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 اليوميات الفلسطينية
 2019 أكتوبر/ األول تشرين

 1/10/2019 ،الثالثاء

  معاريف العبرية عميت كوهين صحيفةقال محّلل الشؤون العسكرّية في Amit Cohen إن عملية ،
ي والمخابرات سراييلاعتقال ُمنفذي عملية دوليف تمت بالتنسيق المباشر بين جهاز الشاباك اإل

ن، نقاًل عن مصادر أمنّيٍة وصفها بالمطلعة، بأن أجهزة أمن السلطة قامت وأفاد كوهي الفلسطينية.
 ،وفتح غرفة تنسيق مشتركة بين الجانبين ،بـ"مسح أمني" ،23/8/2019في  منذ تنفيذ العملية
 1ذي العملية.ي على الفور عن تحركات منفّ سراييلوأبلغوا الجانب اإل

  إننا "ل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، مستهفي  ،محمود عباس يةفلسطينال السلطةقال رييس
التي يجب أن نتخذها من أجل تحقيق هذا  واإلجراءاتسنبحث في االنتخابات واالستعدادات لها، 

كشفت عضو اللجنة المركزية لفتح دالل سالمة عن تشكيل لجنة من وفي السياق نفسه،  ."الهدف
جراءات تنفيذ لحركة محمود العالول، لبحث إللحركة، برياسة نايب رييس ا اللجنة المركزية

االنتخابات العامة والتشاور مع فصايل العمل الوطني، قبل إصدار عباس لمرسوم عقد 
وأكدت سالمة، في لقاء ضمن برنامج "ملف اليوم" على شاشة تلفزيون فلسطين، أن  االنتخابات.

 2دة واحدة.االنتخابات ستجري في الوطن كوح

  الذكي على حدود قطاع غزة، منذ بدء العمل بالجدار  نفقاً  17ي "اكتشاف ييلسراجيش اإلالزعم
 3عن الجيش. قناة ريشت كان العبريةنقلت ما بحسب  ،على طول الحدود فوق وتحت األرض"

 قال مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدايرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير 
آخرين، وهدمت  600، واعتقلت فلسطينيين 5ي، قتلت سراييلل اإلت االحتال، إن قواالفلسطينية

  2019.4 / سبتمبرومنشأة، خالل شهر أيلول بيتاً  57
  أن خطة "صفقة القرن"  غرينبالت جايسون  "عملية السالمـ"الخاص ل يمريكاألالمبعوث كشف

 وذكر على أي شخص.  أنه ال يمكن ألحد فرض هذه الرؤيةمؤكدًا حينما يحين الوقت،  ستصدر
االعتراف بالقدس، ونقل )ة يمريكأن قرارات اإلدارة األ ،"الشرق األوسط"في حوار مع  ،غرينبالت
ية على الجوالن( لم يتم اتخاذها من خالل سراييلية إلى القدس، واالعتراف بالسيادة اإلمريكالسفارة األ

ألنها القرارات الصحيحة للواليات  أنها اتخذت أيضاً  على اً شددم ،فقط "عملية السالم"منظور 
 5، وليس له عالقة بالقضية الفلسطينية."راييلسإ" قرار الجوالن كان قرارًا أساسيًا ألمنأن و  ،المتحدة

  رديمايهودي من السف ألف 132أن أكثر من  اإلسبانيةأعلنت وزارة الداخلية Sephardim  كان
، منهم أكثر اإلسبانيةلى الجنسية لب للحصول ع، تقدموا بط1492 سنة إسبانياأجدادهم طردوا من 

 6.يييلراإس آالف 3من 
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 2/10/2019 ،األربعاء

  من المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون  %95قال نادي األسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن
 وأوضح بهم في المعتقالت. أثناء التحقيق، وبعد الزجّ في للتعذيب منذ اللحظة األولى العتقالهم، و 

 1967.7 سنةد منذ ل  بعد تعرضهم للتعذيب والتنييل المتعمّ الحتم االأسيرًا قتله 73ن أ النادي

  التي تعتزم  ،سترفع بشكل كبير كمية الغاز الطبيعي "إسراييل"ية إن إسراييلقالت شركات طاقة
 Tamar gas ماراحقلي تواتفق شركاء في  تصديرها إلى مصر، مما دفع أسهم الشركات لالرتفاع.

field  وليفياثانThe Leviathan gas field على بيع  2018في سنة  يين للغازسراييلالبحريين اإل
في  %34وينطوي االتفاق المعدل على زيادة  مليار دوالر من الغاز إلى مصر. 15ما قيمته 

 "إسراييلفي "مليار متر مكعب من الغاز. وقدر مصدر في قطاع الطاقة  85حو نالصادرات إلى 
مليار دوالر من  14مليار دوالر، منها  19.5الغاز المقرر اآلن تصديره إلى مصر عند مة قي

 8مار.ادوالر من ت اتمليار  5.5و ليفياثان
  ة سعوديمن المعتقلين الفلسطينيين لدى ال أن أياً  علىفي حركة حماس خليل الحية  القياديشدد

أو لصالح  ،قوم بجمع تبرعات للفلسطينيينن من بين المعتقلين من كان يأ كدأو  .لم يمسوا بأمنها
لن "قال:  ،القدس العربي وفي رده على سؤال لـ مؤسسات خيرية، أو يقوم بجمع لحوم األضاحي.

 9."القطيعة نقول أن العالقة وصلت لحدّ 

  ية بنيامين نتنياهو في ثالثة ملفات فساد منسوبة ييلراسإلمة ابدأت جلسات االستماع لرييس الحكو
 محامين سيحضرون  10يضم  نتنياهو طاقمويمثل  رشوة واالحتيال وخيانة األمانة".بـ"الله تتصل 

 10.جلسات االستماع على مدار يومين
  عور بأن الشرطةالش، و 1948فلسطينيي في أعقاب تفاقم العنف وجرايم القتل األهلية في صفوف 

شخصًا منذ مطلع  70لى نحو ليست معنية بمكافحة هذه الظاهرة، ووصول عدد القتلى إ يةسراييلاإل
، إضرابًا عامًا، فيما قررت القايمة عة العليا في اجتماع طارئ عقدته، أعلنت لجنة المتاب2019

 11قاعس الشرطة.تلى ًا عاحتجاج ،المشتركة عدم حضور الجلسة االحتفالية للينيستالعربية 

 قال رييس جمهورية جزر المالديف إبراهيم محمد صليح Ibrahim Mohamed Solih إن زيارة ،
 12هي حلم وأمنية كل مسلم في العالم. األقصى المسجدفلسطين وعاصمتها القدس والصالة في 

 ماليين  109.1)نحو  مليون يورو 100لجنة الموازنة في البرلمان األوروبي اقتراحًا لتجميد مبلغ  ترفض
 13األونروا.وكالة ل طرفهاكمساعدة مالية إضافية من  األوروبية كانت أقّرتها المفوضية دوالر(

  2019خالل سنة ات مستعمر ضافتهم إلى المت إد تلجدمستوطنين االسالم اآلن أن آالف المنظمة أكدت ،
، 2019في نهاية أيلول/ سبتمبر ي أعلن، سراييلإلى أن جهاز اإلحصاء المركزي اإل الحركة وأشارت

اليهود ات أن عدد المستوطنين البيان . وتظهر2019أوايل  - 2018أحدث البيانات السكانية لنهاية 
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من السكان  %4.77يشكلون  ،427,800هو  ،دسالقثناء شرقي ، باستفي الضفة الغربية
كان معدل  ،2018في  %1.9وصل  "إسراييل"في حين أن معدل النمو السكاني في و يين. سراييلاإل

، مستوطن 14,400ر زاد عدد المستوطنين بمقدا 2018 سنةوفي  .%3.5في المستعمرات النمو 
 14.أن تخليها "إسراييل"ت التي ربما على رامعمستالدوا في انتقلوا أو ُول ،%56يشكلون  050,8 منهم
 3/10/2019 ،الخميس

  ّفي بيان ،وقالت اللجنة لجنة خاصة باالنتخابات.الفلسطينية منظمة التحرير ل اللجنة التنفيذيةلت شك 
المتحدة عن  ته أمام األممفي كلم عباس الرييس محمود هإنها ناقشت ما أعلن ،هااجتماعبعد  لها

جراء االنتخابات، حيث قررت تشكيل لجنة من بين أعضايها لمتابعة تنفيذ عملية االنتخابات مع إ
 15القوى والفعاليات والفصايل والمؤسسات المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة االنتخابات المركزية.

 الوزير حسين الشيخ إنه التقى مع وزير المالية فلسطينية لادنية الم شؤون قال رييس الهيئة العامة لل
نية المالية، يطفلسي موشيه كحلون، وأنه جرى االتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة السراييلاإل

 16على رواتب عايالت الشهداء واألسرى، "وإصرارنا على دفعها مهما كان الثمن". مع بقاء الخالف قايماً 
  ّمليون دوالر لتنفيذ مشروع تطوير  13الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة  تعوق

 17ودعم االبتيارات في القطاع الخاص.

 تلبية لقرار لجنة المتابعة العليا احتجاجاً في مجد اليروم،  1948فلسطينيي  تظاهر اآلالف من 
 تجاجاً الشرطة مع الجريمة وعناوينها، احرافعين الهتافات المنددة بتواطؤ  ،مايعلى مسلسل الجر 

 18على استفحال جرايم القتل وإطالق الرصاص.

  النواب فيما غاب  ،ين الدستوريةاليم 17/9/2019ي المنتخبون في سراييلالينيست اإل أعضاءأدى
  1948.19نظمه فلسطينيو بسبب اإلضراب الشامل الذي ي ،داءاألمراسم عن العرب 

  وقال حزب الليكود إن  ،ليبرمان بدون أي نتايج أفيجدورنتنياهو مع  بنيامينانتهى اجتماع
واستمر  حكومة.لبيتنا" ل ليإسراي"حزب ام حدث أي تقدم في مباحثات إمكانية انضماالجتماع لم يُ 

 20.اً أنه كان قصير  12فيما ذكرت قناة  ،لنحو ساعة ،العبرية 13بحسب قناة  ،االجتماع
 4/10/2019 ،الجمعة

  إلى السلطة ةّصة الفلسطينيتحويل أموال المقا تقّرر  "إسراييل"ي إن إسراييلقال مسؤول 
، بعدما رفضتها ألشهر طويلة، إثر اقتطاع االحتالل منها 6/10/2019، يوم األحد الفلسطينية

ّية، فإّن المبلغ يصل إلى سراييلاإل 13وبحسب القناة  مخصصات عوايل األسرى والشهداء.
 21.مليون دوالر( 15.145)نحو  مليار شيكل 8.1
  أجرى سلسلة اعتقاالت في صفوف الفلسطينيين  2015أنه في سنة  يسراييلاإل كابعلن جهاز الشاأ

يين ومستوطنين إسراييلجنود  عملية مسلحة ضدّ  100في الضفة الغربية أدت إلى إجهاض نحو 
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ية ثالثة، إذ إن يهود. واّدعى ناطق بلسان الجهاز أن قواته منعت بذلك نشوب انتفاضة فلسطين
 22ت عنيفة شاملة في الضفة الغربية.تفجير صداما تعمليات استهدفهذه ال

 /تنوعت الغربية في عمليات المقاومة بالضفة ملحوظاً  تصاعداً  2019سبتمبر  شهد شهر أيلول ،
وحسب تقرير أعدته الدايرة  وزجاجات حارقة وعمليات طعن. ،وإلقاء حجارة ،ما بين مواجهات

 مقاوماً  عمالً  517شهد تنفيذ  2019سبتمبر  فة، فإن شهر أيلول/حماس في الض ةلحرك إلعالميةا
 23ي.سراييلمن جنود جيش االحتالل اإل 18االحتالل في الضفة، أسفرت عن إصابة  ضدّ 

 24.ةرات العودة شرق قطاع غز جراء قمع قوات االحتالل لمسي ،آخرين 54 ةباصوإ ،فلسطينيد ااستشه 

  مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد األقصى األسبوع  735العبري أّن  24 موقع حدشوتأفاد
  25الماضي، بحماية من شرطة االحتالل.

  من  %100اجهة الحصار، أن و مرييس اللجنة الشعبية ل ،أكد النايب الفلسطيني جمال الخضري
ي واالعتداءات سراييلمصانع قطاع غزة تضررت بشكل كلي أو جزيي بسبب الحصار اإل

لمئات من المصانع والمتاجر أبوابها بسبب الحصار الذي أفرز هذا الوضع الية، فيما أُغلقت االمتت
 26االقتصادي الخطير.

 ألف حالة اعتقال لفلسطينيين منذ اندالع انتفاضة القدس  26للدراسات  رصد مركز أسرى فلسطين
مليون  من أن ما يقارب ،رياض األشقر ،الباحثمدير المركز . وأوضح 1/10/2015في 

 2000سبتمبر  /، وبلغت حاالت االعتقال منذ أيلول1967 سنةفلسطيني ذاقوا مرارة األسر منذ 
من بين حاالت االعتقال خالل انتفاضة القدس أن ر إلى قشأشار األو  ألف حالة. 119حتى اليوم 

 بعضهن جريحات وفتياتحالة اعتقال لنساء  755آالف حالة اعتقال ألطفال قاصرين، و 5
 27.فيسبوكحالة اعتقال على خلفية التحريض على موقع  800، وصراتوقا

  لالضطهاد" من قبل المسلمين أن المسيحيين يتعرضون  الروم األرثوذكس بالقدسنفت بطريركية"
على ادعاءات شخص يدعى  جاء ذلك في رسالة وجهتها لقيادة حركة حماس رداً  في قطاع غزة.

 28ي، قال "إن حركة حماس تضطهد المسيحيين بغزة".سراييلكمال ترزي خالل تقرير للتلفزيون اإل
 يةمريكالواليات المتحدة األريما بنت بندر آل سعود يهود  نطنشافي و  السعوديةالسفيرة  هنأت 

بالعربية"  إسراييلبمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة، وفق ما جاء في تغريدة نشرها حساب "
 29ية.لسراييالتابع لوزارة الخارجية اإل

 5/10/2019 ،السبت

  تقدمت بمبادرة لعدد من الدول الخليجية "إسراييل"ية النقاب عن أّن سراييلاإل 12قناة الكشفت، 
 رغمعلى التطبيع العالقات بين الجانبين، وإرساء دعايم تعاون اقتصادي وأمني علني،  علىتقوم 

ي سراييلير الخارجية اإلوز  ة أنّ انوأوضحت الق ي.سراييلاإل - صل الصراع الفلسطينيتوا من
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يسراييل كاتس عرض المبادرة على عدد من وزراء الخارجية الخليجيين الذين التقاهم على هامش 
 30.اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، األسبوع الماضي

  يوسي بيلينقال Yossi Beilin، قات القايمة ، إن "منظومة العال"اليوم إسراييل"يفة حصي مقاله بف
التي تعتمد توفير مستوى معيشي معقول للفلسطينيين، وتحسين  ،الفلسطينية والسلطة إسراييلبين 

أوضاعهم االقتصادية، واألهم من ذلك استمرار التنسيق األمني المجدي مع أجهزة أمن السلطة 
ر من كبار ، وهذا استنتاج يدركه كثيشخصياً و مازن بأبيرة على الفلسطينية، يعتمد بدرجة ك

يين". وأضاف بيلين أن آخر هؤالء الضباط الذين يحملون هذه القناعات هو سراييلالضباط اإل
 ،)أمان( يةسراييلاإل شعبة االستخبارات العسكريةرييس شعبة األبحاث في  ،درور شالومالجنرال 

وهري في هو حجر الزاوية الج"مازن  ان أبقوله بأ من عن شالو في حديثه قبل أيام. ونقل بيلي
 31".2006منذ عام  إسراييلمني الذي تعيشه الهدوء األ

 6/10/2019 ،األحد

  تخابات فيعلى إجراء االن إننا مصرون تماماً "محمود عباس  يةفلسطينال السلطةقال رييس 
 ، أنه تمّ الفلسطينية في مستهل اجتماع القيادة عباس،وأضاف  ."غربية وقطاع غزة والقدسال الضفة

 32لمنظمة ومركزية فتح لمتابعة ملف االنتخابات مع الجهات المعنية.من تنفيذية ا تشكيل لجنتين
 س، بأن حركته ستتعامل مع كل األطراف من أجل حركة حما ناطق باسمال ،قال حازم قاسم

، أن حركة القدس في تصريح لـ ،وشدد قاسم باعتبارها مصلحة وطنية عليا. باتاالنتخا إنجاح
إلى أن حماس "قدمت في  اً ، مشير إنجاحهابكل إيجابية وقوة من أجل حماس ستعمل هذه المرة 

 33".تواصل ذلكسو ابات عامة، كل مرة كل ما يلزم إلجراء انتخ
 غزة قطاعفي  تخوضها األجهزة األمنية "حربًا خفّية"إن هناك  األخبارصحيفة مصادر أمنية ل تلاق 

جهات خارجية باسم تنظيمات "دتهم مع مجموعات تضّم شبانًا كانوا في فصايل المقاومة وجنّ 
أربع مجموعات خططت لهجمات اعتقل  ن األمنأضيفة ، م"سلفية وأخرى تابعة لتنظيم داعش

 34وشخصيات ترتبط بمحور المقاومة. ،واألجهزة األمنية ،ضّد قادة المقاومة
  الشرطة  انتشار الجريمة والعنف في األحياء العربية، متهمين مجددًا ضدّ  1948فلسطينيو تظاهر

ة المجرمين. وقررت لجنة المتابعة طؤ في محاكماو الجريمة والت ية بالتقاعس عن مواجهةسراييلاإل
العربية استمرار المظاهرات، وأعلنت عن برامج وفعاليات لمواصلة الحملة الشعبية الجتثاث العنف 

مكتب رييس والجريمة في المجتمع العربي، وذلك بتسيير قافلة مركبات احتجاجية تتجه إلى 
 10/10/2019.35الخميس  ،قدسلانتنياهو، في  ية، بنيامينسراييلالحكومة اإل

  ية سراييلاإل أطباء من أجل حقوق اإلنساناتهمت مديرة جمعيةPhysicians for Human Rights–Israel 
 ،اليساري  Siha Mekomit مكوميت سيحاموقع في مقال نشره  ،Ruchama Marton روحاما مارتن



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

  6 ونة للدراسات واالستشارات            مركز الزيت        

التعذيب  في صناعة يرييسبدور القيام بم في مصلحة السجون منه نيالعامليين سراييلء اإلاألطبا
 36الفلسطينيين داخل أقبية التحقيق.األسرى  ضدّ 

 ة السابعة رها موقع القناديفيد فريدمان، في تصريحات نش "إسراييل"ي لدى مريكقال السفير األ
أحد أسباب تأخر نشر "صفقة  ى اآلن هوفاعلة حت ةيإسراييل، إن عدم وجود حكومة العبرية
"إن خطة السالم بحاجة لمناقشتها في جو سياسي رصين وشامل، ألنها  فريدمان وقال القرن".

 37ية طويلة األجل".سراييلتنطوي على اليثير من المصالح اإل
  دايرة البحوث في شعبة االستخبارات ورييس  مانغنداف أر  يسراييلالشاباك اإل جهازقال رييس

ة جاءت لتقويتها إن تحويل أموال المقاصة للسلطة خطوة مهم درور شالومية سراييلالعسكرية اإل
 خالل جلسةالعبرية النقاب عن فحوى مشادات كالمية جرت  13وكشفت القناة  وتجنب انهيارها.

ك وذل ،6/10/2019 األحد (كابينت) ن السياسية واألمنيةو ؤ شلل المصغراإلسراييلي الوزاري المجلس 
 38المقاصة للسلطة الفلسطينية. أموالما يتعلق بتحويل في

 7/10/2019 ،اإلثنين

  ّرييس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر، محمود عباس،  يةفلسطينال السلطةف رييس كل
مع القوى والفعاليات والفصايل والجهات المعنية كافة، من أجل  االتصاالت فوراً  باستئناف

خابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر االنتخابات الرياسية، التحضير إلجراء االنت
 39واألنظمة المعمول بها.وفق القوانين 

 ة ، النايب محمد فرج الغول، أن حركالفلسطيني التشريعي سللجنة القانونية في المجأكد رييس ال
كد أن دعوة رييس أو  )رياسية وتشريعية ومجلس وطني(. متزامنةمع إجراء انتخابات عامة  حماس

لدى الفصايل والشعب  السلطة إلجراء انتخابات عامة في األراضي الفلسطينية تالقي قبوالً 
 40روج من األزمة الحالية.للخ ،الفلسطيني

 األموال المحتجزة لدى  يسراييلاإلاشتية إن المشكلة مع الجانب  محمدزراء الو  سيقال ري(
في  سياسياً  لتأخذ قراراً  "إسراييل"ال يوجد حكومة في نه إو حتى هذه اللحظة،  (، لم تحلّ "إسراييل"

اف اشتية وأض .لتزمة برواتب الشهداء واألسرى أن الحكومة ستبقى ماشتية وأكد  هذا األمر.
، وعلينا ديون للبنوك مليون دوالر[ 430.5]نحو  لكمليار شي 1.5"وصلتنا دفعة بقيمة  :قايالً 

 41."ديةلبنوك تعاني من سيولة جمليون دوالر، وأصبحت ا 480 وصلت لـ
 وليدانوقال إليعازر ت Eliezer Toledano، إن  ،يسراييلحتالل اإلالقايد فرقة غزة في جيش ا

كانت قريبة ولعدة مرات، من شّن حملة عسكرية كبيرة في قطاع غزة، جّراء استمرار  "إسراييل"
 12منفصلة لقناة  حاديثفي أ ،يسراييلوأشار الضابط اإل حالة التوتر وإطالق الصواريخ.

فيه اليفاية،  اإلى أن الواقع األمني مع قطاع غزة غير مستقر بم ،توصحيفة يديعوت أحرونو 
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وتحّدث عن أن الجيش  كادت أن تفّجر األوضاع. اً خ مؤخر عن أن عمليات إطالق الصواري اً كاشف
 2014.42هاء حرب منها منذ انت 18اكتشاف  يواصل عمليات البحث عن أنفاق حماس، بعد أن تمّ 

  ه بأنها "أنشطة التحريض والتآمر تصفو  ية سلسلة خطوات لوقف ماسراييلالخارجية اإل وزارة تأقر
 43التركية في القدس الشرقية".

  للعوايل، بعد أن وجه اتهامات 1948فلسطينيي وزير األمن الداخلي اإلسراييلي جلعاد أردان هاجم 
بأنه "مجتمع عنيف"، وفق ما نقل  1948ي يفلسطينمع تجووصف أردان م الفلسطينية بقتل بناتهم.

رييس القايمة العربية  ،على تلك التصريحات، قال أيمن عودة اً ورد عنه موقع صحيفة معاريف.
 مالمشتركة، إن أردان بداًل من أن يتحمل مسؤولية سالمة الجميع، فضل االختباء وراء المزاع

بعد أن تخلت  2000 سنةلى ارتفع منذ تقال أن عدد ىوأشار إل العنصرية، والتهرب من الحقايق.
 44ية عن حماية الشوارع والمناطق الفلسطينية.سراييلالشرطة اإل

 فلسطينياً  326إلى  العودة رتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انطالق مسيراتا، 
متأثرًا  سطينيلف دأن استشه دع، وذلك با تزال جثامينهم محتجزة لدى االحتاللممنهم  16

 2019.45فبراير  /بإصابته، خالل مشاركته بمسيرات شمال قطاع غزة، في شباط
  اً ، وفقر(مليون دوال 13.2)نحو  مليون يورو 12بمبلغ  رةية مسي  إسراييلأربع طايرات  قبرصاشترت 

 46لوزارة الدفاع القبرصية.
 دونالد ترامب بسحب القوات  يمريكفوجئت بقرار الرييس األ "إسراييل"أن  ذكرت صحيفة هآرتس

وأضافت  عملياتها في المنطقة. تركيا لشنّ  وإتاحة المجال أمام ،ية من شمال سوريةمريكاأل
 ةدية بشكل كلي، وأن عسراييلمب فاجأ الجهات األمنية واإلالصحيفة أن توقيت إعالن قرار ترا

طلع األسبوع، يابينت ملاي في جلسة ولم يتم بحثه بشكل جدّ  ،لقرار لم يطرحمصادر ذكرت أن ا
 47وفي الساحة الفلسطينية. ،بالرغم من أن الجلسة خصصت لبحث "التوتر" األمني مقابل إيران

 8/10/2019 ،الثالثاء

 تستخدم أساليب جديدة  "إسراييل"في قطاع غزة إن الفلسطيني  زارة الداخلية واألمن الوطنيو  تقال
استغالل خالل انتحال صفات جمعيات إنسانية، أو  المعلومات االستخباراتية واألمنية، من لجمع

 لّ شدفع َتمّكن األجهزة األمنية من ": لها وزارة، في بيانوأضافت ال موقع التواصل االجتماعي.
ل وإلحاق الضعف بأجهزته االستخباراتية، االحتالل إلى تغيير قدرات المتخابرين مع االحتال

 48."أساليبه في جمع المعلومات من غزة
  الثنايية بين حركته والجهاد قة المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية العال يسير وصف

من حماس لقيادة حركة  ى خالل زيارة وفد رفيع المستو هنية قاياًل،  وأضاف ة.يجاإلسالمي، باالستراتي
من  ريننظر لحركة الجهاد اإلسالمي، نشعر باليث عندما: "32الـ  الجهاد لتهنئتهم بذكرى االنطالقة
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القة علوأكد هنية أن ا م الروح معهم".ئ أنفسنا بهذه الذكرى المباركة، ألننا توأالطمأنينة واألمل، لذا نهن
س والجهاد اإلسالمي، في أفضل حاالتها، ويوجد هناك تحالف مع هذه الحركة التي تحمل بين حما

 49ا مواقف محددة.تخأنه ال فرق بين الحركتين اللتين رس راية اإلسالم والمقاومة، مشدداً 
  إيتمار آيخنر أعده يإسراييلكشف تقرير صحفي Itamar Eichnerالمراسل السياسي لصحيفة ، 

يين، بعضهم إسراييلموظفين  103 أن المقر الرييسي لمنظمة األمم المتحدة يضمّ يديعوت أحرونوت، 
، "لإسراييـ"معادية ل امصنفة على أنه منهم يزور دوالً  ن عدداً إيتقلد مواقع مرموقة وحساسة، حتى 

 50".إسراييلـ"ل معادياً  ية تنتهج سلوكاً لو ية متزايدة بأن المنظمة الدإسراييلمع أن هناك قناعات 

 من القرن الرابع قبل ، ة نقدية تاريخية نادرةملعُ  69ي على سراييلاستولت قوات االحتالل اإل
ولة لـ"تهريبها" من قطاع جرت محا بزعم أنه ،الميالد، يعود تاريخها إلى عهد اإلسكندر المقدوني

 51ربية.غلغزة إلى الضفة ا
 9/10/2019 ،األربعاء

  بمقره بمدينة غزة نواب حركة حماس خالل جلسة عقدها الفلسطيني، المجلس التشريعيأقر ،
 52قانون العقوبات البديلة. ،بالقراءة األولى

 الحكومة  انيةز يمن م %35شكري بشارة إن قطاع غزة يشكل الفلسطيني المالية  قال وزير
لذلك نحن بحاجة ألن يكون لدينا وصول للمعلومات لمعرفة الناتج القومي "التشغيلية والتطويرية، و

 53."خاصة بموضوع التجارة والتصدير إلى قطاع غزة ،الحقيقي
  على أهمية االلتزام بإرادة المجموع الوطني ان لهافي بي ،المقاومة الفلسطينية فصايلأكدت ،

التي دعت إلى إجراء انتخابات فلسطينية  ،والتي وردت في رؤية الفصايل الثمانية ،نيالفلسطي
ى قاعدة التوافق الوطني شاملة على مستوى الرياسة والتشريعي لمن أراد، والمجلس الوطني عل

 54وتحقيق الشراكة الوطنية. الذي يجعلها محطة لتجاوز االنقسام
  دة في ية جديإسراييلحكومة  وتشكيل ،وسط صل لحلّ ليبرمان خطته من أجل التو  أفيجدورعرض

التي تعتمد  ،رمان عبر فيسبوك خطتهونشر ليب الخالفات القايمة التي تحول دون تشكيلها. ظلّ 
 فيما بعد ، على أن يتمّ أبيض - تحالف أزرق و  الليكود ه، وحزببز تشكيل الحكومة من حعلى 

 55لعامة.على القوانين األساسية والميزانية ا ،سيةبعد االتفاق بين األحزاب الريي ،أحزاب أخرى  ضمّ 
 ي خالل يماهشؤون الدينية الفلسطينية إن قوات االحتالل أغلقت الحرم اإلبر قالت وزارة األوقاف وال

وقتًا، واعتدت عليه أكثر  443أيام بشكل كامل، ومنعت رفع األذان  7الشهور التسعة الماضية 
 56مرة. 21من 

  ن الواليات المتحدة إ رنيالشرق األدنى ديفيد شي ية األمريكي لشؤون مساعد وزير الخارجقال
نقل  كرد فعل على، "الع سلسلة من االنتفاضاتندواتوقعت حدوث انفجار للوضع في المنطقة "
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جمع، باستثناء ربما ألين القرار قوبل بتثاؤب جماعي من قبل العالم ، إلى القدس تهاسفار 
  57أوروبا.

 أمام البرلمان البرازيلي تهملك، في نسان رامي عبدهورومتوسطي لحقوق اإلقال رييس المرصد األ ،
 هوادة عمليات هدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية في القدس ية تواصل بالسراييلإن السلطات اإل

كجزء من نمط منهجي معتمد لتهجير  ،وتتعمد ترويعهم قل األطفالتعالعايالت وت وتستهدف
دم في س شهدت أكبر عمليات هوأوضح أّن مدينة القد ن المدينة المحتلة.الفلسطينيين بالقوة م

شقة خالل  72 بناية سكنية تضمّ  11ية سراييللطات اإل، حيث دمرت الس1967 سنةيوم واحد منذ 
 58."التطهير العرقي" في جريمة ترقى إلى حدّ  ة،رياجال السنةيوليو من تموز/ شهر 
 10/10/2019 ،الخميس

 عن  عاً فالمقاومة بالضفة الغربية دطينية إلى انتفاضة عارمة وإطالق يد الفلسدعت الفصايل ا
خالل وقفة نظمتها دايرة القدس بحركة حماس رفضًا  ،طالبت الفصايلو  القدس والمسجد األقصى.

ية على المدينة سراييلالقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى المبارك، وزيادة االعتداءات اإل
ي ف ر،مستوى مجابهة المخاط إلى ، بضرورة وضع استراتيجية وطنية ترتقيسيينالمقدسة والمقد

وقايع على األرض في المدينة المقدسة، تحت غطاء ما  فرضي سراييلمحاوالت االحتالل اإل ظلّ 
 59ية.مريكعبر اإلدارة األ ،يسمى "صفقة القرن"

  ّابت من إجراء ب السياسي لحركة حماس خليل الحية موقف حركته الثد عضو المكتجد
 في ،وقال الحية إلعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني. ،تهاوضرور  ،وأهميتهات بااالنتخا

وستعمل  ،: "حماس ترحب بإجراء االنتخابات التشريعية والرياسية والمجلس الوطنيلهتصريح 
جأ عبره وطنية للمصالحة الفلسطينية منطلق هام يمكن أن نلوأضاف: "الرؤية ال على إنجاحها".
 60نية القايمة على الشراكة".حقيق الوحدة الوطشعب الفلسطيني وتلاإلعادة توحيد 

  ليبرمان لتسوية األزمة السياسية التي تمنع  أفيجدوررفض حزب الليكود االقتراح الذي طرحه
أنه  ضيبأ - تحالف أزرق ، فيما أعلن لنتنياهوكومة، مع أن االقتراح يعطي أفضلية تشكيل ح

 61بشكل مبديي. يقبل بها
 وقال "تضامنه مع األكراد السوريين" هما أسما ي بنيامين نتنياهو عنلسراييعبر رييس الوزراء اإل ،

ر من تطهير حذّ تو بشدة التوغل التركي في المناطق اليردية في سوريا،  إسراييل"تدين  :اهونتني
دات اإلنسانية للشعب مستعدة لتقديم المساع إسراييلاألكراد من تركيا ووكاليها.  عرقي ضدّ 

 62ليردي الشجاع".ا
 فقط  اً واحد اً جنايي اً ، فتحت تحقيق"إسراييل"في ن الجهات المختصة رتس العبرية أذكرت صحيفة هآ

وبحسب  هاز الشاباك بتعذيب أسرى فلسطينيين.ققين في جحمشكوى تتهم  600من بين 
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ينيين بشأن التعذيب سرى فلسطشكوى أل 600تقديم  ، تمّ 2008إلى  2001الصحيفة، فإنه ما بين 
 الصحيفةوأوضحت  في تلك الشكاوى.ال أنه لم يتم فتح تحقيق جنايي من قبل محققي الشاباك، إ

فتح التحقيق بإحداها فقط لفلسطيني  شكوى تمّ  200و حنتقديم  ، تمّ 2018إلى  2015أنه ما بين 
 63ربية.في الضفة الغ 2015 سنةيين إسراييل يشتبه بمساعدته في هجوم ضدّ 

 " الفلسطينيين في قطاع غزة،  القوة المفرطة ضدّ  " إلى عدم استخدامإسراييلدعت األمم المتحدة
 64األطفال في القطاع. عنف على حياةلاإزاء تداعيات  هاققلمعربة عن 

 11/10/2019 ،الجمعة

 ء دما أكد النايب األول لرييس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن االحتالل يستبيح
في  هتفي كلمة له خالل مشارك ،حرل بوقا شعب الفلسطيني بشكل عام، والطفولة بشكل خاص.ال

شهداء"، ضمن مسيرات العودة شرقي غزة: "أين أطفال فلسطين من حقوق جمعة "أطفالنا ال
اإلنسان ومن قرارات األمم المتحدة؟ لماذا تغمض المنظمات الحقوقية عيونها عن أطفالنا الذين 

 65تالل ويحرقهم ويذبحهم؟".االحلهم يقت

 من المعتقلين التابعين لحركة الجهاد اإلسالمي  األيام األخيرة عن عدد يف أفرجت السلطات المصرية
لبنان  القطاع قادمين من إلىاعتقلتهم لدى عودتهم قد في قطاع غزة، كانت السلطات المصرية 

وأخرى مصادر فلسطينية من القاهرة، لت وقا .القدس يفةحصلذكرته مصادر  لما وفقاً  ،وبلدان أخرى 
عنصرًا  30اإلفراج تمت على دفعات، وشملت نحو  انب المصري، إن عمليةجلا في معبر رفح من

 66شهرين. إلىسبوع ونصف أمن حركة الجهاد اإلسالمي، اعتقلوا لفترات تفاوتت ما بين 

 رييسدة السنوات" التي يعمل ي قرر تغيير خطته "متعدسراييلن الجيش اإلإ العبرية 12اة قالت قن 
عدادها، وذلك بعد الخطوة المفاجئة التي اتخذها إ على  أفيف كوخافيان الجيش اإلسراييلي أرك

 يه عن األكراد.ية من شمال سورية وتخلّ مريكي دونالد ترامب بسحب القوات األمريكالرييس األ
، الذي سيضع الجديد للواقع اً جراء تغييرات على الخطة وفقإت أن كوخافي سيبدأ وضحأو 
  67غيرها. مالعراقية أ مراضي السورية أر اإليراني، سواء من األلوحدها في مواجهة الخط "لإسرايي"
  قد تتيح قريبًا لليهود بأن سلطات االحتالل وزير األمن الداخلي اإلسراييلي جلعاد أردان صّرح

المعطيات التي تشير إلى  ظلّ  فيفي المسجد األقصى،  "حرّية العبادة وممارسة الشعاير الدينية"
. 2015 سنةالمنصب  هوليالمستوطنين الذين اقتحموا الحرم القدسي، منذ تارتفاع مستمر في عدد 

وصل إلى  2015صى في وبحسب المعطيات، فإن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األق
 2017 سنةأخرى  مرة عتفار  شخصًا، ثمّ  14,626إلى  2016آالف مستوطن، ليرتفع العدد في  10

 2018.68سنة  ألف مستوطن 35جاوز عددهم مستوطنًا، وت 628,25ووصل إلى 
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  صحيفة نشرته معه اء رييس لجنة الخارجية واألمن في الينيست آفي ديختر، خالل لققال
في المسجد  بسالح ناري" أجيوم"، إّن "على الشرطة أن تعتقد أنها من الممكن أن تفاالسراييل إ"

هدفه هو "للتعامل مع محاوالتنا ولم يكتِف ديختر بزعم وجود سالٍح، إّنما زعم أن  .صىاألق
طة ال يجب أن تدخل للمسجد ، أن الشر سيقّررون، مثالً  اً يدونها عليهم. غدلفرض أشياء ال ير 

يجب أن يقفوا بأيٍد  األقصى عند تصعيد األوضاع، وعندها يعرفون أنه في مواجهة الشرطة، ال
المسجد األقصى، وذكر منها منّظمات يهودّية تسعى إلى تدمير  بوجودوأقّر ديختر  مكشوفة".

 مسّيرة طايرةإطالق  ، وأخرى عبرللدروع صاروخ مضاداثنتين: واحدة خّططت لتدميره بإطالق 
 69."اً تحمل مواد متفجرة، وأضاف أن "قنبلة يدوية في المسجد األقصى تعادل حرب

 12/10/2019 ،السبت

 سنمنع جيش القدس فةحيص في مقابلة خاصة مع ،محمد اشتيةالفلسطيني  الوزراء قال رييس" :
تجتاح مناطق  إسراييلليس بالعنف وإنما بأجسادنا.  ،ي من اقتحام مناطق أسراييلاالحتالل اإل
 70ونحن سنيسر األمر الواقع". ،ح بهذا االجتياحاتفاقيات الموقعة ال تسمتالسلطة واال

 لمركزية، اللجنة ا ول للمقاومة الشعبية، بمشاركة أعضاء منحركة فتح األ ق أعمال مؤتمرانطال
 مختلف المناطق. يوالمجلس الثوري، وممثلين عن األقاليم والقرى الفاعلة، ولجان المقاومة الشعبية ف

مشروع للشعوب  "إن المقاومة بكل أشكالها حقّ  :حركة فتح محمود العالول في كلمته رييسوقال نايب 
 71العالم لجانب الحق الفلسطيني".ر في حشد ية في هذه المرحلة بالذات لها دو لة، والمقاومة الشعبالمحت

 أسرى فلسطينيين وأسيرة أردنية يواصلون إضرابهم  خمسة بأن أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات
 المفتوح عن الطعام  احتجاجًا على استمرار اعتقالهم اإلداري، بينما تصاعدت الخطورة على

 72منهم في أي لحظة. م، ويخشى من استشهاد أيٍّ القدامى منه خصوصاً و حياتهم، 

 على موضوع التطبيع مع  ،خالل مناظرة تلفزيونية ،تونس قيس سعيد يعلق المرشح الرياسي ف
 ل شعباً د ونيّ ع مع كيان شرّ : "التطبيع خيانة عظمى، ويجب أن يحاكم من يطبّ "، قايالً إسراييل"

حرب مع كيان ، نحن في حالة إن كلمة تطبيع هي كلمة خاطئة أصالً  يدسع وقال ".كامالً 
س، رفض سعيد دخول من يحمل ة معابد يهودية في تونر اوفي سؤال حول السماح بزي صب.غا

 73يين.سراييلال اإل ،ي، وقال نحن نتعامل مع يهود ونقبلهمإسراييلجواز سفر 
  ي بتنفيذ "مشروع أمني حساس" تصل ييلراسيش اإلي على أن يبدأ الجسراييلاإل يابينتالصادق

 صحيفة موقعفي  وجاء .(ون دوالريلم 91.1حو ن) مليون شيكل 320إلى نحو  تيلفته الشاملة
 أنه صودق في هذه المرحلة على ميزانية "المرحلة أ" من المشروع، لتدرس الحقاً  لوبسج

انية الجيش سوف في ميز  الزيادةفإن هذه  موقعالوبحسب  تخصيص الميزانيات لباقي المراحل.
 74من للمصادقة عليها.ألولجنة الخارجية وا ين اللجنة الماليةللجنة المشتركة ب تقدم قريباً 
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 13/10/2019 ،األحد

  ّمن  فلسطينيةالالسلطة  الحكومة اإلسراييلية في األراضي الفلسطينية كميل أبو ركن منسقر حذ
باستيراد األبقار والمواشي من ة فيما يتعلق طعة االقتصاديا لم تتوقف المقاذإ"عواقب وخيمة" 

سُتقِدم في المدى القريب على وقف إدخال  "إسراييل"، بأن له ، في بيانية، مهدداً سراييلالسوق اإل
لمنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، وأنها "لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتجات ا

 75ر باقتصاد الطرفين".للسلطة الفلسطينية الذي يضية، نتيجة القرار األحادي راييلساإل
 لمواجهة المنتخب الفلسطيني، يوم  اً السعودي ليرة القدم إلى رام هللا، استعداد المنتخببعثة  تلوص

، وأمم آسيا 2022يال قطر دن، في إطار التصفيات اآلسيوية المؤهلة لمو 15/10/2019 الثالثاء
 طةالسل سعودية دخلت أراضيطيني ليرة القدم أن البعثة الوأكدت مصادر في االتحاد الفلس .2023

 رييسقال و  من معبر اليرامة الحدودي. يسراييلالفلسطينية مباشرة، دون المرور عبر الجانب اإل
السعودي، إنه ال يوجد خاسر  بمحمود عباس، خالل استقباله العبي المنتخ السلطة الفلسطينية

لم "قاياًل:  وأضاف أن قدومهم يسعد الشعب الفلسطيني.، و الفلسطيني والسعودي ينبين المنتخب
يون( لنا، نحن معكم بكل ما تريدونه وتقررونه، يقولون )السعود وأبداً  أننا طرفان، دايماً  نشعر أبداً 

 76لية تستشعر بحاجتنا وتلبي".مموفي كثير من األمور لم نين نطلب المساعدة، كانت ال
 رة ألخيات اإن السنو  ،غزة إياد البزمقطاع ة واألمن الوطني بقال المتحدث باسم وزارة الداخلي

جهزة ألشهدت تقدمًا كبيرًا في مواجهة التخابر مع االحتالل ومواجهة العمالء على األرض، وإن ا
 77األمنية في القطاع استطاعت تحجيم دور العمالء وتوجيه ضربات أمنية قوية لهم.

  دعم بالده ألي مقترح لحلّ  ،بلة مع قناة العربيةمقافي  مير بوتين،يدفال الروسيأكد الرييس 
ا تزال مبهمة، والواليات المتحدة مسمى بـ"صفقة القرن" ة الشرق األوسط، ولينه قال إن ما يضيق

 مأ ،الشرق أوسطي مأ ،ي الداخليمريكاأل مأ ،لم تقدمها بعد للرأي العام، سواء العالمي
 الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية". تنفيذ خطة حلّ "نحن ننطلق من ضرورة  وأضاف: الفلسطيني.

اليثير من مشاكل المنطقة.  ي الفلسطيني بمثابة مفتاح لحلّ سراييل"نعتبر أن النزاع اإل :بوتين وقال
 78."ًا للراديكالية واإلرهابر دفهذا النزاع، وإلى حين حله، يعتبر مص

 14/10/2019 ،اإلثنين

  اشتية عزم حكومته على تحقيق االستقالل االقتصادي مدمحالفلسطيني أكد رييس الوزراء 
 قبالتوجه إلى العمق العربي، مشيرًا إلى أن زيارته لألردن والعرا ،يةسراييلاإلواالنفياك من التبعية 

 :في القاهرة القدسصحيفة في حديث خاص لمراسل  ،وقال اشتية ومصر تصب في هذا االتجاه.
ميغا إلى  35من ُأموٍر كثيرة، من بينها زيادة إمدادنا باليهرباء  لىع األردن"اتفقنا مع األشقاء في 

، األردن ربميغا، كما اتفقنا مع األشقاء في العراق على استيراد كل احتياجاتنا من البترول ع 160
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فيما كانت زيارتنا لجمهورية مصر العربية ناجحة ومثمرة، واتفقنا مع األشقاء في مصر على 
 79المجاالت الحياتية المختلفة". التعاون في عدد من

 موسى أبو مرزوق أن "التوافق الوطني هو الرافعة إلجراء  حماس حركةفي القيادي  رأى
تويتر، أن "حماس ملزمة بقبول  له علىفي تغريدة  ،أبو مرزوق وأضاف  لسطينية".فلاالنتخابات ا

 80النتايج مهما كانت".
  ض بالمقاومة الشعبية، والعمل على تفعيل ة بالنهو ة الشعبيحركة فتح األول للمقاوم مؤتمرأوصى

والتنظيم، إضافة إلى تشكيل إطار قيادي للعمل  ةطار القيادي على مستوى مفوضية التعبئاإل
توصيات أخرى، أهمها تفعيل لجان إضافة إلى فصايل منظمة التحرير الفلسطينية،  الشعبي يضمّ 

صياغة لجنة التواصل مع والتوصية بإعادة  عم حركة المقاطعة،الحراسة، وتبني المقاطعة ود
 81.عي بما يتناسب مع تعريف التطبيسراييلالمجتمع اإل

  مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي،  أمام تهاألمة اليويتي مرزوق الغانم، في كلم مجلسأكد رييس
ا ي، "تفويض على بياض لييان يستقوي بهذسراييلتالل اإلأن الحياد والصمت على جرايم االح

 ،اإلحباطوترعون  ،ون اليأستربّ  متأن يم هذاتِ م  َص "بِ  وأضاف قاياًل: .الصمت ويعمل بمقتضاه"
 82."إلرهاباوتشجعون  ،وتقتلون األمل ،وتراكمون الغضب ،وتسوقون للعزلة

 االحتاللقبة الصخرة في القدس المحتلة تحت حماية مسجد  وفد المنتخب السعودي بزيارة قام 
إخراج الشبان ، الذين تولوا يةراييلسالشرطة اإل كثيف لعناصر انتشارظ لوحإذ ي. سراييلاإل

الذي  معاذ محمديالشاب الفلسطيني ليه، واعتقال إلمتواجدين في المسجد، قبيل وصول الوفد ا
 83.تطبيعية مع االحتالل خطوة اواعتبرهاعترض على زيارة الوفد 

  ّة حكومالرييس ء رسمي إلى ابند الجيش اإلسراييليعشرات من ضباط االحتياط في ه توج
طالب و بعد تخلي حليفهم عنهم".  ةلـ"مناصرة األكراد في سوريبالسماح  ،وقايد جيشها اإلسراييلية

سراييل إعن حزب "نايب المبادرة الدة. وكشف عن ضباط بالسماح لهم بالتدخل وتقديم المساعال
 "إسراييل"أجل توثيق عالقات  ني( م، لتشكيل جماعة ضاغطة )لوبEli Avidar فيدارأيلي إ بيتنا"

ية ويهودية دولية تعنى بتقديم المساعدات إسراييلوساط ومنظمات أجل تجنيد أوالعمل من  ،باألكراد
نع تجاهل العالم ومن أجل دعمه في البقاء وم ،نضالهاإلنسانية للشعب اليردي وتساند حقه و 

 84طوا بحلف دم.بارت وشدد أفيدار على أن اليهود واألكراد للقضية اليردية.

 15/10/2019 ،الثالثاء

  األجهزة  عن إحباط عمليات ضدّ غزة  قطاع في الفلسطينية الداخلية وزارةكشف مسؤول في
وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم، في  بالوقوف وراء ذلك. "إسراييل" في القطاع، متهماً األمنية 

عمليات أخرى  أحبطتإن األجهزة األمنية  خلية،للدا اإلليترونيرها الموقع شتصريحات إذاعية ن
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ما أسفر عن  ،2019أغسطس آب/ ين للشرطة في غزة نهاية رين اللذين استهدفا حاجز بعد التفجي
 85عناصر أمن. 3قتل م
 رت وعبّ  .ةسوريمال شرق شداث في قالت حركة حماس إنها تتابع باهتمام بالغ ما يجري من أح

تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها، وإزالة  لحقّ  ، عن تفهمهاصحفيفي بيان  ،حماس
موساد الصهيوني في المنطقة، والذي يسعى التهديدات التي تمس أمنها القومي أمام عبث جهاز ال

الشقيقة على  ةير وأكدت حماس على وحدة أرض سو  األمن القومي العربي واإلسالمي. إلى ضرب
 86كامل ترابها وحدودها الوطنية.

 ّن قطاع غزة إ ،اء صحفين، خالل لقناجي سرحا الفلسطينية رة األشغال العامة واإلسكانيل وزاقال وك
 وحدة ألف 25سرحان أن  ذكرو  .رافيجالديمو كنية بمعادلة النمو ألف وحدة س 14إلى  اً يحتاج سنويّ 

ية تحتاج ألف وحدة سكن 60لعيش اآلدمي"، وا"لـة تحتاج إلعادة بناء ألنها بيوت ال تصلح ة بغز يسكن
 87ترميم.إلى 

  ي نظام "معطف الريحمريكتسليم الجيش األ اً أنهت مؤخر  "إسراييل"ن أت القناة العبرية السابعة ذكر 
Wind Coatوذلك بعد أن أثبت النظام نجاحه. ادة،بات من الصواريخ المضا" الخاص بحماية الدب 

مت أول منظومة من النظام سلّ ،  شركة رفاييل للصناعات العسكرية المتطورةوبحسب القناة، فإن 
مشيرًة ، بأنواعها المختلفة Abrams أبرامزتها من طراز ي حماية دباباي الستخدامه فمريكاأل للجيش

 88تبلغ نصف مليار دوالر. ةبقيمة إجمالي 2018 سنةاق موقع في فإلى أن ذلك يأتي ضمن ات
  ّونقلت  .163 سطيني المحتل للمرة الـاإلسراييلي قرية العراقيب في النقب الفل حتاللاالمت قوات هد

لها: إن شرطة االحتالل دهمت القرية، ادر محلية في العراقيب، قو وكالة قدس برس عن مص
 89تقلت الشيخ صياح الطوري ونجله عزيز  قبل أن تهدم مساكنها وتترك السكان في العراء.عوا 
 تطوعو اإلطفاء في شاركت كوادر وأطباء جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في لبنان وم

اطق نفي عدد من الم التي اندلعتضررين من الحرايق في عمليات إغاثة وعالج المت ،المخيمات
 إن ،وفاوكالة لمسؤول اإلعالم في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عماد حالق،  وقالاللبنانية، 
تحت تصرف  استنفرت كافة طواقمها الطبية وفرق اإلسعاف والطوارئ، ووضعتها "الجمعية

 90".الصليب األحمر اللبناني
  ألف مواطن  100ي( لدعم أكثر من أمريكدوالر  يون مل 2.76حو نياباني )ين مليون  300 لياباناقدمت

 91في قطاع غزة.

 16/10/2019 ،األربعاء

 " ية وأردنية وفلسطينية تشير إلى أّن إسراييليوم" العبرية إّن تقديرات السراييل إقال تقرير لصحيفة
ي إسراييلوصّرح مسؤول أمني  ا.في االنتخابات التشريعية، في حال إجرايه زركة حماس ستفو ح
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وأردنيون، بأّنه على الرغم من انعدام التعاون السياسي  للصحيفة العبرية، وآخرون فلسطينيون 
ة ساع مثل اً والخالفات الشديدة بين هذه األطراف الثالثة، إال أّن التعاون األمني بينها "يسير تمام

عهد رييس  أن تجري االنتخابات التشريعية فيوأفاد التقرير بأنه من المستبعد  الصنع". سويسرية
من سيطرة حماس عبر  اً ى الرغم من إعالنه الذهاب لها، خوفالسلطة محمود عباس، عل

 92.اً االنتخابات، على الضفة الغربية المحتلة أيض
  على المشروع وغاضب فعل ساخطّد مين نتنياهو، ر ي، برياسة بنياسراييلاليمين اإل معسكرأبدى 

ه من أحزاب اليسار ؤ حلفاما قال إنهم و  أبيض - تحالف أزرق النقاب عنه، وأظهر أن  الذي كشف
بتشكيل حكومة ضيقة، مسنودة من النواب العرب، بغرض اإلطاحة  "مفاجأة صادمة"والعرب، أعدوا 

ليبرمان، والتوجه إلى انتخابات جديدة يكون فيها  أفيجدورإسقاطها باالتفاق مع  عدها يتمّ وب هو.بنتنيا
وقعت أحزاب اليمين على وثيقة تنص على عدم انضمامها لحكومة و  ًا للحكومة.يسري جانتس نيب

ة ذا ما كانت الحكومة مدعومة خارجيًا من القايمة العربيإأقلية من أحزاب اليسار والوسط، 
عوا ب شاس ويهدوت هتوراة واالتحاد الوطني وقّ ن زعماء أحزاالعبرية، فإ 13 قناةوبحسب  كة.مشتر ال

نهم سيعملون فقط من أجل إأجل إسقاط مثل هذه الحكومة في حال تشكيلها، و  ، منثيقةعلى الو 
 93حكومة يقودها نتنياهو، في ايتالف يميني أو بحكومة وحدة وطنية واسعة بالتناوب.

  ّحايط على المصلين اليهود القادمين إلى باحة ًا عت مجموعات استيطانية يهودية متطرفة بيانوز
ي هذه الباحة، واالرتقاء إلى باحات المسجد م االكتفاء بالصلوات فالبراق، تدعوهم إلى عد

إلصاق هذه اإلعالنات على باب السلسلة، الذي يدخل  تمّ وقد  وإقامة الصلوات هناك. قصى،األ
 94أبناء القدس. من عبره غالبية المصلين

  ّالسابق  يسراييلت فلسطينية من خطورة تصريحات أدلى بها القايد العسكري اإلخصيارت شحذ
عشرات آالف  دتجريإلى دعا فيها ، Mickey Levy أبيض، ميكي ليفي - أزرق  تحالفوعضو 

ل السياسي وقال المحل المقدسيين من حقهم في اإلقامة، وسلخ أحياء فلسطينية عن مدينة القدس.
يندرج في إطار مخطط سياسي متيامل، "ما كشف عنه ميكي ليفي،  ، إنتالمقدسي، راسم عبيدا

غرافية و لى الشعب الفلسطيني باعتبارهم قنبلة ديمي يعّبر عن عقلية عنصرية متطرفة تنظر إفليف
 95تشكل خطرًا على يهودية الدولة، وعلى نقاء القدس كعاصمة لما يسمى دولة االحتالل".

 اً أن قطاع الصيد في قطاع غزة شهد تدهور  ،له في تقرير ،سانإلنأوضح مركز الميزان لحقوق ا 
السنوات األخيرة، وتراجعت أوضاع الصيادين وأسرهم االقتصادية واالجتماعية بشكٍل ي ف اً متسارع

 وحتى 2015 سنةسب الميزان، فإنه منذ حبو  وحاجة للحماية. اً خطير، وأمسوا أكثر الفئات ضعف
بعد أن أجبرتهم قوات  صياداً  374آخرين، واعتقل  105 بيصوأ ،صيادين 5قتل  20/8/2019

االعتداء  وتمّ  ركبهم للوصول إلى الزورق الحربي.والسباحة من م ،مالبسهم االحتالل على خلع
تحقيق معهم في ميناء أسدود. كما على الصيادين جسديًا وتوجيه إهانات لفظية بحقهم خالل ال
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تقطيع  وتمّ  ،خالل هذه الفترة امع معداته اً مركب 113 ىي علسراييلاستولت قوات االحتالل اإل
 96مرة. 55مراكب وأدوات الصيد  شباك الصيد وتخريب

 ك ماتردار  تدعى قالت صحيفة هآرتس إن شركة أمنية إماراتية Dark Matter  ًتستدرج ضباطا 
 .سنوياً لعمل لديها برواتب فليية تصل إلى مليون دوالر لية سراييلاالستخبارات اإل فيسابقين 

إلماراتية، في مخابرات الصالح ال الشركة تعملأن التحقيقات كشفت أن إلى  صحيفةت الر اشوأ
 97مالحقة الصحفيين ونشطاء حقوق اإلنسان الغربيين.

 17/10/2019 ،الخميس

ية بنيامين نتنياهو، سراييلاقتراح رييس الحكومة اإلجانتس  بني أبيض - تحالف أزرق رفض رييس 
 :يترفي تو  ،جانتسووصفها األخير بأنها "حكومة طوارئ أمنية". وكتب  ومة وحدة،تشكيل حك بشأن

على  "سننتظر حتى الحصول: جانتسوأضاف  ال أرفضه".ن ال يمكن أ "تلقيت اليوم اقتراحاً 
ونبدأ مفاوضات جدية من أجل تشكيل حكومة وحدة ليبرالية تقود إلى التغيير  ،التفويض من الرييس

 98".إسراييلمواطني  وتعيد األمل إلى
 رييس مجلس المدن الصناعية ممثلة بمحمد اشتية، وقعت هيئة ي الفلسطينحضور رييس الوزراء ب

التركية ممثلة بأيهان كمال  ALKE أليا الوطني خالد العسيلي، وشركة إدارتها، وزير االقتصاد
قة جنين الصناعية التحتية لمشروع "منط البنيةلتنفيذ أعمال  ، عقداً Ayhan Kemaloglu أوغلو

 Kreditanstalt für نمية األلمانيأللمانية من خالل بنك الترة"، والممولة من الحكومة االح

Wiederaufbau (KfW) ن إاشتية:  قالو  .مليون دوالر( 19.85)نحو  مليون يورو 18ة مبقي
 فرصة ألف 15 آالف فرصة عمل بشكل مباشر، وستفتح المجال لـ 5المنطقة الصناعية ستوفر "

 99النفياك عن االحتالل".استراتيجيتنا المتعلقة باعمل بشكل غير مباشر، وهذا المشروع يصب في 
  قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي الشيخ نافذ عزام إن السلطات المصرية

يح بثته في تصر  ،وأوضح عزام من قطاع غزة بينهم عناصر من الحركة. مواطناً  81أطلقت سراح 
ين لدى ز ممن كانوا محتج 55أنه سيسبق وفد الحركة إلى قطاع غزة وصول  ،حليةوكاالت م

 100هم أعضاء في حركة الجهاد. ،آخرين 26السلطات المصرية، فيما سيرافق الوفد 
 بشأن انتهاء  علنأُ ى ما كد رييس لجنة المقابر اإلسالمية في القدس مصطفى أبو زهرة، تعليقًا علأ

من المسجد األقصى، أن المنطقة  ق يقع إلى الشر  مدفنًا لليهود أسفل تلٍّ  23االحتالل من بناء 
على سفوح جبل الزيتون تمتد من أعلى تلك السفوح وحتى وادي التي تحوي قبور اليهود المقامة 

ن قبور ومدافن، بل قام خالل السنوات م هذه المنطقة لم يكتِف االحتالل بما فيحيث قدرون. 
ر يمة ُعثر عليها خالل أعمال الحفدع قبور وهمية، مدعيًا أنها قبور يهودية قالخمس الماضية بزر 

 101.البلدة القديمة من الناحيتين الجنوبية والشرقية التي تجري في منطقة واسعة حول
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 ي في رياضة الجودو على تأشيرات دخول إلى اإلمارات للمشاركة فيسراييلحصل المنتخب اإل 
التي ستجري في أبو ظبي، حسبما  ،ات الجودو العالميةيمبار  ،Grand Slam بطولة غراند سالم

 102ية.إسراييلالم ذكرت وسايل إع

 18/10/2019 ،الجمعة

  ّية تستند إلى القايمة إسراييل، من تشكيل حكومة ي بنيامين نتنياهواييلسر ر رييس الوزراء اإلحذ
ة العربية المشتركة هي خطوة د إلى القايمنورأى نتنياهو أن إقامة حكومة تست المشتركة.العربية 

 103".يلإسرايعلى أمن  اً "مناهضة للصهيونية وتشكل خطر 
 رعد ماجد محمد البحري، عقب إصابته برصاص قوات االحتالل  نيالفلسطي استشهد الشاب

 الفلسطينيإن الشاب  افة وكالة و وقالت مراسل ي على حاجز جبارة جنوب طوليرم.سراييلاإل
االحتالل على الحاجز، وتركه ينزف، ولم تسمح لسيارات إسعاف  استشهد عقب إصابته برصاص

 104األحمر بالوصول إليه.جمعية الهالل 
  ة على الحدود السلمي ةالمشاركين في جمعة "ال للتطبيع" من مسيرات العود االحتاللقمعت قوات

ضو جدد عو  .اً مواطن 69إصابة وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة،  الشرقية لقطاع غزة.
لمواجهة  اً شعبيّ  اً تجذر مسيرات العودة خيار كيده المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية تأ

: ما كان ةمن مسيرات العود 79وأضاف الحية، خالل مشاركته في الجمعة الـ  االحتالل.
أن  الحيةوأكد  عين.لوال الضوء األخضر من المطبّ  لالحتالل ليتجرأ هذا األسبوع على األقصى

 105ام االحتالل".فتح أبواب العواصم العربية أمالتطبيع يداهم المنطقة، مردفًا: "من المؤسف خطر 
  فعت وتيرة اقتحامات المستوطنين خالل المناسبات واألعياد اليهودية، إثر حمالت التحريض تار

 مستوطنين على اقتحامال ثّ عبر ح المزعوم "تسمى "جماعة الهيكلالمستمرة الذي تطلقها ما 
س اقتحم أكثر صى، فخالل أيام "عيد العرش" وحده، وبحسب دايرة األوقاف اإلسالمية في القداألق

 106مستوطن باحاته. 700,2من 
  ،الشرق  صحيفةلفي حديث قال رييس قسم األطراف الصناعية في مستشفى حمد أحمد العبسي، 

اجين لهذه األطراف، تزايد أعداد المحت في ظلّ إن الخدمات النوعية التي يقدمها المستشفى تأتي 
مصاب محتاج لجهاز  1,800و ،بالبتر مصاباً  140لعودة حتى اللحظة ت احيث خلفت مسيرا

ألف مصاب يحتاج لجهاز تعويضي،  11و ،حالة بتر من الحروب السابقة 900بجانب  ،تعويضي
مصاب، وتزويدهم  200عالج وكشف الطبيب على أنه في المرحلة الحالية يعمل المستشفى على 

 107باألطراف واألجهزة التعويضية.
 اكديلتوفي األديب والشاعر التركي اليبير نوري ب Nuri Pakdil اً عام 85، عن عمر ناهز. 

دفاعه المستمر عن القدس وقضيتها العادلة منذ ويلقب األديب التركي بشاعر القدس، بسبب 
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شاعر القدس لى أترحم ع" :غان على باكديل قايالً أردو التركي  الرييسترّحم وقد  عقود طويلة.
 108مثواه الجنة". . جعل هللا.السيد نوري باكديل أحد ألمع رجال األدب.

 19/10/2019 ،السبت

  السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن مخططات االحتالل التهويدية في  بالمكتأكد رييس
فزة نقلتها قناة في كلمة متل ،قال هنيةو  .المسجد األقصى والقدس المحتلة لن ُييتب لها النجاح

ولو على رقابنا وعلى  ،سمحاألقصى الفضايية، إن مخططات تقسيم األقصى لن تنجح، ولن ن
ودعا  وكل القرارات لن تغير الحقايق.حتالل، ولن تتغير معالم القدس، بتمرير مخططات اال ،دمنا
جد األقصى  المس ل التهويدية بحقّ تالإلى التحرك في ثالثة اتجاهات أمام مخططات االح هنية

 109.اً ودولي اً وعربي اً فلسطيني
 مرتيزة  "إسراييلـ"ية لمريكحول حجم المساعدات األ نشرت صحيفة هآرتس العبرية معطيات

. مبينة أن دراسات األمن القومي اإلسراييلي ية ومعهدسراييلعلى مصادر في وزارة المالية اإل
أقصى كما أن  .2028-2019 ترةخالل الف ،دوالر سنوياً  تامليار  3.3 بلغالمساعدات جم ح

إال أنه  .%10هو  2028–2019وفقًا التفاق  "إسراييلـ"ية لمريكلزيادة المساعدات األ حدّ 
مليارات دوالر لدعم مشاريع  5على مبلغ  "إسراييل"تحصل  ،دوالر اتمليار  3.3 للـإضافة 

 110.خالل سنوات االتفاقواريخ لتطوير صواريخ مضادة للص دينمشتركة بين البل
  ورقة الفصايل الثمانية على  ركة فتح للردّ أحمد المدلل حالقيادي في حركة الجهاد اإلسالمي دعا

 دّ في مقابلة خاصة مع المركز الفلسطيني لإلعالم، إنه ال ب ،وقال المدلل بخصوص المصالحة.
ّدد وش في الساحة الفلسطينية.من وجود احترام للفصايل خصوصًا أنها فصايل ذات وزن وتأثير 

 111ظة".ردهم إلى هذه اللح على أن الفصايل "تلوم اإلخوة في حركة فتح على تأخر

  لشرق األوسط وبلدان إفريقيا ن االتقى وفد قيادي من حركة حماس الممثل الخاص للرييس الروسي لشؤو
 .Noor Mohammad Khulov دى الدوحة نور محمد خولوف، والسفير الروسي لميخاييل بوغدانوف

 ،لفلسطينيةث مع المسؤولين الروس آخر المستجدات السياسية في الساحة اركة إن وفدها بحوقالت الح
 ."شأنها تجاوز االنقسام الفلسطيني من استعداد حركته للتعاطي مع أي مبادرة"وأكدت أن الوفد أبدى 

 112."شاملة ومتزامنة"وجددت تأكيدها على ضرورة أن تيون أي انتخابات فلسطينية قادمة 
 ية شمعون آرانسراييللمحلل السياسي والمراسل في هيئة البث اإلقال ا Simon Aran  إن بعثة

ية ستشارك في مؤتمر البحرين الذي سيناقش سبل الدفاع سراييلاإلبرياسة أفراد من وزارة الخارجية 
المؤتمر أن  ،ر تويترفي تغريدة عب، وأضاف آران عن السفن في الخليج من اعتداءات إيرانية.

برعاية لمنامة في العاصمة البحرينية ا 22/10/2019 والثالثاء 21/10/2019 ثنينقد يومي اإلسينع
 113في بولندا. 2019 فبراير /شباطالذي عقد في  رسووا مؤتمرل استيماالً ية، أمريك
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 20/10/2019 ،األحد

 ستوى العالم،قطاع غزة هي األعلى على مؤشرات الفقر في قالت وزارة التنمية االجتماعية في غزة إن م 

لة في قطاع غزة وصلت بطالفقر وال، أن نسب اة غازي حمد خالل "لقاء مع مسؤول"وذكر وكيل الوزار 
 114من سكان قطاع غزة غير آمنين غذاييًا. %70، كما أن %75إلى ما يقرب من  2019 سنةخالل 

  لعربية من طبة الصناديق والمؤسسات اجامعة الدول العربية إلى مخا يةفلسطينالسلطة الدعت
وكيل وزارة التربية وأكد  ،يةنفلسطيالسلطة الأراضي بية العاجلة ليمأجل توفير االحتياجات التع

ألف طالب وطالبة في مدينة القدس ومحيطها  100"هناك أن بصري صالح  والتعليم الفلسطيني
الل التأثير على روايتهم الفلسطينية  من خانية استمرارهم بتلقي التعليم وفق هويتهم و مهددون بإمك

 115.ي"سراييلالمنهاج اإلاب بهم نحو ا ومحاولة زّجهم والذهيفهالمناهج ومحاولة تحر 

  في باحاته بحراسة مستوطن المسجد األقصى المبارك، بشكل استفزازي، وتجولوا  400اقتحم نحو
 116ي.سراييلمشددة من قبل قوات االحتالل اإل

 ن باحتمال انفجار األوضاع، يطين بيانين تحذيريوالجهاد اإلسالمي في فلس أصدرت حركتا حماس
 117األقصى. سة السماح للمستوطنين باقتحام المسجدمع استمرار االحتالل في سيا

  السابعةوفق القناة  ،نياهونت رييس الوزراء بنيامينلجانتس  بني أبيض - تحالف أزرق قال رييس 
في تشكيل الحكومة مرة  وفشل نتنياهو، 17/9/2019بية انتهت في ية، إن الحملة االنتخاسراييلاإل

 فيديو عليه إعادة تفويض تشكيل الحكومة للرييس.ع الأخرى، وبداًل من إضاعة الوقت على مقاط
 118يين.ييلسرالى إنشاء حكومة وحدة ليبرالية تعتني باإلإوجدد دعوته 

  في قرية  جاالحتالل بتوسعة منطقة  االستيطاني بشار القريوتي عن قيام بالشأنكشف المختص
ة من قبل سلطات في خطوة غير مسبوق بحساب المنطقة المصنفة  قريوت جنوب نابلس على

 119.األراضياالحتالل، وتغيير قواعد تصنيف 
 عملية السالمـ"الخاص ل يمريكاألالمبعوث ية أن سراييلم بوست اإليذكرت صحيفة جيروزال" 

خطة  بعد أن تأجل نشر 1/11/2019ي باستقالته لتصبح نافذة ف قرر التعجيل غرينبالت جايسون 
 120ية.ييلإسرابسبب عدم تشكيل حكومة  "صفقة القرن"

 قراطي إليزابيث وارن و ية، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديممريكقالت المرشحة للرياسة األ 
Elizabeth Warrenطة بوقف مشرو  "إسراييلـ"، إنها منفتحة لفيرة جعل مساعدات بالدها ل

 121.بيةنية في الضفة الغر أنشطتها االستيطا
 21/10/2019 ،اإلثنين

 كومة، رسميًا، وأعاد ي المكلف بنيامين نتنياهو فشله في تشكيل حسراييلأعلن رييس الوزراء اإل
 122.رييس اإلسراييلي رؤوفين ريفلينللكتاب التيليف 
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 للضفة الغربية عبر مجموعةفعلي زاحف  بتطبيق ضمّ  "إسراييل"ينية لسطاتهمت السلطة الف 
خارجية وقالت وزارة ال ، في خطوة غير مسبوقة.جإلى  بإجراءات أهمها تحويل مناطق 

وحسم مستقبل قضايا الوضع  ،فعلي للضفة ة إن ما تقوم به سلطات االحتالل هو ضمّ الفلسطيني
 123.دواحي التفاوضية بالقوة من جانب النهاي

 موقعًا  59سطينية بحجب نحو حة قرار محكمة الصلح الفلأكدت النيابة العامة الفلسطينية ص
وقال المكتب  إلى قانون الجرايم اإلليترونية. ، وذلك استناداً وصفحة إعالمية فلسطينية وعربية

مة صلح رام هللا حول حجب عشرات المواقع محكاإلعالمي للنايب العام لـ"العربي الجديد" إن قرار 
 المكتب قاياًل: هذا الحكم". وتابعار القضايي االعتراض على صحيح، و"على المتضررين من القر 

الخطيب بتقديم هذا الطلب إلى محكمة الصلح وذلك حسب الفلسطيني أكرم "لقد قام النايب العام 
إلى  ،21/10/2019اإلثنين  تسريبه يوم الذي تمّ  ،ةوصدر قرار المحكم الجزايية".قانون اإلجراءات 

 الفلسطينية طالبت الحكومةن جهتها، وم .17/10/2019في طينية، بعض وسايل اإلعالم الفلس
، وفق اإلليترونيةعن قرار حجب بعض المواقع  العام بالتراجع جهات االختصاص والنايب

 124اإلجراءات القانونية واجبة االتباع والتسلسل.
  ية القيادي في حركة حماس، إن المعتقلين الفلسطينيين في السعود ،قال سامي أبو زهري

في  ،وأضاف أبو زهري  ويتم التحقيق معهم بشكل قاس. ،ددةل متعيتعرضون للتعذيب بأشكا
ن جنسيات مختلفة يحققون مع المعتقلين، وأشار إلى أن ب مأن محققين أجان ،تصريحات صحفية

وأخرى من  ،من خالل اتصاالت مع دول ،حركته بذلت مساعي كبيرة لإلفراج عن المعتقلين
 لين لم يتمخض عنها شيء حتى اللحظة، مشدداً  ة مع مسؤولين سعوديين،اشر خالل اتصاالت مب

 125مة.ألز حتى إنهاء هذه ا على أن حركته لن يهدأ لها بال
  العمل من الحرب الدايرة في سورية، أشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة  ثمانية أعوامبعد

يين الجئين الفلسطينيين السور ضحية من ال 4,002توثيق  ، أنه تمّ ريةمن أجل فلسطينيي سو 
العمل إلى  أشارت مجموعةو  .الجئة 487بينهم  ،أماكن مختلفة في سورية في قضت نحبها

في  ،21/10/2019ضحية فلسطينية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية حتى  1,987سقوط 
 126ضحية. 24بواقع زيادة  ضحية 953,1 ل فيهالذي سج 2018 سنةمن  التاريخ ذاتهزيادة عن 

  لة غراند سالمبطو في  "إسراييل"تشارك Grand Slam للجودو، التي تنطلق في العاصمة 
 وقالت .ية الناطقة بالعربيةسراييلاإلقناة مكان ة أبو ظبي، نهاية األسبوع الجاري، بحسب اإلماراتي

 127".ية إلى بطولة الجودو في أبو ظبي تتألف من خمسة العبينسراييلقناة إن "البعثة اإلال
 22/10/2019 ،الثالثاء

 ن موقف الحركة أ، اماألي لـ عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي ،نافذ عزام الشيخكد أ
لم  ،التي جاءت بعد التوقيع على اتفاق أوسلو ،خابات التشريعية والرياسيةالمبديي من مسألة االنت
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 إلىوأشار  تها.اتفاقية أوسلو واستحقاقا زأ منيتجنها جزء ال أوتنظر لها الحركة على  ،ولن يتغير
األزمات المتالحقة والمتتابعة التي  االنتخابات ال تمثل المخرج المطلوب من أنن الحركة تعتقد أ

إذا جرت االنتخابات وفق ما يطرح حاليًا، فإن المأساة أنه الشعب الفلسطيني هذه األيام، و  يعيشها
 128.ستتعمق، ويتعمق كذلك االنقسام

 لمنظمة التحرير صايب عريقات: "ال يجوز ألي شخص أو أي مين سر اللجنة التنفيذية قال أ
ليه، نتفهم أن يكون هناك شخصيات أو طيني من اختيار ممثّ الشعب الفلس حركة سياسية أن تحرم

ية الديمقراطية، ولين ال عملحركات أو أحزاب ال تريد أن تشارك في االنتخابات فهذا جزء من ال
وأن يمنع الناس من التوجه إلى صناديق  ،نتخاباتأن يضع فيتو على إجراء االألحد  يحقّ 

 129هم".االقتراع أو من ترشيح أنفس
  االنتخابات العامة اء قال النايب األول لرييس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر "إن إجر

وأشار  من األحوال". الٍ أو تجاوزه بأي ح ،يشكل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا ال يمكن االلتفاف عليه
وشروطها  اء االنتخابات العامة وفق مقتضياتها الوطنيةإلى أن المجلس التشريعي مع إجر 

 130.القانونية والدستورية

 إذا لم تين هناك "خالل زيارته لمحافظة طوليرم،  ،قال رييس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
لدى حماس، وإذا لم ة ليس مقبواًل ا للمصالحمصالحة فنحن ذاهبون لالنتخابات، وإذا كان منظورن

ت ونقل ."تخابات هي الحل األمثليكن منظور حماس غير مقبول لدينا، فاالحتيام للشعب واالن
التقاسم "كالة سوا المحلية عن اشتيه قوله إن حماس تنظر للمصالحة من منظور يستند على و 

 131."حدةودولة وا حوساللين نحن نريد سلطة " ، مضيفاً "الوظيفي
  دت حسابات بنيية مصرفية ية جمّ مريكت أحرونوت أن "وزارة المالية األكشفت صحيفة يديعو

أن ذكرت الصحيفة ، و "عمال من قطاع غزة يقومون بضخ أموال من إيران إلى حماسل أ لرجا
رجال المال في  ية هو مالحقةسراييلالهدف األساسي اليوم لجهاز االستخبارات العسكرية اإل"

ال من خارج غزة إلى داخلها، ويعتبرون قناة تهريب األموال ذين يقومون بتحويل األمو حماس ال
 132ما في الجانب المدني الخيري".نشاطات حماس، ال سيّ  ويلاألساسية، وتم

 نحو  2018خالل سنة ألف عامل فلسطيني دفعوا  20عبرية أن أكثر من ذكرت صحيفة هآرتس ال
للحصول على تصاريح  ،لعملب اللوسطاء وأصحا دوالر(مليون  135.4)نحو  مليون شيكل 480

يمثل هذا العدد نحو ثلث عدد العمال و  .1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة عمل داخل 
 لمناطق المحتلة، حيث يتم إجبارهم على دفع أموال تصلالفلسطينيين الذين يدخلون للعمل في ا

بعد فشل  ،نيانو وبشكل غير ق اً شهري (دوالرات 705–423)نحو شيكل  2,500–1,500 إلى
الستغالل وانعدام عرضهم لحصولهم على تصاريح بطرق قانونية بسبب اإلجراءات المعقدة، ما ي

، فإن صافي 2018أيلول/ سبتمبر في أواخر  "إسراييلبنك "لدراسة أجراها  اً ووفق األمن الوظيفي.
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 ون شيكلملي 122 حونانونية بلغت ربح أصحاب العقارات والعمل الذين باعوا تصاريح غير ق
 133.مليون دوالر( 5.34)نحو 

 ية سراييلتعليم العالي اإلالعرب في مؤسسات ال ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن عدد الطالب
ا تزال كبيرة أمام مبشكل ملحوظ خالل فترة عقد من الزمن، لين الفجوات والعقبات  تضاعف

لمجلس التعليم العالي،  اً ووفق يهودي.مية مقارنًة بالمجتمع الديكامحاوالتهم لالندماج في األوساط األ
الذي وصل  2008 عامفي  %10من رتفعت اات التعليمية فإن نسبة الطالب العرب في جميع الدرج

 134.ألفاً  51حو ن حيث بلغ العدد ،2019-2018حتى العام الدراسي  %18إلى  ،ألفاً  24حو نلالعدد فيه 
 23/10/2019 ،األربعاء

 لعمل ما يلزم لحماية حركة حماس إسماعيل هنية إن حركته جاهزة ل رييس المكتب السياسي لقا
 135في إشارة إلى مواجهة محتملة. ،، بما في ذلك إطالق كل الشرارات الالزمة لذلكالمسجد األقصى

 ين الحكومة في الضفة الغربية إلنصاف موظفيها في قطاع غزة لسطدعت الجبهة الشعبية لتحرير ف
في بيان لها، إن  ،وقالت الجبهة التي تمارسها بحقهم. لتمييز"ف ما قالت عنها "سياسة اووق

لت تتليأ في معالجة قراراتها التي عززت من سياسة التمييز بين الضفة وغزة، وولدت الحكومة ما زا
 136سطيني، بأن الحكومة هي لجزء منهم وليست حكومة اليل.لفلقناعات بين أبناء الشعب ا

  الرييس كتاب التيليف من  ،، بشكل رسميجانتس يبن أبيض - الف أزرق تحيس ريتسلم
 هجاء ذلك بعد اجتماع عقد ية الجديدة.سراييلكيل الحكومة اإللتش اإلسراييلي رؤوفين ريفلين

عقد مؤتمر صحفي مشترك أكدا خالله على  أعقبهاألخير بالقدس، تب انتس وريفلين في مكج
ه سيعمل من أجل إنشاء حكومة وحدة إنانتس جوقال  اسعة.ية و ة تشكيل حكومة وحدة وطنضرور 

أنه سيبذل كل جهد من أجل  اً جل مصالحهم، مؤكديين وتعمل من أسراييلوطنية تخدم جميع اإل
 137.جميعالن بي نهاء الخالفاتتشكيل هذه الحكومة وإ

  بي لبنان، دعت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، بمدينة صيدا، جنو
 ،هال يانوأضافت القوة، في ب التام من أحداث الشارع اللبناني.لى البقاء على الحياد الفلسطينيين إ

موقع  أن ضرورة التزام الفلسطينيين داخل المخيم وخارجه بالحياد تجاه أحداث لبنان "يأتي من
 138الحرص على أفضل العالقات األخوية مع مختلف مكونات الشعب اللبناني".

 مت أمام المقاطعة الص، إلى عدم حالف "اليمين الموحد" اإلسراييليأييلت شاكيد، زعيمة تعت د
للفلسطينيين فيه استيراد وقالت شاكيد "ال يوجد موقف يمكن  ية.سراييلللمنتجات اإل الفلسطينية

 139ية".سراييلالبضايع حسب رغبتهم، بينما يقاطعون المنتجات اإل
 بعد أن يومًا  102 لغوالذي ب ،الطعام غنام إضرابه المفتوح عن عّلق األسير الفلسطيني أحمد

 140اإلداري.تحديد السقف الزمني العتقاله  ي علىسراييلوافقت سلطات االحتالل اإل
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  أطلقت أكثر من أربعين مؤسسة فلسطينية ودولية حملة إعالمية تحت عنوان "االحتالل يقتل
 كشف ما يتعرضون لهي، و سراييلاإلل االحتال األسرى" لمساندة األسرى الفلسطينيين في سجون 

استشهدوا داخل سجون  أسيراً  221أن ومن أبرز األرقام  من إهمال وتنييل داخل المعتقالت.
إضافة إلى سياسة اإلهمال واإلعدام أسير في االعتقال اإلداري،  500االحتالل، ووجود أكثر من 

 141األسرى وتركهم بال عالج. الطبي التي تمارس بحقّ 
 وألصقت سلطات  .بالنقب المحتل منزاًل ومنشأة في مدينة رهط 140ي هدم سراييلقرر االحتالل اإل

 142.اً عام 40على مسجد الرباط الموجود في مكانه منذ أكثر من  هدمٍ  ل أمرَ االحتال
  للبالد، إن فلسطين  اً بعد أدايه اليمين الدستورية رييس ،سعّيد قيسقال الرييس التونسي الجديد

أن تونس ستبقى  سعّيد وأوضح س، منقوشة في صدورهم.رار تونأح كلى في وجدان ستبق
الفلسطيني لن يسقط  "الحقّ  اً لة وأولها قضية شعبنا في فلسطين، مضيفمنتصرة ليل القضايا العاد

أن فلسطين ليست قطعة أرض مسجلة كمليية عقارية، بل في  كما م اليثيرون بالتقادم".كما يتوهّ 
 143حرايرها.وجدان تونس و 

  مم المتحدة الخاص، المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلةمقرر األطالب 
جتماعية والثقافية اال ون ؤ ، خالل اجتماع عقدته اللجنة الثالثة المعنية بالشمايكل لينك 1967سنة 

"حظر كامل على  دولي بفرضبنيويورك، المجتمع ال المتحدةواإلنسانية بالجمعية العامة لألمم 
 ونشر قاعدة ،ية غير المشروعةسراييلت اإليع المنتجات المصنوعة في المستوطناتصدير جم

 144بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات".

 24/10/2019 ،الخميس

  اتصل  جانتس بني أبيض - أزرق  تحالفأن  ،أحمد الطيبي، رييس كتلة القايمة المشتركةكشف
أكدت و  ث اقترح عقد اجتماع بين الطرفين قريبًا.المشتركة أيمن عودة، حي به وبرييس القايمة

وقال  مع الليكود. أبيض - زرق تحالف أية تجمع إسراييللحكومة  نضمّ مة المشتركة أنها لن تيالقا
ي تصريح صحفي، إن مثل هذه ، أسامة السعدي، فيسراييلالنايب العربي في الينيست اإل

 145سنوات األخيرة.للسياسة المنتهجة في ال الحكومة ال تشكل تغييراً 
 إعالمية للمحكمة الدستورية  موقعًا ومنصة 59هللا، قرار حجب  رامحالت محكمة الصلح في أ

وعليه،  في القرار. ابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بطعونٍ بعدما تقدم محامو نق
 146.يبقى الوضع كما هو عليه بالنسبة للمواقع المحجوبة

 دينة اللد أحد الذين شاركوا في إحراق منزل عايلة دوابشة في قريةة في مدانت المحكمة المركزي 
 147حينها، بالعضوية في تنظيم إرهابي يهودي. ، والذي كان قاصراً 2015 سنةا، دوم
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 والقدس  الغربيةات في الضفة مستعمر عدد ال أن مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق ذكر
وبحسب إحصاييات المركز، أسفرت  ألف مستوطن. 675 ة، يقطنها نحومستعمر  198يبلغ 

كما نتج عن اعتداءات . مواطنين بينهم طفالن 8عن استشهاد  2018 سنةستوطنين اعتداءات الم
ومصابة،  مصاباً  233 نحو، في الضفة الغربية بما فيها القدس، 2018 سنةالمستوطنين خالل 

بنسبة  ، ما يشكل ارتفاعاً 2017 سنةفي  ناً مواط 96إصابة ات، مقابل سيد 6، وطفالً  28بينهم 
شجرة  6,350باقتالع وحرق وقطع نحو  2018 سنة بات المستوطنين في. وقامت عصا41%

أشجار الزيتون واللوزيات والعنب، وتركزت عمليات االقتالع في محافظات الخليل من مثمرة 
 2017.148 سنة عن %50تها وبيت لحم ورام هللا ونابلس، بزيادة نسب

 ع في قطاع غزة من انفجار األوضا، المستشار اإلعالمي لوكالة األونروا ،ر عدنان أبو حسنةذّ ح
مليون  30أن الوكالة تعاني من عجز قدره  جراء انهيار الحالة المعيشية لسكان القطاع، موضحاً 

ان من سك %80أن  ناً مليون الجئ في غزة، مبي 1.1 المساعدات علىزيع تو دوالر الستيمال 
 149.%55 بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة أنو  ،اإلنسانيةغزة يعتمدون على المساعدات  قطاع

  ركات تخدم في الواليات المتحدة سحب استثماراته من أي ش األسقفيةالينايس  مجلسقرر
 150.يسراييلاإل االحتالل

 25/10/2019 ،الجمعة

 وأضاف  فارة لدى فلسطين، في األردن.حمد، عزم بالده افتتاح سأعلن رييس الوزراء الماليزي، مهاتير م
صمة األذرية بالعالحركة عدم االنحياز، المنظمة  18 مة الـفي كلمة له خالل المشاركة في الق محمد،
 151".إسراييل يتحرك ضدّ يبالي بالمشاكل التي تواجهها فلسطين، ولم  "المجتمع الدولي ال نأباكو، 

  ية المختلفة، سراييلالوضع على الجبهات اإل فييش اإلسراييلي أفيف كوخارييس أركان الجوصف
ذر بارتفاع والجنوب )قطاع غزة( بأنه متوتر وهش، وين ولبنان( ما جبهتي الشمال )سوريةال سيّ 

 152احتماالت اندالع مواجهة عسكرية قادمة.
  حي والمعدني المغلف ال االحتالل، برصاص اثنين ُمسعَفي نو  طفالً  11بينهم  مواطناً  81أصيب

االحتالل از المسيل للدموع، خالل مهاجمة قوات باالختناق بالغالعشرات كما أصيب طاط، لمبا
  153ي، للمسيرات األسبوعية السلمية على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.سراييلاإل

  ة دبي سري في أحد األحياء الراقية بمدينأسوشييتد برس عن وجود كنيس يهودي  وكالةكشفت
 154د.أنه يعد األول الذي يعمل بشكل كامل في شبه الجزيرة العربية منذ عقو  النظر اإلماراتية، الفتة

  لها لتطوير االبتيار واالستثمار في مدينة  دبلوماسياً  األوكرانية أنها ستفتح مكتباً  الحكومةأعلنت
 وسيتمّ  ،لألوكرانيين سياً دبلوما الجديد تمثيالً لمكتب لللحكومة سيكون  اً وفقو  المحتلة.القدس 

 155."إسراييل"إضافته إلى المؤسسات الموجودة في السفارة األوكرانية في 
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 منزاًل  253هدم  حتاللاالن إ له، في تقرير ،مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( قال
 . وأشار2018 سنة طوال منزالً  270 ـ، مقارنة ب14/10/2019وحتى  2019 سنةنذ بداية بالضفة الغربية م

 2018.156 سنةمنزاًل طوال  177مقارنة مع  الفترة نفسها، خاللالقدس شرقي منزاًل في  151 أنه تّم هدم إلى
 26/10/2019 ،السبت

  ًلبلدية  مدينة رفح، اتفقوا على اختيار أنور الشاعر رييساً من  وأعياناً  قالت بلدية رفح "إن ُنَخبا
لقاء مجتمعي تشاوري نظمته بلدية رفح ق صبحي أبو رضوان، خالل للرييس الساب رفح، خلفاً 

 157ووزارة الحكم المحلي".
 في قطاع غزة  اً فلسطيني 327ي قتلت سراييلاإلنسان أن قوات االحتالل اإليزان لحقوق أفاد مركز الم

هم ما زالت جثامين اً شهيد 15منبهًا إلى أن  ،30/3/2018مسيرات العودة اليبرى في  انطالقمنذ 
استشهدوا خالل مشاركتهم في  اً مدني 214في بيان له، أن  ،وبّين المركز محتجزة لدى االحتالل.

 مسعفين وصحفيان. 4و ،ي اإلعاقةمن ذو  9و ،وسيدتان ،طفالً  46لسلمية  بينهم ات العودة امسير 
شاركتهم في سيدة، أصيبوا خالل م 845و طفالً  4,778  بينهم اً فلسطيني 18,764وأشار المركز إلى أن 

ابة مرة، أسفرت عن إص 277الطواقم الطبية  استهدافوقد بلغ عدد مرات  ات العودة.فعاليات مسير 
الطواقم  استهدافرصد الميزان و  تيررت إصابتهم أكثر من مرة. 43  منهم اً فمسع 223

 158منهم أكثر من مرة. 42، تيرر إصابة اً صحفي 173مرة، أسفرت عن إصابة  246الصحفية 
 توثيق بيانات جموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن ريق الرصد والتوثيق في مكشف ف

الجئات من أبناء مخيم تسع  ندء أحداث الحرب في سورية، منهدن منذ بالجئة فلسطينية فق 40
 159فقدن في حي التضامن. 10و ،اليرموك

  وتضامنه  يالفلسطين لشعبللحركة عدم االنحياز عن دعمه  18أعرب البيان الختامي للقمة الـ
وأوضح أن  المشكلة في فلسطين بشكل دايم ومرض. لجهود لحلّ وأكد البيان ضرورة زيادة ا .همع

ودعا  الحل العادل والسلمي للقضية الفلسطينية مهم للسالم واالستقرار في الشرق األوسط والعالم.
ة سياس البيان انود لدولي.القانون ا النتهاكاتها الجسيمة بحقّ  إلى وضع حدّ  "إسراييل"البيان 

 160القدس. لىإالواليات المتحدة سفارتها  ونقلية لسرايياإل االحتالل والضمّ 

  ،في كلمة له أمام مهرجان أقامته رفض األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، زياد النخالة
اقع، ضها كأمر و وقال إن محاولة فر  ،تشريعيةإجراء انتخابات  ،النقابات التابعة للجهاد بمدينة غزة

 161."العربة أمام الحصان كمن يضع"

 27/10/2019 ،األحد

 تقرير أعده مراسلها إيتمار آيخنر في  ،كشفت صحيفة يديعوت أحرونوتItamar Eichner،  أن
 إلىالهجرات اليهودية من الخارج "الوكالة اليهودية تعد العدة لتنظيم عمليات سرية لتشجيع 
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الظروف الصعبة التي يواجهها  ظلّ أكبر ليهود الشتات، في  ، من خالل إشراك دوريلإسراي
 162اليهود في دول العالم".

 س بلدي لمدينة رفح، في خطوة لسطينية، قرار تعيين رييس وأعضاء مجلرفضت الحكومة الف
 سيتبعها خطوات مماثلة في جميع مجالس قطاع غزة البلدية والمحلية، وفسرت على أنها ردّ 

وزير الحكم  ورأىلرييس الفلسطيني محمود عباس. النتخابات التي أطلقها اعملي بالرفض لدعوة ا
 اً ة رفح التفافكة حماس رييس وأعضاء مجلس بلدي لمدينتعيين حر في المحلي مجدي الصالح 

 163.كل مواطن انتخاب من يراه مناسباً  حقّ من أن و  ،قراطيةو ملية الديمعلى الع
 28/10/2019 ،اإلثنين

  ل هنية، تمسك الحركة وجاهزيتها للدخول في ركة حماس إسماعيالسياسي لح المكتبأكد رييس
خالل مؤتمر صحفي عقب  ،وقال هنية وطني(. ومجلسية، وتشريعية، انتخابات شاملة )رياس

إننا جاهزون اآلن قبل الغد لخوض االنتخابات، ونحترم نتايجها حال "لقايه وفد لجنة االنتخابات، 
لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية  أنه ليس اً ضيفم " توفرت كل شروط النزاهة والشفافية

زية حركته هاالسنوار، ج ىيحيقطاع غزة،  اس فيحركة حم رييسن أعلكما  شاملة وعامة.
 164للمشاركة في االنتخابات الفلسطينية.

 في حال  ،ي بالتوجه إلى التحكيم الدوليسراييل، سلطات االحتالل اإلهددت السلطة الفلسطينية
ل العربية، ردًا على توّقف الفلسطينيين عن إلى الدو  الزيتون والتمر يتز ها من تصدير منعت

 165ة منهم لالنفياك االقتصادي عنها.منها، في محاول استيراد العجول
  ن النيابة العسكرّية أمركز المعلومات اإلسراييلي لحقوق اإلنسان  -منظمة بتسيلم  تذكر

ين، وذلك ي لفلسطينيسراييلل جنود االحتالل اإلى في قتيق أخر ات تحقفية أغلقت ثالثة ملسراييلاإل
وبّين التحقيق  .سأسوشييتد بر االحتالل إلى وكالة أنباء  لمعلومات نقلها الناطق بلسان جيش اً وفق

أّن مالبساتها لم  2018 سنةلتقّصي األحداث الثالثة ُبعيد وقوعها في بداية  بتسيلمالذي أجرته 
 166ذلك. من غمر لبارة، تستدِع القتل بالضرو 

 لمنظمة جي ر خالل مؤتم، ية المقبلةمريكتعّهد مرّشحون ديموقراطيون لالنتخابات الرياسية األ
ينتهجه ي الذ "إسراييلـ"عن الدعم المطلق ل باعتماد مقاربة تختلف تماماً ، يهوديةال J Street ستريت

بيرني واتهم المرشح  .دولة فلسطينيةترامب، متعّهدين الدفع باّتجاه تسوية سياسية تفضي إلى قيام 
ويل مساعدة عسكرية إلى إلى تحداعيًا  ،عنصريةبالنياهو حكومة نت Bernie Sanders ساندرز

 167صر.حاإلى مساعدات إنسانية لقطاع غزة الم مليارات دوالر سنوياً  8.3بقيمة  "إسراييل"
  اصلة المشاركة يخطط لمو أنه  غرينبالت جايسون  "عملية السالمـ"الخاص ل يمريكاألالمبعوث قال

ن أحد إلى أ، معه ، خالل مقابلةالنظر لفتو  هذا الصراع الصعب. في الجهود الرامية إلى حلّ 
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من العالم العربي،  "إسراييل"في الشرق األوسط هو تقريب ية مريكاألاإلدارة  ذهه إنجازاتأعظم 
 168مهمة أساسية. عّدهوهو أمر 

  ور، ناليدي باندفريقياإوجهت وزيرة خارجية جنوب Naledi Pandor أمام مجلس األمن الدولي في ،
مجلس وموقفه لش الوضع في الشرق األوسط، انتقادات حادة لاية لنقحيث ترأست جلسته الشهر  ،نيويورك

إلى أن  همحملة إياه المسؤولية عن عدم تنفيذ قراراته المتعلقة بفلسطين، ودعت ،الفلسطينية القضيةمن 
 169ايد" ببالدها.هالمتحدة في مواجهة نظام الفصل العنصري "األبارت ي لعبته األمميلعب الدور الذ

 29/10/2019 ،الثالثاء

  ًلألمم المتحدة أنطونيو  العاماألمين ن ، عي  على إثر مناقصة دولية بمشاركة عشرين مرشحا
ين في قات مع الزبا، رييسة لدايرة العالNatalia Nedel ية نتاليا نادلسراييلالدبلوماسية اإل غوتيريش

 170ة كبيرة فيها.يتولون مناصب قيادي ياً إسراييل ياً بلوماسد 30المؤسسة الدولية، لتصبح واحدة من 
 ن أو أدنى من إجراء أكد رييس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر أننا "بتنا قاب قوسي

نة في ذي عقدته اللجاالجتماع ال فلسطين، إنفي لقاء عبر تلفزيون  ،وقال ناصر االنتخابات".
 171إلى أن الفصايل وحركة حماس أظهرت ليونة كبيرة. ، مشيراً ماً كان مهغزة، 

 الدولتين هو  يب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حلّ قال صا
 ستريتجي منظمة لفي مؤتمر  عريقات، . واتهمالخيار الوحيد الذي تلتزم به القيادة الفلسطينية

 172."السالم"ية ببث اليالم الفارغ حول مريكاإلدارة األ، المنعقد في واشنطن األمريكية ةيهوديال
 باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن الفصايل وافقت على االنتخابات ضمن  ثقال المتحد

عزيز الشراكة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وت ل مدخلمشروع الوحدة المتيامل لتيون أو 
في تصريح صحفي أن حماس معنية أن تخوض االنتخابات على قاعدة  ،وأكد القانوع الوطنية.

 173لالتفاق على مجريات وتفاصيل العملية االنتخابية. اً فصايلي وهو ما يتطلب لقاءً  ،لشراكةا
 ي إسراييلي بفرض "الخدمة المجتمعية" لمدة شهر، على جندي سراييلاإل لعسكري اكتفى المدعي ا

( وقتله، خالل اً عام 16لنار بدون أمر عسكري على الفتى عثمان حلس )اعترف بأنه أطلق ا
 174.عبريةال 13بحسب قناة ، وذلك 2018غزة السلمية في تموز/ يوليو  راتبمسيمشاركته 

  في "أنه  ،أيمن الصفدي، في تغريدة له عبر تويتراألردني لخارجية وشؤون المغتربين وزير اأكد
بنا المستمرة منذ أشهر إطالق المواطنين األردنيين هبة اللبدي لمطال إسراييلتجابة ضوء عدم اس

 في تل إنساني، استدعينا السفير األردني قانوني والال واستمرار اعتقالهما الال وعبد الرحمن مرعي
 175."أبيب للتشاور خطوة أولى

  في بيان  عاود إلنهاء االنقسام.العربي دعمه إلجراء االنتخابات الفلسطينية كمدخل  البرلمانأكد
 176فيها. كافة أطياف الشعب الفلسطيني وجميع الفصايل الفلسطينية للمشاركة له،
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  ي دونالد ترامب وصهره، خالل مؤتمر استثماري في مريك، مستشار الرييس األكوشنر جاريدقال
ذا أردت أن ليست "مصدر كل معاناة" الفلسطينيين. وأوضح قاياًل "إ "إسراييل"الرياض، إن 

 واحتمال أن اإلرهابي الصفة الغربية وغزة، فإن المسألة التي تمنعك هي الخوف من تستثمر ف
" "يفتح إسراييلالصراع بين الفلسطينيين و" إلى أن حلّ النظر  الفتاً استثمارك الخراب". يواجه 

 177."م تحقيق تقدم نحو جمع الناس معاً الطرق أما
 ي اآلل اإلنسانفضية في مسابقة دولية في تطوير الميدالية البيين يلسرايفاز منتخب من التالميذ اإل

ي جايزة خاصة سراييلكما نال المنتخب اإل الفايت. األسبوعهاية في دبي ن أقيمتالتي ، و وت""روب
ي سراييلالمنتخب اإل وقد ضمّ  التي شاركت في المسابقة. األخرى مساعدة المنتخبات ب أفرادهلقيام 

 178.رسة الثانويةامد خمسة طالب من
 30/10/2019 ،عاءباألر 

 نوعها في العالم على  من كر أنها األولىذُ ، مقبرة تحت األرضي مشروع سراييلافتتح االحتالل اإل
وذكرت وسايل إعالم  مشارف مدينة القدس المحتلة، بحضور كبار الحاخامات وشخصيات رفيعة.

من حيث رض، ألاتحت  تراً م 50قبر على عمق  ألف 24 حونعبرية أن المشروع سيشمل إقامة 
الوسايل  وبينت .2019 سنةفي نهاية في المرحلة األولى قبر للدفن  آالف 8حو نتاح يُ  المتوقع أن
، ويبلغ حجم االستثمار في م16حو نكم، بعرض  1.6حفر األنفاق بطول  أنه تمّ  اإلعالمية
 179.ر(مليون دوال 84.84)نحو  مليون شيكل 300حو نالمشروع 

  أن معظم الفصايل، بما فيها حركة  لها،في بيان لمركزية الفلسطينية ت اعلنت لجنة االنتخاباأ
 180االنتخابات التشريعية والرياسية. إجراءامن حماس، وافقت على عدم ضرورة تز 

  لفلسطينية أطلقت أن المقاومة اأمير بوخبوط في موقع واال العبرية  ري العسكذكر المحلل
 181التطوير والتجريب".من نحو البحر "كجزء ن قطاع غزة صواريخ م 10

  على إقامة هيئة  ،باإلجماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية )كابينت(صادق
 182."إسراييل"عنى بمراقبة االستثمارات األجنبية في ت
  يون إسراييلبعد أن بدأ دبلوماسيون  ،ية في العالم أبوابهاإسراييلأغلقت أكثر من مئة سفارة وقنصلية

وشرع الدبلوماسيون في إضرابهم عقب نزاع طويل  لهم.توحًا، احتجاجًا على ظروف عممف باً إضرا
بين وزارة المالية التي غيرت من جانب واحد قواعدها المتعلقة بتسديد نفقات الترفيه ألمد بينهم و ا

 183عن الضيوف الرسميين.
  184 .165 ي المحتل للمرة الـطينفلساإلسراييلي قرية العراقيب في النقب ال حتاللاالقوات جرافات هدمت 

 31/10/2019 ،الخميس

 اب جي أبومحمد  ،الصادرة في قطاع غزة ،األسبوعية كشف رييس تحرير صحيفة االقتصادية
لتشغيل  ية،لسرايياإلخط غاز من شركة ديلك  النقاب عن موافقة رييس السلطة محمود عباس لمدّ 
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جتماعًا ا أن ،في تدوينة على فيسبوك ،بأبو جياوأوضح  محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي.
بين السفير العمادي وعباس وحصل منه العمادي على موافقة  30/10/2019 األربعاءحصل يوم 

 .ية، لتشغيل محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعيسراييلخط غاز من شركة ديلك اإل لمدّ  كاملة
 185ي للدفع.سراييلى الجانب اإلالية لدعلى العمادي أن تقدم قطر الضمانات الم واشترط عباس

 من األدوية في السوق الدوايية في فلسطين  %55مي الييلة إن  الفلسطينيةالت وزيرة الصحة ق
وجود سبعة مصانع أدوية في  إلىوأشارت  فيما نسعى إلى زيادة هذه النسبة.، محلية الصنع

لى شهادة التصنيع ا حصلت خمسة منها عم، فيموظفاً  1,500فوق فلسطين بطاقة استيعابية ت
حصول  إلىإضافة  ،والتي ٌتمنح حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية ،الجيد ينيالفلسط

 186وعربية.تصنيع الجيد من دول أوروبية بعض هذه المصانع على شهادة ال
 خليل الحية ضرورة عقد لقاء وطني جامع قبل إجراء  أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس

نجاح العملية  لضماناق على جميع اإلجراءات لتهيئة الحالة السياسية واالتفاالنتخابات  وذلك 
 .2016 سنةاالنتخابات البلدية يو من أي عقبات، وحتى ال يتيرر سينار  تحصينهاو االنتخابية، 

 187ام نتايج االنتخابات.وطالب الحية بتوفير ضمانات دولية الحتر 
 العربية القايمة مع ممثلين عن لقاء تفاوضي نتس اجني المكلف ب اإلسراييلي أجرى رييس الحكومة

 188.حمد الطيبيرييسها أيمن عودة، ورييس كتلتها البرلمانية، أهم المشتركة، 

  ليبرمان إن حزبه لن يسمح بتشكيل حكومة أقلية بدعم من القايمة العربية المشتركة. أفيجدورقال 
ووصفهم بأنهم  ،ةالقايمة العربية المشتركان العبرية، أعضاء وهاجم ليبرمان في مقابلة مع إذاعة ك

 189"طابور خامس"، وأنهم "إرهابيون".

  من تطوير حماس لقدراتها  الجنوبية في الجيش اإلسراييلي هيرزي هاليفي المنطقةقايد حذر
لحركة قدرتها على والذي يمنح ا ،من خالل تعزيز الوضع االقتصادي في قطاع غزة ،العسكرية

يع أن محاوالت تنفيذ مشار  هاليفي وزعم. بحسب قناة ريشت كان العبريةو ك ، وذلية قدراتهاتنم
 اً . الفتاً وية في غزة ستعزز من "زيادة اإلرهاب"، وتطوير قدرات حماس عسكرياقتصادية تنم

 ،هو الدخول في حرب واسعة مع حماس ،أمام خيار واحد "إسراييل"إلى أن ذلك سيضع  النظر
 190ية.سكر تلك القدرات العلمواجهة تطور 

  ية بدأتا حملة ريكموالواليات المتحدة األ "إسراييل"العبرية، أن  "اليوم سراييل"إذكرت صحيفة
وأن اللجنة الرابعة في الجمعية العامة لألمم  خصوصاً ونروا، وكالة األمشتركة لتشديد الرقابة على 

 191ونروا.األد والية وع المقبل، بإجراء مناقشات حول تجديالمتحدة ستبدأ األسب
 192.بيةوحدة استيطانية جديدة في الضفة الغر  342,2ية على بناء سراييلصادقت الحكومة اإل 
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