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ال�صبت، 2020/2/1

برئا�صة  	 �لعادية،  غري  دورته  يف  �لوز�ري،  �مل�صتوى  على  �لعربية  �لدول  جامعة  جمل�ص  �أكد 

�لعر�ق، رف�ص “�صفقة �لقرن“، على �أ�صا�ص �أنها ال تلبي �حلّد �الأدنى من حقوق وطموحات 

�لبيان �خلتامي  “�ل�صالم“. و�أكد �ملجل�ص، يف  �ل�صعب �لفل�صطيني، وتخالف مرجعيات عملية 

يف  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  �لتعاون  �أو  �ملجحفة،  �ل�صفقة  هذه  مع  �لتعاطي  عدم  لالجتماع، 

هي  �لعربية“  �ل�صالم  “مبادرة  �أن  على  �ملجتمعون  و�صدد  �الأ�صكال.  من  �صكل  باأي  تنفيذها 

1
�حلد �الأدنى �ملقبول عربياً لتحقيق “�ل�صالم“.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �إن “�صفقة �لقرن“ مرفو�صة جملة وتف�صيالً،  	

كمرجعية  برت�صيمها  نقبل  �أن  يكن  وال  بنودها،  بكل  �ملفاو�صات  طاولة  على  لها  مكان  وال 

على  �لعربية  �لدول  جامعة  ملجل�ص  �لطارئ  �الجتماع  �أمام  كلمته  يف  عبا�ص،  و�أ�صاف  دولية. 

�مل�صتوى �لوز�ري، يف دورته غري �لعادية، �أنه لن يقبل ب�صّم �لقد�ص لـ“�إ�رش�ئيل“ �إطالقاً، و�أن 

�الإ�رش�ئيلي  �جلانبني  �إبالغ  جرى  �أنه  و�أكد  �الأبدية“.  عا�صمتنا  باع  �أنه  تاريخه  يف  “ي�صجل 
ذلك  يف  مبا  معهما  �لعالقات  بقطع  “�ل�صفقة“،  عن  �الإعالن  عقب  ر�صالتني،  يف  و�الأمريكي 

2
�لعالقات �الأمنية، و�أن على “�إ�رش�ئيل“ �أن تتحمل م�صوؤولياتها كاملة كقوة �حتالل.

على  	 عملية  مو�قف  �تخاذ  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  حما�ص  حركة  طالبت 

�الأر�ص، و�لتح�صري خلو�ص مو�جهة ميد�نية على �مل�صتويات �ملختلفة �صدّ “�صفقة �لقرن“. 

�لذي  �لنظري  “�لرف�ص  له:  مكتوب  ت�رشيح  يف  قا�صم،  حازم  �حلركة،  با�صم  �ملتحدث  وقال 

�لف�صائل  بها  طالبت  طاملا  حمددة،  �إجر�ء�ت  �إىل  يرتجم  �أن  يجب  �ل�صلطة،  رئي�ص  به  حتدث 

�الأمني“.  �لتن�صيق  ووقف  و�الحتالل،  �ل�صلطة  بني  �التفاقات  �إلغاء  وهي  �لفل�صطينية، 

و�أ�صاف: “على قيادة �ل�صلطة �أي�صاً �أن تتخذ خطو�ت مطلوبة منها لرتتيب �لبيت �لفل�صطيني، 

�لعامنّي للف�صائل، و�لتو�فق  �الأمناء  �الإجر�ء�ت عن قطاع غزة، و�لدعوة الجتماع  تبد�أ برفع 

3
على ��صرت�تيجية ن�صال موحدة تنخرط فيها كل مكونات �صعبنا“.

االأحد، 2020/2/2

�الأجهزة  	 ��صتمر�ر  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �لهندي،  حممد  هاجم 

�الأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، يف �لعمل مع �أجهزة �الأمن �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية، حتت 
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مل  “�إذ�  �لهندي:  وقال  �لفل�صطينية.  لل�صلطة  �صلوك  �أخطر  وعدّه  �الأمني،  �لتن�صيق  ي�صمى  ما 

كل  �أمام  �مل�صد�قية  تفقد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فاإن  فور�ً،  �الأمني  �لتن�صيق  ي�صمى  ما  يتوقف 

4
�ملوؤ�ص�صات �لعربية و�لدولية. وكل �إد�نتها ل�صفقة �لقرن، و�رش�خها، لن يفيد ب�صيء“.

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص عبد �للطيف �لقانوع لـ“�لعربي �جلديد“، �إن حركته “جاهزة  	

مع  وطني  لقاء  �أي  يف  و�النخر�ط  فتح،  وحركة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وفد  ال�صتقبال 

خطو�ت  �للقاء�ت  تتبع  �أن  �أهمية  مع  فتح،  حركة  ذلك  يف  مبا  �ملختلفة،  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

“�ملوقف  �أن  �إىل  �لقانوع  �لقرن“. و�أ�صار  �لر�ف�ص ل�صفقة  عملية على �الأر�ص ترتجم �ملوقف 

�لوطني �ملوحد، �ملُجمع على رف�ص �صفقة �لقرن يجب �أن تتبعه خطو�ت عملية على �الأر�ص، 

تتمثل يف وقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل و�صحب �العرت�ف به، و�لعمل بقر�ر�ت �ملجل�ص 

5
�لوطني و�ملركزي ملنظمة �لتحرير“.

ل�صحيفة  	 كمباال،  يف  �الإجنيلية  �لكني�صة  من   ،Drake Kanaabo كنابو  دريك  �لق�ص  قال 

جريوز�ليم بو�صت: “تلقيت بالغات من م�صادر تقول �إن �أوغند� �صتنقل �ل�صفارة. وهذ� خب 

6
مفرح لنا“.

��صتري�د  	 بوقف  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قر�ر  �إن  عبية  �إعالم  و�صائل  قالت 

من  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  عند  �لتنفيذ  حيّز  دخل  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  من  �لزر�عية  �ملنتجات 

على  رد�ً  جاء  بينيت  قر�ر  �أن  �لعبية،   13 �لـ  �لقناة  2020/2/2. وذكرت  �الأحد  يوم  �صباح 

7
��صتمر�ر وقف ��صتري�د �لفل�صطينيني للعجول من “�إ�رش�ئيل“ �إىل �ل�صفة �لغربية.

مو�جهة  	 حتاكي  مناور�ت  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �الأ�صلحة  جميع  من  متعددة،  قو�ت  بد�أت 

حربية على عدة جبهات يف �آٍن و�حد، وذلك لرفع جهوزية �جلي�ص الأي طارئ. وقال �ملتحدث 

يوم  حتى  و�صت�صتمر  �لعامة،  �الأركان  م�صتوى  على  جتري  �ملناور�ت  هذه  �إن  �لع�صكري 

8
�الأربعاء 2020/2/5.

�أُعلن يف قطاع غزة، يف ختام �ملوؤمتر �ل�صعبي �لذي نظم يف مدينة غزة ملو�جهة “�صفقة �لقرن“،  	

“�للجنة �لوطنية �لعليا ملو�جهة �صفقة �لقرن“، و�لتي ت�صّم يف ع�صويتها جميع  عن ت�صكيل 

�لقوى �ل�صيا�صية و�لوطنية و�ل�صعبية و�ملجتمعية يف �لوطن و�ل�صتات، لو�صع خطة مو�جهة، 

تكافئ خطورة هذ� �لنهج �جلديد �لذي يدير ظهره لكل �ملعايري و�لقيم �الإن�صانية، و�الأخالقية، 

9
و�لقانونية.
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�أعلن �أ�رشف �لقدرة، مدير وحدة �لعالقات �لعامة و�الإعالم بوز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة، �أن  	

وز�رة �ل�صحة نّفذت م�صاريع بقيمة 24 مليون دوالر، من بينها 11 مليون دوالر للتجهيز�ت 

10
�لطبية.

�صيناء،  	 �صمال  يف  �لعبد  بئر  مدينة  نطاق  يف  �لطبيعي،  �لغاز  خط  جمهولون  م�صلحون  فجّر 

11
و�لذي ي�صل بني “�إ�رش�ئيل“ وم�رش.

�ال�صتخبار�ت  	 وكالة  رئي�صة  �إن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  بثته  �إ�رش�ئيلي  تقرير  قال 

�ملركزية �الأمريكية )�صي �آي �إيه(، جينا ها�صبل Gina Haspel، ز�رت مدينة ر�م �هلل �رش�ً، يوم 

ها�صبل  و�لتقت  و�إ�رش�ئيليني.  فل�صطينيني  �أمنيني  م�صوؤولني  و�لتقت   ،2020/1/30 �خلمي�ص 

�جلانب  تو��صل  “��صتمر�رية  �أكد  �لذي  فرج،  ماجد  �لفل�صطينية  �ملخابر�ت  جهاز  رئي�ص  مع 

�لفل�صطيني مع وكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية“. و�أكد �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �أن رئي�صة وكالة 

12
�ال�صتخبار�ت �الأمريكية �لتقت عقب �الجتماع �ل�رشي يف ر�م �هلل، مب�صوؤولني �إ�رش�ئيليني.

“باأنه يكن  	  Dmitry Peskov �لرئا�صة �لرو�صية دييرتي بي�صكوف  �رشّح �ملتحدث با�صم 

13
بالعني �ملجردة روؤية �أن �صفقة �لقرن ال تتو�فق مع عدد من قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل“.

قال مدير عمليات وكالة �الأونرو� يف قطاع غزة ماتيا�ص �صمايل Matthias Schmale، خالل  	

�لالجئني،  �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  لقائه 

�لدول  �ل�صغط على  ��صتمر�ر  “تعمل يف ظروف �صعبة، يف ظّل  �الأونرو�  �إن  �أبو هويل،  �أحمد 

14
�ملانحة لوقف دعمها �ملقدم للوكالة“.

االإثنني، 2020/2/3

�ل�صود�ن 	 يف  �حلاكم  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص   �لتقى 

 عبد �لفتاح �لبهان، خالل زيارة �رشيعة الأوغند�. و�لتقى نتنياهو و�لبهان �رش�ً يف عنتيبي

 يف مقر �لرئي�ص �الأوغندي يوري مو�صيفيني Yoweri Museveni و�تفقا على تطبيع �لعالقات

تدريجياً، ح�صبما �رشح م�صوؤول �إ�رش�ئيلي كبري ل�صحيفة “تايز �أوف �إ�رش�ئيل“، �رشيطة 

�حلكومة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  و�الإعالم  �لثقافة  وزير  وقال  هويته.  عن  �لك�صف  عدم 

�للقاء  ب�صاأن  �حلكومة  مع  �لت�صاور  يتّم  مل  �إنه  �صالح،  حممد  في�صل  بال�صود�ن  �النتقالية 

وننتظر  �الإعالم،  و�صائل  عب  �للقاء  نباأ  تلقت  �حلكومة  �أن  و�أ�صاف  ونتنياهو.  �لبهان  بني 

�لتو�صيحات بعد عودة �لبهان. وك�صفت �صحيفة “تايز �أوف �إ�رش�ئيل“، نقالً عن م�صوؤول 

رئي�ص بني  جرى  �لذي  �للقاء  رتبت  من  هي  ظبي  �أبو  �أن  عن  �لنقاب  �صود�ين،   ع�صكري 
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جمل�ص �ل�صيادة �حلاكم يف �ل�صود�ن عبد �لفتاح �لبهان وبنيامني نتنياهو، يف �أوغند�. وبيّنت 

�ل�صعودية  �إىل  باالإ�صافة  باللقاء،  علمو�  �ل�صود�ن  يف  �مل�صوؤولني  كبار  من  �صيقة  د�ئرة  �أن 

15
وم�رش.

�لفل�صطينية:  	 تروؤ�صه جل�صة �حلكومة  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل  �ل�صلطة  قال رئي�ص 

“�صنوقف �لتن�صيق �الأمني، ولن نرت�جع عن مو�قفنا حتى يرت�جع �الأمريكان و�الإ�رش�ئيليون“ 
16

عن “�صفقة �لقرن“.

قررت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية تاأجيل زيارة وفدها لقطاع غزة، �لتي كانت مقررة خالل  	

�لتنفيذية  �للجنة  �أبو يو�صف، ع�صو  2020. وقال و��صل  �الأ�صبوع �الأول من �صباط/ فب�ير 

للمنظمة، لوكالة �الأنا�صول لالأنباء: “�إن �صبب �لتاأجيل متعلق بعدم جهوزية حركة حما�ص، 

17
نتيجة �لظروف �الأمنية �لقائمة يف �لقطاع“.

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم، يف بيان له، �إن �الإعالن عن تاأجيل زيارة وفد  	

�حلركة،  من  �لو��صحة  و�ملو�فقة  �لرتحيب  “ظّل  يف  غزة  لقطاع  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

به  متر  �لذي  �خلطري  �لو�صع  هذ�  يف  وحتديد�ً  ل�صعبنا،  �صلبية  ور�صالة  م�صتهجنة  خطوة 

“قد طلب ممثل حركة فتح )مل يذكره( موقفاً ر�صمياً من  ق�صيتنا“. و�أ�صاف برهوم قائالً: 

حما�ص حول نقطتني، �الأوىل ح�صور �لوفد، و�لثانية عقد لقاء ثنائي بني قياد�ت فتح وحما�ص؛ 

18
و��صتلم �إجابة و��صحة بالرتحيب بالوفد، ومبو�فقة حركة حما�ص على �للقاء �لثنائي“.

تنفيذ 	 �أن  من  “�إ�رش�ئيل“  �لرجوب  جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو   حذّر 

�الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  بح�صب  �لغربية“،  �ل�صفة  يف  “ت�صعيد  �إىل  �صيوؤدي  �لقرن“  “�صفقة 
)مكان(. وقال �لرجوب، خالل �جتماع له يف ر�م �هلل مع �أكادييني �إ�رش�ئيليني: “�آمل �أن جند 

طريقة لزيادة �ل�صغط على نتنياهو وحكومته �ملجنونة، الأن ذلك �صيدفعنا �إىل و�صع ال يريده 

19
�أحد �أو يحبه“.

مبنع  	 بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قر�ر  مع  �لتعامل  �لفل�صطينية  �حلكومة  قررت 

منع  مقابل  وذلك  باملثل،  �الإ�رش�ئيلية  �الأ�صو�ق  �إىل  �لفل�صطينية  �لزر�عية  �ملنتجات  �إدخال 

�الأ�صو�ق  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لغازية  و�ملياه  و�لع�صائر،  و�ملياه،  و�لفو�كه،  �خل�صار،  �إدخال 

20
�لفل�صطينية، على �أن تدخل هذه �خلطوة حيّز �لتنفيذ خالل 48 �صاعة من �تخاذ �لقر�ر.

�الحتالل  	 ر�ّص  جر�ء  �ملت�رشرة  �لزر�عية  �الأر��صي  �أن  غزة  قطاع  يف  �لزر�عة  وز�رة  �أعلنت 

�ملبيد�ت �ل�صامة �رشق قطاع غزة من �صماله �إىل جنوبه هي “مناطق منكوبة“. ووفق تقدير�ت 

�لوز�رة، فاإن قيمة �الأ�رش�ر �ملادية �لتي حلقت باملحا�صيل �لزر�عية نتيجة تعر�صها للمبيد�ت 
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�لتي  �لزر�عية  �الأر��صي  م�صاحة  جمموع  بلغ  حيث  دوالر،  مليون   1.25 عن  تزيد  �ل�صامة، 

21
ت�رشرت حما�صيلها �لزر�عية �أكرث من �ألفي دومن )كيلومرتين مربعني(.

لـ“�ل�صالم“، الأنها ال تلبي �حلّد �الأدنى  	 �لتعاون �الإ�صالمي �خلطة �الأمريكية  رف�صت منظمة 

�لعامة  �إىل جل�صة طارئة للجمعية  �لفل�صطيني �مل�رشوعة، د�عية  �ل�صعب  من حقوق وتطلعات 

عقب  وطلبت،   .1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �لو�صع  لبحث  �ملتحدة  لالأمم 

�لتعاطي مع هذه �خلطة،  كافة، عدم  �الأع�صاء  �لدول  لوزر�ء خارجيتها، من  طارئ  �جتماع 

�الإد�رة  مطالبة  �الأ�صكال،  من  �صكل  باأي  تنفيذها  يف  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  �لتعاون  وعدم 

�لعادل  “�ل�صالم“  لتحقيق  عليها  �ملتفق  و�لدولية  �لقانونية  باملرجعيات  بااللتز�م  �الأمريكية 

22
و�لد�ئم و�ل�صامل.

الثالثاء، 2020/2/4

له،  	 بيان  يف  بوريل،  جوزيب  �الأوروبي  �الحتاد  يف  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  �عتب 

�لدويل.  �مل�صتوى  على  عليها  �ملتفق  �ملعايري  عن  تبتعد  �لقرن“  “�صفقة  �الأمريكية  �ملبادرة  �أن 

�أن �الحتاد �الأوروبي ُيذّكر بالتز�مه بحلٍّ متفاو�ٍص عليه يقوم على تعاي�ص  و�أ�صاف بوريل 

دولتني على �أ�صا�ص حدود �صنة 1967، مع تبادٍل متكافٍئ لالأر��صي، باتفاق بني �لطرفني... 

حول  �لطرفني  بني  مبا�رشة  مفاو�صات  ي�صتدعي  ود�ئم  عادل  �صالم  “بناء  �أن  بوريل  ور�أى 

�مل�صائل �لعالقة �ملتعلقة بالو�صع �لنهائي“، الفتاً �لنظر �إىل �أن ذلك “يت�صمن خ�صو�صاً �مل�صائل 

23
�ملتعلقة باحلدود، وبو�صع �لقد�ص، و�الأمن، وم�صاألة �لالجئني“.

�إذن للطائر�ت �ملدنية  	 �إنه مّت �حل�صول على  قال بنيامني نتنياهو رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، 

قناة  �أوردتها  ت�رشيحات  يف  نتنياهو،  و�أو�صح  �ل�صود�ن.  �أجو�ء  يف  بالتحليق  �الإ�رش�ئيلية 

�لفنية  �الأمور  بع�ص  �خلطوة  لهذه  تبّقى  قد  �أنه  �الإ�رش�ئيلية،   “Reshet kan كان  “ري�صت 
24

و�لتقنية للبدء بهذه �لرحالت، دون ذكر مزيٍد من �لتفا�صيل.

حكومة  	 برئي�ص  لقاءه  �لبهان  �لفتاح  عبد  �ل�صود�ن  يف  �حلاكم  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  برّر 

لل�صعب  �لعليا  �مل�صالح  لـ“حتقيق  باأنه  �أوغند�،  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

و�إ�رش�ئيل  �ل�صود�ن  بني  �لعالقة  وتطويرَ  “بحثَ  �أن  له،  بيان  يف  �لبهان،  و�أكد  �ل�صود�ين“. 

م�صوؤوليته،  موقع  من  بنتنياهو  �جتمع  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �ملعنية“،  �ملوؤ�ص�صات  م�صوؤوليُة 

و�صعوره “باأهمية �لعمل �لدوؤوب حلفظ و�صيانة �الأمن �لقومي، وفق ما ن�صت عليه �لوثيقة 

25
�لد�صتورية“.
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�ملتحدة  	 �الأمم  �أن   António Guterres غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �أكد 

�إعالن �أعقاب  يف  وذلك  �ل�صلة،  ذ�ت  �الأمن  جمل�ص  وبقر�ر�ت  �لدولتني،  بحلّ   ملتزمة 

26
“�صفقة �لقرن“ �الأمريكية.

الأن  	 �ل�صديد“  “�الأ�صف  عن  �الأمن،  جمل�ص  �أع�صاء  على  وُزّع  فل�صطيني،  قر�ر  م�رشوع  عّب 

م�رشوع  وي�صيف  �لدويل“.  �لقانون  “تنتهك  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �الأمريكية  “�ل�صالم“  خطة 

�الأمريكي �لرئي�ص  م�صمونها  عن  ك�صف  �لتي  “�ل�صالم“،  خطة  �أن  �لفل�صطيني   �لقر�ر 

�الآن، حتى  تبنّيها  مّت  �لتي  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  مع  �أي�صاً  تتعار�ص  تر�مب،   دونالد 

�مل�صري  تقرير  ذلك  يف  مبا  �لوطنية،  وتطلّعاته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  و“تقّو�ص 

تون�ص  خالل  من  �الأمن  جمل�ص  �إىل  �لفل�صطيني  �لقر�ر  م�رشوع  تقدمي  ومتّ  و�ال�صتقالل“. 

27
و�إندوني�صيا، �لع�صوين غري �لد�ئمني فيه.

�ل�صيادة  	 فر�ص  م�رشوع  �صيطرح  �إنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال 

بعد  �حلكومة،  مل�صادقة  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملقامة  �مل�صتعمر�ت  على  �الإ�رش�ئيلية 

2020/3/2. وقال نتنياهو، خالل م�صاركته يف موؤمتر �نتخابي حلزب  �النتخابات �ملقررة يف 

َجٍل 
َ
�لليكود، �إن قر�ر فر�ص �صيادة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على مناطق يف �ل�صفة، قد تاأجل �إىل �أ

28
غري م�صمى.

االأربعاء، 2020/2/5

خلطة  	 �ملطلق  �لرف�ص  على  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد 

�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، معتب�ً �أنها عدو�ن �أمريكي وغطر�صة �صهيونية. و�أو�صح 

على  قادرة  دولة  و�إقامة  �ل�صفة،  لتحرير  موحد  ببنامج  ياأتي  �خلطة  على  �لرّد  �أن  هنية 

�لدفاع عن نف�صها وبدون �أي ��صرت�طات. و�أكد �أن �صالح �ملقاومة غري قابٍل �أن يو�صع يف �أي 

و�لقد�ص،  �ل�صفة  لت�صمل  �لقوة  بناء  ��صرت�تيجية  يف  �صن�صتمر  “�إننا  وقال  ت�صويٍة،  �أو  خطٍة 

مع  حما�ص  �أن  هنية  و�أكد  ل�صعبنا“.  �لعودة  حق  ونوؤّمن  وطننا،  به  نحرر  �أن  ن�صتطيع  حتى 

29
“موقف �الأخ �أبو مازن �لر�ف�ص لل�صفقة... لكن نريد �أن يتحول �لقول �إىل فعل“.

�الإ�رش�ئيلي،  	 ��صت�صهد فل�صطيني بر�صا�صة �خرتقت قلبه، يف مو�جهات مع قو�ت �الحتالل 

30
�ندلعت يف منطقة باب �لز�وية و�صط مدينة �خلليل.

�ملجال�ص  	 روؤ�صاء  مع  �جتماعه  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  ذكر 

�ال�صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية، �أن خالفات د�خلية يف �الإد�رة �الأمريكية �أّجلت �إعالن حكومته 
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�لبث  هيئة  بح�صب  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  َفْر�َص 

31
�الإ�رش�ئيلي )مكان(.

�ملحتجزة  	 من  �صهيد�ً   123 باأ�صماء  قائمة  مرة،  الأول  �لعليا،  �الحتالل  حمكمة  نيابة  �أرفقت 

عائالتهم،  من  عينات  الأخذ  �لتما�صات  بعدة  م�صمولني  دفنهم،  �أماكن  حتديد  مع  جثامينهم، 

�لنووي  للحم�ص  بنك  باإن�صاء  �ل�صهد�ء،  جثامني  ال�صرتد�د  �لوطنية  �حلملة  مطلب  من  كجزء 

32
وتكثيف �لبحث عنهم.

�الحتالل  	 قو�ت  �أن  لها،  تقرير  يف  �لفل�صطينية،  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  ذكرت 

�لثاين/  كانون  خالل  مرة   26 �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو�  وم�صتوطنوها  �الإ�رش�ئيلي 

33
يناير 2020، فيما منع �الأذ�ن يف �مل�صجد �الإبر�هيمي 48 وقتاً.

نيابة  	 �ألقاه  خطاب  يف  �لبهان،  �لفتاح  عبد  �ل�صود�ن  يف  �حلاكم  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  �أكد 

�صي�صهم  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  لقاءه  �أن  �جلي�ص،  با�صم  �ملتحدث  عنه 

م�صاحله،  �أجل  من  يعمل  �ل�صود�ن  �إن  �لبهان  وقال  �لدويل.  باملجتمع  �ل�صود�ن  �ندماج  يف 

نتنياهو مع  “�الت�صاالت  �أن  و�أ�صاف  �لفل�صطينية،  �لق�صية  عد�لة  مع  �لتعار�ص   دون 

ما  فيها  وطرحنا  �أ�صهر،  ثالثة  منذ  بد�أت  بومبيو  مايك[  �الأمريكي  �خلارجية  و]وزير 

و�ل�صلطة  بنا،  يت�صلو�  ومل  �لفل�صطينية  بال�صلطة  نت�صل  “مل  وقال  �ل�صود�ن“.  منه  ي�صتفيد 

بعد  للبهان  دعمه  �ل�صود�ين  �جلي�ص  �أعلن  مت�صل،  �صياق  ويف  باإ�رش�ئيل“.  معرتفة  نف�صها 

34
لقائه بنتنياهو.

�لكويت  	 حكومة  د�عياً  �لقرن“،  بـ“�صفقة  وتنديده  رف�صه  عن  �لكويتي  �الأمة  جمل�ص  �أعرب 

�حلقوق  عن  مرفو�صاً  تنازالً  يت�صمن  “�لذي  للم�رشوع  �لر�ف�ص  �ملوقف  يف  �ال�صتمر�ر  �إىل 

35
�لفل�صطينية و�لعربية و�الإ�صالمية يف �الأر��صي �ملحتلة“.

اخلمي�س، 2020/2/6

�أفاد مر��صل �جلزيرة عن �إ�صابة 14 جندي �إ�رش�ئيلي يف عملية دع�ص يف مدينة �لقد�ص، جرت  	

على مرحلتني. وذكرت قناة “كان“ �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �أن منفذ �لعملية �ن�صحب من �ملكان، 

36
بينما �صنّت قو�ت �الحتالل عملية بحٍث مكثٍف عنه.

��صت�صهد ثالثة فل�صطينيني؛ بينهم �ثنان من �الأجهزة �الأمنية، و�أ�صيب �أكرث من 100 �آخرين،  	

و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  �أنحاء  خمتلف  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  مع  مو�جهات  خالل 
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نقطة   13 يف  �الحتالل  قو�ت  مع  مو�جهات  �ندالع  بر�ص  قد�ص  وكالة  و�أح�صت  �ملحتلتني. 

يف  طعن  وحماولة  نار  �إطالق  وعمليتا  دع�ص  عملية  تخللها  و�لقد�ص،  �لغربية  بال�صفة  متا�ص 

37
ع�صقالن.

�لنو�ب �الأمريكي  	 Democratic Party يف جمل�ص  107 نو�ب من �حلزب �لديوقر�طي  وجّه 

�لقرن“،  لـ“�صفقة  �ل�صديدة  معار�صتهم  عن  فيها  �أعربو�  تر�مب،  دونالد  �لرئي�ص  �إىل  ر�صالة 

�لقلق  �أكرث ما يثري  �أن  �لنو�ب  و�أكد  له.  �إيجاد حّل  من  �ل�رش�ع بدالً  د  ُت�صِعّ باأنها  وو�صفوها 

�جلانب  �أحادي  �صماً  ودعمها  �لغربية،  لل�صفة  د�ئٍم  الحتالل  �لطريق  متهيدها  �خلطة  يف 

�أمر  “�ل�صالم“ جتعل  �أن خطة  للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية ومنطقة غور �الأردن. وحذرو� من 

وتوؤجج  و�لفل�صطينيني،  �الإ�رش�ئيليني  بني  �لعنف  جتدد  قد  و�أنها  م�صتحيالً،  �لدولتني  حّل 

38
م�صاعر �لعد�ء نحو �لواليات �ملتحدة يف �ل�رشق �الأو�صط.

�أعلنت وز�رة �القت�صاد �لوطني عن بدء �رشيان قر�ر �حلكومة �لفل�صطينية منع �إدخال �خل�صار،  	

39
و�لفو�كه، و�لع�صائر، و�ملياه �ملعدنية و�لغازية �الإ�رش�ئيلية �إىل �الأ�صو�ق �لفل�صطينية.

و�ل�صوؤون  	 �الأوقاف  وز�رة  �أبلغ  �إنه  �خلطيب  عز�م  �ل�صيخ  �لقد�ص  �أوقاف  د�ئرة  مدير  قال 

و�ملقد�صات �الإ�صالمية يف �الأردن بقيام �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي “بحفر �أ�صا�صات �جلد�ر 

40
�لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملال�صقة للق�صور �الأموية، مما �أدى �إىل �نهيار عدد من �حلجارة“.

اجلمعة، 2020/2/7

رحّبت حركة حما�ص بزيارة وفد من حركة فتح �إىل قطاع غزة، ي�صمّ ع�صوَي �للجنة �ملركزية  	

قا�صم، حازم  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  وقال  فتوح.  وروحي  جب  �إ�صماعيل   للحركة 

يف ت�رشيح للجزيرة، �إنه مّت �لتو�فق على عقد لقاء ف�صائلي خما�صي لرتتيب زيارة وفد منظمة 

�لتحرير �إىل �لقطاع، وبحث �صبل تعزيز �لوحدة �لوطنية، وفق تعبريه. من جهته، قال �لناطق 

�أمام و�صول  �إن هدف �لزيارة تذليل �لعقبات  �إياد ن�رش، يف بيان �صحفي،  با�صم حركة فتح 

41
وفد منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �ملرتقب �إىل �لقطاع.

�لوزر�ء  	 تر�مب و�صهره، رئي�ص  �الأمريكي دونالد  �لرئي�ص  هاجم جاريد كو�صرن، م�صت�صار 

وقال،  ب�صدة.  عبا�ص  حممود  و�لرئي�ص   ،Ehud Olmert �أوملرت  �إيهود  �ل�صابق،  �الإ�رش�ئيلي 

�إن  �الأمريكية،   Associated Press (AP) بر�ص  �الأ�صو�صيتد  وكالة  نقلتها  ت�رشيحات  يف 

�أن هذ�  �لتَّطُفل. ويبدو  �مل�صكالت، يت�رشف بنوع من  ينتقد م�صاعينا بدل حماولة حّل  “من 
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�أوملرت  على  به.  نقوم  مبا  يقومو�  �أن  يف  ينجحو�  مل  �أ�صخا�ص  لدى  �حل�صد  من  ينبع  �ملوقف 

تقدمي م�صاعدة خلطة �ل�صالم، ال �أن يحاول �لفوز بعنو�ن �صحفي، بعدما بات غري ذي �صلة“. 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �الأخرية  �لت�صعيد  موجة  عن  �مل�صوؤولية  وحّمله  عبا�ص،  كو�صرن  وهاجم 

42
�ملحتلة.

�ل�صحة  	 و�أفادت وز�رة  �الأمريكية،  “�ل�صالم“  �حتجاجاتهم �صدّ خطة  �لفل�صطينيون  و��صل 

�لفل�صطينية با�صت�صهاد �صاب فل�صطيني يف طولكرم، بينما �أ�صيب �لع�رش�ت بجروح وحاالت 

43 
�ختناق يف مو�جهات متفرقة مع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بال�صفة �لغربية �ملحتلة.

�حلو�جز  	 عن  �أعادت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �إن  �لفل�صطيني  �القت�صاد  وز�رة  قالت 

�صاحنات فل�صطينية حمملة مبنتجات زر�عية الأغر��ص �لت�صدير لعدد من دول �لعامل. وبيّنت 

�لوز�رة، يف بيان لها، �أنها ر�صدت على مد�ر �ليومني �ملا�صيني �إرجاع �صلطات �الحتالل هذه 

44
�ل�صاحنات و�إبالغها للم�صّدرين مبنع ت�صدير �ملنتجات �لزر�عية للخارج.

قر�ر  	 م�رشوع  �إعد�د  بعد  بعتي،  من�صف  �ملتحدة،  �الأمم  لدى  �لد�ئم  مندوبها  تون�ص  �أقالت 

�لقانون  “تنتهك  �الأمريكية  �لقرن“  “�صفقة  لكون  ب�صدة“  “ياأ�صف  �إندوني�صي   - تون�صي 

على  �لر�صمية  �صفحتها  على  ن�رشته  بيان  يف  �لتون�صية،  �خلارجية  وز�رة  وبيّنت  �لدويل“. 

موقع في�صبوك، �أن قر�ر �إعفاء �ملندوب يعود لـ“�عتبار�ت مهنية بحتة تتعلق ب�صعف �الأد�ء، 

45
وغياب �لتن�صيق و�لتفاعل مع �لوز�رة يف م�صائل مهمة مطروحة للبحث يف �ملنتظم �الأممي“.

للتنديد  	 �خلرطوم؛  بالعا�صمة  مظاهر�ت  يف  �جلمعة،  �صالة  عقب  �ل�صود�نيني،  �آالف  خرج 

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  �لبهان،  �لفتاح  عبد  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  جمع  �لذي  باللقاء 

46
بنيامني نتنياهو.

ال�صبت، 2020/2/8

�أعلن بنيامني نتنياهو، رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، �أن �لفريق �الأمريكي �الإ�رش�ئيلي بد�أ �لعمل  	

على و�صع خريطة دقيقة ل�صمّ �أجز�ء يف �ل�صفة �لغربية مبوجب خطة “�ل�صالم“ �الأمريكية 

�جلديدة. ونقلت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية عن نتنياهو قوله: “نحن يف خ�صم 

عملية ر�صم خريطة لالأر��صي �لتي �صتكون جزء�ً من �إ�رش�ئيل وفقاً خلطة �لرئي�ص �الأمريكي، 

دونالد تر�مب“، م�صيفاً �أن “هذ� �الأمر لن ي�صتغرق وقتاً طويالً، و�صننتهي من ذلك يف غ�صون 

47
�أ�صابيع قليلة“.
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�ل�صو�ريخ  	 تهريب  عمليات  حول  تفا�صيل  �لعبية،   12 قناة  �أعدته  �إ�رش�ئيلي،  تقرير  ك�صف 

�لتقرير  ويقول  لها.  مثيل  حت�صني  �أو  تطويرها  وعمليات  غزة،  قطاع  �إىل  �إير�ن  من  �لقادمة 

�إن �لطريقة �لتي يتم فيها جتهيز من�صات �إطالق �ل�صو�ريخ يجعل من �ل�صعب على �لقو�ت 

متتلكان �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  �أن  �لتقرير  ويُقدر  بها.  �ل�رشر  �إحلاق   �جلوية 

600 �صاروخ يف يوم  �إىل   500 �ألف �صاروخ، ورمبا حما�ص لوحدها ت�صتطيع �إطالق من   20

لكن  �ليوم،  يف  �صاروخ   1,000 لـ  �إطالقها  �إمكانية  �إىل  ت�صري  تقدير�ت  وهناك  و�حد.  قتال 

48
�جلهات �الأمنية ت�صتبعد ذلك.

غزة،  	 قطاع  يف  حما�ص  حركة  �إىل  جديدة  ر�صالة  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وجّه 

�ل�صو�ريخ  �إطالق  وقف  مّت  �إذ�  للقطاع  ت�صهيالت  لتقدمي  م�صتعدة  “�إ�رش�ئيل“  �إن  فيها  قال 

49
و�لبالونات �حلارقة، بح�صب ما �أوردت قناة 11 �الإ�رش�ئيلية.

و�نتهاكاً  	 �عتد�ًء   257 نفذت  �الحتالل  قو�ت  �إن  �لفل�صطيني  �لزر�عي  �لعمل  جلان  �حتاد  قال 

�إطالق نار  2019؛ �صملت عمليات  �لفل�صطينيني يف قطاع غزة خالل �صنة  �ل�صيادين  حلقوق 

وقذ�ئف، ومطاردة، ور�ّص مياه جتاه قو�رب �ل�صيادين، �إ�صافة �إىل �عتقال عدد منهم. وجاء 

�إىل م�صادرة  54 قارباً، هذ� باالإ�صافة  �أن بحرية �الحتالل دمرت  يف تقرير �الحتاد �ل�صنوي 

50
15 قارباً.

�أكد �الحتاد �لبملاين �لعربي، يف بيانه �خلتامي الجتماع روؤ�صائه يف عمّان، رف�ص �أي ت�صوية  	

لل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي، ال يقبل بها �لفل�صطينيون، وال تن�ص على حقوقهم �لثابتة 

51
بدولة م�صتقلة على حدود حزير�ن 1967، وعا�صمتها �لقد�ص.

االأحد، 2020/2/9

�لقر�ر  	 م�رشوع  يف  بد�ية،  �تخذتها  �أن  �صبق  �لتي  �حلادة،  �للهجة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  خففت 

�لذي تقدمت به �إىل جمل�ص �الأمن، فحذفت �إد�نة “�صفقة �لقرن“ من ن�ّص م�رشوع �لقر�ر �ملقرر 

�إىل  �لدعوة  وتركت  �ملتحدة،  �لواليات  ذكر  جتنبت  كما   ،2020/2/11 �لثالثاء  عليه  �لت�صويت 

52
موؤمتر “�صالم“ دويل، على �أمل �أن يح�صل �لقر�ر على �أعلى ن�صبة ت�صويت.

لدى  	 �الأ�صبوعي،  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �جتماع  من  جزء�ً  مرتفعة  و�أ�صو�ت  خالفات  ت  غطَّ

“�إنني �أعمل على  “�صفقة �لقرن“، وقال نتنياهو  �إىل  تطرق رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو 

نحمل  �أال  و�أقرتح  �خلر�ئط.  ر�صم  من  �النتهاء  بعد  بتطبيقه  و�آمل  طويلة.  فرتة  منذ  �ل�صّم 
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�ل�صوؤون  حملل  عنه  نقل  ح�صبما  �أنا“،  حققته  ما  كل  يحققو�  مل  �لذين  �ملغردين  من  �نطباعاً 

53
.Amit Segal حلزبية يف قناة 12 �لتلفزيونية �الإ�رش�ئيلية، عميت �صيجال�

يديعوت  	 �صحيفة  �أجرته  حو�ر  يف  �أوملرت،  �إيهود  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�أحرونوت �لعبية، �إن �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، هو “�ل�رشيك �لوحيد“ لـ“�إ�رش�ئيل“ 

�لذي يكن من خالله حتقيق “�ل�صالم“. وقال �أوملرت: “�أنا على �ت�صال باأبي مازن )عبا�ص( 

�أن عبا�ص يحظى بدعم  �إىل  �أوملرت  للوزر�ء“. و�أ�صار  �أن كنت رئي�صاً  منذ ع�رش �صنو�ت، منذ 

�أبو مازن مع عنا�رش �الأمن �الإ�رش�ئيلي منع  “تعاون  �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، م�صيفاً: 

54
�الإرهاب �صّد مو�طنينا“.

حذّر �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان بنيامني نتنياهو من �أي خطوة �أحادية  	

ر�صم  عملية  �أن  فريدمان  و�أو�صح  �حلدود.  خر�ئط  وتر�صيم  �ل�صيادة  فر�ص  ب�صاأن  �جلانب 

�خلر�ئط �صتتم من قبل جلنة �إ�رش�ئيلية - �أمريكية م�صرتكة، م�صيفاً: “�إن �أي �إجر�ء من جانب 

55
و�حد، قبل �نتهاء عمل �للجنة، يهدد خطة �ل�صالم و�العرت�ف �الأمريكي“.

�إن  	  ،Moussa Faki African Union، مو�صى فكي  �الإفريقي  قال رئي�ص مفو�صية �الحتاد 

خطة “�ل�صالم“ �الأمريكية �ملقرتحة، �صتفاقم من �الأو�صاع بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، 

م�صدد�ً على �أن �الحتاد لن يقبل بها. و�أ�صار، خالل قمة روؤ�صاء �لدول و�حلكومات لالحتاد 

56
�الإفريقي يف �لعا�صمة �الإثيوبية، �إىل �أنها “متت يف غياب �لطرف �لفل�صطيني“.

االإثنني، 2020/2/10

منعه  	 �الأول  قر�َرْين،  غيث  عدنان  �لقد�ص  حمافظ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  خمابر�ت  �صلّمت 

�لقيادة  يف  �أع�صاء  مع  �لتو��صل  من  منعه  و�لثاين  �صهور،   6 ملدة  �لغربية  �ل�صفة  دخول  من 

57
�لفل�صطينية.

تفادي  	 و�صبل  غزة  قطاع  يف  �الأو�صاع  غزة،  قطاع  و�صل  �لذي  �مل�رشي  �الأمني  �لوفد  بحث 

�النق�صام.  و�إنهاء  �لوطنية  �لوحدة  حتقيق  �أهمية  جانب  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتوتر  من  �ملزيد 

�الأمني  �لوفد  �إن  �لديوقر�طية،  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ظريفة،  �أبو  طالل  وقال 

�مل�رشي �لتقى ممثلني عن خم�صة ف�صائل، ت�صمل كالً من حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، 

58
و�جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية، وجلان �ملقاومة �ل�صعبية.

 



72

اليوميات الفل�سطينية

قب  	 �إىل  يهودي   1,500 دخول  �ألغى  �الإ�رش�ئيلي  �إن �جلي�ص  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة  �الإذ�عة  قالت 

يو�صف، و�أن �جلي�ص علل قر�ره باأنه “يحاول منع حدوث �حتكاكات مع �لفل�صطينيني، ويكن 

59
�أن توؤدي �إىل مو�جهات �أخرى وتدهور �لو�صع“.

رئي�ص  	 على  �صهر�ً   28 ملدة  �لفعلي  بال�صجن  حكماً  حيفا  مدينة  يف  �ل�صلح  حمكمة  �أ�صدرت 

�ل�صيخ ر�ئد �صالح. ومبوجب   ،1948 �لفل�صطيني �ملحتل �صنة  �لد�خل  �حلركة �الإ�صالمية يف 

�لفرتة  يف  �ل�صجن  د�خل  �ل�صيخ  ق�صاها  قد  كان  �صهر�ً   11 تخفي�ص  �صيجري  �ملحكمة،  قر�ر 

يف  حمكوميته  ليتم  �أخرى  �صهر�ً   17 مدة  �صيق�صي  �أنه  يعني  ما  �حلكم،  �صدور  �صبقت  �لتي 

60
�ل�صجن.

2020، بينهم  	 496 فل�صطينياً خالل كانون �لثاين/ يناير  �عتقلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

61
67 طفالً، و16 �مر�أة.

ووفق  	 فل�صطينية.  عائلة   400 نحو  وريفها  �إدلب  مدينة  يف  يعي�ص  �إنه  حقوقية  تقارير  تقول 

�لتقارير فاإن معظم �لفل�صطينيني يف مدينة �إدلب ي�صكنون يف منازل مدمرة، لعجزهم عن دفع 

62
�إيجار �ل�صكن.

يف ت�رشيح للمتحدث با�صم وز�رة �خلارجية �ل�صينية، جنج �صو�نغ Geng Shuang، تعليقاً  	

على �إعالن نتنياهو �لبدء بر�صم �خلر�ئط �مليد�نية �خلا�صة بـ“دولة �إ�رش�ئيل“ وفق ما حتدده 

خطة “�ل�صالم“ �الأمريكية، �أعلنت �ل�صني معار�صتها الأي �إجر�ء�ت �أحادية من �صاأنها ت�صعيد 

�لتوتر�ت بني فل�صطني و“�إ�رش�ئيل“، د�عية �الأخرية �إىل �لت�رشف بحكمة ملنع وقوع �ملزيد من 

 
63

�لتوتر�ت باملنطقة.

�أكد �لبيان �خلتامي �ل�صادر عن قمة �الحتاد �الإفريقي، �لتي عقدت يف �لعا�صمة �الإثيوبية على  	

�لقرن“.  “�صفقة  �لفل�صطيني يف رف�ص ما ي�صمى  �ل�صعب  �لكامل مع  �لت�صامن  مد�ر يومني، 

�الإ�رش�ئيلي،  �لعربي  لل�رش�ع  �صلمية  �صيا�صية  ت�صوية  �إيجاد  �رشورة  على  �لبيان  و�صّدد 

وفقاً ملبادئ �لقانون �لدويل، وجميع قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة، و�عتب �لبيان جميع 

64
�مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية، و�رشقي �لقد�ص، و�جلوالن �ل�صوري، الغية وباطلة.

117 مليون  	 The World Bank عن ِمنٍَح منه ومن �رشكاء �آخرين؛ بقيمة  �أعلن �لبنك �لدويل 

دوالر لتمويل برنامٍج لتح�صني مياه �ل�رشب يف قطاع غزة. حيث �صيزود �مل�رشوع 16 بلدية يف 

65
 �صنوياً.

3
حمافظات جنوب وو�صط غزة مبياه عذبة �إ�صافية، مبقد�ر 30 مليون م
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الثالثاء، 2020/2/11

على  	 �حتوت  �ملطروحة  �الأمريكية  �خلطة  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

311 خمالفة للقانون �لدويل. وقال عبا�ص �إن “�ل�صالم“ بني �ل�صعبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي 

�ل�صامل و�لعادل  �ل�صالم  لتحقيق  “�رش�كة دولية  لبناء  د�عياً  للتحقيق،  وقابالً  ما ز�ل ممكناً 

و�لد�ئم، �لذي ال زلنا متم�صكني به كخيار ��صرت�تيجي“. ودعا عبا�ص �للجنة �لرباعية لل�صالم 

 يف �ل�رشق �الأو�صط لعقد موؤمتر دويل لـ“�ل�صالم“. وجدد عبا�ص �لتاأكيد على عدم قبول و�صاطة

�ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  وخالل  وحدها.  �أمريكا 

�لذين يريدون  للرجال  لـ“�ل�صالم“  �أن يديه ممدودة  �أكد عبا�ص  �أوملرت، يف نيويورك،  �إيهود 

�أ�صا�ص قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية. وقال �أوملرت، من جانبه، �إن  حتقيقه، برعاية دولية وعلى 

عبا�ص فعل كل ما هو ممكن للتعبري عن �لتز�مه بـ“�ل�صالم“، و�لعمل على �إيجاد بيئة منا�صبة 

66
لتحقيقه بني �لبلدين.

�لرئا�صة،  	 وفعاليات  �أن�صطة  الأبرز  �الإعالمي  تقريره  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أ�صدر 

�إن  للت�رشيعي  �الإعالمي  �ملكتب  وقال   .2019 �صنة  خالل  و�الإد�ر�ت  و�للجان،  و�لنو�ب، 

�ملجل�ص عقد 23 جل�صة، و214 �جتماعاً، و�أقر 10 قو�نني بالقر�ء�ت �ملختلفة، و�تخذ 30 قر�ر�ً، 

تقرير�ً   18 وناق�ص  حكوميني،  مل�صوؤولني  ��صتماع  جل�صة   72 وعقد  ميد�نية،  زيارة   66 ونفذ 

67
خالل �جلل�صات �لتي مّت عقدها خالل �صنة 2019.

قررت �لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع غزة وقف �إطالق �لبالونات �حلارقة و�ملتفجرة من قطاع  	

�إىل  �لف�صائل تعميماً  �لقطاع. و�أ�صدرت  �لذي ز�ر  �لوفد �الأمني �مل�رشي  �تفاق مع  غزة، بعد 

خذ �لقر�ر بعد وعود م�رشية 
ُ
عنا�رشها بوقف �إطالق �لبالونات �حلارقة حتى �إ�صعار �آخر. و�أ

68
باإدخال “�إ�رش�ئيل“ ت�صهيالت �إىل �لقطاع.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رش�ئيل“ ُتِعدُّ حلما�ص “مفاجاأة حياتها“.  	

ر�صدها  �إىل  �حلركة  تعد  مل  “�إذ�  تلفزيونية:  مقابلة  يف  قوله  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  ونقلت 

�إال  تكون  لن  �ملفاجاأة  تفجري  م�صاألة  فاإن  �حلارقة،  و�لبالونات  �لقذ�ئف  �إطالق  عن  وتتوقف 

69
م�صاألة وقت“، و�عتب �أن “�حلديث يدور عن خطوة غري م�صبوقة“.

�أعلنت نقابة �ملحامني �الإ�رش�ئيليني �أنها �صتتقدم بطلب لالن�صمام �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية  	

يف الهاي ب�صفة “�صديق“، وذلك حتى ال يغيب �ملوقف �الإ�رش�ئيلي عن �لتحقيقات �جلنائية 

70
�ملرتقبة يف جر�ئم �حلرب �صّد �لفل�صطينيني.
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�أ�صدر �ملفتي �لعام للقد�ص و�لديار �لفل�صطينية �ل�صيخ حممد ح�صني، فتوى بتحرمي �لتعاطي  	

�ل�صفقة  مع  يتعاطى  من  كل  �أن  له،  بيان  يف  �ملفتي،  و�صدد  ومرّوجيها.  �لقرن“  “�صفقة  مع 

71
خائن هلل، ور�صوله، وللم�صجد �الأق�صى �ملبارك، و�لقد�ص، وفل�صطني.

عن�رشية  	 �صعار�ت  وخّط  �ل�صيار�ت،  ع�رش�ت  �إطار�ت  �إعطاب  على  يهود  متطرفون  �أقدم 

معادية للفل�صطينيني، يف قرية �جل�ص يف منطقة �جلليل �الأعلى. و�أفاد �صهود عيان، باأن حو�دث 

�لتخريب طالت �أكرث من 107 مركبات، كما مّت خّط �صعار�ت عن�رشية على جدر�ن �مل�صجد يف 

72
�لقرية.

“�حلالة يف �ل�رشق �الأو�صط، مبا فيها  	 �لتي ُخ�ص�صت ملناق�صة  قُبيل بدء جل�صة جمل�ص �الأمن 

�مل�صاألة �لفل�صطينية“، �أكد ممثلو حركة عدم �النحياز Non–Aligned Movement، �الأع�صاء 

يف  مبا  للت�رشف،  �لقابلة  غري  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حلقوق  �لكامل  “دعمهم  �الأمن،  جمل�ص  يف 

على  م�صددين  للحياة“،  وقابلة  ومت�صلة  �صيادة  وذ�ت  م�صتقلة  دولة  يف  �مل�صري  تقرير  ذلك 

“�لتز�مهم حتقيق حّل عادل ود�ئم و�صلمي لق�صية فل�صطني من كل �جلو�نب ووفقاً للقانون 
ومبادئ  �لعربية،  �ل�صالم  مبادرة  ذلك  يف  مبا  �الأمد،  طويل  �لدويل  �الآر�ء  وتو�فق  �لدويل 

73
مدريد، وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة“.

االأربعاء، 2020/2/12

	  United Nations Human Rights أ�صدر مكتب جمل�ص حقوق �الإن�صان لدى �الأمم �ملتحدة�

تتعلق  حمددة  باأن�صطة  تقوم  �لتي  �لتجارية،  و�لكيانات  �ل�رشكات  عن  تقرير�ً   Council

�إن هذ�  �لفل�صطينية �ملحتلة. وقال �ملكتب، يف بيان له،  بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي 

�لتقرير جاء بناءً على طلب من جمل�ص حقوق �الإن�صان لدى �الأمم �ملتحدة، يف قر�ره �ل�صادر  

يف �آذ�ر/ مار�ص 2016، و�لذي كلّف �ملكتب باإ�صد�ر قاعدة بيانات لل�رشكات �لتجارية �لتي لها 

باأن  لال�صتنتاج  معقولة  �أ�صباباً  هناك  �أن  �لبيان  وذكر  �لقر�ر.  هذ�  يف  حمددة  جتارية  �أن�صطة 

112 كياناً جتارياً، لديها ن�صاط �أو عدة �أن�صطة متعلقة بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية، ح�صبما مّت 
74

تعريفها يف �لقر�ر.

�صتاينتز، يف  	 يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  باأمر من وزير  �الإ�رش�ئيلية،  �لكهرباء  �رشعت �رشكة 

�ل�صغط  �أن يتم تطوير �صبكة  �لفل�صطينية �ملحتلة، على  �الأر��صي  �لكهرباء يف  تو�صيع �صبكة 

خطة  مبوجب  متت  �الإجر�ء�ت  هذه  �إن  وقالت  �مل�صتعمر�ت.  جلميع  �خلدمات  لتقدمي  �لعايل 
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�إقامة حمطات كهرباء �صغرية يف مناطق خمتلفة  �الإ�رش�ئيلية، وت�صمل  �لطاقة  �أعدتها وز�رة 

75
بال�صفة �لغربية.

هاجم رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، ورئي�ص �ملعار�صة بني جانت�ص، وعدد كبري من �لوزر�ء  	

و�مل�صوؤولني، كالً من �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق 

76
�إيهود �أوملرت، على ظهورهما �مل�صرتك يف نيويورك.

�لفل�صطينية  	 �لعائالت  مئات  �أن  من  �لعر�ق،  يف  �مل�صتقلة  �الإن�صان  حقوق  مفو�صية  حذّرت 

�لالجئني ل�صوؤون  �ملتحدة  لالأمم  �ل�صامية  �ملفو�صية  �إقد�م  بعد  بالت�رشد،  مهددة  بغد�د،   يف 

The United Nations High Commissioner for Refugees على قطع بدالت �الإيجار 

لـ“�ل�رشق  �لبياتي  300 عائلة فل�صطينية تقيم يف بغد�د. وقال ع�صو �ملفو�صية علي  عن نحو 

2003 �أكرث  4 �آالف مو�طن، بعد �أن كانو� قبل  “عدد �لفل�صطينيني �ليوم يناهز  �الأو�صط“، �إن 

77
من 40 �ألفاً“.

ذكرت منظمة مر��صلون بال حدود Reporters Without Borders، �أن �أكرث من 12 �صحفياً  	

ك�صف  منذ  عملهم،  عرقلة  متت  �أو  �أ�صيبو�،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الحتجاجات  يغطون  ممن 

78
�لنقاب عن �خلطة �الأمريكية يف �ل�رشق �الأو�صط.

اخلمي�س، 2020/2/13

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، بنيامني نتنياهو، عن تركيبة �لطاقم �ملُنبثق عن �مل�صوؤولني  	

لبنود  لـ“�إ�رش�ئيل“، وفقاً  �لغربية  �ل�صفة  �أجز�ء من  ل�صّم  يف ديو�نه، الإعد�د �خلر�ئط متهيد�ً 

و�عرتف  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  متثيل  �أي  من  يخلو  �لفريق  هذ�  �أن  ولوحظ  �لقرن“.  “�صفقة 
�أمنية“. ورّد  �أيديولوجية ولي�صت  �ل�صّم هي ق�صية  “ق�صية  �أن  نتنياهو،  م�صدر مقرب من 

رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف على ذلك، بت�صكيل طاقم مو�ٍز للطاقم 

79
�لذي �صّكله نتنياهو، الإعد�د خر�ئط متّهد لتنفيذ �ل�صم، �إذ� �تخذت �حلكومة قر�ر�ً بذلك.

�أعلن �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات �أن �جلانب �لفل�صطيني �صي�صلّم  	

�مل�صتعمر�ت  يف  عاملة  �رشكات  �إليها  تنتمي  �لتي  �لدول  �إىل  ر�صمية  ر�صائل  �ملقبل  �الأ�صبوع 

�ل�رشكات  “�صيالحق  �لفل�صطيني  �جلانب  �أن  عريقات  و�أ�صاف  فروعها.  باإغالق  ملطالبتها 

و�الأر�ص  للمو�رد  ��صتغاللها  خلفية  على  بتعوي�صات  للمطالبة  �لدولية،  �ملحاكم  يف  ق�صائياً، 

80
�لفل�صطينية، باعتبار �ال�صتيطان جرية حرب“.
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جتمعٍ  	 بني  يربط  جديد،  ��صتيطاين  طريٍق  �صّق  �أعمال  �الإ�رش�ئيلية  �جلر�فات  با�رشت 

81
للم�صتعمر�ت �ملقامة على �أر��صي جنوب �رشق نابل�ص، مع م�صتعمر�ت �الأغو�ر.

على  	 �ملقامة  �مل�صتعمر�ت  خلدمة  �لكهرباء  �صبكة  تو�صيع  �الإ�رش�ئيلية  �لطاقة  �صلطة  �أعلنت 

�ل�صلطة  يف  �لطبيعية  و�ملو�رد  �لطاقة  �صلطة  رئي�ص  وقال  �ل�صفة.  يف  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

�لفل�صطينية ظافر ملحم: “مل نبلّغ باخلطة �الإ�رش�ئيلية ر�صمياً“، موؤكد�ً �أنها “تقّو�ص �خلطط 

�ال�صتمر�ر  على  و�إجبارنا  للكهرباء،  م�صتقل  فل�صطيني  نظام  لبناء  �لهادفة  �لفل�صطينية 

باالعتماد على �جلانب �الإ�رش�ئيلي يف هذ� �ملجال“. وبنّي ملحم �أنه مّت بناء �أربع حمطات حتويل 

82
يف خمتلف �ملحافظات، و�أن “�إ�رش�ئيل“ ترف�ص ت�صغيلها.

بني  	 �لبطالة  معدل  يف  ملحوظاً  �رتفاعاً  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  للجهاز  تقرير  �أظهر 

�إجمايل  25%، يف حني بلغ  2019 بنحو  فاأكرث( يف �صنة  �مل�صاركني يف �لقوى �لعاملة )15 عاماً 

 International Labour نق�ص �ال�صتخد�م للعمالة 33%، وفقاً ملعايري منظمة �لعمل �لدولية

بلغ  فاأكرث(  عاماً   15( �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  �أن  �لتقرير  و�أو�صح  �ملنقحة.   Organization

 343,800 �صخ�ص يف �صنة 2019، بو�قع 215,100 �صخ�ص يف قطاع غزة و128,700 �صخ�ص

بلغ و�مل�صتعمر�ت  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لعاملني  عدد  �أن  �لتقرير  و�أو�صح  �لغربية.  �ل�صفة   يف 

83
�صنة 2019 نحو 133 �ألف عامل.

�أع�صاء  	 كبار  من  �صخ�صاً   55 من  مكوناً  وفد�ً  �أن  �الإ�رش�ئيلية،  كان“  “ري�صت  قناة  زعمت 

و�دعت  موؤخر�ً.  �ل�صعودية  ز�ر  �الأمريكية،  �ليهودية  �ملنظمات  وروؤ�صاء  �ليهودي  �ملجتمع 

84
�لقناة �أن �لزيارة جاءت بناًء على طلب �ل�صعوديني، وبقيت �رشية حتى �نتهائها.

�الإد�رة  	 وغ�صب  غ�صبه  عن  فيه  عّب  بياناً،  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أ�صدر 

لل�رشكات  الئحة  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  مكتب  �إ�صد�ر  ب�صبب  �الأمريكية 

و�لكيانات �لتجارية �لتي تقوم باأن�صطة حمددة تتعلق بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي 

�لفل�صطينية �ملحتلة. و�أكد معار�صة “�لواليات �ملتحدة منذ فرتة طويلة �إن�صاء �أو �إطالق قاعدة 

�لبيانات هذه، بتكليف من جمل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة، �مل�صكوك يف م�صد�قيته، 

يف عام 2016“، م�صيفاً: “�إن ن�رش هذه �لبيانات يوؤكد وجود �لتحيز �مل�صاد الإ�رش�ئيل �ل�صائد 

85
يف �الأمم �ملتحدة“.

قررت �جلمهورية �لت�صيكية �الن�صمام �إىل �الإجر�ء�ت �لتي �صتتخذها �ملحكمة �جلنائية �لدولية  	

بعد  “�إ�رش�ئيل“  �صّد  جنائي  حتقيق  فتح  �لعامة  للمدعية  يحّق  كان  �إذ�  فيما  فح�ص  ب�صاأن 
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�تهامها بارتكاب جر�ئم حرب. وجاء طلب �لت�صيك بهدف م�صاعدة “�إ�رش�ئيل“ �لتي متيل �إىل 

عدم �مل�صاركة يف تلك �جلل�صات ر�صمياً. ووفقاً ل�صحيفة هاآرت�ص، فاإن �أملانيا هي �الأخرى قد 

86
تقّدم طلباً مماثالً.

اجلمعة، 2020/2/14

�لعبية،  	 �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  نتنياهو يف مقال ن�رشته  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  قال رئي�ص 

�إن�صائها،  منذ  لـ“�إ�رش�ئيل“  �صت�صمح  مرة  الأول  �خلطة  �إن  �لقرن“،  “�صفقة  خطة  حول 

باحل�صول على �عرت�ف �أمريكي بال�صيادة على مناطق �مل�صتعمر�ت بال�صفة �لغربية، وكامل 

�أن  �إىل  نتنياهو  و�أ�صار  �ل�صهيونية“.  لــ“�لروؤية  حتقيقاً  يثل  ذلك  و�أن  �الأردن،  غور  مناطق 

عن  �لنظر  بغ�ص  �أنه  �إىل  و�أ�صار  �لفل�صطينيني،  على  �صارمة  �رشوطاً  ت�صع  باالأ�صا�ص  �خلطة 

مو�فقة �لفل�صطينيني �أو رف�صهم، �صيتم �حل�صول على �عرت�ف �أمريكي بال�صيادة، يف حني �أن 

87
�لفل�صطينيني مطالبون مبنح تنازالت كبرية، فقط من �أجل �لدخول يف مفاو�صات.

�صارك ما ال يقل عن 50 �ألف م�صلٍ يف �صالة �جلمعة بامل�صجد �الأق�صى �ملبارك �لذي تدفق �إليه  	

�مل�صلون من �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، ومن �أر��صي فل�صطني 1948. و�أفيد باأن قو�ت 

�الحتالل �عتدت على �مل�صلني �لفل�صطينيني يف منطقة باب حطة، وفر�صت غر�مات مالية على 

88
بع�صهم بتهمة �رتكاب خمالفات.

ملكتب  	 قانونياً  توكيالً  وّقعت  �لقانونية  جلنته  �أن  �خلارج  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  �أعلن 

�جلر�ئم  حول  قانونية  مذكرة  تقدمي  بهدف  وذلك  لندن،  �لبيطانية  �لعا�صمة  يف  حماماة 

�الإ�رش�ئيلية بحّق �ل�صعب �لفل�صطيني. و�أكد �ملوؤمتر �ل�صعبي، يف بالغ �صحفي له، �أن فل�صطني 

كانت وما ز�لت دولة ذ�ت �صيادة، و�أن �ل�صعب �لفل�صطيني هو �صاحب هذه �ل�صيادة على �أر�ص 

فل�صطني على مّر �الأزمان، م�صري�ً �إىل �أن هذه �ل�صيادة ال تنتفى وال تنتق�ص بوقوع �الحتالل، 

89
�أو تغييب �صلطة �لفل�صطينيني عن �أر�صهم.

�أهدى �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان Recep Tayyip Erdoğan كتاب “�حتالل �لقرن:  	

Arif Alvi، ورئي�ص  �لباك�صتاين عارف علوي  �إىل نظريه  فل�صطني يف ظلّ �خلطط �الأحادية“ 

�لكتاب  �إعد�د  مّت  وقد  �أباد.  �إ�صالم  �إىل  زيارته  خالل   ،Imran Khan خان  عمر�ن  �لوزر�ء 

90
باللغات �لرتكية، و�الإجنليزية، و�لعربية؛ بهدف زيادة �لوعي بامل�صاألة �لفل�صطينية.

�لنز�ع 	 ملناق�صة  خمولة“  “غري  الهاي  يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �إن  �أملانيا   قالت 

�إىل  باالن�صمام  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  طلباً  �أملانيا  وقدمت  �لفل�صطيني.   - �الإ�رش�ئيلي 
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�ملد�والت، وباأن تكون “�صديقة �ملحكمة“، وبح�صب ر�أيها فاإن �صلطة �ملحكمة �جلنائية �لدولية 

91
ال ت�رشي على �ملناطق �لفل�صطينية، وبالتايل ال يكنها مناق�صة م�صائل �لنز�ع.

ال�صبت، 2020/2/15

�جلي�ص  	 يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  خطة  �إن  قا�صم،  حازم  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  قال 

حتكم  �لتي  �الإجر�مية  �لعقلية  توؤكد  �ملقبلة،  لل�صنو�ت  جلي�صه،  كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي 

و�حتكامهم  �الإن�صانية،  و�لقو�نني  �الأعر�ف  كل  �حلائط  بعر�ص  و�رشبهم  �الحتالل،  قياد�ت 

92
ملنطق �لع�صابات.

لقاء�ت مع  	 �ل�صلطة يف  قياد�ت من  �إن م�صاركة  قا�صم  با�صم حركة حما�ص حازم  �لناطق  قال 

وهي  �لقرن“،  لـ“�صفقة  �لر�ف�صة  �ملو�قف  لكل  طعنة  ت�صكل  �أبيب،  تل  يف  �صهيونية  جهات 

93
تطبيع م�صتنكر ومرفو�ص من �لكل �لوطني �لفل�صطيني.

االأحد، 2020/2/16

بد�أت  	 �الإ�رش�ئيلية  �لتجارية  �لطائر�ت  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�أن �ملمر �جلوي �جلديد جاء نتيجة �الجتماع �ملهم �لذي  �إىل  �أجو�ء �ل�صود�ن، م�صري�ً  تطري يف 

�إن نتنياهو  وقال  �لبهان.  �لفتاح  عبد  �ل�صود�ن  يف  �حلاكم  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  مع   عقده 

“�رشية“ مع دول عربية و�إ�صالمية، عد� ثالث منها فقط. ويف �صياق  �أبيب تقيم عالقات  تل 

بفريق  و�مل�صّكلة  �خلر�ئط،  ر�صم  خالل  من  �ل�صيادة  فر�ص  جلنة  �أن  نتنياهو  �أكد  �آخر، 

94
�إ�رش�ئيلي - �أمريكي، قد بد�أت �أعمالها بعد ت�صكيلها، و�أنها قريباً �صتكمل مهمتها.

م�صتعدة  	 �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  با�صم  �لناطق  قال 

دولة �إقامة  على  “�إ�رش�ئيل“  و�فقت  �إذ�  فقط  �أ�صبوعني  خالل  “�صالم“  �تفاق  على   للتوقيع 

�لتقاهم  �إ�رش�ئيليني  ل�صحفيني  حديث  يف  ردينة،  �أبو  وقال  �لقد�ص.  عا�صمتها  فل�صطينية 

طريق  عن  لكن  �الأمريكيون،  قدمها  �صفقة  طريق  عن  �ل�رش�ع  حّل  يتم  “لن  �إنه  �هلل،  ر�م  يف 

عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �صابقاً  �أعلنه  ما  وبخالف  و�لفل�صطينيني“.  �إ�رش�ئيل  بني  �ملفاو�صات 

95
وم�صوؤولون فل�صطينيون �آخرون، �أكد �أبو ردينة �أن �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل م�صتمر.

�عرتفت “�إ�رش�ئيل“ �أن حركة حما�ص جنحت باخرت�ق هو�تف حممولة ملئات �جلنود و�ل�صباط  	

يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، من خالل ثالثة تطبيقات “جت�ص�صية“، و�أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي وجهاز 
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�ل�صاباك �أحبطا عمل هذه �لتطبيقات �إثر �كت�صافها. وقال بيان للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �إن �خرت�ق 

 
96

حما�ص لهو�تف �صباطه وجنوده مّت بو��صطة حمادثات يف �صبكات �لتو��صل �الجتماعي.

للتنديد  	 بغد�د،  �لعر�قية  �لعا�صمة  �رشقي  حيفا،  نادي  يف  �لعر�ق  فل�صطينيي  من  عدد  جتمع 

�الأخرية،  �لفرتة  خالل  عليهم  �الأممية  �لالجئني  �صوؤون  مفو�صية  فر�صته  �لذي  بالت�صييق 

97
مطالبني يف �لوقت ذ�ته بحّق �لعودة �إىل فل�صطني.

“�صفقة �لقرن لي�صت �صفقة،  	 ذكر �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل �أن 

تر�مب  تبناها  �إ�رش�ئيلية  خطة  هي  بل  حولها،  �لفل�صطينيني  مع  ت�صاور  يح�صل  مل  الأنّه 

جو�نب  يف  لبنان  تطال  تر�مب  “خطة  �أن  �هلل  ن�رش  و�أ�صاف  �لفل�صطينية“.  �لق�صية  لت�صفية 

ويف  �لالجئني،  توطني  عن  ف�صالً  الإ�رش�ئيل،  �ملحتلة  �للبنانية  �الأر��صي  تعطي  فهي  عدة، 

98
لبنان هناك رف�ص �صامل للتوطني“.

�لق�صية  	 ملناق�صة  جل�صة  خالل  �لعربية،  �لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني  �لغيط،  �أبو  �أحمد  قال 

 ،Munich Security Conference لالأمن  ميونيخ  موؤمتر  هام�ص  على  ُعقدت  �لفل�صطينية 

�أنه  �لكثري من �خل�صارة، ولكنهم مل ُيهزمو� ولن ي�صت�صلمو�، ُم�صيفاً  �لفل�صطينيني عانو�  �إن 

توؤيدهم،  كلها �صوف  �لعربية  �لدول  فاإن  بخ�صو�ص م�صتقبلهم  �صيئاً  �لفل�صطينيون  �إذ� قرر 

99
ر�ف�صاً ما ُيثار حول �ختفاء �لق�صية �لفل�صطينية.

قال وزير �خلارجية �ل�صعودية �الأمري في�صل بن فرحان �إن تطوير �لعالقات بني �ل�صعودية  	

و“�إ�رش�ئيل“ �صيكون فقط بعد توقيع �تفاق “�صالم“ مع �لفل�صطينيني. و�أكد �الأمري �ل�صعودي، 

�تفاق  �أي  �أن  لالأمن،  ميونيخ  موؤمتر  خالل  معاريف  �صحيفة  ملر��صل  خا�ص  ت�رشيح  يف 

100
“�صالم“ يجب �أن يكون وفقاً لل�رشوط �لفل�صطينية.

فيه  	 ي�صهم  حّل  �إىل  نحتاج  “�إننا   :Ann Linde ليندي  �آن  �ل�صويد  خارجية  وزيرة  قالت 

و�أ�صافت  فيها“.  م�صاركتهم  دون  عليهم  خطة  فر�ص  ولي�ص  مبا�رش،  ب�صكل  �لفل�صطينيون 

“�إننا نريد �أن يكون �الحتاد �الأوروبي �أكرث  ليندي، يف مقابلة خا�صة مع تلفزيون فل�صطني، 

 
101

ن�صاطاً وي�صهم يف هذه �لق�صية“.

قالت �صحيفة فاينان�صيال تايز Financial Times �لبيطانية، يف حتقيق ن�رشته، �إن �رشكة  	

�أمازون Amazon ت�صتغل نفوذها �لتجاري مل�صاومة �لفل�صطينيني على هويتهم ودولتهم، �إذ 

تطالبهم بو�صع ��صم “�إ�رش�ئيل“ على عناوين �ل�صحنات �ملر�صلة �إليهم بالبيد، لي�صتفيدو� من 

102
�خلدمة �ملجانية �ملقدمة ل�صكان �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية.
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االإثنني، 2020/2/17

�أمر  	 لتنفيذ  �الإ�رش�ئيلية،  �لق�صاء  وز�رة  تبذلها  م�صاٍع  عن  �لعبية  معاريف  �صحيفة  ك�صفت 

ق�صائي بخ�صم 1.7 مليار �صيكل )نحو 495.2 مليون دوالر(، من �أمو�ل �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

ل�صالح عو�ئل قتلى �إ�رش�ئيليني لقو� حتفهم جر�ء 15 عملية تفجريية وقعت خالل �النتفا�صة 

103
�لثانية.

مبادرة  	 لبلورة  لالأمن،  ميونيخ  موؤمتر  خالل  جرت  �ت�صاالت  �أن  معاريف  �صحيفة  ذكرت 

هاآرت�ص  �صحيفة  �أفادت  جهتها،  ومن  �لقرن“.  لـ“�صفقة  بديالً  تكون  قد  عربية،   - �أوروبية 

�الإ�رش�ئيلية باأن وزير خارجية لوك�صمبورغ جان �أ�صيلبورن Jean Asselborn، بحث بالفعل 

�ملبادرة مع وزر�ء خارجية كل من �إيرلند�، وفرن�صا، وبلجيكا، و�إ�صبانيا، و�لبتغال، وفنلند�، 

104
و�ل�صويد، ومالطا، و�صلوفينيا.

قال قا�صي �لق�صاة يف �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود �لهبا�ص، يف لقاء مع �صحفيني �إ�رش�ئيليني  	

ولي�ص  م�صرتكة،  فل�صطينية  �إ�رش�ئيلية  م�صلحة  يخدم  �الأمني  �لتن�صيق  �إن  �هلل،  ر�م  يف 

�لرئي�ص عبا�ص  باأن   12 �لـ  �لقناة �الإ�رش�ئيلية  م�صلحة فل�صطينية فح�صب، نافياً زعم مر��صل 

يف و�لتطور  �لتمدد  من  حما�ص  منع  عب  م�صلحته،  يخدم  لكونه  �الأمني  بالتن�صيق   متم�صك 

105
�ل�صفة �لغربية.

�لتي  	 للمقاطعة  �لفل�صطينية  �لوطنية  و�للجنة  �لفل�صطيني،  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  طالبت 

 Boycott, �أ�ص(  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  تقود 

�لدول  وبقية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   ،Divestment and Sanctions (BDS) campaign

يف  دبي  يف  �فتتاحه  �ملقرّر  دبي،   2020 �إك�صبو  معر�ص  من  �لفوري  باالن�صحاب  �لعربية 

�الحتالل  دولة  م�صاركة  ب�صبب  �أ�صهر،   6 ملدة  و�صي�صتمر   2020 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

106
�الإ�رش�ئيلي يف �ملعر�ص و�صط حفاوة �إمار�تية.

حممود 	 فخر  با�صت�صهاد  �أبلغته  �الحتالل  �صلطات  �أن  �لفل�صطيني  �ملدين  �الرتباط   �أعلن 

�أبو ز�يد قرط، من مدينة بيتونيا غرب ر�م �هلل. وكان جي�ص �الحتالل �دعى، يف بيان �أ�صدره 

قرب بدوليب  �إ�رش�ئيلية  قوة  جتاه  �لنار  �إطالق  عملية  منفذ  هو  �ل�صهيد  �أن  �صابق،  وقٍت   يف 

107
ر�م �هلل، قبل �أكرث من ع�رشة �أيام.

ك�صف ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لبدويل عن �صعي حما�ص و�لف�صائل  	

�لفل�صطينية يف قطاع غزة لت�صكيل هيئة وطنية عليا ملو�جهة �صفقة تر�مب، تت�صمن جدوالً 
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�الأر�ص، على  لها وجود ومقاتلون على  �لتي  �إىل مو�فقة �صبعة ف�صائل، من  وخطة، م�صري�ً 

108
�لهيئة.

زوهر 	 ميكي  �لكني�صت  يف  �لليكود  كتلة  رئي�ص  �أن  �إ�رش�ئيلية  �إعالمية  م�صادر   ك�صفت 

�أمام  �ملجال  فتح  �إمكانية  ب�صاأن  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  �إىل  توجه   ،Miki Zohar

�إىل �ل�صعودية الأد�ء فري�صة �حلج، يف رحالت مبا�رشة من  1948 للتوجه  حجاج فل�صطينيي 

109
تل �أبيب �إىل �ل�صعودية.

يف  	 �لهو�ء  من  وجمعها  �ملياه  ال�صتخر�ج  �لطاقة،  م�صتقل  نظاماً،  �إ�رش�ئيليون  باحثون  طّور 

 Technion – Israel ملناطق �ل�صحر�وية، بح�صب �لتخنيون - معهد �إ�رش�ئيل للتكنولوجيا�

باإنتاج  ي�صمح  �لرخي�ص  �جلديد  �لنظام  فاإن  �ملعهد،  وبح�صب   .Institute of Technology

�ملياه يف مو�قع ��صتخر�جها دون �حلاجة �إىل طاقة خارجية، على عك�ص �الأنظمة �ملوجودة يف 

110
�لعامل حالياً.

�لطبيعي  	 �لغاز  عائد�ت  �إجمايل  �أن  �ل�صنوي،  تقريرها  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �لطاقة  وز�رة  �أعلنت 

و�لنفط و�ملعادن و�ل�رش�ئب بلغت نحو 252 مليون دوالر يف 2019. و�أو�صحت �أن كمية �لغاز 

 ،
3

10.5 مليار�ت م 2019 بلغت  Tamar gas field يف �صنة  �مل�صتخرج من حقل متار  �لطبيعي 

111
باالإ�صافة �إىل 482 �ألف برميل من �ل�صائل، �لذي مّت تكثيفه يف �أثناء عمليات �لتكرير.

م�صماها  	 على  تعديل  �إجر�ء  �حل�صار  وك�رش  �لعودة  مل�صري�ت  �لعليا  �لوطنية  �لهيئة  قررت 

�ملوقف  على  تاأكيد�ً  �ل�صفقة“،  ومو�جهة  �لعودة  مل�صرية  �لوطنية  “�لهيئة  ��صم  لتحمل 

��صتمر�ر  �صحفي،  بيان  يف  �لهيئة،  و�أكدت  �لقرن“.  “�صفقة  مو�جهة  يف  �ملوحد  �لفل�صطيني 

فعالياتها �ملختلفة، وبفعلها �جلماهريي �ملتعاظم، مو��صلًة للفعل �ل�صعبي و�جلماهريي على 

112
�مل�صتوى �لفل�صطيني و�لقومي، ويف كافة �أماكن �لتو�جد و�ل�صتات.

�لتحتية و�فقت على  	 للبنية  �لوطنية  �للجنة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لنقل  با�صم وز�رة  �أكدت متحدثة 

بناء حمطة قطار بالقرب من حائط �لب�ق يف �ملدينة �لقدية يف �رشقي �لقد�ص. وو�صف وزير 

�للجنة  ت�صمى  ما  �تخذته  �لذي  �ال�صتيطاين  �لقر�ر  �صموتريت�ص  بت�صالئيل  �الإ�رش�ئيلي  �لنقل 

113
�لوطنية للبنية �لتحتية باأنه “تاريخي“.

بادر �لنائب �أحمد �لطيبي رئي�ص كتلة �لقائمة �مل�صرتكة، خالل خطابه يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي،  	

114
�إىل متزيق خريطة “�صفقة �لقرن“ ود��صها حتت قدميه، قائالً �إن هذ� م�صريها.
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الثالثاء، 2020/2/18

وحدة  	 �آالف   9 لبناء  �صخمة  خطة  �أعدت  �أبيب  تل  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  منظمة  قالت 

��صتيطانية على �أر��صي مطار �لقد�ص �لدويل )قلنديا(، �ملهجور �صمايل �لقد�ص �ملحتلة. وذكرت 

�أيام، و�أنه �صيقام   10 �أنه قد مّت �ملبا�رشة باالإعد�د للم�رشوع منذ  �صحيفة هاآرت�ص �لعبية، 

نحو  على  �مل�رشوع  و�صيُقام  �لعن�رشي.  �لف�صل  جلد�ر  و�صوالً  قلنديا  مطار  �أر��صي  على 

�إىل مر�كز جتارية  �إ�صافة  ��صتيطانية،  6,900 وحدة �صكنية  لي�صمل   )
2

)1.2 كم 1,200 دومن 

�ص لـ“مناطق ت�صغيل“، وفندق، وخز�نات مياه،   �صتَُخ�صَّ
2

، و45 �ألف م
2

مب�صاحة 300 �ألف م

115
وغريها من �ملن�صاآت.

�أعلنت وز�رة �القت�صاد �لوطني �لفل�صطيني عن حترك فل�صطيني قانوين، �صّد �رشكة �أمازون  	

�الأمريكية. وقالت �لوز�رة، يف بيان لها، �إن �لتحرك جاء بعدما بد�أت �ل�رشكة يف ت�رشين �لثاين/ 

2019، تقدمي خدمة �ل�صحن �ملجاين للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية بال�صفة �لغربية عب  نوفمب 

116
موقعها �الإلكرتوين �صمن �أ�ص�ص ��صتيطانية عن�رشية.

�إعادة  	 �إن �أي تهدئة يف قطاع غزة �صت�صمل  قال بنيامني نتنياهو، رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، 

�جلنود و�ملو�طنني �الإ�رش�ئيليني �ملفقودين. و�أكد نتنياهو، يف حو�ر الإذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 

�أنه ي�صعى لتحقيق �لهدوء على جبهة غزة، م�صري�ً �إىل �أنه ال يكن حالياً �جلزم باأن يكون هناك 

تهدئة. و�أ�صاف: “على حما�ص �أن تعلم �أنه �إما �لهدوء �لتام، �أو �صنوّجه لهم �رشبة مل يحلمو� 

117
بها. يف عملنا، ال ن�صع يف ح�صاباتنا �جلد�ول �لزمنية �ل�صيا�صية“.

لعملية  	 يتجهز  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إن  ديخرت،  �آيف  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  نائب  قال 

ع�صكرية و��صعة من �أجل تدمري �لبنية �لتحتية حلركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي يف قطاع 

من  منا�صب  موعد  يف  م�صبقاً،  حتديده  مّت  �لع�صكرية  �لعملية  توقيت  �أن  ديخرت  وزعم  غزة. 

�أن ياأتي رد�ً على هجوم قد يفاجئ  �أنه من �ملمكن  �لناحيتني �لع�صكرية و�ل�صيا�صية، م�صيفاً 

118
“�إ�رش�ئيل“.

باأن  	 حمد�ن،  حممود  �الأونرو�،  بوكالة  �لعرب  �ملوظفني  �حتاد  يف  �ملعلمني  قطاع  رئي�ص  �أكد 

�أن  �إىل  و�أ�صار  غزة.  قطاع  مد�ر�ص  د�خل  �لتعليم  نظام  يف  عامة  تقلي�صات  �أجرت  �لوكالة 

�ملعتمدة �لعامة  �ملو�زنة  من   %10 بتخفي�ص  كافة  �أقاليمها  مدر�ء  �أبلغت  �الأونرو�،   �إد�رة 

119
.2020 ل�صنة 
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�صيناق�ص  	 �أنه   Council of the European Union �الأوروبي  �الحتاد  جمل�ص  �أعلن 

�ملمثل  و�أ�صار   .2020/3/2 يف  �ملقررة  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �نتخابات  بعد  �لقرن“  “�صفقة 
�الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل �إىل �أن “بع�ص �لوزر�ء طلبو� 

120
�إدر�ج �لق�صية يف جدول �أعمال جمل�ص �الحتاد �الأوروبي �لقادم مع بع�ص �لقر�ر�ت“.

على  	 لها  م�صتوى  �أعلى   ،2019 �صنة  يف  هولند�  يف  لل�صامية“  “�ملعادية  �حلو�دث  عدد  بلغ 

 Foundation Jewish الإطالق، وفقاً ملعطيات �أ�صدرها مركز �ملعلومات و�لتوثيق �ليهودي�

 NOS �أ�ص  �أو  �أن  قناة  ون�رشتها   ،Contemporary Documentation Center (CDEC)

عن  %35 بن�صبة  زيادة  ي�صكل  مما  و�قعة،   182 ت�صجيل  مّت  وقد  �لهولندية.   �لتلفزيونية 

121
�صنة 2018.

االأربعاء، 2020/2/19

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، �إنه “ال ي�صتطيع“ �الإف�صاح عن عدد �ملر�ت  	

�لتي ز�ر بها دوالً عربية، وقال يف مقابلة ��صتثنائية مع قناة “هال“ �لتلفزيونية �لعربية �لتي 

تبث بالعبية من د�خل “�إ�رش�ئيل“: “�صدقوين �أن هناك عدد من �لزيار�ت �لتي �أجريها للدول 

مع  حو�ر�ته  يف  �إنه  �أي�صاً  وقال  متز�يد“.  ب�صكل  يت�صارع  “�إنه  �لتطبيع  عن  وقال  �لعربية“. 

�لزعماء �لعرب “�رش�ً وعالنية“ يقرتح �إقامة “�صالم“ معهم قبل حّل �لنز�ع مع �لفل�صطينيني، 

�إىل ت�صويات وتفاهمات مع �لفل�صطينيني، ولكن �الأمر متعلق  وم�صى يقول: “�صن�صل �أي�صاً 

122
بالزعماء �لعرب“.

�أعلنت وز�رتا �لزر�عة و�القت�صاد �لوطني �لفل�صطينية عن �لبدء �لفوري باال�صتري�د �ملبا�رش  	

للرثوة �حليو�نية، مبا يف ذلك �لعجول، وجلميع �ملنتجات و�ل�صلع �لتجارية، من جميع دول 

�لعامل دون معيقات، وذلك مبنح �لرت�خي�ص �لالزمة للم�صتوردين وفقاً الحتياجات �ل�صوق 

�لفل�صطينية، حيث متّ ��صتري�د �أول �صحنة من �لعجول من �لبتغال ب�صكل مبا�رش. جاء ذلك 

�أ�صفرت عن تر�جع  �أطر�ف دولية،  �ملبا�رشة عب  �ملبا�رشة وغري  �ملباحثات  عقب �صل�صلة من 

�الأ�صو�ق  من  للعجول  �ملبا�رش  �ال�صتري�د  مبنع  �لقانونية  غري  �إجر�ء�تها  عن  “�إ�رش�ئيل“ 
123

�لعاملية.

يف 	 �صت�صتاأنف  و�أنها  م�صتمرة،  �صتبقى  غزة  يف  �لعودة  م�صري�ت  �أن  حما�ص  حركة   �أعلنت 

حركة  نظمته  موؤمتر  خالل  �حلركة،  يف  �لقيادي  �حلية،  خليل  و�أكد   .2020 مار�ص  �آذ�ر/ 



84

اليوميات الفل�سطينية

وال  �لق�صمة  تقبل  ال  فل�صطني  �أن  �لقرن“،  لـ“�صفقة  رف�صاً  غزة  مدينة  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد 

124
�لتجزئة، م�صدد�ً على �أن “�صفقة �لقرن“ كي ت�صقط ال بّد من مغادرة مربع �النق�صام.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، يف مقابلة �أجر�ها معه موقع يديعوت �أحرونوت،  	

�إن “خطة تر�مب تذكر تعبري دولة فل�صطينية 159 مرة، وتعبري �ل�صيادة 13 مرة فقط. ومن 

يوهم نف�صه ويعتقد �أننا ال نتجه نحو دولة فل�صطينية، خمطئ“. و�أ�صاف بينيت “لن �أ�صمح 

�إىل �لتهدئة يف قطاع  �إىل �لعرب“. وتطرق بينيت  �إ�رش�ئيل  �أر��صي �أر�ص  بت�صليم �صنتمرت من 

غزة، وقال “�إننا مننح �ملزيد من �لوقت، وفر�صة حلما�ص“، ُنعّد خطة لتغيري جذري للو�صع. 

و�إذ� ��صتاأنفو� �الأعمال �لعد�ئية، �صيكون بانتظارهم ربيع موؤمل جد�ً. ولن �أقول ماذ� �صيحدث 

125
وكيف �صيحدث. و�لكرة لديهم“.

دّل تقرير ن�رشته وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية على ت�صاعد حاالت �لعنف و�لعن�رشية من جانب  	

�صباط يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بحّق جنودهم، خالل �صنة 2019. وقال تقرير مفو�ص �صكاوى 

�جلنود يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ل�صنة 2019، �إنه مّت تقدمي 6,114 �صكوى، تبني 59% منها �أنها 

موثوقة. وتطرقت 31% من �ل�صكاوى �إىل تعامل �ل�صباط مع �جلنود، و13% من �ل�صكاوى 

126
تتعلق باملجال �لطبي.

من  	 �صعّدت  �الحتالل  �صلطات  �إن  �الأ�رشى،  ب�صوؤون  �ملخت�ص  فرو�نة،  �لنا�رش  عبد  قال 

وو�صعت  �ملا�صية،  �لقليلة  �ل�صنو�ت  خالل  �لقد�ص  يف  �لفل�صطينيني  بحّق  �لقمعية  �إجر�ء�تها 

خالل  مّت  �أنه  �إىل  له،  �صحفي  ت�رشيح  يف  فرو�نة،  وبنّي  للنظر.  الفت  ب�صكل  لهم  �عتقاالتها 

خالل  �ُصجل  عما   %13 بزيادة  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �عتقال  حالة   2,039 ت�صجيل   2019 �صنة 

127
�صنة 2018.

اخلمي�س، 2020/2/20

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو و�صع خطط لبناء 5,200 وحدة ��صتيطانية  	

جديدة، يف �رشقي �لقد�ص. و�أ�صار نتنياهو �إىل �أن 2,200 منها �صتُقام يف م�صتعمرة هارحوماه، 

�ملقامة على �أر��صي جبل �أبو غنيم، جنوبي �رشقي �لقد�ص، �إ�صافة �إىل 3 �آالف وحدة ��صتيطانية 

128
يف م�صتعمرة جفعات همتو�ص، جنوبي �ملدينة.

قرب 	 دوليف  عملية  منفذي  منازل  هدم  على  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  ت�صمى  ما   و�فقت 

129
ر�م �هلل، و�لتي وقعت يف 2019/8/23، و�أدت ملقتل م�صتوطنة.
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للمناطق  	 �لعجول  ��صتري�د  �أزمة  �نتهاء  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أعلن 

�الإ�رش�ئيلية.  للعجول  مقاطعتها  عن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تر�جع  بعد  وذلك  �لفل�صطينية، 

�ل�صلطة  مع  مفاو�صات  �أعقاب  يف  جاء  �لق�صية  حّل  �أن  �لعبية  �ل�صابعة  �لقناة  موقع  وذكر 

“�إ�رش�ئيل“ قر�ر  �لفل�صطينية، تخللها تر�جع �الأخرية عن قر�ر �ملقاطعة، وبناًء عليه �صرتفع 

130
مقاطعة �ملنتجات �لزر�عية �لفل�صطينية.

لفل�صطينيي �خلارج،  	 �ل�صعبي  �ملوؤمتر  �لدولية قر�ر�ً بقبول طلب  �ملحكمة �جلنائية  �أ�صدرت 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �رتكبها  حرب  جر�ئم  يف  حتقيق  بفتح 

131
�ملحتلة.

�أعلن رئي�ص حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف مقابلة مع �صحيفة جريوز�ليم  	

بو�صت، �أنه حتى يف حال عدم متكن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب من �لفوز يف �النتخابات 

�لرئا�صية �الأمريكية فاإن ذلك ال يعني �إلغاء خطة “�صفقة �لقرن“، و�أن “�الأمر �لوحيد“ �لذي 

132
يكنه منع تنفيذها هو خ�صارة حزبه “�لليكود“ لالنتخابات �ملقبلة.

اجلمعة، 2020/2/21

و�مل�صجد  	 �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �لفجر  �صالة  �أد�ء  يف  �لفل�صطينيني  �آالف  �صارك 

�لعظيم،  �لفجر  حملة  �صمن  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �مل�صاجد  ومعظم  �الإبر�هيمي، 

133
دعماً لالأق�صى و�ملقد�صات �ملهددة باال�صتيطان و�لتهويد.

قر�ره  	 عن  �أعلن  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �إن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  قالت 

�ل�صحيفة  بال�صفة. وقالت  1,900 وحدة �صكنية جديدة يف م�صتعمر�ت  بناء  بامل�صادقة على 

بهدف  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  رئي�صية  م�صتعمر�ت  يف  �صتقام  �ل�صكنية  �لوحد�ت  هذه  �إن 

134
“تعزيز �لتو��صل �جلغر�يف“ فيما بينها.

��صتقبل رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، ووفد من قيادة �حلركة، �ل�صفري  	

�إعمار قطاع غزة، يف مكتب رئي�ص �حلركة يف  �لقطرية الإعادة  �للجنة  �لعمادي، رئي�ص  حممد 

�ألف   120 لـ  دوالر   100 بو�قع  دوالر،  مليون   12 �رشف  يتّم  �أن  على  �لطرفان  و�تفق  غزة. 

�لزو�ج و�ملتقدمني يف  �لقادرين على  �ل�صباب غري  500 �صاب من  عائلة متعففة، ودعم زو�ج 

�ل�صّن بو�قع مليوين دوالر، كما �تفقا على تخ�صي�ص مليون دوالر لرتميم �لعديد من بيوت 

�لفقر�ء، كذلك مّت �التفاق على تقدمي مليون دوالر خلريجي �جلامعات ال�صتخر�ج �صهاد�تهم 

135
�جلامعية.
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مع  	 خا�ص  حو�ر  يف  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  مرزوق،  �أبو  مو�صى  طالب 

مرزوق  �أبو  وجدّد  �لقرن“.  “�صفقة  ملو�جهة  �لوطنية،  �لوحدة  بتحقيق  �الأنا�صول،  وكالة 

لقاء �أي  �أمام  �ل�صعوبات  لتذليل  و�صعيها  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  بلقاء  حركته   ترحيب 

ومو�جهة  �النق�صام  الإنهاء  حقيقية  خطو�ت  ذلك  عن  ينتج  �أن  �آمالً  فل�صطيني،   – فل�صطيني 

�الأطر�ف  من  عدد  مع  �ت�صاالٍت  حركته  �إجر�ء  عن  مرزوق  �أبو  وك�صف  �لت�صفية.  خمُطط 

موقفها  لتعزيز  �أو  بال�صفقة،  ُمرّحبة  مو�قف  �تخاذ  عن  لثنيها  و�لدولية؛  �الإقليمية 

136
لها. �لر�ف�ص 

قالت �صفحة “�إ�رش�ئيل بالعربية“، �لتابعة لوز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، �إن �مللك �ل�صعودي  	

روزين  د�فيد  �ليهودي  �حلاخام  ي�صمّ  �الأديان،  متعدد  وفد�ً  ��صتقبل  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان 

137
.David Rosen

�إير�ن و“�إ�رش�ئيل“  	 �أن   ،Jack Straw �ل�صابق جاك �صرتو  �لبيطاين  �دعى وزير �خلارجية 

ن�صقتا وتعاونتا مبا�رشة يف �ملجاالت �لع�صكرية و�ال�صتخبار�تية لتدمري �لعر�ق خالل �حلرب 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  �ملا�صي، حيث بلغت  �لقرن  �لثمانينيات من  �الإير�نية يف  �لعر�قية - 

“ويف رو�ية �أخرى“  �ل�صالح الإير�ن حينها ما قيمته ملياري دوالر. ويف حديث لبنامج  من 

على �صا�صة “�لتلفزيون �لعربي“، قال �صرتو �إن “�إ�رش�ئيل“ منحت �إير�ن معلومات عن مو�قع 

ع�صكرية يف غربي �لعر�ق، وقامت �إير�ن بق�صفها، و�إير�ن بدورها قدمت لـ“�إ�رش�ئيل“ �لكثري 

138
من �ل�صور ملفاعل متوز �لنووي �لعر�قي، فقامت تل �أبيب بتدمريه.

ال�صبت، 2020/2/22

على  	 تعمل  �حلركة  �أن  �لعاروري  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �أكد 

مو�جهة “�صفقة �لقرن“ عب ثالثة حماور؛ ميد�نياً ووطنياً و�صيا�صياً. وطالب �لعاروري، يف 

لقاء مع قناة �الأق�صى، باأن يكون هناك تو�فق فل�صطيني كامل للقيام بالعمل يف هذه �ملحاور 

متفق  عملية  �إجر�ء�ت  �إىل  �لذهاب  �رشورة  �إىل  د�عياً  �لقرن“،  لـ“�صفقة  للت�صدي  �لثالثة 

139
عليها.

�الإ�رش�ئيلي، يف منطقة باب  	 �إ�صابته من قبل جنود �الحتالل  ��صت�صهد �صاب فل�صطيني، بعد 

بجروح  �أ�صيب  قد  �ل�صهيد  وكان  كذلك.  لالإ�صابة  �أجنبية  �صائحة  تعر�صت  فيما  �الأ�صباط، 

140
بالغة �خلطورة بعد �إطالق جنود �الحتالل �لنار عليه، بزعم حماولته تنفيذ عملية طعن.
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نتنياهو  	 بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  ليبمان  �أفيجدور  بيتنا“  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  ك�صف 

�ملنطقة  وقائد   ،Yossi Cohen كوهني  يو�صي  �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  �أ�صبوعني،  قبل  �أوفد، 

دعم  مو��صلة  �لدوحة  من  ليطلبا  قطر  �إىل  هاليفي  هريزي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �جلنوبية 

�لقطريني  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  للتلفزيون   12 �لـ  للقناة  حديث  يف  ليبمان،  وقال  حما�ص.  حركة 

141
كانو� يعتزمون وقف �لتمويل يف 2020/3/30.

قر�ر  	 �إن  بوريل،  جوزيب  �الأوروبي  �الحتاد  يف  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  قال 

“�إ�رش�ئيل“ تو�صيع م�صتعمر�تها غري �ل�رشعية يف �رشقي �لقد�ص يهدد حّل �لدولتني. و�صدد 
قبل  �لقد�ص  باأي تغيري�ت تطر�أ على حدود  لن يعرتف  �الأوروبي  “�الحتاد  �أن  بوريل على 

142
عام 1967، ونحث �إ�رش�ئيل على مر�جعة قر�رها“.

�أن �لرئي�ص �لرو�صي فالديري بوتني رف�ص مقرتحات ع�صكرية  	 �أحرونوت  ك�صفت يديعوت 

�ملتكررة  �الإ�رش�ئيلية  �لهجمات  على  �لرّد  ب�صاأن  ب�صورية،  �لرو�صية  �لقو�ت  قادة  بها  تقدم 

بناء  باإعادة  �ملكلفني  �الأر�ص،  �لرو�ص على  �لع�صكريني  “�لقادة  �أن  �إىل  و�أ�صارت  على دم�صق. 

قو�ت �لنظام �ل�صوري، يعّبون عن رف�صهم للهجمات �الإ�رش�ئيلية“. ولفتت �ل�صحيفة �لنظر 

�لوقت  يف  �ل�صمالية،  �حلدود  عب  �الإ�رش�ئيلي،  �لع�صكري  �لعمل  مع  يت�صامح  “بوتني  �أن  �إىل 

143
�حلايل“.

االأحد، 2020/2/23

�ملنطقة  	 �إىل  �حلدودي  �ل�صياج  عب  متر  وهي  �إ�رش�ئيلية،  جر�فة  م�صور  فيديو  مقطع  �أظهر 

ل�صابني  �إنهما  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قال  “جثتني“،  نحو  متجهة  غزة،  قطاع  حميط  يف  �لعازلة 

كانا يحاوالن زرع عبوة نا�صفة عند �حلدود �رشق مدينة خانيون�ص. وحاولت �جلر�فة �صحب 

باالأ�صنان  يعلق  �أن  �أجل  من  مرة،  من  �أكرث  بدفعه  تقوم  �أن  قبل  مر�ت،  عدة  �أحدهما  جثمان 

�أن �ل�صابني ينتميان حلركة  �حلديدية للكف �الآيل لها، وجتره معلقاً يف �لهو�ء. و�ت�صح الحقاً 

وجنح  �رشية،  هويته  بقيت  �لثاين  �ل�صاب  و�أن  باالنتقام،  تعهدت  �لتي  �الإ�صالمي،  �جلهاد 

144
�لفل�صطينيون يف نقله مل�صت�صفى يف غزة، وهو يعاين من �إ�صابات خطرية.

�أعلنت حركة �جلهاد �الإ�صالمي �لفل�صطينية ��صت�صهاد �ثنني من عنا�رشها يف غار�ت �إ�رش�ئيلية  	

145
��صتهدفت حميط �لعا�صمة �ل�صورية دم�صق.

�لفل�صطينية  	 �الأر��صي  على  غزة  قطاع  من  طلق 
ُ
�أ �صاروخاً   20 �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن 

منها.  10 �عرت�صت  لل�صو�ريخ  �مل�صادة  �لدفاع  منظومة  �أن  �إىل  م�صري�ً   ،1948 �صنة   �ملحتلة 
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�ملحتلة  ع�صقالن  مدينة  نحو  �ل�صو�ريخ  �إطالق  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  وباركت 

146
وم�صتعمر�ت غالف قطاع غزة.

�فتتح وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت حي نويف كرميم د�خل م�صتعمرة كريات �أربع،  	

�إنه  �حلي،  �فتتاح  هام�ص  على  قال،  بينيت  فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  �خلليل.  يف 

�كتمال  مّت  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �الإبر�هيمي“،  “تطوير  م�رشوع  لتنفيذ  �الأخ�رش  �ل�صوء  منح  مّت 

و�أكد للمعاقني.  “م�صعد“  �إقامة  وي�صمل  تنفيذه،  على  �لعمل  و�صيجري  لذلك،   �لتخطيط 

بينيت �أن “�إ�رش�ئيل“ �صتعمل على فر�ص �ل�صيادة يف �خلليل، بالرغم من �أنها غري مدرجة يف 

147
�خلارطة �خلا�صة بخطة تر�مب.

وجود  	 عن  �صحفي،  موؤمتر  خالل  كيلة،  مي  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وزيرة  ك�صفت 

�مل�صتجد كورونا  فريو�ص  ملو�جهة  و“�إ�رش�ئيل“  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني   تن�صيق 

Coronavirus Novel، �مل�صبب ملر�ص كوفيد-19 �أو COVID–19، موؤكدة �أن هناك “مو�فقة 
148

�صيا�صية على �ملو�صوع“.

وّجه 540 �صابطاً متقاعد�ً يف �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي، ومن �صمنهم قائد �صالح �جلو �الأ�صبق  	

Avihu Ben Nun، ر�صالة �إىل �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، طالبوه  �أفياهو بن نون 

يف  �ل�صباط  و�أو�صح  �ملقبلة.  �حلكومة  نتنياهو  بنيامني  ت�صكيل  دون  يحول  باأن  فيها 

ر�صالتهم، �لتي حر�صو� على �أن يُوجّهوها �أي�صاً �إىل جميع �أع�صاء �لكني�صت، �أنه ال يكن �أن 

يكون َمن ي�صّكل حكومة يف “�إ�رش�ئيل“ متهماً بالر�صوة، و�الحتيال، وخيانة �الأمانة، وير�صل 

149
�جلي�ص �إىل عمليات ع�صكرية وحروب، �إال يف حال نال بر�ءة مطلقة من �ملحكمة.

االإثنني، 2020/2/24

ملّح رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، ووزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، �إىل  	

�أن �لهدف من �لهجوم قرب �لعا�صمة �ل�صورية دم�صق ليلة �الأحد - �الإثنني، كان �غتيال �الأمني 

�لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي زياد �لنخالة. و�أكد نتنياهو �أنه ال يريد حرباً جديدة يف �ملنطقة، 

150
وال يهدف �إىل حرب من �لق�صف �لذي مّت يف �ليومني �ملا�صيني.

�لفل�صطينية  	 �لتو��صل  جلنة  �هلل،  ر�م  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ��صتقبل 

مع �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي. وقال عبا�ص �إن “�لعمل �لذي تقومون به عمل وطني بكل �ملقايي�ص، 

�لوطني“.  �لعمل  يكمل  عمل  ولكنه  و�مل�صاكل،  �ل�صعوبات  ببع�ص  حمفوفاً  يكون  قد  وعمالً 

�أنه  تعلمون  رمبا  طويل،  زمن  منذ  بد�أناه  نحن  �لعمل  هذ�  �إن  �أقول  “�أنا  عبا�ص:  و�أ�صاف 
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1977 طرح الأول مرة هذ� �لعمل، وكان كثري من �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني ال يعرفون  يف عام 

ماذ� يجري. �أخذنا قر�ر�ً من �ملجل�ص �لوطني باللقاء مع �لقوى �لديوقر�طية �ليهودية يف ذلك 

151
�لوقت، و�أنه عمل وطني، ويجب �أن نتابعه“.

�لع�صكري  	 رّدها  �نتهاء  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �لقد�ص،  �رش�يا  �أعلنت 

و�الأمة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �ل�رش�يا  ووعدت  ودم�صق.  خانيون�ص  يف  �الغتيال  جريتي  على 

�ل�صعب  �أبناء  على  �الحتالل  قبل  من  متادي  �أي  على  و�لرّد  جهادها  يف  باال�صتمر�ر  �لعربية 

152
�لفل�صطيني و�الأر�ص �لفل�صطينية.

�أعلن �ل�صيناتور �لديوقر�طي بريين �صاندرز Bernie Sanders، �ملر�صح �ملحتمل النتخابات  	

 - �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  للجنة  �ل�صنوي  �ملوؤمتر  �صيقاطع  �أنه  �الأمريكية،  �لرئا�صة 

�الإ�رش�ئيلية )�أيباك( American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). و�أو�صح 

�ل�صعب  وكذلك  و�أمان.  ب�صالم  �لعي�ص  يف  �حلّق  له  �الإ�رش�ئيلي  “�ل�صعب  �إن  قائالً  �صاندرز 

�إيباك للقادة �لذين يظهرون �لتع�صب  �لفل�صطيني. وما زلت قلقاً ب�صاأن �ملن�صة �لتي تتيحها 

153
ويعار�صون �حلقوق �لفل�صطينية �الأ�صا�صية؛ ولذلك لن �أح�رش موؤمترهم“.

�ملتحدة،  	 �لواليات  وبينها  �أع�صائه  باإجماع  �صدر  �إعالن  يف  �لدويل،  �الأمن  جمل�ص  دعا 

�إقامة دولتني،  “تقوي�ص“ فر�ص �حلّل �لذي ين�ص على  �إىل عدم  �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني 

�إقامة  على  مبني  بالتفاو�ص،  “حلّل  �لدعم  �ملجل�ص  و�أكد  قائمة.  �ل�صالم“  حظوظ  و“�إبقاء 

154
دولتني“ هما “�إ�رش�ئيل“ وفل�صطني.

متظاهر�ً  	  19 �أن  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  ك�صفت 

�إطالق  فل�صطينياً يف قطاع غزة فقَدو� �لب�رش يف عني و�حدة خالل �لعامني �الأخريين، نتيجة 

و�أ�صافت،  غزة.  يف  �حلدودي  �ل�رشيط  من  مقربة  على  �صوبهم  �لر�صا�ص  �الحتالل  قو�ت 

�آالف جريح بالذخرية �حلية، ونحو   8 200 �صهيد �صقطو�، ونحو  �أكرث من  �أن  يف تقرير لها، 

جر�ء  جريح  �آالف   3 ونحو  باملطاط،  �ملغلفة  �ملعدنية  �الأعرية  �إ�صابات  جر�ء  جريح   2,400
155

�إ�صابات قنابل �لغاز.

الثالثاء، 2020/2/25

وحدة  	  3,500 لبناء  تعليمات  �أ�صدر  باأنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �رشّح 

�لقد�ص  و�رشقي  �أدوميم  معاليه  م�صتعمرة  بني  �لو�قعة   ،E1 �أو  منطقة �إي1  يف  ��صتيطانية 
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فل�صطينية  دولة  �إقامة  ومنع  منف�صلني،  �صقني  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  �صّق  يعني  ما  �ملحتلة، 

متو��صلة، وقال �إنه عندما يتحدث عن دولة فل�صطينية �إمنا ي�صع �رشوطاً قا�صية ال يتوقع �أن 

�لدولية يف الهاي،  �لدعاوى من �ملحكمة �جلنائية  �لفل�صطينية، مثل �صحب  �لقيادة  تقبل بها 

156
و�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“ دولة يهودية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إن �صنة 2020 �صتكون �صنة �ل�صباب �لفل�صطيني،  	

و�أن �حلكومة ر�صدت مبلغ 100 مليون دوالر لدعم �ل�صباب �لفل�صطيني يف خمتلف �لق�صايا، 

157
ومب�صاريع لهم �صتبد�أ هذه �ل�صنة.

�صبوتنيك  	 وكالة  مع  مقابلة  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نفى 

يف  ي�صتقر  �صوف  و�أنه  غزة،  قطاع  �إىل  عودته  عدم  حول  ت�رشيبات  من  ورد  ما   ،Sputnik

تركيا، �أو قطر. وقال هنية �إن �صمن �أهم �أهد�ف هذه �لزيار�ت يف جولته �خلارجية “هو بحث 

�لعالقات  وتعزيز  ت�صفيتها،  حماوالت  ومو�جهة  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �ملتعلقة  �لتطور�ت 

158
�لثنائية مع هذه �لدول ومكوناتها، ومتابعة �أو�صاع �لفل�صطينيني“.

قال وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز، لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(: “�أعدت �إ�رش�ئيل  	

خطة �صاملة لل�صيطرة على كامل قطاع غزة لعدة �أ�صابيع، من �أجل �إ�صقاط حكم حركة حما�ص 

وتدمري �صناعة �ل�صو�ريخ، �إذ� مل يكن هناك خيار �آخر“. و�أفاد �صتاينتز باأن “غزة �صتكون 

159
د�ئماً م�صكلة“.

فل�صطينيني،  	 الجئني  �أر��صي  ملكية  حول  حَمْو�َصباً  نظاماً  عرفات  يا�رش  موؤ�ص�صة  �أطلقت 

بح�صب �لنظام،  وي�صمل  �ملتحدة.  لالأمم  �لتابعة  �لتوفيق  جلنة  ل�صجالت   باال�صتناد 

وُيتيح  وثيقة،  مليوين  نحو  عرفات،  يا�رش  موؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لقدوة،  نا�رش 

�لو�صول �إىل معلومات مهمة و�أ�صا�صية تتعلق بوثائق ملكية �الأر��صي �لتي تركها �لالجئون 

160
�لفل�صطينيون �صنة 1948، وت�صيطر عليها “�إ�رش�ئيل“.

االأربعاء، 2020/2/26

�صيا�صاتها  	 عن  �لفوري  بالرت�جع  �الأمريكية  �أمازون  �رشكة  �لفل�صطينية  �حلكومة  طالبت 

للقانون  �ملخالف  �ال�صتيطاين  للن�صاط  دعمها  �صمن  تندرج  و�لتي  �لعادلة،  غري  �لتمييزية 

ب�صارة،  �صكري  �ملالية  وزير  من  موقعة  �ل�رشكة،  �إىل  موجهة  ر�صالة  عب  ذلك  جاء  �لدويل. 

ووزير �القت�صاد �لوطني خالد �لع�صيلي، رد�ً على قيامها بتقدمي خدمة �ل�صحن �ملجاين مبا 

161
ي�صمل �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، عب موقعها �الإلكرتوين.
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�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية خالية من فريو�ص كورونا  	 �إن  قالت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية 

)كوفيد-19( حتى حينه، وذلك بعد �إجر�ء 83 فح�صاً لعينات م�صتبه باإ�صابتها بالفريو�ص يف 

خمتب �ل�صحة �لعامة �ملركزي، وكانت جميعها �صلبية. وقررت �لوز�رة منع �ل�صياح و�لزو�ر 

�لقادمني من 9 دول ومناطق من دخول �الأر��صي �لفل�صطينية، وهي: �ل�صني، وهونغ كونغ، 

162
وكوريا �جلنوبية، ومكاو، و�صنغافورة، و�لعر�ق، و�إير�ن، و�صورية، ولبنان.

قال نقيب �ل�صيادين �لفل�صطينيني يف قطاع غزة �إن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أعاد �ل�صماح بال�صيد  	

د�خل �لبحر على م�صاحة 6 �أميال فقط. وذكر �أن �ل�صهر �حلايل �صهد تالعباً من قبل �الحتالل 

ملو��صلة  �إ�صافة  مر�ت،   6 نحو  بها  وبدل  غرّي  حيث  �ل�صيد،  مب�صافات  �ملتعلقة  بالقر�ر�ت 

163
�العتد�ء على �ل�صيادين خالل عملهم.

�أعلن �ملركز �لعربي لتطوير �الإعالم �الجتماعي �أن 95 �ألف من�صور حتري�صي �إ�رش�ئيلي �صّد  	

مبعدل  �الجتماعي،  �لتو��صل  مو�قع  عب   ،2019 �صنة  خالل  �صجلت  و�لفل�صطينيني  �لعرب 

من�صور كل 64 ثانية. وت�صري نتائج �لدر��صة، �لتي �أعدها �ملركز، �إىل �أن �لتحري�ص و�لعن�رشية 

�جلولتني  خالل  ذروتها  و�صلت   ،2019 ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  �الجتماعي  �لتو��صل  �صبكات  يف 

164
�النتخابيتني �الإ�رش�ئيليتني.

�إد�رة  	 قر�ر  �صري�جع  �أنه  متلفزة،  مناظرة  �أثناء  يف  �صاندرز،  بريين  �الأمريكي  �ل�صيناتور  �أكد 

جهة  ومن  للبالد.  رئي�صاً  �نتخب  �إذ�  �لقد�ص  �إىل  �ل�صفارة  نقل  ب�صاأن  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص 

على  جديد�ً  حاد�ً  هجوماً  �صّن  ثّم  �ليهودية،  باأ�صوله  فخره  عن  �صاندرز  �أعرب  �أخرى، 

�أن  “�أعتقد  “عن�رشي، رجعي يدير �لبالد“. وتابع قائالً:  �إياه باأنه  نتنياهو، و��صفاً  بنيامني 

�أن ت�صمن ب�صكل تام حماية ��صتقاللية و�أمن  �صيا�صاتنا �خلارجية يف �ل�رشق �الأو�صط يجب 

165
�إ�رش�ئيل، �إال �أنه ال يكن جتاهل معاناة �ل�صعب �لفل�صطيني“.

�أبي�ص )كاحول الفان(، عن وجود خطة ع�صكرية  	 �أزرق  ك�صف بني جانت�ص، رئي�ص حتالف 

ل�رشب �ملن�صاآت �لنووية يف �إير�ن. وقال جانت�ص: “منتلك هذ� �خليار و�صنحتفظ به، و�صنعمل 

166
با�صتمر�ر على �حلفاظ عليه، الأننا قد ن�صطر ال�صتخد�مه يف يوم من �الأيام“.

اخلمي�س، 2020/2/27

ورئي�ص  	 �ل�صابق  �لدمناركي  �خلارجية  وزير  من  مببادرة  �صابقاً،  �أوروبياً  قيادياً   50 وّقع 

ر�صالة   ،Mogens Lykketoft يكيتوفت  موجن  �صابقاً،  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية 

باجلبنة  و�صبيهة  �لعن�رشي  �لف�صل  نظام  �إىل  �أقرب  باأنها  �لقرن“  “�صفقة  ت�صبّه  مفتوحة 
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�ل�صوي�رشية. ومن بني �مل�صاركني يف �لر�صالة، مفو�صون ووزر�ء �صابقون و�أمني عام حلف 

�الأ�صبق،   North Atlantic Treaty Organization (NATO) )�لناتو(  �الأطل�صي  �صمال 

تر�مب م�رشوع  على  كردّ  �حلالية،  منا�صبهم  يف  زمالئهم  �إىل  عليها  �ملوقعون   ووجّهها 

“تقدم  �الأمريكية  �خلطة  �أن  �ل�صابقون،  �الأوروبيون  �ل�صا�صة  ويرى  �لقرن(.  )�صفقة 

167
للفل�صطينيني و�صعاً يكونون فيه حتت �الحتالل“.

�إد�رة  	 باإعادة ت�صكيل جمل�ص  يق�صي  �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً  �ل�صلطة  �أ�صدر رئي�ص 

168
�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، برئا�صة �ملحافظ عز�م �ل�صو�.

وقّعت �حلكومة �لفل�صطينية، يف مكتب رئي�ص �لوزر�ء، يف ر�م �هلل، ثالث �تفاقيات دعم مقدمة  	

169 
من �إيرلند� وفرن�صا، ل�صالح قطاع �ملياه يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية.

	 
170

�أعلنت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية عن ��صتئناف ت�صدير �لعجول �إىل �جلانب �لفل�صطيني.

�إن�صاء  	 �إعادة  م�رشوع  بتنفيذ  �لبدء  عن  �لفل�صطينية  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  �أعلنت 

غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  خالل  بيوتهم  للمهدمة  �صكنية،  وحدة   270 من  �أكرث 

من  بتمويل  دوالر،  ماليني   10 بلغت  �مل�رشوع  قيمة  �أن  �لو�زرة  و�أو�صحت   .2014 �صيف 

171
�ل�صعودية عب �ل�صندوق �ل�صعودي للتنمية.

�ختتمت د�ئرة �لعالقات �لعامة يف حركة حما�ص حملة “�لوفاء ل�صهد�ء فل�صطني“، و�لتي ز�رت  	

خاللها نحو 11 �ألف عائلة �صهيد يف جميع حمافظات قطاع غزة. وقال ع�صو د�ئرة �لعالقات 

جميع  من  غزة،  �صهد�ء  عائالت  كل  ز�رت  �حلركة  �إن  ��صليم،  هاين  حما�ص  حركة  يف  �لعامة 

172
�لف�صائل �لفل�صطينية بال ��صتثناء، على مد�ر �الأ�صابيع �ملا�صية.

وقّع وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت قر�ر�ً باال�صتيالء على مبلغ 4 ماليني دوالر بحجة  	

�أنها حمولة من �إير�ن �إىل حركة حما�ص يف غزة. وبنّي بينيت، يف تغريدة له عب تويرت، �أن تلك 

�الأمو�ل ُحّولت عب مكتب �رش�فة، وتقرر �ال�صتيالء عليها، م�صري�ً �إىل �أنها �أمو�ل منقولة من 

173
�حلكومة �الإير�نية.

وحدة  	  1,800 نحو  ببناء  تق�صي  خلطة  �الأخ�رش  �ل�صوء  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  �أعطت 

�لقر�ر  �أن  بينيت  نفتايل  �لدفاع  وزير  و�أعلن  �ملحتلة.  �لغربية  �ل�صفة  يف  جديدة  ��صتيطانية 

ي�صمل بناء 1,776 وحدة ��صتيطانية، و�مل�صادقة على �خلطة �لعامة لبناء 620 وحدة جديدة يف 

م�صتعمرة �إيلي، عالوة على 534 وحدة �أخرى من �ملقرر بناوؤها يف م�صتعمرة �صفوت ر�حيل. 
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للعرب،  �الأر�ص  من  �صب  �أي  ت�صليم  وعدم  �ال�صتيطانية،  �الأن�صطة  مبو��صلة  بينيت  وتعهد 

174
بح�صب �صحيفة جريوز�ليم بو�صت.

�نطلقت يف �لعا�صمة �للبنانية بريوت حملة “�لعودة.. حقي وقر�ري“، بح�صور �صخ�صيات  	

�لفل�صطيني،  �للبناين  �حلو�ر  جلنة  رئي�ص  رعاية  حتت  وفل�صطينية،  لبنانية  و�أهلية  ر�صمية 

حمود،  طارق  �لفل�صطيني  �لعودة  ملركز  �لعام  �ملدير  و�أعلن  منيمنة.  ح�صن  �ل�صابق  �لوزير 

خالل موؤمتر �صحفي، �نطالق �حلملة، و�لتي قال �إنها تاأتي للتاأكيد على حّق �لعودة لالجئني 

175
�لفل�صطينيني يف لبنان، يف ظلّ �ملحاوالت �الأمريكية ل�صطبه من خالل “�صفقة �لقرن“.

�إنه  	  ،Amir Peretz بريت�ص  عمري  �الإ�رش�ئيلي،   Labor Party �لعمل  حزب  رئي�ص  قال 

�لفل�صطيني �لرئي�ص  �أن  بريت�ص  و�أ�صاف  حما�ص.  حركة  مع  �ملحادثات  قطع  علينا   “يجب 
�لتي تاأتي �صّد  حممود عبا�ص هو �لوجهة �لوحيدة للتحدث معه، فيجب قطع كل �ملحادثات 

176
م�صالح “�إ�رش�ئيل“.

مالية 	 �أزمة  تو�جه  �لوكالة  �أن  �الأونرو�،  لوكالة  �الإعالمي  �مل�صت�صار  ح�صنة،  �أبو  عدنان   �أعلن 

عدم حال  �ملناطق  خمتلف  يف  وعملياتها  بر�جمها  يف  توؤثر  قد  عقود،  منذ  م�صبوقة   غري 

مببلغ  وعود  هناك  �للحظة  “حتى  مو�صحاً:  ح�صنة  �أبو  و�أ�صاف  لها.  �لالزم  �لدعم  توفري 

2020، و�صل  ]دوالر[ للعام  299 مليون دوالر من ميز�نية قدرها مليار و�أربعمئة مليون 
177

منها فقط 125 مليون دوالر“.

�لالجئني  	 22.4 مليون دوالر لدعم �حتياجات  �تفاقية بقيمة  �الأونرو�  �ليابان ووكالة  وقّعت 

178
�لفل�صطينيني يف مناطق عمليات �لوكالة �خلم�ص.

و�فق �لبملان �لنم�صاوي باالإجماع، على قر�ر مكافحة حركة �ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت  	

�إىل  �حلكومة  �لبملان  دعا  كما  “ال�صامية“.  و�عتبارها  �أ�ص(،  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص 

�ملايل  �لدعم  من  نوع  �أي  ووقف  �ل�صهيونية،  معاد�ة  ومكافحة  بحزم،  توجهاتها  “مو�جهة 
حركة  �أ�صدرت  ذلك،  على  وتعقيباً  �ملقاطعة“.  حركة  الأفكار  ترّوج  �لتي  للمنظمات  غريه  �أو 

179
�ملقاطعة بياناً، د�نت فيه “�لقر�ر �ملعادي للفل�صطينيني �ل�صادر عن �لبملان �لنم�صاوي“.

اجلمعة، 2020/2/28

ري�صون  	 ماكور  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �حلكومة  رئي�ص  �أعلن 

و�صمايل  �الأردن  غور  �صمّ  قر�ر  فاإن  �النتخابات،  يف  فوزه  بحال  �أنه   ،Makor Rishon
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ياأبه  ال  �أنه  نتنياهو  و�أو�صح  لالنتخابات.  �لقريبة  �الأ�صهر  ويف  مبا�رشة  �صيتم  �مليت،  �لبحر 

“�لتهديد�ت ال تهّمنا،  للتهديد�ت �الأردنية و�لفل�صطينية رّد�ً على �إعالن خطوة �ل�صّم، قائالً: 

قدماً  بالدفع  قمنا  �أننا  و��صنطن،  يف  لالقرت�حات  و��صتمر�ر�ً  �الأخرية،  �الأيام  يف  ترون  فاأنتم 

180
مب�صاريع كثرية لبناء �آالف �لوحد�ت �ل�صكنية يف �ل�صفة �لغربية“.

خالل  	 �صورية  عن  �إير�ن  �إبعاد  �إىل  يهدفون  �إنهم  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال 

�الأ�صهر �لـ 12 �ملقبلة. وك�صف بينيت، يف مقابلة مع �صحيفة جريوز�ليم بو�صت، عن ت�صعيد 

181
�لهجمات �جلوية �الإ�رش�ئيلية على �أهد�ف، قال �إنها الإير�ن يف �صورية.

وم�صري�ت  	 فعاليات  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قمع  خالل  فل�صطينياً،   231 نحو  �أ�صيب 

�صلمية �صّد �ال�صتيطان يف عدة مناطق من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، تز�مناً مع �ندالع مو�جهات 

بني �ل�صبان وقو�ت �الحتالل، كان �أ�صدها يف جبل �لعرمة �ملهدد باال�صتيطان، �لو�قع يف بلدة 

عنب  �صجرة   580 م�صتوطنون  قطع  �آخر،  �صعيد  على  �ل�صفة.  �صمايل  نابل�ص،  جنوبي  بيتا 

جنوب  �خل�رش،  بلدة  �أر��صي  يف   ،2020/2/28 و�جلمعة   2020/2/27 �خلمي�ص  يومي  خالل 

182
بيت حلم.

عن  	 �جلزيرة،  قناة  مع  مقابلة  يف  فريدمان،  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  ك�صف 

�لفل�صطينية ب�صاأن �خلطة  �ت�صال خلفية مع قياد�ت فل�صطينية ومع �حلكومة  وجود قنو�ت 

�الأمريكية لـ“�ل�صالم“ �لتي رف�صتها �الأطر�ف �لفل�صطينية، حكومة وف�صائل. وقال فريدمان، 

يف ت�رشيحاته تلك: هناك “قنو�ت �ت�صال خلفية مع قياديني فل�صطينيني، وحتى مع �حلكومة 

�أعتقد  لكن  ذلك،  طريق  �أعرت�ص  �أن  �أريد  “ال  قائالً:  و�أ�صاف  ��صتية“.  حكومة  �لفل�صطينية/ 

�أن هناك �عرت�فاً باأن بع�ص جو�نب هذه �خلطة جيّد للفل�صطينيني، لنكن و��صحني، مثل حّل 

183
�لدولتني، وهناك عا�صمة يف �لقد�ص �ل�رشقية“.

ال�صبت، 2020/2/29

بنيته  	 �لت�رشيح  يف  بالنفاق،  نتنياهو  ليبمان  �أفيجدور  بيتنا“  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  �تهم 

نتنياهو  �أن  ليبمان  و�أكد  �مليت.  �لبحر  و�صمال  �الأردن  غور  على  “�إ�رش�ئيل“  �صيادة  فر�ص 

�لثاين  �هلل  �الأردين عبد  �مللك  �أبلغ �رش�ً  �النتخابات،  بعد  �الأردن  تعهّد مر�ر�ً ب�صمّ غور  �لذي 

�أن  موثوق  م�صدر  من  “�أعلم  ليبمان:  وقال  �لوعد.  هذ�  تطبيق  يف  قدماً  �مل�صي  نيته  بعدم 

نتنياهو بعث بر�صالة �إىل �لعاهل �الأردين مفادها �أن ت�رشيحات �ل�صّم خم�ص�صة لالنتخابات 

184
فقط، ولن يكون هناك �صّم“.
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