


اليوميات الفل�سطينية

ني�شان/ اأبريل 2020





147

ني�سان/ �أبريل 2020

ني�سان/ اأبريل 2020

االأربعاء، 2020/4/1

]�لفل�صطينيني[  	 للعّمال  �ل�صماح  ��صتمر�ر  يف  نرى  “�إننا  ��صتية:  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�أرو�ح �لعّمال،  �أماكن عملهم حماولة حلماية �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي على ح�صاب  �إىل  بالتوجه 

1
لكن �قت�صاد �إ�رش�ئيل لي�ص �أغلى من �أرو�ح �أبنائنا“.

تقّرر ت�صغيل “م�صت�صفى �ل�صد�قة“ �لرتكي يف غزة بعد تعطيله ل�صنو�ت، جر�ء �ت�صال هاتفي  	

بني رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، و�لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، على �أن 

تتوىل “�جلامعة �الإ�صالمية“ ت�صغيل �مل�صت�صفى. وك�صف م�صدر مطلع عن رفع عبا�ص “�لفيتو 

veto“ �ملفرو�ص من �ل�صلطة منذ 2017، على تلقي حركة حما�ص يف �لقطاع �أمو�الً من تركيا، 
2

وبذلك ت�صلمت “�جلامعة �الإ�صالمية“ 43 مليون دوالر، هي �ملو�زنة �لت�صغيلية للم�صت�صفى.

ك�صفت �لقناة �لـ 13 �لعبية عن تفا�صيل مفاو�صات ت�صكيل حكومة وحدة وطنية بني حزب  	

تق�صي  �التفاق  م�صودة  �إن  �لعبية  �لقناة  وقالت  الفان(.  )كاحول  �أبي�ص  و�أزرق  �لليكود 

�لتناول بني �لرجلني، يعمالن من  بوجود رئي�صَيْ وزر�ء للحكومة �الإ�رش�ئيلية، خالل فرتة 

خالل مقريْن منف�صلنْي مبدينة �لقد�ص، يف �لوقت نف�صه. و�أ�صارت �لقناة �إىل �أن بنيامني نتنياهو 

�حلكومة،  برئي�ص  �خلا�صة  نف�صها  و�ملميز�ت  �ل�صالحيات  على  �صيح�صالن  جانت�ص  وبني 

3
مثل �مل�صت�صارين، و�حلر��صة، وغريها.

كورونا  	 فريو�ص  ب�صبب  �صخ�ص،  �ملليون  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  جتاوز 

وبح�صب  �لعبية.  �الإعالم  و�صائل  ن�رشتها  �لتي  �الإح�صائيات  الآخر  وفقاً  وذلك  �مل�صتجد، 

عدد  فيها  يتجاوز  �لتي  “�إ�رش�ئيل“  تاريخ  يف  �الأوىل  �ملرة  هذه  فاإن  �لعبية،   12 قناة  موقع 

4
�لعاطلني عن �لعمل �ملليون، وهو ما يثل 24% من �لقوى �لعاملة.

�الإ�رش�ئيلي 	 للكني�صت  �لتابع  و�ملعلومات  �الأبحاث  مركز  �أجر�ها  در��صة   �أظهرت 

44% من جر�ئم �لقتل  �أن   The Knesset Research and Information Center (RIC)
5

�لتي وقعت يف “�إ�رش�ئيل“ خالل �لفرتة 2015-2019 كان �صحاياها فل�صطينيو 1948.

�أعلنت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية �أنه مّت حتويل بع�ص خطوط �إنتاج �ل�صو�ريخ لت�صنيع �أجهزة  	

م�صابي  لعالج  �مل�صتخدمة  �لطبية  �ملعد�ت  يف  �لنق�ص  ملو�جهة  م�صعى  يف  �ل�صناعي،  �لتنف�ص 

6
فريو�ص كورونا �مل�صتجد.
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�آذ�ر/  	 250 فل�صطينياً خالل  �أن قو�ت �الحتالل �عتقلت  �أ�رشى فل�صطني للدر��صات  �أكد مركز 

7
مار�ص 2020، بينهم 54 طفالً و6 �صيد�ت.

لالأنظمة  	 �الأملانية   ThyssenKrupp تي�صنكروب  �الأملانية على توريد �رشكة  و�فقت �حلكومة 

8
�لبحرية �أربع �صفن حربية لـ“�إ�رش�ئيل“.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �أنه على خلفية �نت�صار فريو�ص كورونا يف “�إ�رش�ئيل“، و�لفحو�صات  	

و�أ�صافت  �ملعطيات.  نظام  يف  بالغ  �نعد�م  ي�صود  فاإنه  لالأفر�د،  �إجر�وؤها  مّت  �لتي  �ملحدودة 

�الإ�رش�ئيلي  �لنخبة  �تخاذ قر�ر بتجنيد وحدة كوماندو�ص  �إىل  �لو�صع دفع  �أن هذ�  �ل�صحيفة 

 ،)“Sayeret Matkal “�صيريت متكال  )د�ئرة هيئة �الأركان �خلا�صة يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

�لتكنولوجية،  �لوحد�ت  �صمنها  ومن  �لع�صكرية،  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  من  �أخرى  وجهات 

من �أجل �أن ي�صاعد �صباط كبار فيها، وبينهم قائد �لوحدة، وز�رة �ل�صحة يف جهود حماربة 

9
�نت�صار كورونا.

اخلمي�س، 2020/4/2

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، �إن �حلركة م�صتعدة لتقدمي تنازل جزئي  	

يف مو�صوع �جلنود �الأ�رشى لديها، مقابل �إفر�ج �الحتالل عن �الأ�رشى كبار �ل�صّن و�ملر�صى، 

كمبادرة �إن�صانية يف ظلّ �أزمة كورونا. ووجّه �ل�صنو�ر ر�صالة لوزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل 

�لذي  �لوقت  “يف  وقال:  �الأ�رشى،  بق�صية  غزة  لقطاع  �لت�صهيالت  �إدخال  ربط  �لذي  بينيت، 

نكون فيه م�صطرين �إىل �أجهزة تنف�ص ملر�صانا �أو طعام ل�صعبنا، فاإننا م�صتعدون الأن نرغمك 

على ذلك، و�صتجد �أننا قادرون باإذن �هلل تعاىل، و�إذ� وجدنا �أن م�صابي كورونا يف قطاع غزة ال 

يقدرون على �لتنف�ص، �صنقطع �لنف�ص عن 6 ماليني �صهيوين، و�صناأخذ ما نريده منكم خاوة 

10
]عنوة[“.

�لطو�رئ يف  	 بتمديد حالة  �لفل�صطينية حممود عبا�ص مر�صوماً رئا�صياً  �ل�صلطة  �أ�صدر رئي�ص 

11
جميع �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية ملدة ثالثني يوماً، ملو�جهة تف�صي فريو�ص كورونا.

Yaakov Litzman، �إ�صابته هو وزوجته  	 �أعلن وزير �ل�صحة �الإ�رش�ئيلي يعقوب ليت�صمان 

12
بفريو�ص كورونا �مل�صتجد.

	  2020 مار�ص  �آذ�ر/  ل�صهر  �الأعمال“  لدورة  �لفل�صطينية  �لنقد  �صلطة  “موؤ�رش  نتائج  �أظهرت 

�أمام هذ� �لرت�جع،  �أنه  �لنقد  �أ�صدرته �صلطة  �لكلي. وجاء يف بيان  �ملوؤ�رش  تر�جعاً و��صحاً يف 
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�لذي �صمل كالً من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة على حدّ �صو�ء، �أن حكومة حممد ��صتية طلبت 

من �صلطة �لنقد قر�صاً قيمته 1.4 مليار �صيكل )نحو 385 مليون دوالر(، ملو�جهة �لرت�جع يف 

13
�الإير�د�ت �لعامة ب�صبب وباء كورونا.

ندّد نقيب �ملوظفني �لعموميني بال�صلطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة عارف �أبو جر�د، باإجر�ء�ت  	

�حلكومة �لفل�صطينية “�لقمعية“ جتاه موظفي �لقطاع، لعدم �رشفها ر�تبهم �ل�صهري كامالً، 

يف �صياق تف�صي جائحة كورونا. و�أو�صح �أبو جر�د، يف مقابلة خا�صة مع �ملركز �لفل�صطيني 

لالإعالم، �أن ن�صب �رشف �لرو�تب ملوظفي قطاع غزة، بلغت بني 50-75% عك�ص ما �أعلن عنه 

14
رئي�ص �حلكومة حممد ��صتية، مع �رشف ن�صبة 100% ملوظفي �ل�صفة �لغربية.

�حلكومة  	 جهود  الإ�صناد  �إ�صافية،  دوالر  ماليني   5 قدرها  منحة  عن  �لدويل  �لبنك  �أعلن 

�لفل�صطينية يف مو�جهة تف�صي فريو�ص كورونا، يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وكان قد قّدم 

15
قبل نحو �أ�صبوعني 800 �ألف دوالر الإ�صناد هذه �جلهود �أي�صاً.

اجلمعة، 2020/4/3

�أكد مقربون من �ملفاو�صات �الئتالفية، �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو تو�ّصل  	

جانت�ص،  بني  الفان  كاحول  حتالف  رئي�ص  مع  �خلالفية  �لق�صايا  من   %90 حول  �تفاق  �إىل 

“�إ�رش�ئيل“ ملدة  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  �أر��ٍص فل�صطينية من  �لبّت يف مو�صوع �صّم  تاأجل  بينما 

4-6 �أ�صهر. و�تفق نتنياهو مع جانت�ص على �أن تكون �حلكومة يف هذه �ملرحلة ذ�ت مو�صوع 

�هتمام �أ�صا�صي و�حد، هو مو�جهة �أزمة كورونا و�إقر�ر مو�زنة �لدولة، ملنع �النهيار �ل�صحي 

16
و�القت�صادي.

�عتقال  	 بعد  �لهدمي،  فادي  �لقد�ص  �صوؤون  وزير  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أفرجت 

لعدة �صاعات يف معتقل �مل�صكوبية، تخلله �عتد�ء بال�رشب �ملبح. وترّكز �لتحقيق مع �لهدمي 

على �مل�صاعد�ت �لتي تقدمها �حلكومة �لفل�صطينية للمو�طنني �لفل�صطينيني يف �رشقي �لقد�ص 

17
�ملحتلة ملو�جهة وباء كورونا.

�لفل�صطينيني،  	 �ملعتقلني  �إطالق �رش�ح  �إىل  �ل�صعودية  لل�صلطات  جّددت حركة حما�ص دعوتها 

عدة  من  ويعاين  عاماً  �لثمانني  عن  عمره  يزيد  �لذي  �خل�رشي،  حممد  �ملعتقل  وخ�صو�صاً 

18
�أمر��ص، بعد �نت�صار وباء كورونا يف �ململكة.
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�أ�صخا�ص  	 عن   Gidi Weitz فايت�ص  غيدي  هاآرت�ص  �صحيفة  يف  �ال�صتق�صائي  �ل�صحفي  نقل 

�لتقو� مع رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، قولهم �إن �الأخري �أبلغهم باأنه بالرغم 

من �نتخابه كي يبقى يف �حلكم مرة تلو �الأخرى، �إال �أنه ت�صيطر على �لدولة قوة خفية، و�صفها 

ورجال  موظفني  حكم  و�إمنا  هنا،  ديوقر�طية  توجد  “ال  �إنه  وقال  عميقة“،  “دولة  باأنها 

قانون“. ويرى نتنياهو �أن “�لنيابة �لعامة هي �لتي ت�صد خيوط جهاز �لظالل“، ويعتقد �أنه 

19
يوجد تو�طوؤ بني �لنيابة و�لق�صاة بهدف �صمان �صقوطه.

تلتزم  	 ال  �لتي  �لدينية  و�الأحياء  �لبلد�ت  على  �لرتكيز  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحة  وز�رة  قّررت 

�لبلد�ت  من  �آخر  وعدد�ً  �لدينية،  بر�ك  بني  كمدينة  كورونا،  فريو�ص  ملو�جهة  بالتعليمات 

�ليهودية؛ فاأغلقتها متاماً، و�أنزلت قو�ت �جلي�ص و�ل�رشطة لفر�ص �رشوط  �لدينية  و�الأحياء 

�صكانها، وحتتجزهم يف عزل فندقي حتت  �لبيوت من  تفرغ ع�رش�ت  �لعزل عليها، ور�حت 

20
�إ�رش�ٍف �صارٍم من قو�ت �الأمن.

قال رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار �لنائب جمال �خل�رشي، �إن �خل�صائر �القت�صادية  	

��صتمر�ر �حل�صار  2020، ب�صبب  �آذ�ر/ مار�ص  200 مليون دوالر خالل  بلغت  يف قطاع غزة 

21
�الإ�رش�ئيلي و�إجر�ء�ت مو�جهة وباء كورونا.

�أعلن �ل�صفري حممد �لعمادي، رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة، �أن �للجنة وبالتعاون  	

و�لتن�صيق مع �صندوق قطر للتنمية، �صتمّول ت�صغيل 100 كادر طبي من �الأطباء و�ملمر�صني 

�مل�صايف  تعانيه  �لذي  �لعجز  ل�صّد  �أ�صهر،  �صتة  وملدة  �ملوؤقت  �لت�صغيل  بند  على  غزة،  قطاع  يف 

22
و�ملر�كز �ل�صحية يف �لقطاع، ملو�جهة تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد.

ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص، يف تقرير لها، عن �رتفاع ملحوظ يف �العتد�ء�ت و�لهجمات �لتي ي�صنّها  	

�مل�صتوطنون �صّد �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة خالل �الأ�صابيع �الأخرية. وبح�صب 

معطيات نقلها م�صدر �أمني لل�صحيفة، فقد “حدث يف �ل�صهر �ملا�صي 16 حالة �حتكاك ج�صدي 

�لثاين/  9 حاالت و5 حاالت يف �صباط/ فب�ير وكانون  بني م�صتوطنني وفل�صطينيني، مقابل 

يناير �ملا�صيني على �لتو�يل“. و�أكدت منظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق 

�الإن�صان �أنها وّثقت 50 حالة عنف وتخريب ممتلكات و�رشقة وتهديد �صّد �لفل�صطينيني، منذ 

23
بد�ية �صنة 2020، 21 حالة منها فقط يف �آذ�ر/ مار�ص.
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ال�صبت، 2020/4/4

�صّد  	 �الأوقات،  هذه  يف  �لبي�صاء“،  “�ملعاطف  �أبطال  �إن  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت 

�نت�صار فريو�ص كورونا �مل�صتجد هم �إىل حّد كبري من فل�صطينيي 1948. وقالت �ل�صحيفة �إن 

24
فل�صطينيي 1948 يثلون ن�صبة �أ�صا�صية من �ملوظفني �لطبيني يف �مل�صت�صفيات يف “�إ�رش�ئيل“.

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

م�صتمر  لالجئني  �مل�صيفة  �لعربية  �لدول  مع  �لتن�صيق  �أن  �صحفي،  بيان  يف  هويل  �أبو  �أحمد 

لتاأمني �صالمتهم وحماية �ملخيمات من تف�صي فريو�ص كورونا، ومبا ي�صمن ��صتمر�ر عمل 

تن�صجم  جديدة  �آليات  خالل  من  �لفل�صطينيني،  لالجئني  �ملقدمة  وخدماتها  �الأونرو�،  وكالة 

25
وتتعاطى مع حالة �لطو�رئ ومنع �لتجو�ل �لتي ت�صهدها �لدول �مل�صيفة.

ر�صد تقرير، �أ�صدرته �لد�ئرة �الإعالمية حلركة حما�ص يف �ل�صفة، ��صتمر�ر عمليات �ملقاومة  	

�لعمليات بني  مقاوماً. وتنوعت هذه  522 عمالً  �ل�صفة  2020، حيث �صهدت  �آذ�ر/ مار�ص  يف 

زجاجات  و�إلقاء  نا�صفة،  عبو�ت  وتفجري  طعن،  وحماولة  م�صلحة،  و��صتباكات  نار،  �إطالق 

26
حارقة �صدّ قو�ت �الحتالل وم�صتوطنيه.

�أعلن حزب �لعمل �الإ�رش�ئيلي عن فكّ �ل�رش�كة �ل�صيا�صية مع حزب مريت�ص، بعد حتالفهما  	

27
قبل �النتخابات �لتي جرت يف بد�ية �آذ�ر/ مار�ص 2020.

�أظهر تقرير �أ�صدرته وز�رة �الأوقاف �لفل�صطينية �أن �الحتالل �نتهك حرمة �مل�صجد �الأق�صى  	

وقال  وقتاً.  �الإبر�هيمي47  �مل�صجد  يف  �الأذ�ن  رفع  ومنع   ،2020 مار�ص  �آذ�ر/  خالل  مرة   15

و�ملر�بطني،  �مل�صلنّي،  بحق  و�الإبعاد  �حل�صار  �صيا�صة  مار�صت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �لتقرير 

وموظفي �الأوقاف. وك�صف تقرير وز�رة �الأوقاف عن خمطط ُيرّوج له لبناء �لهيكل �ملزعوم 

28
دون هدم قبة �ل�صخرة �مل�رشفة، �صمال �صحن قبة �ل�صخرة.

االأحد، 2020/4/5

�ملحتلة  	 �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  عيلبون،  يف  �لبديل“  للتخطيط  �لعربي  “�ملركز  ك�صف 

1948، عن خمطط بد�أ �لتح�صري له يف فرتة �لطو�رئ �لتي مّت �الإعالن عنها موؤخر�ً من  �صنة 

قبل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية خ�صية تف�صي فريو�ص كورونا، حيث مّت �الإعالن عن قر�ر �للجنة 

2020/3/17، باملبا�رشة بتح�صري �ملخططات  �لتحتية �ل�صادر عن جل�صتها يف  �لقطرية للبنى 

تاتال 108 �أ �أو Tatal A 108 وتاتال 108 �أو Tatal 108، وكالهما يتمتع بو�صعية مف�صلة 
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حتت  حديد  �صكة  نفق  ببناء  �الأول  �مل�رشوع  ويتعلق  قطرية“.  حتتية  بنية  “خمطط  ت�صمى 

�الأر�ص ي�صل ما بني غربي �لقد�ص ومنطقة باب �ملغاربة و�صوالً �إىل تخوم �حلرم �ل�رشيف، 

29
بينما يتعلق �لثاين ببناء �صكة حديد فوق �الأر�ص جتوب �أحياء �لقد�ص �ملختلفة.

�أكد �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني زياد �لنخالة، يف ت�رشيح �صحفي، �أن  	

�أّي تهديد حلياة �ل�صعب �لفل�صطيني عب ��صتمر�ر �حل�صار �صي�صمل �جلميع بدون ��صتثناء، 

وعلى �لعدو �أن يختار بني �ملالجئ وما يرتتب عليها، �أو �إنهاء �حل�صار و�ال�صتجابة الإطالق 

30
�رش�ح �أ�رش�نا.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت �إن كتلته لن تدخل يف �حلكومة �ملقبلة �إذ� مل َتتنَبَّ  	

كتلته  بني  �الت�صاالت  �أن  �ل�صابعة،  �لعبية  للقناة  حديث  يف  بينيت،  و�أو�صح  �ليمني.  قيم 

 The Jewish Home �ليهودي  �لبيت  National Union، وحزب  �لوطني  �الحتاد  وحزب 

31
(HaBayit HaYehudi)، مع حزب �لليكود حمدودة للغاية و�صبه متوقفة.

و�ال  	 موقع  ن�رشه  تقرير  يف   ،Amir Oren �أورن  �أمري  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �خلبري  قال 

و�لع�رشين،  �حلادي  �لقرن  �أحد�ث  �أهم  من  كو�حدة  ظهرت  �لكورونا  “فريو�ص  �إن  �لعبي، 

“تر�جع  �أورن عن  �لو�صع �جلديد“. وك�صف  بالتاأقلم مع  �الإ�رش�ئيلي مطالباً  ويبدو �جلي�ص 

مقبولة“.  وغري  م�صبوقة  غري  درجة  �إىل  تقل�صها  بل  �الإ�رش�ئيلية،  �حلربية  �لطائر�ت  حركة 

و�أو�صح �أورن �أن “طبيعة �حلرب �لقادمة لن يطر�أ عليها تغرّي جوهري، لكن حالة �ال�صتعد�د 

32
لها و�جلاهزية �ملطلوبة �صترتك تاأثريها يف �الأجو�ء“.

�رتقى �صهيد�ن فل�صطينيان بر�صا�ص �الحتالل، و�أ�صيب 130 مو�طناً و�عتقل 250 �آخرين،  	

خالل �صهر �آذ�ر/ مار�ص 2020، وذلك وفق �لتقرير �ل�صهري ملركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات 

و�لتوثيق. كما هدّمت قو�ت �الحتالل، خالل تلك �لفرتة، 39 بيتاً ومن�صاأة، و�أخطرت �صلطات 

�الحتالل 19 بيتاً ومن�صاأة بالهدم ووقف �لبناء. و�قتحم �مل�صجد �الأق�صى 1,575 م�صتوطناً، 

33
وطالباً يهودياً، ورجال �رشطة وخمابر�ت.

�صّن 	 دون  �الأطفال  عدد  �أن  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أ�صدره  تقرير   �أظهر 

�لـ 18 عاماً، بلغ نحو 2.27 مليون طفل، منت�صف �صنة 2020، يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية؛ 

حاالت  عدد  �أن  �أظهرت  �لتي  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  بيانات  �لتقرير  وت�صمّن 

�إىل �صجالت �حلركة �لعاملية  889 طفالً. و��صتناد�ً  2019 بلغت  �العتقال لالأطفال خالل �صنة 

34
للدفاع عن �الأطفال - فرع فل�صطني، �رتقى 28 طفالً �صهيد�ً خالل �صنة 2019.
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بتهديد  	 تركيا  �الإ�رش�ئيلية  �ليمينية   “Lech Jerusalem يرو�صليم  “ليخ  منظمة  �تّهمت 

“�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية“ يف �رشقي �لقد�ص، من خالل نظام �مل�صاعد�ت �لذي تعكف على تقديه 
لالأهايل �لفل�صطينيني يف �ملدينة �ملقد�صة، بهدف حت�صني قدرتهم على مو�جهة فريو�ص كورونا. 

35
وزعمت �ملنظمة �أن �أنقرة ت�صتغل �نت�صار �لفريو�ص، يف حماولة لتعزيز نفوذها يف �لقد�ص.

االإثنني، 2020/4/6

�أر��ٍص  	 على  �الإ�رش�ئيلية  “�ل�صيادة“  فر�ص  على  الفان  كاحول  وحتالف  �لليكود  حزب  �تفق 

فل�صطينية يف �صيف 2020. وبح�صب موقع �صحيفة معاريف، فاإنه مّت �لتغلب على �مل�صاعب 

�لتي �عرت�صت �التفاق �ملرتقب، مع مو�فقة حتالف كاحول الفان على ن�ّص يق�صي بفر�ص 

�ل�صمّ �الإ�رش�ئيلي على غور �الأردن و�صمال �لبحر �مليت، من خالل حو�ر مع �الإد�رة �الأمريكية 

و�ملجتمع �لدويل. و�أ�صارت �لقناة 12 �لعبية، يف هذ� �ل�صياق، �إىل �أن �حلديث يدور عن موعد 

بعد  �صيكون  �ل�صّم  �إعالن  �أن  عن  معاريف  موقع  حتدث  فيما  �ل�صّم،  الإعالن   2020/7/10
36

�صهرين ون�صف �ل�صهر من ت�صكيل �حلكومة �جلديدة.

رئي�ص  	 مع  �أجر�ها  هاتفية  مكاملة  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  تعهّد 

باإقر�ر   ،David Elhayani �إحلياين  ديفيد   Yesha Council )ي�صاع(  �مل�صتعمر�ت  جمل�ص 

�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على غور �الأردن يف �ل�صفة �لغربية و�صمال �لبحر �مليت، ومن ثّم �صّم 

37
هذه �ملنطقة يف غ�صون �ل�صهور �لقليلة �ملقبلة.

�رتكاب  	 �ل�صهري،  تقريرها  يف  �ل�صفة،  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  للجنة  تقرير  ر�صد 

�لتقرير  وذكر   .2020 مار�ص  �آذ�ر/  خالل  �ملو�طنني  بحق  �نتهاكاً   178 �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�أ�صري�ً حمرر�ً، و34 معتقالً �صيا�صياً �صابقاً، فيما   49 �أن �نتهاكات �ل�صلطة �لفل�صطينية طالت 

وجاءت  موظفني.  بحّق  و21  حقوقي،  �أو  �صبابي  نا�صط  بحّق  �نتهاكاً   24 �ل�صلطة  �رتكبت 

حمافظة �خلليل كاأكب حمافظة تعر�صت النتهاكات �ل�صلطة، بو�قع 42 �نتهاكاً، تلتها حمافظة 

38
ر�م �هلل، بو�قع 38 �نتهاكاً.

�رتفع عدد �جلر�ئم �جلن�صية د�خل �الأ�رشة يف “�إ�رش�ئيل“، و�لتي مّت �لتحقيق بها خالل �آذ�ر/  	

مار�ص 2020، بن�صبة 41% مقارنة بالفرتة نف�صها من �صنة 2019 )34 حالة مقابل 24(، وفقاً 

للمعطيات �ل�صادرة عن �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية، كما تظهر �الأرقام �أن عدد ملفات �لتحقيق �لتي 

39
مّت فتحها بجر�ئم �لعنف �الأ�رشي ز�دت بن�صبة %16.
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�إبقاء  	 قرر  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أن  �الإ�رش�ئيلية  كان“  “ري�صت  قناة  ذكرت 

�لف�صح.  عيد  فرتة  خالل  �الحتالل  دولة  د�خل  �لفل�صطينيني  �لعمال  من  �الآالف  ع�رش�ت 

�ألف فل�صطيني يحملون ت�صاريح عمل، د�خل دولة   40-30 �إىل وجود نحو  �لقناة  و�أ�صارت 

40
�الحتالل.

�صجون  	 يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  مع  �لت�صامنية  معكم“  كلنا  وحدكم  “ل�صتم  حملة  �أعلنت 

�إىل برملانات �الحتاد �الأوروبي و�أمريكا �لالتينية،  �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، عن توجيه ر�صائل 

�ل�صعبي  �ملوؤمتر  �أن  �إىل  ي�صار  �الأ�رشى.  �إىل  كورونا  فريو�ص  �نتقال  خماطر  من  فيها  حتذّر 

لفل�صطينيي �خلارج �أطلق، بال�رش�كة مع ع�رش�ت �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات، حملة “ل�صتم وحدكم 

41
كلنا معكم“، وذلك دعماً لالأ�رشى يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�الإجر�ء�ت  	 ظّل  يف  ملحوظاً  تدهور�ً  �ملختلفة  باأن�صطتها  غزة  حمافظات  يف  �ل�صناعة  ت�صهد 

�الحرت�زية ملو�جهة تف�صي فريو�ص كورونا، �إذ فقَد نحو 10,500 عامل وظائفهم، فيما تر�جع 

42
�الإنتاج بن�صبة 19%، وفق تقرير �أعده �حتاد �ل�صناعات يف �لقطاع حول تاأثري �جلائحة.

مليون  	 )نحو  كندي  دوالر  �ملليون  ون�صف  مليون  مببلغ  كند�  تبع  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت 

ومن  كورونا.  فريو�ص  بفعل  لالأونرو�  �لطارئة  �ل�صحية  للرعاية  ��صتجابة  �أمريكي(،  دوالر 

جهة �أخرى، ذكر مدير عام �لهيئة 302 للدفاع عن حقوق �لالجئني علي هويدي، �أن 4 ماليني 

�أطلقته  �لذي  دوالر(،  مليون   14( �لطارئ  �لند�ء  مبلغ  �أ�صل  من  لالأونرو�  و�صلو�  دوالر 

43
ملو�جهة كورونا.

�أ�ص( 	 دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  رئي�ص   �أعلن 

�لبغوثي،  وقال  كورونا.  فريو�ص  مكافحة  مو�صوع  ت�صمل  ال  �ملقاطعة  �أن  �لبغوثي،  عمر 

خالل ندوة �صيا�صية، �إن “�الأدوية و�ملعد�ت �لتي يكن لها �أن تنقذ حياة �لفل�صطينيني، حتى 

44
لو كانت من �صنع �إ�رش�ئيلي، ي�صمح با�صتقبالها“.

الثالثاء، 2020/4/7

�صوؤون  	 “من�ّصق  �أن  له،  بيان  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  مكتب  �أعلن 

�الأمن  جمل�ص  مع  بالتعاون  وطاقمه،   ،Yaron Blum بلوم  يارون  و�ملفقودين،  �الأ�رشى 

�لقومي �الإ�رش�ئيلي و�ملوؤ�ص�صة �الأمنية، م�صتعدون للعمل ب�صكل بنّاء من �أجل ��صتعادة �لقتلى 

45
و�ملفقودين و�إغالق هذ� �مللف، ويدعون �إىل بدء حو�ٍر فوري من خالل �لو�صطاء“.
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منذ  	 �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  ل�صّم  �لقاطع  رف�صها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  �أكدت 

46
�صنة 1967، �أو �أي جزء منها.

�ل�صنو�ر،  	 يحيى  غزة،  قطاع  يف  �حلركة  رئي�ص  مبادرة  على  تاأكيدها  حما�ص  حركة  جددت 

�الأ�رشى  باإطالق �الحتالل �رش�ح عدد من  �لق�صام،  �الأ�رشى لدى كتائب  بخ�صو�ص �جلنود 

“من كبار �ل�صن و�لن�صاء و�ملر�صى و�الأطفال“، مقابل �أن يقدم كتائب �لق�صام خطوة �إيجابية 
باأن تتخذ خطو�ت عملية  �الآن يف ملعب حكومة �الحتالل  �لكرة  �أن  �إىل  �ملو�صوع، م�صريةً  يف 

47
باخل�صو�ص.

�تهم م�صوؤول مكتب �لالجئني يف حركة حما�ص يف لبنان �أبو �أحمد ف�صل، يف مقابلة مع وكالة  	

�إد�رتها  وو�صف  و�لتق�صري،  باملماطلة  �الأونرو�  وكالة  لالأنباء،  �إنرتنا�صيونال  بر�ص  قد�ص 

48
بالفا�صلة، يف �صياق حديثه عن �لتد�بري �لتي �تخذتها ملو�جهة فريو�ص كورونا.

�أعلن حتالف كاحول الفان �أن حزب �لليكود طالب باأن يتّم جمدد�ً مناق�صة طريقة عمل �للجنة  	

“�إ�رش�ئيل“، مما �أدى لتوقف �ملفاو�صات. حيث قال �لتحالف، يف بيان له،  الختيار ق�صاة يف 

�إنه “بعد �لتو�صل �إىل تفاهمات حول جميع �ملو��صيع، طلبو� يف �لليكود �إعادة �لبحث حول عمل 

جلنة تعيني �لق�صاة. ويف �أعقاب ذلك توقفت �ملفاو�صات. ولن ن�صمح باأي تغيري يف عمل جلنة 

49
تعيني �لق�صاة و�مل�ّص بالديوقر�طية“.

مو�جهة  	 يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أد�ء  �أن  �لكني�صت  يف  �لكورونا  جلنة  عن  �صادر  تقرير  �أكد 

�تخاذ  يف  وتنظيمي  ذهني  “ف�صل  على  ينطوي  كان  �الآن،  حتى  كورونا،  فريو�ص  �نت�صار 

50
�لقر�ر�ت، عيوب يف �صيا�صة �لفحو�صات، و�الإغالق خاطئ“.

�رشقي  	 يف  كورونا  فريو�ص  تف�صي  من  ليون  مو�صيه  �لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  رئي�ص  حذّر 

�لقد�ص. وبح�صب �لقناة �لعبية �ل�صابعة، فاإن ليون وّجه ر�صالة �إىل وز�رة �ل�صحة �الإ�رش�ئيلية 

مع  للتعامل  �لقد�ص  �رشقي  يف  للم�صت�صفيات  �لالزمة  �ملو�رد  بتخ�صي�ص  �لفور  على  يطالبها 

51
�لفريو�ص.

�لقد�ص  	 يف  كورونا  بفريو�ص  �مل�صابني  من   %75 نحو  �أن  د�خلية  �إ�رش�ئيلية  معطيات  بيّنت 

ي�صكنون يف �أحياء حريدّية، بح�صب ما ذكرت �صحيفة هاآرت�ص. ووفقاً للمعطيات �لتي �أوردتها 

حريديون.  هم  كلها،  �ملدينة  يف  مري�صاً   1,442 جممل  من  مري�صاً   1,068 فاإن  �ل�صحيفة، 

52
وت�صهد مدينة �لقد�ص �أعلى ن�صبة �إ�صابة بفريو�ص كورونا يف “�إ�رش�ئيل“ منذ بد�ية �الأزمة.
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قالت موؤ�ص�صات حقوقية فل�صطينية، يف بيان لها، �إن “�إ�رش�ئيل“ �عتقلت 357 فل�صطينياً، منهم  	

48 طفالً، و4 ن�صاء، خالل �آذ�ر/ مار�ص 2020، و�إن �العتقاالت توزعت على كافة حمافظات 

فيها  �ملعتقلني  عدد  بلغ  حيث  معدل،  �أعلى  �صجلت  �لتي  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية،  �ل�صفة 

53
192 مو�طناً.

االأربعاء، 2020/4/8

تبادل  	 �صفقة  �إجناز  يكن  �إنه  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال 

�أجر�ه  هاتفي  �ت�صال  يف  هنية،  و�أ�صاف  ذلك.  ملتطلبات  ��صتجابت  �إذ�  “�إ�رش�ئيل“  مع  �أ�رشى 

�الأو�صط  �ل�رشق  �إىل  بوتني  فالديري  �لرئي�ص  ومبعوث  �لرو�صي،  �خلارجية  وزير  نائب  مع 

و�إفريقيا، ميخائيل بوغد�نوف Mikhail Bogdanov، �أن حركته “م�صممة على �الإفر�ج عن 

54
�الأ�رشى يف �إطار �لتبادل �لذي يكن �إجنازه يف حال ��صتجاب قادة �إ�رش�ئيل ملتطلبات ذلك“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إن �أولويات �حلكومة يف �ل�رشف، خالل �لفرتة  	

�ملقبلة، ترتكز على ثالثة بنود؛ هي م�صاعدة �لفقر�ء، ودعم �لنظام �ل�صحي، وتوفري رو�تب 

55
�ملوظفني و�حتياجات �الأمن.

حالة  	 “هناك  حمد:  غازي  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �الجتماعية  �لتنمية  وز�رة  وكيل  قال 

�أن هناك  على  ت�صييق على غزة ب�صبب ح�صار �الحتالل و�إجر�ء�ت �صلطة ر�م �هلل“، موؤكد�ً 

�لدور  �أن  �إىل  �أن ي�صتمر �حل�صار على قطاع غزة. و�أ�صار حمد  قوى دولية و�إقليمية حتاول 

56
�لبارز لتخفيف ح�صار غزة يُ�صجل للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة.

	 2020 مار�ص  �آذ�ر/  يف  قفز  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ملايل  �لعجز  باأن  �إخباري  تقرير   �أفاد 

�إىل 15.9 مليار �صيكل )نحو 4.4 مليار�ت دوالر( و�صط ��صتمر�ر �أزمة كورونا. ووفقاً لهيئة 

�لبث �الإ�رش�ئيلي فاإن �لعجز كان �صجل نحو 4 مليار�ت �صيكل )نحو 1.1 مليار دوالر( يف �آذ�ر/ 

57
مار�ص 2019.

�القت�صاد  	 على  كورونا  فريو�ص  تبعات  �أن  �إىل  �أحرونوت  يديعوت  موقع  ن�رشه  تقرير  �أ�صار 

�إعد�د �جلي�ص، و�صمان جاهزية  �إىل  �لر�مية  �لب�مج و�خلطط  “�إ�رش�ئيل“ تهدّد  و�ملجتمع يف 

وقدرة فاعلة له على �صّن حرب على جبهتني يف �لوقت نف�صه، و�صّد فتح جبهة ثالثة، كل ذلك 

58
مبو�ز�ة عمليات �الإنقاذ و�إد�رة �صوؤون �جلبهة �لد�خلية للمجتمع �ملدين.
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�جلالية  	 �أبناء  من   23 ووفاة   ،500 �إ�صابة  �لفل�صطينية  و�ملغرتبني  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 

�لفل�صطينية يف خمتلف دول �لعامل بفريو�ص كورونا. و�أو�صحت �لوز�رة، يف بيان لها، �أن �لعدد 

�الأكب من �الإ�صابات �صجّل يف �لواليات �ملتحدة، وبلغ 349، �إ�صافة �إىل 15 وفاة بالبلد نف�صه 

 
59

جر�ء �لفريو�ص.

فازت �ل�صاعرتان و�الأديبتان �لفل�صطينيتان �صلمى خ�رش�ء �جليو�صي، و�بت�صام بركات بجائزة  	

�لثقافية  �لعام  ل�صخ�صية  ز�يد  �ل�صيخ  2020. وفازت �جليو�صي بجائزة  للكتاب  ز�يد  �ل�صيخ 

60
2020، فيما فازت بركات بجائزة �أدب �لطفل و�لنا�صئة.

�النتهاكات  	 عن  بال�صكوت  يقبل  ال  “لبنان  �أن  �للبناين،  �لوزر�ء  رئي�ص  دياب،  ح�صان  �أكد 

�النتهاك  هذ�  يكون  باأن  حكومتي  تقبل  “ال  وقال:  �للبنانية،  لل�صيادة  �ملتكررة“  �الإ�رش�ئيلية 

جمرد رقم �إ�صايف يو�صع يف �أدر�ج �الأمم �ملتحدة، فيتغا�صى عنه �ملجتمع �لدويل، كما �أن تبادل 

�لر�صائل مع �ملر�جع �ملعنية ال يكفي لو�صع حّد لالنتهاكات �الإ�رش�ئيلية، وعليها �أن تعي باأننا 

61
لن نذعن بعد �ليوم لهذه �النتهاكات وكاأنها �أمر طبيعي �أو عادي“.

	  1948 فل�صطينيي  من  طالب   110 متنها  وعلى  تركية،  طائرة  جوريون  بن  مطار  يف  حطّت 

62
وفل�صطينيي �لقد�ص �ملحتلة، تقطعت بهم �ل�صبل يف تركيا �إثر �نت�صار جائحة كورونا.

�أكدت 19 منظمة حقوقية دولية وعربية وفل�صطينية، على �أن “�إ�رش�ئيل“ ملزمة باتخاذ تد�بري  	

الإنقاذ �حلياة، و�ل�صماح بدخول �ملعد�ت و�للو�زم �لطبية، وتلبية �حتياجات �ملر�صى، يف �إطار 

مو�جهة خطر تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وذلك مبوجب 

63
�ملادة 56 من �تفاقية جنيف �لر�بعة.

اخلمي�س، 2020/4/9

بنيامني  	 �الإ�رش�ئيلية  Ronen Peretz، مدير عام ديو�ن رئي�ص �حلكومة  قال رونني بريت�ص 

“�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  يقوده  �لذي  �الإ�رش�ئيلي،  �الأمريكي  �لفريق  �إن  نتنياهو، 

�لعمل يف  Yariv Levin، يو��صل  ليفني  �الإ�رش�ئيلي يريف  �ل�صياحة  ديفيد فريدمان ووزير 

هذه �الأيام من �أجل �إجناز �التفاق ب�صكل نهائي على خريطة �ملناطق يف �ل�صفة �لغربية �لتي 

ري�صون  ماكور  �صحيفة  معه  �أجرتها  مقابلة  يف  بريت�ص  ولفت  “�إ�رش�ئيل“.  �إىل  �صّمها  �صيتّم 

�ليمينية، �إىل �أن �لفريقني يناق�صان حالياً بع�ص �ملالحظات و�لتعديالت �لتي ترى “�إ�رش�ئيل“ 

وجوب �إدخالها على �خلريطة �الأ�صلية �لتي وردت يف “�صفقة �لقرن“، و�لتي ت�صّم �ملناطق 

64
�لتي يجوز لـ“�إ�رش�ئيل“ �صمها.
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حكومته  	 و�صعتها  �لتي  �خلطة  تكلفة  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  قال 

�القت�صاد  خ�صائر  �أن  �إىل  منوهاً  �أمريكي،  دوالر  مليون   137 تبلغ  كورونا  فريو�ص  ملو�جهة 

�لفل�صطيني و�صلت لـ 3.8 مليار�ت دوالر. وقال ��صتية: “�صنعمل مبو�زنة طو�رئ متق�صفة، 

و�صريتفع عجز �ملو�زنة �إىل 1.4 مليار دوالر وفق �لتوقعات، بفعل �نخفا�ص �الإير�د�ت الأكرث 

65
من %50“.

ت�رشيح  	 يف  �لبزم،  �إياد  غزة،  قطاع  يف  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  قال 

مكتوب: “بناء على مذكرة توقيف �صادرة عن �لنيابة �لع�صكرية؛ �أوقف جهاز �الأمن �لد�خلي 

�الحتالل  مع  تطبيعي  ن�صاط  �إقامة  يف  معه  و�مل�صرتكني  �أمان،  ر�مي  �ملدعو  �ليوم  �صباح 

66
�الإ�رش�ئيلي عب �الإنرتنت“.

�أكّد �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار، يف حو�ر خا�ص مع �صحيفة فل�صطني، �أن قيادة  	

تبادل  �إجناز �صفقة  ب�صاأن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �حلركة تدر�ص مدى جّدية عر�ص 

�الأولويات  لهم  ومن  و�الأ�صماء،  �ل�رشوط  حددت  حما�ص  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  جديدة،  �أ�رشى 

67
باالإفر�ج عنهم وخ�صو�صاً �ملر�صى وكبار �ل�صن.

معاريف  	 �صحيفة  مع  مقابلة  يف  ليبمان،  �أفيجدور  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال 

وبغياب  نتنياهو.  حكم  من  �لتخل�ص  فر�صة  �أ�صاعو�  �جلرن�الت  “حزب  قادة  �إن  �لعبية، 

�حلكمة �ل�صيا�صية حتولو� �إىل �أد�ة خلدمة م�صلحته �ل�صخ�صية وتهربه من �ملحاكمة“. و�أعرب 

�أن ي�صلّم �حلكم جلانت�ص بعد عام ون�صف �لعام،  ليبمان عن �عتقاده باأن نتنياهو ال يكن 

68
وفقاً التفاق �الئتالف �حلكومي بينهما.

	  Sven Kühn von بورغ�صدورف  فون  كوهان  �صفني  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل  �أعلن 

دوالر(  مليون   77.15 )نحو  يورو  مليون   71 نحو  تبلغ  م�صاعد�ت  حزمة   ،Burgsdorff

�إن  بورغ�صدورف  وقال  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  كورونا  فريو�ص  وباء  ملو�جهة 

�أولوية يف م�صاعدتنا للفل�صطينيني، وبالتايل �صيخ�ص�ص  �لرعاية �ل�صحية يف هذه �الأزمة هي 

�لقد�ص  �رشقي  مل�صت�صفيات  �إ�صافية  دوالر(  ماليني   10.3 )نحو  يورو  ماليني   9.5 �الحتاد 

14.1 مليون دوالر(،  13 مليون يورو )نحو  �لبالغ  �إىل دعمنا �ل�صنوي �حلايل  �إ�صافة  �ل�ّصتة، 

69
مل�صاعدتها على توفري فح�ص �لكورونا و�لرعاية �لطبية للفل�صطينيني �مل�صابني بالفريو�ص.
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اجلمعة، 2020/4/10

��صتوؤنفت �ملفاو�صات �الئتالفية بني حزب �لليكود وحتالف كاحول الفان، عب مكاملة هاتفية،  	

وتقّرر �أن تعود طو�قم �لتفاو�ص �لر�صمية �إىل �جللو�ص، ملو��صلة �حلديث يف �لتفا�صيل، بغر�ص 

70
�إنهاء �الأزمة �ل�صيا�صية و�لتو�صل �إىل �تفاق لت�صكيل حكومة وحدة بينهما.

قال �ملندوب �لفل�صطيني لدى �الأمم �ملتحدة يف جنيف �إبر�هيم خري�صة، خالل �جتماع ملجل�ص  	

حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة، �إن “�إ�رش�ئيل“ دمرت 139 بناية يف �أنحاء �ل�صفة �لغربية، 

منذ بد�ية �صنة 2020، مبا يف ذلك 38 مبنى لالإغاثة �الإن�صانية من متويل �جلهات �ملانحة، ومن 

�لهياكل كانت هناك مباٍن لالإقامة، وبنية حتتية للمياه و�ل�رشف �ل�صحي، وعيادة  بني هذه 

71
�صحية.

ملن�صاآت  	 �الأقل  على  فرقتني  جنود  بنقل  بد�أ  �الحتالل  جي�ص  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  ذكرت 

تدريب �أقامها موؤخر�ً يف غور �الأردن، ملو��صلة �لتدريبات �لع�صكرية. و�أ�صارت �الإذ�عة �إىل �أن 

�جلي�ص بد�أ �أي�صاً بت�صنيع �لكمامات �لو�قية من �ملر�ص، حيث مّت ت�صنيع 5 �آالف كمامة لغاية 

72
�الآن، وبح�صب �الإذ�عة، فاإن �جلي�ص �صيبد�أ بت�صنيع 10 �آالف كمامة يومياً.

للمرة �الأوىل، منذ نحو مئة عام، لن ت�صتقبل كني�صة �لقيامة، �لتي �أغلقت �أبو�بها ب�صبب فريو�ص  	

73
كورونا �مل�صتجد، �حلجاج �مل�صيحيني �ملحتفلني بعيد �لف�صح.

قال �مل�صت�رشق �الإ�رش�ئيلي جاكي خوجي Jackie Khoji، يف مقالة له يف �صحيفة معاريف،  	

�إن “مناهج �لتعليم �مل�رشية �حلديثة باتت تنظر �إىل �إ�رش�ئيل على �أنها حقيقة و�قعة، ومل تعد 

ت�صميها دولة عدوة، وحني يتمّ عر�ص �خلر�ئط �جلغر�فية يتمّ ذكر مدن بئر �ل�صبع وتل �أبيب 

باأ�صمائها �لعب�نية، بجانب �أور�صليم وحيفا وغزة وعكا“. كما �أن “�لكتب �ملدر�صية �مل�رشية 

74
تذكر دولة �إ�رش�ئيل با�صمها �حلايل �إ�رش�ئيل“، دون �لتطرق ملفردة فل�صطني.

ال�صبت، 2020/4/11

حذّر �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات من عو�قب قر�ر  	

�أمن  �لتدمريية �ملرتتبة على  �الآثار  �أر��ص فل�صطينية حمتلة، ومن  �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صّم 

�ل�صلطات  تتخذها  �لتي  �الإجر�ء�ت  ب�صبب  �ملتعرثة،  “�ل�صالم“  وعملية  �ملنطقة،  و��صتقر�ر 

75
�الإ�رش�ئيلية من جانب و�حد.
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نحو 	 �صجونه  يف  يعتقل  يز�ل  ما  �الحتالل  �أن  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز   ذكر 

�أن  �إىل  �أ�صري فل�صطيني يف ظروف �صعبة وقا�صية، و�أ�صار �لناطق �الإعالمي للمركز،  5 �آالف 

�صلطات �الحتالل، وبالرغم من �نت�صار جائحه كورونا، تو��صل عمليات �العتقال، وقد بلغت 

76
حاالت �العتقال منذ بد�ية �صنة 2020 ما يزيد على 1,300 حالة �عتقال.

االأحد، 2020/4/12

�أبلغ �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، رئي�ص حتالف كاحول الفان بني جانت�ص، باأنه لن  	

لبيان �صادر عن  �آخر. وقال ريفلني، وفقاً  14 يوماً  ملدة  بت�صكيل حكومة  تكليفه  يدد مهلة 

ديو�نه، �إن “�لظروف �حلالية ال ت�صمح بتمديد فرتة مهمة ت�صكيل �حلكومة“، و�أن �ملهلة �الأوىل 

77
ملدة 28 يوماً تنتهي �الإثنني، 2020/4/13.

ك�صف وزير �ملالية �لفل�صطيني �صكري ب�صارة عن مباحثات مع “�إ�رش�ئيل“ ل�صمان حتويل  	

مليون   139 نحو  �صيكل،  مليون   500( �ملقا�ّصة  لعائد�ت  �ملعتاد  �ملعدل  يعادل  �صهري  مبلغ 

78
دوالر( على مدى �الأ�صهر �ل�صتة �ملقبلة، وهي �لفرتة �ملحددة ملو�زنة �لطو�رئ.

�أعلنت وز�رة �لزر�عة يف قطاع غزة عن تقدمي م�صاعد�ت عاجلة، بقيمة مليون دوالر، للعاملني  	

يف �لقطاع �لزر�عي ب�صّقيه �حليو�ين و�لنباتي، وذلك لدعم هذ� �لقطاع �حليوي و�ملهم يف ظّل 

79
�أزمة �نت�صار فريو�ص كورونا، وتعزيز �صمود �لعاملني فيه.

رف�صت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية �لتما�صاً يطالب مبنع بنيامني نتنياهو من ت�صكيل �حلكومة  	

80
�ملقبلة.

�لذي يقع  	 �للبناين حمد ح�صن، خالل تفقده م�صت�صفى �صور �حلكومي،  �ل�صحة  قال وزير 

و�صط خميم �لب�صّ لالجئني �لفل�صطينيني: “لدينا �لكثري من �لالجئني �لفل�صطينيني و�لنازحني 

�ملوؤ�ص�صات  لكل  �إجر�ء ميد�ين عملي  �أي  نلم�ص  �الآن مل  �ملخيم، ولالأ�صف حتى  �ل�صوريني يف 

81
�لدولية �لد�عمة لهم، وما ز�ل �لقر�ر يف �إطار و�صع خطط تدخل“.

��صم 	 حمل  رم�صانياً  م�صل�صالً  �صعودية،  جلهات  �ململوكة   ،mbc �صي  بي  �أم  قناة   �أنتجت 

يف  �ليهود  وعن  خا�صة،  �لكويت  يف  عا�صت  يهودية  �مر�أة  حياة  عن  يتحدث  هارون“،  “�أم 
�مل�صل�صل  �لتطبيع، فاإن فكرة  �لفل�صطيني ملقاومة  �لعربي عامة. ووفق �ملركز  منطقة �خلليج 

�نطلقت من �ل�صعي الإدخال �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين �إىل عمق �ملجتمع �خلليجي، وبعد 

82
�صل�صلة من �ملو�قف �لكويتية �لر�ف�صة للتطبيع.
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عّب �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف عن  	

قلقه من �الآثار �لناجمة عن �أزمة وباء كورونا يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، خ�صو�صاً يف 

قطاع غزة �ملحا�رش. و�أكد �أنه �إذ� ��صتمرت �الأو�صاع �حلالية، فاإن �الأ�رش�ر �صتكون كبرية على 

�لفل�صطينية، و��صتقر�رها،  �ل�صلطة  �أد�ء  �أن �حلفاظ على  على  �لفل�صطيني، م�صدد�ً  �القت�صاد 

وبقائها، �أمر حيوي الأمن ورفاه �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني على حدّ �صو�ء. وبنّي مالدينوف 

�أمريكي  �إىل مليار دوالر  2020 �صوف ت�صل  ل�صنة  �ملالية  �لفجوة  �أن  �إىل  �لتقدير�ت ت�صري  �أن 

 
83

بحلول نهاية �ل�صنة.

االإثنني، 2020/4/13

�لقد�ص عن م�رشوع ��صتيطاين  	 �للو�ئية للتنظيم و�لبناء يف بلدية �الحتالل يف  �للجنة  ك�صفت 

ومر�فق  ��صتيطانية،  وحد�ت   410 بو�قع  �ملحتلة،  �لقد�ص  جنوب  �ملكب،  جبل  �أر��صي  على 

وتلك  �خلفيف،  �لقطار  ب�صبكة  �جلديد  �ال�صتيطاين  �حلي  وربط  غرفة؛  مبئة  وفندق  عامة، 

84
�ل�صبكة �لعامة ب�صكة �حلديد يف �لبالد، وينتهي �مل�رشوع يف 2024.

يف  	 دودين،  مو�صى  �ل�صيا�صي  �ملكتب  وع�صو  حما�ص،  حركة  يف  �الأ�رشى  ملف  م�صوؤول  �أكد 

حديث للجزيرة.نت، �أنه مل يحدث �أي �خرت�ق حقيقي يف �ملفاو�صات مع �الحتالل حول ملف 

�ل�صنو�ر.  يحيى  غزة  قطاع  يف  �حلركة  رئي�ص  �أطلقها  �لتي  �ملبادرة  بعد  �الأ�رشى،  تبادل 

�لتو��صل مع و�صطاء، و�ت�صلت بع�ص �الأطر�ف لال�صتف�صار عن  �أنه جرى  و�أو�صح دودين 

�الأر�ص  على  حقيقية  �إجناز�ت  يوجد  وال  بال�صبط،  تريده  �لذي  وما  �حلركة،  مبادرة  ماهية 

حتى هذه �للحظة. وعلمت �صحيفة �الأخبار �للبنانية �أن حما�ص تلّقت �ت�صاالت خالل �الأيام 

Gilad Shalit، وهو  �صاليط  له دور يف �صفقة جلعاد  كان  �صابق  �أملاين  �الأخرية من و�صيط 

ما “تعاطت معه بجدية كاملة“، وفق م�صادر، مع �نتظار ردّ حكومة �الحتالل. والأول مرة، 

جهتها  من  ت�صمل  �لتي  �ل�صفقة،  قبل  ما  مرحلة  لتنفيذ  �لكاملة  بجاهزيتها  �حلركة  �أبلغت 

85
250 ��صماً للفئات �ملذكورة، مقابل معلومات حول م�صري �جلنود �الأربعة.

�أكد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �أن �الإجر�ء�ت �لتي �تخذت �صابقاً يف �إطار مكافحة  	

تف�صي وباء كورونا تبقى على حالها يف كل �ملحافظات. وك�صف ��صتية، يف موؤمتر �صحفي، عن 

�أنه يجري �لعمل على “خطة �إنعا�ص �قت�صادي“ للموؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة و�ملتناهية 

86
�ل�صغر، عب �صندوق بقيمة مبدئية تبلغ 300 مليون دوالر.



اليوميات الفل�سطينية

162

وز�رة  	 يف  �ل�صيا�صي  �لتخطيط  ق�صم  �أعّدها  وثيقة  عن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت 

فريو�ص  �أزمة  بعد  �لدولية  �لعالقات  ملنظومة  قامتة  �صورة  تر�صم  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية 

كورونا، لكنها تتيح �أمام تل �أبيب فر�صاً لتعزيز مكانتها وعالقاتها، �ل�صيا�صية و�القت�صادية. 

ووفقاً لل�صحيفة، فقد عمل على �إعد�د �لوثيقة �لد�خلية ع�رشون من �لديبلوما�صيني و�خلب�ء 

يف وز�رة �خلارجية، ومّت عر�صها على جهات خمتلفة يف �لوز�رة، وجرى تعديلها قبل رفعها 

87
لوزير �خلارجية ي�رش�ئيل كات�ص.

�أيام  	 �أربعة  ملدة  ��صتثنائياً،  �حلدودي،  رفح  معب  فتح  غزة  قطاع  يف  �ل�صلطات  �أعلنت 

�إىل  �لعودة  م�رش  يف  �لعالقني  �لفل�صطينيني  ملئات  ليت�صنى  �مل�رشية،  �ل�صلطات  مع  بالتن�صيق 

فريو�ص  تف�صي  خ�صية  �صحي  حجر  مر�كز  �إىل  بعدها  �ل�صحة  وز�رة  تنقلهم  �أن  على  غزة، 

88
كورونا.

�إن  	 �لقو��صمي،  �أ�صامة  با�صمها  �ملتحدث  �لثوري  جمل�صها  لع�صو  بيان  يف  فتح،  حركة  قالت 

�لقد�ص  يف  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص  بانت�صار  ت�صبب  من  هي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات 

مدن  د�خل  �لفريو�ص  �نت�صار  بت�صهيل  قامت  �الحتالل  حكومة  �أن  �لقو��صمي  و�أكد  �ملحتلة. 

89
�ل�صفة، من خالل �إجر�ء�تها مع �لعمال �لفل�صطينيني.

�ملتحدة 	 لالأمم  �لعام  �الأمني  با�صم  �ملتحدث  نائب   ،Farhan Haq حق  فرحان   �أكد 

�أنطونيو غوتريي�ص، يف موؤمتر �صحفي مبقر �الأمم �ملتحدة يف نيويورك، رف�ص �الأمم �ملتحدة 

�أيّ توجه التفاق بني و��صنطن وتل �أبيب، ب�صاأن �صّم مزيد من �أر��صي �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، 

90
م�صدد�ً على �أن هذه �خلطو�ت �الأحادية �جلانب “تقوي�ص لعملية �ل�صالم“.

الثالثاء، 2020/4/14

“�أبلغني �ل�صيد  	 قال �صائب عريقات، �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية: 

�أي جزء من �ل�صفة،  �إ�رش�ئيل  �إذ� �صّمت  �أبلغته لقادة �لعامل:  �لرئي�ص ب�صكل و��صح وهذ� ما 

م�صوؤولية  وتتحمل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ولتاأتي  �النتقالية،  �التفاقات  جميع  �صتنتهي 

خلدمة  وظيفية  �صلطة  �إىل  نتحول  “لن  م�صيفاً:  للبحر“.  �لنهر  من  للفل�صطينيني  �حتاللها 

لن  �ملعادلة.  خارج  وغزة  كلفة،  دون  من  و�حتالل  �صلطة  دون  من  �صلطة  �الحتالل.  �صلطة 

91
نكون ولن ن�صمح“.

�أن  	 حما�ص،  بحركة  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لعالقات  مكتب  ع�صو  بركة،  علي  ك�صف 

بلبنان،  �لفل�صطينية  �ملخيمات  يف  و�الإغاثية  �ل�صحية  و�ملوؤ�ص�صات  �لفل�صطينية  �لف�صائل 
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�صباط/ يف  لبنان  �إىل  قدومه  منذ  كورونا  وباء  خطر  ملو�جهة  ��صرت�تيجية   و�صعت 

تعمل  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �أن  وذكر  �لفل�صطينية.  للمخيمات  �نتقاله  ملنع   ،2020 فب�ير 

بالتن�صيق مع وز�رة �ل�صحة يف لبنان و�لبلديات �للبنانية يف حميط �ملخيمات ملو�جهة جائحة 

92
كورونا.

22 موؤ�ص�صة فل�صطينية و�إ�رش�ئيلية،  	 “حتالف حّل �لدولتني“، �لذي ي�صّم  وّجهت موؤ�ص�صات 

 European ر�صالة �إىل �الأمم �ملتحدة، ودول �الحتاد �الأوروبي، ومفو�صية �الحتاد �الأوروبي

Commission يف بروك�صل، ومكتب �ملمثل �خلا�ص لالحتاد، وممثل �ملنظمة �لدولية يف �لقد�ص، 

ونائب وزير �خلارجية �لرو�صي طالبوهم فيها بالتدخل �جلدي ملنع قيام “�إ�رش�ئيل“ ب�صّم 

93
�أي �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية، و�لعمل على �إعادة �لطرفني �إىل مفاو�صات حقيقية.

قال �صابط يف جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي، يف مقابلة مع �لقناة �لـ 12 �الإ�رش�ئيلية، �إن �ملو�صاد  	

�الأزمة.  ظّل  يف  خمتلفة،  باأ�صاليب  �ملعد�ت  على  للح�صول  لل�رشقة،  �الأحيان  بع�ص  يف  يلجاأ 

و�أ�صار �ل�صابط �إىل �أن حكومة �الحتالل طلبت من �ملو�صاد توفري �أكرث من 130 مليون قطعة 

من �ملعد�ت �لطبية و�الأدوية �لالزمة ملو�جهة فريو�ص كورونا. و�أن�صاأ �ملو�صاد، بح�صب �لقناة 

94
�ملذكورة، غرفة عمليات �صخمة الإد�رة �الأزمة عب وحد�ته �ملختلفة.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن هناك زيادة ملحوظة يف عدد �مل�صابني بفريو�ص كورونا يف  	

�ملناطق �لفل�صطينية �رشقي �لقد�ص. وبح�صب �ل�صحيفة، فاإنه الأول مرة مّت ت�صجيل �إ�صابات 

وجود عن  حتدثو�  �ملدينة  من  �أطباء  �أن  �إىل  م�صريًة  لالجئني،  �صعفاط  وخميم  �لعي�صوية   يف 

95
80 �إ�صابة يف �صفوف �ملقد�صيني.

الجئ  	  30 �أن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  �أعلن 

فل�صطيني ق�َصو� منذ بد�ية �صنة 2020. و�أو�صحت �ملجموعة �أن عدد �لالجئني �لفل�صطينيني 

96
�لذين ق�صو� جر�ء ��صتمر�ر �حلرب يف �صورية بلغ 4,046 �صحية.

قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �إن �أكرث من 453 �ألف عامل فل�صطيني قد ت�رشر من  	

�أزمة كورونا، �صو�ء يف حمافظات �ل�صفة �لغربية كافة، �أم د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 

�لعاملني  �الأفر�د  من  فئات  عدة  هناك  �أن  له،  بيان  يف  �الإح�صاء،  جهاز  و�أو�صح   .1948 �صنة 

غري  �لقطاع  يف  �لعمال  وهم:  فل�صطني،  يف  �الأو�صاع  من  مبا�رشة  ب�صورة  �صيتاأثرون  �لذين 

97
�ملنظم وعددهم 320 �ألف عامل، و�لعمال يف “�إ�رش�ئيل“ و�مل�صتعمر�ت، وعددهم 133,300.
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قال �ملتحدث با�صم وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �أ�رشف �لقدرة �إن �لقطاع �ل�صحي  	

بقطاع غزة يعاين من نق�ص حاّد يف �الأدوية بن�صبة 44%، و35% من �ملهام �لطبية، و65% من 

�ملو�د �ملخبية. و�أكد �لقدرة �أن ما و�صل وز�رته من م�صاعد�ت طبية هي “�إمد�د�ت خجولة ال 

تلبي �الحتياج �لطارئ ملو�جهة جائحة كورونا“، م�صري�ً لوجود عجٍز كبرٍي يف مو�د �لفح�ص 

 “Polymerase chain ملخبي �خلا�صة بفحو�صات �لكورونا، “تفاعل �لبوليمر�ز �ملت�صل�صل�

98
.reaction (PCR)

االأربعاء، 2020/4/15

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن حركته لن تتخلى عن �الأ�رشى  	

يف �صجون �الحتالل و�صجون بع�ص �لدول �لعربية. وطالب هنية �ملنظمات �لعربية �لر�صمية 

و�ل�صعبية بالقيام بو�جبها جتاه �الأ�رشى و�ملعتقلني �لذين ي�صّحون بحريتهم من �أجل �لقد�ص 

99
وفل�صطني.

�أبلغ �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، رئي�ص حتالف كاحول الفان بني جانت�ص، باأنه نقل  	

�لقانونية  �ملدة  وفق  ت�صكيلها  يف  ف�صله  بعد  �لكني�صت،  �إىل  �حلكومة  ت�صكيل  ب�صاأن  �لتفوي�ص 

100
�ملحددة.

�أعلن وزير �ملالية �لفل�صطيني �صكري ب�صارة تو�ّصل �لوز�رة، و�صلطة �لنقد، و�لبنوك �إىل �تفاق  	

�لتمويلية  �لفجوة  الإغالق  دوالر،  مليون   400 مبقد�ر  للحكومة  جممع  بنكي  قر�ص  ب�صاأن 

ومدتها موؤخر�ً،  عليها  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �صادق  �لتي  �لطو�رئ،  مو�زنة  يف   �ملتوقعة 

101
�صتة �أ�صهر، و�أولويتها مو�جهة تف�صي وباء كورونا وتد�عياته �القت�صادية.

منحة  	 قدمت  قطر  �إن  �ل�صيخ  ح�صني  �لفل�صطينية  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص  قال 

مالية فل�صطينية، هي �لثانية منذ بد�ية حالة �لطو�رئ و�أزمة وباء كورونا. و�أو�صح �ل�صيخ، 

يف تغريدة على ح�صابه يف تويرت، �أن �ملنحة بقيمة 5 ماليني دوالر، “وكل �لتقدير و�الحرت�م. 

102
�صكر�ً قطر“.

�صتبقى  	 �مل�صاجد  جميع  �أن  ح�صني،  حممد  �ل�صيخ  �لفل�صطينية  و�لديار  �لقد�ص  مفتي  �أعلن 

مغلقة خالل فرتة �لطو�رئ، �لتي ت�صمل بد�ية �صهر رم�صان، و�أنه �لتز�ماً باالإجر�ء�ت �ملتبعة 

�صتبقى �صلو�ت �جلماعة و�جلمعة معلقة بهدف �حلفاظ على حياة �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، 

103
وحمايتهم من �نت�صار فريو�ص كورونا.
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�إىل  	 �نخف�صت  �أ�رشة  �ألف   53 �أن  جمدالين  �أحمد  �لفل�صطينية  �الجتماعية  �لتنمية  وزير  ذكر 

دون خط �لفقر على �إثر تد�عيات �أزمة فريو�ص كورونا، و�أن هذ� �لعدد قابل للزيادة مع نهاية 

ني�صان/ �أبريل 2020. و�أو�صح جمدالين �أنه مّت �لبدء يف �رشف م�صاعد�ت نقدية �إىل �أكرث من 

115 �ألف �أ�رشة حتت خّط �لفقر، منهم 80 �ألف �أ�رشة يف قطاع غزة، بزيادة 10 �آالف �أ�رشة عن 
104

�لدفعة �ل�صابقة.

قال �ملتحدث با�صم وكالة �الأونرو� �صامي م�صع�صع، �إن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي تعيق عمل  	

105
طو�قمها يف خميمات �لقد�ص �لتي تعمل ملنع تف�صي وباء فريو�ص كورونا يف �ملدينة.

�لفل�صطينية، �صفني كوهان فون بورغ�صدورف،  	 �الأر��صي  �الأوروبي يف  �أعلن ممثل �الحتاد 

عن �إ�صهام �الحتاد �الأوروبي مببلغ 12.5 مليون يورو )نحو 13.7 مليون دوالر(، و�لنم�صا 

�ل�صلطة  برنامج  يف  منهما،  لكل  دوالر(  مليون   1.09 )نحو  يورو  مليون  مببلغ  و�إ�صبانيا 

106
�لفل�صطينية للمخ�ص�صات �الجتماعية.

اخلمي�س، 2020/4/16

قال �ملفو�ص �لعام لـوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني، يف حو�ر مع �صحيفة �ل�رشق �الأو�صط،  	

�إن وباء كورونا فر�ص نف�صه مبجرد ت�صلمه مهامه قبل ثالثة �أ�صابيع، مبدياً قلقه من �حتمال 

جد�ً،  “و��صحة  �ملنظمة  مهمة  �أن  �إىل  �لنظر  ولفت  �ملكتظة.  �لفل�صطينية  �ملخيمات  يف  تف�صيه 

107
و�صتظّل فاعلة يف ظّل غياب حّل �صيا�صي ال ي�صمل ملف عودة �لالجئني �لفل�صطينيني“.

قال �لقيادي يف حركة حما�ص م�صري �مل�رشي، �إن �ملقاومة �لفل�صطينية متتلك �أور�ق قوة متّكنها  	

�إخ�صاع �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني ل�رشوطها يف ق�صية تبادل �الأ�رشى. و�أكد �مل�رشي، يف  من 

�أ�رشى م�رّشفة“،  تبادل  ل�صفقة  “�ملقاومة م�صتعدة  �أن  �الأ�صري،  يوم  موؤمتر �صحفي الإحياء 

على قاعدة �رشوطها، ولي�ص �الكتفاء فقط باملبادرة �لتي �أطلقها يحيى �ل�صنو�ر قائد حما�ص 

108
بقطاع غزة.

�لتي  	 �الإ�رش�ئيلية،  �لقومية“  �لطو�رئ  “�صلطة  لدى  توجد  ال  �أنه  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت 

يفرت�ص بها �إد�رة �الأزمة، ميز�نيات وو�صائل الإد�رة �الأزمة، كما �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، من 

خالل قيادة �جلبهة �لد�خلية، حمدود جد�ً يف هذ� �ملجال. و�صددت �ل�صحيفة على �أنه بالرغم 

من �أن “لدى �جلي�ص قدر�ت لوجي�صتية للم�صاعدة يف نقل مو�د غذ�ئية، عتاد و�أفر�د من مكان 

وخا�صة  مدنيني،  ب�صكان  تتعلق  قر�ر�ت  التخاذ  �ملطلوبة  �لقدر�ت  لديه  لي�ص  لكن  �آخر،  �إىل 

109
بحجم �ل�صكان يف �لبالد، ولفرتة طويلة“.
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فل�صطينياً،  	 مو�طناً   1,324 �عتقلت  �الحتالل  قو�ت  باأن  فل�صطينية  حقوقية  معطيات  �أفادت 

منذ مطلع �صنة 2020؛ بينهم 210 �أطفال و31 فل�صطينية، باالإ�صافة الإ�صد�ر 295 �أمر �عتقال 

110
�إد�ري.

ك�صفت �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن �ملغرب رف�ص �ل�صماح لطائرة بنقل ع�رش�ت �الإ�رش�ئيليني  	

�أن  �الإذ�عة  �أزمة كورونا، ب�صكل م�صرتك. وبيّنت  ب�صبب  �أر��صيها،  �لعالقني يف  و�الإمار�تيني 

هناك �تفاقاً بني “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت يق�صي بنقل رعايا �جلانبني ب�صكل م�صرتك عب طائرة 

111
و�حدة.

اجلمعة، 2020/4/17

من  	 �ت�صاالت  حركته  تلقي  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ك�صف 

يف  هنية،  وقال  “�إ�رش�ئيل“.  مع  �أ�رشى  تبادل  �صفقة  �إبر�م  ب�صاأن  مبادرتها  حول  و�صطاء، 

باحلركة،  �ت�صلو�  يحددهم(  )مل  و�لو�صطاء  �الأطر�ف  “بع�ص  �لعربي:  �لتلفزيون  مع  لقاء 

�لق�صام،  “كتائب  قائالً:  وتابع  ب�صاأنها“،  �لتحرك  يكن  �لتي  �الآفاق  حول  و��صتو�صحو� 

لديها 4 �أ�رشى من �جلنود �الإ�رش�ئيليني، ونحن م�صتعدون ملفاو�صات غري مبا�رشة الإجر�ء 

عالقات  يخ�ص  وفيما  �الحتالل“.  قادة  لدى  لذلك  كافية  جدية  هناك  كان  �إذ�  تبادل  �صفقة 

حما�ص مع �ل�صعودية، قال هنية: “�عتقال �أكرث من 60 فل�صطينياً يف �صجون �ل�صعودية فقط 

112
الأنهم يقومون باأعمال دعم و�إ�صناد ل�صعبهم، �أمر موؤ�صف جد�ً“.

فل�صطينياً  	 معتقالً   1,794 وجود  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  وثّقت 

�لذي  �لفل�صطيني  �الأ�صري  يوم  مع  بالتز�من  وذلك  �ل�صوري،  �لنظام  �صجون  يف 

�ملعتقلني بني  من  �أن  �الأرقام،  و�أ�صافت  �صنة،  كل  من  �أبريل  ني�صان/  من   17 يف   ي�صادف 

�لفل�صطينيني قد ق�صو�  �ملعتقلني  �لعديد من  فاإن  �لعمل،  ن�صاء. وبح�صب جمموعة   110 نحو 

حتت �لتعذيب يف معتقالت �لنظام، منذ بدء �الأحد�ث، حيث بلغ عدد �ل�صحايا وفق ما جرى 

113
توثيقه �أكرث من 560 �صحية.

�ملحاكمة  	 �أن  Human Rights Watch �حلقوقية من  ر�يت�ص ووت�ص  حذّرت منظمة هيومن 

�جلماعية �لتي تنظمها �ل�صلطات �ل�صعودية بحّق ع�رش�ت �ملعتقلني �لفل�صطينيني و�الأردنيني 

�لقانونية.  �إجر�ء�تها  �نتهاكات يف  �أر��صيها، تثري خماوف خطرية من ح�صول  �ملقيمني على 

بد�أت  تهمة،  دون  �ملعتقلني  هوؤالء  �حتجاز  من  عامني  بعد  �إنه  لها،  بيان  يف  �ملنظمة،  وقالت 

“كيان  مع  ب�صالتهم  تتعلق  غام�صة  �دعاء�ت  على  بناء   ،2020/3/8 يف  �رشية  حماكمات 
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�إىل  ت�صري  �ملعتقلني  �رش 
ُ
�أ بع�ص  �صهاد�ت  �ملنظمة  بيان  ونقل  ��صمه.  عن  ُيك�صف  مل  �إرهابي“ 

114
ح�صول عمليات تعذيب بحّقهم.

ال�صبت، 2020/4/18

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات يف بيان �صحفي،  	

خالل حمادثات �أجر�ها مع نائب وزير �خلارجية �لرو�صي، ومبعوث �لرئي�ص فالديري بوتني 

حلو�ر  م�صتعدة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  بوغد�نوف،  ميخائيل  و�إفريقيا  �الأو�صط  �ل�رشق  �إىل 

115
مبا�رش مع “�إ�رش�ئيل“ باإ�رش�ف �آلية دولية.

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري، يف برقية وفاء لالأ�رشى،  	

�إنه على ثقة باأن موعد �حلرية لالأ�رشى يف �صجون �الحتالل قد �قرتب باإذن �هلل، م�صيفاً: “�آمل 

116
�أالَّ تنتهي هذه �ل�صنة �إال وقد حترر �أ�رش�نا من هذ� �لقيد“.

االأحد، 2020/4/19

دعا رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �لبنك �الإ�صالمي �إىل تقدمي م�صاعدة عاجلة لدعم  	

117
�ملن�صاآت �ل�صغرية و�ملتو�صطة يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، يف ظلّ �أزمة كورونا.

قالت وزيرة �ل�صياحة و�الآثار �لفل�صطينية روال معايعة، �إن قطاع �ل�صياحة هو �لقطاع �الأكرث  	

118
ت�رشر�ً جر�ء �نت�صار فريو�ص كورونا، وما ترتب على ذلك.

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح روحي فتوح، �إن يد �حلركة ممدودة للخروج من وباء  	

�النق�صام، يف ظلّ مو�جهة �الحتالل، و�صفقة تر�مب - نتنياهو، وتف�صي وباء كورونا. و�أعلن 

فتوح �أن �لرئي�ص حممود عبا�ص لديه �ال�صتعد�د �أن يعيد �إر�صال �لوفد �إىل قطاع غزة، بالرغم 

من حالة �حلظر يف ظّل �جلائحة، “و�أنا �صخ�صياً لدي �ال�صتعد�د �أن �أنفذ �الأمر �إذ� ما مّت تكليفي، 

119
فالوحدة �لوطنية فوق كل �عتبار“.

�إمكاناتها  	 كل  �صّخرت  �حلركة  �إن  �حلية،  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

�لتنظيمية و�ملالية و�للوج�صتية حتت ت�رشف �جلهات �حلكومية بقطاع غزة؛ ملو�جهة فريو�ص 

120
كورونا.

فيه  	 قال  له،  تقرير�ً   Israel Democracy Institute للديوقر�طية  �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد  ن�رش 

�إن فريو�ص “كورونا ت�صبب ب�رشبة �صديدة لالقت�صاد، تتمثل بتوقف 32% من �الأجريين يف 

121
�لبالد، ونحو 60% من �مل�صتقلني عن �لعمل“.
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ك�صفت �لقناة �لعبية �لـ 13 �لنقاب عن �أن �الحتاد �الأوروبي وّجه يف �الأ�صابيع �الأخرية، ر�صالة  	

122
حتذير �إىل بني جانت�ص، من مغبة �صّم “�إ�رش�ئيل“ ملناطق يف �ل�صفة �لغربية.

االإثنني، 2020/4/20

الفان 	 كاحول  حتالف  ورئي�ص  نتنياهو،  بنيامني  �لليكود  حزب  رئي�ص  من  كلّ   وقّع 

�إىل حلول  �لتو�ّصل  �إ�رش�ئيلية، بعدما جرى  �تفاق لت�صكيل حكومة وحدة  بني جانت�ص، على 

11 �لتابعة  ب�صاأن �لق�صايا مو�صع �خلالف، ويف مقدمتها جلنة تعيني �لق�صاة. ولفتت �لقناة 

�مل�صتعمر�ت �صّم  فر�ص  �صيتّم  �التفاق،  مبوجب  �أنه  �إىل  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث   لهيئة 

وغور �الأردن يف مطلع متوز/ يوليو 2020، بعد �إنهاء �للجنة �الأمريكية �الإ�رش�ئيلية �مل�صرتكة 

123
عملية تر�صيم �حلدود لـ“�إ�رش�ئيل“.

من  	 و�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �حلكومتني  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  حذّر 

يف  “�ن�صغالنا  من  بالرغم  �إنه  وقال  �لفل�صطينية“،  �أر�صنا  من  جزء  �أي  �صّم  على  “�الإقد�م 
�لت�صدي لفريو�ص كورونا �إال �أن ذلك مل ي�صغلنا عن هّمنا �الأ�صا�صي، �أال وهو �إنهاء �الحتالل، 

“مل نغفل  �أنه  و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية“، م�صدد�ً على 

حلظة عما تقوم به �حلكومة �الإ�رش�ئيلية من �عتد�ء�ت وخمططات وحتديد�ً ما يتعلق بال�صّم 

�أو �صفقة �لع�رش“، موؤكد�ً على “�ملوقف �لثابت جتاهها، برف�صها و�لت�صدي لها، و�أنه يف حال 

124
�إعالن �ل�صّم فاإننا �صنتخذ �إجر�ء�ت فورية �صّد هذ� �لقر�ر“.

�ملخدر�ت  	 برتويج  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  جهاز  �إىل  �التهام  �أ�صابع  حما�ص  حركة  وجّهت 

مبخيمات �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان. جاء ذلك على ل�صان ممثل حركة حما�ص يف لبنان 

و�ملوؤ�ص�صات  �الأهلية  و�لرو�بط  �لفل�صطينية  �لف�صائل  ممثلي  لقائه  خالل  �لهادي،  عبد  �أحمد 

�لعا�صمة  و�صط  �لفل�صطينيني،  لالجئني  �لب�جنة  برج  خميم  يف  و�لفاعليات،  و�لعلماء 

125
بريوت.

�لقائد  	 يد  على  موؤخر�ً  عليه  �لتوقيع  جرى  جديد�ً  قانوناً  �أن  �لعبية  �ل�صابعة  �لقناة  ذكرت 

�أمو�الً حمظورة،  �الأ�رشى  باعتبار رو�تب  �ملحتلة، و�لذي يق�صي  �لغربية  لل�صفة  �لع�صكري 

و�أن �لقانون �صيبد�أ بال�رشيان �بتد�ًء من 2020/5/9، يف �لوقت �لذي بعث فيه معهد �إ�رش�ئيلي 

و�رشورة  �الأ�رشى  رو�تب  مع  �لتعامل  مغبة  من  �لفل�صطينية  �لبنوك  �إىل  حتذير  بر�صالة 

126
�إغالقها.
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�ل�صعبي  	 �ملوؤمتر  مع  بال�رش�كة  �لفل�صطينية  �لهوية  على  للحفاظ  �لدولية  �حلملة  �أطلقت 

لفل�صطينيي �خلارج، �الإثنني، عب من�صة زوم Zoom، حملة “�نتماء“ 2020 بن�صختها �لـ 11، 

72 للنكبة، و�حلفاظ على �لهوية �لفل�صطينية يف مو�جهة م�صاريع ت�صفية  �لـ  الإحياء �لذكرى 

127
�لق�صية �لفل�صطينية، ويف مقدمتها “�صفقة �لقرن“.

الثالثاء، 2020/4/21

	  ،Avichai Mandelblit صادق �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية �أفيحاي مندلبليت�

لد�ئرة  تابعة  �خلليل،  مدينة  يف  �الإبر�هيمي  �حلرم  يف  �أر��صٍ  مب�صادرة  يق�صي  قر�ر  على 

ذريعة  حتت  و�ال�صتيطانية  �لتهويدية  للم�صاريع  وتوظيفها  �الإ�صالمية،  �الأوقاف 

�صبات بن  مئري  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  جمل�ص  رئي�ص  و�فق  كما  و�لتو�صع.   �لتطوير 

�الأوقاف،  د�ئرة  تديرها  �لتي  �حلرم  �أر��صي  م�صادرة  قر�ر  على   ،Meir Ben Sahabat

�إىل  يوؤدي  لن  ذلك  �أن  �مل�صار�ت،  و�إقامة  �مل�صادرة  على  للمو�فقة  تبيره  خالل  من  ز�عماً 

128
�ندالع مو�جهات و��صعة يف �صفوف �لفل�صطينيني.

د�نت رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية �لقر�ر �ل�صادر عن �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية  	

�لقا�صي مب�صادرة �أر��صٍ يف �حلرم �الإبر�هيمي تابعة لالأوقاف �الإ�صالمية، ور�أت ذلك عمالً 

�إىل  عدو�نياً �صارخاً، وجزء�ً من �صيا�صة �ل�صّم، وهي مبثابة �لبد�ية لتنفيذ �صيا�صة �صتوؤدي 

129
و�صع ال يكن �ل�صيطرة عليه.

�لو�قعة  	 �لقد�ص،  �أطر�ف  يف  فل�صطينية  بلد�ت  من  قو�تها  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  �أخلت 

ور�ء جد�ر �لف�صل قرب ر�م �هلل، وتقع �صمن نطاق مناطق �ل�صيطرة �لفل�صطينية، بعد طلب 

مالية  م�صاعد�ت  �ألغت  �جلي�ص  موؤ�ص�صة  �إن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  وقالت  �إ�رش�ئيلي. 

�ل�صلطة  يف  �مل�صوؤولني  من  �ل�صديد“  “�لتحري�ص  ب�صبب  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  طبية  ومعد�ت 

130
�لفل�صطينية �صّد “�إ�رش�ئيل“، و�دعائهم �أنها تعمل على ن�رش �لفريو�ص بني �لفل�صطينيني.

يف  	 �ملياومة  موظفي  م�صكلة  حّل  عن  الز�ريني  فيليب  �الأونرو�  لـوكالة  �لعام  �ملفو�ص  �أعلن 

�الأونرو� يف مناطق عملياتها �خلم�صة. و�أو�صح �أن �لذين مل ي�صتطيعو� �أد�ء وظائفهم و�ملهام 

�ملن�صو�ص عليها يف عقودهم �صيح�صلون على 50% من �لر�تب �ملتوقع ل�صهري �آذ�ر/ مار�ص 

131
وني�صان/ �أبريل 2020، بالرغم من تعليق مهامهم.
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االأربعاء، 2020/4/22

��صت�صهد �ل�صاب �إبر�هيم حممد علي حجازي هل�صة، من بلدة �ل�صو�حرة، بعد �إ�صابته بجر�ح  	

�لكونتيرن  حاجز  على  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  قبل  من  عليه  �لنار  �إطالق  جر�ء  حرجة 

132
Container �رشق بيت حلم؛ بعدما قام بدع�ص جندي �إ�رش�ئيلي، وطعنه.

�لر�صمي:  	 �لتلفزيون  بثّها  ت�رشيحات  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

“�إذ� �أعلنت �إ�رش�ئيل �صّم �أي جزء من �أر��صينا؛ ف�صوف نعتب كل �التفاقات و�لتفاهمات بيننا 
�ملجل�صني  قر�ر�ت  �إىل  ��صتناد�ً  وذلك  متاماً،  الغية  و�إ�رش�ئيل(  )�أمريكا  �لدولتني  هاتني  وبني 

133
�لوطني و�ملركزي ذ�ت �ل�صلة“.

�أعلن جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �أنه �عتقل، موؤخر�ً، خلية تابعة حلركة حما�ص خططت لهجمات  	

�أ�صخا�ص  ثالثة  من  مكونة  �خللية  �أن  له،  بيان  يف  �ل�صاباك،  وزعم  �إ�رش�ئيلية.  �أهد�ف  �صدّ 

�لقد�ص  يف  �لقدم  لكرة   Teddy Stadium تيدي  ملعب  يف  �إرهابية“  “عمليات  لتنفيذ  خططو� 

�ملحتلة، و�صدّ جي�ص �الحتالل. و�دعى �جلهاز �أن �أع�صاء �خللية �جتمعو� خالل در��صتهم يف 

134
جامعة بريزيت، وكانو� �أع�صاء يف �لكتلة �الإ�صالمية �لطالبية يف �جلامعة.

�أكد ع�صو �للجنة �ملركزية �لعامة للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �إياد عو�ص �هلل �أن ��صتمر�ر  	

يحقق  ولن  مل  �ملتنفذة  �لفل�صطينية  �لقيادة  قبل  من  �جلبهة  على  �ملفرو�ص  �ملايل  �حل�صار 

135
�أهد�فه.

�أر��ٍص  	 �إن حزبه لن ي�صّوت ل�صالح �صّم  قال رئي�ص حزب �لعمل �الإ�رش�ئيلي عمري بريت�ص، 

يف �ل�صفة �لغربية، و�صيعمل كل ما بو�صعه ملنع مثل هذه �خلطوة، و�أي خطوة �أخرى �أحادية 

�جلانب. ونقلت قناة هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( �لناطقة بالعربية، عن بريت�ص قوله، رد�ً 

على �النتقاد�ت �ملوجهة �إليه لنو�ياه �الن�صمام �إىل �ئتالف حكومي برئا�صة بنيامني نتنياهو: 

“�إن �لبديل كان خو�ص جولة ر�بعة من �النتخابات، ونحن رف�صنا �أن نكون �رشكاء يف حكومة 
136

�صيقة برئا�صة نتنياهو، بالرغم من تلقينا عرو�صاً �صخية“.

��صت�صهد �الأ�صري �لفل�صطيني، نور جابر �لبغوثي )23 عاماً(، من بلدة عابود غرب ر�م �هلل،  	

�صقوطه  �إثر  �إ�صعافه  يف  �الحتالل  �صجون  �إد�رة  تاأخر  بعد  �الإ�رش�ئيلي،  �لنقب  معتقل  د�خل 

�إىل �الأ�صرية  �حلركة  �صهد�ء  عدد  �رتفع  �لبغوثي،  �الأ�صري  وبا�صت�صهاد  عليه...   مغمياً 

137
223 �صهيد�ً منذ �صنة 1967.
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�أعلنت وكالة �الأونرو� عن ت�صجيل �أول �إ�صابة بفريو�ص كورونا د�خل خميم �جلليل يف �لبقاع  	

138
�للبناين، لالجئة فل�صطينية من �صورية تقطن يف �ملخيم.

قال وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، رد�ً على �صوؤ�ل وّجهته له “�لقد�ص“، ب�صاأن عزم  	

حكومة �لوحدة �لوطنية �الإ�رش�ئيلية �جلديدة �لبدء ب�صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية مع بد�ية 

متوز/ يوليو 2020: “هذه �لقر�ر�ت �صيتخذها يف نهاية �ملطاف �الإ�رش�ئيليون“. و�أ�صاف: “هذ� 

139
�لقر�ر يعود �إىل �إ�رش�ئيل. و�صنعمل معها ب�صكل وثيق الإبالغها مبوقفنا يف �أجو�ء خا�صة“.

اخلمي�س، 2020/4/23

�ل�رشق  	 يف  �حلالة  حول  �لدويل  �الأمن  ملجل�ص  �لدورية  �جلل�صة  خالل  �ملتحدة،  �الأمم  حذّرت 

�إ�رش�ئيلي حمتمل الأر��ٍص فل�صطينية  �أّي �صّم  �الأو�صط مبا يف ذلك �لق�صية �لفل�صطينية، من 

�ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملن�ّصق  وقال  �ملحتلة.  �لغربية  بال�صفة 

�الأو�صط نيكوالي مالدينوف، �إن هذه �خلطة “ت�صّكل خرقاً �صافر�ً للقانون �لدويل، و�رشبة 

140
مدمرة ملبد�أ حّل �لدولتني“.

�فرت��صي  	 طارئ  �جتماع  عقد  �لعربية،  للجامعة  �لعامة  �الأمانة  من  فل�صطني،  دولة  طالبت 

�أقرب  يف  �خلارجية،  وزر�ء  م�صتوى  على  عادية،  غري  بدورة  �لعربية،  �لدول  جامعة  ملجل�ص 

تنفيذ  خطورة  جتاه  �لعربية  �لدول  بها  تقوم  �أن  يكن  �لتي  �الإجر�ء�ت  لبحث  ممكن،  وقت 

141
�ملخطط �الإ�رش�ئيلي ب�صّم �ل�صفة �لغربية.

زعم رئي�ص جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي يو�صي كوهني �أن �ل�صلطات يف لبنان و�لعر�ق و�صورية  	

و�إير�ن تخفي �الأرقام �حلقيقيّة ل�صحايا فريو�ص كورونا عندها، و�أن �الأرقام هناك �أعلى من 

�ل�صحة  وز�رة  م�صوؤويل  مع  �جتماع  خالل  كوهني،  قال  حتديد�ً،  �إير�ن  وحول  عنها.  �ملعلن 

كوهني  وقال  بكثري“.  �أكرث  يعرفها  �لتي  “�الأرقام  �إن  م�صاًء،   13 �لقناة  نقلتها  �الإ�رش�ئيلية، 

قناع مليون   50 �إح�صار  �إىل  �نتهت  طبيّة  معّد�ت  الإح�صار  جهازه  �صنّها  �لتي  �حلملة   �إن 

142
و260 جهاز تنف�ٍص �صناعي، دون �أن يك�صف م�صدرها.

ر�صدت منظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان، يف تقرير لها، �رتفاعاً  	

�أن �مل�صتوطنني ي�صتغلّون  �إىل  2020، م�صرية  �أبريل  حاد�ً يف ُعنف �مل�صتوطنني خالل ني�صان/ 

جي�ص  من  بدعم  �لغربية  �ل�صفة  �أنحاء  يف  �أر��ٍص  على  لال�صتيالء  كورونا  فريو�ص  �أزمة 

143
�الحتالل. وذكرت منظمة بت�صيلم �أنها وّثقت 23 هجوماً.
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رف�صت �ل�صعودية مبادرة �الأمني �لعام حلركة �أن�صار �هلل �ليمنية، عبد �مللك �حلوثي، لالإفر�ج  	

عن معتقلي حركة حما�ص، مقابل �إطالق جنود �صعوديني. كما �أنها ووفق م�صادر يف حما�ص، 

ما تز�ل ترف�ص �ال�صتجابة جلميع �لو�صاطات �لتي تدخلت الإنهاء ملف معتقلي �حلركة، بدء�ً 

ويتعلق  خا�ص  “ملف  هذ�  �أن  �عتبار  على  جديدة،  مغربية  و�صاطة  �إىل  و�صوالً  �الأردنية  من 

144
باالأمن �ل�صعودي �لد�خلي“.

“موقف  	 �إن  بوريل،  جوزيب  �الأوروبي  �الحتاد  يف  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  قال 

�الحتاد �الأوروبي من و�صع �الأر��صي �لتي �حتلتها �إ�رش�ئيل يف عام 1967 مل يتغري، وياأتي 

145
متا�صياً مع �لقانون �لدويل، وقر�ر�ت جمل�ص �الأمن ذ�ت �ل�صلة“.

اجلمعة، 2020/4/24

�لذي خال من �مل�صلني يف  	 �مل�صجد،  �لقد�ص خطبة �جلمعة يف  �الأق�صى يف  �مل�صجد  �ألقى خطيب 

�لدين رجال  من  �أ�صخا�ص  ب�صعة  جل�ص  نادرة،  م�صاهد  ويف  رم�صان،  �صهر  من  جمعة   �أول 

�ملفرو�صة  للقيود  �متثاالً  بينهم،  فيما  م�صافات  على  ويحافظون  �لكمامات،  يرتدون  وهم 

146
ب�صبب وباء كورونا.

�أكدت وكالة �الأونرو� �أنه متّ ت�صجيل 4 �إ�صابات جديدة بفريو�ص كورونا، يف خميم �جلليل يف  	

147
مدينة بعلبك �للبنانية، كلها تعود الأفر�د �أ�رشة �ل�صيدة �لتي ُك�صف عن �إ�صابتها قبل �أيام.

وقّع رئي�ص حزب �لعمل عمري بريت�ص على �تفاق لدخول �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �جلديدة، مع  	

�التفاقية بني  باأنه بح�صب  و�أفادت مو�قع عبية  رئي�ص حتالف كاحول الفان بني جانت�ص. 

148
بريت�ص وجانت�ص، �صي�صغل بريت�ص من�صب وزير �القت�صاد و�ل�صناعة.

�الأونرو�  	 وكالة  عمليات  مدير  هويل  �أبو  �أحمد  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  طالب 

�لغذ�ئي“  “�صبكة �الأمان  �ملنتفعني من برنامج  يف قطاع غزة ماتيا�ص �صمايل، بتو�صيع �صبكة 

ظّل  يف  رزقها  م�صدر  جميعها  فقدت  �أن  بعد  غزة،  قطاع  يف  �لالجئة  �الأ�رش  جميع  لتغطي 

�ألف الجئ يعي�صون يف قطاع  �أن620  �أبو هويل  �لقطاع. و�أكد  �لتي يعي�صها  �لطارئة  �لظروف 

�أمريكي لل�صخ�ص يف �ليوم،  1.74 دوالر  “�لفقر �ملدقع“، بن�صبة دخل تقدربـ  غزة حتت خط 

�إ�صافة �إىل 380 �ألف الجئ يعي�صون حتت خط �لفقر �ملطلق بن�صبة دخل تقدر بـ 3.87 دوالر�ت 

149
�أمريكية لل�صخ�ص يف �ليوم.
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قالت �صحيفة معاريف، نقالً عن م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني، �إنه مّت �إحر�ز تقدم يف �الت�صاالت بني  	

�أن  �إىل  م�صرية  �الأ�رشى،  تبادل  حول  �صفقة  �إىل  للتو�صل  �الحتالل،  وحكومة  حما�ص  حركة 

150
�لفجو�ت بني �لطرفني ما تز�ل كبرية.

حما�ص 	 حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص   �أبلغ 

غزة  قطاع  �إىل  �صت�صل  �لطبية  �مل�صاعد�ت  �أن  بينهما،  هاتفي  �ت�صال  خالل  هنية،  �إ�صماعيل 

من  �لفل�صطينيني  �لطالب  عودة  تاأمني  �صيتم  وكذلك  �لقادم،  �الأ�صبوع  يف  �لغربية  و�ل�صفة 

151
تركيا �إىل �لوطن.

	  Palestinian International �لدويل  للتعاون  �لفل�صطينية  �لوكالة  �ملتحدة  �الأمم  �ختارت 

يف  جلهودها  تقدير�ً  مميز�ً،  دورياً  ��صرت�تيجياً  �رشيكاً   Cooperation Agency (PICA)
رفع مكانة �لتعاون بني دول �جلنوب، وتعزيز �لتعاون �لتنموي �لثالثي و�ملتعدد، ولن�صاطها 

152
�حلايل يف دعم جهود مكافحة فريو�ص كورونا، عب �رش�كاتها يف بر�مج �لتوعية �لوقائية.

ال�صبت، 2020/4/25

طلبت �صفارة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �لعا�صمة �لعر�قية بغد�د، من ذوي �ملعتقلني �لفل�صطينيني  	

يف �ل�صجون �لعر�قية، بتزويدها مبعلومات عن �أبنائهم �ملعتقلني، ومل ُت�رش �ل�صفارة �إىل �صبب 

طلبها، �إال �أن ذلك ياأتي بالتز�من مع �إفر�ج �حلكومة �لعر�قية عن 20 �ألف معتقل يف �صجونها. 

ويقبع يف �ل�صجون �لعر�قية ع�رش�ت �ملعتقلني �لفل�صطينيني، بع�صهم معتقل منذ �صنة 2003، 

153
و�لعديد منهم مل ُيعر�صو� على �ملحاكم منذ �أعو�م طويلة.

�أعلن وزير �ل�صحة �الإ�رش�ئيلي يعقوب ليت�صمان �أنه �أبلغ بنيامني نتنياهو رئي�ص �لوزر�ء باأنه  	

�صيرتك من�صبه كوزير لل�صحة. وبح�صب قناة 12 �لعبية، فاإن ليت�صمان �أو�صح لنتنياهو �إنه 

154
يريد ترك من�صبه ليكون وزير�ً للبناء و�الإ�صكان.

االأحد، 2020/4/26

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إنه “مقتنع باأنه �صيتم �حرت�م وعد تر�مب  	

“خطة تر�مب  نتنياهو:  �إ�رش�ئيل“. وقال  لـ“�صيادة  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  ب�صمّ“ مناطق يف 

بال�صيادة  باالعرت�ف  تعّهد  تر�مب  و�لرئي�ص  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �إ�رش�ئيل  بحقّ  �عرتفت 

�الإ�رش�ئيلية على �مل�صتوطنات �ليهودية هناك ويف غور �الأردن“. و�أ�صاف نتنياهو قائالً: “يف 
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غ�صون ب�صعة �أ�صهر من �الآن، �أنا متاأكد من �أن هذ� �لوعد �صيتحقق، ويكننا �أن نحتفل بلحظة 

155
تاريخية �أخرى يف تاريخ �ل�صهيونية“.

�أ�صدرت �ملحكمة �ملركزية �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص �أمر�ً يق�صي باحلجز على 450 مليون �صيكل  	

)نحو 127.6 مليون دوالر( من �أمو�ل �لعو�ئد �ل�رشيبية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، ب�صفتها 

م�صوؤولة عن عمليات �صابقة �صّد �إ�رش�ئيليني. وقالت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �إن منظمة 

�لق�صائية،  �لدعوى  �أعو�م بتحريك هذه  Shohrat Hayden تقوم منذ عدة  �صور�ت هايدن 

�لتي �صملت طلباً للمحكمة بفر�ص �أمر حجز على 1.7 مليار �صيكل )نحو 482 مليون دوالر( 

156
من �أمو�ل �ل�صلطة �لفل�صطينية.

هاجمت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني ما و�صفته بقر�ر “�لقر�صنة“ على �أمو�لها من قبل  	

�أحمد فوؤ�د،  �أبو  للجبهة  �لعام  �الأمني  نائب  �لفل�صطينية حممود عبا�ص. وقال  �ل�صلطة  رئي�ص 

ظهر  يك�رش  وال  وفردي،  وقمعي،  ظامل،  للجبهة  �ملالية  �حلقوق  على  �لقر�صنة  “قر�ر  �إن 

157
�جلبهة“.

ن�رشت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية معطيات حول �ل�صكان يف “�إ�رش�ئيل“، وبح�صبها  	

بينهم  و�جلوالن،  �لقد�ص  �رشقي  �صكان  �صمنهم  من  ن�صمة،  ماليني   9.19 �ل�صكان  عدد  بلغ 

6.806 ماليني يهودي، ي�صكلون 74%، بينما عدد �لعرب 1.93 مليون )21%(، من �صمنهم 

�ملهاجرين  من  وهم  باآخرين،  يو�صفون   )%5( �ألفاً  و454  و�جلوالن،  �لقد�ص  �رشقي  �صكان 

158
�جلدد من دول �الحتاد �ل�صوفييتي �ل�صابق ولي�صو� يهود�ً.

ب�صكل  	 يدعو   ،)7 )خمرج  رم�صاين  م�صل�صل  من  م�صهد�ً  �ل�صعودية  �صي  بي  �أم  قناة  ن�رشت 

�صخطاً  �أثار  ما  وهو  وق�صيتهم،  �لفل�صطينيني  ويهاجم  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لتطبيع  �إىل  �رشيح 

و��صعاً يف مو�قع �لتو��صل �الجتماعي، حيث �أكد نا�صطون �أن عر�صه ياأتي يف �صياق حماولة 

159
�صلخ �ملجتمع �ل�صعودي و�خلليجي ب�صكل عام عن �لق�صية �لفل�صطينية.

االإثنني، 2020/4/27

مليون  	  450 باقتطاع  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  “قر�ر  �أن  ��صتية  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

�صيكل ]نحو 127.6 مليون دوالر[ من �أمو�لنا قبل يومني، وقبلها �قتطاع 650 مليون �صيكل 

هي  ما  و�الأ�رشى،  �ل�صهد�ء  �أ�رش  على  ن�رشف  �أننا  حجة  حتت  دوالر[  مليون   184.3 ]نحو 
ل�صّم  �لتخطيط  “�إن  قائالً:  ��صتية  و�أ�صاف  ملقدر�تنا“.  و�رشقة  الأمو�لنا  حقيقية  قر�صنة  �إال 
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من  �ل�رشعية  وغري  �لقانونية  غري  �مل�صتعمر�ت  على  �ل�صيادة  وفر�ص  �لفل�صطينية،  �الأغو�ر 

�أمو�لنا، و�رشب �التفاقيات  �إ�رش�ئيل، وقر�صنة  قبل �الئتالف �حلكومي �ملنوي ت�صكيله يف 

وهو  و�حد  �صيء  �إىل  تهدف  جميعها  �إمنا  و�العتقاالت،  �لبيوت،  وهدم  �حلائط،  بعر�ص 

حا�رش�ً،  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  و�رشب  م�صتقبالً  �لفل�صطينية  �لدولة  �إمكانية  تقوي�ص 

160
و�إ�صعافها“.

عبّ رئي�ص حزب ي�ص عتيد يائري البيد عن ��صتعد�ده للتعاون مع رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية  	

بنيامني نتنياهو، �إذ� قرر �الأخري عدم تنفيذ قر�ر �لتناوب مع بني جانت�ص ومنعه من تروؤ�ص 

161
�حلكومة.

قال مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ما تز�ل حتتجز جثامني  	

162
5 من �صهد�ء �حلركة �الأ�صرية، بعد ت�صليم جثمان �ل�صهيد نور �لبغوثي.

�إلكرتونية“،  	 بـ“جم�ّصات  �ل�صلطات �مل�رشية باإن�صاء جد�ر معدين جديد يتوقع تزويده  بد�أت 

يتد على طول حدودها مع غزة، �صمن خطو�تها �مل�صتمرة لتاأمني �حلدود و�إغالقها. و�أفاد 

�صهود عيان، لوكالة �الأنا�صول، �أن �جلي�ص �مل�رشي، بد�أ قبل نحو �أ�صبوعني يف بناء �جلد�ر. 

ومن �ملتوقع �أن يتد �جلد�ر �ملذكور من �صاطئ �لبحر غرباً حتى معب كرم �أبو �صامل �أق�صى 

163
جنوب �رشقي �لقطاع، بطول ي�صل �إىل نحو 13-14 كم، وبارتفاع يزيد على 5 �أمتار.

و�فق �لبنك �لدويل على منحة بقيمة 14 مليون دوالر لل�صلطة �لفل�صطينية، كجزء من برنامج  	

بغر�ص  �لطاقة،  قطاع  يف  و�ملوثوقية  �لتحتية  و�لبنية  �الأد�ء  ��صتد�مة  لتعزيز  �ملر�حل  متعدد 

م�صادر  وتنويع  �لفل�صطينية،  �لكهرباء  قطاع  ملوؤ�ص�صات  و�ملايل  �لت�صغيلي  �الأد�ء  حت�صني 

164
�لطاقة.

الثالثاء، 2020/4/28

قالت متحدثة با�صم وز�رة �خلارجية �الأمريكية لل�صحفيني: “كما �أو�صحنا دوماً، نحن على  	

وتطبيق  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيادة  لب�صط  �لر�مية  �الإ�رش�ئيلية  باالإجر�ء�ت  لالعرت�ف  ��صتعد�د 

�لقانون �الإ�رش�ئيلي على مناطق من �ل�صفة �لغربية تعّدها �لروؤية جزء�ً من دولة �إ�رش�ئيل“. 

�الإ�رش�ئيلية  “يف �صياق مو�فقة �حلكومة  �ل�صمّ �صيتم  �الأمريكي بهذ�  �أن �العرت�ف  و�أ�صافت 

165
على �لتفاو�ص مع �لفل�صطينيني على �أ�صا�ص �خلطوط �لتي حددتها روؤية �لرئي�ص تر�مب“.
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م�صكور�ً،  	 ��صتجاب  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

و�ألغى ُحزمة �لتعديالت �الأخرية �ملتعلقة بقر�ر قانون �لتقاعد، وحتديد�ً �لقر�ر ب�صاأن تعديل 

و�ملحافظني،  وزير،  بدرجة  هم  ومن  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �أع�صاء  ورو�تب  مكافاآت  قانون 

166
وبقر�ر تعديل قانون �لتقاعد �لعام ملن هم بدرجة وزير.

تخدم  	 �لتي  �لدر�مية  �الأعمال  بـ“وقف  فيه  طالبت  بياناً،  �لفل�صطينية  �لثقافة  وز�رة  �أ�صدرت 

�الحتالل“، فيما قال وزير �لثقافة عاطف �أبو �صيف �إن “تقدمي �لرو�ية �مل�صادة و�لتجريح يف 

�أي عربي  ُيعّد خدمة للعدو، وت�صويقاً الفرت�ء�ته و�أكاذيبه، وهو ما ال يقبله  �لرو�ية �لقومية 

167
حّر“.

ذكرت و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية �أن �رشطة �الحتالل �أطلقت �لنري�ن على فل�صطيني مل تذكر �أي  	

تفا�صيل عن هويته، قرب جممع جتاري يف مدينة كفر �صابا. و�دعت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية �أن 

168
�ل�صاب حاول تنفيذ عملية طعن، و�أنه �أ�صاب �إ�رش�ئيلية يف �ل�صتني من عمرها بعدة طعنات.

للف�صائل  	 ند�ء  �إطالق  �إىل  �الأوروبية  �لبلد�ن  �ألف �صخ�صية فل�صطينية من عموم  تد�عت نحو 

ي�صع  مبا  �ل�صامل  �حلو�ر  ��صتئناف  �إىل  ودعو�  �النق�صام.  حالة  باإنهاء  مطالبة  �لفل�صطينية 

�لفل�صطينية، وتوفري  �لد�خلية، و�إعادة توحيد �ملوؤ�ص�صات  �الأ�ص�ص �لكفيلة با�صتعادة �لوحدة 

�لفر�صة للتفرغ للن�صال �صّد �الحتالل و�ال�صتيطان ومقاومته بكل �ل�صبل �ملتاحة و�ملمكنة، 

169
و�لتي كفلتها كل �لقو�نني و�ل�رش�ئع �الأر�صية و�ل�صماوية.

قررت  	 �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �إن  �لعبية  �القت�صادية   Calcalist كالكالي�صت  �صحيفة  قالت 

170
�ل�صماح لـ 48 �ألف عامل فل�صطيني بالعمل يف عدد من جماالت �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي.

“�إ�رش�ئيل“ و�ملنظمات  	 قال �لرئي�ص �ل�صابق للمخابر�ت �ل�صعودية �الأمري تركي �لفي�صل، �إن 

�الأمري  وعّب  و�ل�صعودية.  �الحتالل  بني  �لتطبيع  لفكرة  �ملروّجني  �أكب  هي  �لفل�صطينية 

ملجرد  “�إ�رش�ئيل“  مع  بالتطبيع  �تهامه  من  ��صتغر�به  عن  تلفزيونية،  مقابلة  يف  �ل�صعودي، 

171
حديثه عن “�ملبادرة �لعربية لل�صالم“ مع �صخ�صيات �إ�رش�ئيلية �لتقاها.

�جلمعية  	 ومدير  �ملحرر،  �الأ�صري  �خلليل  مدينة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �عتقلت 

�الإ�صالمية لرعاية �الأيتام، ف�صل يو�صف �جلبارين بتهمة توزيع طرود غذ�ئية. وقالت زوجة 

جبارين �إن �عتقاله جاء ب�صبب عمله على م�صاعدة �ملحتاجني وتوزيع م�صاعد�ت على �الأيتام 

172
يف �خلليل، خارج مظلة �للجان �لتي �صكلتها حركة فتح.
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االأربعاء، 2020/4/29

ك�صفت �لقناة 13 �لعبية �لنقاب عن جل�صة مباحثات �رشية �أجر�ها رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي  	

بنيامني نتنياهو مع عدد من �لوزر�ء، لبحث عقد �صفقة تبادل �أ�رشى مع حركة حما�ص بقطاع 

غزة. وقالت �لقناة �إن نتنياهو �أجرى �الأ�صبوع �ملا�صي، جل�صة نقا�ص عب �لهاتف، مع �أع�صاء 

�للجنة �لوز�رية ل�صوؤون �الأ�رشى و�ملفقودين، ملناق�صة �الت�صاالت مع حركة حما�ص، ب�صاأن 

173
�صفقة تبادل.

م�صاعد�ت 	 توزيع  �صيتم  �أنه  جمدالين  �أحمد  �لفل�صطيني  �الجتماعية  �لتنمية  وزير   �أعلن 

500 �صيكل )نحو  9,504 فقر�ء جدد ب�صبب �أزمة كورونا يف �الأر��صي �لفل�صطينية، بو�قع  لـ 

142 دوالر( قيمة كل م�صاعدة، بينما بلغ جمموع ما �صيتم تقديه من م�صاعد�ت 34 مليون 
174

�صيكل )نحو 9.64 ماليني دوالر( لـ 125 �ألف �أ�رشة.

دعت ف�صائل وموؤ�ص�صات حكومية وحقوقية �إىل مو�جهة فل�صطينية وعربية �صّد “�لت�صميم  	

�الحتالل  مع  �لعربي  للتطبيع  ترويجها  عب  �ل�صعودية،  �صي  بي  �أم  قناة  تبثه  �لذي  �لثقايف“ 

�الإعالمية  �لقنو�ت  عب  �لتطبيع  م�صل�صالت  بّث  وقف  �رشورة  هوؤالء  و�أكد  �الإ�رش�ئيلي. 

�لوطنية  ق�صيته  ودعم  له،  �العتذ�ر  وتقدمي  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �الإ�صاءة  ووقف  �لعربية، 

175
�لعادلة.

ما  	 رئي�ص   ،Aharon Hilweh حِلوه  �أهارون  عن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  قناة  نقلت 

ي�صمى ق�صم �لعمليات �لع�صكرية يف جي�ص �الحتالل، قوله �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يعكف منذ 

�أكرث من �صهر على در��صة �لتد�عيات �ملحتملة الأزمة كورونا، �لتي �صتكون لها تد�عيات جّمة 

�صو�ء �قت�صادياً، �أم �جتماعياً، وكذلك ��صرت�تيجياً. وب�صاأن �لو�صع يف �الأر��صي �لفل�صطينية، 

حاّد،  ب�صكل  �لوباء  تف�صى  حال  ويف  غزة،  قطاع  يف  للغاية  ح�صا�ص  �لو�صع  �إن  ِحلوه  قال 

�الأو�صاع  تفجر  �إمكانية  من  وحّذر  �الأمني.  �لو�صع  على  خطرية  �نعكا�صات  لذلك  ف�صيكون 

يف �ل�صفة �لغربية، خ�صو�صاً يف حال �ل�رشوع بتنفيذ “�صفقة �لقرن“، م�صري�ً �إىل �أن �جلي�ص 

176
�الإ�رش�ئيلي ي�صتعد لكل �ل�صيناريوهات.

قال �ملخت�ص ب�صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين عبد �لنا�رش فرو�نة �إنه ومع ��صتمر�ر �أزمة كورونا  	

وحلول �صهر رم�صان �ملبارك، فاإن 40 �أ�صرية فل�صطينية يتجرعن �الأمل و�حلرمان يف �صجون 

177
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، بينهن 17 �أماً.
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�الأمريكية  	 بال�صفارة  �صيحتفظ  �إنه  �الأمريكية،  للرئا�صة  �ملحتمل  �ملر�صح  بايدن،  جو  قال 

يف  �خلطوة  هذه  حتدث  �أن  ينبغي  يكن  “مل  �أنه  مو�صحاً  �لقد�ص،  يف  “�إ�رش�ئيل“  لدى 

�ل�صياق �لذي حدثت به، بل كان يجب �أن حتدث يف �صياق �صفقة �أكب مل�صاعدتنا يف حتقيق 

�صيعيد  �أنه  بايدن  �أعلن  �ملقابل  ويف  �لعملية“.  هذه  يف  �ل�صالم  �أجل  من  مهمة  تنازالت 

�أمل �حلفاظ على  “الإ�رش�ك �لفل�صطينيني“، على  فتح �لقن�صلية �الأمريكية يف �رشقي �لقد�ص 

178
�حتمال حّل �لدولتني.

�مل�صاعد�ت  	 عن  �لفوري  باالإفر�ج  �الأمريكي،  �لكوجنر�ص  �أع�صاء  من  ع�صو�ً   59 طالب 

�الإن�صانية �الأمريكية لوكالة �الأونرو�، لتمكينها من مو�جهة وباء كورونا يف خميمات �لالجئني 

179
�لفل�صطينيني يف مناطق عملياتها.

�أعلن ع�صو �لكوجنر�ص �الأمريكي من �أ�صل فل�صطيني، ج�صنت عما�ص Justin Amash، نيته  	

�لرت�صح عن حزب �لليب�ليني Libertarian Party، يف �النتخابات �لرئا�صية �الأمريكية �ملقبلة. 

ل�صالح  ت�صويته  بعد   Republican Party �جلمهوري  �حلزب  من  ��صتقال  عما�ص  وكان 

180
حماكمة تر�مب.

يف  	 �لتقاعد  ل�صناديق  �حلكومة  منع  قانونية  بعدم  قر�ر�ً  بريطانيا  يف  �لعليا  �ملحكمة  �أ�صدرت 

يعد  ما  وهو  �إ�رش�ئيلية،  �رشكات  من  ��صتثمار�تها  �صحب  من  �لبيطانية،  �ملحلية  �لبلديات 

�نت�صار�ً ل�صالح حملة �لت�صامن مع فل�صطني، �لتي ر�أت �أن هذ� �حلكم ُيعّد مهماً، الأنه ال يكن 

181
نق�صه و�ال�صتئناف �صّده.

للمحكمة  	 �لعامة  للمدعية  ر�صالة  ودولية  و�إقليمية  حملية  موؤ�ص�صة   180 من  �أكرث  �صلّمت 

لفتح حتقيق جنائي يف جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم  �لنطاق  و��صع  توؤكد دعماً  �لدولية،  �جلنائية 

182
�صّد �الإن�صانية، �ملقرتفة من �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �الأر�ص �لفل�صطينية.

اخلمي�س، 2020/4/30

نتنياهو  	 بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أبلغ  �الأبي�ص  �لبيت  �إن  �لعبية   13 �لقناة  قالت 

�جلديدة  وحكومته  �الأخري  قبول  �رشيطة  و�الأغو�ر،  �ل�صفة  م�صتعمر�ت  �صمّ  على  مو�فقته 

باإقامة دولة فل�صطينية. و�أ�صافت �لقناة �أن و��صنطن رهنت مو�فقتها بتبني “�إ�رش�ئيل“ خطة 

183
“�صفقة �لقرن“ كلها دفعة و�حدة غري جمز�أة.
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�صّم  	 خطة  تنفيذ  نو�ياها  ب�صاأن  لـ“�إ�رش�ئيل“،  م�صرتكاً  �حتجاجاً  �أوروبياً  �صفري�ً   11 قّدم 

بني  من  فاإن  �أحرونوت،  يديعوت  موقع  وبح�صب  �ل�صفة.  يف  �ملحتلة  �لفل�صطينية  لالأر��صي 

�ملحتجّني �صفر�ء فرن�صا، وبريطانيا، وهولند�، و�الحتاد �الأوروبي. وحّذرت تلك �لدول من 

184
�أن �ل�صّم �صي�رش مبكانة “�إ�رش�ئيل“ �لدولية، و�صيقّو�ص �ال�صتقر�ر �الإقليمي.

منظمة  	 لو�قع  مو�صوعية  معاجلة  �إىل  فتح  حركة  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  دعت 

�لتحرير �لفل�صطينية، و�لتّمعن يف م�صوؤوليات كل طرف، وم�صوؤولية �خليار�ت �ل�صيا�صية �لتي 

ترتبت على �تفاقيات �أو�صلو، وتاأثري�تها �لكارثية على �ملنظمة، و�الأ�صباب �لد�خلية �لتي قادت 

�أي دور فعلي، و�إفقاد قر�رتها  �إ�صعاف �ملنظمة وح�صورها، وتغييب هيئاتها، و�إفقادها  �إىل 

185
�أي �صفة �إلز�مية.

Yossi Dagan، رئي�ص جمل�ص �مل�صتعمر�ت، قال:  	 �أن يو�صي دغان  ذكرت �صحيفة معاريف 

حتتية،  بنى  ونقيم  �ل�صفة  �صمال  يف  يهودي  مليون  ال�صتيطان  ن�صتعد  ملخططاتنا  “وفقاً 
�ل�صكانية،  �لزيادة  مع  تتو�فق  مقبة  و�أي�صاً  تعليمية،  وموؤ�ص�صات  ومبانٍ،  ومو��صالت، 

186
وت�صكل �ملقبة دليالً على �أننا �صنبقى هنا لالأبد“.

مبوقفه  	 �لعليا  �ملحكمة  مندلبليت،  �أفيحاي  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  �أبلغ 

�التهام  لو�ئح  ظّل  يف  �ملقبلة،  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  نتنياهو  بنيامني  ت�صكيل  حول  �لقانوين 

187
�ملقدمة له.

من  	 جلبتها  �لتي  �ل�صخمة  و�مل�صرتيات  �ملعد�ت  حجم  عن  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وز�رة  ك�صفت 

دول خمتلفة ملو�جهة فريو�ص كورونا. و�أو�صحت �لوز�رة، يف بيان لها، �أنه منذ بد�ية �الأزمة 

2020، بد�أت بالعمل على جلب �ملعد�ت �لالزمة للطو�قم �لطبية من  �آذ�ر/ مار�ص  يف منت�صف 

30 رحلة �صحن ب�صائع جوية تابعة للوز�رة منذ  �أكرث من  �أنه هبطت  دول خمتلفة، وذكرت 

188
بد�ية �لعملية.

�أعادت “�إ�رش�ئيل“ لالأردن منطقة �لغمر، وهي جيب يقع جنوب �رشقي �لبحر �مليت، كانت قد  	

�لتي منحتها  �الإ�صافية  �لفرتة  �نتهاء  �الأردنية  �أكدت �حلكومة  25 عاماً، فيما  ��صتاأجرته قبل 

�ململكة للمز�رعني �الإ�رش�ئيليني حل�صاد ما كانو� زرعوه من حم�صول يف �ملنطقة، بعد �نتهاء 

�لعمل بامللحق �خلا�ص يف معاهدة “�ل�صالم“ �لذي كان �صمح لـ“�إ�رش�ئيل“ بزر�عة �ملنطقة وفق 
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نظام خا�ص.
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�لرباعية  	 �للجنة  دعوة  “على  بالقاهرة،  �لطارئ  �جتماعهم  يف  �لعرب،  وزر�ء �خلارجية  �تفق 

�لدولية لعقد �جتماع عاجل الإنقاذ فر�ص �ل�صالم وحّل �لدولتني، و�تخاذ موقف دويل من�صجم 

�ل�صالم  �ل�صالم، مبـا فيهـا خارطة �لطريق ومبادرة  �لدولية ومرجعيات عملية  �لقر�ر�ت  مع 

�لعربية“. و�أكدو� �أن �إقد�م حكومة “�إ�رش�ئيل“ على تنفيذ خمططاتها ب�صّم �أي جزء من �الأر�ص 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، مبا فيها غور �الأردن و�صمال �لبحر �مليت و�الأر��صي �ملقامة 

190
عليها �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية وحميطها، ُيثل “جرية حرب“.
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