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االأحد، 2020/3/1

“�إننا منر ب�صعوبات كبرية، ولكننا قادرون  	 قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص: 

غزة  قطاع  يف  �نتخابات  �إجر�ء  �لقاطع  رف�صه  على  �لتاأكيد  عبا�ص  وجّدد  تخّطيها“.  على 

و�ل�صفة �لغربية دون �لقد�ص. و�صدّد عبا�ص على �أنه ما د�مت “�صفقة �لع�رش“ موجودة على 

1
�لطاولة لن تكون هناك مفاو�صات.

تعهّد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو ب�صّم م�صاحات �صا�صعة من �ل�صفة �لغربية  	

�ملحتلة “يف غ�صون �أ�صابيع“، �إذ� �أعيد �نتخابه. وقال نتنياهو، يف مقابلة �أجرتها معه �الإذ�عة 

�الإ�رش�ئيلية �لعامة، �إن �صمّ غور �الأردن و�أجز�ء �أخرى من �ل�صفة �لغربية يف ر�أ�ص �أولوياته 

�ل�صحافة  بها، وذلك ح�صبما ذكرت وكالة  �لقيام  “4 مهامات كبى فورية“ يعتزم  من بني 

2
�لفرن�صية. و�أ�صاف نتنياهو: “�صيحدث ذلك يف غ�صون �أ�صابيع �أو �صهرين كاأق�صى حّد“.

Barack Ben David، يف تغريد�ت على تويرت،  	 بار�ك بن د�فيد  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي  نقل 

عن بني جانت�ص، رئي�ص حتالف �أزرق �أبي�ص )كاحول الفان(، قوله �أمام جلنة �ل�صوؤون �لعامة 

خطة  تر�مب  �لرئي�ص  قدم  لقد  لل�صالم،  فر�صة  �أفوّت  “لن  )�أيباك(:  �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية 

�صالم و�عدة، وهي خطة و��صحة ب�صاأن و�قع �الأر��صي �الإ�رش�ئيلية و�الحتياجات �الأمنية، 

يريد  �صخ�ص  �أي  مع  �إ�رش�ئيل  �صتتو��صل  للوزر�ء،  كرئي�ص  واليتي  من  �الأول  �ليوم  ومنذ 

�ل�صالم“. و�أ�صاف جانت�ص قائالً: “�صاأعمل مع �رشكائنا يف �ملنطقة، �الأردن وم�رش، و�صاأ�صافر 

3
�إىل �ململكة �لعربية �ل�صعودية ودول �خلليج لتعزيز �ل�صالم“.

�أنهت كتيبة تافور Tavor يف لو�ء �ل�صفة �لغربية يف جي�ص �الحتالل، مناورة ع�صكرية حتاكي  	

�لعبية  �ل�صابعة  �لقناة  و�أو�صحت  �خلليل.  جبل  يف  �مل�صتعمر�ت  �إىل  ت�صلل  عمليات  �صيناريو 

�أن �ملناورة تاأتي من �أجل �صمان �ال�صتعد�د الأي حدث قد يتحقق، مثل ت�صلل �إىل �مل�صتعمر�ت 

4
هناك.

قال �إيهود �أوملرت، رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابق، مبقال ن�رشته �صحيفة معاريف: �إن  	

“وفاة �لرئي�ص �مل�رشي �ل�صابق ح�صني مبارك �صببت يل حزناً �صديد�ً وعميقاً، الأنه كان زعيماً 
�لطبيعي وريثه  مع  �ختلف  �ليوم  “�لو�صع  باأن  بالقول  �أوملرت  وختم  الإ�رش�ئيل“.   �صديقاً 
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عبد �لفتاح �ل�صي�صي، �لذي طرد �الإخو�ن �مل�صلمني بالقوة �لع�صكرية من �ل�صلطة، و�أعاد �لنظام 

�مل�رشي الأ�صحابه �لطبيعيني، ويو��صل تعاونه مع �إ�رش�ئيل يف �ملجال �ل�صيا�صي، ويحتاج منا 

5
�إىل مباركة خا�صة، الأنه �البن �ل�رشعي لنظام مبارك“.

�حلجر  	 يف  و�صعهم  مّت  �إ�رش�ئيلياً   5,630 �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  متحدث  ذكر 

�ل�صحي خ�صيةً من �إ�صابتهم بفريو�ص كورونا �مل�صتجد )كوفيد-19(. وقال �ملتحدث يف حديث 

لقناة 12 �لعبية �إن �أولئك �صي�صوتون يف �النتخابات �لتي �صتجري يوم �الإثنني 2020/3/2 يف 

مر�كز �قرت�ع خا�صة بهم. د�عياً �الإ�رش�ئيليني للتوجه لالنتخابات بدون �أي خوف، م�صري�ً �إىل 

6
�أن �مل�صابني عددهم فقط �صبعة.

م�صتوطناً  	  1,685 من  �أكرث  �أن  �ل�صهري،  تقريره  يف  �لتطرف،  ملكافحة  �الأزهر  مر�صد  ك�صف 

7
�صهيونياً �قتحمو� �صاحات �مل�صجد �الأق�صى، خالل �صهر �صباط/ فب�ير   2020.

�صجن  	 يف  يقبعن  �أ�صرية   40 باأن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  عن  �صادر  تقرير  �أفاد 

�الإن�صانية  �مل�صتويات  �الإ�رش�ئيلي، يعانني من ظروف �صعبة وقا�صية على خمتلف  �لد�مون 

8
و�ملعي�صية و�ل�صحية.

�رشق  	 حدود  من  �لت�صلل“  “حاولو�  فل�صطينيني  فتية  ثالثة  مقتل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أكد 

بالغاً  تلقى  �أنه  �لفل�صطيني  �الرتباط  و�أو�صح   .2020/1/21 يف  غزة  لقطاع  �لو�صطى  �ملنطقة 

منديل،  �أبو  هاين  حممد  وهم:  �لثالثة،  �لفتية  با�صت�صهاد  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  من  ر�صمياً 

9
و�صامل زويد نعامي، وحممود خالد �صعيد.

�خل�رش،  	 بلدة  �أر��صي  يف  �الأ�صجار  تقطيع  �لتو�يل،  على  �لثالث  لليوم  م�صتوطنون،  و��صل 

10
جنوب بيت حلم، لريتفع بذلك عدد �الأ�صجار �لتي ��صتهدفت بالقطع �إىل 780 �صجرة.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الأردين عمر �لرز�ز �إن عالقات �الأردن �ليوم مع “�إ�رش�ئيل“ هي يف �أدنى  	

م�صتويات لها منذ توقيع معاهدة “�ل�صالم“ بني �لبلدين؛ نتيجة �الإجر�ء�ت �الأحادية �جلانب 

يف  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  �ملقد�صات  حرمة  �نتهاك  �إىل  باالإ�صافة  “�إ�رش�ئيل“  بها  تقوم  �لتي 

“�ل�صالم“  �أن معاهدة  �إىل  �الأمريكية،  �أن  �أن  �لرز�ز، يف مقابلة مع �صبكة �صي  �لقد�ص. و�أ�صار 

معر�صة  بالتاأكيد  فهي  “وبالتايل  �لعميق،  �جلمود  من  حالة  يف  تدخل  �أن  يكن  �لبلدين،  بني 

11
للخطر“.
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خالل  	 �لديقر�طية،  �لكونغو  رئي�ص   ،Felix Tshisekedi ت�صي�صكيدي  فيليك�ص  �أعلن 

�لعالقات  �إعادة  عن  )�أيباك(،  �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  جلنة  �أمام  له  خطاب 

12
�لديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل“، وفتح �صفارة من جديد يف تل �أبيب، وتعيني �صفري لها.

االإثنني، 2020/3/2

ك�صفت م�صادر عن خمطط خطري يجري �لرتويج له يف بع�ص �ملحافل و�الأو�صاط �ل�صيا�صية  	

�ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  لتق�صيم  معتدالً  خمططاً  باعتباره  موؤخر�ً،  �الإ�رش�ئيلية،  و�لدينية 

دون هدم مبانٍ، ويكن �عتماده “كحلٍّ و�صط“ لبناء �لهيكل دون هدم قبة �ل�صخرة �مل�رشفة، 

بناء  �إىل  �ملخطط  هذ�  يدعو  �مل�صادر،  وح�صب  ومركزه.  �ملزعوم  �لهيكل  ذلك  بوؤرة  ُتعّد  �لتي 

للم�صلمني  �الأخرية  هذه  على  �الإبقاء  مع  �مل�رشفة  �ل�صخرة  �صحن  �صمال  يف  �ملزعوم  �لهيكل 

دون هدمها، ويقتطع �ل�صاحة �ل�صمالية بالكامل الإقامة �لبناء ب�صكل م�صتطيل )�رشق غرب(، 

م�صاحة  ثلث  من  �أكرث  �قتطاع  يتّم  بحيث  �لرحمة،  لباب  �ملو�زية  �ل�صفلية  �لبو�بة  ح�صب 

�لقبلي �مل�صجد  ليبقى  و�ل�صيطرة،  �الحتالل  من  �الأوىل  �ملرحلة  يف  �ملبارك  �الأق�صى   �مل�صجد 

13
. وقبة �ل�صخرة �مل�رشفة دون �أي تغريُّ

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، �إن ��صرت�تيجية حما�ص قائمة على  	

“قّدمنا  �لف�صائية:  �مليادين  قناة  �إىل  حديث  يف  هنية،  و�أ�صاف  �لفل�صطينية.  �لوحدة  �رشورة 

�أربعة خيار�ت. �خليار  �إىل روؤية فل�صطينية و�حدة، وعر�صنا  �لكثري من �لتنازالت للو�صول 

�الأول �إجر�ء �نتخابات عامة، و�خليار �لثاين �نعقاد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني خارج ر�م �هلل، 

ليتمكن �جلميع من �مل�صاركة، و�خليار �لثالث هو �إمكانية عقد �ملوؤمتر �لوطني �لفل�صطيني يف 

�لقاهرة، �أما �خليار �لر�بع فهو �أن توؤلف حكومة وحدة وطنية فل�صطينية“. وك�صف هنية عن 

�أن “و��صنطن حاولت �الت�صال بحركة حما�ص ونحن رف�صنا“، م�صدد�ً على رف�ص حما�ص �أي 

14
�ت�صاالت �رشية مع �الإد�رة �الأمريكية.

�ل�صيا�صي  	 مكتبها  رئي�ص  برئا�صة  �حلركة،  وفد  زيارة  تفا�صيل  حما�ص  حركة  ك�صفت 

�لرو�صية مو�صكو ولقائه بوزير �خلارجية �صريجي الفروف،  �لعا�صمة  �إىل  �إ�صماعيل هنية، 

�حلركة  قيادة  من  ووفد  هنية  �إن  �صحفي،  بيان  يف  �حلركة،  وقالت  �آخرين.  وم�صوؤولني 

�خلارج �إقليم  يف  �حلركة  ورئي�ص  �لعاروري،  �صالح  �حلركة  رئي�ص  نائب  من  كالً   �صمّ 

�لعا�صمة  �إىل  و�صلو�  مرزوق؛  �أبو  مو�صى  �لدولية  �لعالقات  مكتب  ورئي�ص  �صالح،  ماهر 

15
�لرو�صية مو�صكو، �الأحد 2020/3/1، يف �إطار زيارة ت�صتغرق عدة �أيام.
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�الأق�صى  	 �مل�صجد  �قتحم  �الحتالل  �إن  �لفل�صطينية  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  قالت 

2020، وو��صل �العتد�ء ومالحقة �مل�صلني خالل �صالة فجر  20 مرة خالل �صباط/ فب�ير 
16

�جلُمع، بينما منع رفع �الأذ�ن يف �مل�صجد �الإبر�هيمي 49 وقتاً، خالل �صباط/ فب�ير 2020.

�لتي  	 �العتقال  حاالت  �أن  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاأن  لدر��صات  �لقد�ص  مركز  ذكر 

�صباط/  خالل  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  مناطق  خمتلف  يف  �الحتالل  جي�ص  نفذها 

�أعدها  �إح�صائية  در��صة  يف  جاء  ما  وفق  �ملركز  و�أو�صح  حالة.   352 بلغت   ،2020 فب�ير 

ت�صدرت  �لقد�ص  مدينة  و�أن  �صيد�ت،  و10  طفالً   52 طالت  �العتقاالت  �أن  �خل�صو�ص،  بهذ� 

2020 فب�ير  �صباط/  يف  و��صعة  �عتقالية  حمالت  �الحتالل  فيها  نّفذ  �لتي  �ملناطق   قائمة 

17
بـ 101 معتقل.

�الأونرو�، من مغبة عدم �حل�صول على  	 �الإعالمي لوكالة  �مل�صت�صار  �أبو ح�صنة،  حذّر عدنان 

على  �صلباً  �صينعك�ص  ذلك  كون  �ملقبلة،  �لقليلة  �لفرتة  خالل  �ملانحني،  من  �لالزم  �لتمويل 

�إ�صافية من �لدول  �أمو�ل  �أن عدم �حل�صول على  �أبو ح�صنة  عمل هذه �ملنظمة �لدولية. و�أكد 

�لكبري  �ملايل  �لعجز  ب�صبب  �لبديلة“،  “�خلطة  تطبيق  نحو  للذهاب  باالأونرو�  �صيدفع  �ملانحة 

قلة  ب�صبب   ،1949 �صنة  تاأ�صي�صها  منذ  عا�صته  �أن  ي�صبق  ومل  �ملنظمة،  هذه  تو�جهه  �لذي 

قدرها  2020 ل�صنة  ميز�نية  و�صعت  منظمته  �أن  �إىل  �لنظر  ح�صنة  �أبو  ولفت  �ملانحني.   �أمو�ل 

18
1.4 مليار دوالر، و�صل منها عملياً حتى �للحظة 125 مليون دوالر.

ر�أى جو بايدن Joe Biden، �ملر�صح �ملحتمل للرئا�صة �الأمريكية، يف خطاب عب تقنية �لد�ئرة  	

�لعامة  �ل�صوؤون  جلنة  �أمام   ،Video Conference كونفرن�ص  فيديو  �ملغلقة  �لتلفزيونية 

�الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية )�أيباك(، �أن “روؤية تر�مب لل�صالم ما هي �إال حيلة �صيا�صية بهلو�نية 

للتو�صل معاً  �لعمل  �إال  و�الإ�رش�ئيليني  للفل�صطينيني  بديالً  هناك  لي�ص  �أن  حيث   رخي�صة، 

19
�إىل حّل“.

جلنة  	 موؤمتر  يف  �ألقاها  كلمة  خالل   ،Ivan Duque دوكي  �إيفان  �لكولومبي  �لرئي�ص  �أعلن 

جتاري  مكتب  فتح  نيته  عن  و��صنطن،  يف  )�أيباك(  �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون 

خمت�ص باالبتكار �القت�صادي يف �لقد�ص. مو�صحاً �أن �لهدف من ذلك �لتو�صل التفاقية جتارة 

20
حرة مع “�إ�رش�ئيل“، و�لتوقيع على �تفاقية لدعم �ملبادر�ت �لتجارية وتنويع �ل�صادر�ت.

قال �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، عند خروجه من �صندوق �القرت�ع بالقرب من بيته  	

�حتفالياً.  مهرجاناً  تكون  �لديوقر�طية  �لدول  يف  عموماً  “�النتخابات  �إن  �لقد�ص:  غربي  يف 
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بل  باحلزن،  ثقيل  �صعور  لدّي  �ملرة.  هذه  �حتفالية  �أجو�ء  باأي  �أ�صعر  ال  لالأ�صف،  ولكنني 

باخلجل. فنحن ال ن�صتحق �لتعامل معنا بهذ� �ل�صكل“. و�أ�صاف ريفلني قائالً: “فهذه هي �ملرة 

�لثالثة �لتي نذهب فيها �إىل �النتخابات يف غ�صون 11 �صهر�ً، من دون حاجة، الأ�صباب و�هية... 

21
لقد جرت �ملعركة �النتخابية هذه �ملرة يف �أجو�ء رهيبة. تدهورنا فيها �إىل حّد �لقذ�رة“.

الثالثاء، 2020/3/3

�إن نتائج �النتخابات  	 �أبو ردينة  �لفل�صطينية نبيل  �ل�صلطة  �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة  قال 

للتعامل  م�صتعدون  “�إننا  له:  ت�رشيح  يف  ردينة  �أبو  و�أ�صاف  د�خلي.  �صاأن  هي  �الإ�رش�ئيلية 

قر�ر�ت  على  �لقائم  و�ل�صامل،  �لعادل  لل�صالم  بالو�صول  تلتزم  �إ�رش�ئيلية  حكومة  �أي  مع 

 �ل�رشعية �لدولية، الإقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية على حدود

22
�لعام 1967“.

قال �إ�صماعيل هنية، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �إنه عر�ص على �جلانب �لرو�صي  	

لقناة  هنية  و�أكد  �هلل.  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  �إىل  لنقلها  للم�صاحلة  خيار�ت  �أربعة 

�رشورة  �لفل�صطينية  �لوحدة  �إن  �لقول،  ق�صارى  برنامج  عب   ،)RT تي  )�آر  �ليوم  رو�صيا 

�أن �حل�صار على غزة غري قانوين، و“�إ�رش�ئيل“ �إىل  �لقرن“، م�صري�ً  “�صفقة   ملحة ملو�جهة 

بجر�ئم  تقوم  “�إ�رش�ئيل“  �أن  مو�صحاً  �التفاقيات،  بتنفيذ  جادة  وغري  بالعدو�ن،  تبادر 

م�رش  مع  �لعالقة  �أن  على  هنية  و�صدّد  للمحاكمة.  عنها  �مل�صوؤولني  تقدمي  ويجب  حرب، 

23
ركن متني ويجب �ملحافظة عليها.

جدّد �أفيجدور ليبمان، زعيم حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“، �رشوط حزبه لالن�صمام الأي حكومة  	

مقبلة يف “�إ�رش�ئيل“، وهي ذ�تها �لتي ��صتخدمها يف �جلوالت �الأخرية من �النتخابات. وقال 

نتنياهو،  بنيامني  بقيادة  حلكومة  ين�صمّ  لن  حزبه  �إن  تويرت،  عب  له  تغريدة  يف  ليبمان، 

Shas ويهود �لتور�ة )يهدوت هتور�ة(  Haredim �ملتطرفة �صا�ص  �أن �أحز�ب �حلريدمي  طاملا 

United Torah Judaism، م�صاركة يف تلك �حلكومة. و�أكد ليبمان على �أن حزبه لن ي�صمح 
24

�أي�صاً باأن تكون هناك �نتخابات ر�بعة.

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم �إن هوية �أي حكومة �إ�رش�ئيلية قادمة لن تغرّي  	

�مل�صار  توؤثر يف  �حتاللياً يجب مقاومته، ولن  �ملحتل، و�عتباره كياناً  �ل�رش�ع مع  من طبيعة 

25
�لن�صايل و�لكفاحي ل�صعبنا حتى دحر هذ� �الحتالل.
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ملعهد  	 وفقاً   ،%64.8 �لعربية  �لبلد�ت  يف  �لكني�صت  �نتخابات  يف  �لت�صويت  ن�صبة  بلغت 

��صتطالعات �صتاتنت Statnet Institute، و�رتفعت بذلك عن ن�صبة �لت�صويت يف �النتخابات 

�ل�صابقة، يف �أيلول/ �صبتمب 2020، و�لتي بلغت 59.3%. ويتّم �حت�صاب هذه �لن�صب مبوجب 

26
نتائج �لت�صويت يف 144 بلدة عربية، وال ت�صمل �ملدن �ملختلطة.

دوالر  	 مليار   2.4 بقيمة  حمتملة  �أ�صلحة  �صفقة  على  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �صادقت 

 ،KC–46 لـ“�إ�رش�ئيل“، ت�صمل ما ي�صل �إىل ثماين طائر�ت حربية من طر�ز كيه �صي-46 �أو

لنقل  �صممت  �حلربية،   Boeing بوينغ  نوع  من  طائرة  وهي  معد�ت،  من  بها  يت�صل  وما 

27
�ملعد�ت �لع�صكرية، ولعمليات �لتزويد بالوقود جو�ً.

االأربعاء، 2020/3/4

من  	  %99 وفرز  �ملزدوجة،  �ملغلفات  فرز  بدء  بعد   23 �لـ  �لكني�صت  �نتخابات  نتائج  �أظهرت 

الفان(،  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  على  متقدماً  �لليكود،  حزب  ت�صدّر  �الأ�صو�ت،  جممل 

بفارق 3 مقاعد برملانية، فيما يتفوق مع�صكر �أحز�ب �ليمني بو�قع 58 مقعد�ً. ووفقاً للنتائج، 

مقعد�ً،   36 على  �لليكود  ح�صل  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  عنها  �أعلنت  �لتي 

و�صا�ص مقعد�ً،   15 �مل�صرتكة  و�لقائمة  مقعد�ً،   33 الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق   وحتالف 

- “�لعمل  وحتالف  مقاعد،   7 هتور�ة  ويهدوت  مقاعد،   7 بيتنا“  و“�إ�رش�ئيل  مقاعد،   9 
28

جي�رش – مريت�ص Labor–Gesher–Meretz“ 7 مقاعد، و“�إىل �ليمني Yemina“ 6 مقاعد.

مببنى  	 �صحفي  موؤمتر  يف  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  هنية،  �إ�صماعيل  قال 

“نحن تو�جدنا يف   :“Rossiya Segodnya “رو�صيا �صيغودنيا  �لدولية  �الإعالمية  �ملجموعة 

قر�ر  �أي  �أو  �صيا�صة  �أي  توجد  وال  نن�صاه،  �أن  يكن  ال  تاريخ  وهذ�  �صنو�ت   10 ملدة  �صورية 

لدى حركة حما�ص لالنخر�ط يف �مل�صاألة �ل�صورية، وحما�ص خرجت من �صورية ومل تبَق لها 

 �أي ذيول يف �صورية، و�أنفي كلياً وجود �أي مقاتلني �أو �صهد�ء حلما�ص يف �إدلب، �أو قبل �إدلب،

29
�أو يف �لثورة �ل�صورية“. كما �أكد هنية �أن حما�ص مع وحدة �الأر��صي �ل�صورية.

تدخل  	 حمجبة  �مر�أة  �أول  وهي  �خلطيب،  �إيان  �ملُنتخبة  �لعربية  �لكني�صت  ع�صو  وجّهت 

يف  �لعرب  �صّد  وعن�رشية“  حتري�صاً  “كفاك  بالقول،  نتنياهو  بنيامني  �إىل  ر�صالة  �لكني�صت، 

�أن  نتنياهو  “على  �خلطيب:  وقالت  حقوقهم“.  “�صينتزعون  �أنهم  �إىل  م�صرية  “�إ�رش�ئيل“، 
30

يدرك، �أننا ل�صنا خمزن �أ�صو�ت بل مر�بطني“.
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�أن �صهر �صباط/  	 بيّنت معطيات ن�رشتها �لد�ئرة �الإعالمية حلركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، 

وم�صتوطنيه.  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �عتد�ء�ت  يف  كبري�ً  ت�صاعد�ً  �صهد  قد   2020 فب�ير 

��صت�صهاد  �أبرزها  �نتهاكاً،   2,869 و�مل�صتوطنني  �الحتالل  قو�ت  �رتكاب  �لتقرير  ور�صد 

حالة   436 باأن  �لتقرير  و�أفاد  �إ�رش�ئيلي.  بر�صا�ص   600 من  �أكرث  و�إ�صابة  فل�صطينيني،   7

�ملحتلتني،  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف  حمررون،  و�أ�رشى  ون�صاء،  �أطفال،  بينها  �عتقال، 

�ل�صفة من  خمتلفة  مناطق  يف  و�ملوؤقتة  �لثابتة  �حلو�جز  عدد  وبلغ  ذ�تها.  �لفرتة  خالل   متت 

و�لقد�ص 346 حاجز�ً. وقد بلغ عدد �مل�صتوطنني �ملقتحمني للم�صجد �الأق�صى خالل 21 يوماً 

31
1,702 م�صتوطناً.

اخلمي�س، 2020/3/5

جمل�ص  	 يف  �خلارجية  جلنة  �أبلغ  كو�صرن،  جاريد  �أن   13 �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزة  قناة  ذكرت 

�لقرن“  “�صفقة  خطة  من  �إيجابية  مو�قف  تتبنى  �لعربية  �لدول  من  عدد�ً  �أن  �ل�صيوخ 

�الأمريكية. يف حني هاجم كو�صرن �الحتاد �الأوروبي، �لذي وقف �صّد �خلطة، الفتاً �لنظر �إىل 

32
�أن حماوالت مترير قر�ر يف جمل�ص �الأمن �صّدها باءت بالف�صل.

�لطو�رئ ملو�جهة  	 باإجر�ء�ت تنفيذ حالة  �لبدء  ��صتية  �لفل�صطينية حممد  �لوزر�ء  �أعلن رئي�ص 

33
فريو�ص كورونا.

تغيري  	 ال  �أنه  موؤكدًة  �الأ�صو�ت،  فرز  نهاية  عن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت 

“6 �صناديق  �أنه تبّقى  �أو �الأحز�ب. وذكرت �للجنة  بتوزيع �ملقاعد �لتي ح�صلت عليها �لُكتل 

12 �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  �أوردت  5,500 �صوت �نتخابي، بح�صب ما  �قرت�ع ��صتثنائية“ حتوي 

نتنياهو،  بنيامني  �ليمني بزعامة  ��صتقرت كتلة  �لنتائج،  �الإلكرتوين. وبح�صب  عب موقعها 

40 مقعد�ً، فيما ح�صلت  58 مقعد�ً، فيما ��صتقرّت �لكتلة �لتي ير�أ�صُها بني جانت�ص، عند  عند 

34
�لقائمة �مل�صرتكة على 15 مقعد�ً )نحو 580 �ألف �صوت(، و“�إ�رش�ئيل بيتنا“ على 7 مقاعد.

لن  	 �إنها   ،23 �لـ  �لكني�صت  �نتخابات  بعد  �الأول  �جتماعها  ختام  يف  �مل�صرتكة،  �لقائمة  قالت 

ع�صو  ينع  قانون  م�رشوع  حول  الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  مع  تتفاو�ص 

�أبي�ص �أزرق  حتالف  يثبت  �أن  قبل  بالف�صاد،  متهماً  كان  �إذ�  حكومة  ت�صكيل  من   �لكني�صت 

عبا�ص من�صور  �مل�صرتكة  يف  �لنائب  و�أو�صح  �لليكود.  عن  �الأ�صل  طبق  ن�صخة  لي�ص   �أنه 

�لقيام  الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  رئي�ص  حماولة  ترف�ص  �أنها  �لعربي“،  لـ“�لقد�ص 
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عليا  م�صالح  وتخدم  �صفحته،  لتبيي�ص  �أفعاالً  منه  وتنتظر  �مل�صرتكة،  مع  عرب“  بـ“�صلحة 

35
للمجتمع �لعربي �لفل�صطيني يف “�إ�رش�ئيل“.

�أ�رش�ر  	 حلقت  فيما  متفاوتة،  بحروق  �آخرون   58 و�أ�صيب  م�رشعهم،  فل�صطينيني   10 لقي 

مادية ج�صيمة بع�رش�ت �ملحال �لتجارية و�ملنازل، جر�ء �نفجار �صهريج وقود، و�أ�صطو�نات 

غاز مبخبز، وعدد من �ملحال �لتجارية، تبعه �ندالع حريق هائل و�صط �صوق خميم �لن�صري�ت 

جنوب مدينة غزة. ومن جهته، �أ�صدر �أمري دولة قطر متيم بن حمد �آل ثاين قر�ر�ً بتخ�صي�ص 

مبلغ 2 مليون دوالر من �أجل تعوي�ص �أ�رش�ر حادثة �حلريق، بعد �أن تو��صل رئي�ص �ملكتب 

خلّفها  �لتي  �الأ�رش�ر  ل�رشح  �حلادثة،  عقب  معه،  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي 

36
�حلريق �لو��صع.

�مل�صتجد يف مدينة  	 �إ�صابات بفريو�ص كورونا  �ل�صحة مي كيلة ت�صجيل �صبع  �أعلنت وزيرة 

37
بيت حلم. وهي �الإ�صابات �لفل�صطينية �الأوىل منذ بدء �نت�صار �لفريو�ص.

بعد حت�صري�ت ��صتمرّت الأكرث من �صتة �أ�صهر، با�رشت م�رش تنفيذ �ملرحلة �الأوىل من عملية  	

�ل�صلطات  �أن  عيان  �صهود  و�أفاد  �جلنوبية،  غزة  قطاع  حدود  على  �جلديد  جد�رها  بناء 

حفرت �أخدود�ً بعمق خم�صة �أمتار، متهيد�ً لتثبيت �جلد�ر �لذي ظهرت �أجز�ء منه فوق �صطح 

كم،  14 بطول  جد�ر  بناء  م�رش  تعتزم  �ملعلومات،  ووفق  �لقو�عد.  بناء  �كتمال  بعد   �الأر�ص 

38
كما �أن م�رشوعها هذ� ي�صتكمل �إجر�ء�ت �لق�صاء على �الأنفاق �لتي بد�أت �صنة 2014.

�أكدو�  	 قد  ُت�صّمهم،  مل  �مل�صتوى،  رفيعي  �أمريكيني  م�صوؤولني  �إن   13 �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  قالت 

عزمهم على �ملو�فقة على �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي للم�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، “خالل 

�الأبي�ص  “�لبيت  �أن  وذكرو�  �ملفاو�صات“.  طاولة  �إىل  �لفل�صطينيون  يعُد  مل  �إذ�  �أ�صهر، 

�حللول  من  �ملزيد  على  يو�فقون  “�صوف  �أنهم  ُمو�صحني  �ل�صالم“،  خطة  دفع  �صيو��صل 

39
�لو�صط؛ �إذ� عاد �لفل�صطينيون للمفاو�صات“.

اجلمعة، 2020/3/6

�ملحتلة،  	 �لغربية  �ل�صفة  يف  حما�ص  حركة  يف  �الإعالمية  للد�ئرة  دوري  تقرير  ر�صد 

�صباط/ يف  عملية   900 �إىل   ،2020 يناير  �لثاين/  كانون  يف   635 من  �ملقاومة  عمليات   �رتفاع 

�إ�رش�ئيلياً،   41 الإ�صابة  �أدت  “موؤثرة“،  كانت  عملية   73 �أن  �لتقرير  و�أو�صح   .2020 فب�ير 

�ملقاومة تنفيذ  �لتقرير  ووّثق  �إ�صابة.   11 �هلل  ر�م  ثمّ  �إ�صابة،   19 �لقد�ص  يف  �أكبها   كان 
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5 عمليات �إطالق نار، و7 عمليات طعن، و7 عمليات زرع �أو �إلقاء لعبو�ت نا�صفة، و51 عملية 
40

�إلقاء زجاجات حارقة و�ألعاب نارية، و301 مو�جهة مع �الحتالل باأ�صكال متعددة.

�عتقل جهاز �الأمن �لوقائي �لفل�صطيني �لنائب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�لقيادي يف حركة فتح  	

41
ح�صام خ�رش، بعد مد�همة منزله يف خميم بالطة �رشق مدينة نابل�ص.

�أعلن حزب �لليكود �الإ�رش�ئيلي �أنه يعتزم �اللتما�ص �إىل �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا الإلز�م جلنة  	

�النتخابات �ملركزية بفتح حما�رش �صناديق �القرت�ع �ملختلفة، بحجة ��صتباهه بوجود تزييف 

42
و�أخطاء يف عملية ت�صجيل �الأ�صو�ت.

�لفل�صطينية ب�صبب ما ي�صمى  	 �ل�صلطة  �أر��صي  �إغالق كامل على  قرّر جي�ص �الحتالل فر�ص 

43
“عيد �لبورمي Purim“ )�مل�صاخر( �ليهودي.

�أطلقت حملة “�لعودة حقي وقر�ري“، يف �إ�صطنبول، بح�صور رئي�ص جلنة فل�صطني يف �لبملان  	

�لبملان  يف  �لنيابية  فل�صطني  جلنة  ورئي�ص   ،Hasan Turan تور�ن  ح�صن  �لنائب  �لرتكي 

�ل�صلطة  و�صفري  �لزير،  ماجد  �أوروبا  فل�صطينيي  موؤمتر  ورئي�ص  �ل�صعود،  يحيى  �الأردين 

44
�لفل�صطينية يف تركيا فائد م�صطفى.

ال�صبت، 2020/3/7

مناه�ص  	 ت�رشيع  خالل  من  �النتخابات  �رشقة  يحاول  من  هناك  �إن  نتنياهو  بنيامني  قال 

للديوقر�طية، يف �إ�صارة �إىل حماولة تقدمي م�رشوع قانون ينع نتنياهو من ت�صكيل �حلكومة 

�ملقبلة يف ظّل توجيه لو�ئح �التهام �صّده. و�أكد نتنياهو �أنه �صيتم�صك بحّقه يف ت�صكيل حكومة، 

45
و�أنه لن يذهب �إىل مكان �آخر، باالإ�صارة للدعو�ت �لتي طالبته باال�صتقالة وعودته �إىل منزله.

�إجر�ء�ت  	 متار�ص  �ل�صويدية  �ل�صلطات  �إن  �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  قال 

�لبالغ على م�صري نحو �لبالد، معرباً عن قلقه  �لفل�صطينيني يف  �للجوء   متييزية بحّق طالبي 

3 �آالف طالب جلوء فل�صطيني، �صتهّدد �الإجر�ء�ت �جلديدة ب�صكل مبا�رش وجودهم يف �لبالد. 

بد�أت منذ نحو  �ل�صويدية  �ل�صلطات  �أن  بيان �صحفي،  �لدويل، يف  �ملر�صد �حلقوقي  و�أ�صاف 

ثالثة �أ�صهر حملة منّظمة تقودها د�ئرة �لهجرة �صّد طالبي �للجوء �لفل�صطينيني، �إذ تركزت 

�لقدية ملن �صارفت  �الإقامة  �أذونات  �إقامة، ومنع جتديد  �أذونات  �حلملة على رف�ص منحهم 

�أّي  باحلملة  �مل�صتهدفني  �رتكاب  �أو  منطقية،  تف�صري�ت  �أّي  �إعطاء  دون  �النتهاء،  على  �إقامته 

46
خمالفات.
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قالت وكالة �الأونرو� �إن �ل�صويد، �لتي ُتعّد ر�بع �أكب جهة مانحة للوكالة، قّدمت تبعاً بقيمة  	

47
49.9 مليون دوالر، من �أجل دعم م�صاريعها يف مناطق عملياتها �خلم�ص.

االأحد، 2020/3/8

�أي  	 بدعم  و�صهره،  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  كو�صرن،  جاريد  هدد 

�ل�صلطة قيادة  تو�فق  مل  حال  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف  مناطق  ب�صّم  “�إ�رش�ئيل“  تتخذه   قر�ر 

48
�لفل�صطينية على ��صتئناف �ملفاو�صات مع تل �أبيب ��صتناد�ً �إىل خطة “�صفقة �لقرن“.

قالت جلنة �أهايل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة �إن �صهر �صباط/ فب�ير 2020  	

�صهد �رتكاب �أجهزة �ل�صلطة 483 �نتهاكاً، �صملت عمليات قتل، و�عتقال، وتعذيب، ومنع من 

�ل�صفر، و�العتد�ء على �أهايل �ملعتقلني، و124 �نتهاكاً الأ�رشى حمررين من �صجون �الحتالل، 

49
و87 �نتهاكاً �صّد معتقلني �صيا�صيني �صابقني.

على  	 �حتجزتهم  قد  كانت  وفل�صطينيني  الأردنيني  حماكمة  جل�صة  �ل�صعودية  �ل�صلطات  بد�أت 

ن�صطاء  بح�صب  �ملحاكمة،  و�صت�صتمر  �لفل�صطينية.  و�لق�صية  �ملقاومة  مع  تعاطفهم  خلفية 

�ملتحدث  قال  جهته،  ومن  �ملعتقلني.  من  �لكبري  للعدد  نظر�ً  �أيام  �أربعة  موقوفني،  وذوي 

�أن تو��صل  “من �ملوؤ�صف  �إنه  �لر�صمي با�صم حركة حما�ص حازم قا�صم، لوكالة �الأنا�صول، 

�ل�صلطات �ل�صعودية �عتقال قياد�ت فل�صطينية وتقدمهم للمحاكمة“. و�أ�صاف قا�صم: “حما�ص 

ت�صتنكر هذ� �ل�صلوك وتدعو �إىل �الإ�رش�ع باالإفر�ج عن هوؤالء �ملعتقلني“. وتابع قائالً: “ال يعقل 

ودعم  �لفل�صطينية  للق�صية  بالعمل  تتعلق  بتهم  عربية  دول  يف  فل�صطينية  قياد�ت  حتاكم  �أن 

50
ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني �مل�رشوع“.

حزب  	 رئي�ص  �رشوط  على  الفان(،  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  رئي�ص  جانت�ص،  بني  و�فق 

ت�صكيل  يتيح  ��صرت�تيجي  حتالف  يف  معه  للدخول  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل 
حكومة من دون رئي�ص �لوزر�ء، بنيامني نتنياهو. وتتلّخ�ص �ل�رشوط، بالتعهد بتعديل قانون 

�ملتدينني  �ليهود  �ل�صبان  ويلزم  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  طرحه  �لذي  �الأ�صلي،  بن�صه  �لتجنيد 

�ل�صبت  �أيام  �لعامة  �ملو��صالت  وت�صيري  �لتجارية،  �ملحال  �إغالق  قانون  و�إلغاء  بالتجنيد، 

�لتيار�ت  لليهود من  �ملدين للجميع، و�ل�صماح  �لزو�ج  �ملحلية، و�إتاحة  �ل�صلطة  مبوجب قر�ر 

غري �الأرثوذك�صية بال�صالة يف حائط �لب�ق وتخ�صي�ص م�صاحة لهم، باالإ�صافة �إىل رفع �حلّد 

51
�الأدنى لالأجور جلميع �ملتقاعدين.
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�لعامة  	 �الإذ�عة  معه  �أجرتها  مقابلة  يف  كات�ص،  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  �دعى 

عن  يتحدث  جانت�ص  بني  “�صمعنا  �أنه  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة  �الإ�رش�ئيلية 

ت�صكيل حكومة �أقلية بدعم �أع�صاء �لقائمة �مل�صرتكة. مل يحدث �أمر�ً كهذ�، وال حتى يف والية 

“خرجو� �صدّ قر�ر جامعة �لدول �لعربية  ر�بني“، م�صري�ً �إىل �أن �أع�صاء �لقائمة �مل�صرتكة قد 

خمربني  موؤيدو  �أو  بدالت  يرتدون  خمربون  �إنهم  �إرهابية.  كمنظمة  �هلل  بحزب  باالعرت�ف 

52
يرتدون بدالت“.

قالت وز�رة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �لفل�صطينية، يف تقرير �أ�صدرته مبنا�صبة يوم �ملر�أة  	

ظروف  يف  فل�صطينية  �مر�أة  �ألف   16 من  �أكرث   1967 �لعام  منذ  �عتقل  “�الحتالل  �إن  �لعاملي، 

فيتعر�صن  و�لنف�صي،  �جل�صدي  �لتعذيب  �أنو�ع  و�أب�صع  �أق�صى  بحقهن  يار�ص  حيث  �صيئة، 

العتد�ء�ت وح�صية �صو�ء باالإيذ�ء �للفظي �خلاد�ص للحياء، �أو �العتد�ء �جل�صدي من �ل�صجينات 

باب  �صوى  �جلنائيات  ق�صم  عن  يف�صلهن  “ال  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �الإ�رش�ئيليات“،  �جلنائيات 

بال�صتيكي، حيث ت�صطر �الأ�صري�ت ل�صماع �ل�صتائم �لبذيئة، و�ل�رش�خ �ملزعج، و�لّطرق على 

53
�الأبو�ب و�لنو�فذ“.

االإثنني، 2020/3/9

و�فق وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت على م�رشوع �صّق طريق خا�صة للفل�صطينيني،  	

تو�صل بني عدة قرى عربية تقع حول �لقد�ص، عب طريق قرية �لزعيم �لفل�صطينية �ملحاذية 

هذ�  �إن  بينيت  وقال  �إي1.  م�رشوع  �صمن  الحقاً  �صتتو�صع  �لتي  �أدوميم،  معاليه  مل�صتعمرة 

54
�صوف ي�صمح لـ“�إ�رش�ئيل“ ببناء مزيد من �مل�صتعمر�ت من دون �أي �إزعاج.

�ل�صلطات  	 مع  تن�ّصق  �لفل�صطينية  �حلكومة  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

جتهيز  من  �النتهاء  عن  معلناً  كورونا،  فريو�ص  �نت�صار  مكافحة  ب�صاأن  و�مل�رشية  �الأردنية 

55
م�صت�صفى جديد جمهز ب�صكل كامل يف بيت حلم للتعامل مع �حلاالت �مل�صابة.

نتنياهو،  	 بنيامني  �لوزر�ء،  رئي�ص  لطلب  �ال�صتجابة  رف�صت  �أنها  �الإ�رش�ئيلية  �لنيابة  �أعلنت 

�لطلب  لهذ�  مبٍر  �أي  يوجد  ال  �إنه  وقالت  يوماً،   45 ملدة  حماكمته  �فتتاح  تاأجيل  �ملحكمة  من 

�صوى �ملماطلة. و�أبلغت �لنيابة �ملحكمة �ملركزية يف �لقد�ص �أنها ت�رش على عقد �جلل�صة �الأوىل 

56
يف موعدها �ملقرر �لثالثاء 2020/3/17.
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قّدم  	 ثاين،  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  قطر  دولة  �أمري  �أن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  �أعلنت 

م�صاعدة طبية عاجلة لل�صلطة �لفل�صطينية، ملو�جهة فريو�ص كورونا، بقيمة 10 ماليني دوالر، 

57
على �صكل معد�ت و�أجهزة طبية.

�نطلقت  	 �ل�صهيوين“،   ]Apartheid[ و�الأبارتهايد  �ال�صتعمار  مقاومة  “�أ�صبوع  �صعار  حتت 

فيها  ي�صارك   ،2020/3/14 �إىل  ت�صتمر  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ملنا�رشة  حمالت  تون�ص  يف 

حما�رشون تون�صيون وفل�صطينيون، مل�صاندة �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني حتديد�ً �صّد خطة 

58
“�صفقة �لقرن“.

	  Stockholm International Peace �ل�صالم  الأبحاث  �لدويل  �صتوكهومل  معهد  ن�رش 

Research Institute (SIPRI) تقرير�ً قال فيه، �إن �لطلب على �الأ�صلحة يف �ل�رشق �الأو�صط 

�أ�صبحت  �لتقرير،  2015-2019. وح�صب معطيات  �لفرتة  61% يف  بلغ  �زد�د مبعدل �صخم 

“�إ�رش�ئيل“ حتتل �الآن �ملرتبة �لثانية بعد كوريا �جلنوبية من حيث �لتو�صع �ل�صخم ل�صادر�ت 
�الأ�صلحة، �إذ �صجلت �صناعة �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صنو�ت �الأخرية طفرة غري م�صبوقة؛ 

59
بزيادة بلغت %77.

الثالثاء، 2020/3/10

�الأحز�ب  	 من  مدعومة  حكومة  ت�صكيل  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  ر�أى 

60
�لعربية “كارثة الإ�رش�ئيل“. جاء ذلك يف مقطع متلفز ن�رشه نتنياهو عب �صفحته على تويرت.

�لفل�صطينيني  	 من  عدد  �عتقال  على  �ل�صعودية  �إقد�م  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  د�نت 

“دعم �الإرهاب“. ور�أت �جلبهة، يف بيان  �أر��صيها، وتقديهم للمحاكمة بتهمة  �ملقيمني على 

لها، �أن توجيه هكذ� تهمة لفل�صطينيني يقّدمون �لدعم للمقاومة �لفل�صطينية “فيه تنٍب للموقف 

61
�الإ�رش�ئيلي �لذي يعتب �ملقاومة �لفل�صطينية �إرهاباً“.

�لدفاع  	 حمامي  طلب  ورف�صت  �لعامة،  �لنيابة  موقف  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �ملحكمة  قبلت 

�لثالث،  �لف�صاد  �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، بتاأجيل بدء حماكمته بتهم  عن رئي�ص 

62
و�أكدت �أن �ملحكمة �صتعقد �جلل�صة �الأوىل للنظر يف الئحة �التهام �صّد نتنياهو يف موعدها.

ونادي  	 و�ملحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  )هيئة  �الإن�صان  وحقوق  �الأ�رشى  موؤ�ص�صات  �أفادت 

ورقة  �صمن  �الإن�صان(؛  وحقوق  �الأ�صري  لرعاية  �ل�صمري  وموؤ�ص�صة  �لفل�صطيني،  �الأ�صري 
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�لفل�صطينية  �الأر��صي  471 فل�صطينياً من  �أن قو�ت �الحتالل، �عتقلت  حقائق �صدرت عنها، 

63
�ملحتلة �صنة 1967، خالل �صباط/ فب�ير 2020، بينهم 95 طفالً، ومن �لن�صاء 11.

مل  	 �أوروبية،  و�أخرى  عربية  ودولة  “�إ�رش�ئيل“  بلجود  كمال  �جلز�ئري  �لد�خلية  وزير  �تهم 

ي�صميهما، بدعم عنا�رش “حملية“ هدفها هدم �لبالد و�لرجوع بها �إىل �صنو�ت �لعنف �مل�صلح. 

وقال مو�صحاً: “بع�ص �لعنا�رش تريد تهدمي ما و�صل �إليه �حلر�ك، بخروجهم )للتظاهر( كل 

64
يوم جمعة و�لثالثاء، و�ليوم يتكلمون عن �أيام �أخرى، ملاذ�؟“.

االأربعاء، 2020/3/11

�رشقي  	 �صكان  عن  “�لفل�صطيني“  �صفة  �الأمريكية  وز�رة �خلارجية  عن  �صدر  تقرير  �أ�صقط 

حقوق  حول  �الأمريكية  �خلارجية  عن  �صنوياً  ي�صدر  �لذي  �لتقرير،  و�صّدد  �ملحتلة.  �لقد�ص 

�الإن�صان حول �لعامل، �أن �لفل�صطينيني يف �رشقي �لقد�ص هم “�صكان غري �إ�رش�ئيليني يعي�صون 

وو�صفته  �الأمريكي،  �لتقرير  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  رف�صت  جهتها،  ومن  �لقد�ص“.  يف 

�ل�صعب  �ل�رشعية الأحد، ولن تغري تاريخ  �لتاريخ، و�حلقيقة لن تعطي  باأنه حماولة لتزييف 

65
�لفل�صطيني �ملقد�صي.

ن�رشة  	 تناولته  �لذي  �خلب  عريقات،  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  نفى 

 ،“]The New York Times[ قد�ص 24“، و“�ملن�صوب كذباً وتلفيقاً ل�صحيفة نيويورك تايز“
66

حول وجود �ت�صاالت مبا�رشة مع �الإد�رة �الأمريكية.

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص ورئي�ص مكتب �لعالقات �لوطنية ح�صام بدر�ن  	 قال ع�صو �ملكتب 

��صرت�طات  �أي  وجود  عدم  من  بالرغم  غزة،  لقطاع  وفدها  �إر�صال  يف  متاطل  فتح  حركة  �إن 

بادر �صخ�صياً  �أنه  بدر�ن، يف حديث �صحفي،  و�أ�صاف  �لزيارة.  ب�صاأن هذه  من قبل حما�ص 

بالتو��صل مع عز�م �الأحمد عقب �الإعالن عن “�صفقة �لقرن“، و�أبدى مو�فقة غري م�رشوطة 

ملجيء وفد من فتح. و�أو�صح بدر�ن �أن حركة فتح �أ�رّشت �أن يكون �للقاء بيننا وبينهم فقط، 

67
ونحن �أردنا �أن تكون هناك لقاء�ت جتمع �لف�صائل �لفل�صطينية كافة.

دعا �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، مع ت�صلّمه �لنتائج �لر�صمية لالنتخابات �الإ�رش�ئيلية،  	

جانت�ص  بني  بني  �لتناوب  �أ�صا�ص  على  وطنية  وحدة  حكومة  بت�صكيل  ملقرتحه  �لعودة  �إىل 

68
وبنيامني نتنياهو.
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�أعلنت �رشكة �لطري�ن �ملدين �الإ�رش�ئيلية “�إلعال El Al“ عن ت�رشيح 4 �آالف موظف تابعني  	

69
لها ب�صبب وقف �لرحالت �جلوية بفعل �نت�صار فريو�ص كورونا، �صمن �إجازة بدون ر�تب.

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �أن حكومته �صتخ�ص�ص 10 مليار�ت �صيكل  	

2.8 مليار دوالر �أمريكي( لدعم �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي، بعد تف�صي فريو�ص  �إ�رش�ئيلي )نحو 

70
كورونا.

جددت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية بقطاع غزة تاأكيدها خلو قطاع غزة من فريو�ص كورونا.  	

و�لتي  �لعائدين،  للمعتمرين  �أجريت  �لتي  �ملخبية  �لفحو�صات  نتائج  ظهور  بعد  ذلك  وجاء 

71
كانت �صلبية.

اخلمي�س، 2020/3/12

�أجرى بنيامني نتنياهو �ت�صاالً هاتفياً مع بني جانت�ص، لبحث �إمكانية ت�صكيل حكومة طو�رئ  	

وطنية يف ظلّ �نت�صار فريو�ص كورونا. وبح�صب موقع يديعوت �أحرونوت، فاإنه مل ي�صدر �أي 

72
بيانات حول نتائج ذلك �الت�صال من �أي جهة كانت.

�رتفع عدد �مل�صابني بفريو�ص كورونا يف “�إ�رش�ئيل“ �إىل 109 حاالت، يف وقت �أعلن فيها رئي�ص  	

73
�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو عن تعطيل �لدر��صة يف �ملد�ر�ص و�جلامعات.

يف  	 �الأ�رشى  بني  كورونا  بفريو�ص  �إ�صابات  ال  �أنه  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أكدت 

74
معتقالت �الحتالل.

اجلمعة، 2020/3/13

مركبتهم 	 �إ�صابة  بعد  باأعجوبة  �ملوت  من  جنو�  م�صتوطنني  �أن  �لعبي   0404 موقع   قال 

�هلل.  ر�م  غربي  مرورها  خالل  وذلك  �لفر�ر،  من  متكنو�  م�صلحون  �أطلقها  ر�صا�صة   12 بـ 

و�أ�صار �ملوقع �أن قو�ت �الحتالل و�صلت �إىل مكان �حلادث، ونقلت �إ�صابة و�حدة بحالة “هلع“ 

جر�ء �حلادث. و�أغلقت قو�ت �الحتالل �ملنطقة، و�رشعت بحملة تفتي�ص يف حماولة للو�صول 

�لعبية،  �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع  قال  �صابق  وقت  ويف  �لفاعلني.  �إىل 

�إن م�صتوطناً �أ�صيب بجر�ح جر�ء �إلقاء �حلجارة على �صيارته خالل مروره قرب دير قدي�ص 

75
غرب ر�م �هلل.

“�أن ت�صارك فيها كل  	 “حكومة طو�رئ وطنية“، هو  و�صع بني جانت�ص �رشطاً على ت�صكيل 

76
كتل �لبيت“، ويق�صد كل �لكتل �لبملانية مبا فيها �لقائمة �مل�صرتكة لالأحز�ب �لعربية.
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�إدل�صتاين  	 �إىل رئي�ص �لكني�صت يويل  �أبي�ص )كاحول الفان( ر�صالة  �أزرق  بعثت كتلة حتالف 

�الإثنني  يوم  للكني�صت،  �لعامة  �لهيئة  يف  ت�صويت  �إجر�ء  فيها  طلبت   ،Yuli Edelstein
77

2020/3/16، من �أجل �نتخاب رئي�ص جديد للكني�صت.

�صيكور�صكي  	 �رشكة  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  �تهم  لالإعالم،  ت�رشيبه  مّت  د�خلي  تقرير  يف 

�لتي   ،Yasur ي�صعور  طائر�ت  يف  خطري“  “خلل  عن  معلومات  باإخفاء  �الأمريكية   Sikorsky

�لطائر�ت �خلدمة  �لنوع من  �لطائرة و�صقوطها. ودخل هذ�  تنتجها، يت�صبب يف �حرت�ق هذه 

�لفعلية يف �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي �صنة 1969، ومن �ملخطط �أن يبقى حتى �صنة 2025. ومع 

خالل  �أو  حربية،  عمليات  خالل  قاتلة،  حتطم  حادثة   13 عن  يقل  ال  ملا  تعر�صت  فقد  ذلك، 

تدريبات، �أو حتى خالل هبوط عادي؛ ما جعل كثري�ً من �ملر�قبني يطالبون �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

78
بالكّف عن ��صتخد�مها.

لالأنا�صول،  	 حديث  يف  �صمايل،  ماتيا�ص  غزة  قطاع  يف  �الأونرو�  وكالة  عمليات  مدير  و�صف 

لهذه  �لعجز  �إجمايل  �أن  مو�صحاً  بـ“�الأ�صو�أ “،  �لوكالة  منها  تعاين  �لتي  �حلالية  �ملالية  �الأزمة 

موؤكد�ً  للوكالة.  �ل�صنوية  �ملو�زنة  هي  مليار   1.4 �أ�صل  من  دوالر،  مليار  بنحو  يقّدر  �ل�صنة، 

��صتمر�ر  حال  ويف   ،2020 �أبريل  ني�صان/  حتى  �الأ�صا�صية  �خلدمات  تقدمي  يف  �ال�صتمر�ر 

بعد  يتخذو�  مل  �أنهم  �إىل  �لنظر  الفتاً  �صعبة،  قر�ر�ت  التخاذ  ي�صطرون  قد  فاإنهم  �الأزمة، 

79
قر�ر�ً بتقلي�ص �خلدمات.

طالب رئي�ص حزب �لقو�ت �للبنانية، �صمري جعجع، �صمن �إجر�ء�ت �قرتحها ملحا�رشة وباء  	

كورونا �لعاملي بلبنان، بفر�ص ح�صار على �ملخيمات �لفل�صطينية ومنع �لالجئني �لفل�صطينيني 

من �لدخول و�خلروج منها، على �أن تتدبر �لدولة تاأمني ما يحتاجونه من م�صتلزمات ونحوها. 

80
وقد القت دعوته، رف�صاً و�صجباً من لدن موؤ�ص�صات حقوقية ون�صطاء تو��صل �جتماعي.

ال�صبت، 2020/3/14

يف 	 و�لف�صل  �ل�صّم  خمططات  وترية  بت�صعيد  “�إ�رش�ئيل“  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   �تهمت 

بفريو�ص  �لعامل  �ن�صغال  م�صتغلة  عن�رشي،  ف�صل  نظام  بناء  طريق  عن  �لغربية،  �ل�صفة 

كورونا. و�أر�صل �ملندوب �لد�ئم لدولة فل�صطني لدى �الأمم �ملتحدة، �ل�صفري ريا�ص من�صور، 

لهذ� �الأمن  جمل�ص  ورئي�ص  �ملتحدة،  لالأمم  �لعام  �الأمني  من  كل  �إىل  متطابقة  ر�صائل   ثالث 

�ل�صهر )�ل�صني(، ورئي�ص �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، حول ��صتمر�ر تدهور �لو�صع على 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص، وتفاقم �الأو�صاع ب�صكل 
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�إىل  �إ�صافة  و�ال�صتعمار،  �ل�صّم  خمططات  وترية  بت�صعيد  “�إ�رش�ئيل“  لقيام  نظر�ً  خطري، 

81
�عتد�ء�تها وخطاباتها �لتحري�صية �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني.

طالب رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية �لفل�صطيني حكومة �الحتالل باالإفر�ج �لفوري عن جميع  	

�الأ�رشى، خ�صو�صاً �ملر�صى و�لذين يعانون من �أمر��ص مزمنة، حفاظاً على �أرو�حهم يف ظّل 

82
تف�صي فريو�ص كورونا يف “�إ�رش�ئيل“.

“�إن  	 قال �لقيادي يف حركة حما�ص ر�أفت مرّة، يف ت�رشيح �صحفي عب �صفحته على تويرت: 

دعوة جعجع غري جمدية وتتنافى مع �لقو�عد �الإن�صانية و�لقانونية“، م�صتطرد�ً: “كان �الأوىل 

ع�صو  �صجب  كما  م�صوؤولياتهما“.  لتحمل  �ملتحدة  و�الأمم  �للبنانية  �حلكومة  دعوة  بجعجع 

فر�ص  جعجع  طلب  خالد،  تي�صري  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

رئي�ص  �قرت�حات  �أن  �إىل  �لنظر  خالد  لفت  له،  بيان  ويف  �لفل�صطينية.  �ملخيمات  على  ح�صار 

ومرفو�صة“.  “عن�رشية  لبنان  يف  �لعاملي  كورونا  وباء  ملحا�رشة  �للبنانية  �لقو�ت  حزب 

�لعامة �لقيادة   - فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  باجلبهة  �الإعالم  م�صوؤول  ��صتنكر   بدوره، 

83
�أنور رجا، كالم جعجع ب�صاأن عزل خميمات لبنان.

االأحد، 2020/3/15

رف�ص رئي�ص �لكني�صت يويل �إدل�صتاين، يف بيان �صدر عنه، م�صاعي كتلة حتالف �أزرق �أبي�ص  	

للكني�صت،  �لعامة  �لهيئة  الجتماع  �لدعوة  عن  بامتناعه  وهدد  ال�صتبد�له،  الفان(  )كاحول 

تتطلب  �إ�رش�ئيل  لدولة  �ل�صاعة  “مقت�صيات  وقال:  �ملنظمة،  �للجنة  ت�صكيل  على  للم�صادقة 

ت�صكيل حكومة وحدة و��صعة. �حلاجة ملثل هذه �حلكومة لي�صت فقط ب�صبب �أزمة كورونا. لقد 

ولدت قبل وقت طويل من تف�صي �لفريو�ص. لكن �حل�صابات �لفئوية �ل�صغرية تغلبت مر�ر�ً 

84
على �العتبار�ت �لوطنية“.

�ل�صورى  	 جمل�ص  رئي�ص  بحر،  �أحمد  باالإنابة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  دعا 

�ل�صعودي عبد �هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ، �لتدخل �لعاجل لرفع �لظلم على �ملعتقلني 

��صتهجانه  عن  له،  ت�رشيح  يف  بحر،  و�أعرب  عنهم.  و�الإفر�ج  �ل�صعودية  يف  �لفل�صطينيني 

و��صتنكاره �ل�صديد ملا يرد من �أنباء حول حماكمة �ل�صعودية للع�رش�ت من �لفل�صطينيني بتهم 

85
غري جنائية، و�صفها بالباطلة.

�لوزر�ء  	 رئي�ص  �إىل  كيلة  مي  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وزيرة  من  مُوجّه  م�رشب  بيان  ذكر 

�حلو�جز  �إغالق  يتم  قد  �أنه  �ملقبلني،  �صبوعني 
ُ
لالأ �لوبائية  �لتوقعات  حول  ��صتية،  حممد 



119

اآذار/ مار�س 2020

�لبيان ولفت  �ملحافظات.  بني  �الإغالق  و�حتمال  �الأخ�رش،  �خلط  عمال  �أمام   �الإ�رش�ئيلية 

�لعمال  �إىل  �إ�صافة  عامل،  �ألف   200 بـ  عددهم  �ملقّدر  �الأخ�رش،  �خلط  عمال  �أن  �إىل  �لنظر 

تقدر  حيث  �الإ�صابات،  من  مهمة  جمموعة  �صي�صكلون  �مل�صتعمر�ت،  يف  يعملون  �لذين 

غزة وقطاع  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صكان  عدد  �إىل  �الإ�صابات   ن�صبة 

�إ�صابة �ألف  و85  �ل�صفة،  يف  �إ�صابة  �ألف   150( كامالً  �نت�صار�ً  �نت�رش  �إذ�  �إ�صابة  �ألف   250  بـ 

86
يف قطاع غزة، و15 �ألف �إ�صابة يف �رشقي �لقد�ص(.

�لت�رشيعي  	 �ملجل�ص  يف  �لقانونية  و�لرقابة  �ملحلي،  و�حلكم  و�الأمن،  �لد�خلية،  جلان  قررت 

يف  �ل�صجون  يف  �ملوقوفني  مع  �لتحقيق  و�قع  حول  حقائق  تق�صي  جلنة  ت�صكيل  �لفل�صطيني، 

87
قطاع غزة، وظروف مر�كز �لتاأهيل و�الإ�صالح، ومدى مو�ءمتها مع �لقانون.

فل�صطينيي  	 د�خل  جتنيد  وحماولة  بتجنيد  حما�ص  حركة  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  �تهم 

1948. وك�صف �لنقاب عن قيام �جلهاز باعتقال �آية خطيب، يف 2020/2/17، وهي فل�صطينية 

لكتائب  “متخابرة“  كونها  ب�صبهة  �ملثلث،  عرعرة  �صكان  من  �الإ�رش�ئيلية  �جلن�صية  حتمل 

�لق�صام. وقال �ل�صاباك �إن عن�رشين من “�لق�صام“ يف قطاع غزة جنّد� خطيب، هما حممد فلفل 

88
وحممد حالوة، و�أمر�ها بـ“جمع �ملعلومات الأهد�ف �إرهابية، ور�صد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية“.

تو�صية 	 �إىل  �لبملانية  �لكتل  مع  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  م�صاور�ت   �أف�صت 

61 ع�صو كني�صت على تكليف بني جانت�ص مبهمة ت�صكيل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، فيما ح�صل 

بنيامني نتنياهو على تو�صيات كتلة �ليمني، �لتي ت�صّم 58 ع�صو كني�صت، فيما �متنعت ع�صو 

89
�لكني�صت �أوريل ليفي �أبيكا�صي�ص Orly Levy-Abekasis عن �لتو�صية.

�أعلن رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة حممد �لعمادي عن �رشف �صندوق قطر للتنمية  	

مبلغ مليوين دوالر، لتغطية تكاليف 3,020 عملية و�إجر�ء طبي، ملر�صى �لعيون يف م�صت�صفى 

90
�صانت جون بقطاع غزة.

االإثنني، 2020/3/16

فوق  	 �لتحليق  �لت�صيلية  �جلوية   LATAM التام  خلطوط  �ل�صود�نية  �ل�صلطات  �صمحت 

�أن  �لعبي  �أحرونوت  يديعوت  موقع  وذكر  �أبيب.  تل  �إىل  �ملتوجهة  رحالتها  خالل  �أجو�ئها 

 .2020/3/16 �لرحلة �جلوية �الأوىل �لتي �صتحلق فوق �الأر��صي �ل�صود�نية �صتكون �لثالثاء 

من  �صاعتني  �صيخف�ص  �ل�رشكة  طائر�ت  �صتتخذه  �لذي  �جلديد  �مل�صار  �أن  �ملوقع،  و�أ�صاف 

91
�لفرتة �لتي ت�صتغرقها �لرحلة �إىل “�إ�رش�ئيل“، و�لتي ت�صتغرق 13 �صاعة.
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�ملحتجزة  	 �ل�رش�ئب  �أمو�ل  عن  باالإفر�ج  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  طالبت 

�مل�صتجد.  كورونا  فريو�ص  �نت�صار  خطر  مو�جهة  يف  �جلهود  دعم  من  تتمكن  حتى  لديها، 

لهذ�  كحلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  بنظريه  ب�صارة  �صكري  �لفل�صطيني  �ملالية  وزير  و�لتقى 

تبني  يف  �خلزينة  م�صاعدة  يف  �صي�صهم  �ملحجوزة  �ملبالغ  ��صرتد�د  �إن  ب�صارة  وقال  �لغر�ص. 

�الإجر�ء�ت �ل�صحية �لف�صلى ملو�جهة هذ� �لتحدي، م�صدد�ً على �أن “�ملبالغ �ملحتجزة هي �أ�صالً 

92
حّق لل�صعب �لفل�صطيني“.

�خلطية  	 فل�صطني  دولة  مر�فعة  قّدمت  �أنها  �لفل�صطينية  و�ملغرتبني  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 

93
للد�ئرة �لتمهيدية �الأوىل يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية.

عن  	 �لكامل  �الإفر�ج  تقرر  �أنه  غزة،  قطاع  يف  �لد�خلية  وز�رة  با�صم  �لناطق  �لبزم،  �إياد  �أكد 

�ملعتقلني �لذين ق�صو� ثلثي �ملدة، بهدف �لتخفيف من �أعد�دهم د�خل �أماكن �الحتجاز، خ�صيًة 

�أن هذه �خلطوة  �الأق�صى،  لف�صائية  �لبزم، يف حديث  و�أو�صح  �نت�صار فريو�ص كورونا.  من 

�ل�صالمة  على  و�حلفاظ  �لوقاية  �أجل  من  �لوز�رة  �تخذتها  �أخرى  خطو�ت  مع  تز�مناً  جاءت 

94
�لعامة من فريو�ص كورونا.

وفد  	 ر�أ�ص  على  حو�متة،  نايف  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  للجبهة  �لعام  �الأمني  و�صل 

قيادي كبري، �إىل مو�صكو، بدعوة ر�صمية من �لقيادة �لرو�صية. وقال حو�متة �إن هذه �ملحاولة 

ت�صحيح  �إىل  توؤدي  حلول  �إىل  �لو�صول  باجتاه  �الأمور  لدفع  مو�صكو  بها  تقوم  �لتي  �لثالثة 

�الأو�صاع، عب �إنهاء �النق�صام بني فتح وحما�ص، و�إعادة بناء �لوحدة �لفل�صطينية على قو�عد 

ت�صتند �إىل وثائق �صبق �أن متّ �لتو�صل �إليها يف �إطار منظمة �لتحرير، ويف �ملقدمة منها قر�ر�ت 

95
�ملجل�ص �ملركزي يف 2015 و2018، و�ملجل�ص �لوطني يف 2018.

عقد يف مقر �ل�صفارة �لفل�صطينية يف بريوت �جتماعاً فل�صطينياً، مب�صاركة ممثلني عن �لقوى  	

كورونا  فريو�ص  خطر  مو�جهة  لبحث  وحما�ص،  فتح  حركتي  بينها  �لفل�صطينية  و�لف�صائل 

جميع  تكاتف  �رشورة  على  �ملجتمعون  و�أكد  لبنان.  يف  �لفل�صطينية  و�لتجمعات  باملخيمات 

�جلهود ملو�جهة �لفريو�ص و�لوقاية منه، بالتن�صيق مع �جلهات �للبنانية �لر�صمية �ملعنية، ومع 

96
وكالة �الأونرو�.

وطنية  	 حكومة  ت�صكيل  �إىل  الفان(،  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  رئي�ص  جانت�ص،  بني  دعا 

و��صعة، وذلك بعد تكليفه من �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، مبهمة ت�صكيل �حلكومة. 

مل  باأزمة  متر  �لبالد  �أن  �حلكومة،  ت�صكيل  مبهمة  تكليفه  عقب  خطابه  يف  جانت�ص،  و�أو�صح 
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�آالف  مئات  تتو�جد  حيث  عميقة،  �أزمة  بد�ية  يف  تتو�جد  “�إ�رش�ئيل  وقال:  قبل،  من  تعهدها 

يف  كورونا  فريو�ص  تف�صي  �إمكانية  حيال  قلقة  وهي  مبنازلها،  وعزل  حجر  يف  �لعائالت 

97
�لبالد“.

منع  	 على  ين�ص  قانون  م�رشوع  �لبملانية  الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  كتلة  قدّمت 

متهم بق�صايا جنائية من �صغل من�صب رئي�ص �حلكومة �أو تكليفه بت�صكيلها، وبح�صب �ملوقع 

ممار�صة  هو  �لقانون  م�رشوع  من  �لهدف  فاإن  �أحرونوت،  يديعوت  ل�صحيفة  �الإلكرتوين 

�صغط على نتنياهو خالل �ملفاو�صات �جلارية لت�صكيل �الئتالف �حلكومي، ولنقل ر�صالة له 

98
مفادها �أن كتلة �أع�صاء �لكني�صت �ملعار�صة لواليته يكنها �لعمل على �الإطاحة به.

و�تُّبع نظام موحد خ�صيًة من  	 �ليمني.  �أد�ء   23 �لـ  �الإ�رش�ئيلي �جلديد  �لكني�صت  �أع�صاء  �أنهى 

�إ�صابة �أي من �أع�صاء �لكني�صت بفريو�ص كورونا، حيث �ُصمح فقط لـ 3 �أفر�د بدخول �لقاعة 

99
خرى بالعدد نف�صه، و�صوالً �إىل �نتهاء �لق�صم.

ُ
الأد�ء �ليمني، وبعد خروجهم تدخل جمموعة �أ

�أعلنت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �عتقال �صبكة تهريب �أ�صلحة من “�إ�رش�ئيل“ �إىل �أر��صي �ل�صلطة  	

�الإ�رش�ئيليني  �جلنود  من  كثري  �عتقال  مّت  �إنه  �ل�رشطة  بل�صان  �لناطق  وقال  �لفل�صطينية. 

و�الأ�صلحة  �لذخرية  جتارة  يف  بتعاونهم  لال�صتباه  �ملدنيني،  وكذلك  و�مل�رّشحني  �لنظاميني 

�لنارية �لتي و�صلت �إىل �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية. وقد جرى �لتحقيق يف �لعملية �لتي �أطلق 

ومّت  �الإ�رش�ئيلي،  و�جلي�ص  �لنقب“  “منطقة  �ملركزية  �لوحدة  لدى  �ل�صالح“،  “�إخوة  عليها 

100
خاللها �عتقال 21 �صخ�صاً.

باالقت�صاد  	 حلقت  �لتي  �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �الأ�رش�ر  �أن  �إىل  �إ�رش�ئيلية  تقدير�ت  ت�صري 

مليار   12.25 )نحو  �صيكل  مليار   45 �إىل  �أيام  غ�صون  يف  �صت�صل  �أو  و�صلت  �الإ�رش�ئيلي 

�أن �الإ�رش�ئيلية  �ملطار�ت  هيئة  ذكرت  جهتها،  ومن  كورونا.  فريو�ص  �نت�صار  بفعل   دوالر(، 

 .2020 فب�ير  �صباط/  منت�صف  يف  كورونا  �أزمة  بدء  منذ  �ألغيت  جوية  رحلة   6,500

�الأدنى يف مطار باحلد  34 �رشكة طري�ن من دول خمتلفة تعمل حالياً  �أن  �لهيئة   و�أو�صحت 

�لن�صاط د�خل �ملطار ملا يزيد  Ben Gurion Airport، حيث و�صل �نخفا�ص  بن جوريون 

101
على 60% عن و�صعه �لطبيعي.

�ل�رشقية“،  	 “�لقد�ص  �رشقي  جنوب  �إ�صمنتي  جد�ر  �إقامة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �رشعت 

�ل�صيخ �صعد  بلدتي  �إ�رش�ئيلية. ويف�صل �جلد�ر  �صارع ي�صل بني م�صتعمر�ت  توطئة الإقامة 

102
و�صور باهر �لفل�صطينيتني عن بع�صهما �لبع�ص، بالرغم من �أنهما مبحافظة �لقد�ص.
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ُقتل فل�صطيني �صوري حتت �لتعذيب يف �صجون �لنظام �ل�صوري، لريتفع عدد �ل�صحايا حتت  	

�لعمل  �أطفال ون�صاء. وت�صري جمموعة  بينهم  فل�صطينياً،  618 الجئاً  �إىل  �لتعذيب يف �صجونه 

1,788 �صخ�صاً، منهم لـ  �ل�صوري  �لنظام  �أنها وثقت �عتقال  �إىل  �أجل فل�صطينيي �صورية   من 

103
110 ن�صاء، منذ �صنة 2011.

�ملوقوف 	 عن  �لتعقبات  بكف  ق�صى  حكماً  لبنان  يف  �لع�صكرية  �ملحكمة   �أ�صدرت 

�صجن  د�خل  وتعذيبهم  و�عتقالهم  لبنانيني  مو�طنني  خطف  ق�صية  يف  �لفاخوري،  عامر 

�خليام، �لذي كان يديره جي�ص لبنان �جلنوبي �ملدعوم من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وقد ت�صبب 

�لفاخوري،  �إىل  �مل�صندة  �جلر�ئم  �إن  �ل�صادر،  حكمها  يف  �ملحكمة  وقالت  منهم.  �ثنني  بوفاة 

�إطالق وقررت  �لع�رشي،  �لزمن  مبرور  �صقطت   ،1998 �صنة  يف  �صجناء  تعذيب   جلهة 

104
�رش�حه فور�ً ما مل يكن موقوفاً بق�صية �أخرى.

خارجيتهم 	 لوزير  موجهة  ر�صالة  على  �أمريكي   Congress كوجنر�ص  ع�صو   64  وقّع 

يف �لفل�صطينيني  بيوت  هدم  وقف  على  للعمل  �الأمريكية  �الإد�رة  تدعو  بومبيو،   مايك 

�ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، ووقف تهجري �لفل�صطينيني، ورف�ص �أي متويل من 

105
قبل �لواليات �ملتحدة لي�صتخدم يف تنفيذ عمليات �لهدم.

الثالثاء، 2020/3/17

�لفل�صطينيني  	 �لعمال  منحت  �حلكومة  �أن  ��صتية  حممد  �لفل�صطينية  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

مع  بالتن�صيق  عملهم  �أماكن  يف  للمبيت  �أمورهم  ترتيب  �أجل  من  �أيام  ثالثة  “�إ�رش�ئيل“  يف 

تف�صي  ملو�جهة  �لوطنية  �لطو�رئ  للجنة  م�صغر  �جتماع  خالل  ��صتية،  و�أ�صار  م�صغليهم. 

بعد  و�لد�خل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي  بني  �لتنقل  منع  �صيتّم  �أنه  �إىل  كورونا،  فريو�ص 

106
�نتهاء �ملهلة �ملمنوحة.

�أُعلن يف قطاع غزة عن جمموعة من �الإجر�ء�ت ملو�جهة فريو�ص كورونا يف �لقطاع. و�أو�صح  	

�إ�صابة يف  �أي  �أنه مل يتّم ت�صجيل  �لناطق با�صم وز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة،  �لقدرة،  �أ�رشف 

107
�لقطاع، م�صري�ً �إىل �أنه مّت �إجر�ء 39 فح�صاً خمبياً و�أن �لنتائج جاءت �صلبية.

��صتعماري  	 كيان  لقيادة  �ختيار  عملية  هي  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  �أن  حما�ص  حركة  �أكدت 

“يف كل بر�مج �الأحز�ب  �أن  لـ“�إ�رش�ئيل“. و�أو�صحت حما�ص  �أي �رشعية  �إحاليل، ولن ُتعطي 

و�صّم  غزة  قطاع  على  بالعدو�ن  وتوّعد  �الحتالل،  ��صتمر�ر  على  �إجماع  هناك  �الإ�رش�ئيلية 

108
�ل�صفة �لغربية، وتطبيق )�صفقة تر�مب – نتنياهو( �لت�صفوية“.
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بيتنا“  	 “�إ�رش�ئيل  حزب  وكتلة  �لبملانية  الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  كتلة  طرحت 

حكم  من  للتخل�ص  جميعها  ترمي  �الإ�رش�ئيلي،  للكني�صت  قو�نني  م�صاريع  �أربعة  �أول 

حتالف قو�نني  وتن�ّص  بالقوة.  �حلكم  على  �ل�صيطرة  مو��صلة  من  ومنعه  نتنياهو،   بنيامني 

�حلكومة رئي�ص  من�صب  �صغل  من  جنائية  بق�صايا  متهم  “منع  على  �لثالثة،  �أبي�ص   �أزرق 

�أو تكليفه بت�صكيلها“، و“�حلّد من عدد �لواليات �ملتاحة لرئي�ص �حلكومة، ليقت�رش �الأمر على 

دورتني برملانيتني فقط �أو ثماين �صنو�ت متو��صلة“، وت�صمنت �أي�صاً “�إجبار وزير �أو رئي�ص 

�لر�بع،  �لقانون  م�رشوع  و�أما  �تهام“.  لو�ئح  �صّدهم  ُقدمت  ما  �إذ�  �ال�صتقالة  على  حكومة 

�نتقالية،  حكومة  يف  �لوزر�ء  رئي�ص  والية  بوقف  للكني�صت،  �صالحية  “منح  على  فين�ص 

109
ُقدمت �صّده الئحة �تهام، وت�صقط حكومته باأكرثية �الأ�صو�ت“.

قررت “�إ�رش�ئيل“ �ال�صتعانة بجهاز �ل�صاباك جلمع بيانات �ملو�طنني بهدف مكافحة �نت�صار  	

�رشورية“،  “غري  الأ�صباب  منازلهم  مغادرة  �ل�صكان  على  حظرت  فيما  كورونا،  فريو�ص 

110
و�أوقفت �ملو��صالت �لعامة يف �أثناء �لليل.

وجتار  	 عمال  بدخول  �ل�صماح  قر�ر  على  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �صادق 

فريو�ص  �نت�صار  مكافحة  �إطار  يف  “�إ�رش�ئيل“،  يف  و�ملبيت  �لغربية،  �ل�صفة  من  فل�صطينيني 

�لعمال  على  �لدخول  يقت�رش  �أن  وهو  �لقر�ر،  هذ�  لتنفيذ  �رشوطاً  بينيت  وو�صع  كورونا. 

و�لزر�عة  �ل�صحة  مثل  حيوية“،  جماالت  يف  “فقط  يعملون  �لذين  �لفل�صطينيني  و�لتجار 

و�لتمري�ص و�لبناء، على �أن يتّم �لنظر الحقاً ب�صاأن �لعمل يف فروع �أخرى. كما ��صرتط بينيت 

�لفرتة“.  هذه  طيلة  بلد�تهم  �إىل  �لعودة  دون  من  �صهرين،  �إىل  �صهر  ملدة  “ينامو�  �أن  عليهم 

111
وهناك �رشط ثالث، هو “كفالة من م�صغليهم، �أو زبائنهم، �أو وكالئهم �الإ�رش�ئيليني“.

حجر  	 يف  �إ�رش�ئيلياً  و�صابطاً  جندياً   4,276 يتو�جد  �أنه  �لعبي  �الإخباري  و�ال  موقع  ن�رش 

خالل  �خلارج  من  عادو�  و�أغلبيتهم  �ل�صحة،  وز�رة  تعليمات  مبوجب  حالياً،  �صحي 

�الأ�صبوعني �ملا�صيني، وتبني �أن ق�صماً منهم يعانون من �أعر��ص �الإ�صابة بفريو�ص كورونا، 

بالفريو�ص،  6 جنود م�صابني  ت�صخي�ص  �الآن  �الآن. ومّت حتى  للفح�ص حتى  ومل يخ�صعو� 

و�إثر ذلك تقرر فر�ص “حظر جتول“ على �خلروج من قو�عد ع�صكرية مغلقة ملدة 30 يوماً، 

112
بهدف تقلي�ص �الحتكاك.

�أجل  	 من  دوالر  مليون   14 �إىل  بحاجة  �إنها  فيه  قالت  عاجالً  ند�ء  �الأونرو�  وكالة  �أطلقت 

113
�ال�صتعد�د و�ال�صتجابة لتف�صي فريو�ص كورونا، ولفرتة �بتد�ئية مدتها ثالثة �صهور.
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االأربعاء، 2020/3/18

�الأردن  	 غور  ل�صمّ  قانون  م�رشوعي  زوهر  ميكي  �لكني�صت  يف  �لليكود  كتلة  رئي�ص  قدّم 

و�صمال �لبحر �مليت وبرية �خلليل )�صحر�ء يهود�( يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة �إىل “�إ�رش�ئيل“، 

114
وفر�ص عقوبة �الإعد�م على فل�صطينيني.

�مل�رشية  	 �لعا�صمة  يف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئا�صة  عام  �أمني  �لرحيم،  عبد  �لطيب  تويف 

115
�لقاهرة.

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية منع �حلركة يف مدن حمافظة بيت حلم �لرئي�صية،  	

يف  كورونا  بفريو�ص  جديدة  �إ�صابات  ظهور  بعد  �صاحور،  وبيت  جاال  وبيت  حلم  بيت 

116
�ملحافظة.

�ملجاالت  	 كافة  يف  تطوعية  طو�قم  ت�صكيل  عن  غزة  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  �أعلنت 

و�لد�خلية،  �ل�صحة  وز�رتي  �إد�رة  حتت  لتكون  و�ملجتمعية،  و�الأمنية  �لطبية  وخ�صو�صاً 

117
حلماية �جلبهة �لد�خلية لل�صعب �لفل�صطيني وحت�صينها.

�أغلقت “�إ�رش�ئيل“ جميع �ملعابر مع �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وذلك يف �إطار جهود مكافحة  	

�إنه  �إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  وقال  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  كورونا  فريو�ص  �نت�صار 

�لغربية  �ل�صفة  من  �لقادمني  وللفل�صطينيني  �الإن�صانية،  للحاالت  ��صتثناء�ت  منح  �صيتّم 

“�إ�رش�ئيل“ يف جماالت بعينها، مثل �لزر�عة و�خلدمات �ل�صحية و�لرعاية و�لبناء.  للعمل يف 

�صباح  “�إ�رش�ئيل“  �إىل  دخلو�  فل�صطيني  عامل  �ألف   25 �أن  �الإ�رش�ئيلي  �لبّث  هيئة  وذكرت 

118
�الأربعاء 2020/3/18، مقارنة مع 20 �ألفاً يف وقت �صابق �الأ�صبوع �حلايل.

�ل�صيخ  	 �لبالد  �أمري  “�إن  �الإلكرتوين:  موقعه  على  له  بيان  يف  �لقطري،  �الأمريي  �لديو�ن  ذكر 

متيم بن حمد �آل ثاين وّجه بتقدمي م�صاعد�ت مالية عاجلة لدولة فل�صطني“، �إ�صهاماً يف �جلهود 

119
�لعاملية �ملبذولة ملكافحة تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد.

حذّرت �لباحثة ك�صنيا �صفطلوفا Ksenia Svetlova، يف حتليل ن�رشه موقع �صحيفة يديعوت  	

�صيجعل  بـ“�إ�رش�ئيل“،  حتيط  �لتي  �لعربية  �لدول  يف  �ل�صحية  �لنظم  �نهيار  �أن  �أحرونوت، 

هبّات  �نفجار  فر�ص  من  يزيد  مما  كورونا؛  فريو�ص  مو�جهة  عن  عاجزة  فيها  �حلكم  �أنظمة 

�صعبية توؤثر على ��صتقر�ر هذه �الأنظمة. و�صدّدت على �أن �صنّاع �لقر�ر يف تل �أبيب مطالبون 

باإبد�ء حر�ص على متابعة �الأو�صاع يف كل من م�رش و�الأردن، على �عتبار �أن نظامي �حلكم 

120
فيهما يرتبطان معها بعالقات ��صرت�تيجية وتعاون �أمني يف “مو�جهة �الإرهاب“.
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�لعرد�ت،  	 �أبو  لبنان فتحي  �لفل�صطينية يف  �لتحرير يف �ملخيمات  �أمني �رش ف�صائل منظمة  �أكد 

بفريو�ص  �إ�صابة  �أي  من  �ملخيمات  خلو  �لر�صمية،  فل�صطني  �صوت  الإذ�عة  حديث  خالل 

121
كورونا.

اخلمي�س، 2020/3/19

مدير�ً  	  Philippe Lazzarini الز�ريني  فيليب  �ل�صوي�رشي  تعيني  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت 

�لدويل  و�لتن�صيق  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت  جمال  يف  و��صعة  بخبة  الز�ريني  ويتمتع  للوكالة. 

“مناطق �لنز�عات وما بعد �لنز�عات“، و�صغل عدة منا�صب عليا يف �الأمم �ملتحدة و�للجنة  يف 

و�لقطاع   International Committee of the Red Cross �الأحمر  لل�صليب  �لدولية 

122
�خلا�ص.

عن  	 للك�صف  �أجهزة  على  ح�صل  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  جهاز  �إن  �إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  قال 

�ملو�صاد  �أن عملية  �إىل  �ملحلية،  �الإعالم  فريو�ص كورونا. و�أ�صارت تقارير، ُن�رشت يف و�صائل 

ر�صمياً  تعرتف  ال  �لتي  �لعربية،  �خلليج  دول  من  �رش�وؤها  مّت  جهاز،  �ألف   100 �صملت 

�إقليمية  �أمنية  يتعلق بتحديات  تن�صق معها على م�صتوى منخف�ص فيما  لكنها  بـ“�إ�رش�ئيل“، 

�ملو�صاد  “�إن  فيه:  قال  بياناً  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  و�أ�صدر  �إير�ن،  مثل 

يف  للم�صاعدة  �خلارج،  من  للغاية“  و�لهامة  �ل�رشورية  �ملعد�ت  جلبت  �الأخرى  و�لوكاالت 

123
�الأزمة �ملتعلقة بكورونا.

�ل�صحي  	 �رتفاع عدد مر�كز �حلجر  �الإعالم و�ملعلومات �حلكومي يف قطاع غزة  �أعلن مركز 

�أن قر�ر �حلجر �ل�صحي �الإلز�مي، �لذي تتو�جد فيه قياد�ت  14 مركز�ً يف �لقطاع، موؤكد�ً  �إىل 

وطنية، يطبق على جميع �لعائدين دون ��صتثناء. وقال �لناطق با�صم وز�رة �ل�صحة يف قطاع 

�جلديد  كورونا  فريو�ص  من  خالياً  ز�ل  ما  غزة  قطاع  �أن  جمدد�ً  “نوؤكد  �لقدرة:  �أ�رشف  غزة 

124
كوفيد 19 حتى �الآن“.

رئي�ص  	 �إىل  بر�صالة  “�إ�رش�ئيل“  يف  يهودية  وثقافية  �صيا�صية  �صخ�صية   600 من  �أكرث  توّجه 

�لوزر�ء بنيامني نتنياهو، يطالبونه فيها بالتوقف عن �أي �صكل من �أ�صكال �لتحري�ص �لعن�رشي 

1948 وممثليهم يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، و�إيجاد طريقة لت�صحيح مو�قفه  على فل�صطينيي 

125
جتاههم.

�الأوقاف  	 لرعاية  �الأق�صى  وجمعية  �لفل�صطيني،  �لد�خل  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �أكدت 

�الحتالل  �صلطات  لقيام  �لتام  رف�صها  �ملوحدة،  �لعربية  و�لقائمة  �الإ�صالمية،  و�ملقد�صات 
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يف  �مل�صلمني  �مل�صلني  على  �لت�صييق  �أجل  من  كورونا،  وباء  �أزمة  با�صتغالل  �الإ�رش�ئيلية 

�ليهود  للمتطرفني  يدها  �إطالق  مقابل  �إليه،  �لو�صول  من  ومنعهم  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد 

126
باقتحام �الأق�صى.

حثّ مقرر �الأمم �ملتحدة �خلا�ص، �ملعني بحالة حقوق �الإن�صان يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة  	

حتّمل  على  حما�ص  وحركة  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“  لينك،  مايكل   1967 �صنة  منذ 

م�صوؤولياتهما �لقانونية �لدولية عب �صمان توفري �حلّق يف �حل�صول على �لرعاية �ل�صحية 

يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، دون متييز، خالل �الأوقات �لع�صيبة 

�أنه مبوجب �تفاقية جنيف  �لتي ير بها �لعامل يف �لتعامل مع جائحة فريو�ص كورونا. و�أكد 

“�إ�رش�ئيل“، �لقوة �ملحتلة، �صمان �تخاذ جميع �لتد�بري  Geneva Convention، يجب على 
127

�لوقائية �ل�رشورية �ملتاحة ملكافحة �نت�صار �الأمر��ص �ملعدية و�الأوبئة.

�ل�صجون  	 �إد�رة  من  معلومات  �أي  تت�صلم  مل  �إنها  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  قالت 

128
�الإ�رش�ئيلية توؤكد وجود �إ�صابات بفريو�ص كورونا بني �ملعتقلني �لفل�صطينيني.

اجلمعة، 2020/3/20

في�صمان 	 �أليك�ص  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  يف  �لع�صكريني  �ملحللني  كبري   كتب 

Alex Fishman �أن “�إ�رش�ئيل“ حّذرت جهات ودول يف �ملنطقة من �أي عمل �صّدها، و�صددت 

��صتفز�ز  �أي  جتربونا.  �أن  حتاولو�  ال  �حلالية.  �لفرتة  يف  ��صتفز�ز  �أي  نتحمل  “لن  �أنها  على 

�صالح  “يو��صل  �الأثناء  هذه  يف  �أنه  في�صمان  و�أ�صاف  تنا�صبي“.  غري  فعل  برد  �صيقابل 

ُفهمت“.  قد  �لر�صائل  �أن  من  �لتاأكد  �أجل  من  �ملنطقة،  �صماء  يف  بالتحليق  �لد�ئم  ن�صاطه  �جلو 

Itamar Eichner �آيخرن  �إيتمار  قال  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  ن�رشته  تقرير   ويف 

�الإ�رش�ئيلي  “�جلي�ص  �إن  �الإ�رش�ئيليان،  �ل�صيا�صيان  �ملر��صالن   ،Elior Levy ليفي  و�أليئور 

يف  �لفل�صطينيني  مع  حرب  باندالع  �ملتمثل  �ملرغوب،  غري  �لرعب  �صيناريو  الندالع  يتح�صب 

129
�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة خالل فرتة تف�صي وباء �لكورونا“.

�صجّلت “�إ�رش�ئيل“ �أول حالة وفاة بفريو�ص كورونا مل�صّن �إ�رش�ئيلي يبلغ من �لعمر 88 عاماً،  	

كان حمتجز�ً يف �حلجر �ل�صحي مب�صت�صفى �صعاري ت�صيديك Shaare Zedek يف �لقد�ص، وفق 

130
ما ذكرت �صحيفة معاريف �لعبية.

منعت �رشطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مئات �ملو�طنني �لفل�صطينيني من دخول �لبلدة �لقدية يف  	

مدينة �لقد�ص �ملحتلة، بالتز�من مع �صالة �جلمعة بامل�صجد �الأق�صى. وقالت د�ئرة �الأوقاف 
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يف  �جلمعة  �صالة  �أد�ء  من  متكنو�  فقط  �صخ�صٍ   500 �إن  لها،  بيان  يف  بالقد�ص،  �الإ�صالمية 

131
�صاحات �مل�صجد.

ال�صبت، 2020/3/21

قال نائب رئي�ص هيئة �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يائري جوالن Yair Golan، يف لقائه  	

�إ�رش�ئيل جتاه حركة حما�ص يف قطاع غزة  “�ل�صيا�صة �لتي تتبعها  �إن  مع �صحيفة معاريف، 

مل�صتوطني  �الأمن  توفري  عدم  يف  �لدولة  تبديه  �لذي  و�لعجز  �صو�ها،  �صيء  وال  �حلرب،  هي 

�جلنوب غري مقبول �أبد�ً، الأنه يعني �أن تبكي �الأجيال �الإ�رش�ئيلية عقود�ً ب�صببها، وهو نابع 

132
من ق�رش �لنظرة �ل�صيا�صية“.

يت�صبب وباء فريو�ص كورونا  	 �أن  ليبمان  �أفيجدور  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  توقّع وزير 

�مل�صتجد، يف حدوث زلز�ل �قت�صادي، مو�صحاً، يف مقابلة نقلتها �صحيفة معاريف عن �لقناة 

�لعبية �لـ 12، �أن �لو�صع �القت�صادي لن يكون كما يف �ل�صابق، معتقد�ً �أنه �صيرت�جع ب�صورة 

133
�صيئة، تفوق ما حدث بعد حرب 1973.

�إغالق  	  ،2020/3/22 �الأحد  يوم  �صباح  من  �عتبار�ً  تقرر  �إنه  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  قالت 

134
�ملعابر �إىل “�إ�رش�ئيل“ ب�صكل تام، �صو�ء من �ل�صفة �لغربية �أم من قطاع غزة.

االأحد، 2020/3/22

وجَّه رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف بيان ن�رشه مكتبه، ند�ًء عاجالً  	

�إىل خادم �حلرمني �ل�رشيفني �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز، باتخاذ قر�ر باالإفر�ج عن �ملعتقلني 

135
�لفل�صطينيني يف �ل�صجون �ل�صعودية.

خماطر  	 ظّل  يف  �إنه  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال 

�نت�صار فريو�ص كورونا، �أ�صدر �لرئي�ص حممود عبا�ص عفو�ً خا�صاً عمن �أم�صى ن�صف مدة 

136
حمكوميته يف �لق�صايا �جلناحية و�جلنائية، مع �حتفاظ حّق �ملجني عليه باالدعاء �ملدين.

�إنه يعطي  	 �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو تهديد�ً �رشيحاً ومبا�رش�ً، فقال  وجّه رئي�ص 

ملو�جهة  �لطو�رئ  �أو�صاع  تو�جه  وحدة  حكومة  �إىل  لالن�صمام  �أخرية  فر�صة  جانت�ص  بني 

137
فريو�ص كورونا، “فاإذ� مل ي�صتجب، ف�صوف نذهب �إىل �نتخابات ر�بعة“.

33.2 مليون دوالر(،  	 120 مليون �صيكل )نحو  ت�صلّمت  �أنها  �لفل�صطينية  �ملالية  �أكدت وز�رة 

�صيكل  مليار   1.047 �أ�صل  من  �لفل�صطينية،  �لعامة  �خلزينة  ح�صاب  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  حّولتها 
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�لناطق  وقال  �صنو�ت.  منذ  بع�صها  “�إ�رش�ئيل“،  حتتجزها  دوالر(  مليون   290 )نحو 

�ملالية  ]وزير  من  طلب  ]�لفل�صطيني[  �ملالية  “وزير  بياتنة:  �لرحمن  عبد  �ملالية  وز�رة  با�صم 

�الإ�رش�ئيلي مو�صيه[ كحلون حتويل كامل �ملبلغ )1.047 مليار �صيكل(، لكن �الأخري رف�ص يف 

138
حينه، و�ليوم مّت حتويل 120 مليون �صيكل“.

�بتد�ء  	 �الأق�صى  �مل�صجد  م�صليات  جميع  �إغالق  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة  �أعلنت 

�ل�صالة  �الأوقاف  علّقت  كما  كورونا.  فريو�ص  تف�صي  ملنع   ،2020/3/23 �الإثنني  فجر  من 

�أي  للعمل يف حال حدوث  “�لتكية“  �إبقاء موظفي  �الإبر�هيمي مبدينة �خلليل، مع  �مل�صجد  يف 

139
طارئ.

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية ��صت�صهاد فل�صطيني بر�صا�ص �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�صط  	

140
�ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

من  	 �خلروج  عدم  على  �ملخيمات  �صكان  حتث  حملة  لبنان  يف  فل�صطينيون  الجئون  �أطلق 

كورونا.  فريو�ص  مو�جهة  �إجر�ء�ت  �إطار  يف  باملخيم“،  ببيتك  “خليك  عنو�ن  حتت  منازلهم، 

“هدف �حلملة حماية جمتمع  �إن  قال من�صق �حلملة وليد كيالين،  لالأنا�صول،  ويف ت�رشيح 

141
�لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان من �نت�صار كورونا“.

�أكد مدير وكالة �الأونرو� يف لبنان كالوديو كوردوين، يف ر�صالة بعثها لالجئني، �أن �الأونرو�  	

�صتطبق �صيا�صة �ال�صت�صفاء �ملعتمدة حالياً بالن�صبة لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صابني بفريو�ص 

142
كورونا، مع دعم �إ�صايف من �صفارة فل�صطني يف لبنان.

للفل�صطينيني يف قطاع غزة  	 �أمري قطر، بتقدمي دعم مايل  �آل ثاين،  �ل�صيخ متيم بن حمد  وجّه 

بقيمة 150 مليون دوالر على مدى �صتة �أ�صهر، وذلك ��صتكماالً جلهود دولة قطر يف �لتخفيف 

143
من معاناة �ل�صعب �لفل�صطيني، ودعماً لب�مج �الأمم �ملتحدة �الإغاثية و�الإن�صانية يف �لقطاع.

االإثنني، 2020/3/23

�للجان  	 ت�صكيل  عن  �مل�صوؤولة  �ملنظمة  �للجنة  ت�صكيل  على  للكني�صت  �لعامة  �لهيئة  �صادقت 

�لبملانية، مثل �للجنة �خلارجية و�الأمنية و�للجنة �ملالية وجلنة خا�صة مبتابعة �أزمة جائحة 

يويل  �لكني�صت  رئي�ص  و�متناع  كني�صت،  ع�صو   61 بتاأييد  وذلك  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�ص 

144
�إدل�صتاين.
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�أعلن �ملتحدث با�صم �حلكومة �لفل�صطينية �إبر�هيم ملحم، عن توقف جميع �الأعمال �لتجارية  	

145
يف جميع حمافظات �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، با�صتثناء �ل�صيدليات و�ملخابز.

�لت�رشيعي، 	 �ملجل�ص  يف  و�لنائب  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  عن  �الحتالل  �صلطات   �أفرجت 

�لنائب  �أ�صهر. وباالإفر�ج عن  �إد�ري د�م ثمانية  �عتقال  عز�م �صلهب، من مدينة �خلليل، بعد 

146
�صلهب يبقى يف �صجون �الحتالل خم�صة من نو�ب �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني.

	  ،Matanyahu Englman أظهر تقرير �صدر عن مر�قب �لدولة �الإ�رش�ئيلي متنياهو �أنغلمان�

�لتقرير  �أظهر  كما  �الأوبئة،  �نت�صار  مع  للتعامل  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ل�صحة  جهاز  جاهزية  عدم 

�لتنف�ص  �أجهزة  يف  نق�صٍ  �إىل  باالإ�صافة  �مل�صت�صفيات،  يف  �الأ�رّشة  عدد  يف  حاد�ً  نق�صاً 

وز�رة  ��صتعد�د  يف  و�الإخفاق  �لف�صل  حاالت  من  �صل�صلة  عن  �لتقرير  وك�صف  �ال�صطناعي. 

�ل�صحة يف �لتاأهب ومعاجلة �جلهاز �ل�صحي وت�صغيله يف حال تف�صي �الأوبئة، وتعّر�ص حياة 

147
�ملو�طنني للخطر.

مبوجب �تفاق بني �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية ود�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص، �أغلقت جميع  	

�ليهود  �مل�صتوطنون  ذلك  يف  مبن  و�مل�صلني،  �لزو�ر  �أمام  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  بو�بات 

موظفي  من  �صغرية  ملجموعة  فقط  �ل�صماح  ومّت  �الأجانب،  �ل�صياح  وكذلك  و�ملتطرفون، 

148
�الأوقاف بالدخول ل�صاحات �حلرم.

الثالثاء، 2020/3/24

عن  	 مكتبه،  عن  �صدر  بيان  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أعلن 

تخ�صي�ص مبلغ ن�صف مليون دوالر لدعم �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان، “نتيجة �لظروف 

149
�لطارئة �لتي ير بها �صعبنا �لفل�صطيني يف لبنان“.

يف 	 �صكناهم  منطقة  قرب  فل�صطينيني  لعمال  �الحتالل  �صلطات  �إلقاء  حادثة   تكررت 

�أعلن  باإ�صابتهم بفريو�ص كورونا. فقد  �الإ�رش�ئيليني  ��صتباه م�صغليهم  �لغربية؛ بعد  �ل�صفة 

عملهم  �أرباب  من  ت�رشيحهم  مّت  عمال  ثالثة  ��صتالم  عن  بكر  �أبو  ع�صام  طولكرم  حمافظ 

وهم  طولكرم،  جنوب  جبارة  حاجز  على  بهم  و�ألقي   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  د�خل 

�صمال  ويف  درجة.   40 للـ  بع�صهم  عند  و�صلت  �حلر�رة  بدرجات  و�رتفاع  �إعياء  بحالة 

�ألقت قو�ت �الحتالل، بعامل يعمل يف �إحدى �لور�ص �الإ�رش�ئيلية على حاجز حزما؛  �لقد�ص، 

150
لال�صتباه باإ�صابته بفريو�ص كورونا.
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د�ئرة  	 عن  �صدرت  �الأغو�ر،  يف  �ال�صتيطان  حول  باالأرقام  ن�رشة  يف  عريقات،  �صائب  �أورد 

من  عليها  و�ال�صتيالء  �رشقتها  متت  �الأغو�ر  �أر��صي  من   %95 �أن  �ملفاو�صات،  �صوؤون 

بقية  و�أن  �إ�رش�ئيلي،  ��صتعماري  م�صتوطن   12,700 با�صتغاللها  ويقوم  �الحتالل،  �صلطة 

�الأر�ص يف �الأغو�ر 5%، هو ما تبقى لنحو 55 �ألف مو�طن فل�صطيني. وبالن�صبة للمياه، فاإن 

�ألف دومن  100 �إىل �رشقة  �إ�صافة  �الأغو�ر،  94% من مياه  ن�صبته  ما   �صلطة �الحتالل ت�رشق 

151
( و�إعالنها مناطق ع�صكرية مغلقة، ثّم حتويلها للم�صتوطنني.

2
)100 كم

�ت�صاالت مبا�رشة وعب و�صطاء مع  	 �أن حركته جتري  بارز يف حركة حما�ص  ك�صف قيادي 

كيانات  بـ“دعم  �تهامات  �ململكة  لهم  وجهت  فل�صطينيني  معتقلني  �رش�ح  الإطالق  �ل�صعودية 

يف  �لدولية  �لعالقات  مكتب  ع�صو  نعيم،  با�صم  توقع  �الأنا�صول،  مع  مقابلة  ويف  �إرهابية“. 

�أو�خر  بال�صعودية قبل حلول �صهر رم�صان يف  �ملعتقلني  �إغالق ملف هوؤالء  يتّم  �أن  حما�ص، 

152
ني�صان/ �أبريل 2020.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، خماطباً بني جانت�ص، رئي�ص حتالف �أزرق  	

�أبي�ص )كاحول الفان(: �إن “هذه فرتة �ختبار للقيادة و�مل�صوؤولية �لقومية. ومو�طنو �إ�رش�ئيل 

�لوقت  لي�ص  وهذ�  رزقهم.  وم�صدر  حياتهم  �إنقاذ  �أجل  من  تعمل  وحدة  حكومة  �إىل  بحاجة 

النتخابات ر�بعة“. و�صّدد نتنياهو على �أن “كالنا يعلم �أن �لفجو�ت بيننا �صغرية، وباالإمكان 

153
�لتغلب عليها وت�صكيل حكومة. دعنا نلتقي �الآن ون�صكل حكومة �ليوم. و�أنا بانتظارك“.

حذّر رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو من “�صيناريوهات كارثة �صحية قد حتدث يف �الأ�صابيع  	

�ملقبلة، �إذ� مل تتخذ �إ�رش�ئيل �إجر�ء�ت �صارمة لوقف تف�صي فريو�ص كورونا“. وقال: “يكن 

�أن ن�صل �إىل مليون م�صاب يف غ�صون �صهر. ويكن �أن يكون هناك �أي�صاً 10 �آالف حالة وفاة 

154
يف �إ�رش�ئيل، كما تنباأت �لنماذج �ل�صارمة لوز�رة �ل�صحة“.

�ل�صحي،  	 �جلهاز  يف  وم�صوؤولون  �مل�صت�صفيات  يف  �أق�صام  مدر�ء  بينهم  طبيب،   300 بعث 

�لو�صع  من  تخوفهم  عن  فيها  عّبو�  ريفلني،  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  �إىل  بعري�صة 

نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  �أد�ء  و�نتقدو�  �لكني�صت،  تعطيل  وخ�صو�صاً  �ل�صيا�صي، 

�إىل  �ملباِدرة  و�تهمت  كورونا.  فريو�ص  �أزمة  �إد�رة  حول  �أخرى  �آر�ء  وجود  �إىل  و�أ�صارو� 

مقابلة  يف  و�الأوبئة،  �ملعدية  �الأمر��ص  يف  �ملتخ�ص�صة   ،Yael Faran فار�ن  ياعيل  �لعري�صة، 

�أزمة كورونا لغايات �صيا�صية، و�أنه يكرر عبارة  ملوقع و�ال �الإلكرتوين، نتنياهو با�صتغالل 

155
“�أنا، �أنا �أنا، �صاأحميكم“.

	 
156

قرر �الحتاد �الأوروبي تقدمي 82 مليون يورو )نحو 88 مليون دوالر( لوكالة �الأونرو�.
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االأربعاء، 2020/3/25

قدّم رئي�ص �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي يويل �إدل�صتاين ��صتقالته من من�صبه، وذلك يف �أعقاب قر�ر  	

وهاجم  للكني�صت.  جديد  رئي�ص  �نتخاب  على  ت�صويت  باإجر�ء  باإلز�مه  �لعليا،  �ملحكمة 

157
�إدل�صتاين قر�ر �ملحكمة �لعليا، وو�صفه باأنه “حتليل �أحادي �جلانب ومتطرف“.

�إىل 	 باالإ�صافة  كورونا،  فريو�ص  لت�صخي�ص  فح�ص  طقم  �آالف   3 من  �أكرث  “�إ�رش�ئيل“   نقلت 

�ل�صابعة  �لقناة  موقع  وذكر  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �لعاملة  �لطبية  للفرق  وقائي،  قناع  �ألف   50

خالل  من  مّت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �ملخت�صة  �جلهات  �إىل  �الأجهزة  هذه  ت�صليم  �أن  �لعبي، 

158
وحدة تن�صيق �أعمال �حلكومة �الإ�رش�ئيلية.

و�لب�صطات  	 �لعربات  �أ�صحاب  لدعم  �صتقدمها  مالية  م�صاعدة  عن  حما�ص  حركة  �أعلنت 

159
و�لبائعني �ملتجولني يف �صوق خميم عني �حللوة لالجئني �لفل�صطينيني يف جنوب لبنان.

�الإن�صان  	 �إىل موؤ�ص�صات حقوق  �ل�صهيوين ر�صالة عاجلة  �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل  بعث 

و�أحر�ر �لعامل، طالبو� فيها بالتدخل �لعاجل الإنقاذ حياتهم، كي ال تتحّول �ل�صجون �إىل مقابر 

160
جماعية، يف ظلّ �نت�صار فريو�ص كورونا.

�لوكالة  	 “و�صع  �إن  �ل�صمر�،  هدى  لبنان  يف  �الأونرو�  وكالة  با�صم  �الإعالمية  �ملتحدثة  قالت 

فريو�ص  تف�صي  من  للحّد  �لدويل  �ملايل  �لدعم  على  نح�صل  مل  �أننا  خا�صة  جد�ً،  �صعب  �ملايل 

161
كورونا، ولتقدمي �خلدمات �لالزمة ل�صكان �ملخيمات �لفل�صطينية“.

اخلمي�س، 2020/3/26

�أ�رشى  	 عن  باالإفر�ج  �ليمنية،  �حلوثي  جماعة  ملبادرة  �صكرها  عن  حما�ص  حركة  �أعربت 

�ململكة. وقالت �حلركة، يف  لدى  �أع�صاء �حلركة  �إطالق �رش�ح معتقلني من  �صعوديني مقابل 

بيان لها: “�إز�ء هذه �ملبادرة �لذ�تية، نقّدر عالياً روح �لتاآخي و�لتعاطف مع �ل�صعب �لفل�صطيني 

ودعم �صموده ومقاومته، ونعّب عن �صكرنا على هذ� �الهتمام و�ملبادرة“. و�أ�صافت �حلركة 

يف بيانها: “جندد مطالبتنا �مل�صتمرة لل�صعودية ب�رشورة �الإفر�ج �لعاجل عن جميع �ملعتقلني 

�لفل�صطينيني من �صجون �ململكة، وعلى ر�أ�صهم �لقيادي يف �حلركة حممد �خل�رشي“. وكانت 

جماعة �حلوثي قد �أبدت، يف خطاب متلفز �ألقاه زعيم �جلماعة عبد �مللك �حلوثي، وبثته قناة 

طيار،  بينهم  �صعوديني  خم�صة  عن  لالإفر�ج  ��صتعد�دها  �جلماعة،  با�صم  �لناطقة  “�مل�صرية“ 
162

مقابل �الإفر�ج عن �أع�صاء يف حركة حما�ص موقوفني لدى �ل�صعودية.
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�نتُخب بني جانت�ص، رئي�ص حتالف �أزرق �أبي�ص )كاحول الفان(، رئي�صاً للكني�صت �الإ�رش�ئيلي،  	

عملية  ومّتت  �أحز�ب.  عدة  مب�صاركة  �لثانية  لل�صنة  قاده  �لذي  �الئتالف  تفكك  يف  ت�صبب  ما 

�لت�صويت بح�صور كتلة �الأحز�ب �ليمينية �لتي يتزعمها �لليكود، وبح�صور بنيامني نتنياهو، 

74 ع�صو�ً،  تاأييد  �لعامة. وح�صل جانت�ص على  �ل�صابق مبقاطعة �جلل�صة  �لقر�ر  بالرغم من 

163
و�عرت��ص 18، فيما �متنع �الآخرون عن �لت�صويت، حيث يبلغ عدد �أع�صاء �لكني�صت 120.

�أزرق  	 حتالف  رئي�ص  جانت�ص،  بني  بها  قام  �لتي  �خلطوة  �مل�صرتكة  �لعربية  �لقائمة  د�نت 

�أبي�ص )كاحول الفان(، مبو�فقته على “�الن�صمام حلكومة بقيادة �لليكود وبنيامني نتنياهو، 

و�لتمهيد لذلك بانتخابه رئي�صاً للكني�صت باأ�صو�ت مع�صكر �ليمني“، موؤكدًة �أن “جانت�ص �أثبت 

يف هذه �خلطوة باأنه ال يلك عامود�ً فقرياً �صيا�صياً“. وقالت �لقائمة، يف بيان �صدر عنها، �إن 

�إمكانية تكليف نتنياهو بت�صكيل �حلكومة من  �إىل منع  “تو�صيتها على جانت�ص كانت تهدف 
جديد، و�إن �لهدف �لوحيد لهذه �لتو�صية كان �إ�صقاط نتنياهو ال دعماً جلانت�ص، لوعينا �لتام 

164
ملدى �خلطورة �لكامنة يف ت�صكيل حكومة يني متطرف ��صتيطاين“.

قال �لناطق با�صم �حلكومة �لفل�صطينية �إبر�هيم ملحم، �إننا دخلنا مرحلة تالم�ص مربع �خلطر.  	

وقال ملحم: “كنا نعّد �إ�صاباتنا منذ بد�ية دخول �لوباء باالآحاد، �ليوم �ختلفت �حل�صبة، بني 

165
ليلة ويوم 16 �إ�صابة، وهذ� دليل ونذير خطر، وال نريد عّد �الإ�صابات بالع�رش�ت“.

قال �لناطق با�صم وز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة �أ�رشف �لقدرة، خالل موؤمتر �الإيجاز �ل�صحفي  	

نوّجه  غزة  يف  كورونا  فريو�ص  “ملو�جهة  غزة:  مبدينة  كورونا،  فريو�ص  مو�جهة  يف  �ليومي 

166
منا�صدة عاجلة وطارئة �إىل �ملوؤ�ص�صات �لدولية و�الإغاثية لتوفري مبلغ 23 مليون دوالر“.

اجلمعة، 2020/3/27

�أبي�ص  	 �أزرق  قرر رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو وبني جانت�ص، رئي�ص حتالف 

طريقهما  تعرت�ص  �لتي  �لعقبات  �آخر  الإز�لة  مكثفة  مفاو�صات  يف  �لدخول  الفان(،  )كاحول 

�أن �التفاق بني �لطرفني  لت�صكيل حكومة طو�رئ. ويت�صح من معلومات ت�رشبت لل�صحافة 

ين�ص على ت�صكيل حكومة ملدة ثالثة �أعو�م، تهتم يف �الأ�صهر �ل�صتة �الأوىل مبكافحة كورونا، 

ويتناوب فيها نتنياهو وجانت�ص على رئا�صة �حلكومة منا�صفة، وت�صم �حلكومة 30 وزير�ً، 

ن�صفهم من كتل �ليمني ون�صفهم �الآخر من حتالف �أزرق �أبي�ص، ويكون وزير �لدفاع طو�ل 

رئي�ص  يكون  �لعام  ون�صف  عام  وبعد   .Gabi Ashkenazi �أ�صكنازي  غابي  �لثالث  �الأعو�م 

167
�حلكومة رجالً من قيادة �لليكود، قائماً باأعماله ووزير�ً للخارجية.



133

اآذار/ مار�س 2020

�صنّت طائر�ت حربية �إ�رش�ئيلية عدة غار�ت حربية على مو�قع للمقاومة �لفل�صطينية �صمال  	

168
قطاع غزة، ومل تعلن وز�رة �ل�صحة عن وقوع �إ�صابات.

مع تفاقم فريو�ص كورونا يف “�إ�رش�ئيل“، و�رتفاع عدد �لوفيات منه �إىل 12 حالة، و�ل�صغوط  	

نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أمر  �لفريو�ص،  �صدّ  �ملعركة  �إد�رة  �جلي�ص  لت�صليم  �ل�صعبية 

بفتح خندق �لقيادة �ملركزية �ل�رشي، �لذي ُبني لي�صتخدم يف وقت �حلروب �لكبى. و�خلندق 

غرف  وي�صّم  �لقومي“،  �الإ�رش�ئيلي  �لتحكم  “مركز  وي�صمى  �رشية،  �ملو�قع  �أكرث  �أحد  هو 

ر�حة ومكاتب، وغرف جل�صات وقاعات، وفيه مركز �صيطرة وحتكم باأجهزة �إلكرتونية تنقل 

169
�صور�ً �صخمة مبا�رشة من �أي مكان تقع فيه �أي �أحد�ث.

يف “ند�ء عاجل“ لف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، حّذر �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل من خطورة  	

تف�صي وباء كورونا د�خل �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية. وقال �الأ�رشى، يف بيان لهم، �إن “�لوقت قد 

حان قبل فو�ت �الأو�ن الإنفاذكم �لوعد و�لعهد و�لوفاء، بفر�ص �صفقة تبادل م�رشفة مع �لعدو 

و�إنقاذ �الأ�رشى، فلم يعد يف �لوقت مت�صع، و�إن كان ال بّد من �ملوت فهي يف قبور كرية ال يف 

170
ثالجات �ل�صجون“.

فتح  	 حركة  �رش  �أمني  برئا�صة  فل�صطيني  وفد  مع  ح�صن  حمد  �للبناين  �ل�صحة  وزير  بحث 

ممثلني  بح�صور  �لعرد�ت،  �أبو  فتحي  لبنان  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وف�صائل 

حلماية  �مل�صرتك  و�لتخطيط  �جلهود  تن�صيق  �لفل�صطينية،  �ل�صحية  و�للجان  للموؤ�ص�صات 

مع  �لتعاون  على  حر�صه  �لوفد  �أكد  حيث  كورونا.  وباء  مو�جهة  يف  وحت�صينها  �ملخيمات 

171
وز�رة �ل�صحة يف كل �الإجر�ء�ت �لوقائية.

�لرئي�ص  	 �أكد  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مع  هاتفي  �ت�صال  يف 

�لدقيقة،  �ملرحلة  �لفل�صطيني يف هذه  �ل�صعب  �إىل جانب  �لتون�صي قي�ص �صعَيد، وقوف تون�ص 

�أكد  كما  كورونا.  فريو�ص  تف�صي  على  �ملرتتبة  �الإن�صانية  �لتد�عيات  ملو�جهة  وخ�صو�صاً 

هذ�  مو�جهة  �صياق  يف  متلكه  ما  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  تقت�صم  الأن  جاهزة  بالده  �أن  �صَعيد 

�لوباء. وعّب عن حر�صه على �ملبادرة باالت�صال، للتاأكيد على مكانة فل�صطني و�صعبها لدى 

172
تون�ص.

ك�صف �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف  	

�أنه �أجرى حمادثات مع زمالئه يف �لواليات �ملتحدة ورو�صيا و�الحتاد �الأوروبي، �صمن �للجنة 

�لرباعية، حول كيفية جتديد �ملفاو�صات ب�صاأن �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني على �أ�صا�ص 
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و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“  بني  �مللحوظ  �لتعاون  من  م�صتفيد�ً  “�ل�صالم“،  وعملية  �لدولتني  حّل 

173
�لفل�صطينية يف مو�جهة وباء كورونا، وعّده �صبباً للتفاوؤل.

ال�صبت، 2020/3/28

كثب  	 عن  تتابع  “�إ�رش�ئيل“  يف  و�لع�صكرية  �الأمنية  �ملنظومة  �إن  �إ�رش�ئيليان  جرن�الن  قال 

عليان،  غ�صان  و�أ�صاف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  كورونا  فريو�ص  �نت�صار  تطور�ت 

�لتن�صيق و�الرتباط  و�إياد �رشحان رئي�ص د�ئرة  �لغربية،  �ل�صفة  �ملدنية“ يف  “�الإد�رة  رئي�ص 

مثري  �الأيام  هذه  يح�صل  “ما  �أن  �ليوم“،  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  مع  حو�ر  يف  غزة،  قطاع  مع 

ٍ و�صاق، ومع حما�ص يتّم  �لفل�صطينية جارٍ على قدم �إ�رش�ئيل و�ل�صلطة  فعالً، فالتن�صيق بني 

ب�صورة غري مبا�رشة“. وك�صفا �أن “هناك تر�جعاً و��صحاً يف �لعمليات �ملعادية �صّد �إ�رش�ئيل 

174
يف �الأ�صابيع �لثالثة �الأخرية“.

�لبلدة  	 يف   1954 �صنة  �ملولودة  هل�صة،  ترييز  �ملنا�صلة  عمّان،  �الأردنية  �لعا�صمة  يف  توفيت 

�ل�رشطان.  مر�ص  مع  معاناة  بعد  عاماً،   66 عمر  عن  فل�صطني،  �صمال  عكا  مدينة  يف  �لقدية 

يف  �للد  مطار  �إىل  �لبلجيكية   Sabena �صابينا  طائرة  خطف  يف   1972 �صنة  هل�صة  و�صاركت 

175
فل�صطني �ملحتلة.

االأحد، 2020/3/29

�أخرى بد�أت م�صاء  	 2020/3/29، وجل�صة  بعد جل�صة د�مت ثماين �صاعات �نتهت فجر �الأحد 

ونائبه جانت�ص،  وبني  نتنياهو،  بنيامني  تو�صل  متاأخرة،  �صاعة  حتى  و��صتمرت   �الأحد 

غابي �أ�صكنازي �إىل تفاهمات �أ�صا�صية، و�تفقو� على �إعالن ت�صكيل حكومة وحدة بني �لطرفني، 

�لقادمة.  �لقليلة  �أو �الأيام  �صيجري عر�صها على �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، يف غ�صون �ل�صاعات 

خالل  من  جوهرية  تفاهمات  �إىل  “�لتو�صل  عن  م�صرتك،  بيان  يف  وجانت�ص،  نتنياهو  و�أعلن 

176
�جلهود لت�صكيل حكومة وحدة“.

طو�رئ  	 ملو�زنة  وفقاً  �صتعمل  �حلكومة  �أن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

مالياً  لالأ�صعب  “��صتعدو�  وقال:  كورونا،  لفريو�ص  �ملتالحقة  �لتطور�ت  �صوء  يف  متق�صفة، 

�لوباء  هذ�  ملو�جهة  �ملالية  “�حتياجاتنا  �إن  ��صتية  وقال  �أنف�صكم“.  على  و�عتمدو�  و�صحياً 

ُتقّدر بـ 120 مليون دوالر، وعجز �ملو�زنة �صيت�صاعف وخ�صائر �القت�صاد �لوطني �صتكون 
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�ملنظمات غري �حلكومية  �ل�صتات، ودعا  ��صتية دور�ً من فل�صطينيي  “. كما طلب  كبرية جد�ً

177
�إىل تقدمي �مل�صاعدة للنا�ص وعدم �الكتفاء باإبد�ء �ملالحظات فقط.

�ل�صعبة  	 �الأو�صاع  �الحتالل  �صجون  يف  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  �أ�رشى  ك�صف 

ر�صالة  يف  �الأ�رشى،  و�أو�صح  كورونا.  فريو�ص  �نت�صار  ظلّ  يف  حالياً  �الأ�رشى  يعي�صها  �لتي 

و�لقر�ر�ت،  �الإجر�ء�ت  من  عدد�ً  �تخذت  �أ�صابيع  منذ  �ل�صجون  م�صلحة  �إد�رة  �أن  لهم، 

 و�أبرزها حرمان �الأ�رشى من زيارة ذويهم بحجة وباء كورونا، ومنعهم من �رش�ء �أكرث من

178
.Cantina ان �ل�صجن، �لذي ُي�صمى �لكانتينا 130 �صنفاً عب دكَّ

�أبي�ص 	 �أزرق  حتالف  قائمة  تق�صيم  على  باالإجماع،  للكني�صت  �ملنظمة  �للجنة   �صادقت 

م�صتقبل( )يوجد  عتيد  ي�ص  حزب  منف�صلتني،  كتلتني  �إىل  �لبملانية  الفان(   )كاحول 

Yesh Atid برئا�صة يائري البيد Yair Lapid من جهة، وكتلة بني جانت�ص �لتي حتتفظ با�صم 
179

�أبي�ص �أزرق )كاحول الفان( من جهة �أخرى.

عدد  	 بارتفاع   ،%22.15 �إىل  �رتفعت  �لبطالة  ن�صبة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لت�صغيل  م�صلحة  �أعلنت 

�أنف�صهم من  764,165 طالب عمل �صجلو�  بينهم  922,016 �صخ�صاً،  �إىل  �لعمل  �لعاطلني عن 

�أجل �حل�صول على خم�ص�صات بطالة منذ مطلع �آذ�ر/ مار�ص 2020، على خلفية �أزمة كورونا، 

180
خِرجو� �إىل �إجازة غري مدفوعة �الأجر.

ُ
وغالبيتهم �ل�صاحقة )90%( �أ

�أن  	 قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، يف تقرير �أ�صدره ع�صية ذكرى يوم �الأر�ص، 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي ي�صيطر على �أكرث من 85% من �مل�صاحة �لكلية الأر�ص فل�صطني �لتاريخية. 

وقال �لتقرير �إن عدد �ملو�قع �ال�صتعمارية و�لقو�عد �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية نهاية �صنة 2018 

يف �ل�صفة �لغربية، بلغ 448 موقعاً، منها 150 م�صتعمرة و26 بوؤرة ماأهولة، مّت ت�صنيفها �أحياء 

�أما فيما يتعلق بعدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة  تابعة مل�صتعمر�ت قائمة و128 بوؤرة ��صتيطانية. 

 .%2.7 �إىل نحو  2018، مبعدل منو �صكاين ي�صل  671,007 م�صتوطنني نهاية �صنة  فقد بلغ 

678 مبنى، منها نحو  2019، بهدم وتدمري  “�إ�رش�ئيل“ قامت، خالل �صنة  �أن  وذكر �لتقرير 

40% يف حمافظة �لقد�ص بو�قع 268 عملية هدم. وبالن�صبة للحو�جز �الإ�رش�ئيلية، فقد ق�صمت 

100 كانتون حتول دون وجود تو��صل بني مكونات �جلغر�فيا  �أكرث من  �إىل  �ل�صفة �لغربية 

165 بو�بة حديدية على مد�خل �ملدن و�لقرى، ونحو  �لفل�صطينية بال�صفة، من خالل نحو 

181
600 حاجٍز ع�صكرٍي �أو �صو�تر تر�بية.
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�لفل�صطينية  	 �ل�صلطة  جانب  �إىل  تقف  بالده  �أن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدى  �ل�صيني  �ل�صفري  �أكد 

و�صعبها يف مو�جهة وباء كورونا، و�أنها �صتبذل ق�صارى جهدها للم�صاعدة على تخطي ذلك. 

و�أكد، خالل لقاء مع تلفزيون فل�صطني، �أن �مل�صاعد�ت �لطبية �لتي �صرت�صل �إىل �أر��صي �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، باالإ�صافة �إىل تبعات غري حكومية هي جاهزة، و�صتنقلها طائرة �صينية خا�صة، 

182
خالل �الأيام �لقليلة �ملقبلة.

االإثنني، 2020/3/30

قالت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �إن �خلريطة �لتي عر�صتها وز�رة �ل�صحة �الإ�رش�ئيلية ب�صاأن  	

للوباء يف  كافية  �ختبار�ت  لعدم ظهور وجود  �لقلق،  تثري  �ملر�صى بفريو�ص كورونا،  �أماكن 

�ملجتمعات �لفل�صطينية بالد�خل، وكذلك يف �رشقي �لقد�ص. وبح�صب �ل�صحيفة، فاإن �خلريطة 

مناطق  ح�صاب  على  �ليهودية“،  “�ملناطق  يف  �ملخبي  �لفح�ص  لعمليات  �أكب  ن�صاطاً  تظهر 

183
فل�صطينيي 1948.

مع  	 للتعامل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  ��صتعد�د�ت  عن  �لنقاب  �لعبي  و�ال  موقع  ك�صف 

 �صيناريوهات و�صفها باملتطرفة، يف حال تف�صي فريو�ص كورونا يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية

خططاً  و�صع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إن  باملوقع،  �لع�صكري  �ملحلل  وقال  �لغربية.  بال�صفة 

قرى  �أو  بلد�ت  على  ح�صار  فر�ص  بينها  �ل�صفة،  يف  كورونا  �نت�صار  مع  للتعامل  ع�صكرية 

184
فل�صطينية، يف حال �أ�صبحت موبوءة.

عمالء  	 من  عدد  �عتقال  عن  �لنقاب  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �لد�خلي  �الأمن  جهاز  ك�صف 

�حلدود  على  �حل�صار  وك�رش  �لعودة  م�صري�ت  فعاليات  مبر�قبة  كلّفهم  �لذين  �الحتالل 

185
�ل�رشقية لقطاع غزة، و�أثر هذه �مل�صري�ت على دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

وز�رته  	 �إن  �لقدرة،  �أ�رشف  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  قال 

وم�صتلزمات  �لطبية،  و�لتجهيز�ت  �لدو�ئية،  �ملقومات  تناق�ص  جر�ء  خانقة  �أزمة  تو�جه 

�لوقاية، و�لفحو�صات �ملخبية، و�أجهزة �لتنف�ص �ل�صناعي، “مما يجعلنا �أكرث قلقاً يف مو�جهة 

186
فريو�ص كورونا“.

للطري�ن  	 وتدريبات  مناور�ت  �أمريكية  وقو�ت  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  من  قو�ت  �أجرت 

�حلربي، حتاكي مو�جهة تهديد�ت من �جلو، و�أجريت �ملناورة �لتي ��صتمرت عدة �أيام، على 

�لدفاعات  يف  �لتعاون  لتعزيز  �ملناورة  وهدفت  �مل�صتجد.  كورونا  فريو�ص  �نت�صار  من  �لرغم 

187
�جلوية �مل�صرتكة و�لت�صدي للتهديد�ت �ل�صاروخية.
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مو�قع  	 عب  �إلكرتونية،  تظاهر�ت  باإطالق  �الأر�ص“،  “يوم  مبنا�صبة  �لفل�صطينيون  �كتفى 

يف  �لفل�صطيني  �لوطني  �لن�صيد  وغنو�  منازلهم،  على  �أعالماً  ورفعو�  �الجتماعي،  �لتو��صل 

بع�ص �لتجمعات، فيما �ألغو� م�صرية مليونية كانت مقررة يف قطاع غزة، وذلك ب�صبب �نت�صار 

188
فريو�ص كورونا �مل�صتجد.

�الحتالل  	 �إن  �لعربية،  �لدر��صات  جلمعية  �لتابع  �الأر��صي،  �أبحاث  مركز  �أ�صدره  تقرير  قال 

 )
2

قام بهدم �أكرث من 170 �ألف م�صكن فل�صطيني، و�صادر �أكرث من 21 مليون دومن )21 �ألف كم

3 ماليني �صجرة، وبنى جد�ر�ً عن�رشياً تو�صعياً  من �الأر��صي �لفل�صطينية، و�قتلع �أكرث من 

ليغلق �ل�صم�ص عن �لفل�صطينيني بطول �أكرث من 700 كم، وو�صع نحو 900 حاجٍز ع�صكري 

�أي�صاً  �لتقرير  و�أو�صح  ��صتيطانية.  �لتفافية  طرق  من  كم   1,400 من  �أكرث  و�صّق  وبو�بة، 

مل  �ملعطيات  لتلك  ووفقاً  �أنه  وذكر  ��صتيطانية،  وبوؤرة  م�صتعمرة   528 بنى  �الحتالل  �أن 

يف �مل�صتوطنني  عدد  و�أن  �لتاريخية،  فل�صطني  م�صاحة  من  فقط   %22 �إال  للفل�صطينيني   يبَق 

189
�ل�صفة �لغربية بلغ 850 �ألف م�صتوطن.

الثالثاء، 2020/3/31

مدينة  	 يف  �الإبر�هيمي  �حلرم  �إغالق  �أن  �لفل�صطينية  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  ر�أت 

�خلليل، من ِقبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ومنع دخول حّر��صه و�صدنته دون مبر، و�صماحها 

بعد  ما  �إىل  ت�صتمر  قد  خطوة  يف  عليه،  لل�صيطرة  “حماولة  �الأذ�ن،  لرفع  �ملوؤذن  بدخول  فقط 

190
�نتهاء �أزمة �إعالن �لطو�رئ ملنع تف�صي فريو�ص كورونا“.

�أن عدد �الإ�صابات بفريو�ص كورونا  	 �إبر�هيم ملحم  �أعلن �لناطق با�صم �حلكومة �لفل�صطينية 

191
�رتفع �إىل 119 �إ�صابة يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، منها 11 �إ�صابة يف قطاع غزة.

�نت�رشت قو�ت من �أجهزة �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية على �صكل دوريات ليلية يف بلد�ت  	

تقع يف �أطر�ف �رشقي �لقد�ص، بزّي �ل�رشطة وب�صالحهم، من �أجل �صبط �لقيود �ملفرو�صة على 

192
حركة �الأ�صخا�ص، وذلك للمرة �الأوىل منذ �صنة 2000، باالتفاق مع �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية.

�الئتالف  	 �أطر�ف  بني  ن�صاأت  كبرية  خالفات  باأن  �لليكود  حزب  يف  كبري  م�صوؤول  �عرتف 

حكومة  لت�صكيل  �جلهود  تعرّث  �إىل  �أدت  الفان(،  )كاحول  �أبي�ص  و�أزرق  �ليمني  وبني  �جلديد 

�ملو�صوع  يف  �أي�صاً  بل  �لوز�رية،  �ملقاعد  توزيع  يف  فقط  لي�ص  �خلالفات  هذه  وترتكز  وحدة. 

�ل�صيا�صي، �إذ �إن �لليكود ي�رش على �صنّ قانون ب�صمّ غور �الأردن و�صمال �لبحر �مليت، �إ�صافة 
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�إىل  ذلك  تاأجيل  �الآخر  �لطرف  بينما يطلب  �مل�صتعمر�ت،  �الإ�رش�ئيلية على  �ل�صيادة  �إىل فر�ص 

193
�ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني.

�لف�صل  	 �لقاطنني د�خل جد�ر  16 مقد�صياً من  �أن  �لقد�ص عن  �أعلنت بلدية �الحتالل يف مدينة 

�لعن�رشي، م�صابون بفريو�ص كورونا. وهذه هي �الإح�صائية �الأوىل �لتي ت�صدر عن �صلطات 

�الحتالل بخ�صو�ص �مل�صابني د�خل �لقد�ص، فيما و�صل عدد �مل�صابني يف �صو�حي �لقد�ص 

194
38 مو�طناً فل�صطينياً يرتكزون يف بدو، وقطنة، و�لقبيبة، وحزما.

وهيئات  	 �ليوم“،  “فل�صطني  قناة  مع  بال�رش�كة  �خلارج،  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  �أطلق 

“تكافلو�“،  بعنو�ن  �إغاثية  حملة  عدة،  و�صخ�صيات  دولية،  وعربية  فل�صطينية  وموؤ�ص�صات 

يف  �لفل�صطينيون  �لالجئون  يعي�صها  �لتي  �ل�صعبة  �الإن�صانية  �الأو�صاع  من  �لتخفيف  بهدف 

195
لبنان يف ظلّ �أزمة فريو�ص كورونا.

غرينبالت 	 جاي�صون  �ل�صالم“  لعملية  �خلا�ص  �ل�صابق  �الأمريكي  “�ملبعوث   �أثنى 

“�إ�رش�ئيل“  بني  كورونا  فريو�ص  الحتو�ء  �مل�صرتكة  �جلهود  على   ،Jason Greenblatt

و�ل�صلطة �لفل�صطينية. يف حني �نتقد �صيا�صة حركة حما�ص يف قطاع غزة بالتعامل مع �الأزمة، 

يف �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ومع  معها،  و�لتعاون  “�إ�رش�ئيل“  تهديد  عن  بالتوقف   وطالبها 

196
�ل�صفة �لغربية.
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