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االإثنني، 2021/3/1

ق�صايا  حمكمة  بت�صكيل  رئا�صياً  مر�صوماً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر   •

وح�صب  �لدين.  نا�رش  �إيان  �لنق�ص  حمكمة  �لعليا/  �ملحكمة  قا�صي  برئا�صة  �النتخابات، 

من  �أربعة  �لرئي�ص(:  فيهم  )مَبْن  �أع�صاء  ت�صع  �ملحكمة من  تت�صكل  للف�صائل  �ل�صابق  �التفاق 

قطاع غزة، ومثلهم من �ل�صفة �لغربية وو�حد من �لقد�ص. وت�صمّ �ملحكمة �أي�صاً: فايز حمّاد، 

جب،  وممدوح  �لدحدوح،  وحممد  �صيف،  وفطني  خ�صيب،  وبا�صم  ح�صرية،  �أبو  وحممود 

1
ومُوؤن�ص �أبو زينة، ونادر �أبو عي�صة.

�ل�صفينة  �لهجوم على  �إير�ن تقف خلف  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  قال رئي�ص   •

�جلي�ص  الإذ�عة  ت�رشيح  يف  نتنياهو،  و�أ�صاف   .2021/2/26 يف  عُمان  خليج  يف  �الإ�رش�ئيلية 

�إير�ن،  جانب  من  عمل  فعالً  “هذ�  قائالً:  �الإ�رش�ئيلية،  �لعبية  �لعامة  ولالإذ�عة  �الإ�رش�ئيلي، 

وهو ما يوؤكد �أنها �أكب عدو الإ�رش�ئيل، ونحن نتغلب عليها يف �ملنطقة باأ�رشها”. وجدد نتنياهو 

�أ�صلحة نووية، �صو�ء باتفاق �أي  �إير�ن  “�إ�رش�ئيل” لن ت�صمح باأن يكون لدى  �أن   تاأكيده على 

2
�أم بدونه، م�صريً� �إىل �أنه �أو�صح ذلك للرئي�ص �الأمريكي جو بايدن.

بحّق  مالية  وغر�مة  لعامني،  بال�صجن  حكماً  عوفر  يف  �لع�صكرية  �الحتالل  حمكمة  �أ�صدرت   •
3
�لنائب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي و�لقيادية يف �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني خالدة جر�ر.

�لغاز  �صّخ  عملية  من  �لدولة  عو�ئد  باأن  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  �رشّح   •

�لطبيعي من حقل ليفياثان �لبحري، وت�صديره �إىل كل من م�رش و�الأردن خالل �صنة 2020، 

4
جتاوزت 1.1 مليار �صيكل )نحو 331.65 مليون دوالر(.

�الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  �إىل  �عتماده  �أور�ق  �خلاجة  حممد  “�إ�رش�ئيل”  لدى  �الإمار�ت  �صفري  قدّم  •

�خلارجية وزير  مع  �جتماعه  �أعقاب  ويف  �لقد�ص،  يف   Reuven Rivlin ريفلني   روؤوفني 

�أ�صكنازي  مع  ناق�ص  �إنه  تويرت،  على  له  تغريدة  يف  �الإمار�ت،  �صفري  قال  �أ�صكنازي  جابي 

5
�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين و�صبل تعزيز �لتعاون يف �ملجاالت �ملختلفة.
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الثالثاء، 2021/3/2

�أن  وطن،  الإذ�عة  حديث  يف  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •

ت�صكيل قائمة م�صرتكة مع فتح �أ�صبح �أمر�ً �صعباً، يف ظّل تغرّي �الأحو�ل و�الأو�صاع و�ملو�قف، 

6
قائالً �إن هذه �لقائمة لي�ص لها فر�ص كبرية يف �لنجاح.

�صحيفة  مع  خا�ص  حديث  يف  �لرجوب،  نايف  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  �أكد   •

توقف  من  �لرغم  فعلى  فيها،  �صيئاً  يتغري  مل  �لغربية  بال�صفة  �حلريات  و�قع  �أن  فل�صطني، 

مو�صوع �ال�صتدعاء�ت منذ �أ�صبوع، فاإن �ملعتقلني �ل�صيا�صيني ما ز�لو� يف �صجون �ل�صلطة، ومل 

7
ُيفرج عنهم.

�أعلن ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح نا�رش �لقدوة عن �لتو�فق على ت�صكيل �مللتقى �لوطني   •

�لديوقر�طي �لفل�صطيني. وعقد �لقدوة �أول �جتماع مو�صع له عب تطبيق زوم Zoom، �صّم 

�أكرث من 230 من �لقياد�ت �ل�صابة، و�لن�صاء، و�الأكادييني، ورجال �أعمال، و�لقطاع �خلا�ص، 

8
وقياد�ت فتحاوية من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة وقطاع غزة و�خلارج.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص �إن تل �أبيب تقّدر �أن �ملئات من مو�طنيها قد يكونون   •

عر�صة لتحقيقات ب�صاأن جر�ئم حرب من �ملحكمة �جلنائية �لدولية. وقال جانت�ص، يف �صوؤ�ل 

لوكالة رويرتز، عن عدد �الإ�رش�ئيليني، مبن فيهم هو نف�صه، �لذين رمبا يكون عر�صة لالعتقال 

�إذ� �أف�صى �لتق�صي �إىل حتقيقات جنائية: “على ما �أظن عدة مئات، لكننا �صنهتم باجلميع”. ويف 

�صياق �آخر، قال جانت�ص �إنه ينوي �إقامة “ترتيب �أمني خا�ص” مع دول �خلليج �لعربية �لتي 

9
لها عالقات مع “�إ�رش�ئيل” وت�صاركها �ملخاوف ب�صاأن �إير�ن.

قال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي، جابي �أ�صكنازي، رد�ً على �صوؤ�ل �ل�صفرية �الإ�رش�ئيلية لدى   •

�ل�صني �إيريت بن �أبا Irit Ben-Abba، خالل لقاء عقده مع �صفر�ء “�إ�رش�ئيل” يف �آ�صيا، حول 

�النتخابات �لفل�صطينية �لقريبة، �إن “هذه تبدو لنا هذه �ملرة كخطوة �أكرث جدية من �ملحاوالت 

�لفل�صطيني )�لرئي�ص  مازن  �أبو  �أجندة  تخدم  و�النتخابات  خمتلفة.  الأ�صباب   �ل�صابقة، 

حممود عبا�ص(”. ونقل موقع يديعوت �أحرونوت �الإلكرتوين عن �أ�صكنازي قوله �إنه قلق من 

تز�يد قوة حما�ص يف قطاع غزة. و�أ�صار �أ�صكنازي �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” تو�صلت �إىل تفاهمات من 

ور�ء �لكو�لي�ص مع �لواليات �ملتحدة، تق�صي باأال تفاجئ �أي من �لدول �الأخرى، فيما يتعلق 

10
مبفاو�صات �لعودة �إىل �التفاق �لنووي مع �إير�ن.
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�نتهاكات  عن  �ل�صهري  تقريرها  يف  �لفل�صطينية،  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  قالت   •

على  �عتدى  �الحتالل  �إن   ،2021 فب�ير  �صباط/  خالل  �ملقد�صات  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�مل�صجد �الأق�صى �أكرث من 21 مرة، وقام بعملية هدم وتو�صيع بجو�ر م�صجد �لب�ق، و�عتدى 

�الإبر�هيمي �مل�صجد  يف  �الأذ�ن  رفع  ومنع  بالقد�ص،  �لرومانية  �لكني�صة  على  �لثانية   للمرة 

 
11

49 وقتاً.

خالل  فل�صطيني   400 �عتقلت  �الحتالل  �صلطات  �أن  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز  �أفاد   •

�صباط/ فب�ير 2021، بينهم ع�رش�ت �الأطفال و�لن�صاء. و�أ�صار �ملركز �إىل �أن �العتقاالت �صملت 

�لع�رش�ت من �لقياد�ت �لوطنية و�الإ�صالمية، و�لنو�ب، و�لنا�صطني �ل�صيا�صيني، بهدف �لتاأثري 

12
على ��صتحقاق �النتخابات �لت�رشيعية �لقادمة.

قال �ملتحدث بل�صان �خلارجية �الأمريكية نيد بر�ي�ص، يف �ملوؤمتر �ل�صحفي �ليومي، �إن �الإد�رة   •

�الأمريكية تعتزم تقدمي �مل�صاعدة �لتي �صتفيد جميع �لفل�صطينيني، مبن فيهم �لالجئون، ولكن 

دون ��صتخد�م ��صم وكالة �الأونرو�. و�أ�صاف بر�ي�ص قائالً: “نحن ب�صدد حتديد كيفية �مل�صي 

13
قدماً يف ��صتئناف جميع �أ�صكال تلك �مل�صاعدة مبا يتفق مع قانون �لواليات �ملتحدة”.

االأربعاء، 2021/3/3

جر�ئم  يف  ر�صمياً  حتقيقاً  فتحت  �أنها  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لعامة  �ملدعية  �أعلنت   •

بن�صودة فاتو  �لعامة  �ملدعية  وقالت   .1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف   مفرت�صة 

Fatou Bensouda، يف بيان لها: “�لتحقيق �صيتناول جر�ئم م�صمولة باالخت�صا�ص �لق�صائي 

14
للمحكمة، و�لتي يعتقد �أنها �رتكبت منذ 13 حزير�ن/ يونيو 2014”.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن قر�ر �ملحكمة �جلنائية �لدولية فتُْح حتقيق   •

ر�صمي يف جر�ئم �حلرب: “يثل جوهر معاد�ة �ل�صامية و�لنفاق، فبينما يتّم مهاجمة �إ�رش�ئيل، 

مل يتمّ �حلديث بكلمة و�حدة عن �إير�ن و�صورية �للتني ترتكبان جر�ئم حرب حقيقية”، م�صدد�ً 

15
على �أن “�إ�رش�ئيل” �صتنا�صل حتى �إلغاء هذ� �لقر�ر.

ن�رشت �خلارجية �الأمريكية بياناً للوزير �أنطوين بلينكن، ُيعب فيه عن معار�صة �إد�رة �لرئي�ص   •

�الأر��صي  يف  حرب  جر�ئم  يف  �لتحقيق  �لدولية  �جلنايات  حمكمة  بدء  �ل�صديدة،  بايدن،  جو 

فهم  وبالتايل،  �صيادة،  ذ�ت  كدولة  موؤهلني  “غري  �لفل�صطينيني  �إن  بلينكن  وقال  �لفل�صطينية. 

غري موؤهلني للح�صول على �لع�صوية كدولة يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية، �أو �مل�صاركة فيها، �أو 
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تفوي�ص �لوالية �لق�صائية �إليها”. ور�أى بلينكن ما و�صفها بـ“�الإجر�ء�ت �لق�صائية �الأحادية” 

16
�أن من �صاأنها زيادة �لتوتر، وعرقلة جهود حتقيق تقدم يف “مفاو�صات حّل �لدولتني”.

خيار  كفل�صطينيني  �أمامنا  “لي�ص  بدر�ن:  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

تكون  �أن  يجب  �لت�رشيعية  �النتخابات  بعد  �أنه  “�تفقنا  قائالً:  بدر�ن  وتابع  �لوحدة”.  غري 

“هذه  �أن  على  نتائجها”، م�صدد�ً  �لنظر عن  هناك حكومة وحدة وطنية ت�صّم �جلميع بغ�ص 

�حلكومة من مهمتها �الأ�صا�صية توحيد �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية  يف غزة و�ل�صفة، و�لتعامل مع 

17
�لفل�صطينيني ب�صكل عادل ومت�صاٍو، �صو�ء كانو� يعي�صون يف �ل�صفة �أو غزة”.

با�صم  قو�ئم   3 هناك  �الآن  “حتى  �لقادر:  عبد  حامت  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  قال   •

و�أكد  �صي�صتجد”.  ماذ�  نعرف  وال  دحالن،  وقائمة  �لقدوة  وقائمة  �لر�صمية  �لقائمة  �حلركة، 

�أن مرو�ن �لبغوثي لن يرت�صح على ر�أ�ص قائمة �حلركة للت�رشيعي، الأنه م�رّش  عبد �لقادر 

على خو�ص �نتخابات �لرئا�صة، م�صدد�ً على �أن قر�ر �لبغوثي بالرت�صح للرئا�صة غري قابل 

18
للك�رش.

و�صل �ملئات من كو�در �لتيار �الإ�صالحي يف حركة فتح من م�رش �إىل قطاع غزة، عب معب   •

رفح �لبي، وذلك يف �إطار ��صتعد�د�ت �لتيار �لذي يتزعمه حممد دحالن خلو�ص �النتخابات 

19
�لفل�صطينية.

�أعلنت وزيرة حماية �لبيئة �الإ�رش�ئيلية غيال غمليئيل Gila Gamliel �أن �ل�صفينة �لتي ت�صببت   •

�ل�صو�حل  �إىل  وو�صلت  ليبية،  �رشكة  تخ�ص  �ملتو�صط،  �لبحر  �صو�حل  قبالة  نفطي  بت�رشب 

من �إير�ن، متهمة �إير�ن مبمار�صة “�الإرهاب”. و�أ�صارت غمليئيل �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” �صتطالب 

20
بتعوي�صات من جميع �الأطر�ف �ملعنية.

وريا�ص  �ل�صفدي  و�أين  �صكري  �صامح  وفل�صطني،  و�الأردن  م�رش  خارجية  وزر�ء  �أعرب   •

�ل�صالم”.  “عملية  ملف  يف  بفاعلية  �ملعنية  �لدولية  �الأطر�ف  النخر�ط  تطلعهم  عن  �ملالكي، 

بني  �لتن�صيق  �إطار  يف  �لقاهرة،  يف  �لثالثة  �لوزر�ء  عقده  ت�صاوري  �جتماع  خالل  ذلك  جاء 

�مل�رشية �خلارجية  وز�رة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  �أفاد  ح�صبما  وفل�صطني،  و�الأردن   م�رش 

21
�أحمد حافظ يف بيان �صحفي.

 %84.9 بن�صبة  �لفل�صطينية  �لعامة  للميز�نية  �لعربية  �ملالية  �ملنح و�مل�صاعد�ت  �إجمايل  تر�جع   •

خالل �صنة 2020، مقارنة مع 2019، و�صط تر�جع حاد يف �لدعم �ل�صعودي. وجاء يف م�صح 

�ملايل  �لدعم  جممل  �أن  �ملالية،  وز�رة  عن  �صادرة   2020 ل�صنة  �لفل�صطينية  �مليز�نية  لبيانات 
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�لدعم  40 مليون دوالر(. وكان جممل  132.4 مليون �صيكل )نحو  بلغ   2020 �لعربي خالل 

مليون   265.5 )نحو  �صيكل  مليون   876.3 �صجل  قد   2019 يف  �لفل�صطينية  للميز�نية  �لعربي 

22
دوالر(.

�لق�صية  لدعم  جديدة  مغربية  هيئة  تاأ�صي�ص  عن  وحقوقية  ونقابية  �صيا�صية  هيئة   15 �أعلنت   •

�لفل�صطينية، ومناه�صة �لتطبيع. وقالت �لهيئة �لتي �أن�صئت حتت ��صم “�جلبهة �ملغربية لدعم 

فل�صطني و�صدّ �لتطبيع”، يف بيان �صحفي، �إن “هذه �خلطوة جاءت رد�ً على �لتوقيع �لر�صمي 

23
للدولة �ملغربية التفاقية �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين”.

اخلمي�س، 2021/3/4

�أكدت،   Kamala Harris هاري�ص  كاماال  �الأمريكي  �لرئي�ص  نائبة  �إن  �الأبي�ص  �لبيت  قال   •

�ملتحدة  �لواليات  معار�صة  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  مكاملة  خالل 

�لفل�صطينية �الأر��صي  �لدولية ب�صاأن جر�ئم حرب حمتملة يف   الأي حتقيق للمحكمة �جلنائية 

معار�صة  �إىل  �أ�صار�  ونتنياهو  هاري�ص  �إن  له،  بيان  يف  �الأبي�ص،  �لبيت  وقال   .1967 �صنة 

جنود  على  �لق�صائية  �لوالية  ممار�صة  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  “ملحاوالت  حكومتيهما 

باأمن  �لر��صخ  �ملتحدة  �لواليات  “�لتز�م  �أكدت  هاري�ص  �أن  �لبيان  و�أ�صاف  �إ�رش�ئيليني”. 

24
�إ�رش�ئيل”.

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح نا�رش �لقدوة �إنه يدعم تر�ّصح زميله يف �للجنة، �الأ�صري   •
25

مرو�ن �لبغوثي للرئا�صة �لفل�صطينية، يف �النتخابات �لقادمة.

�ل�صفة  يف  نا�صطني  هّدد  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  �إن  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت   •

�لغربية، تابعني حلركة حما�ص، باأنه �صيتّم �عتقالهم و�صيعانون فر�ق عائالتهم، �إذ� �صاركو� 

26
يف �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية �ملقررة يف 2021/5/22.

ك�صفت �صحيفة �جلريوز�ليم بو�صت The Jerusalem Post، عن م�صادر رفيعة �مل�صتوى يف   •

95% من �جلد�ر �خلر�صاين مبحيط قطاع غزة، ملو�جهة  “ما يقرب من  �أن  جي�ص �الحتالل، 

�الأنفاق �لهجومية للمقاومة �لفل�صطينية قد �كتمل، و�أنه �صيتم ت�صغيله يف �مل�صتقبل �لقريب”. 

�أنفاق  نظام  متتلك  “حما�ص  �إن  وقالت  كم،   60 طوله  يبلغ  �جلد�ر  �أن  �إىل  �ل�صحيفة  و�أ�صارت 

�أنحاء قطاع غزة، و�صت�صتخدمه ملهاجمة �جلنود �الإ�رش�ئيليني  معقد�ً حتت �الأر�ص يف جميع 

خالل �أي معركة برية م�صتقبلية د�خل �لقطاع”، م�صيفة �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يجهز جنوده 

27
ملزيج من �حلرب فوق �الأر�ص وحتتها.
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�الأ�صبوع �جلاري،  بد�ية  �أجرى،  �الإ�رش�ئيلي  �أن �جلي�ص  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة   11 �لقناة  ذكرت   •

تدريباً ع�صكرياً ملحاكاة عدو�ن على قطاع غزة، يف �إطار ��صتعد�د�ت ع�صكرية جلولة ت�صعيد 

�ألوية  قادة  �إعد�د  �صمل  �لتدريب  �أن  �إىل  و�أ�صارت  غزة.  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  مع 

�ملناورة لعملية ع�صكرية ت�صهد قتاالً يف مناطق �صكنية، يف حميط بنايات مرتفعة، وقتاالً د�خل 

28
�الأنفاق �لدفاعية �لتي حفرتها ف�صائل �ملقاومة يف غزة.

�صيبا�صتيان  �لنم�صاوي  �مل�صت�صار  مع  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �تفق   •

 Mette فريدريك�صن  ميت  �لدمناركية  �لوزر�ء  ورئي�صة   ،Sebastian Kurz كورت�ص 

وتوزيعها.  كورونا  بفريو�ص  �خلا�صة  �للقاحات  الإنتاج  م�صنع  �إن�صاء  على   ،Frederiksen

ووفقاً ملوقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبي، فاإن �التفاق ي�صمل �إن�صاء �صندوق م�صرتك 

من �أجل دعم تلك �لبحوث، وم�صاركة �مل�صاريع �ملبتكرة لال�صتثمار �مل�صرتك مل�صانع لقاحات 

29
كورونا يف “�إ�رش�ئيل” و�أوروبا.

اجلمعة، 2021/3/5

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، خالل مقابلة مع قناة فوك�ص نيوز Fox News، �إن   •

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يعد خططاً ال�صتهد�ف �ملن�صاآت �لنووية �الإير�نية، م�صري�ً �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” 

�إير�ن، �صتم�ص بقدرتها على تطوير قنبلة نووية. وحول حزب  �أهد�فاً كثرية د�خل  ر�صدت 

�ملقذوفات”. و��صتعر�ص جانت�ص خريطة، �آالف  “مئات  �إن بحوزة �حلزب  قال جانت�ص   �هلل، 

مدنية،  مناطق  يف  مقذوفات  فيها  �هلل  حزب  ن�صب  �لتي  �ملو�قع  حول  �رشية،  باأنها  وُ�صفت 

�لناحية  ومن  �لعمالنية،  �لقانونية  �لناحية  من  منها  و�حد  كل  يف  �لتدقيق  “مّت  �أنه  و�دعى 

30
�ال�صتخبار�تية. ونحن جاهزون لنحارب”.

�إىل  بالذهاب  حمـا�ص  موقف  �إن  بدر�ن  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

�النتخابات متفق عليه د�خل �حلركة، بغ�ص �لنظر عن �النتخابات �لد�خلية. و�أ�صاف قائالً: 

�لتي  �لد�خلية  لالنتخابات  �لذهاب  وبني  �لعامة،  �النتخابات  بني  �ملزج  على  قادرون  “نحن 
جتري كل �أربع �صنو�ت مهما كانت �لظروف”. وقال �لقيادي يف �حلركة �أ�صامة حمد�ن، من 

جهته، �إن خيار�ت م�صاركة حما�ص يف �النتخابات تتمثل بثالثة خيار�ت: �الأول �أن ت�صارك يف 

قائمة وطنية، و�لثاين �أن تقود قائمة لعدد من �لف�صائل �لفل�صطينية و�ل�صخ�صيات �لوطنية، 

31
و�الأخري ت�صكيل قائمتها �خلا�صة.
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�أركان  رئي�ص  نائب  �أن   Amir Boukhbout بوخبوط  �أمري  �لع�صكري  �ملحلل  ك�صف   •

�إىل �لقيادة  زمام  لت�صليم  متهيد�ً  ع�صكرية،  مد�خلة  �أ�صبوعني  قبل  قدم  �الحتالل   جي�ص 

�لعبي،  و�ال  موقع  ن�رشه  مقال  يف  بوخبوط،  وذكر   .Eliezer Toledano توليد�نو  �أليعازر 

�أ�صلحة جديدة ومفاجئة ملحاربة مقاتلي �حلركة، بهدف “��صتخد�م   �أن هذه �خلطة تت�صمن 

�الأنفاق،  وعامل  و�ل�صيطرة،  �لقيادة  بو�صائل  �ملرتبطة  �الأ�صا�صية  بقدر�تها  �رشر  �إحلاق 

�لرتكيز  هو  �لت�صور،  يف  �لرئي�صي  “�لتغيري  �أن  �إىل  م�صري�ً  �الحتياط”،  وقو�ت  و�ل�صو�ريخ، 

32
على تدمري �ملباين �ل�صاهقة يف غزة، �لتي ت�صّم �لبنية �لتحتية حلما�ص”.

�لقيادي  �مل�صهد  يناق�ص  �لذي  �خلارج،  لفل�صطينيي  �لوطني  �حلو�ر  موؤمتر  �أعمال  �نطلقت   •

�الأول �ليوم  يف  و�صارك  �خلارج.  لفل�صطينيي  �ملحوري  و�لدور  �مل�صتقبلي   �لفل�صطيني 

من �أكرث  �أيام،  لثالثة  وي�صتمر  �خلارج  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  ينظمه  �لذي   للموؤمتر، 

33
200 �صخ�صية فل�صطينية من 26 دولة يف �لقار�ت �ل�صّت.

�صارك نحو 20 �ألف �صخ�ص من فل�صطينيي 48، يف مظاهرة قطرية �صّد ��صتفحال �لعنف يف   •

جمتمعهم و�صدّ �إهمال �ل�رشطة و�حلكومة لالإجر�م �ملنظم ون�رش مئات �ألوف قطع �الأ�صلحة. 

وحمل �ملتظاهرون �الأعالم �لفل�صطينية و�ل�صود�ء، ورددو� هتافات منددة باجلرية وتو�طوؤ 

34
�ل�رشطة بعدم حماربتها �لعنف و�جلرية يف �ملجتمع �لعربي.

�أعلن �لبنك �لدويل عن منحة جديدة بـ 25 مليون دوالر؛ لدعم جهود �لبلديات �لفل�صطينية يف   •

مو�جهة تد�عيات جائحة كورونا. وذكر �لبنك �لدويل، يف بيان له، �أنه و�فق على تقدمي منحة 

بقيمة 15 مليون دوالر مل�صاعدة �لبلديات �لفل�صطينية على مو��صلة تقدمي �خلدمات �حليوية، 

�أن  �إىل  �لبنك  و�أ�صار  �أزمة كورونا.  �لتي ت�رشر دخلها من جر�ء  لالأ�رش  وتوفري فر�ص عمل 

�ل�صندوق �ال�صتئماين لل�رش�كة �لفل�صطينية لتطوير �لبنية �لتحتية، �لذي يديره �لبنك، �صيُقدم 

متويالً �إ�صافياً من �ملانحني، قدره 10 ماليني دوالر، لتعزيز هذه �ملنحة �ملقدمة �إىل �مل�رشوع 

35
�لثالث لتطوير �لبلديات.

ال�صبت، 2021/3/6

قال �ملتحدث بل�صان �خلارجية �الأمريكية نيد بر�ي�ص �إن �مل�صوؤولني يف �إد�رة �لرئي�ص جو بايدن   •

يز�ل  “ال  �أنه  العتقادهم  عليه”،  �ملتفاو�ص  �لدولتني  حّل  حتقيق  �إمكانية  دفع  �إىل  “ي�صعون 
�أف�صل م�صار”، و�أنه “ي�صمن الإ�رش�ئيل �أن تعي�ص ب�صالم و�أمن �إىل جانب دولة فل�صطينية قابلة 

للحياة”، �إ�صافة �إىل �أنه “يبقى �لطريقة �لف�صلى ل�صمان م�صتقبل �إ�رش�ئيل كدولة ديوقر�طية 
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ويهودية، مع متكني �ل�صعب �لفل�صطيني بالطبع من �لعي�ص بكر�مة و�أمن”. و�صدد بر�ي�ص على 

�أن �لواليات �ملتحدة �صتعمل “ب�صكل وثيق” مع “�إ�رش�ئيل” لتحقيق هذ� �لهدف، باالإ�صافة �إىل 

�إن كانت  �لفل�صطينيني”. وقال بر�ي�ص، يف رّد على �صوؤ�ل  �لدبلوما�صية مع  “جتديد عالقاتنا 
�الإد�رة �الأمريكية تخطط ال�صرت�ط ��صتئناف �مل�صاعدة �ملالية و�لتعاون مع �لقيادة �لفل�صطينية 

على �أ�صا�ص دعمها �مل�صتمر لتحقيق �ملحكمة �جلنائية �لدولية: “ما قلناه هو �أننا �صنبحث عن 

طرق لدعم �ل�صعب �لفل�صطيني، لقد �لتزمنا بذلك، ولقد �أو�صحنا يف �لوقت نف�صه نهجنا جتاه 

�مل�صاألة  هذه  جتاه  نهجنا  بيان  يف  ذلك  ر�أيت  لقد  �صديد،  بو�صوح  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة 

36
بالذ�ت، عندما يتعلق �الأمر باملحكمة �جلنائية �لدولية، �إنه و��صح جد�ً”.

�نتخابات  تاأجيل  ب�صاأن  بقانون،  قر�ر�ً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر   •

ملدة �لفرتة،  هذه  يف  �إجر�وؤها  يتوجب  �لتي  �ل�صعبية،  و�ملنظمات  و�الحتاد�ت   �لنقابات 

�أ�صهر. وجاء يف ن�ص �لقر�ر �أن نقباء و�أع�صاء جمال�ص �لنقابات و�الحتاد�ت ي�صتمرون  �صتة 

يف تويل �ملهام �ملن�صو�ص عليها، على �أن يتخذو� �الإجر�ء�ت �لالزمة وفقاً للقانون، بعد �نتهاء 

37
مدة �لتاأجيل.

�الإ�رش�ئيليني  �جلنود  عدد  يف  حادة  زيادة  هناك  �أن  �لعبية  هاآرت�ص  ل�صحيفة  تقرير  ذكر   •

عدد  فاإن  كبار،  ل�صباط  ووفقاً  نف�صية.  �أو  مالية  م�صاعدة  على  للح�صول  ي�صعون  �لذين 

�لعقلية �ملالية للجنود قد ت�صاعفت، كما �رتفع �لطلب على خدمات �ل�صحة   طلبات �مل�صاعدة 

38
بن�صبة %60.

االأحد، 2021/3/7

بحث رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، خالل لقائه �ل�صفري �مل�رشي يف ر�م �هلل، �حللول   •

�ملقرتحة حلّل �أزمة �لكهرباء يف قطاع غزة جذرياً، ال �صيّما من خالل م�رشوع �إن�صاء خطوط 

ناقلة للغاز �إىل �لقطاع بتمويل قطري �أوروبي، موؤكد�ً �حلر�ص على �أن يكون �لتزود بالغاز من 

39
م�رش ولي�ص من “�إ�رش�ئيل” للتخل�ص من �لتبعية لها يف هذ� �جلانب.

�لوزير �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   • 

حكومة  خيار  نحو  ف�صتذهب  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  فتح  فازت  �إذ�  �إنه  �ل�صيخ،  ح�صني 

حكومة  �أي  يف  للم�صاركة  ُدعينا  و“�إذ�  خال�صة،  فتحاوية  حكومة  ت�صكل  ولن  وطنية،  وحدة 

وحدة وطنية �صن�صارك لتحقيق �لهدف �الأ�صا�صي، وهو �إنهاء �النق�صام، و�مل�صاحلة، و�إجناز 

40
�مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني”.
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�إذ�  �حلركة  خارج  �صي�صبح  باأنه  �لقدوة  نا�رش  �ملركزية  جلنتها  ع�صو  فتح  حركة  هددت   •

م�صى يف ت�صكيل قائمة �نتخابية خلو�ص �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي، متحدياً قائمة �حلركة 

فاإنه  ]�لقدوة[  ��صتمر  “�إذ�  �لرجوب:  لفتح جبيل  �ملركزية  �للجنة  �أمني �رش  �لر�صمية. وقال 

41
�صيتخلى عن دوره �لقيادي يف �حلركة”.

�أعلنت كتائب �لق�صام �أن قيادة �ملقاومة، وباال�صرت�ك مع �الأجهزة �الأمنية يف قطاع غزة، �صكلت   •

و�أ�صافت  خانيون�ص.  بحر  يف  �صيادين،  ثالثة  ��صت�صهاد  مالب�صات  ملعرفة  خمت�صاً  فريقاً 

42
�لكتائب، يف ت�رشيح �صحفي، �إنه “�صيتّم �إعالن �حلقيقة كاملًة يف �أ�رشع وقت”.

�الحتالل  �أن  �لعاملي،  �ملر�أة  يوم  ملنا�صبة  �أ�صدرته  تقرير  يف  �الأ�رشى،  �صوؤون  هيئة  �أكدت   •

�لفل�صطينية،  �لثورة  بد�ية  منذ  و�عتقالها  �لفل�صطينية  �ملر�أة  ��صتهد�ف  تعمد  �الإ�رش�ئيلي 

حيث زّج يف �صجونه ما يزيد عن 16 �ألف فل�صطينية منذ �صنة 1948، الفتاً �لنظر �إىل �أن �ملر�أة 

�لتي  �الحتالل،  معتقالت  د�خل  و�الأمل  �لعذ�ب  درجات  �أق�صى  تو�جه  �الأ�صرية  �لفل�صطينية 

43
يحتجز فيها حالياً 35 �أ�صرية، من بينهن 11 �أماً.

ك�صف �ل�صفري �لهندي يف “�إ�رش�ئيل” �صاجنيب �صينجال Sanjeev Singla، يف حو�ر مع موقع   •

“زمن �إ�رش�ئيل”، عن حجم �لتجارة بني بالده و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�أبرز جماالتها. وقال 
�صينجال �إن “�لعالقات �لثنائية تتجاوز جماالت �لتعاون يف �ملياه و�لزر�عة و�الأمن، حيث ت�صل 

قيمة �لتجارة �لبينية خم�صة مليار�ت دوالر، مبا فيها �لتكنولوجيا �ملالية و�الإنرتنت و�لطب، 

مع وجود خطط لتعظيم �الإمكانات �لتجارية �ل�صخمة يف عالقاتهما، و�لتوقع �أن تتحقق بعد 

44
�نح�صار وباء كورونا”.

االإثنني، 2021/3/8

ك�صف رئي�ص �صلطة �لطاقة �لفل�صطينية ظافر ملحم، يف ت�رشيح الإذ�عة �صوت فل�صطني، عن   •

“توقيع مذكرة تفاهم بني �جلانبني �لفل�صطيني و�مل�رشي، وخالل 6 �أ�صهر �صيتّم �التفاق على 
�أن  “على  �آلية ��صتخر�ج وت�صويق �لغاز �لفل�صطيني ونقله �إىل م�رش”. و�أ�صاف ملحم قائالً: 

يتّم تزويد غزة مبا�رشة بالغاز �لطبيعي �لفل�صطيني من خالل �أنبوب �صيتّم بناءه بني م�رش 

وغزة”، الفتاً �لنظر �إىل وجود م�رشوعني �الأول يتعلق ببناء خط �أنابيب غاز ي�صل �إىل قطاع 

45
غزة، و�لثاين تطوير حقل غاز غزة.

عقدت �للجنة �ملركزية حلركة فتح �جتماعاً لها، برئا�صة حممود عبا�ص، يف ر�م �هلل، موؤكدة �أن   •
46

فتح �صتخو�ص هذه �النتخابات بقائمة و�حدة موحدة، حتظى بدعم وتاأييد �أبناء �حلركة.
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�أكد ع�صو �للجنة �ملركزية للجبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني حممود خلف �أن تو�صيات   •

2021/2/9، ب�صاأن �رشوط �لرت�صح لالنتخابات �لت�رشيعية،  مباحثات �لقاهرة �لتي جرت يف 

للجبهة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  وعدَّ  به.  �الأخذ  عبا�ص  على  يتعني  كان  ف�صائلياً  �إجماعاً  لت  مثَّ

“�أحد  �لف�صائل،  بتو�صيات  �الأخذ  عدم  جهته،  من  �لغول  حممد  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية 

47
�أ�صكال �لتفرد بالقر�ر �لوطني، و�لهيمنة”.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �أن رئي�ص حزب “يينا” نفتايل بينيت يعتزم �أن يطرح على زمالئه يف   •

كتلة �لتغيري )كتلة �لو�صط و�لي�صار( ت�صكيل حكومة طو�رئ برئا�صته، تركز عملها على �أزمة 

نهاية حلكم  قابلة لال�صتعال، وت�صع  �الن�صغال مبو��صيع  كورونا و�القت�صاد، ومتتنع عن 

نتنياهو، “وتعيد �لدولة �إىل حالة عقالنية، وتوؤدي �إىل �أن تكون �النتخابات �لتالية �أيديولوجية 

48
وال تتمحور على �صخ�ص و�حد فقط”.

قال وزير �صوؤون �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي ت�صاحي هنغبي Tzachi Hanegbi، يف حديثه لقناة   •

“ال  و�أ�صاف:  �لغربية.  �ل�صفة  من  �أجز�ء  �صت�صّم  حكومته  �إن  �لتلفزيونية،   ”24 “�إ�رش�ئيل 
�أعتقد �أنه من �ملنطقي �أن ن�صف مليون يعي�صون يف يهود� و�ل�صامرة، ال يكنهم �لعي�ص وفقاً 

49
للقانون �الإ�رش�ئيلي، لقد قمنا بهذ� يف مرتفعات �جلوالن، و�صنقوم بهذ� هناك”.

وقّعت قب�ص و�ليونان و“�إ�رش�ئيل” �تفاقاً مبدئياً ملَّد �أطول و�أعمق كابل كهرباء حتت �ملاء،   •

�لكهربائية  �ل�صبكات  ويربط  دوالر،  مليون   900 نحو  بتكلفة  �ملتو�صط،  �لبحر  قاع  �صيقطع 

للدول �لثالث، ح�صب ما �أوردته وكالة رويرتز يف تقرير لها. و�أفادت وز�رة �لطاقة �الإ�رش�ئيلية 

يف �إمتامه  �ملتوقع  ومن   ،Megawatts ميجاو�ط  و�ألفي  �ألف  بني  �صتكون  �لكابل  قدرة   باأن 

50
�صنة 2024. وقالت �إنه �صيكون بطول نحو 1,500 كم، وعمق ي�صل �إىل 2,700م.

قال نائب �الأمني �لعام ملوؤمتر فل�صطينيي �خلارج ه�صام �أبو حمفوظ، يف ختام موؤمتر �حلو�ر   •

�أيام، و�صارك يف فعالياته ما يزيد  �لوطني لفل�صطينيي �خلارج، و�لذي عقد على مد�ر ثالثة 

عن 200 �صخ�صية فل�صطينية من �لقار�ت �ل�صّت، �إن �ملوؤمتر ناق�ص �مل�صهد �لقيادي �لفل�صطيني 

�مل�صتقبلي و�لدور �ملحوري لفل�صطينيي �خلارج، موؤكد�ً وجود �إجماع بني �مل�صاركني على حّق 

فل�صطينيي �خلارج يف �لتمثيل، و�مل�صاركة يف �النتخابات �لقادمة للمجل�ص �لوطني، بعيد�ً عن 

51
�تفاق �أو�صلو.
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�لعن�رشية  موؤ�رش  نتائج  �الجتماعي”  �الإعالم  لتطوير  �لعربي  �ملركز   - “حملة  ن�رشت   •

و�لتحري�ص يف �صبكات �لتو��صل �الجتماعي �الإ�رش�ئيلية خالل �صنة 2020، و�لتي �أو�صحت 

�زدياد�ً يف �خلطاب �لعنيف جتاه فل�صطينيي 1948 بن�صبة 16% عن �صنة 2019. و�أو�صحت 

�لنتائج �أنه، وب�صبب جائحة كورونا، �زد�د �خلطاب �لعن�رشي جتاه �لفل�صطينيني و�لعرب مبا 

�لتحري�ص، فقد  �أما خطاب  29% من �خلطاب،  �ل�صتائم ما ن�صبته  21%، فيما �صكلت  ن�صبته 

52
�صّكل ما ن�صبته %7.

الثالثاء، 2021/3/9

عبا�ص حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن  �جلديد”،  لـ“�لعربي  متطابقة،  م�صادر  �أكدت   • 

لقر�ر�ته، بعدم  48 �صاعة لالن�صياع  �لقدوة  �ملركزية حلركة فتح نا�رش  �للجنة  �أمهل ع�صو 

�تخاذ  يتّم  �صوف  و�إال  فتح،  حلركة  �لر�صمية  �لقائمة  خارج  قائمة  �أي  ت�صكيل  �أو  �لرت�صح 

53
�الإجر�ء�ت �لالزمة �صّده، مبا فيها �لف�صل من �حلركة �أو جتميد ع�صويته.

قال رئي�ص مكتب �لعالقات �لوطنية يف حركة حما�ص ح�صام بدر�ن، �إن حركته تتجه لت�صكيل   •

�أنه يف  بدر�ن  و�أو�صح  �النتخابات.  �أو�صلو، خلو�ص  و�تفاقية  كتلة وطنية مقاومة لالحتالل 

54
حال مل تتمكن �حلركة من ذلك، “ف�صتكون م�صتعدة للذهاب �إىل كتلة و�حدة من حما�ص”.

 Aphrodite تفقت قب�ص و“�إ�رش�ئيل” على �إطار يكن لل�رشكات �لعاملة يف حقلي �أفروديت�  •

م�صرتك.  خز�ن  حمتويات  تقا�صم  ب�صاأن  حمادثات  لبدء  ��صتخد�مه،  للغاز   Yishai وي�صاي 

Natasa Pilides، يف نيقو�صيا، بعد �جتماع  وقالت وزيرة �لطاقة �لقب�صية ناتا�صا بيليد�ص 

يف  �ملحددة”  �الإر�صاد�ت  “بع�ص  يعطي  �الإطار  �إن  �صتاينتز،  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  نظريها  مع 

55
�ملفاو�صات حلل �أي نز�عات.

منظمة   120 من  �أكرث  توقيع  حتمل  عري�صة  �لفل�صطينية  �الأهلية  �ملنظمات  �صبكة  �أ�صدرت   •

�أهلية فل�صطينية، تُطالب رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص بتعديل قانون �النتخابات 

�لفل�صطينية ل�صمان م�صاركة �أو�صع لكل �ملو�طنني، و�صمان حت�صني �النتخابات جمتمعياً من 

56
خالل �إلغاء كافة �لقيود �ملفرو�صة على �لرت�صح يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي.

�الإن�صان ومركز  �الإ�رش�ئيلي حلقوق  �ملعلومات  بت�صيلم - مركز  �أعدته منظمة  ك�صف تقرير   •

كريم نابوت Kerem Navot �حلقوقيان �أن “�إ�رش�ئيل” �أقامت �أكرث من 280 م�صتعمرة وبوؤرة 
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ونهبت  �لقد�ص(،  �رشقّي  ي�صمل  )ال  م�صتوطن  �ألف   440 من  �أكرث  فيها  و�أ�صكنت  ��صتيطانية، 

57
( من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

2
�أكرث من مليوين دومن )�أكرث من �ألفي كم

االأربعاء، 2021/3/10

من  �الأمريكية  �الإد�رة  موقف  ب�صاأن  بر�ي�ص،  نيد  �الأمريكية  �خلارجية  بل�صان  �ملتحدث  قال   •

�ل�صفة  �حتلت  �إ�رش�ئيل  �أن  �إنكار  يكن  ال  �أنه  �أعتقد  تاريخية،  “كم�صاألة  �لغربية:  �ل�صفة 

�أخرى،  “مرة  و�أ�صاف قائالً:   .”1967 �لعام  �ل�رشقية خالل حرب  �لغربية، وغزة، و�لقد�ص 

�صيا�صتنا هي حّل �لدولتني، حّل �لدولتني، حيث يعي�ص �الإ�رش�ئيليون و�لفل�صطينيون جنباً �إىل 

58
جنب، يف �صالم و�أمن يف دولتيهما”.

ذكرت �الإذ�عة �لعامة �لعبية �الإ�رش�ئيلية �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �أف�صلت حماولة ل�صّم دولة   •

 .East Mediterranean Gas Forum (EMGF) �ملتو�صط  �رشق  غاز  منتدى  �إىل  �الإمار�ت 

كمر�قب،  �ملتحدة  و�لواليات  كاملة،  بع�صوية  كع�صو  فرن�صا  �صمّ  على  �مل�صاركون  وو�فق 

�الإذ�عة عن  �الإمار�ت كمر�قب. ونقلت  �ن�صمام  �لفل�صطينية رف�ص  �ل�صلطة  �أن ممثل  يف حني 

59
م�صادر مطلعة �أن �لوزر�ء �الأوروبيني فوجئو� مبعار�صة �ملندوب �لفل�صطيني.

�لتقى نائب وزير �ملخابر�ت �مل�رشية �للو�ء نا�رش فهمي مع وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي   •

�إ�رش�ئيل يف  �لتعاون مع  “م�رش مهتمة بتعزيز  �إن  �ل�صيخ، وقال فهمي  �إيلي كوهني يف �رشم 

و�لثنائية”.  �القت�صادية  �لعالقات  لتعزيز  �مل�صتقبل  يف  �لعمل  و�صنو��صل  �ملجاالت،  جميع 

و�أ�صار كوهني �إىل �أن �الجتماع �لذي عقد علناً جاء بعد عامني من �ملحادثات �ل�رشية، مرجحاً 

60
��صتمر�ر مثل هذه �للقاء�ت لزيادة حجم �لتبادل �لتجاري �إىل �أكرث من مليار دوالر يف �لعام.

ك�صف معهد �الأبحاث �لتطبيقية - �لقد�ص )�أريج( �أن ما ُت�صمى “�الإد�رة �ملدنية” �الإ�رش�ئيلية   •

�إىل �صل�صلة قو�نني و�أو�مر  ��صتناد�ً  �لغربية، وذلك  �ل�صفة  �أثري يف  601 موقع  ��صتولت على 

61
عن�رشية �إ�رش�ئيلية خا�صة مب�صادرة �أر��صي �لفل�صطينيني.

اخلمي�س، 2021/3/11

�أعلنت وز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية يف قطاع غزة، خالل موؤمتر �صحفي، �أن مقتل ثالثة �صيادين   •

فل�صطينيني يف بحر قطاع غزة، بالقرب من خانيون�ص، قبل �أيام، نتج عن �نفجار عبوة �صديدة 

�النفجار مثبتة على حو�مة كو�د كوبرت Quadcopter تابعة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، علقت يف 

62
�صباكهم و�نفجرت يف �أثناء ��صتخر�جهم لل�صباك.
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بناًء  �حلركة،  ومن  ع�صويتها  من  �لقدوة  نا�رش  ف�صل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  قررت   •

يعطى �أن  على  ف�صله،  على  ن�ّص  و�لذي   ،2021/3/8 يف  جل�صتها  عن  �ل�صادر  قر�رها   على 

و�لتي  وقر�ر�تها،  للحركة  �لد�خلي  للنظام  �ملتجاوزة  �ملعلنة،  مو�قفه  عن  للرت�جع  �صاعة   48

63
مت�ص بوحدتها.

�إن  �لقد�ص،  �صحيفة  مع  حو�ر  يف  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �حلية،  خليل  قال   •

حما�ص جاهزة للتو�فق يف �النتخابات �لرئا�صية على �صخ�صية وطنية، ولي�ص لديها حتّفظ على 

64
�أحد.

مع  �خلالف  بت�صوية  قامت  حكومته  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أعلن   •

�ألغى ويل �لعهد  �أعقاب �لتوتر �لديبلوما�صي �حلا�صل بني �جلانبني، و�لذي  �الأردن، وذلك يف 

وللمرة  نتنياهو،  زيارة  �إلغاء  �إىل  �أدى  كما  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إىل  زيارته  �إثره،  على  �الأردين، 

حكومة رئي�صي  مع  عقده  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  نتنياهو،  و�أكد  �الإمار�ت.  �إىل   �لر�بعة، 

�أزور  �أن  على  و�تفقنا  ز�يد،  بن  حممد  ظبي،  �أبو  عهد  ويل  “مع  حتدث  �أنه  و�لت�صيك،  �ملجر 

يف  دوالر  مليار�ت   10 با�صتثمار  “�صتقوم  �الإمار�ت  �أن  �إىل  م�صريً�  جد�ً”،  قريباً  �الإمار�ت 

65
م�صاريع خمتلفة باإ�رش�ئيل ”.

�تهم وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو باالإ�رش�ر ب�صدة   •

جانت�ص،  وقال  �الأخرية.  �ل�صنو�ت  يف  ينتهجه  �لذي  �صلوكه  خالل  من  �الأردن  مع  بالعالقات 

الإ�رش�ئيل،  ��صرت�تيجي  �رشيك  “�الأردن  �إن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  �أوردتها  ت�رشيحات  يف 

�لتز�م  موؤكد�ً  �لقومي”،  �أمننا  مفهوم  يف  �لز�وية  حجر  هي  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  وعالقاتنا 

66
“�إ�رش�ئيل” باالتفاقيات مع �الأردن، و�حرت�مها للحكومة وللعاهل عبد �هلل �لثاين.

ما  �ألف م�صتوطن،   18 �أن  �لنقاب عن  �لفل�صطينية  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  ك�صفت وز�رة   •

بني �صيا�صي وع�صو كني�صت، �قتحمو� باحات �مل�صجد �الأق�صى خالل �صنة 2020. وقالت يف 

تقرير لها، �إن �القتحامات �ليومية بلغت 255 �قتحاماً، فيما �أ�صدر �الحتالل 300 قر�ر �إبعاد 

بني  ما  �لقد�ص  يف  تهويدياً  خمططاً   11 قر�بة  وجود  �إىل  �لتقرير  ونّوه  �الأق�صى.  �مل�صجد  عن 

قائم م�صتمر �لعمل به، و ما هو قيد �الإن�صاء. وعن �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، �لتي �صجلت بحّق 

�مل�صتوطنني  �إقد�م  �إىل  �لوز�رة  �أ�صارت   ،1967 �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  �الأر��صي  �مل�صاجد يف 

�مل�صجد  �إغالق  ومّت  كني�صة،  �إحر�ق  �إىل  باالإ�صافة  عليها،  و�العتد�ء  م�صجد�ً   13 حرق  على 

67
�الإبر�هيمي 77 يوماً، ومنع �الأذ�ن فيه 599 وقتاً خالل �صنة 2020.
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�الإمار�ت  يف  �لقطاعات  من  وغريه  �لدفاع  قطاع  يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  جمموعة  �تفقت   •

�الإ�رش�ئيلية �جلوية  �ل�صناعات  �رشكة  مع  تفاهم  مذكرة  على   ،”EDGE  Group  “�إيدج 
Israel Aerospace Industries (IAI)، لتطوير نظام متقدم للدفاع �صّد �لطائر�ت من دون 

طيار، ب�صكل خا�ص ل�صوق �الإمار�ت، ويقدم عدة فو�ئد و��صعة �لنطاق ملنطقة �ل�رشق �الأو�صط 

68
و�صمال �إفريقيا وخارجها.

“�خلطو�ت  من  �صل�صلة  باتخاذ  �قرت�ح  على  و�الأردن  وم�رش،  و�أملانيا،  فرن�صا،  �تفقت   •

�ل�صغرية” الإعادة “�لثقة” بني “�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني، وت�صهيل عودة �جلانبني �إىل طاولة 

69
�ملفاو�صات.

اجلمعة، 2021/3/12

قال نبيل �صعث، �ملمثل �خلا�ص لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف حو�ر مع وكالة   •

�لقادمة، �صيكون عب مكاتب  �لقد�ص يف �النتخابات  �إن �قرت�ع فل�صطينيي مدينة  �الأنا�صول، 

70
بريد �إ�رش�ئيلية وبـ“تو�فق دويل”.

لقناة  حديثه  يف  �لهندي،  حممد  فل�صطني  يف  �جلهاد  حلركة  �ل�صيا�صية  �لد�ئرة  رئي�ص  �أ�صار   •

�لفل�صطينية،  بال�صلطة  �لتحرير  منظمة  �رتباط  فكّ  حركته  هدف  �أن  �إىل  �لف�صائية،  �الأق�صى 

�أع�صاء  ع�صوية  على  حتفظها  مع  �صابقة،  �تفاقيات  �أي  عن  �لوطني  �ملجل�ص  و��صتقاللية 

�لت�رشيعي يف �ملجل�ص �لوطني. و�صدّد �لهندي على �أن منظمة �لتحرير لي�ص لها هياكل حقيقية، 

وُتغيّب 7 ماليني فل�صطيني يف �ل�صتات. وبنّي �لهندي �أن حركته تبحث عن �لقو��صم �مل�صرتكة 

مع �لكل ومنها �ملقاومة �ل�صعبية، مو�صحاً �أن حركته تريد �أن تكون �صمن �ملنظمة حني تكون 

71
مرجعية لل�صعب �لفل�صطيني.

��صم  عليها  طلق 
ُ
�أ دولية،  ع�صكرية  تدريبات  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �لبحرية  �صالح  �صارك   •

“نوبل دينا Noble Dina”، مع �ليونان، وقب�ص، وفرن�صا �رشق �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، 
72

�الأ�صبوع �حلايل، وذلك حتت عنو�ن “مو�جهة �لتهديد�ت �لرتكية لدول �ملنطقة”.

��صتخبار�ت جديدة، مهمتها مقت�رشة على  �الإ�رش�ئيلي موؤخر�ً وحدة  �أن�صاأ جي�ص �الحتالل   •

�حتفل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �لعبية  �ل�صابعة  �لقناة  وذكرت  غزة.  قطاع  ور�صد  متابعة 

�لوحدة  هذه  ت�صم  �ل�صابعة،  للقناة  ووفقاً  �جلنوب”.  �صم�ص  “عباد  �لوحدة  هذه  بتاأ�صي�ص 
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 ،8200 وحدة  مثل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �ال�صتخبارية  �لوحد�ت  جنود  كافة  من  طاقماً 

73
ووحدة 9900.

ردّ وزير �خلارجية �الأردين �أين �ل�صفدي، يف مقابلة لـ �صي �أن �أن، على �لتقارير �لتي �أفادت   •

باأن �مل�صجد �الأق�صى، �لذي يُعدّ �الأردن و�صياً عليه، قد يكون مطروحاً لال�صتيالء عليه يف حال 

تطبيع �لعالقات بني �ل�صعودية و“�إ�رش�ئيل”، وقال: “ال �أعرف حقيقة �صبب هذه �الفرت��صات 

74
غري �ملنطقية، وملاذ� خرجت يف ذلك �لتوقيت”.

�لت�صيكي �لوزر�ء  رئي�ص  مب�صاركة  �لت�صيك،  جمهورية  �صفارة  مكتب  �لقد�ص  يف  �فتتح   • 

�أندريه بابي�ص Andrej Babiš، ووزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي جابي �أ�صكنازي، ووزير �الأمن 

75
�لد�خلي �أمري �أوحانا.

ال�صبت، 2021/3/13

�ل�رشق  قناة  مع  مقابلة  يف  �لقدوة،  نا�رش  �ملف�صول  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

�لقوى  مبختلف  عالقاتها  يف  �لطبيعي  م�صافها  �إىل  فتح  حركة  �أخذ  من  بّد  “ال  �لف�صائية: 

عالج،  �إىل  حتتاج  كلها  )�ل�صلطة(  �لفل�صطينية  “�الإد�رة  �أن  على  �لقدوة  و�صّدد  �لفل�صطينية”. 

�لنظر يف قر�ر�ت �تخذناها قبل ع�رشين �صنة على  �إعادة  ولي�ص فقط قطاعات معينة، وعلينا 

�صعيد �الإد�رة”. و�أردف قائالً: “لي�ص من �ملنطق �إجر�ء �نتخابات قبل حّل �الإ�صكاالت �لقائمة 

76
بني فتح وحما�ص”.

ذكر موقع “�إ�رش�ئيل �ليوم” �أن وزير �ال�صتخبار�ت �إيلي كوهني قال �إن �لنيجر تدر�ص تطبيع   •

�أ�صهمت  �إذ�  �أبيب  تل  مع  عالقاتها  �صت�صتاأنف  �أنها  على  م�صدد�ً  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعالقات 

و�لدول  �إ�رش�ئيل  بني  عالقات  “�إقامة  كوهني:  وقال  �لعملية.  هذه  دفع  يف  �ملتحدة  �لواليات 

�الإ�صالمية يف �إفريقيا هي خطوة �صتفيد كال �جلانبني، �صو�ء على �مل�صتوى �لثنائي �أم من حيث 

77
�ال�صتقر�ر �الإقليمي”.

�صتقيم  �لع�صكرية(  )�ل�رشطة  �حلدود  حر�ص  �رشطة  �إن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  قالت   •

الأول مرة كتائب ع�صكرية للن�صاء فقط، بهدف �أد�ء مهام �أمنية جارية على خطوط �لتما�ص يف 

“�إ�رش�ئيل”. وقال م�صوؤولون �أمنيون للهيئة �إن �جلنديات �صيعملن ب�صكل �أ�صا�صي يف مقطع 
“ملنع   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  و�صط  هعاين،  رو�ص  م�صتعمرة  �صمال  من 

78
ن�صاطات �إرهابية و�إجر�مية”.
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االأحد، 2021/3/14

مرة  الأول  �صمت  �لتي  غزة  لقطاع  �ملنتخبة  �جلديدة  قيادتها  ت�صكيلة  حما�ص  حركة  �أعلنت   •

حلركة �النتخابية  �لعملية  ��صتكمال  �إطار  “يف  لها:  ت�رشيح  يف  حما�ص  وقالت   قياديتني. 

�ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص بقطاع غزة، عقد جمل�ص �صورى �حلركة �ليوم �الأحد 2021/3/14 

�جتماعاً �نتخب فيه �أع�صاء �ملكتب �ل�صيا�صي لقطاع غزة، و�أع�صاء �لهيئة �الإد�رية، وروؤ�صاء 

�للجان �لرقابية �ملنبثقة عن جمل�ص �ل�صورى”، و�أكدت �أنه الأول مرة ُتنتخب �إحدى �الأخو�ت 

79
لع�صوية �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة باالإ�صافة �إىل رئي�صة �حلركة �لن�صائية.

�خلمي�ص  �أوعز،  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أن  �إ�رش�ئيلية  تقارير  ذكرت   •

2021/3/11، وعلى خلفية تعرقل زيارته �إىل �الإمار�ت، باإغالق �ملجال �جلوي �الإ�رش�ئيلي بني 

�إىل �الأردن باملرور يف  �أو قادمة  �ل�صماح لرحالت جوية مغادرة  “�إ�رش�ئيل” و�الأردن، وعدم 
لتغريدة ووفقاً  نف�صه.  �ليوم  ظهر  من  �لو�حدة  �ل�صاعة  من  بدء�ً  �الإ�رش�ئيلي،  �جلوي   �ملجال 

فاإن   ،Ben Kaspit ك�صبيت  بن  �لعبية  معاريف  �صحيفة  يف  �ل�صيا�صي  للمحلل  تويرت  على 

نتنياهو قرر ذلك من دون �إبالغ وز�رتي �لدفاع �أو �خلارجية، ومن دون ��صت�صارة �ملجل�ص 

80
�لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت(، �أو �ملو�صاد، �أو �ل�صاباك.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص �إن “�إ�رش�ئيل” �صتو��صل �تخاذ �الإجر�ء�ت �لوقائية   •

و�لدفاعية عن نف�صها، وحت�صني خمططاتها ملو�جهة �لتحديات �الأمنية �لبعيدة و�لقريبة، �صو�ء 

من �جلو �أم �لبحر وحتى �لب، م�صري�ً يف �لوقت ذ�ته �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” ال تتو�نى يف ��صتهد�ف 

�صحنات �الأ�صلحة �ملوجهة �إىل حما�ص �أو حزب �هلل، عب �لبحر �أو غريه، و�أنها تعمل على �إف�صال 

81
و�صول هذه �ل�صحنات قدر �الإمكان.

�أعلنت وز�رة �خلارجية �لكو�صوفية �فتتاح �صفارتها لدى “�إ�رش�ئيل” ر�صمياً يف �لقد�ص �ملحتلة،   •

�أن �مل�صوؤولني �ملعنيني من جانب كو�صوفو مل ي�صتطيعو�  وبدء عملها. و�أفاد بيان �خلارجية 

�خلارجية  و�أ�صافت  كورونا.  جائحة  تد�بري  ب�صبب  حفل،  دون  �أقيم  �لذي  �الفتتاح  ح�صور 

�أن �لهدف من �فتتاح �ل�صفارة يف �لقد�ص هو حت�صني �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”، و�لتاأكيد على 

82
تعزيز مكانة كو�صوفو يف �ل�صاحة �لدولية.

االإثنني، 2021/3/15

عن  د�ئٍم  مندوٍب  تعيني  قرر  �أوحانا  �أمري  �لد�خلي  �الأمن  وزير  �أن  �لعبي  و�ال  ك�صف موقع   •

هذه  تكون  �أن  �ملتوقع  من  فاإنه  �ملوقع،  وبح�صب  �الإمار�ت.  دولة  لدى  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�رشطة 

83
�خلطوة ثنائية، و�أن تر�صل �ل�رشطة �الإمار�تية مندوباً عنها �إىل “�إ�رش�ئيل” قريباً.
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وحدة  حكومة  “ت�صكيل  تريد  حركته  �أن  �حلية  خليل  غزة  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  نائب  �أكد   •

وقال  �لرئا�صية”.  لالنتخابات  نذهب  ثّم  �لت�رشيعية،  �النتخابات  نتائج  كانت  مهما  وطنية 

وطني  مر�صح  خيار  نف�صل  لكن  �لرئا�صية،  �النتخابات  يف  �خليار�ت  لكل  “جاهزون  �حلية: 

84
متفق عليه”.

�ملايل  �لدعم  بوقف  �أمر  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن  �لقدوة  نا�رش  �أعلن   •

�أ�صبوع  من  �أقل  بعد  وذلك  �إد�رتها،  جمل�ص  �لقدوة  ير�أ�ص  �لتي  عرفات”،  يا�رش  لـ“موؤ�ص�صة 

على قر�ر ف�صله من مركزية وع�صوية حركة فتح. و�أبرز �لقدوة وثيقة موّقعة من مدير عام 

85
�ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني رمزي خوري، حول وقف �لدعم.

�أنه لن يكون هناك �أي تر�جع  �أبو ردينة  �أكد �ملتحدث با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل   •

عن قر�ر �إجر�ء �النتخابات �لعامة، الأنها ��صتحقاق ديوقر�طي و�صعبي، م�صدد�ً على موقف 

قو�عد  على  �لرئا�صية،  للمر��صيم  وفقاً  �إجر�ئها  ب�رشورة  و�لقيادة  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص 

 
86

و��صحة و�صليمة.

ك�صفت �لقيادية يف حركة حما�ص هدى نعيم، �ملنتخبة يف �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة موؤخر�ً، يف   •

�حلركة،  د�خل  كافة،  �النتخابية  �لعملية  مر�حل  يف  �صاركت  �ملر�أة  �أن  �صفا،  وكالة  مع  حو�ر 

�أو تدخالت، و��صتطاعت  �أي �صغوطات  و�أجو�ء ديوقر�طية ونزيهة، دون  تامة  “ب�صفافية 
 
87

بع�ص �لن�صاء �أن ُيناف�صن على من�صب رئي�ص �حلركة”.

�الأ�صطول  �صفن  �أن  �الأمريكية   The National Interest �إنرت�صت  نا�صيونال  جملة  ك�صفت   •

�لع�صكرية  �ملهام  من  �لعديد  با�رشت  �أنها  �إىل  م�صرية  للحرب،  ت�صتعد  �الإ�رش�ئيلي  �حلربي 

�لفريدة خالل �ل�صهر �جلاري، مب�صاركة دول �أخرى بع�صها ي�صارك الأول مرة يف تدريبات 

ع�صكرية مع �ل�صفن �الإ�رش�ئيلية. ولفتت �ملجلة �لنظر �إىل �أن �صفن �لبحرية �الإ�رش�ئيلية نّفذت 

88
�لعديد من �ملهام هذ� �ل�صهر، بع�صها مع �أفرع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �الأخرى.

�إن دعو�ت �صدرت من �أجل تهدئة �ل�صاحة  �أمري بوخبوط  قال �ملحلل �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي   •

�لبحرية يف مو�جهة �إير�ن. و�أ�صاف بوخبوط، يف تقريره على موقع و�ال �لعبي، �أن “رئي�ص 

�أفيف كوخايف يوؤيد نهجاً ي�صعى لتهدئة �لتوتر�ت �لتي قد تتدهور”. و�أ�صار �خلبري  �الأركان 

الأجهزة �ملتوفرة  “�ملعلومات  �أن  �إىل   Ronni Daniel د�نييل  روين  �الإ�رش�ئيلي   �لع�صكري 

حركة  �إىل  �الأ�صلحة  لنقل  طرق  عدة  على  عرثت  �إير�ن  �أن  عن  تتحدث  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن 
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و�صيناء، �ل�صود�ن،  بني  �ل�صحر�وية  �لطرق  على  �أو  �لطائر�ت  يف  �صو�ء  �هلل،  وحزب   حما�ص 

89
وقطاع غزة”.

مهدد  منزل  �ألف   20 هناك  �إن  �لروي�صي  �أحمد  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  ديو�ن  م�صت�صار  قال   •

بالهدم، يطبق عليها �الحتالل جملة من �لقو�نني �لتي ت�صتهدف �لوجود �لفل�صطيني بالقد�ص 

متنحها  �لتي  �لبناء  رخ�ص  “ن�صبة  �أن  �لروي�صي  و�أو�صح  و�لبناء”.  “�لتنظيم  قانون  ومنها 

هناك  �أن  �لروي�صي  ذكر  �أخرى  جهة  ومن   .”%12 تتعدى  ال  للمقد�صيني  �الحتالل  �صلطات 

140 �ألف مقد�صي يعي�صون خارج ما ي�صمى بـ“حدود بلدية �لقد�ص”، و�صط تخوفات من �إلغاء 

90
�إقامتهم يف �ملدينة.

�أعلن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن �إطالق خط طري�ن بني تل �أبيب و�أبو ظبي �بتد�ًء من 2021/4/6،   •

بو�قع رحلتني �أ�صبوعياً. و�أكدت �رشكة طري�ن �الحتاد ما �أعلنه �الحتالل، وقالت يف بيان لها، 

�إنها �أعادت جدولة �لرحلة �الأوىل �إىل تل �أبيب يف 2021/4/6، بو�قع رحلتني �أ�صبوعياً على منت 

91
.Boeing 787–9 طائرة من طر�ز بوينغ 787-9 �أو

�أكد �لكاتب �ل�صيا�صي عكيفا �إلد�ر، يف مقال ن�رشه يف �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية، �أن رئي�ص   •

�لوزر�ء بنيامني نتنياهو يظهر لناخبيه �أنه “لن ينعه �أي رئي�ص �أمريكي من تنفيذ خطة �ل�صّم 

92
بال�صفة �لغربية، �أو فر�ص نظام ف�صل عن�رشي فيها”.

الثالثاء، 2021/3/16

بنتائج  “�اللتز�م  �لعامة  �لفل�صطينية  �النتخابات  يف  �مل�صاركة  و�لف�صائل  �الأحز�ب  تعهدت   •

�ملركزية �النتخابات  جلنة  عن  �ل�صادرة  و�لر�صمية  �لنهائية  �لت�رشيعية   �النتخابات 

خالل  وقعته،  �لذي  �ل�رشف،  ميثاق  يف  و�أكدت  �ملخت�صة”.  �النتخابات  ق�صايا  حمكمة  و/�أو 

�ل�صادرة عن حمكمة  �لقر�ر�ت  “�اللتز�م باحرت�م وتنفيذ  �لقاهرة، على  م�صاركتها يف حو�ر 

ح�صلت  مادة   25 من  وثيقة  يف  ذلك  جاء  بذلك”.  �ملكلفة  �جلهة  بو�صفها  �النتخابات  ق�صايا 

93
عليها “�الأيام”.

�ملرتقبة  �لفل�صطينية  �لعامة  �ملو�زنة  �إن  �أجمد غامن  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  �أمني عام جمل�ص  قال   •

عن  ناجت  �ملذكور  �لعجز  �أن  غامن  و�أ�صاف  دوالر.  مليار   1.2 بـ  عجز�ً  تو�جه   ،2021 للعام 

94
�لتوقعات �حلكومية مل�صتوى �الإير�د�ت �حلكومية و�لنفقات �ملتوقعة لعام 2021.
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�حلركة  �إن  �حلية  خليل  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  قال   •

جاهزة  �أنها  مبيناً  �أحد�ً،  ت�صتثني  ال  �صيا�صي  طيف  �أو�صع  من  �ملوحدة  �لقائمة  خيار  تف�صل 

�أياً كانت.  �إىل �النتخابات، و�صتتقبل �لنتائج  �أن �حلركة ذ�هبة  لكل �خليار�ت. و�أ�صاف �حلية 

وبنّي �حلية �أن حما�ص ال ت�صع �أي فيتو على �أي �صخ�صية وطنية يتّم �التفاق عليها للرت�صح 

حما�ص  ��صتعد�د  بدوره،  �لبدويل  �صالح  �حلركة  يف  �لقيادي  و�أكد  �لرئا�صية.  لالنتخابات 

خو�ص �النتخابات بقائمة م�صرتكة مع حركة فتح، �رشط �أال تكون تلك �لقائمة حم�صورة بني 

حركتي فتح وحما�ص، و�أن تكون قائمة وطنية. و�صدد �لبدويل على موقف حما�ص �لر�ف�ص 

تكون  ولن  مل  وحما�ص  �صخ�صية،  هناك  “�خلالفات  �إن  بقوله،  د�خلي  فتحاوي  خالف  الأي 

95
جزء�ً من �أي خالفات فتحاوية د�خلية”.

لل�صو�ريخ،  �مل�صادة  �حلديدية  �لقبة  منظومة  تطوير  عن  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت   •
96

ق�صرية ومتو�صطة �ملدى، ما يوؤهلها العرت��ص �لر�صقات �ل�صاروخية و�لطائر�ت �ملُ�صرية.

Abraham Initiatives” نتائج در��صة ر�صدت خاللها  “مبادر�ت �إبر�هيم  ن�رشت موؤ�ص�صة   •

�لن�صاطات �لبملانية للنو�ب �لعرب يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي. ووجدت �لدر��صة ما ال �أقل عن 

97
97% من هذه �لن�صاطات ترتبط بالق�صايا �ليومية للمو�طنني.

��صتعد�د   Mohammad Javad Zarif ظريف  جو�د  حممد  �الإير�ين  �خلارجية  وزير  �أبدى   •

�ملنطقة.  يف  �لتنمية  ودعم  �الإقليميني  و�الأمن  �ل�صالم  تعزيز  �إىل  تهدف  بخطوة  للقيام  بالده 

و�أ�صاف ظريف �أن �إير�ن العب �أ�صا�صي وم�صوؤول يف ما يخ�ص �أمن و�صالم �ملنطقة، و�صتبقى 

كذلك، و�أنها م�صتعدة للحو�ر ب�صكل كامل، م�صدد�ً على �أن دول �ملنطقة قادرة على �لتعاي�ص 

مع بع�صها بع�صاً ب�صالم، ويكنها حّل م�صكالتها عب �ملنطق و�حلو�ر و�لديبلوما�صية، وفق 

98
تعبريه.

وقّعت �صلطة �لت�صجيل لدى �صوق �أبو ظبي �لعاملي �تفاقية تعاون مع �أمانة �صجل �ل�رشكات   •

�ل�صلطتني  كلتي  بني  �لتجارية  �لفر�ص  ت�صهيل  بهدف  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�رشكات  �صلطة  لدى 

99
�لق�صائيتني، وتعزيز �إجر�ء�ت �لت�صجيل �خلا�صة بهما.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص باأن “�إ�رش�ئيل” م�صتعدة للتعامل مع �أي �صيناريو   •

�جلي�ص  قوة  �للبناين  �جلانب  يختب  �أال  �ملحبّذ  من  �إنه  جانت�ص  وقال  �ل�صمالية.  �جلبهة  يف 

�الإ�رش�ئيلي، مو�صحاً �أنه �إذ� ما �ندلعت حرب �أو معركة فاإن �أ�رش�ر�ً �صتلحق بالطرفني، غري 

100
�أن �خل�صائر �لتي �صيتكبدها لبنان �صتكون فادحة �إىل درجة كبرية.
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االأربعاء، 2021/3/17

بينهم  �لفل�صطينيني،  �مل�صوؤولني  من  وعدد�ً  �أنه،  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد   •

�الأمريكية  �الإد�رة  مع  �ت�صاالت  �أجَرو�  �ل�صيخ،  ح�صني  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص 

�جلديدة برئا�صة جو بايدن. و�أو�صح ��صتية �أن هذه �الت�صاالت “تقوم على �صيء و�حد: نريد 

من �الإد�رة �الأمريكية �أن تنّفذ تعهد�تها باإعادة �فتتاح �لقن�صلية �الأمريكية يف �لقد�ص �ل�رشقية، 

و�إعادة فتح مكتب منظمة �لتحرير يف و��صنطن، و��صتئناف �مل�صاعد�ت، مبا يف ذلك لالأونرو� 

101
وم�صت�صفيات �لقد�ص”.

�ختتمت �لف�صائل �لفل�صطينية جل�صات �حلو�ر �لوطني �ملنعقدة يف �لعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة.   •

وبح�صب �لبيان �خلتامي، وّقعت �لف�صائل على ميثاق �رشف �أكدو� خالله حر�صهم على �صري 

�لعملية �النتخابية يف كافة مر�حلها ب�صفافية ونز�هة، و�أكدو� على وحدة �الأر��صي �لفل�صطينية 

قانونياً و�صيا�صياً، وعلى �رشورة �أن جترى �النتخابات �لقادمة يف �ل�صفة �لغربية، مبا فيها 

�لقد�ص، وقطاع غزة، و�لت�صدي الأي �إجر�ء�ت قد تعيق �إجر�ءها خ�صو�صاً يف �لقد�ص، وعلى 

�الأمناء  لبيان  وفقاً  وتفعيلها  �ل�صاملة،  �ل�صعبية  للمقاومة  �ملوحدة  �لقيادة  ت�صكيل  ��صتكمال 

102
�لعاّمني يف �أيلول/ �صبتمب 2020.

�أرجاأ رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو زيارته �إىل �الإمار�ت، �لتي كان من �ملقرر   •

�إجر�وؤها يف 2021/3/18، يف ظّل ت�رشيح وزير �لدولة �الإمار�تي �ل�صابق لل�صوؤون �خلارجية 

�أنور قرقا�ص، و�لذي يفيد باأن بالده ال تنوي �لتدخل يف �النتخابات �الإ�رش�ئيلية، بح�صب ما 

103
�أوردت �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية.

قدّر وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني �أن �لدول �الأربعة �لقريبة من �إبر�م “�تفاقيات   •

�ل�صعودية،  �أ�صار بنيامني نتنياهو لهذ� �ملو�صوع، هي:  �أن  “�إ�رش�ئيل”، قد �صبق  �صالم” مع 

104
و�صلطنة عُمان، وقطر و�لنيجر.

�لتي تن�رشها على �حلدود مع  �لقبة �حلديدية،  �لن�صخة �جلديدة من  “�إ�رش�ئيل” عن  ك�صفت   •

�عرت��ص �صو�ريخ  قادرًة على  باتت  �لفل�صطينية يف غزة ولبنان و�صورية، و�لتي  �الأر��صي 

105
وطائر�ت دون طيار ب�صكل “متز�من”.

�إ�رش�ئيلية  حمكمة  من  طلبت  �لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  �أن  �لعبية  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت   •

جتديد �أو�مر �لهدم الأكرث من 100 مبنى يف منطقة �لب�صتان د�خل حي �صلو�ن، و�لتي يقطنها 
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نحو 1,550 فل�صطينياً، معظمهم �أطفال. ويهدف خمطط �لبلدية �إىل تنفيذ م�رشوع ��صتيطاين 

مكان هذه �ملباين �لفل�صطينية، و�إقامة ما ي�صمى “متنزه حديقة �مللك”، �لذي �أعلن عنه رئي�ص 

106
بلدية �لقد�ص �ل�صابق نري بركات Nir Barkat يف �صنة 2010.

�أفادت م�صادر �إ�رش�ئيلية �أن هيئة مكافحة تبيي�ص �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب، �لتابعة لوز�رة   •

�الإمار�ت  لدولة  �ملالية  �ملعلومات  وحدة  مع  تفاهم  مذكرة  على  وقّعت  �الإ�رش�ئيلي،  �لق�صاء 

�ملعلومات  تبادل  دفع  �إىل  تهدف   ،UAE Financial Intelligence Unit (UAE FIU)

لتح�صني  �لعامل،  دول  باقي  وبني  بينهما  �لتعاون  وتقوية  �لهيئتني،  كال  بني  �ال�صتخبار�تية 

107
�لكفاح �مل�صرتك لتبي�ص �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب.

ك�صفت �صحيفة ذ� نا�صيونال The National، �لتي ت�صدر يف �أبو ظبي، مذكرة د�خلية لالإد�رة   •

�الأمريكية، تك�صف تطلعها �إىل �إعادة �لعالقات مع �لفل�صطينيني بخطة تت�صمن 15 مليون دوالر 

وتو�صي  تر�مب،  �إد�رة  مو�قف  من  �لعديد  عن  و�لرت�جع  كورونا،  وباء  ملو�جهة  م�صاعد�ت 

مذكرة �إد�رة بايدن بالتعبري عن �ملبادئ �الأمريكية لتحقيق “�ل�صالم” �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني 

�ملتفق  و�التفاقيات  �الأر��صي،  تبادل  مع   1967 خطوط  �أ�صا�ص  “على  �لدولتني،  حّل  �إطار  يف 

108
عليها حول �الأمن و�لالجئني”.

اخلمي�س، 2021/3/18

�أحرونوت �لنقاب عن خمطط ��صتيطاين الإقامة �صكة قطار خفيف  ك�صفت �صحيفة يديعوت   •
109

يربط �مل�صتعمر�ت �ليهودية يف �صمال �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، مبدينة تل �أبيب.

حتقيقها  نطاق  بالتف�صيل،  تو�صح  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  من  ر�صالة  “�إ�رش�ئيل”  تلقت   •

�أمهلت  �إن �ملحكمة  13 �لعبية  �أن تطلقه ب�صاأن �حلالة يف فل�صطني. وقالت �لقناة  �لذي قررت 

“�إ�رش�ئيل” 30 يوماً، للرّد على ر�صالتها. لكن “�إ�رش�ئيل” مل تعلن ر�صمياً عن تلقيها �لر�صالة، 
110

كما مل توؤكد �ملحكمة �جلنائية �لدولية �أنها وجهتها بالفعل.

من  �لقدوة  نا�رش  باإقالة  ر�صمياً،  قر�رً�  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر   •

رئا�صة جمل�ص �إد�رة “موؤ�ص�صة يا�رش عرفات” وع�صوية جمل�ص �أمنائها، وعنيَّ ع�صو جمل�ص 

111
�إد�رة �ملوؤ�ص�صة، �مل�صت�صار علي مهنا، قائماً باأعمال رئي�ص جمل�ص �الإد�رة، ملدة ثالثة �صهور.

�لفل�صطينية”.  “�لوقائع  �لر�صمية  �جلريدة  من   177 �لعدد  و�لت�رشيع  �لفتوى  ديو�ن  �أ�صدر   •

وت�صمن �لعدد �لقر�ر بقانون رقم )8( ل�صنة 2021، ب�صاأن �لق�صاء �ل�رشعي، و�لذي مبوجبه 
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ملجل�ص  رئي�صاً  �لهبا�ص،  حممود  �لدينية  لل�صوؤون  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  م�صت�صار  ي�صبح 

112
�لق�صاء �ل�رشعي، وبدرجة رئي�ص �ملحكمة �لعليا �ل�رشعية.

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �أن حكومته تلقت منحة مبقد�ر 50 مليون دوالر   •
113

من �صناديق عربية و�إ�صالمية تخ�ص�ص الأغر��ص تنموية.

�الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  �لتابعة   )Ghost Unit �الأ�صباح  )وحدة  �الأبعاد  �ملتعددة  �لوحدة  �أنهت   •

كافة  �صملت  �حلية؛  بالذخرية  مناور�ت  �صملت  �أ�صابيع،  ثالثة  ��صتمر  متريناً  �الأ�صبوع،  هذ� 

ت�صكيالتها يف مرتفعات �جلوالن و�حلدود �للبنانية، وحتوي �لوحدة على قدر�ت متقدمة من 

114
جميع �أذرع �جلي�ص “جو�ً، بر�ً، وبحر�ً، باالإ�صافة �إىل جانب �ملجال �الإلكرتوين”.

�التفاقية  �إر�صال  �الأردنية  �حلكومة  �ملحتلة  �لقد�ص  �رشقي  يف  جرّ�ح  �ل�صيخ  حي  �أهايل  طالب   •

�لتي ح�صلت بني �لـ 28 عائلة يف �حلي و�حلكومة �الأردنية، يف �صنة 1956، و�لتي من �ملفرت�ص 

�أن تكون كفيلة مبنعهم من �إخالء �حلي ل�صالح �الحتالل و�جلمعيات �ال�صتيطانية. و�أو�صح 

من  �خلطيب،  عز�م  �ل�صيخ  �الأق�صى  �مل�صجد  و�صوؤون  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة  عام  مدير 

جهته، �أن �حلكومة �الأردنية، وبح�صب ما �أكدت �خلارجية �لفل�صطينية، �صلّمت �ل�صلطة جميع 

115
�لوثائق �لتي لديها.

من �أكرث  من  موّقعة  ر�صالة  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف  �لفل�صطينية  �جلالية  بعثت   • 

60 موؤ�ص�صة �أمريكية، وفل�صطينية، ودينية تطالب �إد�رة �لرئي�ص جو بايدن وحتثها على تنفيذ 

116
وعودها �لتي تعهدت بها منذ �حلملة �النتخابية.

اجلمعة، 2021/3/19

�أ�صدر ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص ح�صام بدر�ن بياناً �صحفياً ب�صاأن ما يتد�ول عن   •

ثنائية “�لقائمة �لوطنية” بني حركة حما�ص وحركة فتح. وقال بدر�ن �إن حركة حما�ص تدعو 

�إىل “قائمة وطنية عري�صة ت�صّم طيفاً و��صعاً من �أبناء �صعبنا وف�صائله، ومبا يخدم م�صلحة 

�صعبنا و�إعادة حلمته، و�إعادة �العتبار للم�رشوع �لوطني مب�صاركة �لكل �لفل�صطيني”، مبيناً 

�لوطنية  �لتحالفات  يخ�ص  فيما  ر�أي  �صاحب  لكل  مفتوحة  وقلوبنا  وعقولنا  “�أبو�بنا  باأن 

117
لالنتخابات”.

�ل�صاباك  رئي�ص  بني  �ملا�صي  �الأ�صبوع  بد�ية  عُقد  لقاء  فحوى  عن  �لعبية   12 �لقناة  ك�صفت   •

حّذر  �ل�صاباك  رئي�ص  �إن  وقالت  عبا�ص.  حممود  �ل�صلطة  ورئي�ص  �أرغمان  ند�ف  �الإ�رش�ئيلي 
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على  �صيطرتها  من  �خل�صية  وبالتايل  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  حما�ص  �إ�رش�ك  من  عبا�ص 

بعد  وحدة  حكومة  يف  �حلركة  �إ�رش�ك  حول  �لفل�صطيني  �لتو�فق  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صلطة، 

118
�النتخابات، و�أخري�ً �جلهود �لفل�صطينية ملحاكمة “�إ�رش�ئيل” يف حمكمة �جلنايات �لدولية.

بخ�صارة �ملتو�صط  �الأبي�ص  �لبحر  يف  �الإير�نية  �ل�صفن  على  �الإ�رش�ئيلية  �لهجمات  ت�صببت   • 

حزب �هلل �للبناين ما يقرب من مليار دوالر على مدى �ل�صنو�ت �لثالث �ملا�صية، وفقاً لتقرير 

ع�رش�ت  نفذت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �ل�صحيفة  و�أ�صافت  �الإ�رش�ئيلية.  معاريف  �صحيفة  ن�رشته 

�لهجمات على �ل�صفن �الإير�نية يف �أنحاء �ل�رشق �الأو�صط خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية، م�صرية �إىل 

�أن �لتحقيق �لذي �أجرته �صحيفة وول �صرتيت جورنال The Wall Street Journal �الأمريكية 

�إىل �صورية ك�صف جزء�ً  �لنفط  تنقل  �لتي  �الإير�نية  �ل�صفن  �الإ�رش�ئيلية �صدّ  �لهجمات  ب�صاأن 

من �حلقيقة. و�أكد تقرير معاريف �أن �لعمليات �لبحرية �الإ�رش�ئيلية �صدّ �إير�ن خالل �لفرتة 

119
�ملا�صية كانت “�أعمق و�أكرث �صموالً” مما مّت �لك�صف عنه.

ر�ف�صة  م�صرية  �الحتالل  قو�ت  قمع  خالل  حناي�صة،  يو�صف  عاطف  �ملو�طن  ��صت�صهد   •
120

لال�صتيطان يف قرية بيت دجن، �رشق نابل�ص.

ال�صبت، 2021/3/20

�أبلغت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �لف�صائل �لتي طرحت عليها �مل�صاركة يف �النتخابات   •
121

�لت�رشيعية �لقادمة يف قائمة م�صرتكة ت�صّم فتح وحما�ص، عدم مو�فقتها على هذ� �لطرح.

�أعلن م�صوؤول �إ�رش�ئيلي كبري عن در��صة م�صاريع �صخمة بني تل �أبيب و�أبو ظبي، بينها �إن�صاء   •

خط �صكة حديد يربط �الإمار�ت مبيناء حيفا. وذكر رئي�ص �ملجل�ص �القت�صادي يف ديو�ن رئي�ص 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية �آيف �صمحون Avi Simhon، يف حو�ر مع �صحيفة معاريف �لعبية، �أن 

�مل�صاريع تركز على �لبنى �لتحتية �لكبرية ذ�ت �لطابع �ال�صرت�تيجي، م�صري�ً �إىل �أن خط �صكة 

122
�حلديد من �ملفرت�ص �أن ير يف كل من �الأردن و�ل�صعودية.

االأحد، 2021/3/21

متنح  �لتي  �لبطاقة  ب�صحب  قامت  �الحتالل  �صلطات  �أن  �لفل�صطينية  �خلارجية  وز�رة  �أكدت   •

لل�صخ�صيات �ملهمة )يف �آي بي V I P( من �لوزير ريا�ص �ملالكي. وقال رئي�ص ديو�ن �لوزير، 

�إىل  �ملالكي  عودة  عرقلة  �إىل  عمدت  �الحتالل  �صلطات  �إن  �لديك،  �أحمد  �ل�صيا�صي  �مل�صت�صار 
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توجه  �إثر  على  بي،  �آي  يف  �لـ  بطاقة  و�صحبت  به،  �خلا�ص  �لتن�صيق  باإلغاء  وقامت  فل�صطني، 

123
فل�صطني ملحكمة �جلنايات �لدولية.

قو�ئم  ثالث  �أن  كحيل  ه�صام  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  للجنة  �لتنفيذي  �ملدير  �أعلن   •

تقدمت للت�صجيل يف �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية، يف �أول �أيام �لرت�صح، يف �ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة. ومثلت قائمة �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، �أوىل �لقو�ئم �حلزبية �لتي 

ت�صجل يف �النتخابات. �أما �لقائمة �لثانية �ملر�صحة، فهي قائمة “فل�صطني للجميع” ويرت�أ�صها 

وزير �الأ�صغال �ل�صابق مفيد �حل�صاينة، وي�صارك فيها 27 �صخ�صاً. وتر�أ�ص من�صور �صالمة 

124
من طولكرم �لقائمة �لثالثة حتت ��صم “كر�متي”.

�لتابعة جلي�ص �الحتالل، تق�صي ببيع  �ملدنية  �الإد�رة  �تفاقية مع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وقّعت   •

مليون   280 بقيمة  �الحتالل،  ل�صلطات  للبناء  �صة  �ملُخ�صَّ “�حل�صمة”  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

ذلك.  حول  ت�رشيح  �أّي  ت�صدر  مل  �ل�صلطة  �أن  علماً  �ل�صنة،  يف  دوالر(  مليون   84.7( �صيكل 

�ملبلغ  هذ�  �أن  �ملدنية  �الإد�رة  يف  �ملعابر  �صلطة  رئي�ص  عن  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ونقلت 

�صينمو خالل �ل�صنو�ت �ملقبلة لي�صل �إىل 375 مليون �صيكل )113.4 مليون دوالر( يف �ل�صنة، 

125
كما ُيتوقع �أن ي�صل �صنة 2025 �إىل نحو مليار �صيكل )302.4 مليون دوالر(.

ذكر موقع و�ال �لعبي �أن �الت�صاالت غري �ملبا�رشة بني حركة حما�ص و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

وذكرت  �لتوقف.  من  �أ�صهر  بعد  �الأخرية،  �الأ�صابيع  يف  جتّددت  �أ�رشى  تبادل  �صفقة  لبحث 

م�صادر �أمنية للموقع �أن حما�ص ت�رّش على �الإفر�ج عن “�أ�رشى على �أيديهم �لدماء”، على حّد 

126
تعبريها.

�أكد �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح �للو�ء جبيل �لرجوب �أنه مل يتّم �لت�صاور مع حركة   •
127

حما�ص حول ت�صكيل قائمة م�صرتكة، و�أن حركة فتح �صتخو�ص �النتخابات ب�صكل منفرد.

�جلي�ص  الإذ�عة  بها  �أدىل  ت�رشيحات  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�الإ�رش�ئيلي: “�صن�صرّي رحالت مبا�رشة لنقل �حلجاج �مل�صلمني �الإ�رش�ئيليني من تل �أبيب �إىل 

128
مكة”، دون تفا�صيل.

حكومة  يف  �مل�صاركة  بعدم  فيها  تعّهد  وثيقة  على  بينيت  نفتايل  “يينا”  حزب  رئي�ص  وقّع   •

يتزعمها رئي�ص حزب ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل( Yesh Atid يائري البيد Yair Lapid. ومّت 

�لتابعة  �ليمينية  �لعبية   20 قناة  مع  �لهو�ء،  على  مبا�رش  لقاء  خالل  �لوثيقة  على  �لتوقيع 

129
للم�صتوطنني. وو�صف بينيت البيد باأنه ي�صاري، و�أنه هو )�أي بينيت( ييني.
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�أن زو�رق  �لزر�عي،  �لعمل  �لفل�صطينيني يف �حتاد جلان  �ل�صيادين  �أعلن زكريا بكر، من�صق   •

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي قتلت 13 �صياد�ً د�خل �لبحر يف �أثناء مز�ولة عملهم منذ �صنة 2006، عد� 

عن �إ�صابة نحو 200 �آخرين، جزء منهم �أ�صيبو� باإعاقات د�ئمة خلفتها �لقذ�ئف �ل�صاروخية 

وقام �صياد،   700 من  يقرب  ما  �عتقل  �الحتالل  �أن  �إىل  بكر  �أ�صار  كما  �لنارية.   و�الأعرية 

�لفرتة  خالل  �أ�صدود،  ميناء  يف  �أخرى   170 وم�صادرة  �لبحر،  د�خل  قارب   185 بتدمري 

130
نف�صها.

االإثنني، 2021/3/22

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، رد�ً على �صوؤ�ل حول �ل�صالم مع �لفل�صطينيني،   •

�إىل موقع بانيت panet �الإخباري �لعربي: “�أعتقد �أن هذ� �صيتحقق ولكن ب�صكل عك�صي، من 

خالل �تفاقيات �ل�صالم مع �لدول �لعربية �أوالً”. وقال نتنياهو رد�ً على �صوؤ�ل عما �إذ� ما كان 

يقبل قيام دولة فل�صطينية �إىل جانب “�إ�رش�ئيل”: “لي�ص وفقاً للمفهوم �ملتطرف �لذي يتطرق 

له �لنا�ص )قيام دولة فل�صطينية كاملة �ل�صيادة(، الأن �ل�صيطرة �الأمنية يجب �أن تبقى يف �أيدينا، 

131
و�إال ف�صنح�صل على حما�ص”.

�رتفعت  �ملقا�صة  �أمو�ل  على  �الإ�رش�ئيلية  �خل�صومات  �أن  ��صتية  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

لت�صبح �الأ�رشى،  برو�تب  متعلقة  كانت  دوالر(  مليون   12.4 )نحو  �صيكل  مليون   41  من 

52 مليون �صيكل )نحو 15.7 مليون دوالر( �صهرياً، بعد �إ�صافة رو�تب �ل�صهد�ء و�جلرحى. 

و�أعرب ��صتية عن �أمله بعودة �مل�صاعد�ت �لعربية و�لدولية مبا فيها �الأمريكية، ملو�جهة �لعجز 

132
يف مو�زنة �لعام 2021 و�لذي ي�صل �إىل 1.2 مليار دوالر.

�لتاأكيد  يا�صني،  �أحمد  �ملوؤ�ص�ص  �ل�صيخ  ال�صت�صهاد   17 �لـ  �لذكرى  يف  حما�ص،  حركة  جددت   •

فل�صطني  �أر�ص  من  تر�ب  ذرة  عن  تنازل  وال  معه،  �صلح  وال  باالحتالل،  �عرت�ف  �أال  على 

�لالجئني حّق مقد�ص، ال مقاي�صة وال م�صاومة عليه،  �أن عودة  ومقد�صاتها. وبيّنت �حلركة 

133
و�ملقاومة م�صتمرة حتى يعود �لالجئون جميعاً �إىل ديارهم و�أوطانهم �لتي هجرو� منها.

�صل�صلة  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  موؤخر�ً،  �الإ�رش�ئيلية،  �جلوية  �ل�صناعات  �أكملت   •

و�لذي   ،”Barak ER �آر  �إي  “بار�ك  �مل�صمى  �جلوي  �لدفاع  نظام  على  ناجحة  جتارب 

�لبالي�صتية  �ل�صو�ريخ  �عرت��ص  ذلك  يف  مبا  �لتهديد�ت  من  و��صعة  جمموعة  ملو�جهة  يهدف 

134
.ballistic
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�أعلنت �رشكة م�رش للطري�ن �أنها تدر�ص بدء ت�صيري رحالت جوية �إىل تل �أبيب. جاء �الإعالن   •

قمة  خالل  زكريا،  ر�صدي  للطري�ن  مل�رش  �لقاب�صة  �ل�رشكة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  ل�صان  على 

135
�لعرب للطري�ن، �لتي �نطلقت يف �إمارة ر�أ�ص �خليمة يف �الإمار�ت.

�لعاملني  �ملغاربة و�الإ�رش�ئيليني  �الأعمال  ��صرت�تيجية بني رجال  �تفاقية �رش�كة  �ملغرب  وقّع   •

�ملجال  وتطوير  و�لتجارية”،  �القت�صادية  �لعالقات  “تعزيز  بهدف  �خلا�ص،  بالقطاع 

�لتكنولوجي بني �ملغرب و“�إ�رش�ئيل”. و�تفق �جلانبان على “�إن�صاء جمل�ص �أعمال ثنائي من 

136
�أجل تعزيز �لتعاون بني �لقطاع �خلا�ص يف �لبلدين”.

الثالثاء، 2021/3/23

�إثر  �لفل�صطيني،  �لبيد  مكاتب  عب  �الأ�رشى  مرتبات  �رشف  �لفل�صطينية  �حلكومة  قررت   •

�إغالق �لبنوك �لعاملة يف فل�صطني حل�صابات �الأ�رشى و�الأ�رشى �ملحررين، و�إجر�ء�ت حلقت 

بح�صابات �أهايل �ل�صهد�ء و�جلرحى، ب�صبب �أمر ع�صكري �إ�رش�ئيلي يحظر على �لبنوك �لتعامل 

137
مع تلك �ملرتبات.

دعت �للجنة �لرباعية �لدولية، يف بيان لها عقب �جتماع لها، �إىل ��صتئناف “مفاو�صات هادفة”   •

�أحادية  �أعمال  عن  �لطرفني  �متناع  �رشورة  على  و�صددت  و�لفل�صطينيني،  “�إ�رش�ئيل”  بني 

138
تعرقل حتقيق حّل �لدولتني.

قال وزير �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي �إن �جلهود �لديبلوما�صية م�صتمرة   •

�لتابع  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  �إقر�ر  بعد  وذلك  وحما�صبتها،  “�إ�رش�ئيل”  م�صاءلة  تتمّ  حتى 

لالأمم �ملتحدة “قر�ر فل�صطني حول حالة حقوق �الإن�صان و�صمان �مل�صاءلة”. و�أ�صاف �ملالكي، 

32 دولة من �أع�صاء جمل�ص حقوق �الإن�صان يف جنيف �صّوتت �ليوم مل�صلحة  �أن  يف بيان له، 

139
�لقر�ر �لفل�صطيني.

و�أنها  �ملقبلة،  لالنتخابات  ��صتعد�د�تها  يف  كبري�ً  �صوطاً  قطعت  �أنها  على  حما�ص  حركة  �أكدت   •

�ملجل�ص  �نتخابات  خلو�ص  و�عتمادهم  مر�صحيها  الختيار  �لد�خلية  م�صاور�تها  �صتو��صل 

140
�لت�رشيعي، مبختلف �أ�صكال �مل�صاركة �صو�ء �لقائمة �لوطنية �ملوحدة �أم �ملنفردة.

وثّق �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان �صهاد�ت �صادمة النتهاكات خطرية �صّد �أكرث   •

منذ  تع�صفياً  �حتجازهم  ت�صمل  �ل�صعودية،  �ل�صجون  يف  معتقلني  و�أردنياً،  فل�صطينياً   60 من 

141
مطلع �صنة 2019، وتعر�صهم للتعذيب �جل�صدي، و�لعزل، و�الإهمال �لطبي �ملتعمد.
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�أعلنت “�إ�رش�ئيل” و�لبحرين عن �تفاق تعاون يف �ملجال �لطبي بينهما من خالل �أكب �ملجمعات   •

�لطبية. وبح�صب قناة ري�صت كان Reshet kan �الإ�رش�ئيلية، ي�صمل �التفاق تبادل �لتعاون يف 

142
�ملجاالت �لطبية، �إىل جانب ما يتعلق بالبحوث، و�البتكار، و�لتدريبات من طو�قم م�صرتكة.

�الإثنني  يوم  تويف  �لذي  عاماً(،   85( حجازي  بكر  حممود  �ملنا�صل  �لفل�صطينيون  �صيّع   •

�إليه  وجهت  من  و�أول  �ملعا�رشة،  �لفل�صطينية  �لثورة  يف  �أ�صري  �أول  ُيعّد  و�لذي   ،2021/3/22

ورفاقه  نّفذ  �أن  بعد   ،1965 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �عتقل  و�لذي  فتح،  حلركة  �النتماء  تهمة 

حكماً  بحّقه  “�إ�رش�ئيل”  و�أ�صدرت  �ملحتلة،  جبين  بيت  بلدة  من  بالقرب  فد�ئية،  عملية 

من  �أعو�م  �صتة  بعد  لالأ�رشى  تبادل  عملية  يف  نال �حلرية  لكنه  باالإعد�م، وحاولت ت�صفيته، 

عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �لر�صمية  �لت�صييع  مر��صم  يف  و�صارك  �عتقاله. 

143
ورئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية، وعدد من �مل�صوؤولني و�ل�صخ�صيات.

االأربعاء، 2021/3/24

ك�صف وزير �خلارجية �ل�صيني و�نغ يي Wang Yi �أن بالده �صتوّجه دعو�ت �إىل �صخ�صيات   •

حّل  لتحقيق  �ل�صيني  �لوزير  ودعا  �ل�صني.  يف  حو�ر  �إجر�ء  �أجل  من  و�إ�رش�ئيلية  فل�صطينية 

نقاط  خم�ص  من  مبادرة  عن  �لعربية  لتلفزيون  و�نغ  وك�صف  �لفل�صطينية.  للق�صية  �لدولتني 

144
الأمن منطقة �ل�رشق �الأو�صط و��صتقر�رها.

�صنّت �لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية �صل�صلة غار�ت على مو�قع �ملقاومة يف مدينة غزة، دون   •
145

�الإبالغ عن وقوع �إ�صابات.

لقر�ري  باالأغلبية،  �ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  يف  �الأع�صاء   �لدول  �صوّتت   •

46 �ملنعقدة حالياً يف جنيف، على قر�ر �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية  �لـ  دولة فل�صطني يف دورتها 

يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، بـ 36 دولة ل�صالح �لقر�ر، 

وكذلك  �ملار�صال؛  وجزر  �ملتحدة،  و�ململكة  �لت�صيك،  وهي  �صدّ،  دول  و3  دول،   8 و�متناع 

على قر�ر حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير م�صريه، حيث �صوتت 42 دولة ل�صالح �لقر�ر، 

و�متناع دولتني، و3 دول �صدّ، وهي �لت�صيك، و�ململكة �ملتحدة، وجزر �ملار�صال، وذلك حتت 

مبا   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �الإن�صان  حقوق  بحالة  �خلا�ص  �ل�صابع  �لبند 

146
فيها �رشقي �لقد�ص.

)نحو �إ�صرتليني  جنيه  مليون   12.6 بقيمة  �إ�صايف  تبع  تقدمي  عن  �ملتحدة  �ململكة  �أعلنت   • 

17.4 مليون دوالر( ل�صالح وكالة �الأونرو�، لي�صل �إجمايل �لدعم �لذي قدمته للوكالة خالل 
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�إ�صرتليني  جنيه  مليون   63.6 �إىل   )2021 مار�ص  �آذ�ر/   –  2020 �أبريل  )ني�صان/  �ملالية  �ل�صنة 

147
)نحو 87.7 مليون دوالر(.

اخلمي�س، 2021/3/25

يومني  بعد   24 �لـ  �لكني�صت  النتخابات  �لنهائية  �لنتائج  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت   •

لنف�صه.  �لنتيجة  و�لي�صار  �لو�صط  �أو  �ليمني،  من  مع�صكر  �أي  يح�صم  �أن  دون  �إجر�ئها،  من 

وبح�صب موقع يديعوت �أحرونوت �لعبي، فاإن كتلة �ليمني �لتي يتزعمها بنيامني نتنياهو 

�أظهرت  �ليمني �جلديد. حيث  بينيت زعيم  نفتايل  �لتحالف مع  59 مقعد�ً ب�رشط  توقفت عند 

�آذ�ر/ يف  �ل�صابقة  �النتخابات  عن  مقاعد   6 مرت�جعاً  مقعد�ً،   30 على  �لليكود  ح�صول   �لنتائج 

 United هتور�ة(  )يهدوت  �لتور�ة  ويهود  مقاعد،   9 على  �صا�ص  ح�صل  فيما   ،2020 مار�ص 

نف�صه  �لعدد  ليحافظ �حلزبان على  7 مقاعد؛  Torah Judaism (Yahadut Hatorah) على 

 Religious Zionist ملقاعدهما باالنتخابات �ل�صابقة. بينما ح�صد حتالف �ل�صهيونية �لدينية

�لو�صط  �أن كتلة  �ل�صابقة. يف حني  �النتخابات  باأي مقاعد يف  �أنه مل يفز  بالرغم من  6 مقاعد، 

و�لي�صار، �أو ما يطلق عليها كتلة �لتغيري، ح�صلت على 57 مقعد�ً بدون حزب �لقائمة �ملوحدة 

�لذي يتزعمه من�صور عبا�ص �لذي ح�صل على 4 مقاعد، حيث يكن �أن يح�صم �ن�صمامه �أو 

دعمه الأي مع�صكر ت�صكيل �أغلبية برملانية، متكنه من ت�صكيل �حلكومة. وفاز ي�ص عتيد )يوجد 

م�صتقبل( بـ 17 مقعد�ً؛ ليحافظ على �لعدد نف�صه ملقاعده باالنتخابات �ل�صابقة، وحقق “�أزرق 

�النتخابات  يف  مقاعده  عدد  ن�صف  متثل  مقاعد   8 على  ح�صوله  بعد  كبرية  خ�صارة  �أبي�ص” 

�ل�صابقة، وفاز حزب �لعمل Labor Party بـ 7 مقاعد؛ فيما كان قد ح�صل مع حزب مريت�ص 

Meretz على 7 مقاعد باالنتخابات �ل�صابقة. وحافظ “�إ�رش�ئيل بيتنا” Yisrael Beitenu على 

�أمل جديد برئا�صة جدعون �صاعر، �ملن�صق  7 مقاعد. وحقق حزب  عدد مقاعده نف�صها وهي 

�لعربية  �مل�صرتكة”  “�لقائمة  وفازت  يخو�صها.  �نتخابات  �أول  يف  مقاعد   6 على  �لليكود،  عن 

برئا�صة �أين عودة، بـ 6 مقاعد، بعدما حققت �إىل جانب “�لقائمة �لعربية �ملوحدة” 15 مقعد�ً يف 

148
�النتخابات �ل�صابقة. وحقق حزب مريت�ص 6 مقاعد �أي�صاً.

هّدمت �صلطات �الحتالل م�صاكن �أهايل قرية �لعر�قيب، م�صلوبة �العرت�ف و�ملهددة باالقتالع   •
149

و�لتهجري يف منطقة �لنقب، للمرة 185 على �لتو�يل.

�إن  بر�ص،  قد�ص  وكالة  مع  مقابلة  يف  نز�ل،  حممد  �خلارج  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  نائب  قال   •

قائمة يف  �مل�صاركة  كان  �ملقبلة،  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  �الأول  �حلركة   خيار 
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حما�ص  خيار  فاإن  �لقائمة،  هذه  ت�صكيل  تعّذر  بعد  لكن  فل�صطيني،  طيف  �أو�صع  ت�صّم 

�لفئات جميع  ت�صّم  باحلركة،  خا�صة  قائمة  ت�صكيل  هو  عليه،  �لعمل  بد�أت  �لذي   �لثاين 

 
 150

و�ل�رش�ئح.

�حلركة،  قيادة  وبا�صم  با�صمه  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نعى   •

تبانة.  �أبو  وعدنان  �لبغوثي  عمر  �حلركة  قياد�ت  من  �ثنني  و�الأمة،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إىل 

�ل�صفة،  يف  �لكتائب  موؤ�ص�صي  �أحد  هو  �لبغوثي  �أن  جهتها،  من  �لق�صام  كتائب  وك�صفت 

151
و�مل�رشف �ملبا�رش على �لعديد من خاليا �لق�صام يف �ل�صفة.

وحدة   1,302 �أن  �رشحان،  ناجي  �لفل�صطينية  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  وكيل  �أكد   •

لها يتو�فر  ال  غزة  قطاع  يف  جزئياً  مت�رشرة  �صكنية  وحدة  و75,202  كلياً،  مهدمة   �صكنية 

كلياً  �ملهدمة  �ل�صكنية  �لوحد�ت  �إعمار  �إعادة  بر�مج  يف  �لرت�كمي  �الإجناز  �أن  مبيناً  متويل، 

وحد�ت   104,003 جزئياً  �ملت�رشرة  �ل�صكنية  �لوحد�ت  و�إ�صالح  �صكنية،  وحدة   10,761

�صكنية، م�صري�ً �إىل �أن ما ُنفِّذ من تدخالت يف برنامج �إعادة �الإعمار لقطاع �الإ�صكان بلغ قر�بة 

152
ملياَرْي دوالر.

يف   ،Bezalel Smotrich �صموتريت�ص  بت�صالئيل  �لدينية،  �ل�صهيونية  حتالف  رئي�ص  كتب   •

�إنه لن ي�صمح بت�صكيل حكومة يينية برئا�صة بنيامني نتنياهو، بدعم  �صفحته يف في�صبوك، 

من �لقائمة �لعربية �ملوحدة. وطالب �صموتريت�ص قياديني يف حزب �لليكود، باأن “�أخرجو� هذ� 

من ر�أ�صكم. لن تُ�صكل حكومة يني بدعم )رئي�ص �ملوحدة من�صور( عبا�ص. نقطة”، و�أكد �أن 

�إ�رش�ئيل  �لذين ينفون وجود دولة  �الإرهاب  “موؤيدي  �أن  على  لي�ص و�رد�ً عنده، م�صدد�ً  هذ� 

153
كدولة يهودية لي�صو� �رشكاء �رشعيني يف �أي حكومة”.

�أ�صيبت ب�صاروخ  �إ�رش�ئيلية  �إن �صفينة �صحن مملوكة ل�رشكة  �إ�رش�ئيلي  �أمني  قال م�صوؤول   •

�إير�ين، عّدته م�صادر ع�صكرية يف �أنه هجوم  �أ�رش�رً� يف بحر �لعرب، فيما ي�صتبه   �أحدث بها 

تل �أبيب “فتح جبهة بحرية”، حمذرة طهر�ن من �لعو�قب. وذكر موقع يديعوت �أحرونوت �أن 

�ل�صفينة �لتي كانت ترفع علم ليبرييا مل تلحق بها �أ�رش�ر كبرية. ونقلت �لقناة 12 للتلفزيون 

154
�الإ�رش�ئيلي، عن م�صادر �أمنية قولها �إنها ترى هذه �حلادثة �عتد�ًء “فظاً”.

�لبالغ  “�إ�رش�ئيل”،  �أكرث من ن�صف �صكان  �أن  �إدل�صتاين  ذكر وزير �ل�صحة �الإ�رش�ئيلي يويل   •

�الأمر  كورونا،  لفريو�ص  م�صاد  لقاح  من  جرعتني  على  ح�صلو�  ن�صمة،  ماليني   9.3 عددهم 

155
�لذي �صاعد يف بدء �خلروج من �الإغالق �ملفرو�ص ملو�جهة �جلائحة.
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منح  قررت  بايدن  جو  �لرئي�ص  �إد�رة  �إن  لها،  بيان  يف  �الأمريكية،  �خلارجية  وز�رة  قالت   •

�لغربية �ل�صفة  يف  كورونا  جائحة  مكافحة  يف  مل�صاعدتهم  دوالر  مليون   15  �لفل�صطينيني 

156
وقطاع غزة.

�أفاد �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط تور وين�صالند، خالل   •

�ال�صتيطاين  �لن�صاط  و��صلت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أن  �الأمن،  ملجل�ص  �ل�صهري  �الجتماع 

800 وحدة �صكنية، وطرحت مناق�صة  لبناء نحو  �ملا�صية، خططاً  �لقليلة  �الأ�صهر  وقدمت يف 

على نحو 1,900 وحدة يف م�صتعمر�ت �ملنطقة ج، باالإ�صافة �إىل 210 وحد�ت يف �رشقي �لقد�ص. 

�ل�صفة  عمق  يف  م�صتعمر�ت  يف  موجودة  �لوحد�ت  هذه  من   %40 نحو  �أن  وين�صالند  و�أكد 

�إىل عدم وجود ت�صاريح بناء  �إن عمليات �لهدم و�مل�صادرة ت�صتند  �لغربية. وقال وين�صالند 

157
�صادرة من “�إ�رش�ئيل”.

وجّهت 550 منظمة دولية ند�ء لالأمم �ملتحدة د�عية فيه �إىل حتقيق �لعد�لة لل�صعب �لفل�صطيني،   •
158

ووقف �إنهاء �إفالت “�إ�رش�ئيل” من �لعقاب.

اجلمعة، 2021/3/26

رئي�صها �أ�صدره  بيان  يف  فل�صطني،  يف  �لكنائ�ص  ل�صوؤون  �لعليا  �لرئا�صية  �للجنة  دعت   • 

رمزي خوري، �ملجتمع �لدويل وكنائ�ص �لعامل، الإنقاذ مدينة �لقد�ص �ملحتلة من خطر �لتطهري 

و�لب�صتان، جر�ح،  �ل�صيخ  �أحياء  يف  خ�صو�صاً  خطو�ته  تت�صارع  �لذي  و�لتهويد،   �لعرقي 

159
وبطن �لهوى يف مدينة �لقد�ص.

ذكر �لقيادي يف حركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق �أن حما�ص لن تدفع مبر�ّصح رئا�صي، و�أن   •

�ل�صفة  من  �أع�صائها  من   %55 �حلية؛  خليل  ير�أ�صها  كاملة،  “حم�صاويّة”  �صتكون  قائمتها 

�لغربية، و45% من قطاع غزة، معلناً عن تخ�صي�ص 26% من �ملقاعد، على �الأقّل، ملر�صحات 

160
ن�صاء.

�هلل، ر�م  يف  عبا�ص،  حممود  برئا�صة  لها،  �جتماعاً  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  عقدت   • 

�جتماعها يف  �لكاملة،  �لقائمة  حتديد  خاللها  من  �صيتّم  �لتي  �لعري�صة  �خلطوط   و�أقرت 

161
يف 2021/3/28.

�أقام رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو جلنة خا�صة يف حزبه �لليكود لفح�ص عمليات   •
162

�لتزوير �لتي قد تكون وقعت يف �نتخابات �لكني�صت �الأخرية.
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�أمل جديد )تكفاه حد�صاه( جدعون �صاعر،  �أن رئي�ص قائمة حزب  �لعبية   12 �لقناة  ك�صفت   •

بخّطة  �للقاء  من  وخرج  �النتخابات.  بعد  بينيت،  نفتايل  يينا  قائمة  رئي�ص  مع  لقاءً  �أجرى 

163
لت�صكيل “حكومة �إ�صفاء وطني” لعام و�حد، يتناوب على رئا�صتها يائري البيد وبينيت.

�صعّد رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �الأزمة يف �لعالقات مع �الأردن، ورف�ص   •

�الأمن  جهاز  ويف  �ملائي  �ملورد  عن  �مل�صوؤولني  �أن  من  بالرغم  باملياه،  بتزويده  لالأردن  طلباً 

�أمنية  �أو�صو� باال�صتجابة للطلب �الأردين. ونقلت �صحيفة هاآرت�ص عن م�صادر  �الإ�رش�ئيلي 

164
�إ�رش�ئيلية و�أردنية تلميحها �إىل �أن نتنياهو و��صل خرق “�تفاقية �ل�صالم” بني �جلانبني.

للجنود  �لتعليمات  بتغيري  كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أوعز   •

�إىل قو�عد ع�صكرية  �أو يدخلون  �أ�صخا�ص يحاولون �رشقة �صالح جندي  �لنار جتاه  الإطالق 

و�أ�صافت  �أحرونوت.  يديعوت  �صحيفة  ذكرت  ما  وفق  وذخرية،  �صالح  �رشقة  بهدف 

�لع�صكرية تعمالن على  �لعامة  �الإ�رش�ئيلي و�لنيابة  �لعمليات يف �جلي�ص  �أن �صعبة  �ل�صحيفة 

165
�إعد�د �لتعليمات �جلديدة.

تقدمت �صّت منظمات حقوقية، خم�ص منها �إ�رش�ئيلية، يهودية وعربية، بالتما�ص �إىل �ملحكمة   •

�مل�صادة لفريو�ص كورونا  �للقاحات  باإلز�م �حلكومة بتوفري  �الإ�رش�ئيلية، تطالب فيها  �لعليا 

166
�مل�صتجد، للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة وقطاع غزة �ملحا�رش.

�أعلن �لبنك �لدويل عن منحة بقيمة 20 مليون دوالر للحكومة �لفل�صطينية، لدعم تطوير قطاع   •
167

�الت�صاالت و�الإنرتنت يف فل�صطني، مبا يف ذلك تطوير �صبكة �ألياف �صوئية.

ال�صبت، 2021/3/27

قالت وز�رة �خلارجية �الأمريكية �إن و��صنطن يف طور حتديد كيفية �مل�صي قدماً يف ��صتئناف   •

جميع �أ�صكال �مل�صاعدة للفل�صطينيني، مبا يتما�صى مع �لقانون �الأمريكي. وبنّي �ملتحدث با�صم 

�لوز�رة نيد بر�ي�ص �عتز�م �لواليات �ملتحدة ��صتئناف �مل�صاعدة �ملالية لوكالة �الأونرو�، �إال �أنه 

168
مل يحدد قيمة �لدعم �لذي تعتزم و��صنطن تقديه، وتوقيت ��صتئنافه.

لدى �الأمريكية  �ل�صفرية   ،Linda Thomas–Greenfield توما�ص-غرينفيلد  ليند�  قالت   • 

�الأمم �ملتحدة �أمام جمل�ص �الأمن، �إن و��صنطن �صوف “تعيد فتح قنو�ت �ت�صال دبلوما�صية” 

169
مع فل�صطني، كانت �نقطعت يف ظلّ �إد�رة دونالد تر�مب.
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االأحد، 2021/3/28

�النتخابات  جلنة  لدى  ر�صمياً  قائمتها  ت�صجيل  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ملبادرة  حركة  �أعلنت   •
170

�ملركزية �لفل�صطينية، خلو�ص �النتخابات �لت�رشيعية �ملقررة يف 2021/5/22.

�إن  فل�صطني،  ل�صحيفة  زيد�ن،  �لرحمن  عبد  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  باملجل�ص  �لنائب  قال   •

�لد�خلية  �حلالة  على  �إيجابياً  تنعك�ص  مل  �الأخرية  �لقاهرة  حو�ر�ت  يف  �لف�صائلية  “�لتو�فقات 
ت�صتطيع  لن  حما�ص  باأن  ت�صي  �الأر�ص  على  �ملوؤ�رش�ت  �أن  �إىل  زيد�ن  و�أ�صار  �للحظة”.  حتى 

ممار�صة دعاية �نتخابية علنية ب�صبب ��صتهد�فها �أ�صا�صاً من �الحتالل، و�لت�صييق على �حلالة 

171
�لعامة �الإعالمية من �ل�صلطة منذ فرتة طويلة.

لت�صكيل  �إخال�ص  “بكل  عملت  �إنها  لها،  بيان  يف  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  قالت   •

�أّن  لها، على  بيان  و�أكدت �جلبهة، يف  نتيجة”.  �لديوقر�طية ولكن ال  للقوى  قائمة م�صرتكة 

ت�صكيل قائمتها �خلا�صة لن ينع باأي حاٍل من �الأحو�ل تعاونها مع من ي�صتطيع �لو�صول �إىل 

172
�لبملان.

�أ�صا�صي  “لالأ�رشى مكتب  قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي �ل�صابق حلركة حما�ص خالد م�صعل:   •

د�خل �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة، وهذ� تعبري عملي ونظامي وقيادي عن �هتمامها وقيادتها 

“لدينا �صندوق خا�ص �صميناه �صندوق �لوفاء لالأ�رشى و�أ�رش  باالأ�رشى”. و�أ�صاف قائالً: 

�ل�صهد�ء �أي�صاً؛ كي ن�صعى جللب �ملال، لن�صمن �أ�رش �ل�صهد�ء و�الأ�رشى و�أن ن�صمن �حلرية 

 
173

لالأ�رشى”.

عن  مندوب  مع  منفردين  لقاءين  خالل  عبا�ص،  من�صور  �ملوحدة  �لعربية  �لقائمة  رئي�ص  �أكد   •

نتنياهو، ورئي�ص كتلة �لتغيري يائري البيد، �أن لديه عدة �رشوط للدخول يف �ئتالف حكومي، 

جتميد  يتّم  �أن  وهي  �رشوطاً،  لديه  �أن  عبا�ص  و�أو�صح  �لقومية.  قانون  جتميد  مقدمتها  يف 

من  مو�طنني  �لعرب  يجعل  �لذي  �لقومية  وقانون  �لبيوت،  لهدم   Kaminitz كمنت�ص  قانون 

ور�صد  �لعربي،  �ملجتمع  يف  و�جلرية  �لعنف  ملكافحة  �صاملة  خطة  وو�صع  �لثانية،  �لدرجة 

�ملو�رد �ملالئمة لذلك. ومن �ل�رشوط �أي�صاً، و�صع خطة ل�صد �لهوة متاماً بني �ليهود و�لعرب، 

174
و�العرت�ف بالقرى �لبدوية يف �لنقب.

“مو�طنون بال هوية”،  ذكر �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان، يف تقرير له بعنو�ن   •

ب�صبب  هوية  بطاقة  على  �حل�صول  من  ُحرمو�  غزة  قطاع  يف  فل�صطيني  �آالف   5 من  �أكرث  �أن 
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عدم وجودهم، �أو �آبائهم، يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 يف �أثناء �إجر�ء �ل�صلطات 

175
�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية تعد�د�ً لل�صكان عقب �حتاللها �لقطاع �صنة 1967.

ذكرت �صحيفة �ل�رشق �الأو�صط �أن جماعة �حلوثي �ليمنية �أنهت وجود �لطائفة �ليهودية يف   •

�ليمن، عد� �أربعة �أ�صخا�ص من كبار �ل�صن، برتحيل �آخر ثالث �أ�رش من �ليمن قبل �أيام. ويبلغ 

عدد �أفر�د �الأ�رش 13 �صخ�صاً من �لذكور و�الإناث، ح�صب م�صادر قالت لـ“�ل�رشق �الأو�صط” 

176
�إنهم يف طريقهم للبحث عن وطن بديل ولكن لي�ص “�إ�رش�ئيل”.

االإثنني، 2021/3/29

�لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  النتخابات  �ملر�صّحة  قائمتها  ت�صجيل  حما�ص  حركة  �أعلنت   •

�صحفي:  ت�رشيح  يف  �حلية،  خليل  لالنتخابات،  قائمتها  ورئي�ص  �حلركة،  يف  �لقيادي  وقال 

“قدمنا قائمة بعنو�ن )�لقد�ص موعدنا( وحتمل �لرقم 10”. و�أ�صار �حلية �إىل �أن �لقائمة ت�صّم 
177

خب�ء ومتخ�ص�صني ومن �الأ�رشى �لفل�صطينيني.

�إن   Steven Basham با�صام  �صتيفن  �أوروبا  يف  �الأمريكية  �جلوية  �لقو�ت  قائد  نائب  قال   •

�إير�ن”. و�أ�صار  “�جلي�ص �الأمريكي يعمل على م�صاعدة �إ�رش�ئيل يف �أي حملة م�صتقبلية �صدّ 
با�صام، يف حديث الإذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �إىل وجود �ت�صاالت د�ئمة مع “�إ�رش�ئيل”، و�أن 

178
هناك تدريبات م�صرتكة جتري با�صتمر�ر بني �جلي�صني.

�أقر جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني يف جل�صته �لتي عقدت يف ر�م �هلل عب تقنية �لتو��صل عن بعد،   •

�ملو�زنة �لعامة لل�صنة �ملالية 2021، و�صط توقعات بفجوة عجز ت�صل �إىل نحو مليار دوالر، 

�صتعمل �حلكومة ل�صّد هذه �لفجوة، عب �إ�صالحات هيكلية �إد�رية ومالية. وبلغ �إجمايل �صايف 

 ،2020 �صنة  عن   %12.5 بزيادة  دوالر،  مليار�ت   3.9 نحو   2021 ل�صنة  �ملتوقعة  �الإير�د�ت 

9.9% عن جممل  2021 بزيادة قدرها  5.6 مليار�ت دوالر ل�صنة  يف حني بلغ �إجمايل �لنفقات 

179
�الإنفاق يف �صنة 2020 و�لبالغ 5.1 مليار�ت دوالر.

توجّه عدد من كبار �مل�صوؤولني يف جهاز �الأمن �الإ�رش�ئيلي �إىل رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو،   •

مطالبني بتغيري �صيا�صته �إز�ء �الأردن، حمّذرين �إياه من �أن �الأزمة �لتي تت�صاعد يف عهده مع 

مقربة م�صادر  وقالت  تغيريها.  ويجب  �ملقايي�ص  بكل  خطاأ  تعّد  �لثاين،  �هلل  عبد  �الأردن   ملك 

من �أجهزة �الأمن يف تل �أبيب �إن “�الأردن بلد مهم للغاية يف �ملنطقة، و�ل�صيا�صة �لتي ينتهجها، 

180
�أباً عن جد، توفر �ال�صتقر�ر و�الأمن، وجتني �إ�رش�ئيل فائدة كبى من هذه �ل�صيا�صة”.
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 Boycott, �أ�ص(  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  قالت   •

�الأملاين  �لبملان  �إن  لها،  بيان  يف   ،Divestment and Sanctions (BDS) campaign

)�لبوند�صتاغ Bundestag(، مرر قر�ر�ً غري ملزم ي�صف حركة �ملقاطعة بالعن�رشية ومعاد�ة 

جر�ئم  على  �لتغطية  يف  تورطه  مدى  يظهر  �لذي  �الأمر  �أن�صطتها،  ملحا�رشة  ويدعو  �ل�صامية 

181
�الحتالل، من خالل حماولته وقف ن�صاط حركة فل�صطينية ذ�ت �متد�د عاملي.

الثالثاء، 2021/3/30

عن  �الإن�صان  حقوق  حول  �ل�صنوي  تقريرها  يف  بايدن  جو  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة  �متنعت   •

لتحذو بذلك حذو  “�إ�رش�ئيل”،  �ملحتلّة” من قبل  بـ“�الأر�ص  �لغربية �رش�حة  �ل�صفة  و�صف 

182
�إد�رة �لرئي�ص �ل�صابق دونالد تر�مب �لتي تخلّت عن هذ� �لتو�صيف يف تقاريرها �ل�صابقة.

يف  �الأحمد،  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  و�للجنة  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  �أكد   •

ويف  �ملحدد.  موعدها  يف  �صتجرى  �لتي  �النتخابات  قر�ر  عن  تر�جع  ال  �أنه  تلفزيوين،  حديث 

�ل�صياق نف�صه، ك�صف �الأحمد �لنقاب عن �أن قائمة فتح لالنتخابات �لت�رشيعية، �صت�صّم �أع�صاء 

من جبهة �لتحرير �لفل�صطينية وجبهة �لن�صال �ل�صعبي و�جلبهة �لعربية �لفل�صطينية، و�أي�صاً 

�صمن �لتحالف جبهة �لتحرير �لعربية �لتي �صت�صارك بالت�صويت دون ممثل بالقائمة. و�أ�صار 

�إىل �أن �لقائمة �صت�صمل 132 مر�صحاً من جميع �أنحاء �الأر��صي �لفل�صطينية، و�صت�صمل �أع�صاء 

183
من �للجنة �ملركزية، و�ملجل�ص �لثوري حلركة فتح من �أجل تعزيز قوة �لقائمة.

�أكّد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق رف�ص حركته �ملطلق لتاأجيل   •

�النتخابات �لفل�صطينية حتت �أي ذريعة. وقال �أبو مرزوق، يف تغريدة له عب ح�صابه مبوقع 

�حلرة  �الإر�دة  جت�صيد  نريد  فنحن  ذريعة؛  �أي  حتت  �النتخابات  تاأجيل  “نرف�ص  تويرت: 

184
للناخبني �لفل�صطينيني، وال ال�صتثناء �ملقد�صيني من �لت�صويت”.

مكتبها  يف  خ�ص�صت  حما�ص  �أن  �حلية  خليل  حما�ص  حركة  يف  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكّد   •

�الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  �ملقاطعة  حركات  ودعم  �لتطبيع  ملقاومة  خا�صة  د�ئرة  �ل�صيا�صي 

 
185

ومنتجاته.

�لذين  �ليهود  �إّن عدد  �ليهودية، الإذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي،  �لهجرة  قالت م�صوؤولة يف وكالة   •

بقو� يف �ليمن ويتم�صكون بالعي�ص فيها يبلغ نحو 50 يهودياً، و�أنه رمبا يكون هناك عدد �آخر 

غري معروف لهم. و�أكدت �أن جهات �أمريكية ر�صمية ت�صاعد �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف ترحيلهم 
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 ياأتي ذلك بعد �خلب �لذي ن�رشته �صحيفة �ل�رشق �الأو�صط يف 2021/3/28 
186

�إىل “�إ�رش�ئيل”.

�أ�صخا�ص من  �أربعة  �أنهت وجود �لطائفة �ليهودية يف �ليمن، عد�  باأن جماعة �حلوثي �ليمنية 

كبار �ل�صن، برتحيل �آخر ثالث �أ�رش من �ليمن قبل �أيام.

عن  �الأر�ص،  يوم  مبنا�صبة  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أ�صدره  تقرير  ك�صف   •

وجود نحو 460 موقعاً �إ�رش�ئيلياً يف �ل�صفة �لغربية، ما بني م�صتعمرة وبوؤرة وحي ��صتيطاين 

لفل�صطني  �لكلية  �مل�صاحة  من   %85 على  ي�صتويل  �لذي  �الحتالل،  جلي�ص  ع�صكرياً  موقعاً  �أو 

وتو�صيع  بناء  وترية  يف  كبرية  زيادة  �صهدت   2020 �صنة  �أن  �إىل  �لتقرير  ولفت  �لتاريخية. 

�مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة، حيث �صادق �الحتالل على بناء 6,719 وحدة ��صتعمارية، كما متت 

نف�صها،  �ل�صنة  خالل  �أخرى  ��صتعمارية  وحدة   12,159 تت�صمن  خمططات  على  �مل�صادقة 

�ل�صهد�ء  عدد  بلغ   ،2020 �صنة  وخالل  جديدة.  ��صتعمارية  بوؤرة   11 �إقامة  �إىل  باالإ�صافة 

�الأ�رشى يف �صجون  �أما عدد  1,650 جريحاً،  بلغ عدد �جلرحى  فيما  43 �صهيد�ً،  فل�صطني  يف 

187
�الحتالل فبلغ 4,400 �أ�صري.

ململكة  ديبلوما�صية  بعثة  باإن�صاء  يق�صي  مر�صوماً  خليفة  �آل  عي�صى  بن  حمد  �مللك  �أ�صدر   •
188

�لبحرين لدى “�إ�رش�ئيل”، وبتعيني �ل�صفري خالد يو�صف �جلالهمة رئي�صاً للبعثة.

االأربعاء، 2021/3/31

�صجلت حركة فتح قائمتها �ملر�صحة لالنتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية برئا�صة ع�صو �للجنة   •

�ملف�صول  �لع�صو  برئا�صة  “�حلرية”  قائمة  ت�صجيل  بدقائق  تالها  �لعالول.  حممود  �ملركزية 

من �للجنة �ملركزية نا�رش �لقدوة، و�ملدعومة من قبل مرو�ن �لبغوثي. ويتقدم قائمة حركة 

فار�ص...،  وقدورة  حل�ص،  و�أحمد  فتوح،  وروحي  �صالمة،  ودالل  �لرجوب،  جبيل  فتح 

دويكات، و�رشحان  �لبغوثي،  وفدوى  حمايل،  �لفتاح  عبد  فيتقدمها  “�حلرية”  قائمة   �أما 

قائمة   33 ت�صجيل  مع  لالنتخابات  �لت�صجيل  باب  و�أغلق  غنيم.  و�أحمد  حويل،  وجمال 

�الأ�صبق �لوزر�ء  رئي�ص  برئا�صة  ن�صتطيع”  “معاً  قائمة  منها  قو�ئم،  عدة  ت�صجيل   بعد 

189
�صالم فيا�ص.

�أعلن وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي �أن “�إ�رش�ئيل” متانع، حتى �للحظة، يف حتديد   •

موقفها ب�صاأن �إجر�ء �النتخابات �لفل�صطينية يف �لقد�ص. وقال �ملالكي �إن �ل�صلطة تقوم بحر�ك 

حيث  من  �لفل�صطينية  �النتخابات  جناح  ل�صمان  �الأوروبي  �الحتاد  مع  مكثّف  ديبلوما�صي 

190
ت�صهيل �لعملية من قبل “�إ�رش�ئيل”.
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�أكدت وز�رة �خلارجية �الأمريكية �أن �إد�رة �لرئي�ص جو بايدن تعّد بالفعل �ل�صفة �لغربية �أر�صاً   •

“حمتلة” من قبل “�إ�رش�ئيل”، وذلك غد�ة تقرير �أ�صدرته �لوز�رة و�متنعت فيه عن ��صتخد�م 
هذ� �مل�صطلح. وقال �ملتحدث با�صم �لوز�رة نيد بر�ي�ص لل�صحفيني: “هذه حقيقة تاريخية �أن 

191
�إ�رش�ئيل �حتلت �ل�صفة �لغربية، وقطاع غزة، ومرتفعات �جلوالن بعد حرب 1967”.

�لرئي�ص  وت�صلمها  �لر�صمية،  �لنهائية  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �نتخابات  لنتائج  مر�جعة  دلّت   •

مع  باملقارنة  �صوت،  �ألف   285 نحو  خ�رش  �لليكود  �أن  على  ريفلني،  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي 

�لعربية  �الأحز�ب  و�أن  �صوتاً(،  مليون   1.066 �إىل  مليون   1.350 )من  �ل�صابقة  �النتخابات 

خ�رشت �أكرث من 200 �ألف �صوت، و�أن نتنياهو ح�صل على �أكرث من 21 �ألف �صوت من �لعرب. 

،)%71.5 بلغت   2020 يف  �ل�صابقة  �النتخابات  )يف   %67.3 �لعامة  �لت�صويت  ن�صبة   وبلغت 

متثيلهم و�نخف�ص   .2021 يف   %50 �إىل   2020 يف   %65 من  �لعرب  بني  هبطت   بينما 

192
من 15 �إىل 10 مقاعد.

زيادة  على  تعمل  بايدن  جو  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة  �أن  بر�ص  �الأ�صو�صيتد  وكالة  ك�صفت   •

جميع  تر�مب  دونالد  �ل�صابق  �لرئي�ص  قطع  �أن  بعد  تدريجياً،  للفل�صطينيني  �مل�صاعد�ت 

نحو خ�ص�صت  من�صبه،  توليه  منذ  بايدن  �إد�رة  فاإن  �لوكالة  وبح�صب  تقريباً.   �مل�صاعد�ت 

193
100 مليون دوالر للفل�صطينيني، ومل يتّم �الإعالن �إال عن جزء �صغري منها.

�إن  قال ممثل �الحتاد �الأوروبي يف �الأر��صي �لفل�صطينية �صفني كوهان فون بورغ�صدورف   •

يف  �النتخابات  �إجر�ء  �لفل�صطيني  �لطلب  بخ�صو�ص  “�إ�رش�ئيل”  من  رّد  �أي  يتلقَّ  مل  �الحتاد 

مدينة �لقد�ص �ملحتلة. وبخ�صو�ص �ملر�قبني �الأوروبيني على �النتخابات قال بورغ�صدورف: 

“�أر�صلت د�ئرة �ل�صوؤون �خلارجية �الأوروبية طلباً ر�صمياً �إىل وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، 
�إىل فل�صطني، و�أنه على  �إ�رش�ئيل  �الأوروبي عب  �لبعثة �ال�صتك�صافية لالحتاد  لطلب و�صول 

�لرغم من �الت�صال �مل�صتمر بال�صلطات �الإ�رش�ئيلية، خالل �الأ�صابيع �خلم�صة �ملا�صية، فاإنه مل 

194
يتم حتى �الآن تلقي �أي رّد”.
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