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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقا ألهم الوقائــــع الفلســــــطينية واألحداث المرتبطــــة بالصــــراع
يتضمــــــن هــــــذا التقريــــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1آذار /مارس  -30نيسان /أبريل .2019
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli Conflict.
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ويام  /رايأرايأ

 2019/3/1ندد األزهر الرشيف بسلسلة اإلجراءات التي اتخذتها
سلطات االحتالل اإلرسائييل يف األيام األخرية يف حق مدينة القدس
املحتلة ،وما شملته من اعتقاالت لرموز املدينة واقتحامات متكررة
للمسجد األقىص املبارك.
(سام اإلخبارية)2019/3/1 ،

 2019/3/1ناقش رئيس حكومة تسيري األعامل الفلسطينية ،رامي
الحمد الله ،أمس يف رام الله تداعيات قرار "إرسائيل" االقتطاع
من أموال عائدات الرضائب الفلسطينية .وطالب املجتمع الدويل،
ال سيام االتحاد األورويب ،بالضغط عىل "إرسائيل" لوقف االقتطاع من
أموال الرضائب الفلسطينية وإعادتها بالكامل.
(صحيفة الرشق األوسط)2019/3/1 ،

 2019/3/1أطلقت قوات االحتالل اإلرسائييل النار عىل الفلسطينيني
املشاركني يف فعاليات مسريات العودة وكرس الحصار عىل طول
املناطق الرشقية لقطاع غزة .وذكرت املصادر الطبية أن  17مواط ًنا
أصيبوا بالرصاص الحي خالل أحداث الجمعة الـ  49ملسريات العودة
وكرس الحصار ،يف حني أصيب عدد آخر باالختناق.
(فلسطني أون الين)2019/3/1 ،

 2019/3/2قال زعيم حزب العامل الربيطاين ،جريمي كوربني ،إن عىل
اململكة املتحدة إدانة عمليات القتل التي تقوم بها إرسائيل ،وأن
تجمد بيع األسلحة لها .ونرش عىل حسابه يف "تويرت" تغريدة قال
فيها :إن األمم املتحدة أصدرت بيانًا ،أكدت فيه أن قتل إرسائيل
للمتظاهرين يف غزة ،مبن فيهم األطفال واملسعفون والصحافيون ،قد
يشكل "جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/3/2 ،

 2019/3/2تستعد قطر خالل األيام القليلة املقبلة إلطالق مرشوع
التشغيل املؤقت "النقد مقابل العمل" ملصلحة الشعب الفلسطيني
يف قطاع غزة ،وذلك من خالل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني "األونروا" وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
(صحيفة الرشق القطرية)2019/3/2 ،

 2019/3/2قال وزير الجيش اإلرسائييل السابق ،أفيغدور ليربمان ،إنه
ال مفر من حرب رابعة وأخرية عىل قطاع غزة ،لكرس أي قوة لدى
الفلسطينيني هناك.
(صحيفة القدس)2019/3/2 ،

 2019/3/3أعلن مسؤول أمرييك أن قرار الواليات املتحدة خفض
متثيلها لدى الفلسطينيني سيدخل حيز التنفيذ عرب دمج قنصليتها
يف القدس املحتلة يف سفارتها يف "إرسائيل" .وكان وزير الخارجية
األمرييك ،مايك بومبيو ،قال ،عند إعالن الدمج يف ترشين األول/
أكتوبر املايض ،إن الهدف هو تحسني "الفاعلية" مش ًريا اىل أن هذا
األمر ال ميثّل تغي ًريا يف السياسة.
(فلسطني اليوم)2019/3/3 ،

 2019/3/4قال شاهد عيان لوكالة سبوتنيك عريب" :استهدفت
مروحيات إرسائيلية مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع
غزة من دون وقوع إصابات أو خسائر يف األرواح" .وأضاف" :أطلقت
الطائرات اإلرسائيلية أكرث من أربعة صواريخ عىل مواقع املقاومة
وألحقت أرضا ًرا مادية جسيمة".
(وكالة سبوتنيك عريب)2019/3/4 ،

 2019/3/4استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بادعاء دهس اثنني
من جنود االحتالل يف قرية كفر نعمة الواقعة غرب مدينة رام الله،
وتبي أن أحدهام ضابط.
ّ
(عرب )2019/3/4 ،48

 2019/3/5طالب نفتايل بينيت ،وزير التعليم اإلرسائييل ،وزعيم
حزب اليمني الجديد ،رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو بإصدار أمر
بإخالء قرية الخان األحمر الفلسطينية رشق القدس.
(صحيفة القدس)2019/3/5 ،

 2019/3/5أعلن الجيش اإلرسائييل عن اعتقال عرشة فلسطينيني يف
مناطق متعددة من الضفة الغربية خالل ساعات الليلة املاضية.
(القدس العريب)2019/3/5 ،

 2019/3/5دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تغول االحتالل عىل
املسجد األقىص املبارك وحراسه ،واعتداءاته املتواصلة عىل األوقاف
اإلسالمية ومشايخها ومدارسها ،كام دانت حملة اإلبعادات املتواصلة
للمواطنني املقدسيني ورموزهم.
(صحيفة الرشق األوسط)2019/3/5 ،

 2019/3/7وصل وفد أمني مرصي إىل قطاع غزة عن طريق معرب
بيت حانون "إيرز" ،لعقد لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2019/3/7 ،

 2019/3/7أعلن الجيش املرصي عن تدمري تسعة أنفاق عىل الرشيط
الحدودي مع قطاع غزة شامل سيناء.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2019/3/7 ،

 2019/3/9أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يف غزة عن استشهاد
مواطن وإصابة  48فلسطينيًا برصاص الجيش اإلرسائييل وقنابل الغاز
رشق القطاع ،وذلك خالل مشاركتهم يف فعاليات مسرية "العودة"
األسبوعية ،يف حني اعتُقل آخرون بدعوى اجتيازهم السياج األمني.
(صحيفة الدستور)2019/3/9 ،

 2019/3/9أعلن وزير املالية اإلرسائييل ،موشيه كحلون ،عن مصادرة ما
يزيد عىل  463دومنًا من أرايض قرى القدس الرشقية املحتلة وأطرافها.
(صحيفة الرأي األردنية)2019/3/9 ،

 2019/3/10كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،السيد محمد
اشتية عضو اللجنة املركزية لحركة فتح ،بتشكيل الحكومة الجديدة.
(صحيفة الرشق القطرية)2019/3/10 ،
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 2019/3/11أعلن شكري بشارة ،وزير املالية والتخطيط ،عن رصف
راتب كامل للموظفني العموميني م ّمن يتقاضون  2000شيكل ،مقابل
 50يف املئة لنظرائهم م ّمن يتقاضون رواتب أعىل ،وأعلن عن تب ّني موازنة
طوارئ ،مبا يقتضيه ذلك من اتخاذ سلسلة من اإلجراءات تتضمن وقف
التعيينات والرتقيات والعالوات اإلضافية ،والحفاظ عىل الحد األدىن من
املوازنة التشغيلية ،وتخفيض بنود املصاريف النرثية ومهامت السفر،
وبنود الضيافة واملحروقات ،ووقف االستمالكات ورشاء املباين واستبدال
املركبات ،وعدم اعتامد مبالغ جديدة عىل النفقات التطويرية الطويلة
األمد سوى استكامل املشاريع املطروحة والقامئة حال ًيا.
(صحيفة األيام الفلسطينية)2019/3/11 ،

 2019/3/12أعلن موقع القناة اإلرسائيلية السابعة أنه جرى توقيع
اتفاقية لبناء  23ألف وحدة استيطانية يف مدينة القدس خالل
السنوات الخمس املقبلة.
(دنيا الوطن)2019/3/12 ،

 2019/3/12منعت الرشطة اإلرسائيلية رفع أذان املغرب من املسجد
األقىص؛ ما اضطر املصلني إىل رفعه ،وأداء الصالة قبالة بواباته.
(القدس العريب)2019/3/12 ،

 2019/3/13قامت مجموعة من وحــدة املستعربني التابعة
للجيش اإلرسائييل بخطف ثالثة شبان من داخل سيارتهم وسط
مخيم الجلزون.
(وكالة فتح اليوم)2019/3/13 ،

غيت وزارة الخارجية األمريكية وصفها املعتاد ملرتفعات
ّ 2019/3/14
الجوالن السورية والضفة الغربية الفلسطينية من أرض "تحتلها
إرسائيل" إىل "التي تسيطر عليها إرسائيل" ،رغم تأكيد الوزارة أن
املوقف السيايس كام هو.
(الجزيرة نت)2019/3/14 ،

 2019/3/14زعم إعالم االحتالل اإلرسائييل أن صاروخني عىل األقل
أطلقا من قطاع غزة يف اتجاه مدينة "تل أبيب" ،يف حني مل تتمكن
منظومة القبة الحديدية من اعرتاض أي منهام.
(دنيا الوطن)2019/3/14 ،

 2019/3/16اقتحمت قوات االحتالل اإلرسائييل مدينة سلفيت
وقرية خربة قيس ،وقرى قراوة بني زيد ومزارع النوباين شامل
رام الله ،واللنب الرشقية وعمورية جنوب نابلس.
(فلسطني اليوم)2019/3/16 ،

 2019/3/17دانت الرئاسة الفلسطينية قرار املحكمة اإلرسائيلية
املتعلق بباب الرحمة يف املسجد األقىص املبارك ،واعتربته استمرا ًرا
لسياسة التصعيد ضد مدينة القدس ومقدساتها.
(وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا")2019/3/17 ،

 2019/3/17اعتقلت قوات االحتالل املوجودة قرب مداخل الحرم
اإلبراهيمي الرشيف ،وسط الخليل ،الفتا َة والء أكرم طلب غيث
(17عا ًما) ،بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن .وأشارت املصادر إىل
أنه جرى نقلها إىل جهة مجهولة.
(النورس)2019/3/17 ،

 2019/3/18دان متحدثون يف مجلس حقوق اإلنسان االنتهاكات
اإلرسائيلية يف فلسطني ،وتصعيد قوات االحتالل األخري ،وخاصة ما
حصل يف املسجد األقىص ،ورسقة األموال الفلسطينية ،والتهديدات
والتحريض اإلرسائييل ضد الشعب والقيادة الفلسطينية.
(سام اإلخبارية)2019/3/18 ،

 2019/3/19أصيب الدكتور عاطف أبو سيف ،عضو املجلس
املركزي ،والناطق باسم حركة فتح ،بجروح وكسور بالغة ،بعد تعرضه
لالختطاف والرضب من قبل مجموعة من املسلحني ،وقد كان ليلة
أمس قرب منزله الكائن يف منطقة بيت الهيا شامل قطاع غزة.
(صحيفة األيام الفلسطينية)2019/3/19 ،

 2019/3/20استشهد الشاب الفلسطيني عمر أبو ليىل املتهم بتنفيذ
عملية سلفيت التي أدت إىل مقتل جندي وحاخام إرسائيليني ،بعد
اشتباك مسلح وقع قرب رام الله وسط الضفة الغربية املحتلة.
(الجزيرة نت)2019/3/20 ،

 2019/3/21تحدثت صحيفة يرسائيل هيوم العربية ،عن ترتيبات
عربية – دولية مبشاركة مرص وقطر والسعودية ودول خليجية
وعربية ،واألمم املتحدة ودول أخرى ،بعلم السلطة الفلسطينية،
بشأن الوضع يف قطاع غزة وتطورات املستقبل القريب.

 2019/3/15اعتدت أجهزة أمن حركة املقاومة اإلسالمية "حامس"
يف قطاع غزة عىل مئات الشبان املطالبني بوقف الغالء عىل األسعار
وإنهاء االنقسام ،واعتقلت العديد منهم يف "جمعة الرتنس الكربى
ورفع الرضائب".

 2019/3/23ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية يف قطاع غزة أن ثالثة
مواطنني أصيبوا ،وذلك يف استهداف طائرة استطالع تابعة لجيش االحتالل
ملجموعة من مطلقي البالونات الحارقة رشق الربيج وسط قطاع غزة.

 2019/3/15أعلنت الهيئة الوطنية ملسريات العودة وكرس الحصار،
إلغاء فعاليات اليوم "بشكل استثنايئ" ،وذلك يف ظل التصعيد
اإلرسائييل يف قطاع غزة.

 2019/3/23أصيب سبعة شبان فلسطينيني من جراء قصف جوي
إرسائييل وإطالق نار تجاه مجموعات من الشبان عىل الحدود
الرشقية لقطاع غزة.

(صدى اإلعالم)2019/3/15 ،

(عرب )2019/3/15 ،48

(سام اإلخبارية)2019/3/21 ،

(دنيا الوطن)2019/3/23 ،

(صحيفة القدس)2019/3/23 ،
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 2019/3/24أصيب عرشات الطلبة واملعلمني باالختناق من جراء
مسيل للدموع أطلقته قوات االحتالل اإلرسائييل
ً
استنشاقهم غازًا
صوب مدرسة يف مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية املحتلة.
(وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا")2019/3/4 ،

 2019/3/24استشهد الشاب الفلسطيني حبيب املرصي ،متأث ًرا
بجراحه البالغة التي أصيب بها الليلة املاضية خالل فعاليات "اإلرباك
اللييل" شامل قطاع غزة.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2019/3/24 ،

 2019/3/26احتشدت دبابات إرسائيلية قرب قطاع غزة ،وذلك بعد
ليلة من شن غارات عىل القطاع ،وإطالق صواريخ عىل إرسائيل.
(الحرة)2019/3/26 ،

 2019/3/26أصيب شابان بالرصاص املعدين املغلف باملطاط ،وذلك
خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل عىل مدخل مخيم
الجلزون شامل رام الله.
(سام اإلخبارية)2019/3/26 ،

 2019/3/27ش ّنت إرسائيل غارات جوية جديدة عىل أهداف يف قطاع
غزة ،ر ًدا عىل إطالق صاروخ من القطاع تجاه األرايض اإلرسائيلية.
ونفى مسؤولون إرسائيليون التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار مع
الفصائل الفلسطينية .وأشارت تقارير إىل أن وف ًدا مرصيًا سيصل إىل
غزة يوم األربعاء للوساطة بني الجانبني.
(يب يب يس عريب)2019/3/27 ،

 2019/3/27ر ًدا عىل مواصلة إرسائيل االقتطاع من أموال املقاصة
التي تجبيها لصالح الفلسطينيني ،أوقفت السلطة الوطنية التحويالت
الطبية للمرىض إىل املستشفيات اإلرسائيلية بداي ًة من  26آذار/
مارس .2019
(إندبندنت عربية)2019/3/27 ،

 2019/3/27أصيب  11مواط ًنا برصاص االحتالل خالل فعاليات
"اإلربــاك اللييل" رشق غزة وجباليا .وأكدت وزارة الصحة إصابة
خمسة مواطنني بجروح مختلفة من جراء إطالق قوات االحتالل
اإلرسائييل الرصاص عليهم رشق جباليا ،وإصابة ستة آخرين بجروح
متفاوتة رشق غزة.
(جي يب يس نيوز)2019/3/27 ،

 2019/3/30استشهد شاب وثالثة أطفال ،وأصيب مئات املواطنني
من جراء إطالق قوات االحتالل اإلرسائييل النار عىل الفلسطينيني يف
مسريات يوم األرض السلمية يف قطاع غزة.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/3/30 ،

 2019/3/31تعتزم اإلدارة املدنية التابعة لجيش االحتالل اإلرسائييل
التصديق عىل بناء  1427وحدة استيطانية جديدة يف الضفة الغربية

املحتلة ،كام سيتم التصديق عىل  3500وحدة استيطانية الحقًا،
بحسب ما أفادت صحيفة هآرتس.
(عرب )2019/3/31 ،48

 2019/4/2وقّع وزير املالية اإلرسائييل موشيه كحلون قرا ًرا بخصم
 42مليون شيكل شهريًا من أموال عوائد املقاصة الفلسطينية.
(صحيفة األيام الفلسطينية)2019/4/2 ،

 2019/4/3استشهد الشاب محمد عبد املنعم عبد الفتاح ( 23عا ًما)
متأث ًرا بجروحه ،يف حني أصيب الشاب خالد صالح رواجبة ( 26عا ًما)
بجروح متوسطة ،بسبب إطالق النار من قبل مستوطن عند مفرتق
بلدة بيتا جنوب نابلس.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/4/3 ،

 2019/4/4فازت حركة الشبيبة الطالبية ،الذراع الطالبية لحركة فتح،
بـ  30مقع ًدا يف انتخابات مجلس الطلبة  2020 /2019يف جامعة
الخليل .يف حني حصلت الكتلة اإلسالمية ،الذراع الطالبية لحركة
حامس ،عىل  11مقع ًدا ،ومل تحصل الكتل الطالبية التابعة للجبهتني
الشعبية والدميقراطية عىل أي مقاعد .كام قاطعت الرابطة اإلسالمية،
الذراع الطالبية لحركة الجهاد اإلسالمي ،االنتخابات.
(سام اإلخبارية)2019/4/4 ،

 2019/4/5أعلن رئيس لجنة انتخابات مجلس اتحاد الطلبة يف
جامعة بيت لحم وعميد شؤون الطلبة فيها عن فوز كتلة "القدس
والعودة" التابعة لحركة فتح بالتزكية ،وذلك بعد انسحاب كتلة
"وطن" اليسارية من سباق هذه االنتخابات.
(صحيفة القدس)2019/4/5 ،

 2019/4/6قال بنيامني نتنياهو ،رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،إنه
يرفض عودة السلطة الفلسطينية إىل الحكم يف قطاع غزة ،وإن
إرسائيل مستفيدة من االنقسام الفلسطيني.
(صحيفة األيام الفلسطينية)2019/4/6 ،

 2019/4/7أعلنت سلطات االحتالل اإلرسائييل فرض إغالق شامل عىل
األرايض الفلسطينية املحتلة ،يوم الثالثاء ،خالل انتخابات الكنيست،
وذلك بداي ًة من منتصف ليلة  9نيسان /أبريل الجاري ،حتى منتصف
ليلة  10نيسان /أبريل .وقال جيش االحتالل اإلرسائييل يف بيان صدر
عنه إنه سيتم فرض إغالق شامل عىل منطقة يهودا والسامرة ،وسيتم
إغالق املعابر مع قطاع غزة يف يوم االنتخابات للكنيست الـ ،21
يف املدة املحددة سابقًا.
(عرب )2019/4/7 ،48

 2019/4/8ق ّدم رئيس اللجنة األوملبية الفلسطينية ،اللواء جربيل
الرجوب ،مرشوع اعتامد "القدس عاصمة الرياضة اإلسالمية ،"2020
خالل االجتامع الطارئ للجمعية العمومية لالتحاد الريايض للتضامن
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اإلسالمي الذي عقدته يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية،
النتخاب رئيس لالتحاد الريايض للتضامن اإلسالمي.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/4/8 ،

 2019/4/8أصيب شاب من بلدة نحالني غرب بيت لحم بجروح
خطرية من جراء دهسه من أحد املستوطنني عىل الشارع االلتفايف
رقم  60الواصل بني القدس ومجمع مستوطنة "غوش عصيون".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/4/8 ،

 2019/4/8قررت سلطات االحتالل االستيالء عىل مئات الدومنات من
أرايض  7قرى جنوب مدينة نابلس لشق طريق استيطاين.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2019/4/8 ،

 2019/4/8فازت حركة الشبيبة ،الذراع الطالبية لحركة "فتح" ،يف
انتخابات مجلس اتحاد الطلبة يف جامعة القدس ،بحصولها عىل 31
مقع ًدا من أصل  51مقع ًدا .وأظهرت النتائج النهائية لالنتخابات
حصول الجبهة الدميقراطية عىل  11مقع ًدا ،والشعبية عىل سبعة
مقاعد ،وحصول كتلتَي املبادرة وتحالف العودة عىل مقعد
لكل منهام.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/4/8 ،

 2019/4/9أصيب العرشات من التالميذ واملعلمني واملواطنني
بحاالت اختناق ،عقب إطالق قوات االحتالل اإلرسائييل قنابل الغاز
السام يف ساحات ومحيط عدد من املدارس باملنطقة الجنوبية يف
مدينة الخليل.
(سام اإلخبارية)2019/4/9 ،

 2019/4/11ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء املكلف ،محمد
اشتية ،انتهى من تشكيل الحكومة الجديدة ،متوقعة أن تؤدي
الحكومة اليمني الدستورية يوم السبت املقبل.
(فلسطني اليوم)2019/4/11 ،

 2019/4/13قال رئيس الوزراء محمد اشتية ،لدينا خطة طوارئ
لثالثة أشهر ،إذ سنعمل عىل تعزيز صمود املواطنني عىل أرضهم
وتوسيع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني ،وتعزيز الثقة بني
الحكومة واملؤسسات الوطنية من جهة ،واملواطن من جهة أخرى.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/4/13 ،

 2019/4/14حرض يوم أمس أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة
إىل املقر الرئايس وأدوا اليمني الدستورية أمام الرئيس ،وقبل أن
يتسلموا مهامتهم بشكل قانوين ،طُلب منهم العودة إىل املقر الرئايس
للحلف مرة أخرى لسبب غريب وغري معتاد .يعود ذلك إىل خطأ
نادر الحدوث ،إذ تقرر أن تعيد الحكومة الفلسطينية الجديدة أداء
اليمني القانونية ظهر اليوم األحد أمام الرئيس محمود عباس ،بعد
جدل حول النص الدستوري متعلق بقَسم األعضاء لليمني أمس .وقد
كشف املتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ،إبراهيم ملحم اليوم،

أن رئيس الحكومة وأعضاءها أقسموا اليمني أمس من دون إدراج
جملة "اإلخالص للشعب وتراثه القومي" ،وهو ما تتضمنه اليمني
القانونية الصحيحة.
(الجزيرة نت)2019/4/14 ،

 2019/4/15قرر مجلس الــوزراء اتخاذ سلسلة من اإلج ـراءات
التقشفية ملواجهة األزمة املالية وتعزيز صمود املقدسيني ،والعمل
عىل تعزيز صمود املواطنني يف أرضهم.
(صحيفة الحدث)2019/4/15 ،

 2019/4/15أفادت وسائل إعالم عربية اندالع عدد من الحرائق
يف مستوطنات محاذية لقطاع غزة ،بعد إطالق عدد من البالونات
الحارقة من القطاع.
(سام اإلخبارية)2019/4/15 ،

 2019/4/16تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،أوقدت
هيئة شؤون األرسى واملحررين ،ونادي األسري ،ومحافظة الخليل،
وإقليم حركة "فتح" ،وبلدية الخليل ،والقوى الوطنية ولجان أهايل
األرسى ،شعلة الحرية لألرسى ،يف ساحة مدرسة ابن رشد وسط
املدينة ،إيذانًا بانطالق فعاليات يوم األسري الفلسطيني.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/4/16 ،

 2019/4/18اختطف "مستعربون" ،طفلني من مخيم شعفاط وسط
مدينة القدس املحتلة يف الشارع الرئيس للمخيم.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/4/18،

الطفل محمد رائد عسكر ( 5أعوام)
َ
 2019/4/20دهس مستوط ٌن
من الفرديس رشق بيت لحم ،وقد تم نقله إىل إحدى املستشفيات يف
مدينة القدس ،ووصفت حالته باملتوسطة.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/4/20 ،

ُ 2019/4/21عقد اجتامع طارئ ملجلس جامعة الدول العربية عىل
مستوى وزراء الخارجية العرب مبقرها يف القاهرة ،مساء اليوم ،برئاسة
الصومال ،ومبشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،ملناقشة
تطورات األوضاع الفلسطينية ،من أجل وضع الوزراء ودولهم أمام
التطورات التي تشهدها القضية املركزية العربية.
(إندبندنت عربية)2019/4/21 ،

 2019/4/22كشف محمود العالول نائب رئيس حركة فتح ،عن
الخطوات التي تعتزم القيادة الفلسطينية تنفيذها خالل جلسة
املجلس املركزي املقرر عقدها يف منتصف أيار /مايو املقبل .وقال
العالول يف ترصي ٍح صحفي إن "القيادة تعتزم إعالن سحب االعرتاف
بإرسائيل ووقف التنسيق األمني يف جلسة املركزي".
(وكالة وطن لألنباء)2019/4/22 ،

 2019/4/23أعلنت الهيئة العامة للشؤون املدنية عن موافقة
سلطات االحتالل اإلرسائييل عىل إصدار  300ترصيح للمسيحيني
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الغزيني للوصول إىل الضفة الغربية والقدس املحتلتني ،بعد جهود
بذلتها .وأشارت إىل أنه تم املوافقة أيضً ا عىل  200ترصيح للخروج
خارج الوطن ،لالحتفال باألعياد.
(وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا")2019/4/23 ،

 2019/4/23اقتحمت قوات االحتالل اإلرسائييل منزل ذوي الشهيد
عمر أبو ليىل يف بلدة الزاوية غرب سلفيت .وأضافت املصادر أن
جيش االحتالل أخىل املنازل املجاورة ملنزل ذوي الشهيد من ساكنيها،
وأطلق قنابل الغاز املسيل للدموع ،والقنابل الصوتية ،صوب
الصحافيني املوجودين يف مبنى مجاور؛ ما أصابهم باالختناق .وأعلن
جيش االحتالل أن بلدة الزاوية منطقة عسكرية مغلقة.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2019/4/23 ،

 2019/4/23رحبت حركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني بترصيحات
محمود العالول ،نائب رئيس حركة فتح ،وقد قال فيها إن الرئيس
عباس متجه لسحب االعرتاف بدولة االحتالل ووقف التنسيق األمني.
(سام اإلخبارية)2019/4/23 ،

 2019/4/24هدمت قوات جيش االحتالل اإلرسائييل منزل الشهيد
عمر أبو ليىل يف بلدة الزاوية قضاء سلفيت بالضفة الغربية ،كام
ألحقت أرضا ًرا بعدد من املنازل املجاورة ،من جراء تفجري املنزل الذي
يتألف من طابقني بواقع أربع شقق سكنية.
(عرب )2019/4/24 ،48

 2019/4/24أشاد رئيس الوزراء محمد اشتية بدور االتحاد األورويب
يف دعم قطاع الصحة يف فلسطني ،مش ًريا إىل املساعي الحثيثة لتوطني
الخدمات الطبية ،ال سيام من خالل استقدام أطباء فلسطينيني

لتقديم الخدمات يف املستشفيات الفلسطينية ،وبناء  6مستشفيات
جديدة لتوفري كافة الخدمات الصحية للمواطنني.
(سام اإلخبارية)2019/4/24 ،

 2019/4/24اقتحم مستوطنون إرسائيليون ،لليوم الثالث عىل التوايل،
املسجد األقىص مبدينة القدس الرشقية ،مبناسبة عيد الفصح اليهودي.
(شبكة األناضول)2109/4/24 ،

 2019/4/25دعا رئيس الوزراء محمد اشتية إىل تشكيل ائتالف
وطني دويل من أجل الحفاظ عىل حل الدولتني ملجابهة املبادرة
األمريكية التي تريد أن تطيح بإمكانية إقامة دولة فلسطينية.
(صفا :وكالة الصحافة الفلسطينية)2019/4/25 ،

 2019/4/27اقتحم  250مستوط ًنا موق ًعا أثريًا يف قرية الجيب بقضاء
مدينة القدس املحتلة ،يف حني ألقت مجموعة من املستوطنني مواد
سامة يف برئ مياه رشق يطا بقضاء الخليل.
(عرب )2019/4/27 ،48

 2019/4/27استشهد الشاب عمر عوين عبد الكريم يونس من قرية
سنرييا مبحافظة قلقيلية ،بعد أسبوع من اعتقاله مصابًا برصاص
جيش االحتالل اإلرسائييل قرب حاجز زعرتة العسكري جنوب نابلس،
بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
(صحيفة القدس)2019/4/27 ،

 2019/4/28أكد رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،إسامعيل
هنية ،أن ال متدد لـغزة إال يف إطار الجغرافيا الفلسطينية ،موض ًحا
أن كل ما يروج عن أخذ أر ٍ
اض يف سيناء هو "خزعبالت" ال أساس لها
من الصحة.
(وكالة سوا اإلخبارية)2019/4/28 ،

