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اجلمعة، 2020/5/1

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 

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

1
لـ“�صفقة �لقرن“ كلها دفعة و�حدة غري جمز�أة.

للمحكمة  	 �أن  جمدد�ً  بن�صودة  فاتو  الهاي  يف  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لعامة  �ملدعية  �أكدت 

“جر�ئم �حلرب يف فل�صطني“، ما يعني متكني �ل�صلطة �لفل�صطينية نقل  �صالحية �لتحقيق يف 

60 �صفحة،  �لدولية. جاء ذلك يف وثيقة من  �إىل �ملحكمة  �أر��صيها  �الخت�صا�ص �جلنائي على 

كتبت فيها بن�صودة: “نظر �الدعاء بعناية يف مالحظات �مل�صاركني وما ز�ل يرى �أن للمحكمة 

2
�خت�صا�صاً على �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة“.

ك�صف رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق �إيهود بار�ك Ehud Barak، يف مقابلة مع �صحيفة  	

معاريف، �أنه هو �صاحب “وديعة“ رئي�ص �لوزر�ء �الأ�صبق �إ�صحق ر�بني، و�لتي حتدثت عن 

و�دعى  “�إ�رش�ئيل“.  مع  “�صالم“  معاهدة  مقابل  �جلوالن  من  باالن�صحاب  �إ�رش�ئيلي  �لتز�م 

م�صتعد�ً  كان  �الأ�صد  حافظ  و�أن  �الأ�صد،  مع  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  حاولت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  بار�ك 

3
لـ“�ل�صالم“، “ولكن وفق �رشوطه هو“.

قال رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار جمال �خل�رشي، �إن عدد �ملعطلني عن �لعمل يف  	

4
قطاع غزة يبلغ 350 �ألف عامل.

و�مل�صاعد�ت  	 لالإغاثة  �صلمان  �مللك  مركز  مع  تبع  �تفاقية  توقيع  عن  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت 

�الإن�صانية، بقيمة مليون دوالر، دعماً جلهود �لوكالة يف مكافحة جائحة كورونا يف قطاع غزة. 

و�ملعد�ت  �الأجهزة  تاأمني  على  �صيعمل  �لتمويل  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �الأونرو�،  وذكرت 

5
�لطبية �ملنقذة للحياة، و�مل�صتلزمات �لوقائية لالجئي فل�صطني يف غزة.

توّجه 130 نائباً بريطانياً من خمتلف �الأحز�ب �لبيطانية بر�صالة �إىل رئي�ص �لوزر�ء بوري�ص  	

يف  مناطق  ب�صّم  قيامها  حال  يف  “�إ�رش�ئيل“  على  �قت�صادية  عقوبات  لفر�ص  جون�صون، 

The Guardian �لبيطانية. وذكرت  �لغارديان  �لغربية، بح�صب ما ذكرت �صحيفة  �ل�صفة 
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�لقانون  يف  قانوين  غري  و��صح  ب�صكل  “�صيكون  �لغربية  �ل�صفة  من  �أجز�ء  �صّم  �أن  �لر�صالة 

�لدويل“، و�أ�صافت �أن “بريطانيا مل ترتدّد يف فر�ص عقوبات على رو�صيا بعد �صّمها �لقرم“، 

6
و�رشحت �أن “�أي حتّرك �إ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية يجب �أن يلقى رّد�ً م�صابهاً“.

ال�صبت، 2020/5/2

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات، �إن �إقد�م �حلكومة �الإ�رش�ئيلية  	

�أي  على  �لق�صاء  بال�رشورة  يعني  كلياً  �أو  جزئياً  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �صّم  على 

7
�إمكانية لتحقيق �تفاق “�صالم“ بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني.

به  	 تقدمت  �لذي  �ال�صتئناف  رف�صت  �الأمريكية  �ملحكمة  �إن  �لفل�صطينية  �ملالية  وز�رة  قالت 

 ،Shabtai Scott Shatsky �ملتطرفة يف دعوى �صباتي �صكوت �صات�صكي  �ليمينية  �جلماعات 

يطالبون  �ملّدعون  وكان   .2004 �صنة  يف  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �لتحرير  منظمة  �صدّ  �ملُقدمة 

8
بتعوي�صات تقدر بنحو 900 مليون دوالر.

االأحد، 2020/5/3

و�فق وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت على م�رشوع ��صتيطاين بهدف و�صع “�إ�رش�ئيل“  	

يدها ب�صكل كامل على �مل�صجد �الإبر�هيمي وحميطه. و�أ�صار بينيت، يف تغريدة على �صفحته 

�أن �مل�رشوع عبارة  �إىل  �إىل �ملو�فقة على �مل�رشوع بعد �صنو�ت من �لتعطيل، م�صري�ً  يف تويرت، 

“كهف  �إن  �الإبر�هيمي. وقال بينيت  �لو�صول للم�صجد  عن بناء م�صعد للم�صتوطنني بهدف 

9
�لبطاركة )�حلرم( هو ملك الإ�رش�ئيل و�صعبها“.

ني�صان/ 	 �صهر  عن  تقريرها  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  جلنة   ذكرت 

�أبريل 2020، �أن �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّعدت من تقييد �حلريات ومالحقة �ملو�طنني؛ 

حمرر، الأ�صري  منها   52 و��صتدعاء،  �عتقال  حالة   101 بينها  �نتهاكاً،   150 �رتكبت   حيث 

و58 ملعتقل �صيا�صي �صابق، وتركزت �النتهاكات يف حمافظات �خلليل، وطولكرم، ور�م �هلل 

10
على �لتو�يل.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص ح�صام بدر�ن، �إن �حلركة لن تّدخر �أي و�صيلة �أو  	

�ملقاومة  �أن  على  بدر�ن  و�صدّد  �لغربية.  �ل�صفة  �أر��صي  �صمّ  ملنع  �ملقاومة  �أ�صكال  من  �صكل 

عن  بعيد�ً  �لتبادل،  �صفقة  مبلف  حقيقي  �إجناز  بتحقيق  ومعنية  �الأ�رشى،  بتحرير  ملتزمة 

11
�الإعالم.
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رف�ص وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت �لتعليق على �لتقارير حول �القرت�ب من �إمتام  	

�صفقة تبادل �أ�رشى مع حركة حما�ص يف قطاع غزة. وقال بينيت، خالل موؤمتر �صحفي، �إنه 

12
يرف�ص �إطالق �رش�ح من و�صفهم بـ“�لَقتَلة“، حتت �أي ظرف من �لظروف، على حّد تعبريه.

نتنياهو  	 بنيامني  منع  على  �أكدت  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة  �لنيابة  �أن  �لعبية   12 قناة  ذكرت 

رئي�صاً  وبقي  �ملقبلة  �حلكومة  �صكّل  حال  يف  �لقانون،  �إنفاذ  جهاز  يف  م�صوؤولني  تعيني  من 

13
للوزر�ء.

م�رشوع  	  May Golan جوالن  ماي  �لليكود  حزب  عن  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  ع�صو  قدّمت 

�مليت،  �لبحر  و�صمال  �الأردن،  غور  مناطق  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  لتطبيق  قانون 

�القت�صاد  وزير  فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  �لغربية.  �ل�صفة  يف  و�مل�صتعمر�ت 

14
�الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني Eli Cohen �ن�صّم ملبادرة م�رشوع �لقانون ودعمه.

رئي�ص  	 ديو�ن  قبالة  بالتظاهر  �لفل�صطيني  �لد�خل  يف  �لدرزية  �لعربية  �لبلد�ت  روؤ�صاء  بد�أ 

حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، وذلك �حتجاجاً على �الأو�صاع �القت�صادية يف 

بلد�تهم، و�صّد �صيا�صة �لتمييز يف �لِهبَات و�مليز�نيات �لر�صمية �لتي تقدمها �لدولة لل�صلطات 

15
�ملحلية.

ن�رشت �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية حلقوق �الإن�صان “�صاهد“، ملخ�صاً ملنا�صد�ت و�صلت �إليها من  	

الجئني فل�صطينيني يحملون بطاقة جلوء لبنانية، علقو� يف �الإمار�ت، بعد �إغالق �ملنافذ �جلوية 

�الأمن  مديرية  من  قر�ر  بعد  �ملنا�صد�ت  هذه  وتاأتي  كورونا.  فريو�ص  تف�صي  ب�صبب  و�لبية 

�لعام �للبناين ي�صتثني �لالجئني �لفل�صطينيني من حملة �لوثائق من �لعودة �إىل لبنان، بالرغم 

16
من تقّطع �ل�صبل بهم.

�لفل�صطينية  	 �الأر��صي  د�خل  يف  عملهم  �أماكن  �إىل  بالعودة  فل�صطيني  عامل  �ألف   40 نحو  بد�أ 

بالعودة  لهم  �مل�صموح  �لعمال  �أ�صماء  �لفل�صطينية  �لعمل  1948. ون�رشت وز�رة  �ملحتلة �صنة 

دخول على  “�إ�رش�ئيل“  مع  �ل�صلطة  و�تفقت  حمددة.  �إجر�ء�ت  �صمن  يومني،  مد�ر   على 

�الأر��صي  د�خل  يف  �لعمال  يبقى  �أن  على  حمددة،  حو�جز  خالل  من  �صاعة،  كل  عامل   500
17

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، ويبيتون هناك حتى نهاية �صهر رم�صان �ملبارك.

�إىل  	 طريقها  يف  �الأردن  �إىل  �لطبية  �مل�صاعد�ت  من  �ل�صعودية  ملك  هدية  دفعات  �أوىل  و�صلت 

�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية. وتبلغ قيمة هذه �مل�صاعد�ت �أكرث من 10 ماليني ريال �صعودي 

18
)نحو 2.65 مليون دوالر(، تت�صمن 12 بند�ً من �الأجهزة و�مل�صتلزمات �لطبية.
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االإثنني، 2020/5/4

�أمام قمة حركة عدم �النحياز، �لتي  	 �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمته  �أكد رئي�ص �ل�صلطة 

دولة  �أقدمت  �إذ�  باأنه  كافة  �لدولية  �الأطر�ف  �أبلغ  �أنه  بعد،  عن  �الت�صال  نظام  عب  عقدت 

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  �أجز�ء  ل�صّم  وخمططاتها  �صيا�صاتها  تنفيذ  على  �الحتالل 

ومع  معها،  و�لتفاهمات  و�التفاقيات  �اللتز�مات  جميع  من  حلٍّ  يف  “ف�صنكون   ،1967 �صنة 

19
�الإد�رة �الأمريكية“.

نفاد  	 �الأ�صا�صية جر�ء  �ل�صحية  �ملو�رد  �ل�صحة يف قطاع غزة عن نق�صٍ حاّد يف  �أعلنت وز�رة 

20
44% من �الأدوية، و29% من �مل�صتهلكات �لطبية، و56% من لو�زم �ملختب�ت وبنوك �لدم.

و�الإ�صالمية  	 �لعربية  �لعالقات  مكتب  ورئي�ص  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ناق�ص 

عزت �لر�صق، مع �ملدير �لعام لالأمن �لعام �للبناين �للو�ء عبا�ص �إبر�هيم، قر�ر منع �لالجئني 

�لفل�صطينيني �لذين يحملون وثائق �صفر لبنانية من �لعودة �إىل لبنان، عب برنامج �لرحالت 

�للو�ء  �لر�صق  وطالب  كورونا.  �أزمة  ب�صبب  �خلارج،  يف  �لعالقني  �للبنانيني  الإعادة  �لطارئة 

�إبر�هيم بالتدخل ملر�جعة �لقر�ر، ورفع �حلظر �ملتعلق بحرمان �لالجئ �لفل�صطيني من �لعودة 

21
�إىل �أهله يف لبنان، ومعاملة �لالجئني �لفل�صطينيني �أ�صوة باأ�صقائهم �للبنانيني.

�لقا�صي  	 �لوزر�ء  جمل�ص  لقر�ر  وفقاً  تعمل  �أنها  �للبناين  �لعام  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  �أّكدت 

�لذين يحّق  �للبنانيني  �إىل عودة غري  �أن ي�صار  �ملرحلة، على  �للبنانيني ح�رش�ً يف هذه  بعودة 

لهم �لدخول �إىل لبنان يف مر�حل الحقة. كما �أ�صارت، يف تو�صيح لها، �أنها با�رشت �لتحقيق مع 

�ل�صابط �ملعني مبا ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غري الئقة مع فل�صطيني يف مطار 

دبي مّت �إلغاء عودته بعد �صعوده �إىل �لطائرة، لي�صار �إىل �تخاذ �الإجر�ء�ت على �صوء نتيجة 

22
�لتحقيق.

��صتنكر �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان قر�ر �ل�صلطات �للبنانية منع عودة الجئني  	

فل�صطينيني الأر��صيها على خلفية تف�صي فريو�ص كورونا. ور�أى �مل�صت�صار �لقانوين للمر�صد 

من  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �صّد  فادحاً  عن�رشياً  متييز�ً  “يت�صمن  �لقر�ر  �أن  حجّار،  طارق 

حملة وثائق �ل�صفر �للبنانية، فاالأ�صل �أن يلقى حامل �لوثيقة ذ�ت �ملعاملة �لتي يلقاها �ملو�طن 

�للبناين يف حاالت �لرتحيل و�الإبعاد“. ودعا �ملر�صد �حلكومة �للبنانية “�إىل �لتحلي بامل�صوؤولية 

�إىل كفالة حّق �لالجئني  �لد�عية  �لدولية  �ملو�ثيق و�التفاقيات  �لقانونية و�الأخالقية، و�حرت�م 

23
بالتنقل من و�إىل بالدهم“.
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كما  	 غزة.  قطاع  �صمال  جباليا  مدينة  من  �مل�رشي  حممود  �أدهم  �ل�صهيد  �لق�صام  كتائب  نعت 

��صت�صهد يف  �لذي  �أبو حمادة،  �أنور م�صطفى ح�صن  �لقد�ص يف بيان لها، �ملجاهد  نعت �رش�يا 

24
�مل�صت�صفيات �مل�رشية �إثر مر�ٍص ع�صاٍل �أمّل به.

	  ،Matanyahu Englman خل�ص �لتقرير �ل�صنوي ملر�قب �لدولة �الإ�رش�ئيلي، متنياهو �إينجليمان

�أدى  ب�صكل  حتييدها  مّت  و�أنه  عميقة،  �أزمة  من  تعاين  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �أن  �إىل 

ووفقاً  �ملختلفة.  �الأجنبية  �لدول  مع  �لعالقات  �إد�رة  يف  �الأ�صا�صي  عملها  م�صمون  �إفر�غ  �إىل 

مع  عالقات  يف  تن�صط  “�إ�رش�ئيل“  يف  �حلكومية  و�لهيئات  �لدو�ئر  ع�رش�ت  فاإن  للتقرير، 

�الأطر�ف �لدولية �ملختلفة من ور�ء ظهر وز�رة �خلارجية، ومن دون �لتن�صيق معها. وبح�صب 

�لتقرير، فاإن �الأزمة �ملالية �لتي �أ�صابت وز�رة �خلارجية يف �ل�صنو�ت �الأخرية �أدت �إىل جتميد 

تهدد  �مللقاة على عاتقها، وهي  باملهام  و�أ�رشت  �لوز�رة،  ن�صاطات مهمة الأق�صام خمتلفة يف 

25
بامل�ّص بعالقات “�إ�رش�ئيل“ يف �خلارج.

�صادقت �للجنة �خلا�صة �مل�رشعة للقو�نني يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة،  	

لل�صماح  بـ“�لتناوب“، و�لذي يهدف  �أو ما يعرف  �أ�صا�ص: �حلكومة“،  “قانون  على م�رشوع 

26
بالتناوب على رئا�صة �لوزر�ء ملدة عام ون�صف لكل من بنيامني نتنياهو، وبني جانت�ص.

�رتكبت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 1,015 �نتهاكاً بحّق �ملو�طنني �لفل�صطينيني وممتلكاتهم  	

عنها  نتج   ،2020 �أبريل  ني�صان/  خالل  �ملحتلة  �لقد�ص  مدينة  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف 

��صت�صهاد ثالثة مو�طنني، وجرح 60 �آخرين، و�صط ت�صاعٍد يف �عتد�ء�ت �مل�صتوطنني و�أعمال 

27
�ال�صتيطان.

الثالثاء، 2020/5/5

قال �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان �إنه �إذ� �أعلنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية عن  	

�صمّ مناطق يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة �إىل “�إ�رش�ئيل“، فاإن �لواليات �ملتحدة م�صتعدة لالعرت�ف 

يف  �الإ�رش�ئيلي  و�ال�صتيطان  �الأردن،  غور  على  “�إ�رش�ئيل  ب�صيادة  �لقريبة  �الأ�صابيع  خالل 

وعندما  �خلر�ئط،  تر�صيم  عملية  تنتهي  عندما  �أنه  فريدمان  و�أ�صاف  و�ل�صامرة“.  يهود� 

�لبناء يف تلك �ملنطقة من مناطق ج، �لتي لن ت�رشي  تو�فق �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على جتميد 

�لتفاو�ص  على  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  يو�فق  وعندما  �ل�صيادة،  عليها 

مع �لفل�صطينيني باال�صتناد �إىل “�صفقة �لقرن“، فـ“�إننا �صنعرتف ب�صيادة �إ�رش�ئيل يف �ملناطق 

28
�لتي مبوجب �خلطة �صتتحول �إىل جزء منها“.
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�تهمت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ب�صنِّ حملة تطهري عرقي يف �لقد�ص،  	

بعد حملة �عتقاالت و��صعة �صملت م�صوؤولني يف �ل�صلطة يف �جلهازين �ملدين و�الأمني. وقالت 

�ل�صلطة  ل�صالح  حمظورة  ن�صاطات  مار�صو�  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة 

�لفل�صطينية، و�إن “�ملعتقلني تلقو� �أمو�الً من �ل�صلطة �لفل�صطينية، خالفاً للقانون �لذي يحظر 

29
عليهم �لقيام مبثل هذه �لفعاليات د�خل �إ�رش�ئيل“.

توعّد وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، يف لقاء مع �لقناة 11 �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي  	

�أن  على  م�صدد�ً  منها،  �الإير�نية  �لقو�ت  تخرج  حتى  �صورية  يف  �لعمليات  مبو��صلة  )مكان(، 

30
وجود قو�ت �إير�نية يف �صورية قرب �حلدود ي�صكل تهديد�ً خطري�ً.

على  	 �حتجاجاً  وذلك  عاماً،  �إ�رش�باً  �لفل�صطيني  �لد�خل  يف  �لعربية  �ملحلية  �ل�صلطات  بد�أت 

�لتمييز يف �مليز�نيات �لطارئة �لتي حولتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �الأ�صابيع �الأخرية للبلديات 

31
و�ملجال�ص يف “�إ�رش�ئيل“، لتعوي�صها عن �خل�صائر �لناجمة عن جائحة كورونا.

�إيجادهم  	 �إ�رش�ئيليني على  هنّاأت �ل�صفرية �الإمار�تية يف �الأمم �ملتحدة النا زكي ن�صيبة، علماء 

“لن  �الإمار�ت  �أن  �الإ�رش�ئيلية،   13 �لقناة  ملر��صل  وذكرت  كورونا.  لوباء  حمتمالً“  “عالجاً 
32

تعار�ص تعاوناً مع �إ�رش�ئيل ملو�جهة فريو�ص كورونا“.

�لرو�تب  	 يف  لالإ�صهام  دوالر(  مليون   41.5 )نحو  يورو  مليون   38 �الأوروبي  �الحتاد  قدّم 

�لتقاعدية ل�صهر ني�صان/ �أبريل 2020، لنحو 43 �ألف من موظفي �خلدمة �ملدنية �لفل�صطينية 

بقيمة م�صاعد�ت  حزمة  من  جزء  هو  �ملبلغ  هذ�  �إن  �الحتاد  ممثل  وقال  �لغربية.  �ل�صفة   يف 

71 مليون يورو )نحو 77.56 مليون دوالر( �أعلن عنها �الحتاد قبل �أ�صابيع قليلة، لال�صتجابة 
33

جلائحة فريو�ص كورونا يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

االأربعاء، 2020/5/6

على  	 �صادق  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أن  �لعامة  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  ذكرت 

دومن   1,100 بـ  عت�صيون  غو�ص  �ال�صتيطاين  �لتجمع  �صمن  �إفر�ت،  م�صتعمرة  تو�صيع 

( من �الأر��صي �لتي كان �الحتالل قد �صادرها من �صكان قريتي �إرطا�ص و�خل�رش 
2

)1.1 كم

�آالف   7 نحو  بناء  للم�صتعمرة  يتيح  �لقر�ر  �أن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  وذكرت  �ملجاورة. 

للحظة  �أن نوقف  �ملمنوع  “�إنه من  بينيت قوله:  �ل�صحيفة عن  وحدة �صكنية جديدة. ونقلت 

34
�لبناء يف �لبالد“.
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للمقاومة �رشقي  	 �أثناء عمله يف نفق  �أبو حجر، يف  ��صت�صهاد موؤمن  �لق�صام عن  �أعلنت كتائب 

35
قطاع غزة، دون �إير�د مزيد من �لتفا�صيل.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف �جتماع الأع�صاء �للجنة �ملركزية حلركة فتح:  	

“�أقول �أمامكم �إنه يف حال بد�أت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية هذ� �ل�صمّ؛ �صو�ء يف �حلرم �الإبر�هيمي 
�أو يف �مل�صتوطنات �أو يف غور �الأردن، ف�صنعتب �أنف�صنا يف ِحلٍّ من كل �التفاقات �ملوقعة بيننا 

36
وبينهم ومع �الإد�رة �الأمريكية“.

�ل�صفري  	 ت�رشيحات  �إن  ردينة،  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال 

�الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان، و�لتي قال فيها �إن “�ل�صّم هو قر�ر �إ�رش�ئيلي“، 

�أبو ردينة، يف بيان له، �إن قر�ر �ل�صّم قائم بناء  هي ت�رشيحات مرفو�صة وكاذبة. و�أ�صاف 

على“ �صفقة �لقرن“ و�خلر�ئط �الأمريكية، موؤكد�ً �أنه “ال حقّ الإ�رش�ئيل و�أمريكا، وال �رشعية 

37
الأي خطو�ت تخالف �لقانون و�ل�رشعية �لدوليني“.

�مل�صرتك ملو�جهة م�رشوع  	 �لوطني  �لعمل  تد�صني مرحلة جديدة من  �إىل  دعت حركة حما�ص 

�للطيف  عبد  �حلركة  با�صم  �لناطق  وطالب  �ملحتلة.  �لغربية  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي  “�ل�صّم“ 
من  باالن�صحاب  �صمتها؛  عن  باخلروج  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �لقانوع، 

38
�تفاق �أو�صلو، و�صحب �العرت�ف باالحتالل، و�إطالق يد �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية.

“��صتد�مة“ 	 برنامج  �إطالق  عن  �ل�صو�،  عز�م  �لفل�صطينية  �لنقد  �صلطة  حمافظ   �أعلن 

بـ 300 مليون دوالر الإقر��ص �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة �ملت�رشرة من جائحة كورونا، 

الفتاً �لنظر �إىل �أن �صلطة �لنقد �صت�صهم بـ 210 ماليني دوالر من �صمن �ملبلغ �ملحدد لل�صندوق، 

39
بينما �صت�صعى مع �حلكومة لتوفري �ملبلغ �ملتبقي من جهات مانحة.

�الأملانية  	 �الحتادية  �ال�صتخبار�ت  د�ئرة  �إن  �الأملانية   Die Zeit ت�صايت  دي  �صحيفة  قالت 

بني  �لتفاو�ص  �أجل  من  �رشية  مهمة  تتوىل   German Federal Intelligence Service

جنديني  جثتَي  تبادل  حول  ين�صّب  �ملحادثات  حمور  و“�أن  حما�ص،  وحركة  “�إ�رش�ئيل“ 
�الأ�رشى  �رش�ح  �إطالق  مقابل  حما�ص،  لدى  �آخرين  �إ�رش�ئيليني  ومدنيني  �إ�رش�ئيليني 

من  تد�ر  �ل�رشية  �ملحادثات  �أن  �ل�صحيفة  وبيّنت  �الإ�رش�ئيلية“.  �ل�صجون  من  �لفل�صطينيني 

�ل�رشق  �لقاهرة ومنطقة  �الأملان وديبلوما�صي �صوي�رشي، وجتري يف  �لعمالء  �ثنني من  قبل 

40
�الأو�صط.
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	  ،Doctors Without Borders فتتحت وكالة �الأونرو�، بالتعاون مع منظمة �أطباء بال حدود�

مركز “�صبلني للعزل �لطبي“، يف مركز �صبلني للتدريب �ملهني يف لبنان �لتابع للوكالة، و�لذي 

41
متّ جتهيزه لي�صتوعب نحو 100 مري�ص بفريو�ص كورونا.

قال �مل�صت�صار �الإعالمي لـوكالة �الأونرو� عدنان �أبو ح�صنة، �إن �لوكالة تو�جه “�أخطر �أزمة“  	

مالية يف تاريخها. وذكر �أبو ح�صنة �أن �الأونرو� �أطلقت ميز�نية ل�صنة 2020 مببلغ 1.4 مليار 

42
دوالر، لكن ما و�صلها حتى �الآن هو 391 مليون دوالر.

اخلمي�س، 2020/5/7

بعدما  	 �ملقبلة،  �حلكومة  بت�صكيل  نتنياهو  بنيامني  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  كلّف 

ح�صل على دعم 72 ع�صو كني�صت. ومن جهتها، �أنهت �لهيئة �لعامة للكني�صت �مل�صادقة على 

جميع �لقو�نني �ملتعلقة باالتفاق �الئتاليف بني حزب �لليكود وحتالف كاحول الفان، و�صادق 

�لكني�صت على تعديالت “قانون �أ�صا�ص: �حلكومة“، ليتيح ت�صكيل حكومة يتناوب نتنياهو، 

على  �لتناوب  قانون  تعديل  على  وجانت�ص،  نتنياهو  و�تفق  جانت�ص.  بني  مع  رئا�صتها،  على 

43
رئا�صة �حلكومة، بحيث ي�صمح بتمديد والية �حلكومة الأربعة �أعو�م ون�صف �لعام.

�لتنفيذية  	 �للجنة  �جتماع  مب�صتهل  كلمته  يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد 

ونقول  �صيح�صل،  ماذ�  وننتظر  زمن،  منذ  ]�لقرن[  �ل�صفقة  رف�صنا  “�أننا  �لتحرير،  ملنظمة 

�ليوم مبجرد �أن تعلن �إ�رش�ئيل عن تبني �ل�صّم، ف�صنتخذ �الإجر�ء�ت �ملنا�صبة، وهذه �الإجر�ء�ت 

لي�صت بحقّ �إ�رش�ئيل وحدها ولكن بحقّ �أمريكا، الأن من قرر و�صّمم وبد�أ كل �مل�رشوع هي 

44
�أمريكا“.

�أعلنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �أنها تنوي حتويل 800 مليون �صيكل )نحو 227.2 مليون دوالر(  	

لل�صلطة �لفل�صطينية للوقاية من �الآثار �لتي يت�صبب بها فريو�ص كورونا �مل�صتجد. وُيقدم هذ� 

45
�ملبلغ على �أنه قر�ص، حيث �صيتّم نقله للفل�صطينيني يف عدة دفعات خالل �الأ�صهر �ملقبلة.

�لوزر�ء  	 رئي�ص  �أن  ملحم،  �إبر�هيم  �لفل�صطينية  �حلكومة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  �أعلن 

حممد ��صتية �أوعز بت�صكيل جلنة برئا�صة حمافظ �صلطة �لنقد، ت�صّم وزير �صوؤون �الأ�رشى، 

وجمعية �لبنوك، وممثالً عن وز�رة �ملالية، لدر��صة �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية �صّد �لبنوك �لتي 

46
تقدم خدماتها لذوي �الأ�رشى و�ل�صهد�ء، ورفع �لتو�صيات �لالزمة ملو�جهتها.

عّمان  	 �لقاهرة  بنك  باإغالق  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صجون  من  �ملحررون  �الأ�رشى  تفاجاأ 

�أ�رشى و�أفاد  بهم.  �خلا�صة  �الآيل  �ل�رش�ف  بطاقات  تعطيل  بعد  �مل�رشفية،   ح�صاباتهم 
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حمررون باأن �إد�رة بنك �لقاهرة عّمان طالبتهم بعمل بر�ءة ذمة ونقل ح�صاباتهم من �لبنك 

47
�إىل بنوك �أخرى.

قال �لناطق با�صم وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �أ�رشف �لقدرة: “�إن �حتياج �لوز�رة،  	

�للحظة  حتى  و�صلنا  ما  م�صيفاً،  دوالر،  مليون   59 كورونا،  جائحة  ملو�جهة  خلطتها  وفقاً 

 من موؤ�ص�صات �إغاثية 1.7 مليون دوالر فقط“. وجدد �لقدرة �لتاأكيد على �أن “ما و�صلنا من

ر�م �هلل 2.25 مليون منذ بد�ية �لعام، وهي متثل 5% من �حتياجنا �ل�صنوي �ملقدر بـ 47 مليون 

دوالر“. و�أكد �لقدرة �أن �لوز�رة يف غزة مل تتلق �أي ح�صة من �مل�صاعد�ت �لتي و�صلت ر�م �هلل 

من �لدول و�ملوؤ�ص�صات �ملانحة ملو�جهة جائحة كورونا، و�لتي عبت عنها ر�م �هلل يف �جتماع 

48
�ملوؤ�ص�صات �ل�صحية، وقالت �إنها ت�صلمت 40 مليون دوالر ملو�جهة جائحة كورونا.

وّجهت 58 موؤ�ص�صة نرويجية ر�صالة �إىل وزيرة خارجية بالدها للمطالبة باإنهاء �حل�صار على  	

غزة بعنو�ن: �لعقوبة �جلماعية هي جرية �صّد �الإن�صانية. وحّث �ملوقعون على �لبيان “وزير 

�خلارجية التخاذ خطو�ت يف �الأمم �ملتحدة، وخالفه من �ملحافل �لدولية، الإنهاء هذه �لعقوبة 

49
�جلماعية على �لفل�صطينيني، �لتي ت�صفها �تفاقيات جنيف للعام 1949، بجرية �حلرب“.

اجلمعة، 2020/5/8

“�إ�رش�ئيل  	 �صحيفة  مع  مقابلة  يف  فريدمان،  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  قال 

�أن  كما  متاماً  �إيل،  وبيت  �خلليل  عن  �إ�رش�ئيل  تتنازل  �أن  �ملنطقي  غري  “من  �إنه  �ليوم“، 

�إعالن  �إن  فريدمان  وقال  نيويورك“.  يف  �حلرية  متثال  عن  تتنازل  ال  �ملتحدة  �لواليات 

منطقتَي م�صاعفة  مّت  �أنه  ز�عماً  �أ�صابيع،  م�صاألة  هي  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية   �ل�صيادة 

�أ وب �خلا�صعتنَي لل�صيطرة �لفل�صطينية، و�أنه على �ليمني �الإ�رش�ئيلي �العتياد على �حلياة مع 

50
دولة فل�صطينية �صتقوم يف حال حتّول �لفل�صطينيون �إىل كنديني.

�لكيان  	 يف  �الأمريكي  �ل�صفري  ت�رشيحات  “�إن  قا�صم،  حازم  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  قال 

�ل�صهيوين، ديفيد فريدمان، عن �أحقية �الحتالل يف مدينة �خلليل و�صّم م�صتوطنات �ل�صفة، 

51
ت�رشيحات وقحة، وعدو�ن �أمريكي مبا�رش على حقوق �صعبنا �لفل�صطيني“.

�إن رّدنا على �صّم  	 �أ�صامة �لقو��صمي،  قال ع�صو �ملجل�ص �لثوري، �ملتحدث با�صم حركة فتح 

�أر�صنا �صيكون باإلغاء كل �التفاقيات دون ��صتثناء، وت�صعيد �ملقاومة �ل�صعبية  �أي جزء من 

52
�ل�صاملة.
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قالت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني �إن نتائج �جتماع �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير  	

مبدينة ر�م �هلل، �صّكل خيبة الآمال �صعبنا وقو�ه �ل�صيا�صية و�ملجتمعية، وال يرتقي على �الإطالق 

53
�إىل �حلّد �الأدنى و�ملطلوب ملو�جهة �صيا�صات وم�صاريع �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إنه مّت �التفاق مع �لبنوك على جتميد �أي �إجر�ء  	

54
بخ�صو�ص ح�صابات �الأ�رشى لديها، عقب �لتهديد �الإ�رش�ئيلي باتخاذ �إجر�ء�ت بحقها.

من�صة  	 م�رشوع  وهي  جديدة،  مبادرة  �إطالق  �خلارج  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  �أعلن 

للتوظيف عن بعد، ي�صتهدف من خاللها �لالجئني �لفل�صطينيني �ملحرتفني حول �لعامل. وقال: 

وحتقيق  وظائف  على  �حل�صول  من  �لفل�صطينيني  �لالجئني  لتمكني  يهدف  �مل�رشوع  �إن 

باأ�صحاب  وربطهم  وخب�تهم،  مهار�تهم،  على  �ل�صوء  ت�صليط  خالل  من  �ملايل،  �ال�صتقالل 

55
�لعمل، وت�صهيل �لعقود بني �لطرفني.

�أطلقت وكالة �الأونرو� ند�ء طو�رئ جديد للح�صول، وب�صكل عاجل، على 93.4 مليون دوالر  	

من �أجل ��صتجابتها جلائحة كورونا )كوفيد-19( يف جماالت �لرعاية �ل�صحية و�لتعليم، على 

معظم  “�إن  الز�ريني:  فيليب  لالأونرو�  �لعام  �ملفو�ص  وقال  �لقادمة.  �لثالثة  �ل�صهور  مد�ر 

56
�لالجئني �لذين تخدمهم �الأونرو� يعي�صون دون م�صتوى خط �لفقر“.

ال�صبت، 2020/5/9

�أن  	 �الأحمد،  عز�م  فتح،  حلركة  و�ملركزية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنتني،  ع�صو  �أعلن 

على  �لرّد  تنفيذ  ملتابعة  و�ملركزية  �لتنفيذية  من  جلنة  ت�صكيل  طلب  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص 

قر�ر�ت �ل�صّم، مبيّناً �أن �للجنة �صرتفع تو�صياتها للجنة �لتنفيذية العتمادها، م�صدد�ً على �أنه 

57
يف �ليوم �لتايل لقر�ر �ل�صّم فاإن كل �التفاقيات مع “�إ�رش�ئيل“ �صت�صبح الغية.

�أزمة  	 �أن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ت�صتغل   ،“21 لـ“عربي  ك�صفت م�صادر مقد�صية مطلعة 

على  م�صبوقة  غري  ت�صييق  �إجر�ء�ت  فر�ص  على  لتعمل  �لر�هنة،  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص 

باأن �صلطات �الحتالل  �لقد�ص �ملحتلة. و�أفادت �مل�صادر  �الإ�صالمية مبدينة  �الأوقاف  موظفي 

�الإ�رش�ئيلي تفر�ص تغيري�ت جديدة على �لو�صع �لقائم بامل�صجد �الأق�صى، الفتة �لنظر �إىل �أن 

�الأ�صباط و�ل�صل�صلة  �إبقاء بابَي  �أبو�ب �مل�صجد، مع  �إغالقاً كامالً على جميع  �الحتالل فر�ص 

58
فقط مفتوَحني.
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االأحد، 2020/5/10

�أفادت موؤ�ص�صات حقوقية فل�صطينية، باأن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �عتقلت 197 فل�صطينياً؛  	

59
بينهم 18 طفالً، و�مر�أة و�حدة، خالل ني�صان/ �أبريل 2020.

قال تقرير حقوقي �إن قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنني �رتكبو� �أكرث من 700 �نتهاك خالل �الأ�صهر  	

خطو�ت  ت�صارع  �لتقرير  وُيبني  ��صتيطانية.  بن�صاطات  يتعلق   2020 �صنة  من  �الأوىل  �الأربعة 

�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�مل�صتوطنني؛ �لتي بلغت 15 قر�ر�ً تت�صمن بناء 19,895 وحدة 

�لتي قفزت من �مل�صتوطنني عربدتهم على �ملو�طنني،  �إىل ت�صعيد  �إ�صافة   ��صتيطانية جديدة، 

60
31 �عتد�ء يف كانون �لثاين/ يناير �إىل 73 خالل ني�صان/ �أبريل.

�لر�ّص  	 عمليات  �إن  �لتنقل،  حرّية  عن  للدفاع  مركز  م�صلك“،   –  Gisha “چي�صاه  منظمة  قالت 

�لتي قامت بها �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف ني�صان/ �أبريل 2020، قرب �ل�صياج �لفا�صل 

�لو�قعة  �لزر�عيّة  �الأر��صي  من   )
2

م �ألف   588( دومناً   588 بـ  �أ�رش�ر�ً  �أحلقت  غزة  قطاع  مع 

فل�صطينياً  مز�رعاً   93 رزق  مب�صدر  و�أ�رشت  و�صمالها،  غزة  حمافظة  من  �ل�رشق  �إىل 

تلك  �أحلقت  �لفل�صطينية،  �لزر�عة  وز�رة  تقدير�ت  بح�صب  �أنه  و�أ�صافت  �ملناطق.  تلك  يف 

للمز�رعني بقيمة �الأقل، و�أحلقت خ�صائر مادية  ( على 
2

)2 كم باألفي دومن  �أ�رش�ر�ً   �لعمليات 

61
1.25 مليون دوالر.

�أوقفت �ل�صلطات �لبحرينية جل�صة حو�رية عقدتها “جمعية �ل�صباب �لديقر�طي �لبحريني“  	

خالل  �لعربي،  �خلليج  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  �لتطبيع  ملناق�صة  �الإنرتنت  �صبكة  على 

بثها، وذلك عقب �ت�صال �ل�صلطات �الأمنية باجلهة �ملنظمة للجل�صة و�إعطائها �الأمر بقطع �لبث 

62
�ملبا�رش فور�ً ودون نقا�ص.

يف  	 �أخرى  ودوالً  �لبحرين  �إن  لها،  تقرير  يف  �الإ�رش�ئيلية،  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  قالت 

جمل�ص �لتعاون �خلليجي طلبت من “�إ�رش�ئيل“ �مل�صاعدة يف مو�جهة جائحة كورونا. ونقلت 

“�صمع من  �إنه  Marc Schneier، قوله  �صناير  يُدعى مارك  �إ�رش�ئيلي  �ل�صحيفة عن حاخام 

و�البتكار�ت  و�لرت�ث  �ملو�د  خالل  من  يكن  �أنه  منا�صبة  من  �أكرث  يف  �خلليج  قادة  من  عدد 

“هذ�  �إن  �الإ�رش�ئيلية تطوير لقاح ودو�ء للمر�ص“. وبح�صب �صناير، فاإن هوؤالء �لقادة قالو� 

63
�لوباء فر�صة للتعاون مع �إ�رش�ئيل“.
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ذكرت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �أن �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي  	

جوزيب بوريل، يقود مناق�صات د�خلية يف مفو�صية �الحتاد حول كيفية معاقبة “�إ�رش�ئيل“، 

64
يف حال طبقت �صيادتها يف �ل�صفة �لغربية، مبا يتما�صى مع خطة تر�مب.

قر�ص  	 �صمن  �لفل�صطينية  لل�صلطة  مالية  مبالغ  حتويل  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صادقت 

�ملبلغ  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  وقالت  دوالر(.  مليون   228 )نحو  �صيكل  مليون   800 قيمته 

�مل�صتجد.  كورونا  فريو�ص  بها  يت�صبب  �لتي  �الآثار  من  �لوقاية  يف  �ل�صلطة  مل�صاعدة  خ�صّ�ص 

65
وقال م�صوؤولون يف �ل�صلطة �إن هذه �الأمو�ل جزء من �مل�صتحقات �ملالية لل�صلطة.

االإثنني، 2020/5/11

ي�صمى  	 ما  �أبلغو�  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  م�صوؤولني  �أن  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  ذكرت 

نّفذت  حال  يف  باأنه  ركن،  �أبو  كميل  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  من�صق 

“�إ�رش�ئيل“ خمطط �صّم مناطق يف �ل�صفة �لغربية �إليها، فاإن �ل�صلطة �لفل�صطينية �صتقطع كافة 
66

عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل“، ومن �صمن ذلك �لتن�صيق �الأمني.

“�إ�رش�ئيل“ 	 تخ�صي�ص  على  ين�ص  �تفاق  على  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“   وّقعت 

�أجل تعوي�ص  �هلل، من  لر�م  �ملحتملة  للقرو�ص  228 مليون دوالر(  800 مليون �صيكل )نحو 

�خل�صائر �ملتوقعة ب�صبب �أزمة فريو�ص كورونا، ح�صبما قال م�صوؤولون من �جلانبني لـ“تايز 

�صيكل  مليون   500 حتويل  على  “�إ�رش�ئيل“  حتافظ  باأن  �التفاق  ويق�صي  �إ�رش�ئيل“.  �أوف 

)نحو 142.2 مليون دوالر( �صهرياً خلزينة �ل�صلطة، بغ�ص �لنظر عن حجم �ملقا�صة �لفعلي، 

67
وبحّد �أق�صى 800 مليون �صيكل )نحو 228 مليون دوالر( على مدى �الأ�صهر �ل�صتة �لقادمة.

	  ،2020/5/14 �أنه �صيتمّ تن�صيب �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف  �لكني�صت بني جانت�ص  �أعلن رئي�ص 

68
وذلك بعد �أن كان مقرر�ً يف 2020/5/13.

يف  	 �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  فر�ص  �صيدعم  �إنه  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال 

�ل�صفة �لغربية بالرغم من بقائه يف �ملعار�صة. ونقلت �لقناة �ل�صابعة �الإ�رش�ئيلية، عن بينيت 

69
قوله: �إن حزبه �صيدعم �أي�صاً �لقو�نني �لتي “تتما�صى مع �أجند�ته �ل�صيا�صية“.

�الإعالم  	 د�ئرة  يف  حما�رشة  وهي  �لبغوثي،  ق�صام  �الأ�صري  و�لدة  �لبغوثي،  ود�د  �أكدت 

�إياه �صاهد�ً جديد�ً على جر�ئم  �لبيت لن يفت يف ع�صدها، معتبة  �أن هدم  بجامعة بريزيت، 

�الحتالل. و�أ�صافت �أن هذ� �لبيت وكافة �لبيوت �لتي هدمها �الحتالل ال ت�صاوي فردة حذ�ء 

70
ق�صام �بنها.
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بر�ءة  	 على  لبنان،  جنوبي  �حللوة  عني  خميم  من  �هلل،  �لعبد  خليل  �لفل�صطيني  �لالجئ  حاز 

وقال  كورونا.  وباء  تف�صي  �أزمة  يف  للم�صاعدة  ��صطناعي  تنف�ص  جهاز  ل�صناعته  �خرت�ع، 

�لعبد �هلل، يف حو�ر مع وكالة قد�ص بر�ص: “�صناعة �جلهاز �أخذت مني مدة 3 �أ�صهر، �صهرت 

71
على �خرت�عه ليالً ونهار�ً، بجهد فردي فقط“.

�إن  	  ،James Cleverly كليفريل  جيم�ص  �خلارجية  لل�صوؤون  �لبيطاين  �لدولة  وزير  قال 

�أجز�ء من �ل�صفة �لغربية، الأن ذلك �صيجعل حتقيق حّل  “�إ�رش�ئيل“  بريطانيا لن توؤيد �صّم 

72
�لدولتني مع �لفل�صطينيني �أكرث �صعوبة.

الثالثاء، 2020/5/12

�أعلنت “�إ�رش�ئيل“ مقتل جندي بر�صق حجارة يف بلدة يعبد، يف �صمال �ل�صفة �لغربية �ملحتلة،  	

73
خالل عملية للجي�ص يف �ملنطقة.

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح �صبي �صيدم �إنه مّت توجيه دعو�ت حلركتي حما�ص  	

�صّم  خمططات  على  �لرّد  �صبل  بحث  �إىل  يهدف  مو�ّصع،  قيادي  �جتماع  �أجل  من  و�جلهاد، 

�أن  �أحمد جمدالين،  �الجتماعية  �لتنمية  �لتحرير ووزير  تنفيذية منظمة  و�أكد ع�صو  �ل�صفة. 

�جتماع  يف  فعالً  ت�صارك  �صوف  �ل�صعبية،  �جلبهة  �إىل  باالإ�صافة  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص 

74
�لقيادة �لفل�صطينية.

�حلكومة  	 لت�صكيل  متهيد�ً  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  رئا�صة  من  ��صتقالته  جانت�ص  بني  �أعلن 

لرئا�صة  كاملة  مبهام  �لوزر�ء  لرئي�ص  ونائباً  للدفاع،  وزير�ً  فيها  �صيكون  �لتي  �جلديدة 

توزيع  من  �نتهى  نتنياهو  فاإن  للقناة،  ووفقاً  �لعبية.   12 قناة  بح�صب  وذلك  �حلكومة، 

75
�حلقائب �لوز�رية �جلديدة الأع�صاء �لليكود.

�أعلنت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، يف بيان لها، عن �إ�صد�ر �أمر مل�صادرة �أر��صٍ فل�صطينية  	

طريق  باإقامة  يتمثل  ��صتيطاين،  م�رشوع  بتنفيذ  لل�رشوع  متهيد�ً  �خلليل،  مدينة  يف  خا�صة 

و�إقامة  �الإبر�هيمي،  �مل�صجد  �إىل  �خلا�صة  �الحتياجات  ذوي  من  �مل�صتوطنني  مرور  لت�صهيل 

م�صعد لهم، مّدعية �أن �مل�رشوع “لن يت�صبب بتغري ترتيبات �ل�صالة و�لو�صع �لقائم حالياً يف 

76
�حلرم �الإبر�هيمي“.

�أكد �الأب مانويل م�صلّم، ر�عي كني�صة �لالتني يف غزة �صابقاً، وع�صو �لهيئة �الإ�صالمية �مل�صيحية  	

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صّم  وم�صاريع  �الأمريكية،  �لقرن“  “�صفقة  مو�جهة  �أن  �ملقد�صات،  لن�رشة 
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تتطلب قائد�ً فل�صطينياً يتبنى �ملقاومة بكافة �أ�صكالها، ويعمل على تنظيم �ل�صعب �لفل�صطيني 

77
على �أن يكون مقاوماً، ال يقبل �لتن�صيق �الأمني و�لعي�ص حتت ب�صاطري �الحتالل.

�إعطائه �صفة  	 �الإير�ين باالإجماع قانوناً �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، مع  �ل�صورى  �أقرّ جمل�ص 

جمتبى �ملجل�ص  يف  �خلارجية  و�ل�صيا�صة  �لوطني  �الأمن  جلنة  رئي�ص  و�أكد  جد�ً“.   “عاجل 
�أر�ص  �لفل�صطينيني �الأ�صليني يف  �أحقية  �لقر�ر يوؤكد على  �أن   ،Mojtaba Zonnour �لنور  ذو 

لفل�صطني،  �أبدية  عا�صمة  �أنها  على  �لقد�ص  مع  بالتعامل  �إير�ن  ويلزم  �لتاريخية،  فل�صطني 

78 
و�لت�صويت الفتتاح �صفارة �فرت��صية الإير�ن يف �لقد�ص.

قالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص �إن �صيا�صة “�إ�رش�ئيل“ يف ت�صييق �خلناق على �لتجمعات  	

�لبلد�ت  يف  �لفل�صطينيني  لت�صمل  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  تتخطى  �لفل�صطينية  �ل�صكانية 

“�إىل م�صلحة  �ل�صيا�صة تنحاز  �أن هذه  1948. وذكرت  �ملحتلة منذ �صنة  �لفل�صطينية  و�لقرى 

79
�ملو�طنني �ليهود �صّد مو�طني �إ�رش�ئيل �لفل�صطينيني“.

االأربعاء، 2020/5/13

“بال  	 لبنامج  ت�رشيحاته  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أعلن 

حدود“ على قناة �جلزيرة �لف�صائية، عن خطة �حلركة ملو�جهة خمططات �ل�صّم و�ال�صتيطان 

و“�صفقة �لقرن“، و�أ�صاف قائالً: “�أقول باأن خطتنا تقوم على ما ياأتي: �أوالً: توحيد �ل�صعب 

�مل�صلحة،  �ملقاومة  �ل�صاملة، وعلى ر�أ�صها  للمقاومة  �لعنان  �أن نطلق  ثانياً: نريد  �لفل�صطيني، 

الإف�صال  �ملوحد  �لفل�صطيني  للموقف  و�إ�صناد�ً  دعماً  لي�صكل  �إ�صالمي  عربي  تكتل  بناء  ثالثاً: 

�صفقة �لقرن“. و�أ�صاف هنية: “كتائب �لق�صام متتلك جنود�ً �صهاينة منذ حرب 2014، و�الآن 

و�صنزيد  عندنا،  �صيبقى  عندنا  فالذي  �الحتالل  يتجاوب  مل  و�إذ�  �لتفاو�ص،  بد�ية  يف  نحن 

80
�لغلة.

“لقد  	 72 للنكبة:  �لـ  �لذكرى  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمته ملنا�صبة  �ل�صلطة  قال رئي�ص 

يحدونا  يز�ل  وال  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �أ�صا�ِص  على  و�صامٍل  عادٍل  ل�صالٍم  �أيدَينا  مَددنا 

�أغلى عندنا من فل�صطني، وال �صيء  �الأبد، فال �صيء  �إىل  لكننا لن ننتظر  �الأمل بتحقيق ذلك، 

81
�أكرُم عندنا من �صعبنا وحقوقه �لوطنية“.

يف  	 �ل�صلطة  له  دعت  �جتماع  يف  م�صاركتهما  عدم  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتا  �أعلنت 

ر�م �هلل، وطالبتا بدعوة �الإطار �لقيادي للمنظمة لالجتماع، لالتفاق على ��صرت�تيجية وطنية 
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فاعلة للت�صدي خلطة �ل�صّم، وللم�رشوع �ل�صهيوين �الأمريكي. و�أكدت حما�ص، يف بيان لها، 

�أن ردود  �ملطلوب، ور�أت  �لتغيري  �إحد�ث  لقاء جدي وقادر على  للم�صاركة يف كل  جهوزيتها 

�لفعل �لفل�صطينية، و�لعربية، و�لدولية �لر�صمية مل تكن على م�صتوى �حلدث يف مو�جهة �صّم 

للق�صية  �لت�صفوي  �مل�رشوع  مو�جهة  “تكر�ر  �أن  �إىل  �لنظر  الفتًة  �لقرن“،  و“�صفقة  �لقد�ص 

�إ�صايف لالحتالل“.  باالأدو�ت و�الآليات نف�صها، هو ت�صييع وهدر لطاقات �صعبنا، وت�صجيع 

�أ�ص�ص  على  �لتحرير  منظمة  بناء  باإعادة  �لبدء  �رشورة  على  �جلهاد  حركة  �صددت  وبدورها 

فيه  و�مل�صاركني  �الجتماع  “لهذ�  �أملها  عن  معربًة  �النق�صام،  وتنهي  �ل�رش�كة  حتقق  جديدة 

و�ال�صتيطان  �ل�صم  لقر�ر�ت  و�لت�صدي  �لوحدة  ��صتعادة  يف  ت�صهم  جدية  بقر�ر�ت  �خلروج 

82
بال�صفة، و�الأغو�ر، وكافة مناطق �أر�صنا �ملحتلة“.

�أعلن �ل�صفري حممد �لعمادي، رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة، عن بدء �إجر�ء�ت توزيع  	

منحة تي�صري زو�ج �ل�صباب �ملع�رشين يف قطاع غزة. و�أو�صح �أن 500 �صاب �صي�صتفيدون من 

�إجر�ء�تها  بد�أت  �للجنة  �أن  �لعمادي  �أعلن  كما  �أمريكي.  دوالر  مليون   2 قيمتها  �لبالغ  �ملنحة 

لتوزيع منحة فكاك �ل�صهاد�ت �لعالقة خلريجي �جلامعات �ملحتاجني يف �لقطاع، قيمتها مليون 

83
دوالر �أمريكي، �صي�صتفيد منها 6,512 خريجاً.

كوربن  	 جريمي   Labour Party )UK( �لبيطاين  �لعمال  حلزب  �ل�صابق  �لزعيم  �أعلن 

ب�صاأن  �إجر�ء�ت  باتخاذ  للمطالبة  بريطانيا،  يف  نائباً   145 �إىل  �ن�صمامه   ،Jeremy Corbyn

�لفل�صطينية  �الأر��صي  من  كبرية  م�صاحات  ل�صّم  �لقانونية  غري  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  خطة 

84
�ملحتلة.

ك�صف مدير عام �الإح�صاء�ت �ل�صكانية و�الجتماعية يف �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،  	

حممد دريدي، لـ“�لعربي �جلديد“، �أن �لفل�صطينيني ت�صاعفت �أعد�دهم منذ نكبة �صنة 1948 

13.4 مليون  �أكرث من  �إىل  �لعامل  للفل�صطينيني حول  �الإجمايل  �لعدد  �إذ و�صل  �أ�صعاف،   9 �إىل 

85
ن�صمة.

قال وزير �خلارجية �الأردين �أين �ل�صفدي �إن �أي قر�ر �إ�رش�ئيلي ب�صمّ غور �الأردن، و�صمال  	

�لبحر �مليت، و�مل�صتعمر�ت، يف فل�صطني �ملحتلة “خطوة كارثية �صتقتل فر�ص حتقيق �ل�صالم 

�أن “هذه �لقر�ر�ت �صتدفع �ملنطقة نحو �ملزيد من �ل�رش�ع، و�صتجعل من  �لعادل“، مو�صحاً 

86
خيار �لدولة �لو�حدة حتمياً“.
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�أن  	  ،Barak Ravid ر�فيد  بار�ك  �الإ�رش�ئيلية   13 للقناة  �ل�صيا�صية  �ل�صوؤون  مر��صل  ذكر 

�لبيت �الأبي�ص نقل ر�صالة �إىل نتنياهو مفادها �أن تاريخ 2020/7/1 لبدء �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي يف 

87
�ل�صفة �لغربية “لي�ص تاريخاً مقد�صاً“ للواليات �ملتحدة �الأمريكية.

اخلمي�س، 2020/5/14

�لبديل“ 	 �حلكومة  “رئي�ص  و�رشيكه  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص   قرّر 

بعد  2020/5/17، وذلك  �الأحد  �لكني�صت، حتى  تاأجيل عر�ص حكومتهما على  بني جانت�ص، 

88
�أن �نفجرت خالفات �صديدة يف �لليكود حول توزيع �حلقائب �لوز�رية بني �أع�صاء �لليكود.

�ل�صّم على  	 تنفيذ قر�ر�ت  لن تنتظر  �ل�صلطة  �أن  ��صتية  �لفل�صطيني حممد  �لوزر�ء  �أكد رئي�ص 

ال  الأنه  “�إ�رش�ئيل“،  مع  خمتلف  م�صار  يف  �صتذهب  ولكنها  خطو�ت،  �تخاذ  �أجل  من  �الأر�ص 

فرق بني �إعالن �لقر�ر وتنفيذه يف هذه �مل�صاألة. وقال ��صتية �إن “�لتحدي �الأكب �لذي يو�جهه 

عملية  من  �أخرية  حلقة  ي�صكل  �لذي  بال�صّم،  �الإ�رش�ئيلي  �لتهديد  هو  �ليوم  �لفل�صطينيون 

ممنهجة لتدمري �إمكانية قيام دولة فل�صطينية، من خالل �رشب مكونات هذه �لدولة �لتي ال 

89
يكن لها �أن تقوم بدونها، وهي: �لقد�ص، وقطاع غزة، و�الأر��صي �مل�صنفة ج، و�الأغو�ر“.

قال رئي�ص �صندوق “وقفة عز“ طالل نا�رش �لدين: �إن �ل�صندوق متكن من جمع 60 مليون  	

�صيكل )نحو 17 مليون دوالر( من �ل�رشكات، و�ملوؤ�ص�صات، و�الأفر�د من �لقطاع �خلا�ص �لذي 

“وقفة عزة �صتغطي  �أمو�ل تبعات �صندوق  �أن  و�أ�صاف  �أبناء �صعبهم.  وقف وقفة عّز مع 

�لقد�ص وقطاع  �لغربية مبا فيها  �ل�صفة  �لوطن من  �أينما تو�جدو� يف حمافظات  �لفل�صطينيني 

90
غزة، وخميمات �ل�صتات يف �صورية ولبنان.

��صت�صهد �صاب فل�صطيني بر�صا�ص �الحتالل، بعد �أن �أطلق �جلنود �لنار عليه، بزعم �أنه دع�ص  	

91
جندياً قرب موقع ع�صكري على مدخل م�صتعمرة نغوهوت، جنوب مدينة �خلليل.

�إن  	 للنكبة،   72 �لـ  �لذكرى  ملنا�صبة  عنها،  �صدر  بيان  يف  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  قالت 

“�لهدف �ملبا�رش �ليوم هو مو�جهة �صفقة �لقرن، وخمطط �صّم �إ�رش�ئيل ملناطق من �ل�صفة“، 
�لرئي�ص حممود عبا�ص �صتقاوم  �لفل�صطيني بقيادة  “فتح، ومعها جماهري �صعبنا  �أن  موؤكدة 

92
بكل �ل�صبل هذ� �ملخطط“.

�أعلنت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، يف بيان لها، م�صاركتها يف �جتماع �لقيادة �لفل�صطينية  	

93
�ملزمع عقده يف ر�م �هلل يف 2020/5/16.
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قال �ل�صفري �لفل�صطيني لدى �الأمم �ملتحدة ريا�ص من�صور، للقد�ص �لعربي، �إن بعثة فل�صطني  	

�لعربية  �ملجموعة  من  مدعومة  حتركات  مبجموعة  بالقيام  �رشعت  قد  �لدولية،  �ملنظمة  لدى 

�الأر�ص  يف  �لقانونية  غري  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صّم  خطط  �صّد  �لتعبئة  بهدف  �ملتحدة،  �الأمم  لدى 

94
�لفل�صطينية �ملحتلة.

يف تقرير ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت، و�صل عدد �لعاطلني عن �لعمل يف “�إ�رش�ئيل“ �إىل مليون  	

�مل�صتجد،  �لتي نتجت عن فريو�ص كورونا  �الأزمة  �ألف عاطل قبل   160 �صخ�ص، مقارنة مع 

كل  “تفوق  باأنها  �ل�صحيفة  و�صفتها   ،)%25( جد�ً  مرتفعة  ن�صبة  �لبطالة  معدالت  و�صّجلت 

95
�أزمات �ملا�صي �لتي عرفها �صوق �لعمل �الإ�رش�ئيلي“.

ترحيل  	 جرى  �أنه  باالإ�صبانية،  �لناطق   Noticias de Israel نوتيثيا�ص  �إ�رش�ئيل  موقع  ذكر 

�أن  بعد  “�إ�رش�ئيل“،  �إىل  �ملغرب  من  خريية“،  جوية  “عملية  يف  �إ�رش�ئيلياً،   36 �أ�صل  من   26

ملدة  كورونا  وباء  تف�صي  ب�صبب  �ملطار�ت  �إغالق  بفعل  �ملغرب  يف  �إ�رش�ئيلية  جمموعة  علقت 

ووفقاً  �ملتبقني.  �إجالء  عملية  تتم  �أن  قبل  منهم،  ع�رشة  �أرو�ح  ح�صد  و�لذي  ون�صف،  �صهر 

�أنه  من  �لرغم  على  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  بعلم  �رشية،  �لعملية  “كانت  للموقع، 

منت�صف  يف  �أوقفت،  �ملغربية  �ل�صلطات  �أن  �إىل  م�صري�ً  �أبريل“،  ني�صان/  �أو�ئل  يف  ت�رشيبها  مّت 

ني�صان/ �أبريل، عملية �إخالء كانت �صتتكفل بها �الإمار�ت، بعد مو�فقتها عليها يف �لبد�ية، “الأن 

�ل�صلطات �ملغربية مل تتّم ��صت�صارتها ب�صكل مبا�رش“، وكان من �ملتوقع �أن تعود �ملجموعة يف 

عيد �لف�صح. ومن جهة �أخرى، ك�صفت قناة 12 �لعبية �أن طائرة �إمار�تية خا�صة باأحد �الأمر�ء 

96
هي من نقلت �الإ�رش�ئيليني �لعالقني.

“�لعمل  	 �أعدها ق�صم  “ورقة“ د�خلية،  Le Monde �لفرن�صية وجود  ك�صفت �صحيفة لوموند 

خال�صة  وهي  �الأو�صط،  لل�رشق  �الأوروبي  �الحتاد  ممثلة  ووقّعتها  �الأوروبي“  �خلارجي 

للمناق�صات غري �لر�صمية �لتي جرت على ثالث دفعات منذ ثالثة �أ�صهر بني �جلهات �ملعنية؛ 

�أقدمت على  �إذ�  �إ�رش�ئيل،  “تفتقر الإر�دة فر�ص عقوبات على  �الأع�صاء  �لدول  �أن  �إىل  وت�صري 

يتعني  �لتي  “�لطريقة“  �نق�صامات حول  �لغربية. كذلك تبني وجود  �ل�صفة  �ل�صّم“ يف  عملية 

97
على �الحتاد �لتعامل بها مع “�إ�رش�ئيل“.

اجلمعة، 2020/5/15

�ل�صّم  	 �لدمج بني خمطط  �إن  �إ�رش�ئيليني قولهم  �أمنيني  نقلت �صحيفة هاآرت�ص عن م�صوؤولني 

�صّد  �ل�صفة  يف  عنف  �نفجار  ت�رشيع  �صاأنه  من  �القت�صادية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وم�صاعب 
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�الإ�رش�ئيليون  �الأمنيون  �مل�صوؤولون  وقال  معاً.  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�إنهم ال ينفون تقدير�ت �مل�صوؤولني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، �لتي تتوقع �رشر�ً فادحاً �صيلحق 

98
بجميع �لفروع �القت�صادية �لتي تدعم �ل�صلطة �قت�صادياً.

	  The Center �ملعلومات �ال�صتخبار�تية و�الإرهاب  “مركز  �إ�رش�ئيلي ن�رشه  �أمني  قال تقرير 

�صهد  �جلاري  رم�صان  �صهر  �إن   ،“for Information on Intelligence and Terrorism

�أن �لتقرير  يف  وجاء  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  عمليات  يف   ت�صاعد�ً 

99
ثالث عمليات جرى تنفيذها منذ بد�ية �ل�صهر.

بتنفيذ  	 “ملتزم  �أنه  فيه  �أكد  ر�صمياً،  بياناً  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  �أ�صدر رئي�ص 

خطوة  �تخاذ  مقدمتها  ويف  �ملتدين،  �ل�صهيوين  �لقومي  �لتيار  ل�صالح  مهمة  خطو�ت 

�لغربية(،  )�ل�صفة  و�ل�صامرة  يهود�  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  بفر�ص  تتعلق  تاريخية 

100
و�صمها �إىل تخوم حدودها“.

�أكد �صلمان �أبو �صتة، رئي�ص �لهيئة �لعامة للموؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج، على �أن حّق  	

يف  �صتة،  �أبو  و�أ�صاف  �حلدوث“.  وممكن  وقانوين،  “مقد�ص،  �لفل�صطينيني  لالجئني  �لعودة 

حو�ر خا�ص مع وكالة قد�ص بر�ص، باأن “�لقانون �لدويل و��صح يف هذ� �ملجال، و�لقر�ر 194 

135 مرة يف كل دور�ت  �لتاأكيد عليه  �الأ�صلية، ومّت  �الأماكن  �إىل  �لعودة  1948 يقر بحّق  لعام 

101
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، وجلانها �ملعنية، لي�صجل �صابقة مل ت�صمل �أي قر�ٍر �آخر“.

�لغربية  	 �ل�صفة  من  �أجز�ء  �صّم  �أن  من  “�إ�رش�ئيل“  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  �الأردين  �لعاهل  حذّر 

�لوحيد  “�ل�صبيل  هو  �لدولتني  حّل  �أن  �إىل  م�صري�ً  بالده،  مع  كبري  �ِصد�م  �إىل  �صيوؤدي 

�صبيجل دير  جملة  مع  مقابلة  يف  �هلل،  عبد  �مللك  و�أ�صاف  قدماً“.  �مل�صي  من  �صيمكننا   �لذي 

Der spiegel �الأملانية، �أن حّل �لدولة �لو�حدة ما ز�ل مرفو�صاً عربياً، مت�صائالً يف هذ� �ل�صدد: 

�لفو�صى  من  مزيد�ً  �صن�صهد  �لفل�صطينية؟  �لوطنية  �ل�صلطة  �نهارت  �إذ�  �صيح�صل  “ماذ� 
102

و�لتطرف يف �ملنطقة“.

	  ،Morgan Ortagus �أورتاغو�ص  مورغان  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �لناطقة  قالت 

�أورتاغو�ص  وذكرت  �إ�رش�ئيلي“،  قر�ر  “�ل�صّم  �إن  �إ�رش�ئيليني،  �صحفيني  مع  حديثها  يف 

�الأو�صط،  �ل�رشق  يف  خا�ّص  دور  له  )�لذي(  �الأردن،  مع  وثيقة  عالقة  �ملتحدة  “للواليات  �أن 

وبخا�صة يف �لعالقات مع �إ�رش�ئيل“. و�أ�صافت: “�إن �تفاق �ل�صالم مهم لنا جميعاً، ونريد �أن 

تكون �لعالقة قوية بني �إ�رش�ئيل و�الأردن، لي�ص فقط على �مل�صتوى �الأمني، بل على �مل�صتوينْي؛ 
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�ل�صيا�صيّ و�القت�صاديّ كذلك“. وذكرت �أورتاغو�ص �أن “�ل�صغط على �لفل�صطينيني لياأتو� �إىل 

103
طاولة �ملفاو�صات �صيكون جزء�ً مهماً جد�ً“ من �ل�صيا�صات �خلارجية �الأمريكية.

موؤمتر  	 يف  بوريل،  جوزيب  �الأوروبي  �الحتاد  يف  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  قال 

�صحفي عقده، بعد �جتماع وزر�ء خارجية �لدول �الأع�صاء يف �الحتاد، �إن �الحتاد �الأوروبي 

�صي�صتخدم كل و�صائله �لديبلوما�صية و�صيت�صل مع كل �الأطر�ف، مبا يف ذلك �الإ�رش�ئيليني، 

عمل �أي  جتنب  وجوب  على  م�صدد�ً  �صّم،  �أي  لتفادي  �لعرب  و�ل�رشكاء   و�لفل�صطينيني، 

104
�أحادي �جلانب.

�لدولية  	 �جلنائية  �ملحكمة  �إن  �أ�صدره،  بيان  يف  بومبيو،  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال 

�إىل جانب  “�إ�رش�ئيل“ مل تعد،  �أن  �إىل  متثل هيئة �صيا�صية ولي�صت موؤ�ص�صة ق�صائية، م�صري�ً 

�ملحكمة،  �إن�صاء  مبوجبه  مّت  �لذي   ،Rome Statute روما  �تفاق  يف  طرفاً  �ملتحدة،  �لواليات 

“�إ�رش�ئيل“ ب�صبهة �رتكابها �أن �ملحكمة لي�ص لديها �خت�صا�ص للم�صي يف �لتحقيق �صّد   كما 

على  للح�صول  كدولة،  موؤهلني،  “غري  �لفل�صطينيني  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  حرب،  جر�ئم 

105
�لع�صوية �لكاملة يف �ملنظمات �لدولية مبا يف ذلك �جلنائية �لدولية“.

ال�صبت، 2020/5/16

�أّجلت �لقيادة �لفل�صطينية �جتماعها �ملو�صع ملو�جهة �خلطة �الإ�رش�ئيلية ل�صّم �ل�صفة �لغربية  	

خمططاً  كان  و�لذي  كليّاً،  عليها  �لكاملة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  وفر�ص  �الأردن  وغور  �ملحتلة 

عقده �ليوم �ل�صبت، وذلك �إىل �أجل غري م�صمى، حيث جاء قر�ر �لتاأجيل مرتبطاً بتاأجيل �أد�ء 

106
حكومة �الحتالل، بقيادة بنيامني نتنياهو، �ليمني �لقانونية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية “�إنه يف حال �أعلنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �جلديدة  	

ول�صنا  ذلك،  على  �لرد  تنفيذ  مرحلة  �إىل  ذ�هبون  فاإننا  �لغربية،  �ل�صفة  من  �أجز�ء  �صّم  عن 

بـ“�إ�رش�ئيل“؛  �لفل�صطينيني  تربط  مفا�صل  �أربعة  �أن  ��صتية  و�أو�صح  �لرد“.  در��صة  مبرحلة 

107
“مف�صل �أمني، ومف�صل �صيا�صي، ومف�صل قانوين، ومف�صل �قت�صادي“.

�الأحمد،  	 عز�م  فتح،  حلركة  و�ملركزية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنتني،  ع�صو  ك�صف 

“حكماً  �لفل�صطينية  �لقيادة  على  عر�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  عن 

�قت�صادياً ذ�تياً �أبدياً، ال يرقى الأن يكون دولة �أو �صبه دولة“. وذكر �الأحمد، يف ت�رشيح ملوقع 

�أف�صل من عر�ص نتنياهو  �لعر�ق  �لذ�تي يف كرد�صتان  “�حلكم  �أن   ،Erem News �إرم نيوز 
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�مل�صتوطنات  �صّم  وي�صمل  �ملعابر،  وال  �حلدود  وال  �لقد�ص  ي�صمل  ال  فعر�صه  مرة،  مبليون 

108
�الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية“.

بقيادة  	 �صتو��صل  “بالده  �إن   Ibrahim Kalin قالن  �إبر�هيم  �لرتكية  �لرئا�صة  متحدث  قال 

�لعادلة“.  ق�صيته  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل  �لوقوف  �أردوغان  طيب  رجب  �لرئي�ص 

�لدويل  �ملجتمع  �أن  �لفل�صطينية،  للنكبة   72 �لـ  �لذكرى  مبنا�صبة  ن�رشه  بيان  يف  و�أ�صاف، 

من جديدة  �أر��صٍ  �صّم  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  نية  يف  يتمثل  جديد�ً  �متحاناً  يو�جه   �ليوم 

��صتعادة  قبل  و�لعامل  �ملنطقة  يف  “�ل�صالم“  �إحالل  يكن  ال  �أنه  مو�صحاً  �لغربية،  �ل�صفة 

109
�ل�صعب �لفل�صطيني كافة حقوقه.

االأحد، 2020/5/17

�صادقت �لهيئة �لعامة للكني�صت على ت�صكيل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �جلديدة، برئا�صة بنيامني  	

نتنياهو، ورئي�ص �حلكومة �لبديل، بني جانت�ص. وقال نتنياهو �إن هذه حكومة طو�رئ ملو�جهة 

�إىل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  ومناطق  �مل�صتعمر�ت  ب�صّم  تاريخية  خطوة  �صتحقق  لكنها  كورونا، 

�الئتالف �حلكومي،  نائباً مع   73 �أن �صوّت  �لكني�صت بعد  “�إ�رش�ئيل“. ونالت �حلكومة ثقة 
110

فيما عار�صه 46 نائباً.

	 
111

�نتخب �لنائب �لليكودي يريف ليفني رئي�صاً للكني�صت، حيث �أيد 71 نائباً �نتخابه.

�إعادة فتح �مل�صاجد ب�صكٍل تدريجي،  	 �لدينية يف قطاع غزة  �أعلنت وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون 

�بتد�ًء من يوم �جلمعة 2020/5/22، الأد�ء �صالة �جلمعة فقط، م�صددة على �اللتز�م باالإجر�ء�ت 

112
و�لقيود �لوقائية خالل �أد�ء �ل�صالة ملنع �نت�صار فريو�ص كورونا.

�لعايل  	 للتعليم  �لتايز  ت�صنيف  يف  و�ملحلية  �لعربية  �جلامعات  بريزيت  جامعة  ت�صدرت 

 The Times Higher Education Impact  )2020 �لتاأثري�ت  )ت�صنيف   2020 ل�صنة 

�لتايز  جملة  عن  ي�صدر  �لذي   ،Ranking 2020 )THE-Impact Ranking 2020(

�مل�صتد�مة.  للتنمية  �ملتحدة  �الأمم  �أهد�ف  �إىل  ي�صتند  و�لذي  �لبيطانية،   The Times

�لتعليم جودة  معيار  يف  حملياً  و�الأوىل  عربياً  �الأوىل  �ملرتبة  على  �جلامعة  ح�صلت   فقد 

يف  و�صنفت  �لت�صنيف،  قائمة  دخلت  عربية  جامعة   75 بني  من   )Quality Education(

�ملرتبة �لـ 18 عاملياً يف هذ� �ملعيار. وح�صلت �جلامعة على �ملرتبة �الأوىل حملياً و�الأوىل عربياً مع 
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ثالث جامعات عربية �أخرى يف “ت�صنيف �لتاأثري�ت 2020“ �لعام و�ل�صامل، وكان ت�صنيفها 

113
مع �جلامعات �لثالث يف �لفئة 101-200 عاملياً.

االإثنني، 2020/5/18

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطينية حممد ��صتية �إن “�لقيادة �لفل�صطينية و�لعامل �الآن �أمام حلظة  	

حقيقة يف مو�جهة خمططات �ل�صمّ �الإ�رش�ئيلية، و�إن ت�رشيع �ل�صمّ يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي 

من  هدية  �أو  هبة،  لي�صت  �لفل�صطينية  “�ل�صلطة  قائالً:  و�أ�صاف  له“.  �رشعية  �أي  يعطي  ال 

�أحد، و�إمنا جاءت نتيجة ن�صاالت وت�صحيات �أبناء �صعبنا، ولن ن�صمح الإ�رش�ئيل بهدمها �أو 

114
�رشقتها“.

�أن �الحتاد  	 �أكد �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل على 

�الأوروبي لن يعرتف باأي تغيري على حدود 1967، ما مل يتم �لتو�صل �إىل �تفاق بني “�إ�رش�ئيل“ 

115
و�لفل�صطينيني.

تعديل  	 �إجر�ء  ب�رشورة  �لطري�وي،  توفيق  �للو�ء  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  طالب 

جائحة  ظّل  يف  �لفل�صطيني  �ملو�طن  يحتاجه  �رشوري  كمطلب  وم�صتعجل،  فوري  وز�ري 

�ل�صفة  ب�صّم  �الإ�رش�ئيلية  �لتهديد�ت  وترية  وت�صاعد  �ملتفاقمة،  �ل�صيا�صية  و�الأزمة  �لوباء، 

في�صبوك،  عب  �لر�صمية  �صفحته  على  ن�رش  �صحفي،  بيان  يف  �لطري�وي،  وقال  �لغربية. 

و�أخرى  �إد�رتها،  على  قادرين  وغري  �صعفاء  بوزر�ء  منيت  �حلكومة  يف  �لوز�ر�ت  بع�ص  �إن 

يحتكرها بع�ص �لوزر�ء مل�صاحلهم �ل�صخ�صية، وينكلون �إد�رياً مبوظفني لديهم على قاعدة 

كاأنها  تبدو  باتت  �لوز�ر�ت  بع�ص  �أن  و�أ�صاف  �لكيدية.  و�لتقارير  �ل�صخ�صية،  �لعالقات 

116
�رشكات يتلكها �لوزر�ء ويحكمونها مبز�جهم �ل�صخ�صي دون رقيب �أو ح�صيب.

قال تقرير �إ�رش�ئيلي يف �لقناة 12، �إن 10 عمليات فل�صطينية �صجلت منذ بد�ية �صنة 2020، ما  	

بني عمليات طعن، ودع�ص، و�إطالق نار، و�إلقاء حجارة قاتلة؛ �أبرزها �لعملية �لتي قتل فيها 

117
جندي �إ�رش�ئيلي عب �إلقاء “حجر“ على ر�أ�صه يف بلدة يعبد يف 2020/5/12.

�الإ�رش�ئيلي  	 �لقومي  �الأمن  جمل�ص  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �القت�صادية  كالكالي�صت  �صحيفة  قالت 

�ملحتلة �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  فل�صطيني  عامل  �ألف   80 بدخول  �ل�صماح  على   �صادق 

118
�صنة 1948، بعد عيد “�الأ�صابيع Feast of Weeks-Shavuot“، �لذي ي�صادف 2020/5/28.
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الثالثاء، 2020/5/19

لـ“للقيادة  	 �جتماع  خالل  كلمته  يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أعلن 

�لفل�صطينية“ يف مقر �لرئا�صة يف ر�م �هلل، �أن منظمة �لتحرير، ودولة فل�صطني قد �أ�صبحتا يف 

جميع  ومن  و�الإ�رش�ئيلية،  �الأمريكية  �حلكومتني  مع  و�لتفاهمات  �التفاقات  جميع  من  حلّ 

�بتد�ء  �الحتالل  �صلطة  “على  عبا�ص:  وقال  �الأمنية.  فيها  مبا  عليها،  �ملرتتبة  �اللتز�مات 

يف  �حتالل  كقوة  �لدويل  �ملجتمع  �أمام  و�اللتز�مات  �مل�صوؤوليات  جميع  تتحمل  �أن  �الآن،  من 

�لظلم  عن  كاملة  �مل�صوؤولية  �الأمريكية  �الإد�رة  عبا�ص  وحّمل  �ملحتلة“.  فل�صطني  دولة  �أر�ص 

�لقر�ر�ت  جميع  يف  �الحتالل  مع  �أ�صا�صياً  �رشيكاً  وعّدها  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �لو�قع 

بحّل  “�لتز�منا  عبا�ص  و�أكد  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  بحقوق  �ملجحفة  �لعدو�نية  و�الإجر�ء�ت 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي على �أ�صا�ص حّل �لدولتني، و��صتعد�دنا للقبول بتو�جد طرف 

ثالث على �حلدود بيننا، على �أن جتري �ملفاو�صات لتحقيق ذلك حتت رعاية دولية متعددة 

119
)�لرباعية �لدولية +(، وعب موؤمتر دويل لل�صالم، وفق �ل�رشعية �لدولية“.

غادر ممثل �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني عمر �صحادة �جتماع �لقيادة �لفل�صطينية، بعد  	

م�صادة كالمية مع �لرئي�ص حممود عبا�ص. و�أعلنت �ل�صعبية، يف بيان لها، �أن �ن�صحاب �صحادة 

من �جتماع �لقيادة يف �ملقاطعة بر�م �هلل، جاء رف�صاً للبيان �ل�صيا�صي �لذي ير�وح يف م�صتنقع 

120
�ملفاو�صات، و�لرهان �الأوحد على �ملجتمع �لدويل، و�لتنكر للمقاومة و�لوحدة.

تعهد وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �جلديد بني جانت�ص بالعمل على دعم تنفيذ “�صفقة �لقرن“ بكل  	

121
ما ورد فيها، متعهد�ً بـ“بذل كل ما بو�صعي لدفع �لت�صوية �ل�صيا�صية و�ل�صعي لل�صالم“.

�أعلن جمل�ص �مل�صتعمر�ت، �أنه يرف�ص “�صفقة �لقرن“. ولفتت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(  	

�لنظر �إىل �أن هذ� �لرف�ص ياأتي الأن “�ل�صفقة“ تت�صمن مو�فقة مبدئية على �إجر�ء مفاو�صات 

مع �جلانب �لفل�صطيني، وي�صمن لهم “دولة م�صتقبلية“، باالإ�صافة �إىل �أنها تن�ص على جتميد 

نحو  �صّم  من  �حلكومة  ينع  �أنه  كما  �ملعزولة،  �ال�صتيطانية  �لبوؤر  يف  �ال�صتيطاين  �لتو�صيع 

122
ن�صف �ملنطقة ج.

و�فقت 25 دولة ع�صو يف �الحتاد �الأوروبي، من �أ�صل 27، على بيان �أ�صدرته وز�رة خارجية  	

�أحادي  �أي قر�ر  �إ�رش�ئيل على �المتناع عن  “يحّث  �أن �الحتاد �الأوروبي  �الحتاد، وجاء فيه 

من �صاأنه �أن يوؤدي �إىل �صّم �أية �أر�ص فل�صطينية حمتلة، وهو �الأمر �لذي ي�صكل خرقاً للقانون 

123
�لدويل“.
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�دعت �صلطة �الآثار �لتابعة حلكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أنها عرثت خالل حفريات �أجرتها،  	

على مبنى معقد حتت �الأر�ص يف �لز�وية �ل�صمالية ل�صاحة �لب�ق، يعود تاريخه ح�صب زعم 

124
�صلطة �الحتالل �إىل ما قبل 2000 عام، �أي ع�صية قيام �لرومان بهدم �لهيكل �ليهودي �لثاين.

ظبي  	 �أبو  من  �الإمار�تية،  للطري�ن  �الحتاد  ل�رشكة  تابعة  مبا�رشة،  طري�ن  رحلة  �أول  و�صلت 

“الإي�صال م�صاعد�ت  �الإ�رش�ئيلية؛ وذلك  �أعلنت وز�رة �خلارجية  “�إ�رش�ئيل“، بح�صب ما  �إىل 

�إن�صانية للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة“. وقالت متحدثة با�صم �رشكة �الحتاد 

�إن �ل�رشكة �صرّيت رحلة من �الإمار�ت �إىل “�إ�رش�ئيل“؛ لت�صليم �إمد�د�ت �إىل �لفل�صطينيني تتعلق 

�إىل  �الإمار�ت  لدولة  مملوكة  ل�رشكة  معلومة  جوية  رحلة  �أول  يف  كورونا،  فريو�ص  مبكافحة 

125
“�إ�رش�ئيل“.

�ل�صّم  	 لقر�ر  رف�صه  بايدن  جو  �الأمريكية  للرئا�صة  �لديوقر�طي  �حلزب  مر�صح  �أكد 

من و�أجز�ء  �الأردن  غور  منطقة  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  “فر�ص  باأن  مو�صحاً   �الإ�رش�ئيلي، 

�الإ�رش�ئيلي  �جلانبني  بني  �صالم  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  بفر�ص  �صي�رش  �لغربية،  �ل�صفة 

بح�صور  �لتبعات  جلمع  �فرت��صي  حمفل  �أمام  حديثه  خالل  بايدن،  وقال  و�لفل�صطيني“. 

كامل ب�صكل  �إ�رش�ئيل  حتمي  �أن  لو��صنطن  يكن  “ال  �لديوقر�طي:  �حلزب  من   يهود 

126
بدون �صالم“.

االأربعاء، 2020/5/20

نقل موقع و�ال �الإخباري �لعبي عن جهات يف �ملوؤ�ص�صة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية قولها �إنه مل يطر�أ  	

127
تغيري على �لتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�إيجاد  	 �إىل  �الإ�صالمية  �الأمة  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  دعا 

��صرت�تيجية وخطة �صاملة ملو�جهة �خلطر �لكبري و�ل�صامل �لذي يهدد مدينة �لقد�ص و�لق�صية 

�لفل�صطينية. وقال هنية، يف كلمة له مبنا�صبة يوم �لقد�ص �لعاملي، �إن جوهر هذه �ال�صرت�تيجية 

�الإ�صالمية �ل�صاملة يجب �أن ي�صتند �إىل م�رشوع �ملقاومة بكل �أ�صكالها، وعلى ر�أ�صها �ملقاومة 

128
�لع�صكرية �مل�صلحة.

دعا زياد �لنخالة، �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، �إىل “�أو�صع حتالف �إقليمي“ ملو�جهة  	

�مل�صاريع �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية �لتي ت�صتهدف ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية. وقال �لنخالة، 

يف  �لتاريخي  حقنا  تنهي  قر�ر�ت  على  نتوحد  “لن  �لعاملي:  �لقد�ص  يوم  مبنا�صبة  له  كلمة  يف 
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“�ملقاومة  �أن  �لنخالة  و�أكد  ب�رشوطه“.  و�لتعاي�ص  �لعدو  مهادنة  على  نتوحد  ولن  فل�صطني، 

لنا  �صيجلب  �لذي  �لوحيد  ولكنه  و�صاقاً  طويالً  يز�ل  ال  �لذي  �ل�صحيح،  �لطريق  على  ت�صري 

129
�حلرية و�لكر�مة“.

�أعرب وزير �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي عمري بريت�ص عن معار�صته ل�صّم �أحادي �جلانب، م�صيفاً  	

�أنه يتعني على “�إ�رش�ئيل“ �الإ�صغاء ملا يجري يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. ونقل موقع هيئة �لبث 

حّل  ومبد�أ  �لفل�صطيني،  �جلانب  مع  �حلو�ر  يوؤيد  �إنه  قوله  بريت�ص  عن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي 

130
�لدولتني.

	  Federation Council �لرو�صي  �لفيدر�لية  جمل�ص  يف  �لدولية  �ل�صوؤون  جلنة  رئي�ص  �أعلن 

على  مو�صكو  �أن   ،Konstantin Kosachev كو�صات�صوف  ق�صطنطني  �ل�صيناتور   )Russia(

��صتعد�د للعب دور �لو�صيط يف �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي. وقال �ل�صيناتور �لرو�صي 

مل�صلحة  للو�صاطة  ��صتعد�دنا  جديد  من  نوؤكد  بالطبع  �لعمل،  “�صنو��صل  �صبوتنيك:  لوكالة 

131
جميع �الأطر�ف“.

بـ“قانون  	 �لفل�صطينية الإقر�ر ما ي�صمى  �لغربية �صفقة مع �حلكومة  �ل�صفة  تُعدّ جمعيات يف 

)�صيد�و(  �ملر�أة  �لتمييز �صدّ  �أ�صكال  �لق�صاء على جميع  �تفاقية  �ملبني على  �الأ�رشة“؛  حماية 

 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

)CEDAW(. و�أفادت م�صادر حقوقية، باأنه قد مّت رفع م�صودة لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية 

حممود عبا�ص، يف حماولة لتمرير �لقانون. ومن جهته، �أكد �ملحامي بهاء غامن �أن من �أخطر ما 

�حتوى عليه �لقانون، هو �العرت�ف بال�صذوذ �جلن�صي، وجعله م�رّشعاً ومباحاً حتت م�صمى 

�مل�صاو�ة “�جلنادرية“، و�ملطالبة باحلرية �جلن�صية لالأطفال و�ملر�هقني من �لبنات و�ل�صباب، 

132
وجعل منعهم من قبل �أهلهم وذويهم عنفاً، ويعاقب �الأب و�الأم عليه.

اخلمي�س، 2020/5/21

�أن �الأجهزة �الأمنية  	 �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(  علمت �الإذ�عة �لعامة �الإ�رش�ئيلية 

ومن  �مل�صتويات،  كل  يف  “�إ�رش�ئيل“  مع  �الأمني  �لتن�صيق  بوقف  تعليمات  تلقت  �لفل�صطينية 

يف  كبار  �صباط  خالله  من  يتبادل  �لذي  �ل�صاخن،  �خلط  �مل�صمى  �مل�رشوع  �إلغاء  ذلك  جممل 

�أكد �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة  �أثناء حاالت �لطو�رئ. ومع ذلك  �جلانبني معلومات يف 

و�لفو�صى،  �الأمني  بالفلتان  معنيّة  غري  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  عريقات  �صائب  �لتحرير 

وبالرغم من وقف �لتن�صيق �الأمني فلن تتوقف معاجلة �حلاالت �الإن�صانية، بح�صب تعبريه. 
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�إىل  ر�صمية  ر�صالة  يف  �صّددت،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  ذكرت  كما 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية، على �أنها “لن ت�صمح بانت�صار �لعنف يف �ل�صفة �لغربية“ �ملحتلة، حتى 

133
يف ظّل �لقر�ر بوقف �لتن�صيق �الأمني.

�الأمنية  	 �الأجهزة  من  قو�ت  �إن  هاآرت�ص،  ل�صحيفة  حديث  يف  فل�صطينية،  م�صادر  قالت 

�ملناطق  �إىل  باالن�صحاب  بد�أت  حلم،  وبيت  �لقد�ص  �رشقي  ب،  م�صنفة  مناطق  يف  �لفل�صطينية 

134
�مل�صنفة �أ، تطبيقاً لقر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية وقف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل“.

�إبالغ  	 مّت  �إنه  عريقات،  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

بعد  �إيه(،  �آي  )�صي  �الأمريكية  �ملركزية  �ال�صتخبار�ت  وكالة  مع  �الت�صاالت  تعليق  و��صنطن 

�إعالن �لرئي�ص عبا�ص �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية مل تعد ملتزمة باالتفاقات �ملوقعة مع “�إ�رش�ئيل“ 

135
و�لواليات �ملتحدة، مبا يف ذلك �لتن�صيق �الأمني.

فل�صطينية  	 جهة  �أي  مع  ُتن�صق  مل  �الإمار�ت  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�إ�رش�ئيلي. و�أ�صاف ��صتية قائالً:  �أر�صلتها عب مطار  ر�صمية، ب�صاأن �مل�صاعد�ت �لطبية �لتي 

�إ�رش�ئيل، مل ين�صق  �الإمار�ت حطت يف  �الإعالم عن طائرة م�صاعد�ت من  “�صمعنا يف و�صائل 
�إن  �لفل�صطينية، مي كيلة،  �أحد“. ويف وقت �صابق، قالت وزيرة �ل�صحة  معنا ومل يت�صل بنا 

136
بالدها ترف�ص ��صتقبال �مل�صاعد�ت �لطبية �ملقدمة من �الإمار�ت.

�الحتالل  	 �إقد�م  �أن  �لعاروري،  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �أكد 

�الإ�رش�ئيلي على خطوة �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية؛ �صتوؤدي �إىل �نفجار �نتفا�صة عارمة 

هذه  �إن  �لف�صائية،  �مليادين  قناة  عب  متلفز  لقاء  خالل  �لعاروري  وقال  �لو�قع.  هذ�  �صتغري 

137
�النتفا�صة �صتكون رد�ً حقيقياً وعملياً على �الحتالل �ل�صهيوين.

للمفاو�صات  	 �إن حكومته �جلديدة م�صتعدة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  قال رئي�ص 

على �أ�صا�ص �أن �لقد�ص �صتبقى �لعا�صمة �ملوحدة لـ“�إ�رش�ئيل“. جاء ذلك يف خطاب له يف حفل 

�إ�رش�ئيلياً  ي�صمى  ما  �أو  �لقد�ص،  �حتالل  على  عاماً   53 مرور  مبنا�صبة  �إ�رش�ئيلي  حكومي 

138
“حترير وتوحيد �لقد�ص“.

�آيزنكوت 	 غادي  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص   ك�صف 

ف�صل  بعد  غزة،  قطاع  �صّد  جديدة  حرب  الندالع  م�صتعد�ً  كان  �جلي�ص  �أن   Gadi Eisenkot
139

�لعملية �الأمنية يف خانيون�ص يف 2018/11/11، و�لك�صف عن �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية �خلا�صة.



اليوميات الفل�سطينية

214

�صمته  	 ما  ب�صاأن  �ملتطرفة  �ليهودية  �لهيكل  جماعات  موقف  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  �أيّدت 

وجود “متييز ي�ص باحلقوق �الأ�صا�صية لليهود بحرية �لعبادة و�لتنقل“ يف �مل�صجد �الأق�صى 

140
�ملبارك، ما يعني �أنها �أيدت �قتحامات �مل�صتوطنني لالأق�صى.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الأردين عمر �لرز�ز، يف مقابلة مع وكالة �الأنباء �الأردنية �لر�صمية )برت�(،  	

�إن بالده “لن تقبل“ باإجر�ء�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �الأحادية ل�صّم �أر��ٍص فل�صطينية، ملوحاً 

141
باأنها قد ت�صطر “الإعادة �لنظر بالعالقة مع �إ�رش�ئيل“.

�فرت��صية“  	 “�صفارة  بافتتاح  حكومتهم  يلزم  قانونياً  ت�رشيعاً  �الإير�نيون  �مل�رّشعون  �أ�صدر 

مو�جهة  حظر  تنهي  قانونية  مادة  �الإير�ين  �لبملان  �ألغى  كما  �ملحتلة.  �لقد�ص  يف  لبالدهم 

جلنة  ع�صو  وعز�  �لدولية.  �ملناف�صات  يف  �الإ�رش�ئيليني  نظر�ءهم  �الإير�نيني  �لريا�صيني 

نوبندكاين جمايل  جو�د  حممد  �الإير�ين  بالبملان  �خلارجية  و�ل�صيا�صة  �لقومي   �الأمن 

Mohammad Javad Jamali Nobandegani حذف �ملادة، �إىل �أن بالده ال تريد �إعطاء ذريعة 

�الإير�نية  �لريا�صة  تعليق  �صاأنها  من  �لتي  �لعاملية  �الحتاد�ت  يف  ووكالئه  �الإ�رش�ئيلي  للكيان 

142
بالكامل، موؤكد�ً �أن حذف �ملادة ال يعني تر�جعاً وال تطبيعاً على �الإطالق.

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

و�إفريقيا، ميخائيل بوغد�نوف �أنه �أكد مل�صاعد �لرئي�ص �الأمريكي و�ملبعوث �خلا�ص للمفاو�صات 

�لدولية �آيف بريكوفيت�ص، �أن مو�صكو ترى �أنه من �مل�صتحيل قبول ما يعرف بـ“�صفقة �لقرن“ 

143
�الأمريكية، نظر�ً ملوقف �لفل�صطينيني وموقف كل �لعرب و�جلامعة �لعربية منها.

وجّه 18 ع�صو�ً ديوقر�طياً يف جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي ر�صالة �إىل كل من بنيامني نتنياهو  	

“�إ�رش�ئيل“  خطط  معار�صتهم  عن  فيها  �أعربو�  جانت�ص،  بني  �لوحدة  حكومة  يف  و�رشيكه 

�أحادية �جلانب ل�صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية. و�أعلنو� �أنهم لن يدعموها الأنها تقّو�ص جهود 

144
�لبحث عن �تفاق “�صالم“ د�ئم عن طريق �ملفاو�صات.

اجلمعة، 2020/5/22

�لعاملي، ركائز  	 �لقد�ص  يوم  له مبنا�صبة  �الأعلى علي خامنئي، يف خطاب  �الإير�ين  �ملر�صد  �أكد 

�أي  توجد  “ال  �أنه  مبيناً  �الإ�رش�ئيلي؛  و�الحتالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  جتاه  بالده  �صيا�صات 

ق�صية بعظمة �لق�صية �لفل�صطينية“، د�عياً �إىل “�جلهاد �ملقد�ص“ يف فل�صطني، وم�صيد�ً بحركتي 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي وبحزب �هلل �للبناين. كما دعا �إىل “حترير كّل �الأر�ص �لفل�صطينية 
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من �لبحر �إىل �لنهر، وعودة جميع �لفل�صطينيني �إىل بالدهم“، وو�صف خامنئي جهود �لتطبيع 

�ل�صهيوين  “�لكيان  �أن  على  م�صدد�ً  جدوى“،  وبال  “فا�صلة  باأنها  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع 

145
ز�ئدة مهلكة وم�رشة، �صتزول من �ملنطقة حتماً، و�صتجتث من �جلذور“.

�لعاملي،  	 �لقد�ص  يوم  يف  كلمة  خالل  �لنخالة،  زياد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  �أكد 

�لعربي  �لوطن  يعي�صها  يتز�من مع مرحلة خطرية   2020 �ل�صنة  �لعاملي هذه  �لقد�ص  �أن يوم 

على م�صدد�ً  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صّم  وخمططات  �لنكبة  وذكرى  وتبعية  و�صتات  متزق  حالة   من 

متتد  �لتي  �ل�صهيونية  �لهيمنة  من  �ملنطقَة  حتمي  “�إ�رش�ئيل“  ومو�جهة  وحدها  �ملقاومة  �أن 

146
يوماً بعد يوم �إىل �لدول �لعربية يف كّل جماالت �حلياة.

	  Canadian Broadcasting Corporation )CBC( )ذكرت هيئة �الإذ�عة �لكندية )�صي بي �صي

�أن �ملتحدث با�صم �خلارجية �لكندية �آدم �أو�صنت Adam Austen، �أكد �أن كند� لن تعرتف ب�صّم 

“�إ�رش�ئيل“ الأر��ٍص يف �ل�صفة �لغربية. كما �أفادت �لهيئة �أن كل �الأحز�ب �لفيدر�لية �لكندية 
�لكبى ال توؤيد �العرت�ف بال�صّم �الإ�رش�ئيلي، ونقلت عن م�صوؤولة �ل�صوؤون �خلارجية بحزب 

�إن  قولها   Leona Alleslev �أل�صليف  ليونا   Conservative Party of Canada �ملحافظني 

“�ملحافظني ما ز�لو� يوؤمنون بحّل �لدولتني كجزء من ت�صوية تفاو�صية لهذ� �ل�رش�ع، وكذلك 
147

حّق �إ�رش�ئيل يف �لدفاع عن نف�صها وتاأمني حدودها“.

قال �ملتحدث با�صم �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية �للو�ء عدنان �ل�صمريي، لوكالة فر�ن�ص بر�ص  	

)�أي �أف بي( )Agence France-Presse )AFP، �إنه منذ �إعالن �لرئي�ص عبا�ص، “ال يوجد �أي 

�صكل من �أ�صكال �الت�صال مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي حتى ب�صاأن �أي ق�صية يومية، كما كان �الأمر 

148
عليه يف �ل�صابق“.

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل ��صتالمها �صحنة من �مل�صتلزمات �لطبية و�لوقائية  	

149
�ملقدمة من م�رش، لتعزيز جهود �لوز�رة يف مكافحة فريو�ص كورونا �مل�صتجد.

نددت حركة فتح �لفل�صطينية مبا و�صفتها “�إ�صاء�ت“ �إمار�تية بحقّ �لرئي�ص حممود عبا�ص،  	

��صتالم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رف�ص  عقب  �الإ�صاء�ت  تلك  وجاءت  كيلة.  مي  �ل�صحة  ووزيرة 

م�صاعد�ت طبية من �أبو ظبي، و�صلت “�إ�رش�ئيل“ بطائرة �إمار�تية حطت دون تن�صيق م�صبق 

�الأنا�صول،  �ت�صال هاتفي مع  �إياد ن�رش، يف  با�صم �حلركة  �لناطق  �لفل�صطينيني. وقال  مع 

و�لثقافة، �الأخالق  عن  خروج  هي  �لفل�صطينية،  للقيادة  �مل�صيئة  �لتغريد�ت  “جملة   �إن 

150
و�نحطاط �صلوكي“.
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�أفادت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ باأّن ��صتطالعاً للر�أي �لعام �الإ�رش�ئيلي، �أجر�ه معهد �لقد�ص  	

 The Jerusalem Institute for Strategy and Security للدر��صات �ال�صرت�تيجية و�الأمنية

�ل�صيادة  فر�ص  يوؤيدون  �ال�صتطالع  يف  �مل�صاركني  جممل  من   %43 �أن  �أظهر   ،)JISS(

�الإ�رش�ئيلية على �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، مقابل 32% �أعربو� عن معار�صتهم 

151
لذلك، فيما قال 25% من �مل�صاركني �إنهم ال يلكون موقفاً من �ملو�صوع.

�الحتالل  	 جر�فات  �إن  دغل�ص،  غ�صان  �لغربية  �ل�صفة  �صمال  �ال�صتيطان  ملف  م�صوؤول  قال 

حو�رة  مع�صكر  من  �لقريبة  �ملو�طنني  �أر��صي  جتريف  �لتو�يل  على  �لر�بع  لليوم  تو��صل 

جنوب نابل�ص، و�قتالع �أ�صجار �لزيتون، �إيذ�ناً بتنفيذ م�رشوع �لطريق “�اللتفايف“ �لذي �أقرته 

حكومة �الحتالل يف �صنة 2014، �صمن جمموعة طرق �أخرى. و�أ�صاف دغل�ص �أن �لتجريف 

�أدى �إىل �قتالع �أكرث من 3 �آالف �صجرة، عد� عن �ال�صتيالء على �ملزيد من �الأر��صي �لتي ت�صل 

152
.)

2
لنحو 406 دومنات )406 �آالف م

ال�صبت، 2020/5/23

�إن  	 قوله  رفيع“،  فل�صطيني  بـ“م�صوؤول  و�صفته  عمن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  نقلت 

توؤكد  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  حكومة  من  �رشية  بر�صالة  تكتفي  رمبا  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

يف مناطق  ب�صّم  خمططها  تنفيذ  على  �ملقبلة،  �لقريبة  �لفرتة  خالل  تقدم  لن  �أنها  خاللها   من 

153
�ل�صفة �لغربية �ملحتلة �إىل “�صيادتها“، ال�صتئناف �لتن�صيق �الأمني.

االأحد، 2020/5/24

وتو�فقت  	 ت�صكيلها.  عن  �الإعالن  منذ  لها،  �جتماع  �أول  �جلديدة  �الإ�رش�ئيلية  عقدت �حلكومة 

�حلكومة على �أع�صاء �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت(، و�لذي 

154
ُيعد �أكب كابينت ي�صكل يف “�إ�رش�ئيل“، بعدما و�صل عدد �أع�صائه �إىل 16.

�أعو�م.  	  10 ��صتمر  توقف  بعد  تركيا  �إىل  �جلوي  �ل�صحن  رحالت  ت�صيري  “�إ�رش�ئيل“  عاودت 

باللغة  �لناطقة  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة  �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزة  قناة  وبح�صب 

�لعربية، فاإن �أول رحلة حطت يف مطار �إ�صطنبول، حتمل 24 طناً من �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �لتي 

155
نقلتها �لواليات �ملتحدة لرتكيا بهدف مكافحة وباء فريو�ص كورونا.
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�عتدت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �مل�صلنّي يف �أثناء تاأديتهم �صالة عيد �لفطر �ل�صعيد عند  	

باب �الأ�صباط )�أحد �أبو�ب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك(، ما �أ�صفر عن �إ�صابة عدد منهم بر�صو�ص، 

156
بينهم كبار يف �ل�صن.

ني�صان/ 	 نهاية  حتى  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى  عدد  �أن  له،  بيان  يف  �الأ�صري،  نادي   �أفاد 

541 �أ�صري�ً، و�أن من  4,700 �أ�صري، يف حني بلغ عدد �أ�رشى �ملوؤبد�ت  2020، بلغ قر�بة  �أبريل 

�الإد�ريني  �ملعتقلني  عدد  �أن  �الأ�صري  نادي  و�أ�صاف  �أ�صرية.  و39  طفالً،   180 قر�بة  �الأ�رشى 

157
و�صل لنحو 400 معتقل، وبلغ عدد �الأ�رشى �ملر�صى قر�بة 700 �أ�صري.

تلخ�ص  	 تقرير�ً  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  �أ�صدرت 

�لقد�ص �ملحتلة،  �أحياء �رشقي  �أفقر  �أحد  �لعي�صوية،  �لتي يديرها �الحتالل يف حي  فيه �حلملة 

�إ�رش�ئيل  �صمت  �أن  “منذ  �إنه  تقريرها،  يف  �ملنظمة،  وتقول  �لتهويدية.  ل�صيا�صتها  كنموذج 

ز�ئدة  حمولة  �أنهم  على  �لفل�صطينيني،  �صكانها  �إىل  تنظر  وهي   ،1967 �صنة  �لقد�ص  �رشق 

“�إ�رش�ئيل“  و��صتولت  ن�صمة،  �ألف   22 بـ  �حلي  �صكان  عدد  وُيقدر  منها“.  �لتخل�ص  ينبغي 

نحو �لعي�صاوية  �أر��صي  م�صاحة  بلغت   1945 �صنة  ففي  �أر��صيه.  من   %90 من  �أكرث   على 

158
(، �أما م�صاحتها �ليوم فال تتعدى �الألف دومن )كيلومرت و�حد(.

2
10 �آالف دومن )10 كم

االإثنني، 2020/5/25

طالب خبري �صوؤون �لالجئني �لفل�صطينيني وحقّ �لعودة، �ملوؤرخ، �صلمان �أبو �صتة، يف ر�صالة  	

�ملجل�ص “الأن  باال�صتقالة  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  �لزعنون،  ل�صليم   وجهها 

159
�لوطني غري �رشعي و�نتهت مهمته منذ زمن بعيد“.

للمعتقلني  	 وجهها  ر�صالة  يف  �خلارج،  منطقة  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  �صالح،  ماهر  قال 

و�أكد  للحركة.  �أولوية  حريتكم  �إن  �ل�صعيد،  �لفطر  عيد  مبنا�صبة  بال�صعودية  �لفل�صطينيني 

نا�رشو�  �أو  عملو�  �أنهم  �صوى  �قرتفوه  لذنب  ال  وجور�ً،  ظلماً  �ُصجنو�  �ملعتقلني  �أن  �صالح 

�إىل ديارنا. ووعد  لتحرير وطننا ومقد�صاتنا من �حتالل بغي�ٍص جمرمٍ، وعودتنا  َمن يعمل 

�ملعتقلني باأن تظّل �حلركة تعمل بال كلل وال ملل، وال تقاع�ص وال ك�صل، �إىل �أن يخرجو� من 

160
معتقلهم.

�أطلقت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي نري�نها على �صاب فل�صطيني بزعم حماولة تنفيذه عملية  	

طعن، قرب بلدة جبل �ملكب جنوبي مدينة �لقد�ص �ملحتلة. ويف �ل�صياق نف�صه، �أ�صيب �صابان 
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فل�صطينيان بر�صا�ص جنود �الحتالل قرب بوؤرة عميحاي �ال�صتيطانية �صمايل ر�م �هلل، بعد 

161
�أن حاوال طعن جنود.

قال بنيامني نتنياهو، خالل �جتماع عقد لكتلة �لليكود يف �لكني�صت: “�إن �ملوعد �لنهائي لتطبيق  	

�ل�صيادة ]على �ل�صفة ومناطق �الأغو�ر[ هو �الأول من متوز، وال ننوي تغيريه... هنا فر�صة 

من  نفوتها  باأن  ن�صمح  ولن  عظيمة  فر�صة  �إنها  عاماً...   48 منذ  موجودة  تكن  مل  تاريخية 

�أيدينا“، بح�صب ما ذكرت قناة 12 �لعبية. وقال نتنياهو: “يجب تعبئة كل �لقوى يف �إ�رش�ئيل 

�أعلن نتنياهو تخ�صي�ص  �إ�رش�ئيل“. كما  و�لعامل، ملنع �أي حماوالت لنزع �ل�رشعية عن دولة 

�لقد�ص“،  وتعزيز  “تطوير  عنه  قال  ملا  دوالر[  مليون   56.6 ]نحو  �صيكل  مليون   200 مبلغ 

162
م�صري�ً �إىل �أن �لقد�ص �صتبقى د�ئماً يف �أولويات حكومته.

	  %7.1 بن�صبة  �نكم�ص  “�إ�رش�ئيل“  �قت�صاد  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  قالت 

و�الإنفاق  و�ال�صتثمار،  �لتجارة،  ت�رشر  جر�ء  �لعام،  من  �الأول  �لربع  يف  �صنوي  �أ�صا�ص  على 

ربع  �نكما�ص  �أول  وهذ�  �مل�صتجد.  كورونا  فريو�ص  تف�صي  من  و�ال�صتهالكي  �حلكومي 

163
�صنوي للناجت �ملحلي �الإجمايل يف “�إ�رش�ئيل“ منذ 2012.

�أكد �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل، عن ت�صميمه على  	

164
�لعمل من �أجل منع “�إ�رش�ئيل“ من تنفيذ خمططاتها ب�صاأن �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية.

الثالثاء، 2020/5/26

خطة  	 بلورة  )طلب  نتنياهو  ت�رشيحات  على  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  ردّ 

�الإن�صان  تهّود  لن  تهويد  من  �إ�رش�ئيل  قامت  “مهما  قائالً:  �لقد�ص(،  مكانة  وتعزيز  لتطوير 

�لفل�صطيني، كما جرى عقد عدة موؤمتر�ت لدعم �لقد�ص، ولكن مل ترتجم ب�صكل جدي وعملي، 

موؤ�مر�ت  من  يحاك  ما  كل  وجتاه  �لقد�ص،  مدينة  جتاه  عربية  عّز  وقفة  هناك  تكون  �أن  �آمالً 

جتاه �ملدينة“. وقال ��صتية �إن �ملنظمات �لدولية �صتكون قناة �الت�صال مع “�إ�رش�ئيل“ ل�صوؤون 

165
�حلياة �ليومية، يف ظّل قر�ر �لقيادة �لفل�صطينية وقف �لتن�صيق �لكامل معها.

خّطته  	 �أن  �صباطه  كبار  كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أبلغ 

�حلكومة م�صادقة  عدم  من  بالرغم  بالفعل،  �نطلقت  تنوفا  با�صم  �ملعروفة   �خلم�صية 

�الإ�رش�ئيلية عليها، ب�صبب �جلوالت �النتخابية ومن ثم �أزمة كورونا. ووفقاً ملا �أبلغ كوخايف 

على �صتن�صّب  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قدر�ت  من   %70 فاإن   ،13 �لقناة  بح�صب   �صباطه، 
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و�ملدرعات  �لب  �صالح  تعزيز  تنوفا  خّطة  وت�صمل  �لّدفاع.  على   %30 وفقط  �لهجوم، 

�أولوية  �إلغاء  مو�ز�ة  يف  �الإير�نية“،  بـ“�لتهديد�ت  “�إ�رش�ئيل“  ت�صفه  ما  ملو�جهة  و�لطائر�ت، 

166
مدرعات قدية.

االأربعاء، 2020/5/27

باالتفاقيات  	 �لعمل  “�إنهاء  لها،  بيان  يف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  قررت 

و�لتفاهمات �لتي تنكرت لها �إ�رش�ئيل، �ل�صلطة �لقائمة باالحتالل و�إد�رة �لرئي�ص تر�مب، مبا 

يف ذلك �لتن�صيق �الأمني �لذي متّ وقفه �عتبار�ً من تاريخه“، عمالً بقر�ر�ت �ملجل�صني �لوطني 

�حلالية،  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  �الأمنية  باالتفاقية  �لعمل  �إنهاء  �للجنة  و�أكدت  و�ملركزي. 

كافة،  وم�صوؤولياتها  بو�جباتها  باالحتالل،  �لقائمة  �ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“،  �إلز�م  ووجوب 

167
��صتناد�ً �إىل �لقانون �لدويل.

يف  	 �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  �أ�رش  �أن  �خلارج،  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  نائب  نز�ل،  حممد  �أعلن 

معتقالً،   65 عددهم  و�لبالغ  �لفل�صطينية،  للمقاومة  تاأييدهم  خلفية  على  �ل�صعودية  �ل�صجون 

�ل�صماح  مّت  �أنه  نز�ل  و�أ�صاف  �ملبارك.  �لفطر  عيد  خالل  ذويهم  زيارة  من  ُمنعو�  قد 

�لدكتور لنجل  �ُصمح  كما  فقط،  دقائق  خم�ص  ملدة  �أ�رشته  مع  باالت�صال  معتقل   لكل 

قدرة  لعدم  حاجاته،  وتلبية  مل�صاعدته  �ملري�ص؛  و�لده  زنز�نة  يف  باالإقامة  �خل�رشي  حممد 

168
�لتحّرك. على  و�لده 

يعرف  	 ما  م�رشوع  على  �لتمهيدية،  بالقر�ءة  �الإ�رش�ئيلي،  للكني�صت  �لعامة  �لهيئة  و�فقت 

بـ“�لقانون �لرنويجي“. وبح�صب موقع يديعوت �أحرونوت �لعبية، فاإن 66 ع�صو�ً �صوتو� 

ل�صالح �مل�رشوع، فيما رف�صه 42. وين�ص �لقانون على ��صتقالة وزر�ء �حلكومة من �لكني�صت 

الإدخال �أع�صاء جدد من �أحز�بهم يف �لكني�صت بالنيابة عنهم. كما ين�ص �لقانون يف تعديالته 

169
على �أنه يحقّ للوزير �أن يعود ع�صو�ً يف �لكني�صت دون �أن ي�صتقيل.

�ل�صوؤون  	 يف  �ملتخ�ص�ص  �لفرن�صي،   Intelligence Online �أونالين  �إنتيليجن�ص  موقع  �أفاد 

)�أمان(  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �الإ�رش�ئيلي و�صعبة  �ل�صاباك  �أن جهاز  �الأمنية، 

هذين  �أن  �ملوقع  وذكر  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �أر��ٍص  �صّم  خطة  من  �صديدة  حتفظات  �أبديا 

تطبيق  باأن  جانت�ص،  بني  �لدفاع  ووزير  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أبلغا  �جلهازين 
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و�أ�صاف  و�الأردن.  غزة،  وقطاع  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لعنف  ت�صعيد  �صاأنه  من  �ل�صمّ  خطة 

�إحباط  �إىل  �أف�صت  �لتي  �لعمليات  �أنه يف حو�يل ن�صف  �إىل  �ل�صاباك ت�صري  “تقييمات  �أن  �ملوقع 

�ل�صاباك  يخ�صى  كما  �لفل�صطينيني“.  بنظر�ئهم  �جلهاز  رجال  ��صتعان  هجومية،  خمططات 

�ملخابر�ت د�ئرة  مع  �لتعاون  باتفاقيات  �لعمل  وقف  �إىل  �ل�صمّ  خطة  تطبيق  يوؤدي  �أن   من 

170
�لعامة �الأردنية.

ن�رشت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �الإ�رش�ئيلية تقرير�ً قالت فيه �إن �الأنظمة يف �لدول �لعربية  	

�لكو�لي�ص  خلف  من  توؤيد  �خلليج،  ودول  و�ل�صعودية  وم�رش  �الأردن  وب�صمنها  “�ملعتدلة“، 
خمطط �صّم 30% من �ل�صفة �لغربية لـ“�إ�رش�ئيل“. و�أ�صارت �إىل �أن م�صوؤولني يف دول عربية 

“ومنحوهما عملياً  و�آيف بريكوفيت�ص،  �الأمريكي، جاريد كو�صرن  �لرئي�ص  �لتقو� مع مبعوثَي 

�صوء�ً �أخ�رش ملو��صلة عمل طاقم تر�صيم �خلر�ئط �الإ�رش�ئيلي – �الأمريكي ودفع خطة �ل�صّم 

171
�إىل �الأمام، على �لرغم من موقفهم �لر�صمي �صّد �خلطة و�لت�رشيحات �لعلنية“.

�لرئي�ص  	 �إعالن  حول  فل�صطني،  دولة  من  �إ�صافية  معلومات  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  طلبت 

حممود عبا�ص �أن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف حّل من �التفاقيات مع “�إ�رش�ئيل“، مبا يف ذلك 

172
ما يتعلق باأي من �تفاقيات �أو�صلو بني فل�صطني و“�إ�رش�ئيل“، يف موعد �أق�صاه 2020/6/10.

اخلمي�س، 2020/5/28

�ليوم“،  	 “�إ�رش�ئيل  قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، يف مقابلة مع �صحيفة 

�إن “د�خل هذه �لرزمة ]�صفقة �لقرن[ توجد فر�صة تاريخية لتغيري �الجتاه �لتاريخي، �لذي 

�لفل�صطينيني و�إمنا  بالتنازل،  �ملطالبون  نحن  “لي�ص  �أن  على  م�صدد�ً  �الجتاه“،  �أحادي   كان 

“�لعملية  قائالً:  نتنياهو  و�أ�صاف  باملفاو�صات“.  عالقة  وبدون  بالتنازل.  �ملطالبون  هم 

�ملنطقة  �إ�رش�ئيلية يف  ��صتوفو� قر�بة ع�رشة �رشوط �صعبة، ت�صمل �صيادة  �إذ�  �إال  �صتتو��صل 

وعدم  الجئ،  �أي  عودة  وعدم  موحدة،  �لقد�ص  على  و�حلفاظ  �الأردن،  نهر  غربي  �لو�قعة 

�إىل �إ�صافة  و�ل�صامرة  يهود�  يف  و��صعة  مناطق  يف  �إ�رش�ئيلية  و�صيادة  م�صتوطنات،   �قتالع 

173
�أمور �أخرى“.

قالت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي �لر�صمية �إن وزير� �لطاقة �مل�رشي و�الإ�رش�ئيلي �تفقا على عقد  	

�لتن�صيق  “مو��صلة  بحثا  كما  دولية.  منظمة  جعله  بغية  قريباً،  �الأو�صط  �ل�رشق  غاز  منتدى 

174
�الإقليمي فيما يتعلق بالغاز �لطبيعي، بعد �أن توقفت هذه �ملباحثات ب�صبب جائحة كورونا“.
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�الأمريكي 	 لنظريه  �ل�صفدي،  �أين  �الأردين  �ملغرتبني  و�صوؤون  �خلارجية  وزير   �أكد 

مايك بومبيو، رف�ص �الأردن لقر�ر “�إ�رش�ئيل“ �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، م�صدد�ً 

على  يعمل  �الأردن  �صيظل  عربي،  ��صرت�تيجي  خيار  هو  و�ل�صامل  �لعادل  “�ل�صالم  �أن  على 

175
حتقيقه“.

و�حلكم“  	 “�ل�صيادة  �أ�صماها  ما  لتطبيق  خطة  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وز�رة  يف  م�صت�صار  �قرتح 

�الأردن. ودعا �خلبري يف �صوؤون  �ملحتلة، وحتديد�ً منطقة غور  �لغربية  بال�صفة  على مناطق 

�أن  �إىل  Kobi Eliraz، يف مقال ن�رشته �صحيفة يديعوت �أحرونوت،  �إلري�ز  �ال�صتيطان كوبي 

جيدة  تر�مب  “خطة  �أن  م�صيفاً  �لغربية“،  �ل�صفة  ب�صم  يتعلق  فيما  ذكية  �إ�رش�ئيل  “تكون 
176

الإ�رش�ئيل، لكن ال قيمة لها ما مل تطبق �حلكومة فعلياً حكم �لقانون مبنطقة �ل�صّم“.

اجلمعة، 2020/5/29

�لثاين بن �حل�صني،  	 �مللك عبد �هلل  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  دعا رئي�ص �ملكتب 

و�لتاريخية  �لدينية  �مل�صوؤولية  حتمل  �إىل  كاّفة،  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول  وزعماء  وقادة 

جتاه ما يجري يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، و�لتحرك يف خمتلف �الجتاهات لوقف �ملخططات 

�ل�صهيونية ومنعها. وحذّر هنية �الحتالل �ل�صهيوين من حماولة فر�ص خمططاته �خلبيثة، 

�أن هذه �ملخططات لن متر، ولن ُتفر�ص  م�صتغالً تد�عيات فريو�ص كورونا لتمريرها، موؤكد�ً 

177
على �صعبنا ويف �أر�صنا ومقد�صاتنا.

نقلت قناة 11 نيوز �لعبية عن م�صدر كبري يف جي�ص �الحتالل قوله �إن “قو�ت �الأمن �لتابعة  	

لل�صلطة �لفل�صطينية توقفت عن تلقي مكاملات من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وال تقوم بتن�صيق �أمني 

مع �إ�رش�ئيل“. و�أ�صار �مل�صدر �إىل �أن “قو�ت �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية تقوم باعتقاالت 

كثرية لن�صطاء حما�ص، ويف �لعام �ملا�صي �أغلقو� 300 جمعية لها �رتباطات بحما�ص، �أو �جلهاد 

178
�الإ�صالمي، �أو �إ�صالميني �آخرين �أو د�ع�ص“.

�الحتالل  	 قو�ت  بر�صا�ص  ��صت�صهد  فل�صطينياً  �صاباً  �إن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  قالت 

�الإ�رش�ئيلي قرب قرية �لنبي �صالح، �صمال ر�م �هلل، بدعوى حماولته تنفيذ عملية دع�ص �صّد 

179
جنود �الحتالل، عند �أحد �حلو�جز �لع�صكرية قرب �لقرية.

ري�صون  	 ماكور  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�الإ�رش�ئيلية، �إنه يريد �صّم 30% من �ل�صفة �لغربية، وهو ما يعادل 50% من �ملنطقة ج، �لتي 
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�أعو�م طبقاً خلطة   4 �لبناء يف �ملنطقة �ملتبقية منها ملدة  �لفل�صطينيني عدم  �إنه ينبغي على  قال 

180
“�صفقة �لقرن“.

بالقد�ص 	 �لعليا  �الإ�صالمية  �لهيئة  رئي�ص  منزل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت   �قتحمت 

�لتوجه  يختار  �أن  قبل  معتقل،  �أنه  باإبالغه  لتقوم  �ملحتلة،  بالقد�ص  �صبي،  عكرمة  �ل�صيخ 

�أمر�ً مبنعه الأ�صبوع من دخول  �أ�صدر �الحتالل  �لتحقيق،  �لتحقيق. وعقب  �إىل مركز  بنف�صه 

181
�مل�صجد �الأق�صى.

يف �صابقة هي �الأوىل من نوعها، �صلّمت “�الإد�رة �ملدنية“ �لتابعة ل�صلطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي  	

بع�ص �لهيئات �ملحلية يف �الأغو�ر �لفل�صطينية، �رشق �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، فو�تري �لكهرباء 

مبا�رشة، بعيد�ً عن �لتعامل مع جهات فل�صطينية ر�صمية. �خلطوة �الإ�رش�ئيلية �مل�صتجدة ر�أى 

182
فيها م�صوؤولون فل�صطينيون تطبيقاً الأوىل خطو�ت قر�ر �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي.

و�أكدت  	 �لقانوين.  غري  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صّم  ملخطط  ب�صدة  رف�صها  �إندوني�صيا  جمهورية  �أكدت 

و�نطالقاً  بالدها،  �أن   ،Retno Marsudi مار�صودي  ريتنو  �الإندوني�صية  �خلارجية  وزيرة 

من ع�صويتها غري �لد�ئمة يف جمل�ص �الأمن، �صتعمل على حثّ �أع�صاء جمل�ص �الأمن و�ملجتمع 

�لدويل  �ملوقف  عن  �لتعبري  يف  و�ال�صتمر�ر  �لقانوين،  غري  �الإ�رش�ئيلي  �ملخطط  لرف�ص  �لدويل 

183
�لد�عم حللّ �لدولتني وفقاً لقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة و�ل�رشعية �لدولية.

ال�صبت، 2020/5/30

�أبلغت �رشطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عائلة �ل�صاب �إياد �حلالق، من ذوي �الحتياجات �خلا�صة،  	

من �صكان و�دي �جلوز �إىل �ل�صمال من �لبلدة �لقدية من �لقد�ص �ملحتلة، با�صت�صهاده يف �إطالق 

نار نحوه من قبل جنود �الحتالل، قرب باب �الأ�صباط بالبلدة �لقدية من �لقد�ص، بعد �ال�صتباه 

184
بحمله ج�صماً م�صبوها. و�أكدت �لقناة 13 �الإخبارية �الإ�رش�ئيلية �أنه مل يكن يحمل �صالحاً.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن هذه �الأيام �لتي متر بها “�إ�رش�ئيل“، ُتعّد  	

على  وم�صدد�ً  �ل�صدد،  بهذ�  �لتهاون  من  حمذر�ً  كورونا،  فريو�ص  �أزمة  ب�صاأن  �ختبار  �أيام 

185
�رشورة �اللتز�م بالتعليمات بكل �رش�مة.
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االأحد، 2020/5/31

�أمام  	 �أبو�به  فتح  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  �أعاد  و�لهتافات،  �لتكبري�ت  وقع  على 

�مل�صلني على �صالة �لفجر، بعد �إغالقه ملدة �صهرين ون�صف �صهر ب�صبب فريو�ص كورونا. 

186
و�أدى �الآالف من �لفل�صطينيني �صالة �لفجر يف �صاحات �مل�صجد �الأق�صى.

قال �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح ماجد �لفتياين، �إن “�ملرحلة �حلالية، حتتاج كل جهد،  	

�إذ�عة  �لفتياين، يف حديث مع  �أو ذ�ك“. ودعا  �لف�صيل  لهذ�  �لربح و�خل�صارة  �إىل ح�صابات  ال 

“�صوت فل�صطني“، حركة حما�ص و�لف�صائل �ملوجودة على �ل�صاحة �لفل�صطينية، �إىل �لعودة 
187

حل�صن �ل�رشعية و�ل�صعب.

Zeev Elkin الإذ�عة �جلي�ص  	 �ألكني  �الإ�رش�ئيلي زئيف  �ملياه  �لعايل ومو�رد  �لتعليم  قال وزير 

�الإ�رش�ئيلي، �إن موعد فر�ص �صيادة “�إ�رش�ئيل“ على مناطق يف �ل�صفة �لغربية قد يتاأجل، و�أن 

188
2020/7/1 هو �لتاريخ �الأول لفر�ص �ل�صيادة، وهذ� قد يتاأجل لب�صعة �أيام �أو �أ�صابيع.

�صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، خالل جل�صتها �الأ�صبوعية، على خطة “تغيري �صلّم �الأف�صليات  	

�لوز�ر�ت  ت�صكيل  ل�صالح  جديدة  وظيفة   300 من  �أكرث  متويل  ت�صمل  �لتي  �حلكومي“، 

189
�جلديدة.

�جلبال 	 يف  “�لفجر  ��صم  �أطلق  �الحتالل  جي�ص  باأن  �لعامة  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة   �أفادت 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ت�صعيد  ملو�جهة  ��صتعد�د�ته  على   “Dawn in the mountains

�ملحتلة، يف حال �أقدمت حكومة �الحتالل على �إعالن �صمّ مناطق من غور �الأردن. و�أ�صارت 

�أن جي�ص �الحتالل، ي�صع يف ح�صاباته عمليات ت�صعيد خمتلفة بدئاً  �إىل  �لع�صكرية،  �ملر��صلة 

لعنا�رش من  تنظيمات حملية  �إقامة  �إىل  فد�ئية فردية، وحرب �صكاكني، و�صوالً  من عمليات 

190
�ل�رشطة �لفل�صطينية.

من  	 قلقهم  عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �لقتالية  �الحتياط  قو�ت  يف  كبار  �صباط  عبّ 

معاريف  �صحيفة  ملوقع  وفقاً  بعثوها،  ر�صالة  خالل  من  وذلك  �جلي�ص،  قو�ت  جاهزية 

بريك يت�صحاق  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �جلنود  �صكاوى  مفو�ص  �إىل   �الإلكرتوين، 

Yitzchak Brick، �لذي �أ�صدر تقارير، خالل �صنة 2019، حّذر فيها من عدم جاهزية �لقو�ت 
191

�لبية، خ�صو�صاً، للدخول يف حرب، لكن قيادة �جلي�ص مل توِل �أهمية لهذه �لتقارير.
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�أكدت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية يف تقرير من �إعد�د هجار �صيز�ف Hagar Shezaf، �أن “حتليل  	

�أو�مر �الإخالء �ل�صادرة عن �الإد�رة �ملدنية �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية ما بني 2005 و2018، 

�ل�صحيفة  �آخر“. ولفتت  �أي مكان  �لغور من  �أكرث يف  �إخالء مناطق  �إ�رش�ئيل طلبت  �أن  يظهر 

دولة  )م�صيبة  تقرير  يف  �لقادم  �الأ�صبوع  �صتن�رش  “بيانات  من  جزء  هي  �لنتائج  هذه  �أن  �إىل 

] National Calamity[( ملنظمات �صديه ]Sdeh[ وكريم نبوت ]Kerem Navot[ �ملرتكزة 
192

على 670 �أمر�ً لالإخالء“.

�لنا�رش  	 عبد  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  يف  و�لتوثيق  �لدر��صات  وحدة  رئي�ص  �أفاد 

�آذ�ر/ بد�ية  كورونا  �أزمة  بدء  منذ  �عتقلت  �الحتالل  �صلطات  باأن  له،  تقرير  يف   فرو�نة، 

193
مار�ص 2020 �أكرث من 800 فل�صطيني؛ بينهم قر�بة 90 طفالً و10 فتيات و�صيد�ت.

	  ،2020 قال نادي �الأ�صري �لفل�صطيني �إن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �عتقلت منذ مطلع �صنة 

وقياد�ت  و�أطفال  ن�صاء  فيهم  مبا  �لفئات،  كافة  �صملت  �لقد�ص،  من  مو�طناً   750 من  �أكرث 
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ون�صطاء.
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