �لطعام  عن  �ملفتوح  لالإ�رش�ب  �الحتالل  �صجون  يف  �أ�صري   400 نحو  �ن�صم   • 
يف  تركزت  معتقالت  عدة  يف  للتنظيمات،  �لقيادية  �لهيئات  به  �رشعت  و�لذي   )2 �لكر�مة 

معتقالت �لنقب، وريون، ونفحة، و�إي�صل، وعوفر، وجلبوع، وجمدو. و�أكد نادي �الأ�صري، 

يف بيان �صحفي، �أن هناك مفاو�صات غري مبا�رشة جتري د�خل �ل�صجون، وجهود م�رشية 

51
ما تز�ل م�صتمرة لل�صغط على �صلطات �الحتالل من �أجل حتقيق مطالب �الأ�رشى �حلياتية.

52
�فتتحت �صناديق �القرت�ع النتخابات �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �لـ 21، حيث ت�صارك 40 قائمة.  •

قال رئي�ص �لوزر�ء �الأردين، عمر �لرز�ز، �إن “�لدولة �الأردنية �الأكرث و�صوحاً يف ما يتعلق   •
ب�صفقة �لقرن، وموقفنا ثابت من �إقامة �لدولة �لفل�صطينية، وعا�صمتها �لقد�ص“، م�صدد�ً على 

�أنه “لن نقبل �أي حّل للق�صية �لفل�صطينية �إال وفق �ل�رشعية �لدولية باإن�صاء دولة فل�صطينية 

وعا�صمتها �لقد�ص“. وعما يثار ب�صاأن دفع مبالغ مالية لالأردن للقبول بـ“�صفقة �لقرن“، 
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يتغري  ولن  و�الإ�صاعات،  �لفرقة  لزر�عة  باملو�قف  بالت�صكيك  الأحد  ن�صمح  “ال  �لرز�ز:  قال 

53
�ملوقف �الأردين من �لق�صية �لفل�صطينية، ولن تغرينا �الأ�صفار �لتي تو�صع �أمام �الأرقام“.

�لرئي�ص �لرتكي  �لرو�صي فالديري بوتني، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع  �لرئي�ص  �أكد   •
تر�مب دونالد  �الأمريكي  نظريه  لقر�ر  بالده  �إد�نة  مو�صكو،  يف  �أردوغان  طيب   رجب 

54
�العرت�ف ب�صيادة “�إ�رش�ئيل“ على �جلوالن �ل�صوري �ملحتل.

االأربعاء، 2019/4/10

�أظهرت �لنتائج �صبه �لنهائية لالنتخابات �الإ�رش�ئيلية للكني�صت �لـ 21 تعادل حزب �لليكود  • 
مع مناف�صه �ملبا�رش حتالف �أزرق- �أبي�ص، حيث �أظهرت �لنتائج �الأولية، �أن �لليكود وحتالف 

55
�أزرق - �أبي�ص جنحا بح�صد 35 مقعد�ً لكل منهما.

تد�عيات  عن  �لكاملة  �مل�صوؤولية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  حّملت   •
�مل�صا�ص باالأ�رشى يف معتقالته. وحذرت �لف�صائل، خالل موؤمتر �صحفي نّظمته مبقر حركة 

�لزناد.  على  �أيديها  ت�صع  ز�لت  ما  �لتي  �ملقاومة  �صب  �ختبار  من  غزة،  قطاع  يف  �الأحر�ر 

و�لعدو�ن،  بالتطاول  �الأ�رشى  على  �صتمتد  �لتي  �ليد  �صتقطع  �ملقاومة  �أن  �لف�صائل  و�أكدت 

56
مطالبة �لو�صطاء بال�صغط على �الحتالل لوقف جر�ئمه.

�أن  �أنه يريد  �أفيجدور ليبمان،  “�إ�رش�ئيل بيتنا“، وزير �لدفاع �ل�صابق،  �أعلن رئي�ص حزب   •
بت�صكيل  نتنياهو  بتكليف   ،Reuven Rivlin ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  يو�صي 

د له نتنياهو باإقر�ر خطة لت�صفية حركة  �حلكومة �ملقبلة. ولكنه لن يفعل ذلك قبل �أن يتعهَّ

حما�ص. وبعد هذ� �الإعالن، �أغلق ليبمان هاتفه، وغادر �إىل �إحدى دول �أوروبا �ل�رشقية، يف 

عطلة طويلة. وقال �إنه ال يريد �إد�رة مفاو�صات، فلديه بع�ص �ملطالب �لتي طرحها علناً، فاإن 

57
و�فق عليها نتنياهو فاإنه �صيو�صي به، و�إن مل يو�فق ف�صتكون �أمامه �أزمة جدية.

�إ�صالمية ي�صتبه  �ل�رشطة د�همت مكاتب تابعة ملنظمات  �أن  �الأملانية،  �لد�خلية  �أعلنت وز�رة   •
�الإرهابية.  للمنظمات  �الأوروبي  �الحتاد  قائمة  على  �ملدرجة  حما�ص  حركة  متويلها  يف 

�لعامل  �أنحاء  “جميع  منظمتي  �أ�صا�صي  ب�صكل  ��صتهدفت  �ملد�همات  �أن  �لوز�رة  و�أكدت 

 Ansaar �إنرتنا�صونال  و“�أن�صار   “World-Wide-Resistance-Help م�صاعدة   - مقاومة 

تقدمي  �صتار  خلف  حما�ص،  مل�صلحة  �أمو�الً  جمعتا  �أنهما  ُيعتقد  �للتني   ،“International
58

م�صاعد�ت �إن�صانية، بح�صب “�لد�خلية �الأملانية“.
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ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية، �أن �رشكة حجز �ل�صقق و�لفنادق عب �الإنرتنت   •
�إير بي �أن بي �لدولية، �أعادت ن�صاطاتها للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية بال�صفة �لغربية. وبح�صب 

�مل�صتعمر�ت  يف  �ل�صقق  حلجز  �لرتويج  مبنع  قر�رها  عن  تر�جعت  �ل�رشكة  فاإن  �ل�صحيفة، 

2018، بعد رفع دعاوى ق�صائية �صّدها و�صغوط  �لذي �تخذته يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

59
مار�صتها عدة جهات �تهمتها بالتمييز �لديني.

اخلمي�س، 2019/4/11

قال نائب رئي�ص حركة حما�ص �صالح �لعاروري �إن �لق�صية �الأخطر على �ل�صعب �لفل�صطيني   •
�لدول  بع�ص  من  بدعم  فر�صها  �الأمريكية  �الإد�رة  حتاول  �لتي  �لقرن“،  “�صفقة  هي  �الآن 

�أن  بريزيت،  بجامعة  �نتخابي  مهرجان  خالل  له  كلمة  يف  �لعاروري،  و�أو�صح  �لعربية. 

حما�ص هي �جلد�ر �حلقيقي �أمام “�صفقة �لقرن“، موؤكد�ً �أنه “لن متر عبنا مهما كلفنا ذلك 

�لتي جرت بو�صاطة م�رشية،  �الأخرية مع �الحتالل  بالتفاهمات  �أثمان“. وفيما يتعلق  من 

قال �لعاروري �إن �لتهدئة يف غزة لي�صت �تفاقية �صالم �أو هدنة مع �الحتالل، و�إمنا �نتز�ع 

حلقوق معي�صية لل�صعب �لفل�صطيني بقوة �ملقاومة و�صالحها، م�صدد�ً على �أن حما�ص مل ولن 

تكون جزء�ً من �أي موؤ�مر�ت �أو مفاو�صات �رشية مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ب�صكل مبا�رش 

60
�أو غري مبا�رش.

حذر �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط، من �نفجار فل�صطيني قادم ال حمالة   •
ب�صبب �صيا�صات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وتابع: “�لعرب مهما حتدثو� مع �إ�رش�ئيل ال يكن 

�ألف  �لفل�صطينيني م�ص هي�صلمو� ولو بعد  �لفل�صطيني...  �ل�صعب  �أو  �لق�صية  �أن يتخلو� عن 

�صنة الأنهم م�ص هنود حمر بل عرب لهم تاريخهم وثقافتهم و�إرثهم �لعريق... ولن يقبلو� 

مبا ي�صمى �صفقة �لقرن وهم يقامون منذ 100 عام و�صيظلو� يقاومو� الألف عام قادمة �إن 

61
تطلب �الأمر ولن ي�صت�صلمو�“.

و�لغاز  �لنفط  ��صتخر�ج  يف  لبنان  حقّ  عون  مي�صال  �لعماد  �للبنانية  �جلمهورية  رئي�ص  �أكد   •
�آلية  �أو  منتدى  �أي  �إىل  �الن�صمام  رف�ص  على  م�صدد�ً  �خلال�صة،  �القت�صادية  �ملنطقة  �صمن 

62
تعاون ت�صارك فيها “�إ�رش�ئيل“، ال �صيما “منتدى غاز �رشق �ملتو�صط“.

�جلمعة،  �خلمي�ص/  ليل  �نت�صاف  قبيل  �الإ�رش�ئيلية،  لالنتخابات  �ملركزية  �للجنة  ن�رشت   •
 �لنتائج �لنهائية النتخابات �لكني�صت. و�أظهرت فوز حزب �لليكود وحتالف �أزرق - �أبي�ص

ن�صبة  جتاوز  يف  ف�صل  �جلديد  �ليمني  حزب  �أن  �لنتائج  �أكدت  كما  منهما،  لكل  مقعد�ً   35 بـ 
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بح�صب مقاعد،   5 من  ومريت�ص   Kulanu كُلنا  من  كل  تر�جع  �لنتائج  تظهر  كما   �حل�صم. 

�لبيان  وبح�صب  منها.  لكل  مقاعد   4 على  وح�صولها  �صابقاً،  ن�رشت  �لتي  �الأولية  �لنتائج 

 ،6,335,387 بلغ   21 �لـ  �لكني�صت  يف  �القرت�ع  حقّ  �أ�صحاب  عدد  فاإن  �للجنة،  عن  �ل�صادر 

و�أن عدد �لذين مار�صو� حّق �القرت�ع هو 4,335,320، فيما و�صل عدد �الأ�صو�ت �لالغية �أو 

63
�ملغلفات �لفارغة �إىل 30,756 �صوتاً، و�الأ�صو�ت �ل�صحيحة �إىل 4,304,564 �صوتاً.

على  �لهبوط  حماولتها  خالل   ،Beresheet بريي�صيت  �الإ�رش�ئيلية  �لف�صاء  مركبة  حتطمت   •
 ،Ofir Gendelman جندملان  �أوفري  وعب  فيها.  �ملحركات  �أحد  تعطل  بعد  �لقمر،  �صطح 

لتحطم  �أ�صفه  عن  في�صبوك،  على  �صفحته  عب  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  با�صم  �لناطق 

�إجناز عظيم، و�إ�رش�ئيل هي  �لقمر هو  �إىل  �إر�صال مركبة ف�صائية  “مع ذلك  �ملركبة، وقال: 

64
�لدولة �ل�صابعة �لتي �أجنزت ذلك... �إ�رش�ئيل دولة عظمى يف جمال �لف�صاء“.

�أهل  �إن  عبيد�ت  كمال  �ملحامي  �لقد�ص  يف  �لعربية  �ل�صناعية  �لتجارية  �لغرفة  رئي�ص  قال   •
�ملدينة �ملقد�صة يحتاجون �إىل دعم مدينة �لقد�ص بو�قعية، كونها تعي�ص �لتهمي�ص وتفريغها 

من �ملوؤ�ص�صات �لعاملة، وحتويل مر�فق �حلياة فيها من �صحة وتعليم للطابع �الإ�رش�ئيلي. 

�إجر�ء�ت  جر�ء  �لقد�ص  مدينة  تعي�صه  �لذي  �ل�صعب  �لتجاري  للو�قع  عبيد�ت  وعر�ص 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، م�صري�ً �إىل �إغالق 600 موؤ�ص�صة جتارية من �أ�صل 2,200 عاملة بعموم 

�ملقد�صة  �ملدينة  �لفندقية حلرمان  �لغرف  �أعد�د  باالإ�صافة لرت�جع  �لتجارية،  �ملدينة  �أ�صو�ق 

65
من �ل�صياحة �لدينية و�لتاريخية.

اجلمعة، 2019/4/12

�حلدود  على  �ملقامة  �خلم�صة“  �لعودة  “خميمات  مناطق  قرب  �صعبية  مو�جهات  �ندلعت   •
 54 �لـ  �جلمعة  يف  �صاركت  �لتي  غزة،  �صكان  من  كبرية  ح�صود  بني  غزة،  لقطاع  �ل�رشقية 

طفل،  ��صت�صهاد  عن  و�أ�صفرت  �لتطبيع“  ملو�جهة  “معاً  �صعار  حتت  �لعودة“،  لـ“م�صري�ت 

66
و�إ�صابة ثالثني.

قال نايف حو�متة، �الأمني �لعام للجبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، �إن �الأو�صاع �لتي   •
تعي�صها �لق�صية �لفل�صطينية �أ�صبحت �أكرث ق�صوة قيا�صاً مع كل �لفرت�ت �ل�صابقة. و�أ�صاف 

�إنه مل يتم �لبناء على بع�ص �لتطور�ت �الإيجابية �لتي  حو�متة يف حديث خا�ص ل�صبوتنيك، 

ل،  �صبت يف �صالح �لق�صية �لفل�صطينية، الفتاً �لنظر �إىل �أن “رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية عطَّ

للفل�صطينيني،  مفيد  ح�صاد  باأي  ياأت  مل  ما  �لقر�ر�ت،  من  عدد�ً  �أمريكية،  �صغوط  وحتت 

67
�صوى �ملر�رة و�لق�صوة“.
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89% من �لالجئني �لفل�صطينيني �ملهجرين من �صورية  �أعلنت وكالة �الأونرو� يف بريوت �أن   •
�إىل لبنان يعي�صون حتت خّط �لفقر. وقالت �لوكالة، يف تقرير �أ�صدرته حتت عنو�ن “�لند�ء 

�لفل�صطينيني  �ملهجرين  من   %95 �إن  �الإقليمية“،  �صورية  �أزمة  ب�صاأن   2019 ل�صنة  �لطارئ 

من �صورية يفتقرون لالأمن �لغذ�ئي. و�أكدت �أن �أكرث من 80% من �ملهجرين يعتمدون على 

68
�مل�صاعد�ت �لنقدية �لتي تقدمها �الأونرو�، باعتبارها �مل�صدر �لرئي�صي للدخل.

ملقا�صاة  �ل�صعي  من  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  حذّر   •
�إ�رش�ئيليني �أو �أمريكيني بعد �صكوى رفعها �لفل�صطينيون تدعو �ملحكمة لفتح حتقيق ب�صاأن 

69
“�إ�رش�ئيل“.

ال�صبت، 2019/4/13

�أدت �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة �ليمني �لقانونية �أمام رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود   •
عبا�ص. و�أكد حممد ��صتية �أن حكومته �صتخدم كل �لفل�صطينيني، و�أن برناجمها يلبي �أولويات 

�لتحرير  منظمة  وبرنامج  �لرئي�ص  برنامج  وهو  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  مكونات  خمتلف 

بتحقيق  �ملتمثلة  حكومته،  لبنامج  �لعري�صة  �خلطوط  ��صتية  و��صتعر�ص  �لفل�صطينية. 

و�الأ�رشى  �ل�صهد�ء  عائالت  ودعم  �لت�رشيعية،  لالنتخابات  و�لتح�صري  �لوطنية،  �لوحدة 

و�جلرحى، وتعزيز �صمود �ملو�طن على �أر�صه، و�لدفاع عن �لقد�ص، و�لنهو�ص باالقت�صاد 

70
�لوطني، وتعزيز �ل�رش�كة ما بني �لقطاع �لعام و�خلا�ص و�الأهلي.

�أكدت حركة حما�ص �أن ت�صكيل حركة فتح “حكومة ��صتية“ �صيُعزز من فر�ص ف�صل �ل�صفة   •
فاقدة  �نف�صالية  �حلكومة  هذه  �أن  موؤكدة  �لقرن“،  “�صفقة  لتنفيذ  عملية  كخطوة  غزة  عن 

“ت�صكيل حكومة  �إن  �لد�صتورية و�لوطنية. وقالت �حلركة، يف ت�رشيح �صحفي،  لل�رشعية 

فتح  حركة  مل�صالح  تلبية  �النق�صام  وتعزيز  و�الإق�صاء،  �لتفرد  ل�صيا�صة  ��صتمر�ر  ��صتية 

71
ورغباتها على ح�صاب م�صالح �صعبنا �لفل�صطيني ووحدته وت�صحياته ون�صاالته“.

م�صياف  مدينة  �إ�رش�ئيلية  طائر�ت  ق�صف  جر�ء  �إ�صابة   17 بوقوع  �ل�صوري  �ملر�صد  �أفاد   •
�لو�قعة يف ريف حماة �لغربي. وقال �ملر�صد، يف بيان �صحفي، �إن �لق�صف ��صتهدف مدر�صة 

�ملحا�صبة يف م�صياف، ومركز تطوير �صو�ريخ متو�صطة �ملدى يف قرية �لز�وي، ومع�صكر 

�لنظام  وقو�ت  �الإير�نية  للقو�ت  �لتابعة  م�صياف،  بريف  غ�صبان  �ل�صيخ  قرية  يف  �لطالئع 

72
�ل�صوري.
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قال بيري كرينبول، �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو�، يف بيان له: “�إن �ململكة �لعربية �ل�صعودية   •
حالياً هي ثالث �أكب مانح لالأونرو�، فهي قد تبعت مببلغ 800 مليون دوالر منذ عام 1994، 

73
مما ي�صكل �إ�صارة و��صحة على �لدعم �ملقدم لالجئي فل�صطني ولكر�متهم ورفاههم“.

االأحد، 2019/4/14

�أعاد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، و�أع�صاء حكومته، �أد�ء �ليمني �لقانونية، �أمام   •
�لرئي�ص حممود عبا�ص، بعد �أن تبني �أن هناك عبارة قد �صقطت �صهو�ً من ن�ص �ليمني خالل 

74
�أد�ئه يوم �ل�صبت 2019/4/13، وهي �الإخال�ص “لل�صعب وتر�ثه �لقومي“.

منتهي  عبا�ص،  حممود  قيام  �إن  بحر:  �أحمد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  قال   •
�لوالية، بت�صكيل حكومة برئا�صة ��صتية هو خمالفة د�صتورية ووطنية و�أخالقية وقانونية، 

وتكري�صاً ملنهج �ال�صتق�صاء و�النفر�د �لذي يار�صه. و�أ�صاف بحر، يف ت�رشيح له، �إن عبا�ص 

يحاول خطف �ل�رشعية �لفل�صطينية متهيد�ً لتمرير خمططات دولية و�إقليمية با�صم �ل�صعب 

�ملجل�ص  �إنها مل تنل ثقة  ��صتية حكومة غري د�صتورية، حيث  �أن حكومة  و�أكد  �لفل�صطيني. 

�لت�رشيعي ومتّ ت�صكيلها خالفاً الأحكام �لقانون �الأ�صا�صي، و�أدت �لق�صم �أمام حممود عبا�ص 

75
منتهي �لوالية.

قالت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني �إن �حلكومة �جلديدة ال متثل �ئتالفاً وطنياً، وال   •
متلك �صالحيات �لقر�ر �ل�صيا�صي، د�عية لت�صكيل حكومة وحدة وطنية ملجابهة �لتحديات. 

ووفقاً  و�حد،  �صيا�صي  حزب  هيمنة  حتت  و�حد،  بلون  “�حلكومة  �أن  �جلبهة  و�أ�صافت 

ل�صيا�صته، وال متثل �أي �صكل من �أ�صكال �الئتالف �لوطني“. وذكرت �جلبهة �أن: “�حلديث 

�ملكرر عن مهام هذه �حلكومة وعن حتديات �مل�صتقبل، لي�ص �صوى عبار�ت جوفاء من �أجل 

76
ذر �لرماد يف �لعيون“.

ال  د�صتورية  غري  حزبية  ��صتية  حكومة  �إن  خلف:  يا�رش  �الأحر�ر  حركة  با�صم  �لناطق  قال   •
حتظى بتو�فق �أو �إجماع وطني، ولن تكون �إال �أد�ة يف يد عبا�ص لتمرير �صيا�صاته �ملرفو�صة، 

77
و�لتي ال ت�صب �إال يف �صالح �الحتالل.

��صتية  حكومة  �أن  على  عزيز،  موؤمن  �ملجاهدين  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �صدد   •
“خطوة نحو تعزيز �النق�صام، ويتوجب وجود تو�فق وطني على رئا�صة �لوزر�ء وت�صكيل 

78
�حلكومة“.
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ك�صف حتقيق ��صتق�صائي بثته قناة �جلزيرة، وجاء �صمن برنامج “ما خفي �أعظم“، بد�يات   •
�كت�صاف �لغاز بغزة قبل عقدين من �لزمان، وكيف تعاملت �ل�صلطة �لفل�صطينية �آنذ�ك بقيادة 

وكيف  غزة،  الأهل  �ل�صماء“  “بهبة  و�صفه  �لذي  �الكت�صاف  هذ�  مع  عرفات  يا�رش  �لر�حل 

�لعامة.  خلزينتها  ور�فد  �لطاقة  لت�صغيل  كم�صدر  �لغاز  هذ�  من  )�ل�صلطة(  �صت�صتفيد  كانت 

وقدر خب�ء يف جمال �لطاقة و�لغاز حتدثو� لـ“ما خفي �أعظم“ �ملبالغ �لتي كان �صيدرها �لغاز 

�لفل�صطيني بنحو 4.5 مليار�ت دوالر �صنوياً، �إذ� ما مّت ��صتخر�ج هذ� �لغاز و�ال�صتفادة من 

79
�حلقول �ملحيطة ببحر غزة.

يخو�صها  �لتي   ،2 و�لكر�مة  �حلرية  معركة  �إىل  ريون،  �صجن  يف  �الأ�رشى  من  عدد  �ن�صم   •
80

�الأ�رشى لليوم �ل�صاد�ص على �لتو�يل ن�رشة الإخو�نهم �مل�رشبني عن �لطعام. 

على  جزئي  ب�صكل  �ملبنية  �ملنازل  بهدم  �لقد�ص،  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملحلية  �ملحكمة  �صمحت   •
�لقد�ص  لبلدية  �صمحت  �ملحكمة  فاإن  هاآرت�ص،  �صحيفة  وبح�صب  �ل�صالم“.  “غابة  �أر�ص 

جمعية  ت�صعى  �لتي  �الأر�ص  تلك  على  جزئياً  مبنية  �أنها  بحجة  �ملنازل،  تلك  بهدم  �ملحتلة، 

بتو�فق مع  �ل�صالم“،  “غابة  فيها �صمن تطوير  �صياحية  لبناء م�صاريع  �ال�صتيطانية  �إلعاد 

 بلدية �لقد�ص. وبح�صب �ل�صحيفة، فاإنه يوجد يف تلك �ملنطقة 60 مبنى يعي�ص فيها �أكرث من

81
500 فل�صطيني.

�ألغى وفد �إ�رش�ئيلي، ي�صمّ رجال �أعمال وم�صوؤولني، م�صاركته يف موؤمتر �أعمال بالبحرين   •
بعدم  �ملحامني  بعدما رف�صت حمكمة بحرينية طلب عدد من  �أمنية، وذلك  ب�صبب خماوف 

 Global �الأعمال  لريادة  �لعاملية  �ل�صبكة  رئي�ص  وقال  للوفد.  دخول  تاأ�صري�ت  �إ�صد�ر 

له،  بيان  يف   ،Jonathan Ortmans �أورمتانز  جوناثان   Entrepreneurship Network

�أنه �صيكون حمل ترحيب، فاإنه قرر هذ� �ل�صباح  �أبلغنا �لوفد �الإ�رش�ئيلي  “�أننا  بالرغم من 

�الأخرى   180 للدول  �إزعاج  �أي  يف  �لت�صبب  ولعدم  �أمنية،  خماوف  ب�صبب  �حل�صور  عدم 

82
�مل�صاركة“.

تلفزيونية  مقابلة  �أثناء  يف  �صوؤ�ل  على  رد�ً  بومبيو،  مايك  �الأمريكي،  �خلارجية  وزير  قال   •
مع قناة �صي �أن �أن، �إن كان يعتقد �أن “تعهد نتنياهو ب�صّم �ل�صفة �لغربية“ يكن �أن يلحق 

للحّل  �صنعر�صها  �لتي  �لروؤية  �أن  “�أعتقد  م�صيفاً:  �أعتقد“،  “ال  �الأمريكي:  بالطرح  �رشر�ً 

تعتب تغيري�ّ كبري�ً عن �لنموذج �ملتبع لغاية �الآن“. وقال بومبيو �إن �إد�رة تر�مب تريد “حياة 

83
�أف�صل“ لكل من �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني.
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�لرئي�ص  خطة  �أّن  �الأمريكية،   The Washington post بو�صت  �لو��صنطن  �صحيفة  ك�صفت   •
بـ“�صفقة  �ملعروفة  و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني  للت�صوية  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 

كاملة.  �صيادة  ذ�ت  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  �إقامة  �صمان  ت�صقط  �أن  �ملحتمل  من  �لقرن“، 

ونقلت �ل�صحيفة، يف تقرير، عن �أ�صخا�ص مطلعني على �لعنا�رش �الأ�صا�صية من �خلطة، �أّن 

�لتفا�صيل.  من  مزيد  دون  من  �لفل�صطينيني،  حلياة  عملية“  بـ“حت�صينات  فيها  يعد  تر�مب 

و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أنه من �ملتوقع �أن يقوم �لبيت �الأبي�ص بطرح �خلطة، يف وقت الحق 

84
من هذ� �لربيع �أو �أو�ئل �ل�صيف.

�إجناز  �إ�صطنبول، ب�رشورة  �أعماله يف مدينة  �أو�صى موؤمتر فل�صطينيي تركيا، �لذي �ختتم   •
�ملحدقة  لالأخطار  ��صت�صعار�ً  �ل�صفوف  ور�ّص  �لد�خلية،  �خلالفات  ونبذ  �لوطنية،  �لوحدة 

بالق�صية �لفل�صطينية. و�صاركت يف �ملوؤمتر، �لذي ُعقد حتت �صعار “وحدتنا طريق عودتنا“، 

�لفل�صطينيني  مئات  وبح�صور  �ل�صيا�صية،  �لتوجهات  كافة  من  فل�صطينية  موؤ�ص�صة   25

�ملقيمني يف تركيا، �إىل جانب جمموعة �أ�صدقاء فل�صطني يف جمل�ص �لنو�ب �لرتكي، وعدد من 

85
�ل�صخ�صيات �لفل�صطينية و�لعربية.

 Alexandria كورتيز   - �أوكا�صيو  �ألك�صاندريا  نيويورك،  والية  عن  �لديوقر�طية  �نتقدت   •
Ocasio-Cortez، �إعادة �نتخاب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو معتبًة �أّن ذلك 

�أن نتنياهو �صخ�صية  “�أعتقد  �أنحاء �لعامل“. وقالت:  “جزء من �صعود �ل�صلطوية يف جميع 
�صبيهة برت�مب“، م�صددة على �أن �صيا�صة �لواليات �ملتحدة جتاه “�إ�رش�ئيل“ يجب �أن تتاأثر 

يف حال قيام نتنياهو ب�صّم �ل�صفة �لغربية �أو �أجز�ء منها، موؤكدة �أن هناك “حمادثات جتري 

86
يف جتمعنا“ وذلك يف �إ�صارة ملجموعة من �لديوقر�طيني �لتقدميني.

االإثنني، 2019/4/15

هيئة  با�صم  �الإعالمي  �لناطق  وقال  �لت�صعيدية.  خطو�تهم  كافة  وقف  عن  �الأ�رشى  �أعلن   •
�صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين جمدي �لعدرة، �إن ممثلي �الأ�رشى تو�صلو� �إىل �تفاق مع �إد�رة 

و�إد�رة  �الأ�رشى  ممثلي  بني  �حلو�ر  جل�صات  �أن  مو�صحاً  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صجون 

�ل�صجون، �أف�صت �إىل �تفاق يق�صي برتكيب �أجهزة تلفونات عمومية يف �ل�صجون، ي�صتخدمها 

�لنقب خالل  �لذين جرى نقلهم من �صجن  �أ�صبوعياً، و�إعادة كافة �الأ�رشى  �أيام   3 �الأ�رشى 

من عليهم  فر�ص  �لذي  �لغر�مة  مبلغ  وتخفي�ص  يوماً،   20 من  �أكرث  قبل  �الأخري   �القتحام 

58 �ألف �صيكل )نحو 16.25 �ألف دوالر( �إىل 30 �ألف �صيكل )نحو 8.4 �ألف دوالر(، على �أن 
87

يتم �حلديث عن �إز�لة �أجهزة �لت�صوي�ص يف وقت الحق بعد تركيب �لتلفونات �لعمومية.
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�الأزمة  ملو�جهة  �لتق�صفية  �الإجر�ء�ت  من  �صل�صلة  �تخاذ  �لفل�صطيني،  �لوزر�ء  جمل�ص  قرر   •
�أر�صهم. وقرر  �ملو�طنني يف  �ملقد�صيني، و�لعمل على تعزيز �صمود  �ملالية وتعزيز �صمود 

جمل�ص �لوزر�ء عدم �رش�ء مركبات جديدة للوزر�ء و�الكتفاء با�صتعمال �ملركبات �لقدية، 

ووقف �ل�صفر على �لدرجة �الأوىل جلميع �لوزر�ء، و�إقر�ر �لذمم �ملالية للوزر�ء، مع �لتاأكيد 

88
على عدم رفع ن�صبة �ل�رش�ئب على �ملو�طنني، و�إعطاء �الأولوية لدعم �صمود �ملقد�صيني. 

�أن رئي�ص  �ملالكي يف مقابلة مع وكالة �صبوتنيك،  �لفل�صطيني ريا�ص  �أعلن وزير �خلارجية   •
�الإ�رش�ئيلي بنيامني  �لوزر�ء  للقاء رئي�ص  ��صتعد�د  �لفل�صطينية حممود عبا�ص على  �ل�صلطة 

89
نتنياهو دون �رشوط م�صبقة يف حال ��صت�صافت مو�صكو هذ� �للقاء.

�ملا�صي تدريبات  �الأ�صبوع  �ليونان �صهدت  �أن  �الإ�رش�ئيلي،  �لتلفزيون  12 يف  �لقناة  ك�صفت   •
و�الإمار�ت.  “�إ�رش�ئيل“  بينها  �ملختلفة  �لدول  من  لعدد  و��صعة  ع�صكرية  جوية  ومناور�ت 

وبثت �لقناة تقرير�ً يلقي �ل�صوء على م�صاركة طيارين من �لقو�ت �جلوية �الإمار�تية جنباً �إىل 

جنب مع طيارين �إ�رش�ئيليني يف تدريبات جوية باليونان. وت�صمن �لتقرير م�صاهد للطيارين 

�الإمار�تيني يف �أثناء �لتدريبات، وحديثاً الأحد �ل�صباط �الإ�رش�ئيليني �مل�صاركني، �لذي قال �إن 

90
�لطيارين من �جلانبني �لتقيا وتبادال �ملجامالت ب�صاأن كفاءة كل منهما.

وقّع 37 رئي�ص حكومة ووزير خارجية �صابقون يف �أوروبا على عري�صة رفعوها لالحتاد   •
“�صفقة  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  “لل�صالم“  �الأمريكية  �خلطة  رف�ص  �إىل  فيها  دعو�  �الأوروبي، 

�صحيفة  ن�رشتها  �لتي  �لعري�صة  وبح�صب  �لدولتني“.  “حّل  تت�صمن  مل  �إذ�  �لقرن“، 

لل�رش�ع  �لدولتني  حلّل  تاأييده  �إقر�ر  �إىل  �الأوروبي  �الحتاد  �ملوقِّعون  دعا  فقد  �جلارديان؛ 

�الإ�رش�ئيلي – �لفل�صطيني، قبيل ن�رش خطة “�صفقة �لقرن“، وطالبت �لعري�صة بعدم تاأييد 

91
“�صفقة �لقرن“ يف حال مل حترتم هذ� �ملبد�أ و�لقانون �لدويل.

�صيو�صي  �إنه  �صحفي،  موؤمتر  يف  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  قال   •
على  �مل�صادقة  �أولها  ب�رشوط  ولكن  �لقادمة،  �حلكومة  بت�صكيل  نتنياهو  بنيامني  بتكليف 

“قانون �لتجنيد“، و�حل�صول على حقيبتي وز�رتي “�لدفاع“ و“�ال�صتيعاب“، �للتني كانتا 
92

من ن�صيب حزبه يف �لكني�صت �ل�صابقة قبل خروجه من �الئتالف �حلكومي.

على  تتكتم  �ل�صورية  �الأمن  �أجهزة  �إن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  قالت   •
بالغة  باأنها  �لتوثيق  عمليات  و��صفة  لديها،  �ل�صجون  يف  فل�صطينياً   1,748 من  �أكرث  م�صري 

خاللها ق�صى  �لتي  �لتعذيب  �أنو�ع  لكافة  يتعر�صون  �ملعتقلني  �أن  وذكرت   �ل�صعوبة. 

93
548 الجئاً فل�صطينياً، ُعرف 77 منهم من خالل �ل�صور �مل�رشبة ل�صحايا �لتعذيب.
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�الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أن  �الإنرتنت،  على  موقعه  على  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صاباك  جهاز  ذكر   •
�الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صة  باعتبار  يق�صي  مر�صوم  على   2019/3/17 يف  وقع 

بريطانيا،  يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  و�ملنظمة  �لو�حدة،  �لعد�لة  وموؤ�ص�صة  )�صاهد(، 

تنظيمات �إرهابية. وذكر جهاز �ل�صاباك �أن هذه �ملوؤ�ص�صات تنتمي �إىل حركة حما�ص، وتعمل 

بح�صب  �لدولية،  �ل�صاحة  يف  “�إ�رش�ئيل“  ال�صتهد�ف  حما�ص  جهود  �إطار  يف  منها،  بتكليف 

94
موقع �ل�صاباك.

الثالثاء، 2019/4/16

�أ�صاد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �إ�صماعيل هنية، بانت�صار �الأ�رشى يف �صجون   •
�أن غزة  2، موؤكد�ً  �الحتالل و�نتز�عهم حقوقهم من �ل�صجان �ل�صهيوين يف معركة �لكر�مة 

�صت�صنع �صفقة وفاء �الأحر�ر �لثانية لتحريرهم. و�أو�صح هنية، خالل م�صاركته يف جل�صة 

يف  �الأ�رشى  مو�صوع  كان  �لو�صطاء،  مع  جتري  �لتي  �لتفاهمات  �أن  �لت�رشيعي،  للمجل�ص 

تفا�صيل �لتفاو�ص، م�صيفاً �أن �جلانب �لفل�صطيني قال بكل و�صوح باأنه ال يكن �لتو�صل 

رف�ص  هنية  و�أكد  �ل�صجون.  د�خل  �الأ�رشى  ق�صية  حّل  يتم  مل  �إذ�  م�صتقرة  تفاهمات  �إىل 

�لقد�ص  �أو  �ل�صفة  لن تنف�صل عن �صعبها، وعن  �أن غزة  على  �لتوطني، م�صدد�ً  ملبد�أ  حما�ص 

�إال  ما هي  �صيناء  يف  لغزة  ممتدة  عن دولة  �ملنت�رشة  �إن �خلر�ئط  �لالجئني. وقال  �أو ق�صية 

خزعبالت غري موجودة يف ذهن �أ�صغر طفل فل�صطيني، م�صدد�ً على �أن غزة �صتتمدد �صماالً 

95
يف فل�صطني، ولن تتمدد يف �صيناء �صب�ً و�حد�ً.

“حرب  ب�صّن  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �تهم   •
مع  مقابلة  يف  ��صتية،  وقال  �ال�صت�صالم.  على  �إجبارهم  بهدف  �لفل�صطينيني،  على  مالية“ 

�لواليات  �أعلنتها  �لتي  �ملالية  �حلرب  من  جزء  “�إ�رش�ئيل  �إن  بر�ص،  �الأ�صو�صيتد  وكالة 

مايل، �بتز�ز  “هذ�  �أن  على  م�صدد�ً  �ال�صت�صالم“،  نحو  دفعنا  �أجل  من  علينا   �ملتحدة 

96
ونحن نرف�صه“.

باأن  قوله  �مل�صتوى“،  بـ“رفيع  و�صفته  عربي  �أمني  م�صدر  عن  بر�ص  قد�ص  وكالة  نقلت   •
�ملدن  من  عدد  يف  للنظر،  الفتاً  �إ�رش�ئيلياً  �أمنياً  ن�صاطاً  ر�صدت  �للبنانية  �الأمنية  �الأجهزة 

�للبنانية و�ملخيمات �لفل�صطينية، ي�صتهدف قياد�ت وكو�در وموؤ�ص�صات تابعة �أو قريبة من 

“مّت حتذير حركة حما�ص،  �إنه  ��صمه،  �لذي طلب عدم ذكر  �مل�صدر،  حركة حما�ص“. وقال 

97
وطلب منها �رشورة �تخاذ �أق�صى �الحتياطات �الأمنية“.
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دول  زعماء  من  �ت�صاالت  تلقى  �أنه  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  �دعى   •
عربية و�إ�صالمية لتهنئته على �لفوز بانتخابات �لكني�صت. وقال نتنياهو، يف خطاب �حتفايل 

يف  �الأمل  نحو  للتقدم  كبرية  فر�صة  “�أمامنا  �ملحتلة:  �لقد�ص  يف  �لليكود  حزب  �أن�صار  �أمام 

98
�مل�صتقبل، لقد حّولنا �إ�رش�ئيل �إىل قوة عاملية �صاعدة“.

قال م�صوؤول ملف �ال�صتيطان يف �الأغو�ر )يف �ل�صفة �لغربية( معتز ب�صار�ت، يف حديث مع   •
�الأغو�ر  يف   )

2
كم �ألف   51( دومن  �ألف   51 على  يده  و�صع  �الحتالل  �إن  �لعربي“،  “�لقد�ص 

�ل�صمالية، ومنع �لدخول �إليها �إال باإذن من قائد جي�ص �الحتالل بال�صفة. و�أ�صاف �أن �لقر�ر 

�صمل عزل خم�صة قرى بدوية يف منطقة �الأغو�ر، و�ل�صيطرة على ينابيع �ملياه و�آليات زر�عية 

99
وخاليا �صم�صية.

فيها  بال�صيد  غزة  قطاع  ل�صيادي  ي�صمح  �لتي  �مل�صاحة  تو�صيع  �الحتالل،  �صلطات  قررت   •
تو�صيعها  �صيتم  �ل�صيد  م�صاحة  �أن  عيا�ص  نز�ر  �ل�صيادين  نقيب  و�أو�صح  �لقطاع.  ببحر 

ب�صكل �إ�صايف لت�صل �إىل 15 ميالً بحرياً، �بتد�ءً من بحر �ل�صيخ عجلني حتى مرفاأ رفح جنوب 

100
قطاع غزة.

ك�صف �الأكاديي �ل�صعودي �ملقيم يف �خلارج، �صعيد بن نا�رش �لغامدي، عن �صّن �صلطات   •
على  تغريدة  يف  �لغامدي،  وقال  فل�صطينيني.  مقيمني  �صّد  و��صعة  �عتقاالت  حملة  بالده 

�صفر  ومنع  �لفل�صطينيني،  من  الأعد�د  وو��صعة  جديدة  �عتقاالت  حملة  �ململكة،  “يف  تويرت: 

فاإن  �لغامدي،  وبح�صب  موؤ�ص�صاتهم“.  وم�صادرة  ح�صاباتهم،  وجتميد  منهم،  �آخرين 

“�لتهمة هي �لتعاطف مع �ملقاومة يف فل�صطني، و�هتمامهم بالقد�ص وغزة، وتاأييد حما�ص“. 
ولفت �لغامدي �لنظر �إىل �أن “�العتقاالت تطال مو�طنني كان �لفل�صطينيون على كفالتهم، �أو 

101
يعملون يف موؤ�ص�صاتهم“.

 ،Nathan Sales رشح من�صق مكافحة “�الإرهاب“ يف وز�رة �خلارجية �الأمريكية ناثان �صيلز�  •
خالل زيارة لـ“�إ�رش�ئيل“، باأن بالده تاأخذ باالعتبار �حتماالت و�أخطار تنفيذ عمليات �صّد 

�صحيفة  وذكرت  �لقرن“.  “�صفقة  �إعالن  على  رد�ً  �الأمريكيني،  و�لديبلوما�صيني  �جلنود 

يديعوت �أحرونوت �أن �صيلز ز�ر �أحد �الأنفاق �لتي �صدتها “�إ�رش�ئيل“ عند حدودها مع قطاع 

لالإرهاب  حما�ص  حركة  تخ�ص�صها  �لتي  �لكبرية  �ملو�رد  كمية  من  “فوجئ  �إنه  وقال  غزة، 

حما�ص  حركة  �أولويات  �صلّم  تعرف  �ملتحدة  “�لواليات  �أن  �صيلز  و�أ�صاف  �إ�رش�ئيل“.  �صدّ 

من خالل كيفية �رشف �الأمو�ل. فهي ال ت�رشف على حت�صني م�صتوى حياة �ملو�طنني، وال 
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يف  تطبيقه  نرى  �لذي  �ملبد�أ  نف�ص  وهو  �إ�رش�ئيل،  �صّد  لالإرهاب  و�إمنا  للتعليم،  وال  لل�صكن، 

102
�ل�صمال من طرف حزب �هلل و�إير�ن“.

خلريطة �صورة  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  ن�رش   • 
�صمن  �ملحتلة  �ل�صوري  �جلوالن  ه�صبة  فيها  تظهر  �الأمريكية،  �ل�صلطات  �عتمدتها  حمدثة 

حدود “�إ�رش�ئيل“. وغّرد غرينبالت يف ح�صابه �لر�صمي على تويرت قائالً: “مرحباً باخلارطة 

�الإ�رش�ئيلية  �إعالن �العرت�ف بال�صيادة  �لدولية �خلا�ص بنا، بعد  �جلديدة يف نظام �خلر�ئط 

103
على مرتفعات �جلوالن“.

االأربعاء، 2019/4/17

قرية  يف  �لبغوثي  �صالح  �ل�صهيد  منزل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جلي�ص  تابعة  �آليات  هدمت   •
104

كوبر، �صمال غرب مدينة ر�م �هلل، بعد خم�صة �أ�صهر على �غتياله.

�لفل�صطيني يو�جه �صدمة حادة على �صعيد  �إن �القت�صاد  �لدويل،  للبنك  قال تقرير حديث   •
�ال�صتخد�م  ذ�ت  �ل�صلع  على  �ملفرو�صة  و�لقيود  �ملقا�صة“،  “�أزمة  ب�صبب  �لعامة،  �ملالية 

�ل�صلع  نظام  بتطبيق  �لنظر  “�إ�رش�ئيل“  �إعادة  �إىل  له،  تقرير  يف  �لدويل  �لبنك  ودعا  �ملزدوج. 

ذ�ت �ال�صتخد�م �ملزدوج، “الأنه بات يعوق قدرة �القت�صاد على خلق وظائف كافية لل�صكان 

هذه  ت�صوية  تتم  مل  “�إذ�  �لدويل:  �لبنك  قال  �ملقا�صة،  �أزمة  وعن  �أعد�دهم“.  تتز�يد  �لذين 

�الأزمة، ف�صتزيد �لفجوة �لتمويلية من 400 مليون دوالر يف 2018 �إىل �أكرث من مليار دوالر يف 

105
.“2019

�صفيان  �ل�صفري  �الأردنيني  �ملغرتبني  و�صوؤون  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  �أكد   •
106

�صلمان �لق�صاة، �أن هناك 13 �أردنياً يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية.

�صيا�صي  م�صدر  عن  نقالً  تويرت،  على  تغريدة  يف  ر�فيد،  بار�ك  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي  كتب   •
�الأ�صبوع،  هذ�  �لبحرين  ز�ر  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  من  وفد�ً  �إن  قوله  �إ�رش�ئيلي 

107
و�صارك يف موؤمتر ريادة �الأعمال �لدويل، و�أجرى خاللها �صل�صلة من �للقاء�ت.

مع �نتهاء م�صاور�ت �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، مع قادة �الأحز�ب حول ت�صكيل   •
�حلكومة �جلديدة، يت�صح �أن غالبية �لنو�ب )65 من جمموع 120( �أو�صو� بتكليف بنيامني 

�لتي  �الأحز�ب  �أن  ويت�صح  جانت�ص.  بني  بتكليف  �أو�صو�   46 مقابل  �ملهمة،  بهذه  نتنياهو 

�الأحز�ب  وتكتال  مقعد�ً(،   35( �لليكود  هي  �حلكومة،  لت�صكيل  نتنياهو  بتكليف  �أو�صت 
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�لدينية �ليهودية �ل�رشقية )8 مقاعد(، و“�الأ�صكنازية �لغربية“ )8 مقاعد(، و“�حتاد �أحز�ب 

 �ليمني“ �ال�صتيطاين United Right alliance )5 مقاعد(، وحزب ليبمان “�إ�رش�ئيل بيتنا“

)5 مقاعد(، وحزب كلُّنا بقيادة وزير �ملالية مو�صيه كحلون )4 مقاعد(. و�أو�صى ثالثة �أحز�ب 

بتكليف بني غانت�ص، هي “حزب �جلرن�الت slareneG fo ytraP“ �لذي يقوده )53 مقعد�ً( 

وحزب �لعمل )6 مقاعد( وحزب مريت�ص )4 مقاعد(. و�أما �لقائمتان �لعربيتان فقد �متنعتا 

108
عن تر�صيح �أي منهما.

�الإ�صالح  كتلة  و�أع�صاء  رئي�ص  �حل�صينية،  ق�رش  يف  لقائه  خالل  �لثاين،  �هلل  عبد  �مللك  �أكد   •
ال  �أنه  على  م�صدد�ً  و�لقد�ص،  �لفل�صطينية  �لق�صية  من  �لثابت  �الأردن  موقف  على  �لنيابية، 

حّل للق�صية �لفل�صطينية �إال من خالل حّل �لدولتني، �لذي ي�صمن �إقامة �لدولة �لفل�صطينية 

م�صدد�ً  �ل�رشقية“،  “�لقد�ص  وعا�صمتها   1967 حزير�ن  من  �لر�بع  خطوط  على  �مل�صتقلة 

على �أن �الأردن لن يقبل باأن يار�ص عليه �أي �صغط ب�صبب مو�قفه من �لق�صية �لفل�صطينية 

109
و�لقد�ص.

مليار�ت   7.5 جتاوزت  �الأ�صلحة  من  “�إ�رش�ئيل“  مبيعات  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ذكرت   •
با�صم  متحدثة  و�رشحت  �لهادئ.  و�ملحيط  �آ�صيا  منطقة  �إىل  معظمها  كان   ،2018 يف  دوالر 

وز�رة �لدفاع لوكالة فر�ن�ص بر�ص )Agence France-Presse )AFP �أن ذلك �لرقم يقل عن 

110
9.2 مليار�ت دوالر �لذي مّت حتقيقه يف 2017.

اخلمي�س، 2019/4/18

ف�صائية  مع  تلفزيوين  لقاء  خالل  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •
�الأق�صى �أنه ال �أثمان �صيا�صية للتفاهمات �لتي �أبرمت مع �الحتالل بو�صاطة م�رشية، و�أنها 

�إن  �حلية  وقال  �حل�صار.  وك�رش  �لعودة  مل�صري�ت  �خل�صنة  �الأدو�ت  جتميد  مقابل  �أبرمت 

ق�صية �الأ�رشى و�الأق�صى فر�صت على طاولة �لتفاهمات؛ وقلنا للو�صطاء �إنه ال يكن الأي 

تفاهم �أن يكبلنا عن �لدفاع عن ق�صايانا �لوطنية. و�صدد على �أن �ل�صامن اللتز�م �الحتالل 

جمدناها.  �لتي  �لعودة  م�صري�ت  وو�صائل  ومقاومتنا،  �صعبنا  �إ�رش�ر  هو  �لتفاهمات  بهذه 

و�أكد �حلية �أننا لن نقبل �أر�صاً باأر�ص، ولن نقبل م�صاريع �لتوطني وال �لوطن �لبديل، و�أن 

111
فل�صطني هي فل�صطني، ولي�صت يف م�رش �أو �الأردن.

ك�صف مو�صى دودين م�صوؤول ملف �الأ�رشى يف �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص عن عر�ص   •
مع  لالأ�رشى  تبادل  �صفقة  ملف  لتحريك  خلفه،  تقف  �لتي  �جلهة  عن  يف�صح  مل  �أوروبي 
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�الأ�صري  يوم  مبنا�صبة  �الأ�رشى  �إعالم  مكتب  ن�رشه  فيديو  يف  دودين،  و�أو�صح  �الحتالل. 

�لفل�صطيني، �أن �لعر�ص يت�صمن تقدمي معلومات عن �جلنود �الإ�رش�ئيليني، مقابل �أن يف�صح 

2014. ولفت  �لذين �صقطو�، وخ�صو�صاً خالل عدو�ن  �ل�صهد�ء  �الحتالل عن جثث بع�ص 

�أن  �أن حركة حما�ص رف�صت �لعر�ص، و�أكدت باأن من يريد معلومات فعلية عليه  �إىل  �لنظر 

112
يفرج عن �أ�رشى.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، فتحي حماد �إن “�ملقاومة �لفل�صطينية م�صتعدة   •
�الإ�رش�ئيلي“.  باالأ�رشى يف �صجون �الحتالل  �التفاق �خلا�ص  تنفيذ  الإرغام �الحتالل على 

و�صدد على �أن “�ملقاومة، ويف �أي مو�جهة مقبلة وحمتملة مع جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

�صت�صب كل جهدها على خطف جنود جدد من �أجل حترير كافة �الأ�رشى وتبيي�ص �ل�صجون 

113
�الإ�رش�ئيلية ب�صكٍل كامل“.

�الإ�صالمية و�ل�صبيبة  �لكتلة  �أظهرت نتائج �النتخابات �لطالبية يف جامعة بريزيت ح�صول   •
23 لكل منهما، يف حني ح�صل �الإطار �لطالبي  �لطالبية على عدد مت�صاٍو من �ملقاعد بو�قع 

114
للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني على 5 مقاعد.

115
��صت�صهدت �صيدة فل�صطينية من مدينة بيت حلم، من جر�ء دع�صها من ِقبَل م�صتوطن.  •

�أفيف  �جلرن�ل  ت�صلم  على  يوم،   100 مرور  مبنا�صبة  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  قيادة  بادرت   •
“�لثقيلة“. وحتدثت قيادة  كوخايف رئا�صة �الأركان، بالك�صف عن عدد من خططها �حلربية 

�جلي�ص عن ت�صكيل وحدة قتالية من طر�ز جديد “متعددة �الأهد�ف“. و�أ�صار تقرير ن�رشه 

�أنه يف �ل�صهور �الأخرية مّت تخ�صي�ص  موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت على �الإنرتنت �إىل 

مو�رد وقدر�ت �أخرى للكتائب �لتي جتري تدريبات، وخ�صو�صاً فيما يتعلق بالت�صليح على 

�أ�صار  “�ل�رشعة و�لفتك“ خالل �حلرب. كما  �لفرق و�لكتائب، وذلك بهدف زيادة  م�صتوى 

�لتقرير �إىل �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قرر ت�صكيل وحدة هي �الأوىل من نوعها، وجتمع يف د�خلها 

و�ال�صتخبار�ت  �جلو  و�صالح  و�ملدرعات  �لهند�صة  و�صالح  �لبية  بالقو�ت  تت�صل  قدر�ت 

116
�لع�صكرية، بحيث “ت�صكل منوذجاً الإقامة وحد�ت �أخرى مماثلة يف �مل�صتقبل“.

لت�رشيح  ت�صتعد  �إنها  لها،  بيان  يف  �آيد(،  �أ�ص  )يو  �لدولية  للتنمية  �الأمريكية  �لوكالة  قالت   •
معظم �لعاملني �لتابعني لها يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، ولكنها ال تعتزم وقف ن�صاطها 

يتّم  �صوف  �أنه  �لبيان،  عن  نقالً  �لعامة،  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  وذكرت  بالكامل.  �ملنطقتني  يف 

تقلي�ص عدد �ملوظفني �ملحليني، ومعظمهم من �لفل�صطينيني ومن فل�صطينيي �لد�خل، �إ�صافة 

117
�إىل بع�ص �الإ�رش�ئيليني �ليهود، من نحو 100 موظف �إىل 14 موظفاً.
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“�ملغاربة و�جلز�ئريني و�لتون�صيني جهلة  �إن  �أييلت �صاكيد  �لعدل �الإ�رش�ئيلية  قالت وزيرة   •
وحمقى وي�صتحقون �ملوت“، يف �أحدث موقف عن�رشي لها جتاه �لعرب و�مل�صلمني. و�صددت 

�صاكيد، يف لقاء مع جلنة �ل�صوؤون �لعامة �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية )�أيباك(، على �أن “للكيان 

“�لكره  �أن  �لثالثة يف وقت و�حد“. و�أو�صحت �صاكيد  �لبلد�ن  �ل�صهيوين خطة لتدمري هذه 

�لذي يحمله لنا �ملغرب �لعربي �صيتم مو�جهته باإنهائهم عن �لوجود، ولن يبقى �أحد منهم 

118
على قيد �حلياة“.

�صيا�صتها  على  تعديالت  �أدخلت  �الأمريكية  �خلارجية  �إن  �لعبية،  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت   •
119

تق�صي بت�صجيل �أبناء �جلوالن �ملحتل �ملقيمني يف �أمريكا كاإ�رش�ئيليي �الأ�صل.

اجلمعة، 2019/4/19

�الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  يوثق  تقرير�ً  �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  �أطلق   •
حلقوق �الإن�صان بحّق �ل�صكان �لفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص خالل �آذ�ر/ مار�ص 2019. ووثق 

�لتقرير، �لذي حمل عنو�ن “غرباء يف �أر�صهم... �نتهاكات حقوق �الإن�صان يف مدينة �لقد�ص“، 

�لتع�صفية،  �العتقاالت  �لقد�ص ت�صمل  �الإن�صان يف  “�إ�رش�ئيل“ حلقوق  �نتهاكات  �صل�صلة من 

و�صيا�صة دهم �ملنازل، لالعتقال وتقييد �حلريات، وحظر �إقامة فعاليات فل�صطينية، �إ�صافة 

ومنع  و�لهدم  و�لتهويد  �ال�صتيطان  �إىل  �إ�صافة  �ل�صفر،  منع  و�أو�مر  �لع�صكري  �الإبعاد  �إىل 

120
تر�خي�ص �لبناء.

عربية:  نيوز  ل�صكاي  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال   •
ب�صاأنها“.  للتفاو�ص  ��صتعد�د  على  �جلانبان  يكون  �أن  يجب  ولكن  �صالم  خطة  “�صنقرتح 
�أجز�ء  بع�ص  عن  “ر��صني  �صيكونان  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �لطرفني  �إن  قائالً  و�أ�صاف 

�خلطة، وغري ر��صني عن �الأجز�ء �الأخرى“. وقال غرينبالت �إن خطة �لرئي�ص دونالد تر�مب 

يف  غرينبالت،  وقال  للفل�صطينيني.  �مل�رشية  �صيناء  جزيرة  �صبه  من  �أر�ص  منح  ت�صمل  لن 

من  جزء�ً  �صنقدم  باأننا  ت�صور�ً  ت�صمل  خطتنا  �أن  عن  تقارير  “�صمعت  تويرت:  على  تغريدة 

121
�صيناء �إىل غزة. هذ� كذب“.

ل�صالح  �لتج�ص�ص  يف  بتورطهما  ُي�صتبه  �صخ�صني  على  �لقب�ص  �لرتكية  �ل�صلطات  �أعلنت   •
وهما  ح�صن،  يو�صف  وزكي  �صعبان،  �صميح  �صامر  من  لكل  �لنيابة  ووجهت  �الإمار�ت. 

�ل�صيا�صي  و�لتج�ص�ص  �رشية  معلومات  على  �حل�صول  تهمة  فل�صطينيان،  مو�طنان 

و�لع�صكري. وت�صري �لتحقيقات وفقاً لالئحة �التهام �لتي �أعدها �ملدعي �لعام �جلمهوري يف 
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�إ�صطنبول �أن كالً من �ملقبو�ص عليهما كانا على �صلة مبحمد دحالن �لذي يقيم يف �الإمار�ت، 

ووفقاً للتفا�صيل �لو�ردة حول مهمة �جلا�صو�صني، فقد تركزت على متابعة �أن�صطة حركتي 

122
فتح وحما�ص يف تركيا و�أ�صماء منت�صبيها وم�صوؤوليها.

�صل�صلة  �إن  �لديوقر�طي  �حلزب  عن  �الأمريكي  �ل�صيوخ  جمل�ص  �أع�صاء  من  عدد  قال   •
خمتلف  عن  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  بها  قام  �لتي  �جلماعية  �لدعم  تخفي�صات 

“تدفع  لهم  �ملخ�ص�صة  �الأمو�ل  وحجب  �لفل�صطينيني  لالجئني  �الإن�صانية  �الإغاثة  منظمات 

�ل�صالم بعيد�ً عن متناول �ليد“، حيث قدم �صتة من �أع�صاء جمل�ص �ل�صيوخ �لديوقر�طيني 

�لغربية  �ل�صفة  للفل�صطينيني يف  �الأمريكية  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت  الإعادة  �لبارزين م�رشوعاً 

123
وغزة.

�أمريكية  م�صادر  ل�صان  على  �الأمريكية،   Foreign Policy بولي�صي  فورين  جملة  ن�رشت   •
حّق  كلياً  ت�صتبعد  �ملقبل  رم�صان  �صهر  بعد  �صتُعلن  �لتي  �لقرن“،  “�صفقة  باأن  ت�صمها،  مل 

�أن  �إىل  تقريرها،  يف  �ملجلة،  و�أ�صارت  و�أر��صيهم.  ديارهم  �إىل  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عودة 

قر�ر تر�مب وقف �مل�صاعد�ت �ملالية لوكالة �الأونرو�، و�صط دعو�ت الإلغائها، يندرج �صمن 

�لالجئني  عودة  عدم  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  لت�صوية  �الأمريكية  �الإد�رة  �صيا�صة 

124
و��صتيعابهم يف �لدول �لعربية �لتي يقيمون فيها حالياً.

 ،Gérard Araud قال �ل�صفري �لفرن�صي �ملنتهية واليته لدى �لواليات �ملتحدة، جري�رد �أرو  •
�إن خطة �لبيت �الأبي�ص، �لتي يعمل على �صياغتها جاريد كو�صرن، �صتكون “قريبة جد�ً مما 

ملجلة �أرو  و�أ�صاف   .“%99 بن�صبة  �لف�صل“  “م�صريها  و�صيكون  �الإ�رش�ئيليون“،   يريده 

ذي �أتالنتيك The Atlantic: “لكن هناك 1%، ال تن�صو� �لو�حد يف �ملائة. لدى تر�مب قدرة 

فريدة يف �ل�صغط على �الإ�رش�ئيليني؛ الأنه يتحلى ب�صعبية يف �إ�رش�ئيل“. وقال �أرو �إن كو�صرن 

“�إىل حّد ما، هذ� �أمر جيد.  “ال يعرف تاريخ �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي - �لفل�صطيني“، م�صيفاً: 
125

نحن ل�صنا هنا لنقول من هو �ملحق، ومن هو �ملخطئ؛ �إننا نحاول �إيجاد طريقة نحو حّل“.

ال�صبت، 2019/4/20

�أعدتها  21“ عن تفا�صيل خطة طويلة �الأمد  لـ“عربي  �أمني فل�صطيني ُمطلع  ك�صف م�صدر   •
و�إثارة  د�خلي  �رش�ع  لـ“�إ�صعال  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة 

�لفو�صى يف قطاع غزة؛ متهيد�ً لتغيري �لو�قع �ل�صيا�صي يف �لقطاع“. وبح�صب �مل�صدر، �لذي 

�لتي ُي�رشف عليها ب�صكل مبا�رش مدير جهاز  فاإن �خلطة،  �لك�صف عن هويته،  ف�صل عدم 
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�ملخابر�ت �لعامة يف ر�م �هلل، �للو�ء ماجد فرج، ترمي �إىل �إثارة �لفو�صى وتاأجيج �ل�صارع يف 

�لتو�فق و�لتن�صيق بني حركة حما�ص �لتي تدير �صوؤون �لقطاع،  قطاع غزة، و�رشب حالة 

وحركة  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  باقي  وبني 

126
�جلهاد �الإ�صالمي.

�ملا�صي، حول  �الأ�صبوع  �الإ�رش�ئيلية �حتجاجاً ر�صمياً تقدمت به فرن�صا  رف�صت �حلكومة   •
وغري  كاملة  �الأمو�ل  بت�صليم  خالله  من  طالبت  و�لذي  �لفل�صطينية،  �ملقا�صة  �أمو�ل  دفع 

127
منقو�صة لل�صلطة �لفل�صطينية، وفق ما �أوردته �لقناة 12 �الإ�رش�ئيلية.

�الأوروبي  �الحتاد  �إن  عثمان،  �صادي  فل�صطني  يف  �الأوروبي  �الحتاد  با�صم  �ملتحدث  قال   •
�ل�صيادة  فر�ص  �أم  �لقد�ص،  �رشقي  ب�صّم  �صو�ء  �إ�رش�ئيلية  �أحادية  �إجر�ء�ت  �أي  يرف�ص 

128
�الإ�رش�ئيلية على �أي جزء من �أر��صي �ل�صفة �لغربية.

�إعالن �صحب  �لفل�صطينية تعتزم  �لقيادة  �إن  �لعالول،  نائب رئي�ص حركة فتح، حممود  قال   •
�لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  جل�صة  يف  �الأمني  �لتن�صيق  ووقف  بـ“�إ�رش�ئيل“،  �العرت�ف 

قررت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �لعربي“،  “�لقد�ص  مع  حديث  يف  �لعالول،  و�أو�صح  �ملقبلة. 

�لقد�ص، وت�صجيع �ال�صتيطان  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  �ملنطقة عقب قر�رها نقل  �لت�صعيد يف 

ن�صمح  لن  نحن  لذلك  �لغربية،  بال�صفة  مناطق  ل�صّم  �لتح�صري  يتم  و�الآن  �الإ�رش�ئيلي، 

129
با�صتمر�ر �لو�صع �لر�هن.

االأحد، 2019/4/21

�أن �لدول �لعربية  �أكد جمل�ص جامعة �لدول �لعربية على م�صتوى وزر�ء �خلارجية �لعرب؛   •
�لدويل،  �لقانون  �أ�صا�ص  على  �ملبنية   ،2002 �صنة  �لعربية“  �ل�صالم  “مبادرة  قدمت  �لتي 

وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، ومبد�أ �الأر�ص مقابل “�ل�صالم“، ال يكنها �أن تقبل �أي خطة �أو 

�صفقة ال تن�صجم مع هذه �ملرجعيات �لدولية. وجدد �لتز�م �لدول �لعربية باتخاذ �الإجر�ء�ت 

هويتها  على  و�حلفاظ  فل�صطني،  دولة  عا�صمة  �ل�رشقية“،  “�لقد�ص  حلماية  �لالزمة 

�لعربية، ومكانتها �لقانونية و�لتاريخية، مبا ي�صمل مقد�صاتها �الإ�صالمية و�مل�صيحية، �صّد 

بدعم  �لعربية  �لدول  �لتز�م  �أكد  و�أخري�ً،  �الإ�رش�ئيلية.  و�ملمار�صات  و�خلطط  �ل�صيا�صات 

مو�زنة دولة فل�صطني، وتنفيذ قر�ر قمة تون�ص بتفعيل �صبكة �أمان مالية مببلغ 100 مليون 

�لتي و�ملالية  �ل�صيا�صية  �ل�صغوط  ملو�جهة  فل�صطني،  لدولة  دعماً  �صهرياً  �أمريكي   دوالر 

130
تتعر�ص لها.
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�خلارجية  وزر�ء  �جتماع  �أمام  كلمته  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •
�لعرب يف �لقاهرة، �إن �الأو�صاع �لفل�صطينية يف غاية �ل�صعوبة ومل تعد حمتملة وغري قابلة 

لال�صتمر�ر، ومقبلون على حتديات �صعبة بحاجة لدعم �صيا�صي ومايل عربي. وفيما يتعلق 

لـ“�إ�رش�ئيل“  عا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  بعد  عبا�ص:  ت�صاءل  �لقرن“،  “�صفقة  ي�صمى  مبا 

ونقل �ل�صفارة �الأمريكية �إليها، ووقف �مل�صاعد�ت لالأونرو�، و�إغالق مكتب منظمة �لتحرير 

131
يف و��صنطن، ماذ� تبقى من “�صفقة �لقرن“؟.

ورئي�ص  فتح،  حلركة  �لثوري  و�ملجل�ص  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لطري�وي،  توفيق  قال   •
لل�صلطة لقو�ت �الحتالل  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  “�صدّ“  �إن  �ل�صابق،  �لوقائي  �الأمن  جهاز 

“خطاأ كبري“. و�أ�صاف  �أثناء �جتياحها الأماكن يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة هو  �الإ�رش�ئيلي يف 

�أثناء �صوؤ�ل مقدم  �أمنية“، وذلك يف  “�صيا�صية ال  �لق�صية  تلك  �أن  لقاء متلفز،  �لطري�وي، يف 

132
�لبنامج حول �إجناز�ت حكومة �لوفاق برئا�صة ر�مي �حلمد �هلل.

االإثنني، 2019/4/22

وم�رش  �الأردن  �إىل  وفد�ً  �أر�صلت  حكومته  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
�إىل  �لطبية  �لتحويالت  �لعربية و�ال�صتغناء عن  �لدول  �إىل  �لطبية  بالتحويالت  �لبدء  لدر��صة 

133
“�إ�رش�ئيل“.

رئي�ص  مطالبة  عدم  �إن  مرزوق:  �أبو  مو�صى  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •
�ل�صلطة حممود عبا�ص، خالل خطابه �أمام جمل�ص وزر�ء �خلارجية �لعرب، بوقف �لتطبيع 

�أبو مرزوق، يف تدوينة على  �لعربي مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، بحاجة للمر�جعة. و�أ�صاف 

�لقرن“،  “�صفقة  جتاه  موقفهم  لتوحيد  �جلامع  بيتهم  يف  �لعرب  عبا�ص  دعوة  �إن  تويرت، 

�ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية، عمل ي�صتحق  �لفل�صطينية، وحتري�صه على  �لق�صية  �لتي ت�صتهدف 

134
�الإ�صادة. و��صتدرك: “لكن �إقحام عبا�ص برو�يته عن حما�ص حتتاج �إىل �لت�صحيح“.

�لفرتة  طو�ل  �رشياً  ظّل  �أن  بعد  دبي،  يف  كني�ص  وجود  عن  متباهية،  “�إ�رش�ئيل“،  ك�صفت   •
تويرت،  على  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  ح�صابات  �أحد  �خلليج“،  يف  “�إ�رش�ئيل  وبارك  �ملا�صية. 

�أن  موؤكد�ً  �أر�صها،  على  تعي�ص  �لتي  �لديانات  خمتلف  الأتباع  و�حرت�مها  �الإمار�ت  خطوة 

135
حكومتها توجت ذلك بوجود كني�ص مبدينة دبي.

�ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  للمبعوث  مطوالً  مقاالً  تايز  نيويورك  �صحيفة  ن�رشت   •
فيها،  يقول  حما�ص“  بلوم  فعليك  تهمك  غزة  كانت  “�إذ�  عنو�ن  حتت  غرينبالت،  جاي�صون 
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�ملاأ�صاوية يف  �الإن�صانية  �الأو�صاع  �للوم على  �لتي تتحمل  �الإرهابية هي  “حركة حما�ص  �أن 

�أكرث  �الأمام بينما غزة تغرق  �إىل  �الآخرون  “ملاذ� يتحرك  قطاع غزة“. ويت�صاءل غرينبالت 

)�صيئة(“.  خيار�ت  �تخذت  غزة،  لقطاع  �لفعلي  �حلاكم  حما�ص،  الأن  و�خلر�ب؟  �لياأ�ص  يف 

حياة  لك�صب  كو�صيلة  �إ�رش�ئيل  وتدمري  �لعنف  تتبنى  “حما�ص  �أن  على  غرينبالت  وذكر 

“�مل�صكالت  �إىل  �أدى  �لفل�صطينيني  “�لدفاع“ عن  �أن هذ�  على  للفل�صطينيني“، م�صدد�ً  �أف�صل 

�لتي ن�صهدها �ليوم: �القت�صاد �ملتهالك، و�ملئات �لذين يقتلون ب�صبب �لعنف كل عام، و�أعلى 

136
معدالت �لبطالة يف �لعامل. حما�ص هي �مل�صوؤولة عن هذ� �لو�صع يف غزة“.

الثالثاء، 2019/4/23

قال جاريد كو�صرن، خالل م�صاركته يف منتدى جملة تامي Time يف و��صنطن، �أنه �صيك�صف   •
عن “�صفقة �لقرن“، بعد �نتهاء �صهر رم�صان، مطلع حزير�ن/ يونيو 2019، بالتز�من مع 

�جلانبيني  على  “�صيتعني  �أنه  كو�صرن  وتابع  �جلديدة.  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عن  �الإعالن 

“�خلطة تت�صمن خطو�ت نقوم من خاللها بالبناء من  تقدمي تنازالت“. و�دعى كو�صرن �أن 

�الأ�صفل �إىل �الأعلى، �صنح�صن حياة �لفل�صطينيني ونتعامل مع �لق�صايا �ل�صيا�صية �الأ�صا�صية 

للنز�ع“. ولدى �صوؤ�له عن حلّ �لدولتني، قال كو�صرن: “نحن نركز على �صبل حت�صني �لو�صع 

�الأمن، و�صتمكن �خلطة من  �إ�رش�ئيل هو  �لرئي�صي يف  للفل�صطينيني، و�ل�صاغل  �القت�صادي 

137
�حلفاظ عليه“.

ك�صف ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل، عن �إجر�ء حركته نقا�صات   •
ندوة  خالل  �لبدويل،  وقال  �لقرن“.  “�صفقة  ملو�جهة  عليا  وطنية  هيئة  لت�صكيل  مكثفة 

حو�رية نظمتها وز�رة �الإعالم بغزة حول �آليات مو�جهة “�صفقة �لقرن“، �إن �لهيئة �صت�صّم 

وقوى  و�ل�صتات،  �للجوء  وخميمات  �ملحتل،  �لد�خل  عن  وممثلني  �لفل�صطينية،  �لف�صائل 

ولي�ص  �ل�صفقة  مو�جهة  هي  �ملتبعة  �ال�صرت�تيجية  �أن  �لبدويل  و�أكد  و�إ�صالمية.  عربية 

�لرف�ص فقط، م�صري�ً �إىل �رشورة �إعد�د �أ�صاليب ملو�جهتها تنبثق عنها جمموعة من �الأهد�ف 

138
�ال�صرت�تيجية.

�لقرن، ولن نقبل با�صتمر�ر  “نرف�ص �صفقة  �لفل�صطيني حممد ��صتية:  قال رئي�ص �لوزر�ء   •
�صو�ء  موؤخر�ً،  �الأمريكية  �الإد�رة  �تخذتها  �لتي  و�لقر�ر�ت  و�الإجر�ء�ت  �لر�هن،  �لو�صع 

عا�صمة  بالقد�ص  و�العرت�ف  للقد�ص،  �ل�صفارة  نقل  �أو  لالأونرو�،  �ملقدمة  �مل�صاعد�ت  قطع 

139
الإ�رش�ئيل، ُتعد �أ�صو�أ من �لن�ص �ملكتوب ل�صفقة �لقرن“.
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�إطالق ��صم �لرئي�ص �الأمريكي  �أنه يعتزم  �أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو   •
نتنياهو:  �ملحتلة. وقال  �ل�صوري  دونالد تر�مب على م�صتعمرة جديدة يف ه�صبة �جلوالن 

�لتاريخي  قر�ره  تر�مب  �لرئي�ص  �تخذ  عندما  ب�صدة  تاأثرنا  �الإ�رش�ئيليني  جميع  “نحن 
140

باالعرت�ف ب�صيادة �إ�رش�ئيل على مرتفعات �جلوالن“.

قال بت�صلئيل �صموتريت�ص، ع�صو �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، و�لذي من �ملحتمل �أن يتوىل وز�رة   •
�لعدل �أو �لتعليم يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ملقبلة، �إنه ال يوجد حالياً �أي حّل �صامل لل�رش�ع مع 

�أنه �صيتم تطبيق  �إذ�عة �جلي�ص،  �لفل�صطينيني. و�أكد �صموتريت�ص، خالل ت�رشيحات نقلتها 

و�الأمني  �ل�صيا�صي  �لو�صع  �صيح�ّصن  وذلك  �لغربية،  �ل�صفة  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة 

141
لـ“�إ�رش�ئيل“.

و�صف مر�صح �حلزب �لديوقر�طي �الأمريكي �ملحتمل للرئا�صة �ل�صناتور بريين �صاندرز   •
Bernie Sanders، رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو بال�صيا�صي �صديد �لتطرف، 

خ�صو�صاً �أنه يعامل �ل�صعب �لفل�صطيني بطريقة غري عادلة. وقال �صاندرز: “�إ�رش�ئيل لديها 

حكومة يينية عن�رشية ال تتوقف عن مهاجمة �لفل�صطينيني“ م�صتدركاً قوله: “ت�رشيحاتي 

و�نتقاد�تي لنتنياهو ال تنم عن معاد�تي الإ�رش�ئيل“. ور�أى �صاندرز �أنه من غري �ل�رشوري 

142
��صتمر�ر �لدعم �الأمريكي مبئات �ملاليني من �لدوالر�ت ل�صالح “�إ�رش�ئيل“.

3,345,535 دوالر�ً  تبلغ قيمتها  �ملالية  �مل�صاعد�ت  �ليابان حزمة جديدة من  قدمت حكومة   •
�أمريكياً من �مليز�نية �لتكميلية للعام 2018 ملكتب �الأمم �ملتحدة خلدمات �مل�صاريع، مل�صاعدة 

143
�ل�صعب �لفل�صطيني.

االأربعاء، 2019/4/24

على تغريدة  يف  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  كتب   • 
تويرت، �إن “�الإ�صاعات �لتي تقول �إن خطة �ل�صالم تت�صمن كونفدر�لية بني �الأردن و�إ�رش�ئيل 

�صحيحة“.  غري  للفل�صطينيني  بديالً  وطناً  �الأردن  ي�صبح  �أن  �أو  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة 

�هلل  عبد  “�مللك  �أن  على  م�صدد�ً  �الإ�صاعات“،  تن�رشو�  ال  “رجاء  قائالً:  غرينبالت  و�أ�صاف 

144
�لثاين و�الأردن حلفاء �أقوياء للواليات �ملتحدة“.

يف  نار  و�إطالق  طعن  عملية  بتنفيذ  �ملتهم  عائلة  منزل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  فجرت   •
2019/3/17، بالقرب من مفرق م�صتعمرة �أرئيل قرب �صلفيت �ل�صهيد عمر �أبو ليلى، يف بلدة 

145
�لز�وية غرب �صلفيت، و�أحلقت �أ�رش�ر�ً بعدد من �ملنازل �ملجاورة.
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موظف  �ألف   27 نحو  �أحالت  �حلكومة  �إن  غنّام  فريد  �لفل�صطينية  �ملالية  وز�رة  وكيل  قال   •
عمومي للتقاعد �ملبكر منذ 2017. وذكر غنّام، على هام�ص م�صاركته يف جل�صة خا�صة تابعها 

�الأمنية(  )�الأجهزة  �لع�صكريني  �ل�صفة وغزة من  �ملتقاعدين يف  �أن عدد  �الأنا�صول،  مر��صل 

بلغ 18 �ألفاً من �أ�صل قر�بة 62 �ألفاً يف �ل�صفة وغزة. يف �ملقابل، بلغ عدد �ملتقاعدين �ملدنيني 

يف �ل�صفة وغزة 9,238 موظفاً. وذكر غنّام �أن عدد موظفي �لقطاع �لعام �ملدين و�لع�صكري 

146
حالياً ��صتقر على 133,200، منهم 33,800 يف غزة، و99,400 يف �ل�صفة.

 2019 �لطارئ ل�صنة  “�لند�ء  �أ�صدرته حتت عنو�ن  �لذي  �الأونرو� يف تقريرها  �أعلنت وكالة   •
�لالجئني  بني  �لبطالة  معدل  �أن  بياناتها،  لقاعدة  ووفقاً  �الإقليمية“،  �صورية  �أزمة  ب�صاأن 

�أن ما يقرب من ن�صف عدد  �إىل  52%؛ م�صرية  لبنان بلغ نحو  �لفل�صطينيني من �صورية يف 

فل�صطينيي �صورية يف لبنان تقل �أعمارهم عن 25 �صنة، و20-25% منهم ترت�وح �أعمارهم 

بني 15 و24 �صنة. ومن بني جميع �لفئات �لعمرية من �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، يعاين 

طول  ب�صبب  بينهم   %57 �إىل  �ملعدل  هذ�  ويرتفع   ،)%36( للبطالة  معدل  �أعلى  من  �ل�صباب 

147
�الأزمة وعدم متكنهم من �لعمل لتح�صني ظروف معي�صتهم.

Eran Lerman، م�صاعد رئي�ص معهد  قال �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي يف �الحتياط عري�ن لريمان   •
 The Jerusalem Institute for Strategy and و�الأمنية  �ال�صرت�تيجية  للدر��صات  �لقد�ص 

تخدم  غزة  يف  وحما�ص  “�إ�رش�ئيل“  بني  �جلارية  �مل�رشية  �لو�صاطة  �إّن   ،Security - JISS

�لتوّجه �ال�صرت�تيجي �الإ�رش�ئيلي يف �لقطاع، وتعتبه كنز�ً ��صرت�تيجياً يفِر�ص نف�صه على 

تل �أبيب، على حّد قوله. و�أ�صاف لريمان، يف ورقٍة بحثيٍّة، �إّن �لدولة �لعبية معنيٌة بتثبيت 

�الإ�رش�ئيلي  �ل�صالم  �تفاق  الأّن  �ل�رش�ع،  �إد�رة  فر�صية  خالل  من  غزة  يف  �مل�رشي  �لدور 

�مل�رشي منذ �أربعني عاماً جنح يف �لت�صدّي للتهديد �الأمني يف �صيناء، وُمو�جهة �الخرت�قات 

148
�خلارجية يف �لبحر �ملتو�صط، حتى بعد ظهور �كت�صافات �لطاقة �جلديدة.

�أن  �الأمريكي،   Pew Research Center لالأبحاث  بيو  مركز  �أجر�ه  للر�أي  ��صتطالع  �أظهر   •
71% من جممل  51% من �الأمريكيني كوّنو� ر�أياً �صلبياً حول �حلكومة �الإ�رش�ئيلية. وعّب 

�ال�صتطالع  باأن  علماً  �لفل�صطينية،  �حلكومة  حيال  �ل�صلبي  ر�أيهم  عن  �آر�وؤهم  �مل�صتطلعة 

يف  �مل�صاركون  �أعرب  ذلك،  ومع  غزة.  وحكومة  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  حكومة  بني  ييّز  مل 

�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيليني، حيث  �ل�صعب  �إيجابية حول  �أكرث  �ال�صتطالع عن وجهات نظر 

قال 64% منهم �إن لديهم ر�أي �إيجابي عن �ل�صعب �الإ�رش�ئيلي مقابل 28% ينظرون ب�صلبية 
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�ل�صعب  عن  �إيجابي  ر�أي  لديهم  �إن  �مل�صتطلعني  من   %47 قال  حني،  يف  �الإ�رش�ئيليني.  �إىل 

149
�لفل�صطيني، مقابل 45% قالو� �إنهم كّونو� وجهة نظر �صلبية عن �ل�صعب �لفل�صطيني.

ب�صار  �صورية  “حاكم  �أن  جنبالط  وليد  �للبناين  �ال�صرت�كي  �لتقدمي  �حلزب  رئي�ص  �عتب   •
من  معلومات  “يلك  �أنه  عن  كا�صفاً  �لعامل“،  يف  كذ�ب  �أكب  هو  رو�صيا(  )�صديق  �الأ�صد 

ديبلوما�صي رو�صي �أن �الأ�صد �أر�صل ر�صالة لنتنياهو �صنة 2012، قال فيها: يف حال تق�صمت 

�الإ�رش�ئيلي:  �جلو�ب  فكان  �إ�رش�ئيل،  على  خطر�ً  تكون  لن  �لعلوية  �لدويلة  فاإن  �صورية، 

“ال عالقة ل�صفقة �لقرن بتوطني  ]Eli Cohen[“. و�أ�صاف:  نريد رفاة �جلا�صو�ص كوهني 

�لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان كما ي�صيع بع�ص �ليمني �للبناين، �صفقة �لقرن هي فل�صطني، 

وهنا تدخل �ل�صيا�صة �الأمريكية يف حماولة ر�صم فل�صطني جديدة على ح�صاب �لفل�صطينيني“، 

150
موؤكد�ً �أن “م�رشوع �لدولتني �نتهى منذ زمن بعيد“.

“�صفقة  فريدمان  ديفيد  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  يف  �الأمريكي  �ل�صفري  و�صف   •
�صحيفة معه  �أجرتها  مقابلة  ويف  �ل�صندوق“.  خارج  “تفكري�ً  تعك�ص  باأنها   �لقرن“ 

جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية، جتنب فريدمان �لردّ على ما �إذ� كان قر�ر تر�مب �العرت�ف 

يف  �أمريكي  العرت�ف  مقدمة  يثل  �أن  يكن  �ملحتل  �جلوالن  على  �الإ�رش�ئيلية  بال�صيادة 

“�إ�رش�ئيل“ لل�صفة �لغربية. وح�صب فريدمان، فاإن قيمة �خلطة �الأمريكية  �مل�صتقبل ب�صمّ 

�ل�صلطة  قيادة  موقف  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لر�هن“،  �لو�صع  عن  “بديالً  متثل  �أنها  يف  تكمن 

151
�لفل�صطينية �لر�ف�ص لها “ال يكن �أن يحول دون حماولة �إنهاء �لو�صع �لقائم“.

�أن �حلكومة �ل�صوي�رشية تقوم، منذ عام، بتقدمي متويل  “�إ�رش�ئيل �ليوم“  زعمت �صحيفة   •
فقد  �ل�صحيفة  وح�صب  �إ�رش�ئيل“.  بـ“دولة  �الإ�رش�ر  �إىل  تهدف  قانونية  الإجر�ء�ت  مبا�رش 

�خلارجية  وز�رة  ِقبل  من  عام،  قبل  دوالر،  مليوين  عن  يقل  ال  �لذي  �لتمويل،  حتويل  مّت 

�ل�صوي�رشية، عن طريق �صفارتها يف ر�م �هلل، �إىل عدد من �ملنظمات �الإ�رش�ئيلية و�لفل�صطينية. 

و�صملت تلك �لعقود، بح�صب �ل�صحيفة، متويل ميز�نيات ثالث منظمات �إ�رش�ئيلية؛ مركز 

 Physicians for Human و�أطباء حلقوق �الإن�صان ،)HaMoked لدفاع عن �لفرد )هموكيد�

)عد�لة( �إ�رش�ئيل  يف  �لعربية  �الأقلية  حقوق  حلماية  �لقانوين  و�ملركز   ،  Rights-Israel 

)The Legal Center For Arab Minority Rights In Israel )Adalah. من جانبها، قالت 

�ل�صفارة �ل�صوي�رشية يف تعقيبها على �لتقرير، �إن “�صوي�رش� ال ت�صارك يف �أي ن�صاط يهدف 

من  �لعديد  يف  �إ�رش�ئيل  مع  مزدهرة  عالقة  تطور  �صوي�رش�  �إ�رش�ئيل،  بدولة  �الإ�رش�ر  �إىل 

152
�ملجاالت“، وفق ما نقلت عنهم �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“.
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اخلمي�س، 2019/4/25

�أزمة  من  تقرير،  يف  مالدينوف  نيكوالي  �الأو�صط،  لل�رشق  �ملتحدة  �الأمم  مبعوث  حذّر   •
�قت�صادية غري م�صبوقة يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، كما �أ�صار �إىل �أن �ل�صعب �لفل�صطيني 

�لدولة  وبناء  �ملنطقة  ��صتقر�ر  تهدد  م�صبوقة  غري  و�صيا�صية  �قت�صادية  حتديات  يو�جه 

“�أزمة  �إىل وجود  �لفل�صطينية. ولفت �لتقرير �لنظر، مبا يتعلق بالو�صع يف �ل�صفة �لغربية، 

على  للت�صوية  �صيا�صية  �آفاق  وغياب  �الإن�صانية  �الحتياجات  زيادة  تر�فقها  كبى  مالية 

�أ�صا�ص �لتفاو�ص“، حمذر�ً من �أن ذلك “يهدد ��صتقر�ر �ل�صفة �لغربية وم�صاعي بناء �لدولة 

153
�لفل�صطينية عموماً“.

�ليهودي“.  �لف�صح  “عيد  �أيام  خالل  �الأق�صى،  �مل�صجد  �مل�صتوطنني  من  �الآالف  ��صتباح   •
و�أو�صح مركز معلومات و�دي حلوة �أن 2,230 متطرفاً �قتحمو� �الأق�صى �ملبارك منذ يوم 

�الأحد 2019/4/21 حتى ظهر يوم �خلمي�ص 2019/4/25. و�أ�صاف �ملركز �أن �ليوم �خلمي�ص 

154
�صهد �أو�صع �القتحامات حيث �قتحمه 724 م�صتوطناً.

�أعلن �صالح �جلو يف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن ت�صكيله �رشب طائر�ت مقاتلة جديدة.   •
لتفعيل  نوعه،  من  �لثاين  هو  �ل�رشب  �أن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  وذكرت 

)حماة   116 �رشب  عليه  �أطلق  قد  �جلديد  �ل�رشب  �أن  و�أو�صحت  �لقتالية.  �أف-35  طائر�ت 

�جلديد  �ل�رشب  قائد  عن  �لتقرير  ونقل   .The Lions of the South Squadron �جلنوب( 

�أن ي�صبح عملياتياً يف مطلع �ملا�صي، ويتوقع  �الأ�صبوع  �ل�رشب خالل  �فتتاح  مّت  �أنه   “ن“، 
155

�صنة 2020.

قالت “�إ�رش�ئيل“، �إنها �صت�صارك يف معر�ص �إك�صبو 2020 دبي Expo 2020 Dubai، وهو   •
ما و�صفه رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي باأنه عالمة على حت�صن مكانة بالده يف منطقة �خلليج. 

ويقول �ملوقع �الإلكرتوين للمعر�ص �لعاملي �إن دبي �أكدت �أن 192 دولة �أعلنت م�صاركتها يف 

156
�ملعر�ص.

اجلمعة، 2019/4/26

هي  حمطة  �أمام  �ليوم  “�إننا  هنية:  �إ�صماعيل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •
�إىل  �لهادفة  �لقرن“،  “�صفقة  يف  متمثلة  �ل�صهيوين،  �لعدو  مع  �ل�رش�ع  تاريخ  يف  �الأخطر 

ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية ويف مقدمتها �لقد�ص“. لكنه �أكد قائالً: “نقول بكل يقني و�إيان 
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وعلى  و�الإيان،  �ل�صمود  �صخرة  على  �صتتحطم  و�ل�صفقات  �ملوؤ�مر�ت  هذه  باأن  وثبات، 

�صخرة �لوعي �جلهادي �لثوري �ملقاوم �لذي يتحلى به �صعبنا �لفل�صطيني و�ل�صعب �الأردين 

157
�ل�صقيق“.

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  جي�ص  �عتد�ء  جر�ء  خمتلفة،  بجر�ح  فل�صطينياً،  متظاهر�ً   60 �أُ�صيب   •
158

على �مل�صاركني يف م�صري�ت �لعودة، �رشقي قطاع غزة.

و�إ�صابة  فل�صطينياً،   272 ��صت�صهاد  عن  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أفادت   •
1,680 �آخرين، خالل م�صاركتهم يف م�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار خالل �لفرتة �ملمتدة ما 

159
بني 2018/3/30 و2019/4/16.

“�إ�رش�ئيل“.  مقاطعة  يحظر  بقانون  �لعمل  وقف  �الأمريكية  تك�صا�ص  والية  يف  �لق�صاء  قرر   •
 ،Robert Pitman بيتمان  روبرت  قرر  �أمريكية،  �صحف  ن�رشتها  �إعالمية  تقارير  ووفق 

لالأطر�ف  يتيح  بقانون  �لعمل  وقف  تك�صا�ص،  بوالية  �أو�صنت  مدينة  يف  �الحتادي  �لقا�صي 

ونقلت  �إ�رش�ئيل“.  “مقاطعة  حمالت  يف  �مل�صاركة  بعدم  بالتعهد  �ملطالبة  �لعمل،  عقود  يف 

�ل�صحف عن بيتمان قوله �إّن �مل�صاركة يف حمالت �ملقاطعة تدخل �صمن نطاق حرية �لتعبري، 

160
م�صيفاً �أن �لقانون ف�صل يف خدمة م�صالح �لدولة.

ال�صبت، 2019/4/27

و��صرت�تيجية  روؤية  تثبيت  �إىل  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  دعا   •
�لقوى  عليه  تتو�فق  وطني  �رشف  مبيثاق  و�لتعهد  �لقرن“،  “�صفقة  الإ�صقاط  وطنية 

�لفل�صطيني  �لبنامج  من  �الأدنى  �حلّد  على  و�حلفاظ  “�ل�صفقة“،  ملو�جهة  �لفل�صطينية 

�لقرن“  �صفقة  ملو�جهة  “متحدون  �لوطني  �للقاء  خالل  له  كلمة  يف  هنية،  وقال  �مل�صرتك. 

�لذي دعت �إليه حما�ص يف مدينة غزة، �إن هذه �لروؤية �صيتّم عر�صها يف حو�ر معمق من �أجل 

لـ“�صفقة �لقرن“  “�صفقة �لقرن“. وجدد هنية رف�ص حما�ص  تثبيت روؤية وطنية الإ�صقاط 

�ل�صيادة  ترف�ص  حما�ص  �أن  على  موؤكد�ً  حال،  باأي  معها  �لتعاطي  وعدم  وتف�صيالً،  جملة 

جزء�ً  و�الحتالل  �ال�صتيطان  العتبار  حماولة  و�أي  �لقد�ص،  من  جزء  �أي  على  �ل�صهيونية 

من �لكيان �ل�صهيوين �ملرفو�ص، و�أي حماوالت لت�صتيت �جلغر�فيا �لفل�صطينية، و�لكيانية 

161
�ل�صيا�صية.

عوين  عمر  �ملعتقل  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  ونادي  و�ملحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  نعت   •
م�صت�صفى  يف  �رتقى  �لذي  قلقيلية،  ق�صاء  �صنرييا  بلدة  من  عاماً(   20( يون�ص  �لكرمي  عبد 
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�لهيئة  وقالت  �ملا�صي.  �الأ�صبوع  لها  تعر�ص  خطرية  باإ�صابة  متاأثر�ً  �الإ�رش�ئيلي،  بلن�صون 

219 �صهيد�ً  �إىل  �إنه با�صت�صهاد �ملعتقل يون�ص، يرتفع عدد �صهد�ء �حلركة �لوطنية �الأ�صرية 

162
�رتقو� منذ �صنة 1967.

�لنا�رش  عبد  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  يف  و�لتوثيق  �لدر��صات  وحدة  رئي�ص  قال   •
�لفل�صطينيني  �الأطفال  �صفوف  يف  �صجلت  �عتقال  حالة  �ألف  خم�صني  من  �أكرث  �إن  فرو�نة، 

�الأق�صى �نتفا�صة  �ندالع  منذ  حالة   16,655 بينها  من   ،1967 �صنة  منذ   �لقا�رشين 

يف  �الأ�رشى  لن�رشة  موؤمتر  خالل  قدمها  عمل  ورقة  يف  فرو�نة،  و�أ�صاف   .2000 �صنة 

حالة   700 نحو   2010-2000 �لفرتة  خالل  بلغ  �ل�صنوية  �العتقاالت  معدل  �إن  بروك�صل، 

 �صنوياً، فيما �رتفع ب�صكل الفت للنظر بعد ذلك لي�صل معدل �العتقاالت �ل�صنوية خالل �لفرتة

163
2011-2018 �إىل 1,250 حالة �صنوياً. 

االأحد، 2019/4/28

�نهيار  من  �صديدة  خماوف  هناك  �أن  �الإ�رش�ئيلية،   Reshet kan كان  ري�صت  �صبكة  ذكرت   •
�ل�صلطة �لفل�صطينية لدى �الأجهزة �الأمنية ولدى �مل�صتوى �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي، ما دفعها 

�الأخرية  �أن  �إال  �رش�ً،  لل�صلطة  دوالر(  مليون   181.8 )نحو  �صيكل  مليون   660 نحو  لنقل 

�أن بنيامني نتنياهو، ومو�صيه  �إىل  �ملقتطع. و�أ�صارت  �ملبلغ  ��صتالمها وطلبت كامل  رف�صت 

كحلون، در�صا عدة خطط ملحاولة �إقناع �ل�صلطة بت�صلمها، �إال �أن �متناع �ل�صلطة عن ذلك، قد 

يدفعها خلطو�ت �أخرى من �أجل منع تدهور �الأو�صاع �القت�صادية لل�صلطة، �الأمر �لذي يهدد 

ح�صني  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزير  مع  �جتمع  كحلون  باأن  �لعبية،   13 قناة  وقالت  بانهيارها. 

164
�ل�صيخ لبحث هذه �لق�صية، و�أن ح�صني �ل�صيخ طالب بدفع �الأمو�ل �ملقتطعة كاملة.

�لقائم، و�صيتم  �لو�صع  با�صتمر�ر  نقبل  “لن  ��صتية:  �لفل�صطيني حممد  �لوزر�ء  قال رئي�ص   •
�إعادة �لنظر يف �لعالقة مع �إ�رش�ئيل، مبا ي�صمل �لعالقة �ل�صيا�صية و�لقانونية و�القت�صادية 

�لقرن“،  “�صفقة  ملو�جهة  دويل  حتالف  �إيجاد  �رشورة  على  ��صتية  و�صدد  و�الأمنية“. 

و�خلروج مبوقف �صيا�صي و��صح للتاأكيد على �أنه ال بديل عن حّل �لدولتني، و�إقامة �لدولة 

165
�لفل�صطينية على حدود 1967 وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“.

�أعلنت “�إ�رش�ئيل“ �أن جهاز �ل�صاباك و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �أحبطا عملية تفجري، خططت لها   •
حركة حما�ص، خالل �نتخابات �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �لتي �أجريت يف 2019/4/9، من خالل 

�عتقال  جرى  �أنه  �الإ�رش�ئيلية  �الإعالم  و�صائل  وذكرت  �ملحتلة.  �لقد�ص  �صكان  �أحد  جتنيد 
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�ل�صاب يحيى �أبو دية، �لبالغ من �لعمر 23 عاماً، �لنا�صط يف حما�ص، من قرية �لزعيم �لو�قعة 

166
�إىل �ل�رشق من �لقد�ص.

�جلندي  رفات  ��صتعادت  �أن  بعد  وذلك  �صوريني،  �أ�صريين  �رش�ح  “�إ�رش�ئيل“  �أطلقت   •
�الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  بعثة  �إىل  نقلهما  مّت  حيث  باومل،  زخاريا  �الإ�رش�ئيلي 

)International Committee of the Red Cross )ICRC عب معب �لقنيطرة يف �جلوالن 

167
�ملحتل.

قال فائد م�صطفى، �ل�صفري �لفل�صطيني يف �أنقرة، يف ت�رشيح خا�ص لـ“�لقد�ص �لعربي“، �إن   •
�أن �ملوقوف زكي مبارك �ملتهم بالتج�ص�ص ل�صالح �الإمار�ت،  �أبلغنا �ليوم  “�جلانب �لرتكي 

168
وجد منتحر�ً يف مكان توقيفه يف �أحد �ل�صجون �لرتكية“.

االإثنني، 2019/4/29

ملدينة  تابعة  بلد�ت  يف  و��صعة  وجتريف  هدم  بحملة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  قامت   •
�آليات  حلوة  و�دي  معلومات  مركز  ووثق  ترخي�ص.  دون  �لبناء  بحجة  �ملحتلة  �لقد�ص 

 �لبلدية �لتي نفذت عمليات هدم و��صعة يف بلد�ت �صلو�ن و�صور باهر وجبل �ملكب، وطالت

�لعليا،  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  تُ�صمى  ما  و�صادقت  وحيو�نية.  وزر�عية  �صكنية  من�صاأة   25

60 منزالً  �ملبارك �صيطال  على هدم و��صع يف حي و�دي يا�صول، جنوب �مل�صجد �الأق�صى 

169
فل�صطينياً وي�رشد نحو 500 فل�صطيني.

و��صتعادة  �النق�صام  الإنهاء  جديدة  مبادرة  فل�صطينية،  ودينية  وطنية  �صخ�صيات  �أطلقت   •
موؤمتر  خالل  �ل�صخ�صيات،  وطالبت  �الحتالل.  خمططات  ومو�جهة  �لفل�صطينية  �لوحدة 

�صحفي عقد مبنزل رئي�ص �لهيئة �ل�صعبية �لعاملية لعد�لة و�صالم �لقد�ص �الأب مانويل م�صلَّم 

يف بريزيت، باإجر�ء �نتخابات للمجل�ص �لوطني يف �لد�خل و�خلارج، متهيد�ً الإنهاء �النق�صام 

170
و�لدفاع عن �ل�صعب و�الأر�ص �لفل�صطينية.

و��صح  �ملقا�صة  �أمو�ل  من  “موقفنا  �إن  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •
و�الأ�رشى،  و�جلرحى  �ل�صهد�ء  �أمو�ل  خا�صة  منقو�صة،  �إ�رش�ئيل  من  ��صتالمها  نقبل  ولن 

وغريها“. و�أ�صاف قائالً: “قررنا �أن نتوجه للعامل لن�رشح �لو�صع �لذي بيننا وبني �أمريكا، 

�أو�صلو لليوم تر�جعت عن كل  “�إ�رش�ئيل منذ �تفاق  �إن  و�إ�رش�ئيل، وحما�ص“. وقال عبا�ص 

�التفاقيات. نريد �أن نعي�ص معهم ب�صالم كجري�ن، ولكن لي�ص باأي ثمن، فلدينا حقوق تعب 

171
عنها �ل�رشعية �لدولية، �لتي مل تعد هذه �الأيام حمل �هتمام �الإد�رة �الأمريكية“.
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متّ �لك�صف عن �فتتاح �أ�صرت�ليا مكتب جتارة ودفاع يف �لقد�ص خالل �صهر �آذ�ر/ مار�ص 2019.   •
ومّت �الإعالن عن �خلطوة على �ملو�قع �حلكومية، من دون �أن ي�صارك �أي م�صوؤول �أ�صرت�يل 

�أو �إ�رش�ئيلي يف مر��صم �فتتاح �ملكتب �جلديد. وقالت متحدثة با�صم �ل�صفارة �الأ�صرت�لية يف 

تل �أبيب ل�صحيفة “تايز �أوف �إ�رش�ئيل The Times of Israel“ �إن “�ملكتب يركز يف ن�صاطه 

�ملتحدثة  �الأ�صرت�لية“، و�صددت  �لتجارة و�ال�صتثمار  و�أن�صاأته وتديره جلنة  �لتجارة،  على 

تل  يف  �الأ�صرت�لية  لل�صفارة  �متد�د�ً  ولي�ص  دبلوما�صي  بو�صع  يتمتع  “لن  �ملكتب  �أن  على 

172
�أبيب“.

�لق�صية  ذلك  يف  مبا  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �لو�صع  حول  جل�صة  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  عقد   •
�لفل�صطينية. وبد�أت روزماري ديكارلو Rosemary DiCarlo، وكيلة �الأمني �لعام لل�صوؤون 

�إن غياب �حلّل �ل�صيا�صي يقو�ص جهود معاجلة  �ل�صيا�صية وبناء �ل�صالم، �إحاطتها بالقول 

و�صددت  �ملحتلة.  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  و�ل�صيا�صية  و�القت�صادية  �الإن�صانية  �الأزمة 

ديكارلو على �أنه “حتت �صغط �لعنف و�لتو�صع �ال�صتيطاين و�لتد�بري �الأحادية و�النق�صام 

�إحياء حّل  �آمال  �ملنال.  �لعادل و�لد�ئم بعيدة  �ل�صالم  �آفاق  �لثقة، تبقى  �لفل�صطيني و�نعد�م 

�لدولتني، ما ز�لت تـُ�صتبدل باملخاوف �ملتنامية ب�صاأن �صّم �الأر��صي يف �مل�صتقبل“. و�أ�صارت 

ديكارلو �إىل �أن “�حتمال �إقامة دولة فل�صطينية قادرة على �لبقاء ومت�صلة جغر�فياً ما ز�لت 

ُتقو�ص باحلقائق على �الأر�ص... �إن �لو�صع �لر�هن لن يوؤدي �صوى �إىل مزيد من �لتدهور 

173
و�لت�صدد بني �الأطر�ف و�ملعاناة و�ل�رش�ع“.

الثالثاء، 2019/4/30

قررت “�إ�رش�ئيل“ تقلي�ص م�صاحة �ل�صيد يف �صو�طئ قطاع غزة، �إىل 6 �أميال بحرية. وقال   •
�أفيخاي �أدرعي، �لناطق با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف بيان مقت�صب، �إن هذ� �لقر�ر، �تخذ رد�ً 

“�إ�رش�ئيل“.  �الإثنني، باجتاه  �أم�ص  �الإ�صالمي، �صاروخ، م�صاء  “�إطالق حركة �جلهاد  على 

174
ومل ت�صدر حركة �جلهاد، تعقيباً فورياً على ما ذكره �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

 Federica دعت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني  •
�إىل تنفيذ �التفاقيات �القت�صادية و�ملالية �ملوقعة مع �لفل�صطينيني  “�إ�رش�ئيل“   Mogherini

ب�صكل كامل، ومن �صمنها بروتوكول باري�ص. وقالت موغرييني يف موؤمتر �صحفي عقدته 

�ملالية  �الأزمة  �إنه يجب حّل  �لبلجيكية بروك�صل،  �لعا�صمة  �ملانحني، يف  على هام�ص موؤمتر 

�أبعاد خطرية  له  �أن تكون  �نهيار مايل يكن  �لفل�صطينيون، ملنع  لها  �لتي يتعر�ص  �حلالية، 
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�لفل�صطينيني،  بدعم  م�صتمر  �الأوروبي  �الحتاد  �أن  و�أكدت  برمتها.  �ملنطقة  يف  �الأمن  على 

�إ�صافية  م�صاعد�ت  عن  �أعلن  �الحتاد  �أن  �إىل  م�صرية  بكر�مة،  �لعي�ص  يف  �حلق  لهم  الأن 

)نحو يورو  مليون   22 بقيمة  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  فقر�ً  �الأكرث  �حلاالت   لدعم 

175
24.5 مليون دوالر(.

�أ�صدر حاخامان يف كلية دينية ع�صكرية يف م�صتعمرة عيلي بال�صفة �لغربية، يف ت�صجيالت،   •
 Adolf هتلر  �أدولف  نظر  وجهة  عن  مد�فعني  �لعرب،  �صدّ  وفا�صية  عن�رشية  مالحظات 

�إن هتلر كان على حّق يف كّل  Hitler، ودعو� علناً للفوقية �ليهودية. وقال �أحد �حلاخامني: 

كلمة قالها، لكنّه كان يف �لطرف �خلاطئ، طبقاً الأقو�ل �حلاخام. وقال �حلاخام �الآخر: “نحن 

عن�رشيون. نحن نوؤمن بالعن�رشية، هناك عروق يف �لعامل و�ل�صعوب لديها ميز�ت ور�ثية، 

176
وهذ� يتطلب منّا م�صاعدتهم، و�ليهود هم عرق �جنح“، د�عياً �إىل ��صتعباد غري �ليهود. 
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