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Palestine Over Two Months

ملخص
ً
توثيقا ألهم الوقائع الفلســطينية واألحــداث المرتبطة بالصراع العربي
يتضمــن هذا التقرير
كلمة 1كانون الثاني /يناير  28 -شباط /فبراير .2019
مفتاحية:المدة
اإلسرائيلي في
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سرام  /راذآراذآ

 2019/1/1انسحبت الواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل من منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "يونسكو" بعد أن اتهمتها
إدارتا الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،ورئيس الوزراء اإلرسائييل،
بنيامني نتنياهو بتعزيز االنحياز ضد إرسائيل .وقد دخل االنسحاب
حيز التنفيذ يف بداية عام .2019
(قناة الحرة)2019/1/1 ،

 2019/1/3ارتــدت األمريكية الفلسطينية ،رشيدة طليب ،الزي
الفلسطيني التقليدي ،أثناء أدائها القسم نائب ًة يف مجلس النواب
األمرييك عن والية ميشيغان ،وقد أصبحت طليب أول أمريكية من
أصل فلسطيني تفوز مبقعد يف مجلس النواب ،يف انتخابات التجديد
النصفي ،يف ترشين الثاين /نوفمرب .2018
(العريب الجديد)2019/1/3 ،

 2019/1/4قالت الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية إن
ملثمني مجهولني اقتحموا مقر تلفزيون فلسطني غرب مدينة غزة،
وحطّموا معداته ومحتوياته ،كام اعتدوا عىل عدد من العاملني داخل
املقر ،قبل أن ينسحبوا من املكان.
(الجزيرة نت)2019/1/4 ،

 2019/1/4استهلّت النائبة عن الحزب الدميقراطي األمــريك،
رشيدة طليب ،مهامتها يف مجلس النواب األمرييك بوصف الرئيس
األمرييك ،دونالد ترامب ،بعبارة نابية ،وهو األمر الذي تسبب يف
غضب الجمهوريني ،بعد أقل من يوم من بدء عمل مجلس النواب
األمرييك الجديد.
(عريب بوست)2019/1/4 ،

 2019/1/6قررت السلطة الفلسطينية سحب موظفيها العاملني يف
جميع معابر قطاع غزة ،بحسب ما أفاد مدير عام املعابر والحدود
بالسلطة الفلسطينية ،نظمي مهنا ،الذي أبلغ الجهات املسؤولة عن
إدارة املعابر يف القطاع بالقرار .وأوضح أن قرار السلطة الفلسطينية
يشمل معرب رفح عىل الحدود مع مرص (جنوب) ،ومع َربي كرم أبو
سامل التجاري (جنوب) وبيت حانون "إيرز" (شامل) ،ليبدأ تنفيذ
االنسحاب صباح اليوم التايل.
(عرب )2019/1/6 ،48

 2019/1/6أعلنت القيادية يف التجمع الوطني الدميقراطي داخل
األرض املحتلة عام  ،1948حنني زعبي ،قرارها بعدم الرتشح النتخابات
الكنيست املحددة يف  9نيسان /أبريل  ،2019منهي ًة بذلك عرش
سنوات من العمل الربملاين .وقد سبقها بإعالن إنهائه العمل الربملاين
زميلها يف حزبها الدكتور جامل زحالقة ،والنائب مسعود غنايم من
الحركة اإلسالمية ،والدكتور دوف حنني من الحزب الشيوعي.
(القدس العريب)2019/1/6 ،

 2019/1/7أفادت وسائل إعالم فلسطينية وإرسائيلية أن الحكومة
اإلرسائيلية ج ّمدت نقل الدفعة الثالثة من املنحة القطرية إىل قطاع
غزة ،وقيمتها  15مليون دوالر ،وذكرت الصحف أن رئيس الوزراء
اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،أمر بتجميد الدفعة الثالثة ،موض ًحا أن
قراره جاء بدعوى "التصعيد األخري جنوب إرسائيل ،وإطالق قذيفة
من قطاع غزة".
(روسيا اليوم)2019/1/7 ،

 2019/1/8أعلن جيش االحتالل اإلرسائييل أنّه متكّن من اعتقال
األسري الفلسطيني املحرر عاصم الربغويث ،الذي يتّهمه بتنفيذ عملية
إطالق النار يف مستوطنة "جفعات آساف" ،قرب رام الله يف الضفة
الغربية املحتلة ،يف  13كانون األول /ديسمرب  ،2018والتي أسفرت
عن مرصع جنديني إرسائيليني .وتزعم قوات االحتالل أ ّن عاصم
الربغويث ،وهو شقيق الشهيد صالح الربغويث ،مطلوب لديها ،وهي
تطارده منذ نحو شهر.
(العريب الجديد)2019/1/8 ،

 2019/1/9قال رئيس كتلة "يش عتيد" اإلرسائيلية ،يائري لبيد ،إنه
"لن يكون رشيكًا يف حكومة ت ُق َّدم ضد رئيسها الئحة اتهام بالفساد"،
وإنه "يف حال قُ ّدمت الئحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو
فعليه االعتزال والذهاب إىل البيت".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/1/9 ،

 2019/1/11تواصل سلطات االحتالل اإلرسائييل تغيري معامل مدينة
القدس ،إذ افتتحت مؤخ ًرا شار ًعا يفصل بني السائقني الفلسطينيني
واملستوطنني بجدار عىل طول ثالثة كيلومرتات ونصف ،بزعم خدمة
الفلسطينيني ،وقد افتُتح شقه الرشقي املخصص للمستوطنني مؤخ ًرا
مبشاركة وزير األمن الداخيل يف حكومة االحتالل ،جلعاد أردان ،بينام
افتُتح شقه الغريب املخصص للفلسطينيني قبل نحو أسبوعني من دون
مراسم رسمية.
(القدس)2019/1/11 ،

 2019/1/11أعلن رئيس الوزراء الكروايت ،أندريه بلينكوفيتش ،إلغاء
صفقة تبيع مبوجبها إرسائيل  12طائرة "إف  "16أمريكية الصنع إىل
كرواتيا؛ وذلك إثر اعتذار رسمي إرسائييل عن إمتام الصفقة املقدرة
بـ  500مليون دوالر.
(هآرتس)2019/1/11 ،

 2019/1/13دعا وزير ما يسمى "األمن الداخيل اإلرسائييل" ،جلعاد
أردان ،إىل منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من العودة إىل
األرايض الفلسطينية يف حال مغادرته إياها للقيام بزيارة خارجية.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/1/13 ،

 2019/1/13ش ّن االحتالل اإلرسائييل سلسلة غارات عىل قطاع غ ّزة،
بعد ساعات من إطالق قذيفة من قطاع غزة سقطت يف املجلس

التوثيق

133

الوقائع الفلسطينيّة

اإلقليمي "سدوت نيغيف" بالنقب .ووفقًا لصحافيني فلسطينيني ،فإن
القصف اإلرسائييل استهدف موق ًعا عسكريًا تاب ًعا لكتائب القسام
يُستخدم نقطة ٍ
رصد رشق مدينة غزة ،من دون وقوع إصابات.
(عرب )2019/1/13 ،48

 2019/1/15طالب مراقب دولة االحتالل ،القايض املتقاعد يوسيف
شابريا ،املستشا َر القضايئ للحكومة ،أفيخاي مندلبليت ،بفحص مدى
صحة االدعــاءات التي تشري إىل أن رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني
نتنياهو ،حصل عىل مئات آالف الشواقل لتمويل طاقم الدفاع عنه يف
قضايا الفساد التي تحوم حوله من دون تقديم أي ترصيح للحصول عىل
هذه األموال؛ وذلك عىل خلفية تحقيق صحفي أجرته صحيفة "هآرتس".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/1/15 ،

 2019/1/15تسلّم الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،رئاسة
"مجموعة الـ  77والصني" يف "قاعة مجلس الوصاية" يف مبنى األمم
املتحدة من وزير الخارجية املرصي سامح شكري؛ إذ كانت مرص
ترأس املجموعة يف العام املنرصم.
(القدس)2019/1/15 ،

 2019/1/16كشفت "القناة  "13يف التلفزيون اإلرسائييل تفاصيل
"صفقة القرن" التي سيطلقها الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،واملتوقع
أن ت ُعرض عىل الفلسطينيني واإلرسائيليني بعد انتخابات الكنيست يف
نقل عن مسؤول أمرييك رفيع ،إن
نيسان /أبريل  .2019وقالت القناةً ،
تنص عىل إقامة دولة فلسطينية عىل  90يف املئة من أرايض
الصفقة ّ
الضفة الغربية ،الفت ًة االنتباه إىل أن الدولة الفلسطينية ستكون عىل
مساحة ضعف مساحة سيطرة السلطة الفلسطينية حال ًيا.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2019/1/16 ،

 2019/1/20ق ّررت سلطات االحتالل اإلرسائييل إغالق مدارس وكالة
األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا) يف
القدس املحتلة ،بد ًءا من العام الدرايس املقبل ،بحسب ما ذكرت
"القناة  "13اإلرسائيلية .ووفقًا للقناة ،فإن اإلغالق جاء بعد أسابيع
رسي ملجلس األمن القومي اإلرسائييل يف مكتب رئيس
من اجتامع ّ
الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،من أجل إقرار خطّة إلغالق
وطرد املؤسسات التي تديرها "األونروا" من القدس املحتلة.
(األيام)2019/1/20 ،

 2019/1/21سلّمت قوات االحتالل اإلرسائييل بالغًا لوالدة األسري عاصم
الربغويث ( 33عا ًما) يف قرية كوبر شامل رام الله ،بهدم منزل نجلها عاصم.
(األيام)2019/1/21 ،

 2019/1/22أكد رؤساء بعثات دول االتحاد األورويب يف مدينتَي
القدس ورام الله ،مجد ًدا ،معارضتهم ملخططات االحتالل االستيطانية،
إضاف ًة إىل تهجري منازل املقدسيني يف املدينة املحتلة.
(الحياة الجديدة)2019/1/22 ،

 2019/1/23قرر رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو،
عدم تحويل املنحة املالية القطرية إىل قطاع غزة ،بذريعة حدوث
تصعيد أمني عند السياج املحيط بالقطاع ،والذي نجم عنه استشهاد
فلسطيني وأربعة جرحى آخرين بنريان مدفعية االحتالل.
(القدس)2019/1/23 ،

 2019/1/26أعلن أكادمييون وباحثون يونانيون عن مبادرة ملقاطعة
أكادمييني إرسائيليني ،معربني عن اعرتاضهم وتنديدهم باالعتداءات
اإلرسائيلية عىل الحقوق املدنية والسياسية للفلسطينيني؛ وذلك استجابة
لدعوة حركة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات BDS
ونصت عريضة موقّعة من  61أكادمييًّا وباحثًا يونانيًا،
يف فلسطنيّ .
خاصة مبا له عالقة باملستوطنات ،عىل االلتزام مبقاطعة برامج ونشاطات
وندوات لها عالقة مبؤسسات أكادميية ومؤسسات أبحاث إرسائيلية.
(الحياة الجديدة)2019/1/26 ،

 2019/1/27كشف نبيل شعث ،مستشار الرئيس الفلسطيني
للعالقات الدولية ومسؤول دائرة املغرتبني ،أن منظمة التحرير
الفلسطينية تعكف عىل مــروع طموح غري مسبوق لتوثيق
املغرتبني الفلسطينيني يف الشتات استعدا ًدا ألداء دور أكرب يف خدمة
القضية الفلسطينية.
(وكالة سوا اإلخبارية)2019/1/27 ،

 2019/1/28أوصــت اللجنة املركزية لحركة "فتح" ،بتشكيل
حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
وشخصيات مستقلة.
(الخليج الجديد)2019/1/28 ،

 2019/1/28قال املتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية،
يوسف املحمود ،إن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته
رصف الرئيس محمود عباس".
تحت ت ّ
(الحدث)2019/1/28 ،

 2019/1/29أصدر الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس" ،قرا ًرا بقانون"
نص القرار
بوقف نفاذ قانون الضامن االجتامعي وتعديالته .وجاء يف ّ
أن يستم ّر الحوار بني جميع الجهات ذات العالقة ،من أجل الوصول
إىل توافق وطني عىل أحكام القانون وموعد نفاذه.
(ألرتا صوت)2019/1/29 ،

 2019/1/30أطلق املفوض العام لـ "األونروا" ،بيري كرينبول ،ندا َءي
االستغاثة وميزانية الربامج لطلب مبلغ  1.2مليار دوالر ،وذلك من
أجل متويل خدمات الوكالة الحيوية الرئيسة واملساعدات اإلنسانية
املنقذة لألرواح بشأن ما مجموعه نحو  6ماليني الجئ من فلسطني
يف الرشق األوسط .وهذا املبلغ هو املطلوب من أجل املحافظة عىل
مستوى عمليات األونروا كام كانت عليه يف عام .2018
(الجزيرة مبارش)2019/1/30 ،
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املعني بحالة حقوق
 2019/1/30دعا مقرر األمم املتحدة الخاص
ّ
اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،مايكل لينك ،املجتمع
الدويل إىل اتخاذ إجراء حاسم؛ وذلك ر ًدا عىل تكثيف إرسائيل مؤخ ًرا
لنشاطات االستيطان يف الضفة الغربية املحتلة ،مبا فيها القدس
الرشقية ،األمر الذي يع ّد مبنزلة رفض واضح لحل الدولتني.
(وكالة األنباء السعودية "واس")2019/1/30 ،

 2019/2/1عقد رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية
"حامس" ،إسامعيل هنية ،واملنسق الخاص لألمم املتحدة لعملية
السالم يف الرشق األوســط ،نيكوالي مالدينوف ،والوفد املرصي،
اجتام ًعا يف قطاع غزة؛ بهدف مناقشة املرشوع الوطني ،والقضية
الفلسطينية يف بعدها السيايس ،واألوضاع املتعقلة بغزة ومسريات
العودة وكرس الحصار.
(وكالة األناضول لألنباء)2019/2/1 ،

 2019/2/2كشفت وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية عن
حملة "إرسائيلية" تستهدف املنهاج الفلسطيني .وقالت الوزارة،
يف بيان صحفي ،إن هذه الحملة تندرج ضمن مخططات االحتالل
الرامية إىل قطع املساعدات الدولية عن قطاع التعليم الفلسطيني.
كام أشارت إىل أن االحتالل يُسخّر ماليني الشواقل لصالح مؤسسات
صهيونية يقودها عمالء سابقون يف املوساد وجرناالت عاملون يف
صفوف االحتياط أو متقاعدون؛ ملهاجمة املنهاج الفلسطيني .وب ّينت
الوزارة أن بعض هذه املؤسسات موجود يف أوروبا وأمريكا ،إضافة
إىل "إرسائيل"؛ إذ يحاول هؤالء وصم املنهاج الفلسطيني باملح ّرض.
(القدس)2019/2/2 ،

 2019/2/3ذكرت إرسائيل أن العمل عىل حامية حدودها دخل
مرحلة جديدة مع بدء بناء جدار جديد هائل فوق األرض عىل
رصح رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني
طول الحدود مع قطاع غزة .و ّ
قائل إن
نتنياهو ،للصحافيني قبل االجتامع الحكومة األسبوعي ً
إرسائيل ستبدأ خالل نهاية األسبوع يف بناء جدار فوق األرض عىل
طول الحدود مع غزة ،كام قال إنه يُتوقع أن يرتفع الجدار  6أمتار
عن األرض ملنع الفلسطينيني يف غزة من التسلل إىل مناطقنا.
(فرانس )2019/2/3 ،24

 2019/2/4ذكرت صحيفة "يرسائيل هيوم" العربية ،أن املجلس
الــوزاري اإلرسائييل املصغر "الكابنيت" سيوافق خالل األسبوعني
املقبلني عىل خصم مبالغ مالية من عوائد الرضائب التي تجمعها
إرسائيل لصالح السلطة الفلسطينية .وبحسب الصحيفة ،فإن هذه
الخطوة ستت ّم بسبب استمرار دفع السلطة الفلسطينية رواتب
عائالت منفذي العمليات ،وهي ت ُق ّدر بنحو  230مليون شيقل.
(شبكة الحرية اإلعالمية)2019/2/4 ،

 2019/2/5حذّر األردن من استمرار االعتداءات اإلرسائيلية عىل
موظفي األوقــاف واملسجد األقــى ،يف حني استنكر "اقتحامات
املتطرفني والوزراء يف حكومة االحتالل" لباحات املسجد.
(وكالة األناضول لألنباء)2019/2/5 ،

 2019/2/6افتتح املجلس الثوري لحركة "فتح" ،أعامل دورته
العادية الخامسة يف مقر الرئاسة مبدينة رام الله ،تحت شعار "القرار
الوطني الفلسطيني تجسيد للوحدة الوطنية وأي بوصلة ال تشري إىل
القدس خائنة" ،مبشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء
اللجنة املركزية.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/2/6 ،

متسكه
 2019/2/7أعلن الرئيس الفلسطيني ،محمود عباسّ ،
بالتنسيق األمني مع إرسائيل رغم فشل عملية السالم ،ورغم وقف
املساعدات األمريكية لقوى األمن الفلسطينية .وقال عباس ،يف كلمة له
خالل لقاء يف مقر الرئاسة لإلعالن عن إقامة "منتدى الحرية والسالم
الفلسطيني" ،وقال إن "هناك اتفاق بيننا [بني السلطة وإرسائيل]
نخل
ملحاربة اإلرهاب .ال نخجل من هذا ،نعم بيننا اتفاق ،ونحن لن ّ
به إطالقًا ،ألنه إذا أخلّينا به لن يبقى يشء ،فالعنف أساس الخراب".
(الحياة)2019/2/7 ،

 2019/2/9يزور جاريد كوشرن ،صهر ومستشار الرئيس األمرييك،
دول عربية يف نهاية الشهر الجاري ملطالبتها بتمويل
دونالد ترامبً ،
الشق االقتصادي يف "صفقة القرن".
(القدس)2019/2/9 ،

 2019/2/9أطلقت النائبتان املسلمتان يف الكونغرس األمرييك ،إلهان
عمر ورشيدة طليب ،حملة لـ "مقاطعة إرسائيل" داخل حزبهام
الدميقراطي ،من خالل دعمهام لحركة  BDSالتي تدعو إىل املقاطعة
االقتصادية والثقافية والعلمية إلرسائيل احتجا ًجا عىل احتاللها
األرايض الفلسطينية.
(الخليج أون الين)2019/2/9 ،

 2019/2/13قال مسؤول ملف األغوار يف محافظة طوباس ،معتز
بشارات ،إن سلطات االحتالل أخطرت نحو  50عائلة يف األغوار
بإخالء منازلها يوم غد ،بحجة إجراء تدريبات عسكرية .وأوضح
بشارات إلذاعة "صوت فلسطني" ،أن نحو  300مواطن سيصبحون يف
العراء يف هذه األحوال الجوية الباردة من ج ّراء تدريبات االحتالل يف
املنطقة التي تخلّف أرضا ًرا مادية كبرية ،وترتك مخلّفات تشكّل خط ًرا
عىل حياة املواطنني.
(الحدث)2019/2/13 ،

ُ 2019/2/14عقد يف العاصمة البولندية ،وارسو ،يف  13و 14شباط/
فرباير  ،2019املؤمتر الوزاري لتعزيز "السالم واألمن يف الرشق األوسط"،
بحضور ممثّلني عن نحو  60دولة؛ وذلك بعد مرور نحو شهر عىل
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دعوة أطلقها وزير الخارجية األمرييك ،مايك بومبيو ،يف خطاب ألقاه
يف الجامعة األمريكية يف القاهرة ،لتنسيق الجهود اإلقليمية والدولية
من أجل مواجهة نشاطات إيران "املزعزعة لالستقرار" يف منطقة
الرشق األوسط.
(الجزيرة نت)2019/2/14 ،

 2019/2/14قال جاريد كوشرن إ ّن اإلدارة األمريكية ستق ّدم خطتها
للسالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني التي يطلق عليها اسم "صفقة
القرن" ،بعد االنتخابات اإلرسائيلية ،املقررة يف  9نيسان /أبريل .2019
(العريب الجديد)2019/2/14 ،

 2019/2/18كشف موشيه كحلون ،وزير املالية اإلرسائييل ،وموشيه
ليون ،رئيس بلدية القدس ،النقاب عن اتفاق لبناء  2800وحدة
استيطانية ،يف منطقتَي األرنونا والقطمون ،تحت شعار "إعادة
األزواج الشابة للمدينة".
(القدس)2019/2/18 ،

 2019/2/20أعلن الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،أنه ق ّرر
رفض تسلّم جميع عائدات الرضائب التي تجبيها إرسائيل؛ وذلك
إثر تصديق حكومة االحتالل تنفيذ قانونٍ يقيض باقتطاع أكرث من
 500مليون شيقل من أموال املقاصة الفلسطينية ،مقابل املخصصات
والرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائالت األرسى والشهداء
والجرحى ،مؤك ًدا االستمرار يف دفع مخصصاتهم.
(عرب )2019/2/20 ،48

 2019/2/27وقّعت اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة ،مع "األونروا"
اتفاقية تفاهم عىل آليات تنفيذ مشاريع برنامج "النقد مقابل العمل"
والعمل العاطلني عن العمل يف قطاع غزة عىل أن
لتشغيل الخريجني ّ
يتم بدء تنفيذ مشاريع الربنامج مع بداية آذار /مارس املقبل؛ إذ
والعمل املهرة
سيتم توفري فرص عمل مؤقتة آلالف الخريجني الجدد ّ
يف مختلف القطاعات الحيوية واملهمة يف قطاع غزة.
(وكالة قدس نت لألنباء)2019/2/27 ،

