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 اليوميات الفلسطينية 
 2019 برنوفم  /ثانيال تشرين

 1/11/2019 ،الجمعة

ي، في سلسلة من المشاريع طويلة األجل سرائيل وزير النقل والمواصالت ال  ، بتسالئيل سموتريتش بدأ  −
  " يوم ال  إسرائيل " بحسب صحيفة و لتطبيق خطته ضمن مفهومه لتطبيق السيادة على الضفة الغربية. 

االستيطاني   60لتوسيع شارع  سموتريتش ارة المدنية وافقت على أولى خطط د ال فإن العبرية، 
غوش عتصيون( بحجة أنه يعاني من أعباء مرورية هائلة. مشيرًة إلى أنه  -)طريق نفق القدس 

نحو   ، سيتم إنشاء نفقين، بالضافة إلى مسار للمواصالت العامة باستثمارات تصل إلى مليار شيكل 
 1.مليون دوالر   2.283
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى إنشاء صندوق شعبي لدعم  −

مؤكدًا على أن المرحلة الحالية هي األكثر خطورة على قضيتنا وعلى  ،أهالي القدس المحتلة
ائرة لدا عبر تقنية ،خالل كلمة له ،وطالب هنية القدس ومقدساتها السالمية والمسيحية.

في مؤتمر رواد ورائدات بيت  ،Video Conference ة فيديو كونفرنسقلالتلفزيونية المغ
بوضع خطة  ،إسطنبولفي  الصفقة والتطبيع" ضد   تحت شعار "معاً  11الـ المقدس بدورته 

درة وإطالق مبا "،إسرائيلومواجهة التطبيع مع " "،صفقة القرن "ية لسقاط ؤ وبرنامج عمل ور 
 2.يس سعي د الرافض للتطبيعالتونسي ق سموقف الرئي اً مثمن ،تهجهلمواشعبية 

في حوار  ي، سرائيل ال  الضابط السابق الكبير في جهاز الشاباك  ، Arik Barbing باربينغ أريك قال  −
ية  ات العمليات الحباط نني "ما زلت أذكر مئ إ : 21 عربي  موقع  "، ترجمه يوم ل ا  إسرائيل صحيفة "  مع 

يادة حماس العسكرية في الضفة الغربية، ال ق ق ت أو اع  ، التي شاركت فيها، سواء من خالل اغتيال 
المسؤولين عن سلسلة طويلة من العمليات التفجيرية في القدس ونتانيا وحيفا، وقتلت عشرات 

وقعت  2015يسمبر تشرين األول/ أكتوبر وكانون األول/ دوأوضح أنه "بين  يين".سرائيلال
في إحباط العديد من نية تساعدنا يط، السلطة الفلسعملية، بمعدل عملية واحدة يومياً  100

 3% من العمليات أحبطتها السلطة الفلسطينية".20العمليات، وهناك 
بجراح مختلفة، وذلك جراء قمع   فلسطينياً  اً مواطن  96إصابة أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة  −

 4قوات االحتالل لمسيرات العودة شرق قطاع غزة. 

الذين  مقدسيين الفلسطينيين قفزة كبيرة في عدد الطالب ال كاقالت صحيفة هآرتس العبرية إن هن −
وبحسب الصحيفة، فإن عدد طالب  سية لم تسجل من قبل.اد قياوبأعد  ،ينضمون للجامعة العبرية

  الدراسي  لعام، في حين وصل عددهم في ا طالب  410بلغ  2019/2020الدراسي  العام
 5.قبول في الجامعة مؤخراً ل ا، بالرغم من تغيير شروط طالب  201إلى  2018/2019
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أن تركيا أحبطت "مكيدة كبيرة"، تتمثل بوجود أطراف  مولود جاويش أوغلو  التركي    الخارجية   وزير لن  ع أ  −
 6. ة " شمالي سوري YPG/PKK  ي ب ك/ بي كا كا ، تريد إقامة دولة لـ" " إسرائيل " في مقدمتها فرنسا و 

 2/11/2019 ،السبت

وإصابة اثنين آخرين بجراح، جراء غارات  ،فلسطيني شهاد تسة عن اأعلنت وزارة الصحة الفلسطيني −
 7ية على قطاع غزة. إسرائيل 

ذكر موقع واال العبري أن هناك تزايد كبير في حاالت اعتداء المستوطنين اليهود على السكان   −
وبحسب معطيات الجيش   ،ي، إنهوقال الموقع العبر  ومدن الضفة الغربية.الفلسطينيين، في قرى 

حادثة اعتداء على السكان وممتلكاتهم، خالل شهر  36تسجيل وقوع  ية، تم  سرائيللوالشرطة ا
شجرة   37باقتالع ن و المستوطنقام و ، فلسطينياً  12 ها، أصيب خالل2019أكتوبر تشرين األول/ 

 8. منزالً  12سيارة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران   52زيتون، وأعطبوا عجالت 

س لن تتراجع قيد أنملة عن موقفها من  عزيز الدويك أن حركة حما أكد رئيس المجلس التشريعي  −
خالل لقائه بقيادات حماس   ،إبالغ السفير القطري محمد العمادي وقال الدويك إنه تم   االنتخابات.

ة التحديات  نتخابات من أجل تجديد الشرعيات لمواجهالضفة الغربية، بأن الحركة مع إجراء االفي 
أن يكون لموقع الرئيس، والمجلس  طينية، مؤكدين أن التجديد يجب سلالمحدقة بالقضية الف

 9التشريعي، بالضافة إلى المجلس الوطني. 
األرض ومقاومة  الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن ،عيأكد تقرير االستيطان األسبو  −

بناء   ىلمؤخرًا، ع ،صادقت سلطات االحتالل أن  نظمة التحرير الفلسطينية،االستيطان التابع لم
وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لترتفع بذلك عدد الوحدات االستيطانية   2,342

وحدة استيطانية   8,337لبنائها إلى  ئاسة بنيامين نتنياهوالتي خططت حكومة المستوطنين بر 
 10. 2018 سنة% مقارنة ب50، بزيادة تقارب 2019سنة جديدة منذ مطلع 

 3/11/2019 ،األحد

ساعات ونصف،  4، بعد نحو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية )كابينت( انتهى  −
ولم   ووجود "تهديد إيراني محتمل".  ، لشمالية والجبهة ا  ، األمنية على جبهة غزة  ألوضاع ا بحث خالله 

ي ت ال  اتخاذها خالل الجلسة،  عقب انتهاء االجتماع عن أي تفاصيل أو قرارات تم   اً يعلن رسمي 
قيادات عسكرية وأمنية كبيرة، منهم رئيس الشاباك نداف أرغمان، ورئيس الموساد  ا شاركت فيه 
العبرية، فإن الوزير  12وبحسب القناة  بار. وضباط ك ،ين، ورئيس األركان أفيف كوخافي يوسي كوه 

اومة ق م قيادات وعناصر ال  طرح إمكانية العودة لعمليات االغتيال في قطاع غزة ضد   رافي بيرتس 
 أن ، مبينًة أن كبار قادة األمن والجيش رفضوا هذا المقترح لما له من تأثير كبير يمكن الفلسطينية 
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، إن جولة يوآف جاالنت قال وزير الهجرة واالستيعاب و  لمواجهة عسكرية كبيرة.  " إسرائيل " يجر 
 11عسكرية كاملة وكبيرة في قطاع غزة لن تكون سوى مسألة وقت.

السلطة   من رئيس اً رد  ت تلق حماس اس إسماعيل هنية إنسياسي لحركة حملاقال رئيس المكتب  −
  ، والتشريعية عبر حنا ناصر تخابات الرئاسيةعلى إجراء االن بالموافقة ية محمود عباسالفلسطين 

في مؤتمر صحفي عقب انتهاء االجتماع بين ناصر   ،وأكد هنية رئيس لجنة االنتخابات المركزية.
نبدأها بالرئاسية والتشريعية،  "ة غزة، على أن تكون االنتخابات شاملة؛ ن يد مفي وقادة الفصائل 

جلس نتوافق عليه في كيفية إعادة بناء الم إلى إجراء انتخابات مجلس وطني، أو ما وصوالً 
 12."داخل فلسطين وفي الشتات  اً وطني اً باعتبار ذلك استحقاق

 13ية فوق أجواء شمالي القطاع. إسرائيل رة  سي م   أسقطت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة طائرة  −
  ي، أنها قدمت مشروع قانون أمام الكنيست لضم  سرائيلعضو الكنيست ال ،كيد ت شاأييلأعلنت  −

ونقل موقع   ية.سرائيل مناطق وادي األردن وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم، إلى السيادة ال
ب الواليات المتحدة  داد من جانتعاسصحيفة معاريف عن شاكيد قولها، إن هناك فرصة سياسية و 

 14هذه الفرصة لن تتكرر. لمثل هذه العملية، و 
ي، يقبعن  سرائيل في سجون االحتالل الأسيرة  39أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين بأن  −

أسيرة محكومة   28، أن من بين األسيرات لها في سجن الدامون، وبينت الهيئة، في بيان جميعاً 
 15.رات موقوفات سيأ 8، وعاماً  16 إلىعالها أ  صلبأحكام متفاوتة ي

توقعت شركة ديليك السرائيلية االنتهاء من صفقة لنقل جزء من ملكية خط أنابيب للغاز بين   −
ب، قالت ديليك إن األسهم  وفي إفصاح لبورصة تل أبيخالل األيام المقبلة.  "إسرائيل"مصر و

أي شروط   ة إلى أنه لم يتبق  االئتمان، مشير  يد ق  شترين بينما ُوضعت األموالُنقلت بالفعل إلى الم
تمام صفقة غاز إ" :الرئيس التنفيذي لديليك، Yossi Abu بوآوقال يوسي  خاصة بإغالق الصفقة.

ر إلى مكانة المصد    إسرائيلال بانتق  ،يةسرائيل الشرق إيذان بفجر عصر جديد لسوق الطاقة ال
وفق الجدول الزمني... ونتوقع بدء ضخ   قدماً  ضييم ليفياثان الطبيعي. مشروع  القليمي للغاز

 16. "قبل نهاية العام ليفياثانالغاز في األنابيب من 

التقى متحدة أنطونيو غوتيريش لألمم ال  العام األمين " العبرية، إن إسرائيل اليومقالت صحيفة " −
انتقادهما  و  ب،ي وأمريكي، معروفين بتأييدهما لتل أبي إسرائيل ي أبحاث مركز   مسؤولين اثنين من

وبعد النقاش، طلب غوتيريش من أحد مستشاريه االستمرار في التواصل  .ألونرواوكالة االدائم ل
 17األونروا. وكالة معهما من أجل بحث طريقة بديلة لعمل

نشرها المرصد األورومتوسطي لحقوق النسان، ارتفاع وتيرة االنتهاكات التي   ،أظهرت معطيات  −
، وسط تسارع  2019أكتوبر  /تشرين أولية في مدينة القدس خالل ليائ سر السلطات ال تقترفها

،  وقال األورومتوسطي المسجد األقصى، ووقائع تهويد المدينة.في الزماني  ميمحاولة فرض التقس
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بلغت  عدد االنتهاكات ية في مدينة القدس، إن سرائيلفي تقريره الشهري الذي يرصد االنتهاكات ال
 2019.18سبتمبر أيلول/ في  اً انتهاك 376، مقارنة بـ أكتوبر /ولاألن تشري في   اً انتهاك 474

 4/11/2019 ،اإلثنين

المقاومة  لفصائل قال رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار إن  لدى الذراع العسكرية للحركة و  −
 وشدد السنوار، في .اً الفلسطينية اآلالف من مضادات الدروع والقذائف الصاروخية المصنعة محلي

ه "لن تسمح  لة السالمية، الذراع الطالبي لحماس، على أن  حركتمع كوادر الكتة خالل لقاء لمك
ي بأن يغير قواعد االشتباك كما جرى خالل جوالت التصعيد األخيرة في غزة، سرائيللالحتالل ال
  رع ذ ألف مقاوم من مختلف األ 70جولة"، مشيرًا إلى أن غزة يوجد فيها أكثر من  13والتي بلغت 

لها كل  العدو ويحسب  ،ن "لدينا قوة عسكرية في قطاع غزة ُيعتد بهاإ السنواروقال  العسكرية.
وآالف الكمائن ومضادات الدروع والقذائف  ،لدينا مئات الكيلومترات من األنفاق ...حساب 

 19إيران الفضل األكبر في بناء قوتنا". ـ"أن ل، مشيرًا إلى " الصاروخية المصنعة محلياً 

الذي  ،القطار الهوائيمخطط ية على سرائيلؤون السكن التسمى الهيئة الوزارية لش مات صادق −
ويمر المخطط، بحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس، بين   يربط جبل الزيتون بحائط البراق.

د" "حديقة الجرس" المحاذية لحي الطالبية، وموقع في قرية سلوان، حيث تخطط جمعية "إلعا
 20اك.ز كبير للزوار هنركم االستيطانية لبناء

أكد حنا ناصر، رئيس لجنة االنتخابات المركزية، أن اجتماع اللجنة مع الفصائل وقيادة حماس   −
وقال ناصر، خالل مؤتمر   االنتخابات". ونحن سائرون جميعًا نحو  ،في غزة "كان اجتماعًا مميزاً 

توجد مشاكل إال وسيتم   ال"ي مدينة غزة: لقاء لجنة االنتخابات مع الفصائل ف  صحفي في ختام
وعلينا أن نعمل سويًا   ،تذليلها بمشاركة القوى والفصائل، وأهم مشكلة باالنتخابات هي القدس

 21."لجراء االنتخابات فيها
ا العام من النتائج الوخيمة ألي تحرٍك حدة وأمينهاألمم المتحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  −

 22األونروا.وكالة يجاد بديل عن ستهدف إي هاداخل أروقت "المشبوه"وصفته بـ
بشبهة ضلوعهم في مخالفات فساد في   اً شخص 19فت ية أنها اعتقلت وأوقسرائيلأعلنت الشرطة ال −

ومساعد وزير في الحكومة. وتنسب   ،ورئيس مجلس ،محلية، وبينهم رئيس بلديةالسلطات ال
 ،والحصول على الشيء باالحتيال ،وةرشوالضلوع في ال ،الشرطة للمشتبهين مخالفات بينها الرشوة

 23وتبييض أموال.
 5/11/2019 ،الثالثاء

حمود عباس أبلغ الفصائل  رئيس مإن ال "الشرق األوسط"قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ −
الفلسطينية رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل إصداره مرسومًا لالنتخابات العامة، وذلك في ورقة 
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 وأكدت  .نتخابات حنا ناصر إلى مسؤولي الفصائل في قطاع غزةاالة توضيحية نقلها رئيس لجن
النتخابات العامة تعرضت ألولى مصادر فلسطينية موثوقة لـ"العربي الجديد"، أن  جهود الذهاب ل

يادة الفصائل رفض عباس عقد اللقاء الوطني قبل االتفاق على  االنتكاسات، عقب تبليغ ناصر لق
 24بات وإصدار مرسوم بموعدها.خا نتكل القضايا المتعلقة باال 

عن   العالمتداوله على وسائل  ما تم  اس موسى أبو مرزوق صحة نفى القيادي في حركة حم −
"مستحيل   ، مشددًا على أنهي لبرام صفقة في ملف األسرى سرائيل تجرى مع الجانب ال اتصاالت 

إلى القاهرة   ة ادر غز يغس وفد حماس الذيما يتعلق بفيو  ".إسرائيلأن نجري مفاوضات مباشرة مع 
عدم أكثر من بلد. وحول أسباب  ة في المنطقة تضم  يقوم في جولإن الوفد س لـ"دار الحياة"قال 

هنية  المصريين ال يسمحون لللوفد، أشار إلى أن  رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية مشاركة
 25حو ثالث سنوات.نذ من ،"السياسيينع خصومهم م  من االجتماعالسفر إلى الخارج لمنعه ـ"ب
مع دول  "إسرائيل"العبرية حدوث تقدم وتطور كبير في االتصاالت التي تجريها  12ذكرت قناة  −

ي يسرائيل  سرائيلوزير الخارجية ال ي، بشأن التوقيع على اتفاق ووثيقة أعدها أمريك خليجية بدعم 
وبحسب   ."رائيلسإ"ت عنوان "ال حرب"، وذلك بهدف تعزيز التطبيع بين تلك الدول وتح كاتس

 26. وسياسياً  اقتصادياً  ية، فإن االتفاق يضمن تعاوناً سرائيل لفزيونية القناة التال
عالم ألف يهودي من كافة دول ال 180ية أن نحو سرائيل كشفت بيانات هيئة السكان والهجرة ال −

فإن ، وت حرونوت أعوبحسب صحيفة يدي خالل السنوات الثمانية الماضية. "إسرائيل"وصلوا إلى 
، مشيرًة إلى أن من  2012 سنةمن كافة أنحاء العالم منذ  "إسرائيل"وصلوا  اً جديد  اً مهاجر  179,849

 27بينهم مهاجرين من إيران واليمن وقطر والمغرب وتونس وليبيا وأفغانستان. 
االحتالل في القدس، في تقريره الشهري حول انتهاكات  ،وث ق مركز معلومات وادي حلوة −

منشأة سكنية وتجارية، واعتقال  17مستوطنًا للمسجد األقصى، وهْدم  6,338اقتحام نحو 
 2019.28ول/ أكتوبر األفلسطينيًا من مدينة القدس المحتلة، خالل تشرين  188االحتالل 

 6/11/2019 ،األربعاء

االنتخابات المركزية الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة   لجنة  رئيس ،م حنا ناصرسل   −
لنجاز االنتخابات، بعد التوافق  "الخطوط العريضة"قة من الرئيس محمود عباس، تشمل ور 

عضو اللجنة   ، كشف صبري صيدمو  ها على نحو متوال.األخير الذي حصل حول طريقة إجرائ
هذه الورقة تتمحور حول   أن لذاعة صوت فلسطين الرسمية، المركزية لحركة فتح، في تصريحات 

  " النسبية الكاملة"لالنتخابات، الذي ينص على  2007بااللتزام بقانون ما يجري الحديث عنه 
 29على موضوع القدس. واعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، والتركيز

يون والفلسطينيون تدريبات مشتركة على إطفاء الحرائق، وذلك في سرائيلأجرى رجال الطفاء ال −
تل أبيب. وقد شملت التدريبات عمليات إطفاء كلية الطفاء والنقاذ في ريشون لتسيون قرب 

 ية، ديدي سمحيسرائيلل مسؤول في الطفائية الوقا حرائق في مناطق مختلفة لدى الطرفين.
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Dedi Simchi ن الطرفين، وتهدف إلى التعاون النساني  جري ألول مرة بي هذه التدريبات ت" ، إن
 30. "طبيعيةبين الشعبين لمواجهة الحرائق وغيرها من الكوارث ال

ورفضت لقاء  ،يني محمود عباس بشأن االنتخابات ورقة الرئيس الفلسط  هادعمحركة فتح أعلنت  −
 31اص باالنتخابات.ر المرسوم الخآخر قبل إصدا  فصيلحركة حماس أو أي 

  لمراكز الدعم مليون دوالر( 5.7)نحو  مليون شيكل  20ية بإضافة سرائيلال 12أفادت القناة  −
أن هذه الخطوة تأتي بسبب جوالت التصعيد   يرة إلى، مشغالف غزة ت امستعمر النفسي في 

 32ي.سرائيل يش االحتالل ال المتكررة بين الفصائل الفلسطينية، وج
يين بالوصول إلى دبي  سرائيلأحرونوت أن دولة المارات ستسمح لإل يديعوت ذكرت صحيفة  −

 33ية.سرائيلالسفر ال بجوازات ، 2020لحضور معرض إكسبو 
األمريكي أن "ترامب رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو   الخباري  كسيوسأع ذكر موق −

مب مسؤولين أمريكيين أكدوا أن ترا" وأن ، "تجديد المساعدات األمريكية لقوات السلطة الفلسطينية
 34."لنتنياهو فليدفع هو هذه األموال أخبرهم أنه إذا كان األمر مهماً 

  ،بيير كرينبول ونروااأللعام لوكالة المتحدة عن استقالة المفوض ا أعلن مكتب األمين العام لألمم −
وقال المتحدث باسم األمم   الداخلي بقضايا تتعلق بإدارة الوكالة الدولية. استمرار التحقيق في ظل  

م "استقالته بأثر فوري"، وإنكرينبول  المتحدة، أن   يخضع لتحقيق داخلي حول إساءة استخدام  هقد 
 Christian ، وتعيين كريستيان ساوندرزكرينبول، تنحي لها في بيان  ،ونروااألت وأكد  السلطة.

Saunders 35بأعماله لفترة محددة. ماً قائ 
" إسرائيل"السياحة الصينية إلى أن  يسرائيلتقرير صادر عن مكتب الحصاء المركزي الذكر  −

 2018.36 ةن س ليه خالل ، وذلك مقارنة بما كانت ع2019 سنة، منذ بداية %6.40ارتفعت بنسبة 
دعوة ، Reuven Azar عازر، رؤوفين ليةيالسرائحكومة الالمستشار السياسي لرئيس وجه  −

في القدس،  " رائيلإسفي متحف "أصدقاء  للمشاركين في المؤتمر الصحفي المسيحي الذي عقد 
صحيفة  وبحسب  .لغربيةية في الضفة اسرائيلال ات مستعمر ل" في عدم إخالء اإسرائيللمساعدة "

ات ليست لعنة، بل هي  مستعمر قال لإلنجيليين المشاركين في المؤتمر، إن ال عازر هآرتس، فإن 
 37وعد اللهي". ن وجود الشعب اليهودي هنا، هو وفاء للإ " نعمة لجميع سكان المنطقة، مضيفاً 

 7/11/2019 ،الخميس

تشكل   ،المدى جديدة حماس باتت تمتلك صواريخ قصيرةحركة أن  ة العبري 12 ذكرت القناة الـ −
ٍة رفيعٍة أن ه في إطار  يإسرائيل  يةٍ ، وأضافت، نقاًل عن مصادر أمن"القبة الحديدية"لمنظومة  اً تحدي

تجديد ترسانة األسلحة التي   تتوق ف عن فإن ها ال  "إسرائيل"استعدادات حماس للمعركة الُمقبلة مع 
، نقاًل عن مصادر وصفها  بوخبوط مير، أواال العبري  في موقعالمحلل العسكري كشف و . هابحيازت
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ام تمك نت  اً منية فوجئت جد في تل أبيب، عن أن األجهزة األ اً جد  مطلعةبأن ها  من أن  كتائب القس 
قبة ما  ة تقوم بمرايسرائيلمن أن  المخابرات اللرغم على ا، 160آر من إنتاج صاروخ  ة بقواها الذاتي

 38في القطاع على مدار الساعة.  يدور

ًا إلى قادة األحزاب السياسية في  كية خطابًا مشتركيمن المنظمات اليهودية األمر جموعة وجهت م −
 تم  و  ية.سرائيل السيادة ال  منها إلى أو أجزاء ،الضفة الغربية تضم ن تحذيرًا من مغبة ضم   "إسرائيل"

، وهو  أعضاء من شبكة التقدمية السرائيلية 10ا في ذلك مجموعة، بم 13توقيع الرسالة من قبل 
موقعو  رأى و  ."The New Israel Fund جديد صندوق إسرائيل ال"جي ستريت و تحالف شامل يضم  

كي دونالد  يا بدا أن إدارة الرئيس األمر إذ  حتى"وا أنه وأكد  ،جراء خطير وغير قانونيهذا ال الرسالة
ًا سياسة  أن تعتقد أن هذه ستكون دائم سرائيل ة لطأ بالنسب، فمن الختؤيد خطط الضم   ترامب 

يمكن أن يضر بالعالقة المهمة مع يهود الواليات  ي ضم  أ"أن  واأكد كما . "كيةيالحكومة األمر 
الدولتين للصراع   كيين يدعمون حل  يهود األمر المتحدة، ألنه يعتبر أن الغالبية العظمى من الي

 39. "الفلسطيني –ي  سرائيلال
 ود عباس، إجراءعن دعمها لرؤية الرئيس محم لمنظمة التحرير الفلسطينية التنفيذيةت اللجنة ربأع −

اجتماع تشاوري ألعضائها   االنتخابات العامة التشريعية والرئاسية بالتتابع. وأبرزت اللجنة عقب 
لعامة على نتخابات افي مدينة رام هللا بالضفة الغربية المحتلة، دعمها لتوجهات عباس لجراء اال

 2007.40 لسنةانون االنتخابات رقم واحد أساس التمثيل النسبي الكامل، طبقًا لق
نداف أرغمان، خالل المؤتمر الدولي الثامن للطائرات   السرائيلي قال رئيس جهاز الشاباك −

التي "(، في تل أبيب، إنه يمتلك أفضل التكنولوجيات في العالم UVID 2019المسيرة والدرونز )
أن   أرغمان . وكشف"ةن تحديات كبير بل أعداء يضعو ظ على تفوقنا النسبي مقاا من الحفامكنتن

تمكنت من   2018عملية، وفي سنة  450قواته تمكنت في السنة األخيرة من إحباط أكثر من 
لعناصر التابعة لمختلف التنظيمات الفلسطينية التي وقفت وراء عملية واعتقال مئات ا 480إحباط 

هانئة ومريحة، من دون معرفة ية يوم تاع بحياة من االستم  إسرائيلمكنت مواطني "ت وهذه العمليا
 41."ما يحدث تحت سطح األرض 

  "إسرائيل"" أن قيادة جيش االحتالل تقر حاليًا بأنه لن يكون بوسع ل اليومإسرائيكشفت صحيفة " −
وفي تقرير أعده  ق.المنطقة، وتحديدًا في سورية والعرامواصلة ضرب األهداف اليرانية في 

، قالت الصحيفة إن استراتيجية "المواجهة بين  Yoav Limor معلقها العسكري يوآف ليمور
على مدى أربع سنوات بضرب األهداف اليرانية في   "إسرائيل"امت الحروب" التي في إطارها ق

ا في  تأكد تل أبيب من أن ثقة إيران بنفسه  سورية والعراق قد وصلت إلى نهايتها، في أعقاب 
على  لدرجة جعلتها تقرر الرد   ،ة تعاظمت السعودي شآت النفطيةأعقاب "هجومها الناجح" على المن

 42لحها. ي يستهدف مصاإسرائيلأي هجوم 
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حقوق النسان، ميرفت النحال، إن  لقانونية في مركز الميزان لقالت منسقة وحدة المساعدة ا −
الالوبي نت  من أشكال التعذيب. شكالً  80مركزها تمكن من توثيق  الهيئة  خالل لقاء نظ مته  ،نح 

أن الجيش  ، " يةسرائيلالتعذيب في السجون ال"، في مدينة غزة، حول ة لحقوق النسانقل  المست
 43عتقالهم. المعتقلين، لحظة ا ي متورط في تعذيب سرائيلال

مصورين  الصحفيين وال ي بحقإسرائيلانتهاك  600نها رصدت إالفلسطينيين  الصحفيينقال نقابة  −
 44. 2019سنة ذ بداية الل ممارسة عملهم الصحفي منطينيين خالفلس
 8/11/2019 ،الجمعة

محاولة تسلل إلى األراضي المصرية عبر الحدود  الفلسطيني لوطنيت األمن اأحبطت قوا −
من  الجنوبية لقطاع غزة، ووقع تبادل لطالق النار مع ثالثة ُمسلحين، قبل أن تتمكن القوات 

 45ن الداخلي.لدى جهاز األم إلى التحقيق  تهموإحال ،التي بحوزتهم األسلحةبط اعتقالهم وض 
تحالف  ية بنيامين نتنياهو تعيين عضو الكنيست نفتالي بينيت، من سرائيلقرر رئيس الحكومة ال −

لبيان صادر عن حزب  ووفقاً  الل والية الحكومة االنتقالية الحالية.خ دفاعلل ، وزيراً "اليمين الموحد"
 46ل تشكيل حكومة جديدة.ب في حاي المنصتعيين شخص آخر ف كود، فإن بينيت وافق علىاللي

، حدوث ارتفاع بنسبة  2018 سنةي حول التجنيد في سرائيلأظهرت معطيات نشرها الجيش ال  −
وقالت  العفاء من الخدمة العسكرية، على خلفية مشاكل وأمراض نفسية. % في عدد شهادات 30

، مقابل  2018 سنة يفوشك التجند،  ء لشبان علىشهادة إعفا 4,500منح  نه تم  إصحيفة معاريف 
هم   2018سنة % من الحاصلين على إعفاء 44.7وأضافت المعطيات أن  .2017 سنةفي  3,500

  47الحكومي. –تعلم في جهاز التعليم الديني   مم ن% 7.8و ،% علمانيون 6.46ن، وي حريديال من
،  طفالً  230سيدة وفتاة، و  43أسير؛ بينهم  5,500تعتقل  ل حتال سلطات اال أن أفادت مصادر حقوقية  −

حالة   1,000، إلى جانب تشريعي الفلسطيني من أعضاء ال  7و  ، معتقل إداري  500بالضافة لـ 
 48خطيرة.   700مرضية؛ منها  

د صفقات  الشيخ عكرمة صبري وجو  ،أكد رئيس الهيئة السالمية العليا، خطيب المسجد األقصى −
  وقال حامين أردنيين.ريق معن ط تتم   ها،بيعو  ،في القدس المحتلة فلسطينيين  وتسريب أراضي

السماسرة  ـ"ياهم بإ اً صبري إن هنالك صفقات جديدة لبيع عقارات ومنازل المقدسيين، واصف
  صبري،  وأضاف ."المجرمين، الخائنين، البائعين الضالين، المفرطين بأرض الصحابة والشهداء

لغاء صفقة بيع  إو  ،ينمالحقة أحد المحامي "تم   قائالً  لى منبر األقصى،خطبة الجمعة من ع لالخ
 49عقارات مقدسية، لذلك يجب مالحقة المشبوهين ومنع هذه الصفقات".

إلى ضرورة   المجتمع الدولي كريستيان ساوندرزونروا األدعا القائم بأعمال مفوض عام وكالة  −
في أول تصريح له عقب   ،ساوندرز وقال وفرها.الوكالة األممية والمساعدة والحماية التي ت دعم
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حاسم الذي تؤديه الوكالة في تلتزم إدارة وموظفو األونروا بضمان استمرار العمل ال ،هتعيين
 50طاع.مجاالت التعليم والصحة والغاثة والخدمات االجتماعية والتمويل األصغر دون انق

عنوان "صفقة العصر  بمره السنوي المركز الفلسطيني" في واشنطن مؤت -عقد "صندوق القدس  −
الجالية الفلسطينية والعربية، وعدد من األنصار  من  مشاركةبضية الفلسطينية"، مشروع لتصفية الق

 51الدولتين. ين لحل  ود المؤيد يين واليهمريكواألساتذة الجامعيين والصحفيين والناشطين األ
 9/11/2019 ،السبت

س  محمود عبااألحمد إن الرئيس  عزام الفلسطينية  ريرقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التح −
لذاعة  في حديث  ،حركة حماس على رسالته بشأن إجراء االنتخابات. وأضاف األحمد  د  ينتظر ر 

ًا بالموافقة على كل ما جاء في رسالة من فصائل منظمة التحرير أرسلت رد   6أن  ،راية المحلية
 52والجبهة الشعبية.  ، بما فيها حماسالفصائل األخرى  عباس، وهو في انتظار رد  

 10/11/2019 ،األحد

التنازالت،  مت المزيد منإن حركته قد  ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،قال إسماعيل هنية −
نحقق تطلعات شعبنا  " وقبلت بإجراء انتخابات تشريعية يليها رئاسية في فترة زمنية محددة، حتى 

أن   صحفي، خالل مؤتمر  ،. وأكد هنية"على مبدأ الشراكةلوحدة بضرورة إنهاء االنقسام واستعادة ا
ن حماس  أوأضاف هنية  ت.حماس ستحترم خيارات الشعب وقرارات صناديق االقتراع مهما كان

معالجة وضع المجلس التشريعي   ةبضرور  اً طالب ، مستقدم المزيد من التنازالت من أجل الوطن
ًا  ، وأال تكون المحكمة الدستورية سيفًا مشرعصحيحة نذهب إلى االنتخابات بطريقة"الحالي، حتى 

 53."أمام االنتخابات وشعبنا الفلسطيني
ما الدول األوروبية الصديقة والعربية  العالم، ال سي  "إن  :محمد اشتية الفلسطيني قال رئيس الوزراء −

لي  شل صفقة القرن، على أرضية القانون الدو الشقيقة، مطالبون بالتحضير لمرحلة ما بعد ف
ية في إنهاء  لمفاوضات الثنائ ن أخفقت اولي بعد أ والشرعية الدولية، وفي إطار مؤتمر د 

 54االحتالل". 
نية من كافة  غزة العفو عن عشرات الموقوفين على ذمة قضايا أمقطاع قررت وزارة الداخلية ب −

من   57قررت إطالق سراح ، أنها لهافي تصريح  ،وأوضحت الداخلية سجونها في قطاع غزة.
المجلس التشريعي الفراج عن   دعوةلبة استجا  ،يةمين على ذمة قضايا أمنفين والمحكو لموقو ا

 55لألجواء الداخلية اليجابية.  تعزيزاً و معتقلين من الفصائل الوطنية الفلسطينية، 
 إسرائيل"على فيسبوك: غة العربية للبا هبيان نشر  فيي، بنيامين نتنياهو، سرائيل قال رئيس وزراء ال −

قل القات مع ست دول عربية على األمعرض الكسبو في دبي. نقيم ع عام القادم فيرك الستشا
 56."والتطبيع يتقدم، خطوة بعد خطوة، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى عالقات سلمية 
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د شملت إخالء إحدى البلدات المتاخمة للحدو  ،مناورة عسكرية يلسرائيالأجرى جيش االحتالل  −
يه لجراء اختبار جديد ت برية وجوية، في وقت يستعد ف ة، استخدم فيها قواالشرقية لقطاع غز 

 57."صفارات النذار"لـ
 11/11/2019 ،اإلثنين

عبنا وقيادته بالثوابت الوطنية التي أرساها  ك شتمس"أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  −
الستشهاد عرفات، في  15 الـالذكرى  إحياءحفل  خالل ، وأكد عباس ."ئد ياسر عرفات الشهيد القا

أن   أبداً  نقبل، ولن إرهابيينالفلسطيني ليسوا قتلة وال مجرمين وال الشعب شهداء " أن ،رام هللا
قررنا الذهاب إلى االنتخابات التشريعية  ": الً ئقا عباس اف ضأو ". نتنازل عنهم وعن أسرانا وجرحانا

 58. "جد انتخابات القدس، وبدون ذلك ال يو ضرورة أن تعقد في غزة و " على  ، مشدداً "الرئاسية ثم  
ة حد  مختلفة في عملي  وأحراز ومعطيات  معلومات أن ما تحصلت عليه من ب القسام أكدت كتائ −

، وضربة غير مسبوقة الستخبارات العدو وقوات نخبته  اً حقيقي اً السيف يمثل كنزًا استخباري 
دة، خالل مؤتمر صحفي في الذكرى  وقال الناطق العسكري باسم القسام أبو عبي الخاصة والسرية.

ابيسه أن يتخيل وقوعه  لم يكن لالحتالل في أسوأ كو  بحوزتناالسيف: "إن  ما  ملية حد  األولى لع
الذخر األمني واالستخباري لصالحها في معركة العقول  دينا، وإن  المقاومة توظ ف هذابين أي

 59وصراع األدمغة بينها وبين االحتالل الصهيوني". 
سنة على   25ذكرى مرور  يف تمرمؤ  خالل ،ي، بنيامين نتنياهوسرائيل ال الوزراءس رئيقال  −

تقيم عالقات مع ست دول عربية، ولديها رغبة جامحة  " ومته مع األردن، إن حك "اتفاقية السالم"
في إقامة عالقات مع المزيد، وتعميق هذه العالقات إلى أوسع وأعمق الحدود؛ لكنها تصطدم  

دن، تطلب تسوية  واألر لفلسطينية. فالدول العربية، بما في ذلك حتى مصر بحاجز القضية ا
مع الدول العربية  "إسرائيل"الذي أبرمته  "السالم"ن ى أ علنتنياهو  شدد و  ."القضية الفلسطينية أوالً 

 60.ي لهذه الدولسرائيل)األردن ومصر( قام على أساس الردع ال

إن الساحة الشمالية هي   Hidai Zilberman نيلبرماهيدي ز  يسرائيل قال الناطق باسم الجيش ال  −
في حديث للقناة   ،واتهم زيلبرمان ألي سيناريو. للتصدي، اً اليالجيش حالساحة التي يركز عليها 

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري  ،خالل مؤتمر أمني في إيالت، إن قاسم سليماني ،العبرية 13
 61في الساحة الشمالية. لون تحدي حالة الهدوءهو أحد األشخاص الذين يحاو  ،اليراني

تبلغ فيها الفلسطينيين بأوامر مصادرة أراٍض  ، إخطاراً  51مة بنيامين نتنياهو على تسليم و ت حك أقدم −
في أنحاء شتى من الضفة الغربية. وحسب مركز القدس الحقوقي، الذي يتابع   يملكونها محتلة 

من   ( 2م ك  85.6)  دونماً  850,6ة ما مساحته مصادر شملت وامر ية، فإن تلك األ سرائيل االنتهاكات ال 
 62راضي الفلسطينية. األ 
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أن الشركات السياحية في تل أبيب شرعت في تقديم رزم   13ية سرائيل كشفت قناة التلفزة ال −
ية  سرائيلقناة الوقد حرصت ال يين على التوجه إلى المارات.سرائيل عروض لتشجيع السياح ال 

في حركة  تصفية القياديالموساد فيه بجهاز لذي قام يين إلى الفندق ال ائيسر على لفت أنظار ال
لمرور في تجربة عناصر  تروج لفكرة احماس محمود المبحوح، مشيرة إلى أن شركات السياحة 

جلس األمن  وأشارت إلى أنه حسب تقدير م .، كإغراء سياحيالموساد الذين أقاموا في الفندق
 63لسياح من شبه جزيرة سيناء. ل أكثر أماناً  د  عتُ  ي، فإن دبي سرائيلالقومي ال

 12/11/2019 ،الثالثاء

قائد سرايا القدس في  عن استشهاد عشرة فلسطينيين، من بينهم  غزة قطاع فيأعلنت وزارة الصحة  −
 أبو العطا،  يطفل  ، من بينهم 45إصابة و  ،و العطا وزوجتهالمنطقة الشمالية بقطاع غزة بهاء أب

 64.على قطاع غزةجديد  ي ئيلإسراء عدوان جرا

ية استهدفت عضو المكتب السياسي  إسرائيلرة سالمي في فلسطين أن غاأعلنت حركة الجهاد ال −
 65.، ما أدى الستشهاد أحد أبنائهةري، في مدينة دمشق بسو العجوري للحركة أكرم 

ها  د  التي يع ، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن سياسة االغتياالت  −
ي أو تغيير العقيدة القتالية لدى قوى نجح في ثنلم ولن ت ،االحتالل جزءًا من عقيدته األمنية

لعطا، ، إن جريمة اغتيال االحتالل القائد بهاء أبو الهفي تصريح  ،وقال هنية وفصائل المقاومة.
وضرب  ،وما تبعها من جرائم لالحتالل غير منفصلة عن محاوالته تصفية القضية الفلسطينية

في فصائل المقاومة وقادتها  المحاوالت، متمثالً صمام األمان والجدار السميك في مواجهة هذه 
 66في الداخل والخارج.

الجيش   ية عن التكلفة الباهظة من وراء تشغيلسرائيل رونوت الكشفت صحيفة يديعوت أح −
ق بقيمة  ان "حقائوتحت عنو . بطاريات القبة الحديدية المخصصة العتراض الصواريخ السرائيلي

كة رفائيل المصنعة  لها، إن شر في تقرير  ،يدية" قالت الصحيفةمليون دوالر حول القبة الحد  100
  خفض سعر تكلفة المنظومة، و  ،مة بحيث تكون "ميسورة التكلفة"للمنظومة، حاولت تصميم المنظو 

غ سعر الصاروخ  مليون دوالر، في حين يبل 100حو نومع ذلك فإن سعر البطارية الواحدة تبلغ 
 67ألف دوالر. 50الواحد 

  المصنعة ية سرائيل ه يجب وضع ملصقات على المنتجات الغذائية ال بأن  األوروبية العدل قضت محكمة  −
حكم أن المعلومات بشأن المنتج يجب أن  ال في األراضي التي تحتلها؛ لتوضيح مكان نشأتها. وجاء في  

لبيئية  باالعتبارات الصحية واالقتصادية وا فقط ليس " لقة تتيح للمستهلكين القيام بخيارات على علم متع 
، إضافة إلى االلتزام بالقانون الدولي. وسوف تتم اآلن  " ولكن أيضًا االعتبارات األخالقية  واالجتماعية، 

 68محكمة. ال إحالة القضية للمحاكم الفرنسية؛ من أجل إصدار قرار نهائي، وفقًا لحكم  
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مشيرًا  حدة، ب، من إمكانية عزله عن الحكم في الواليات المتامتر سخر الرئيس األمريكي دونالد  −
إلى أن نسبة تأييده في   ،ألقاها أمام حشد ذي أغلبية يهودية في نيويورك انتخابية في كلمة

منصب رئيس   لتولي "لائيإسر "إلى  سيتوجهإذا حدث شيء هنا ف، %98تبلغ نحو  "إسرائيل"
 69الوزراء على وجه السرعة. 

 13/11/2019 ،األربعاء

  ين ياد المقناة في حوار مع  ،مي في فلسطين زياد النخالةأكد األمين العام لحركة الجهاد السال −
بهاء أبو  للشهيد  "إسرائيل"على اغتيال  الصائب بالرد   القرارأن سرايا القدس اتخذت  ،الفضائية

حة في مواجهة  مؤكدًا أن سرايا القدس لم تستنفذ كل ما في جعبتها من صواريخ وأسل، العطا
ت طويل على إدارة المعركة لوق ،في حركة الجهاد  ،رون قاد  أننا"شدد النخالة على و  ".إسرائيل"

لى مواجهة المعركة مع العدو سلفًا، وسنثبت للجميع أننا قادرون عضمن خطط موضوعة 
شروطنا  إلينا طلبًا لوقف إطالق النار ونحن وضعنا "" نقلت إسرائيلوكشف أن " ."وإدارتها بنجاح

ووقف إطالق  ،النار وقف االغتياالت  إطالقلوقف  "من شروطنا نأ، موضحًا "للموافقة على ذلك
 70ات العودة".لنار على مسير ا
وقال   ."إسرائيل"، بضرب كل من يحاول مهاجمة الدفاع السرائيليوزير  ،هدد نفتالي بينيت  −

لك أنا متأكد يذائنا ويخطط لذ "كل من يحاول إ دفاع:في أول تصريح صحفي له كوزير لل ،بينيت 
.. كل من يحاول ضربنا  .استخدام سياسة االغتياالت دد في لن نتر  ...ليلأنه لن يمر عليه ال

 71".اً في العمل أيض ولن نتردد مستقبالً  ،ذلك باألمسا به.. فعلنسنضر 
نية  ي جراء التوتر مع الفصائل الفلسطيسرائيل ية أن خسائر االقتصاد الإسرائيل ذكرت تقارير  −

وقالت جمعية   مليون دوالر(. 78.3حو ن ون شيكل )ليم 275المسلحة في قطاع غزة بلغت 
، إن الخسائر لحقت بالشركات والمصانع في  لها في بيان  ،يةسرائيللمصالح التجارية الأصحاب ا

 21/11/2019.72 منذ بدء جولة التصعيد فجر الثالثاء "إسرائيل"وسط وجنوب 
و  م المتحدة أنطوني قدم األمين العام لألم ، 31/5/2019إلى  1/6/2018 الفترة منيغطي تقرير في  −

تتعلق بحقوق النسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما   "إسرائيلـ"توصيات لثماني غوتيريش 
 73القدس.شرقي في ذلك 

ق الخاص لألمم المتحدة لقال  − بيان   يف، نيكوالي مالدينوف   " ألوسط عملية السالم في الشرق ا ـ" المنس 
ء التصعيد الخطير بين الجهاد السالمي بالقلق إزاإنني أشعر ": غزةاع قط، بشأن الوضع في له

إن " ، قائالً "إسرائيل". ودعا مالدينوف إلى وقف إطالق الصواريخ باتجاه "إسرائيلالفلسطيني و 
ويجب   ،ققبول على الطالمدنية غير م المراكز ال إطالق الصواريخ والقذائف بشكل عشوائي ضد  

 74داء على المدنيين. يوجد أي مبرر لالعت ضاف مالدينوف أنه الوأ ."وقفه على الفور

ي في  سرائيلكية من محاضرة للقنصل الياألمر  Harvard انسحب طالب في جامعة هارفارد  −
على استضافة الجامعة القنصل بالتوازي مع تعرض  احتجاجاً ، Dani Dayan نيويورك داني ديان
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ي لضفاء شرعية على  رائيلسلسعي المسؤول ال ن طائرات االحتالل، ورفضاً صف مللق قطاع غزة
 75ات يهودية. مستعمر سياسة تل أبيب في السطو على أراضي الضفة الغربية لقامة 

 14/11/2019 ،الخميس

قتا على طلب مصري بوقف  واف " إسرائيل" للجزيرة بأن حركة الجهاد السالمي و مصادرأفادت  −
عضو المكتب   ،ندياله محمد كان و  .14/11/2019 من صباح يوم الخميس ءاً بد لطالق النار 

إن الحركة لديها ثالثة شروط لقبول  ،في وقت سابق، قد قال، السياسي لحركة الجهاد السالمي
اغتياالتها، والكف عن  "إسرائيل"وأوضح الهندي أن شروط الحركة هي وقف  "،إسرائيل"تهدئة مع 

ي إن  سرائيلجيش القال الغزة. و دة، وااللتزام بتعهداتها بشأن إنهاء حصار استهداف مسيرات العو 
  21/11/2019.76 نحو أربعمئة صاروخ أطلقت من قطاع غزة منذ صباح الثالثاء

أطفال وسيدة ارتقوا، وأصيب أكثر من   6بينهم  ،شهيداً  34إن  الفلسطينية وزارة الصحة  قالت  −
 77ع غزة.ي على قطاسرائيل، في العدوان ال113

قطاع الزراعي في  لألضرار والخسائر التي لحقت بال  أولياً  أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية تقديراً  −
أن األضرار   لها، في بيان ،وأفادت الوزارة عدوان األخير.الجنوبية نتيجة الكافة المحافظات 

وزارة األشغال   رت قد فيما  ألف دوالر. 600األولية التي لحقت بالقطاع الزراعي تقدر بأكثر من 
 78الر.سائر المنشآت السكنية بنحو نصف مليون دو العامة والسكان في قطاع غزة خ

أكدت حركة الجهاد السالمي على أنها أدارت جولة التصعيد األخيرة في قطاع غزة بالتنسيق مع   −
  عربي موقع في حديثه ل ،مصعب البريم الحركةوأوضح الناطق باسم  فصائل المقاومة الفلسطينية. 

سلحت بإجماع على  "الحركة ت ، قائالً يدانياً المعركة م تمن أدار  يس هبأن سرايا القد  ،21
  والفتاً  على مستوى المقاومة وعلى المستوى السياسي، هذا كان حاضراً  وأيضاً  ،المستوى الشعبي

ي أي فرصة ليمارس سيناريو  سرائيلوشدد على أن حركته لم تمنح االحتالل ال في الميدان".
 79مي أو غيره. االستفراد بالجهاد السال

، إنها  لهافي بيان  ،القدس إدخال صاروخ محلي الصنع لخدمتها العسكرية، وقالت  ياراأعلنت س −
" ألول مرة للخدمة العسكرية في معركة 120"أدخلت صاروخ جديد متطور يحمل اسم "براق 

الصة"، وقامت السرايا  ية خسطينوأضاف البيان، أن "الصاروخ صناعة محلية فل صيحة الفجر".
 80ومراحل تصنيعه وإطالقه. ،صيل الصاروخفات  صور يعرض بنشر مقطع م

ن "أعداءنا تلقوا  إ  قالية بنيامين نتنياهو إلى العدوان على غزة، و سرائيلتطرق رئيس الحكومة ال −
القيادي . وأهداف العملية )اغتيال راشه أيضاً بإمكاننا الوصول إلى أي أحد، وفي ف الرسالة، أن

 81طا( تحققت بكاملها".ري في الجهاد السالمي بهاء أبو العالعسك

نجح جنود وضباط   "قلة النجازات "نه بعد سنوات من إ ي سرائيلال يديعوت أحرونوت  موقع قال −
  شطاً نا 20أكثر من  ، باغتيال "لواء غزة"داخل  "تصفية المخربين" بـ المختصون  السرائيلي الجيش

. كما "مظلة النار"منظمة خاصة تدعى عملية خالل يوم واحد من خالل  ،الجهاد السالميي ف
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فقد استفاد جيش االحتالل من المستوى العسكري  "مظلة النار"أنه بالضافة لـ الموقعأوضح 
خالل محاوالتهم إطالق صواريخ   ،للجهاد السالمي المتدني للناشطين والقادة الميدانيين التابعين

 82وبكمية كبيرة.  ،وأن هذا ساعده في تصفيتهم بسرعة ،ذائفوق
قرارًا قدمته دولة فلسطين، يطالب   ،بأغلبية ساحقة ،ة لألمم المتحدةمعية العام اعتمدت الج −

بقعة   نتيجةمليون دوالر،  856.4تقد ر بقيمة  ،بنانبدفع تعويضات فورية إلى حكومة ل "إسرائيل"
 15/7/2006.83ية وقعت في إسرائيل غارة جوية  يهاأدت إلزيت هائلة بطول الساحل اللبناني 

حادًا بهدم المنازل  ارتفاعاً  ركز المعلومات السرائيلي لحقوق النسان م  -سيلم منظمة بت  ت صد ر  −
إلى أن عدد  نظمةالم ت أشار و  بداعي البناء غير المرخص. ،القدس المحتلةشرقي ي الفلسطينية ف

كان أكثر مما هدمته في أي سنة   2019 سنةالل خ ية سرائيلالمنازل التي هدمتها السلطات ال
هدمت  2018-2004ما بين السنوات الممتدة أنه في الفترة  ت وذكر  األخيرة. 15الـ خالل السنوات 

أما عدد المنازل التي هدمتها  ، القدس منزاًل سنويًا في شرقي 54ية ما معدله لائيسر السلطات ال
 84منزاًل.  140بلغ   2019 مبرسبت /أيلولوحتى نهاية  2019منذ بداية 

الحديثة بالتراب، وكتب  يةسرائيلالحرب غزة عفرت آلة ال إنقال الرئيس التونسي قيس سعيد  −
"وتأبى #غزة إال أن تبقى قبلة العز في زمن تحاول فيه مخلفات  : لى صفحته على تويترسعيد ع

رب تعفر آلة الح وحسب #غزة وهي حضيرة التبعية المهينة، إلىاألمة  إعادةاالستعمار 
يضرهم   ال الذي بشر بقوله: )ص(ينطق عن الهوى  الحديثة في التراب بشارة من ال يةسرائيلال

 85خالفهم حتى يأتي أمر هللا وهم على ذلك". من من خذلهم وال
 15/11/2019 ،الجمعة

من  م غ ر بال ،ونروااألالجمعة لصالح تجديد تفويض وكالة ، الجمعية العامة لألمم المتحدةصوتت  −
للجنة الرابعة في الجمعية العامة  اعتمدت اية لتقليص دور الوكالة. و سرائيل وال ةيمريكالضغوط األ

. وصوت لصالح 2023يونيو  /حزيرانبتمديد تفويض األونروا إلى نهاية  بأغلبية ساحقة قراراً 
  ، عن التصويت والواليات المتحدة، وامتناع سبع دول  "إسرائيل"دولة، مقابل اعتراض  167القرار 

 86غينيا الجديدة، ورواندا، وفانوتو.وبابوا  راليا، وغواتيماال، وناورو،يرون، وأست هي: الكام
بزيارة إلى مقر رئاسة   ،David Goldfein ي الجنرال ديفيد جولدفاينمريك قام قائد سالح الجو األ −

، "Blue Flagألزرق العلم ا"و مع اختتام التمرين الدولي ألسلحة الجي، سرائيلأركان الجيش ال
وسام رئاسة  "تقليده  أسبوعْين، حيث تم  على مدى ، الجوية Ovda اعدة عوفداوالذي جرى في ق

قد جرى في منطقة قريبة من قطاع غزة، ولم يتوقف خالل   "العلم األزرق "وكان تمرين  ."أركان
جرى وفق " نه إ التمرين ي عن هذاسرائيل. وقال الناطق ال العدوان السرائيلي على القطاع

على سكان دولة   و بنشاطات عملياتية للحفاظ ْين الماضيين قام سالح الج التخطيط. وخالل اليوم
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من خالل أسراب الطائرات المختلفة إلى جانب إجراء   ،وهجومياً  ، واستخبارياً  ،دفاعياً  إسرائيل
 87."التمرين كالمعتاد 

غارة جوية   90 ي شن  سرائيلال غزة عن أن الجيشقطاع العالمي الحكومي في أعلن المكتب  −
وقال المكتب في بيان له:   قطاع غزة، خالل عدوانه األخير.ومدفعية على مناطق متفرقة من 

عن  قديرات األولية، فضالً ماليين دوالر بحسب الت 3"خل ف العدوان خسائر مادية مباشرة قيمتها 
زئية  ضت ألضرار بين جوحدة سكنية تعر  500أن  المكتب  وأضاف الخسائر غير المباشرة".

 88دوالر. اة هدم كلي، قيمتها التقديرية مليونسكني وحدة 12و ،منازل 8وبليغة وكلية، بينها 
"الدعوة إلى القضاء  : مر إسالمي في طهرانخالل مؤت ،المرشد اليراني األعلى علي خامنئيل اق −

لى شعب فلسطين،  .. بل تعني أن ع.ال تعني القضاء على الشعب اليهودي إسرائيلعلى دولة 
 89ار حكومته".يخت  ، أنسواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهوداً 

 16/11/2019 ،السبت

ل الناطق باسم جيش  اأهداف في قطاع غزة، وق غارات علىية إسرائيلطائرات حربية شن ت  −
على إطالق صواريخ على مدينة بئر السبع. وقال جيش االحتالل   ن الغارات تأتي رداً إاالحتالل 

 90لحركة حماس. إن الضربات لم تستهدف مواقع حركة الجهاد السالمي، بل مواقع
أن التقديرات األولية لحجم الخسائر التي لحقت   يةسرائيل ال االقتصادية لوبسجذكرت صحيفة  −

بخمسة   العدوان على قطاع غزةي ية في خالل كل يوم من يوم  سرائيلبالمرافق االقتصادية ال
ي في  سرائيللا اد دوالر(، ما يعني أن الخسائر التي تكبدها االقتص مليار  1.4نحو مليارات شيكل )

(. وال تشمل هذه الخسائر كلفة النفقات  مليار دوالر  2.8نحو ) مليارات شيكل 10يومين بلغت 
 91ي المواجهة.األمنية الناجمة عن الجهد الحربي الذي نفذه الجيش خالل يوم  

اس ستبقى وفية لدماء شهداء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن حم قال  −
 ،وقال هنية  وستكتب في صفحة التاريخ هذه العالقة المجيدة.  ، أبو العطا  بهاء يد دماء الشه شعبنا ول 

دماء ال نساوم على " : حماسبمشاركة وفد من  ، خالل تأديته واجب العزاء لعائلة الشهيد أبو العطا
 ." ب عنايته ولطفه في مواجهة العدو الغاص وقادتنا، ومعادلة صناعة النصر يحيطها هللا ب شهدائنا 

شدد كما  "، حماس والجهاد وكتائب القسام وسرايا القدس عروة وثقى ال انفصام لها " على أن وشدد 
 92أن هذه الجولة ليست األولى أو األخيرة وفاتورة الحساب مع العدو ليست مغلقة.  على 

 17/11/2019 ،األحد

باتفاق وقف  ء فيما يتعلق لم تتعهد بشي "رائيل إس" إني بنيامين نتنياهو سرائيلالوزراء ال  قال رئيس −
خالل جلسة الحكومة  ،نتنياهو وأضاف غزة. قطاع إطالق النار مع حركة الجهاد السالمي في 
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تحقيقها،   . أهداف حملة الحزام األسود تم  .ساس بنا.سنهاجم كل من يحاول الم"األسبوعية: 
 93العبرية.لصحيفة معاريف  ، وفقاً "نا األمنية لم تتغيروسياست 

 ، 2019/ 11/ 17األحد و  2019/ 11/ 16 السبت  ي يوم  ن بثته وكالة شهاب لألنباء ي من جزأي كشف وثائق  −
ي للمهندس التونسي الشهيد محمد سرائيلاالحتالل ال الاغتيعن تفاصيل جديدة حول مالبسات 

 حرب . ويروي الوثائقي 15/12/2016الجريمة في  اري، وتضمن اعترافًا من االحتالل بتنفيذ الزو 
  السبب يبدو أن حسب الوثائقي، و  واغتيال كوادرها. ،على حركة حماسالسرائيلي د الموساجهاز 

التونسي كان   الطائرات دون طيار فقط، بل إن المهندسالذي عج ل في اغتيال الزواري لم يكن 
التحكم فيها عن بعد، وبمقدورها   يتم  صالح حماس على تطوير أسطول من الغواصات يعمل ل

 94حمل عبوات ناسفة. 
في  وأقيم ،"القدس في الرواية العربية "مؤتمر  خالل ،ل مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري اق −

 افة المسمومة والمزيفة والمزورة من خاللي يحاول نشر الثقسرائيلاالحتالل ال" إن جامعة البترا،
كان  " اً ، مضيف"ية، وفي الوقت نفسه يحاول تحييد وتهميش الرواية العربيةسرائيلترويج الرواية ال

عطا   المطران ه، أكد من جهتو  ."ال بد من إبراز الرواية العربية التي تقوم على الحقائق والبينات 
نفسها التي   القدس لتهويد المكان وللهجمة الصهيونية تعرض المسيحيين والكنائس في ، هللا حنا

 95يتعرض لها المسلمون ومساجدهم في القدس. 
جون  ، إن األسير نائل البرغوثي دخل سنته األربعين في س له  في بيان  ، الفلسطيني  األسير قال نادي  −

 96ال يقضيها أسير فلسطيني في السجن. إلى أنها أطول فترة اعتق   ي، مشيراً سرائيل االحتالل ال 
  جثامين إن سياسة احتجاز  مركز المعلومات السرائيلي لحقوق النسان  -منظمة بتسيلم قال  −

مصادق عليها من المحكمة العليا  اسة حقيرة ودنيئة، و الفلسطينيين كأن ها سلع للمقايضة، سي
 ة السياسة. يقانون هد على حقيقة المحكمة أكثر مما تشهد علىية، وهي سياسة تشسرائيلال

جثمانًا على األقل لفلسطينيين نف ذوا  50 "إسرائيل "، باحتجاز لهاالتذكير، في تقرير  بتسيلم وأعادت 
 97وترفض إعادتها لذويهم. ت عمليا هم وا بتنفيذ  أو زعمت سلطات الجيش أن همات يعمل

 18/11/2019 ،اإلثنين

"بعد دراسة جميع   :، في مؤتمر صحفي في واشنطنبومبيووزير الخارجية األمريكي مايك قال  −
ية  إسرائيل)إنشاء( مستوطنات مدنية  أنجوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الدارة... على 

 98لقانون الدولي".عارض في حد ذاته مع ايتفي الضفة الغربية ال 
بومبيو  مايك ي مريك ن إعالن وزير الخارجية األإ الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة  قال −

انون الدولي، لة أنها ال تخالف الق ية في القدس والضفة الغربية المحتسرائيل ال ات مستعمر البار اعت
  99.وقرارات الشرعية الدولية ،مع القانون الدولي كلياً هو إعالن باطل ومرفوض ومدان ويتعارض 
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يقضي  بنيامين نتنياهو منح دعمه لمشروع قانون مقترح  السرائيلي  أفاد تقرير أن رئيس الوزراء −
بعد وقت قصير من إعالن الواليات المتحدة أنها لم  ، ية لتشمل غور األردن سرائيل ال بتوسيع السيادة 

تقديم مشروع القانون في وقت سابق  وتم   ." رض مع القانون الدولي تتعا " ات مستعمر أن ال  ى تعد تر 
لليكود، ، من حزب اSharren Haskel من قبل عضو الكنيست شارين هاسكيل من الشهر الحالي 

قوم الكنيست  ي موافقته على قيام هاسكل بتقديم طلب بأن  ،11/2019/ 18  ثنين يوم ال ال  ، منح نتنياهو و 
 100لقانون في إجراء معجل، وفق ما ذكره موقع ماكور ريشون.بمشروع ا   بالدفع قدماً 

 العالقة بين حركة حماس والجهادأكد القيادي في حركة الجهاد السالمي محمد الهندي أن  −
وأشار الهندي إلى أن التعاون الكبير بين  السالمي أكبر مما يتصوره االحتالل وأعوانه.

إلى أن  النظر اً ساسي للدفاع عن قطاع غزة، الفتكتائب القســام وسـرايا القدس العنوان األ
 101القسام.كتائب هيد القائد بهاء أبو العطا كان ينسق بشكل مستمر مع الش

بإشراف هيئة األركان العامة، بهدف فحص   مفاجئاً  عسكرياً  ي أنه بدأ تدريباً سرائيلأعلن الجيش ال  −
أن "هذا  البيانوأضاف  ش.ب بيان للجي زية والقدرات العسكرية لقيادة الجبهة الشمالية، حسهاالج

، ولذلك 2019ن الجيش للعام رات الجهوزية برئاسة رئيس أركاالتدريب هو الثاني في سلسلة اختبا
 102سيلخصه رئيس هيئة األركان العامة، أفيف كوخافي". 

 شهرية منذ نها، "إسرائيل"من  يهودياً  32,622من أنحاء العالم، بينهم  يهودياً  45,086قدم  −
نشرته  لتقرير  لسفر البرتغالي، وفقاً طلبات من أجل الحصول على جواز ا ،2019أبريل  يسان/ن

يين هم  سرائيل أن مقدمي هذه الطلبات من اليهود ال  الصحيفةوأفادت  صحيفة يديعوت أحرونوت.
از  عدد مقدمي الطلبات للحصول على جو  5,069أكبر مجموعة، وتليها اليهود األتراك، حيث بلغ 

 103هذه.طلبات ك 558,2لثالثة، حيث قدم البرتغالي، ويحل اليهود في البرازيل في المرتبة ا السفر
 19/11/2019 ،الثالثاء

ديفيد فريدمان هو من   " إسرائيل"ي لدى مريكية، أن السفير األسرائيلال 13ذكر تقرير أوردته القناة  −
فة الغربية المحتلة، وذلك ات في الضمستعمر ني الجديد للبادر إلى العالن عن الوضع القانو 

، الذي عارض تغيير السياسات  ريكس تيلرسون ة السابق األمريكي وزير الخارجية فترة  خالل
إلى أن فريدمان عرض الفكرة على وزارة الخارجية  النظر ولفت التقرير ية بهذا الشأن.مريكاأل
ت القناة عن  ، وحصل على "ضوء أخضر". ونقل ية، فور تولي مايك بومبيو المنصب مريكاأل

ية حول الوضع القانوني  مريك الخارجية األترامب أن "النقاشات في وزارة مسؤولين في إدارة 
تشكيل لجنة بقيادة فريدمان   وكشف التقرير عن أنه تم   ".كامالً  للمستوطنات، استمرت عاماً 

ة جنيفر  ية برئاسة المستشارة القضائيوخمسة محامين من القسم القضائي التابع لوزارة الخارج
 104المستشارة القانونية لشركة فيسبوك. منصب  ، التي تشغل حالياً teadJennifer News نيوستيد 
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خالل لقاء متلفز بثته قناة  كشف صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،  −
قة،  األسرى في غزة شهد تحركات، في أوقات ساب يينسرائيلالجنود أن ملف ال ،األقصى الفضائية

 105ية لبرام صفقة تبادل. سرائيل ة لدى الحكومة اللكن دون أن يكون هناك جدي
  منذ بداية  فلسطينياً  طفالً  745ية ألكثر من سرائيلوثق نادي األسير الفلسطيني اعتقال السلطات ال −

إلى أن   ،له ي األسير، في تقريرناد وأشار  .2019 تشرين األول/ أكتوبر وحتى نهاية  2019 سنة
 106طفل فلسطيني في سجونها.  200ية تواصل اعتقال سرائيل ات الالسلط

مشاركة في العاصمة القطرية الدوحة لل ،يين إسرائيل  أطباء تسعة ضم   ،يإسرائيلزار وفد طبي  −
 107المؤتمر الدولي لجراحة األطفال.

ات مستعمر وصف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، العالن األمريكي األخير بشأن ال −
م  "بعد اليو  له:وقال مهاتير في بيان  ية في األراضي الفلسطينية، بأنه "شرعنة لالحتالل".ائيلسر ال

،  قانونياً  عد  ء مستوطنات، فذلك قد يُ لسنا في أمان، إذا أرادت دولة ما دخول وطننا وقامت بإنشا
  إسرائيل  شن  : "بينما تإلى توقيت العالن قائالً  النظر محمد  ولفت  ".شيءيمكننا القيام بأي  وال

  ن، قانونية".هذه الهجمات غير المبررة، في غزة، تقولون أنتم أن المستوطنات المخالفة للقانو 
 108ناس الذين تقتلهم". المستوطنات في أراضي العلى بناء   إسرائيل: "تتم مكافأة قائالً  وأضاف

لذي تقدمه إلى ا، أن البرلمان الهولندي قرر وقف الدعم المباشر "إسرائيل اليوم"صحيفة ذكرت  −
بسبب دفع  ، شهرياً  دوالر( مليون  1.66)نحو  يون يورومل  1.5المقدر بنحو  ،السلطة الفلسطينية

 109يتم تحويل تلك األموال لدعم مشاريع محددة.لى أن ع  ،أسر الشهداء واألسرى مخصصات 

 20/11/2019 ،األربعاء

،  "في الشرق األوسط ماتت  مب للسالماخطة تر "محمود عباس إن  رئيس السلطة الفلسطينيةقال  −
دام العالقات مع رئيس  ي، إلى انعسرائيل، خالل مقابلة مع إذاعة الجيش العباسطرق وت
يرفض  "ية بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن األخير يرفض لقاءه. وأوضح أنه سرائيللحكومة الا

 110."2010م االجتماع معي؛ عرضت عليه األمر عشرين مرة. آخر مرة اجتمعنا بها كانت في عا 

أعلنه وزير الخارجية  ل هنية إن القرار الذي قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعي −
 الدمويةتمنح الغطاء للمجازر  ،ات مجزرة سياسية خطيرةمستعمر األمريكي مايك بومبيو بشأن ال

في،  يح صح في تصر  ،هنية رأىو  التي يرتكبها العدو الصهيوني، وآخرها ما حدث في قطاع غزة.
أرضه ومقدساته  الشعب الفلسطيني في  ق  يستهدف ح شيطانياً  أن القرار يمثل شراكة وتحالفاً 

لمسلسل المواقف األمريكية لضرب وإنهاء ثوابت القضية   ومستقبل أجياله، ويأتي استكماالً 
 111ات.مستعمر الناء األرض من خالل بواآلن  ،القدس والالجئينب المتعلقة الفلسطينية

ل  عن فشله في تشكي ريفلين رؤوفين  السرائيليرئيس ال بيني جانتس بيض أ  -زرق أس رئيأبلغ  −
وكان   خالل أقل من عام. تشريعية للمرة الثالثة انتخابات  لجراءائتالف حاكم، ما يمهد الطريق 
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إلى   أعلن، خالل مؤتمر صحفي، أنه لن ينضم  قد  دور ليبرمانج"، أفياسرائيل بيتن إرئيس حزب "
112دة.إمكانية تشكيل حكومة وحهما بإفشال إيا ، أو نتنياهو، متهماً جانتسيشكلها مة أقلية حكو 

 

فقد    ؛ ي مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، لمدة ستة أشهر سرائيل أغلقت سلطات االحتالل ال  −
  القدس المحتلة  ل مكتب مديرية التربية والتعليم، وحظرت تلفزيون فلسطين في قوات االحتال أغلقت 

 113، واعتقلت مدير المركز الصحي العربي في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. ته أنشط عت  ومن 
وألمانيا وبولندا لألمم المتحدة في نيويورك، وأعضاء أك د سفراء كل من بريطانيا وبلجيكا وفرنسا  −

للقانون  ، أن األنشطة االستيطانية "غير شرعية وتشكل انتهاكًا ألمن في دورته الحاليةمجلس ا
 114موقف دول االتحاد األوروبي. هذا هو أن  على   همبيان باسموأكد  الدولي".

آلن، ويرجع جزء من  أسوأ حاالتها ا "في العالقة مع "إسرائيل" أن  الثاني  هللا  د عب األردني الملك  ذكر  −
د جلسة حوارية، نظمها معه   خالل،  األردني الملك    . وأضاف " إسرائيل سباب إلى قضايا داخلية في  األ 

من الشرق  هو أن تكون جزءاً  إسرائيل مستقبل " ن ، أ في نيويورك  واشنطن لسياسة الشرق األدنى 
م نقم  . وإذا ل .. الفلسطينية  القضية  لمشكلة في ذلك أنه لن يحصل بالكامل إذا لم نقم بحل  األوسط، فا 

 115. " قتنا القضية الفلسطينية، لن نصل إلى الدمج الكامل الذي نصبو إليه ونستحقه في منط   بحل  
قناعته بأن الوقت   رني ساندر السناتور بي المحتمل للرئاسة  مرشح الحزب الديموقراطي األمريكي أبدى  −

  على أنه   ساندر   وشدد .  " إسرائيل " وسط وباألخص  ياساتها تجاه الشرق األ حان لتراجع الواليات المتحدة س 
 116. " والكرامة اللذين يستحقهما   ، لكن علينا معاملة الشعب الفلسطيني أيضًا باالحترام سرائيل مؤيد ل " 

 21/11/2019 ،الخميس

رئيس الوزراء بنيامين   توجيه اتهامات بالفساد بحق   أفيحاي مندلبليت ي سرائيل ال العامدعي المقرر  −
، وتشمل االتهامات الرشوة وخيانة األمانة واالحتيال،  له في بيان ،مندلبليت القرار وأعلننتنياهو، 

 117ب رئيس الوزراء. صوذلك في أثناء توليه من
 وخصوصاً ى تطوير التعاون التجاري واالقتصادي بينهما، الروسي والفلسطيني عل اتفق الجانبان −

وخالل جلسة اللجنة   من خالل تحديد سبل تطوير التجارة المتبادلة، وكذلك تنويع التعاون الثنائي.
ي، اتفق الجانبان على  للتعاون التجاري واالقتصاد  الفلسطينية المشتركة -الحكومية الروسية 

ى تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال إنشاء وتطوير المدن الصناعية  طوات الرامية إلاتخاذ الخ
 2016.118نوفمبر تشرين الثاني/  والمناطق الصناعية الحرة، الموقعة في 

 مية عن تحركات وتطورات في ملف تبادل األسرى.حماس ما ورد في تقارير إعال حركةنفت  −
في تصريح   ،كة حماس ومسؤول ملف األسرى موسى دودين كتب السياسي لحر موأكد عضو ال

 119أن الجمود في هذا الملف يتحمله االحتالل الصهيوني وقادته.  ،صحفي
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ن  الحركة "غير جاهزة بعد لخوض أك د عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة أ −
"فتح لم تناقش بعد مرشحها لخوض  وقت نفسه أن  ، كاشفًا في الاالنتخابات العامة القادمة"

وقال القدوة، على هامش ندوة سياسية نظمتها حركة فتح في نابلس: "إنه ال   االنتخابات الرئاسية".
ة فتح(، هذه حركة تاريخية  يخفى على أحد أن الوضع ليس وضعًا عظيمًا )يقصد داخل حرك

 120ها سريعًا". وعمالقة وإن شاء هللا سترتب أمور 
باختيار رئيس للوزراء خالل مهلة تنتهي بعد  كنيستال رؤوفين ريفلين سرائيليالرئيس الكلف  −

مظلمة في تاريخ  نحن في فترة"وقال ريفلين:  يومًا، وذلك تجنبًا لجراء انتخابات جديدة. 21
 121ة الفرنسية.، بحسب ما نقلت وكالة الصحافإسرائيل"دولة 

والواليات المتحدة تعكفان حاليًا   " إسرائيل " كاًل من ي يسرائيل كاتس أن سرائيلأكد وزير الخارجية ال  −
أمام  ألقاها في كلمة  ، اتس ك  قالو  بلورة "اتفاقات عدم المشاركة بالحرب" مع دول الخليج.  على 

إن  أحد بنود خطة في القدس المحتلة،  م بوست جيروزالي صحيفة الذي تنظمه  ،بلوماسية ي مؤتمر الد 
 122ة حديد، يصل دول الخليج بميناء حيفا ويمر  باألردن. سك   ينص على تدشين خط    "صفقة القرن" 

حماس ستكون أكثر حركة أن أي مواجهة مع  هيدي زيلبرمان  ي ئيل سرا الناطق باسم الجيش ال أعلن  −
وأوضح   الجهاد السالمي. حركة إدارتها ميدانيًا مقارنة بالمواجهة مع  حيث  من صعوبة، وتعقيداً 

، أن " إسرائيل "خالل حضوره مؤتمرًا محليًا في  ، العبرية  13ة في تصريحات أوردتها قنا  ، زيلبرمان 
 123تعمل على الكثير منها.  " إسرائيل " ميع الجبهات، وأن  الوضع الحالي معقد على ج 

أن عدد الضحايا من الالجئين  مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كشف فريق الرصد والتوثيق في  −
لتوثيق  ضحية، وأكد فريق ا   311بداية األحداث في سورية بلغ    الفلسطينيين الذين قضوا برصاص قناص منذ 

أوضحت المجموعة أن  و  نوب دمشق. الفلسطينيين ج  أن عددًا كبيرًا منهم قضوا في مخيم اليرموك لالجئين 
 124ضحية.   006,4عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سورية قد بلغ  

 681.125 مساكن قرية العراقيب، في النقب، للمرة الـ السرائيليل تالمت آليات وجرافات االحهد   −

قال حزب العمال البريطاني إنه سيعترف بدولة فلسطينية في حال وصل إلى رئاسة الحكومة   −
التزامه بتسوية الصراع  زب  الح   وأكد   . 2019/ 12/ 12البريطانية بعد االنتخابات العامة المبكرة المقررة في 

 126لى جانب دولة فلسطينية آمنة وقابلة للحياة. إ   ، ية آمنة ائيل إسر ولتين: دولة  الد   على أساس حل  
 22/11/2019 ،الجمعة

الليكود، شرعوا في مشاورات   حزب  ية أن أعضاء كنيست ووزراء عنسرائيلال  12ذكرت القناة  −
قرار وذلك في أعقاب والطاحة به من رئاسة الحزب،  إقصاء بنيامين نتنياهو كانيةإمسري ة لبحث 

 127ه.بتقديم لوائح اتهام ضد   أفيحاي مندلبليت ي سرائيلال العامالمدعي 
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منها، كما خطوا شعارات  25اعتدى مستوطنون يهود على مركبات لفلسطينيين وأحرقوا وأعطبوا  −
يطان في  سؤول ملف االست رية جدارية في عدد من البلدات شمالي الضفة الغربية، بحسب معنص

 128سان دغلس.شمالي الضفة الغربية غ
 ،في حديث لصحيفة حرييت التركية  ، Süleyman Soylu ويلو ص وزير الداخلية التركي سليمان  أعلن  −

 ألف دوالر لمن 700، وعرضت لديها ائمة الرهابيين المطلوبين ستدرج محمد دحالن في ق  تركيا  أن 
لحساب دولة  تتهم تركيا دحالن بأنه مرتزق يعمل إذ  تؤدي للقاء القبض عليه.  يدلي بمعلومات 

 129الرئيس رجب طيب أردوغان.  ضد    2016  سنة المارات، وبالمشاركة في محاولة انقالب  
لخارجية  يها وزير اي عريضة طالبوا فمريكرس األجمن أعضاء الكون عضواً  135ر من وقع أكث −

ال   راً ية المقامة في الضفة الغربية أمسرائيل ات ال مستعمر مايك بومبيو بالتراجع عن قراره اعتبار ال
ن األعضاء الموقعون على العريضة أن هذا القرار "يزعزع  وبي   يتعارض مع القانون الدولي.

ية، ويلحق أضرارًا ة الفلسطينوالسلطة الوطني  إسرائيلة الواليات المتحدة كوسيط نزيه بين مصداقي
 130. والشعب الفلسطيني للخطر" إسرائيلا و أمريكبالغة بمستقبل السالم، ويعر ض أمن 

 23/11/2019 ،سبتال

  ئيلي الدفاع السرا الخاصة بالمستوطنين، أن نفتالي بينيت، وزير  ماكور ريشون كشف موقع مجلة  −
 131ات في وزارة جيش االحتالل. مستعمر مستشارًا قانونيًا لل   Moshe Frucht  عيين موشيه فريشت قرر ت 

ي بإغالق كل الدولة خالل سرائيللقرار الإن "ا Meir Elran ي مائير ألرانسرائيلقال الجنرال ال −
للمشكلة األمنية، ألنه بسبب منظمة   ، وليست حالً سليماً  ت قراراً مع غزة ليسالمواجهة األخيرة 

ألن تصاب بالشلل، فماذا سنعمل في مواجهة  إسرائيلصغيرة مثل الجهاد السالمي اضطرت 
اية الجبهة الداخلية  ان، رئيس قسم حممستقبلية في حال انضمام حماس وحزب هللا". واعترف ألر 

في مقاله بصحيفة يديعوت أحرنوت، أننا "سنكون أمام   ائيلي قومي السر دراسات األمن ال بمعهد 
 132ية غير مسبوقة، وسقوط قتلى وجرحى غير مسبوقين، تشمل مئات القتلى".إسرائيل خسائر 

بشأن إدانة ة على االقتراح الذي تقدم به الحزب الشيوعي صوت البرلمان البرتغالي باألغلبي  −
غير   هانأالبرلمان وأكد  ية في الضفة الغربية.سرائيل ات المستعمر كي الجديد حول اليوقف األمر الم

في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة،   شرعية وغير قانونية، وللشعب الفلسطيني الحق  
 ب وطالقطاع غزة، العدوان األخير على البرلمان البرتغالي دان كما  . "القدس الشرقية"وعاصمتها 

 133ية. سرائيل عن األسرى البرلمانيين القابعين في السجون ال  بالفراج
 24/11/2019 ،األحد

 "إسرائيل"دخلت طائرة مسيرة صغيرة )درون(  أنية بنيامين نتنياهو سرائيلرئيس الحكومة ال ادعى −
أجرت  كابينت ال كم بأن د ريد أن أفياعتراض الدرون بنجاح. وأ إنه "تم  نتنياهو قطاع غزة. وقال  من
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عدة مداوالت حول تهديد الدرونات. وهذا تهديد جديد، وهو تهديد كبير آخذ بالتطور. ونحن نطور  
 134أدوات بوسائل تكنولوجية وغيرها من أجل اجتثاث هذا التهديد وإحباطه".

يب لليكود، داعيًا إلى تجن إلى حزب ا باقتراح جديد  بيني جانتس بيض أ -أزرق حزب رئيس توجه  −
البالد حملة انتخابات ثالثة في غضون أقل من سنة، وأن ينضموا إلى حكومة وحدة على أساس  
مبدأ التبادل، بشرط أن يتخلوا عن نتنياهو، وأن يكون هو رئيس حكومة في النصف األول من  

األيام  ": جانتسل وقا ليتين.لدورة، ويكون مرشح جديد لليكود رئيس حكومة في السنتين التاا
رة ال تدع أي مجال للشك بأن نتنياهو مستعد لعمل أي شيء في سبيل البقاء رئيسًا  األخي 

 135."للحكومة، ويخاطر بالدفع نحو إشعال حرب أهلية
ت عدة متحدة، تلقتمر األربعين لمجلس حقوق النسان في جنيف، التابع لألمم العشية انعقاد المؤ  −

اء للشركات التي تخرق القانون الدولي وتشجع بأنها دخلت القائمة السود  ية بالغاً إسرائيلشركات 
وبموجب البالغ فإن أي خدمة تقدمها هذه  االستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وهضبة الجوالن  القدس شرقي و  الغربيةالضفة  ،1967 سنةي األراضي العربية المحتلة الشركات ف
136من دون محاسبة.  لن يمر ،للقانون الدولي خرقاً  د  عالسورية، تُ 

 

ودعم حركة  ،ية الشيخ رائد صالح بـ"التحريض على الرهاب سرائيل دانت محكمة االحتالل ال −
محظور" )الحركة تنظيم ية، أن الشيخ صالح أدين "بدعم سرائيلال 13وذكرت القناة  .محظورة"

 137رهاب"."، أنه أدين أيضًا بتهمة "دعم الإسرائيل اليومالسالمية(، فيما ذكرت صحيفة "
ز ما يزيد عن ثالثة  ما زالت تحتج "إسرائيل"الفلسطيني رياض العطاري أن  الزراعةأكد وزير  −

 وقال العطاري  إلى المستثمرين الفلسطينيين. لوصول وتمنعها من ا ،آالف رأس عجل في موانئها 
ل، عدم عممت على كل الدول األوروبية، التي تتم من خاللها عملية استيراد العجو  إسرائيلإن "

 138ية".سرائيلتحميل مواش للمستثمرين الفلسطينيين على السفن المتوجهة إلى الموانئ ال
النيوزيلندي الخباري، أن جواسيس نيوزيلنديين يفتشون عن أدلة   NewsHab اب كشف موقع نيوزه   −

سابق  ابن أمين الحافظ، الرئيس السوري ال، خالد الحافظفي نيوزيلندا،  الالجئ ،ربما كانت بحوزة
أنه  خالد  حيث صرح ودفن جثته سرًا. ،Eli Cohen كوهين إيلي الذي أشرف على عملية إعدام 

  ه بأن خالد وأفاد  ."هذا الكوكب الذي يعرف مكان دفن تلك الرفات  يد على ابن الشخص الوح"
ي  سرائيلفي مهمة مشتركة مع الموساد ال النيوزيلندية مع جهاز االستخبارات السرية تعاون "

139."ي كوهيني إيل سرائيلعدة في العثور على رفات الجاسوس الللمسا
 

 25/11/2019 ،اإلثنين

، القيادي البارز في حركة حماس، عن أسف حركته، إزاء اعتقال السعودية، الحيةأعرب خليل  −
، على هامش  األناضولالحية، في حوار مع وكالة  ويرى  لعشرات الفلسطينيين داخل سجونها.
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بت عليه أنه أضر بأمن الدولة، ال  خص "يث السعودية محاكمة أي ش من حق  أن  ،زيارته لتركيا
"جريمة هؤالء أنهم   :قائالً  وأضاف المعتقلين. ضد   نمانع في ذلك"، لكنه نفى أن يكون هناك تهماً 

 140فلسطينيون ينتمون لألرض والوطن، ويرسلون مساعدات لبعض الفقراء بغزة". 
أن بإمكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البقاء   اي مندلبليت يحأفي يل سرائ ال العامالمدعي أعلن  −

  : ، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسيةمندلبليت وقال  اتهامه بالفساد. من رغمبالفي منصبه، 
 141."ستقالةليس هناك في القانون ما يلزم رئيس الوزراء باال"
نحو   " إسرائيل "واتهمه بدفع  ، ياهو بهجوم حاد على نتن  بيني جانتس  بيض أ  -أزرق حزب رئيس  قام  −

عضوًا  120هناك " ، في اجتماع لكتلته البرلمانية، إن جانتس  وغير ضرورية. وقال كاذبة انتخابات 
التوجه النتخابات ثالثة. لكن نتنياهو ينجح في جرهم.  في الكنيست جميعهم باستثناء واحد يرفضون 

فصاح عما تمليه عليهم ضمائرهم، وأال يخنعوا، دعوهم ألن يكف وا عن صمتهم ويتجهوا إلى ال وأنا أ
 142."ويقيموا معنا حكومة وحدة 

في  ، لإلذاعة العامة Gideon Sa'ar دعون ساعرجالقيادي في حزب الليكود، عضو الكنيست قال  −
إن "نتنياهو ال يمكنه تشكيل حكومة حتى لو أجريت انتخابات ثالثة  ، )مكان(  هيئة البث السرائيلية 

أن "ثمة أهمية لجراء االنتخابات الداخلية خالل فترة  ه أن يستخلص العبر"، مضيفاً ورابعة. وعلي
ات الداخلية، فإني  تنع بأنه إذا فزت في االنتخاب. وأنا مق..من أجل منع انتخابات ثالثة يوماً  21 الـ

 143تشكيل حكومة خالل والية الكنيست الحالية".سأتمكن من  

عقد قبالة بيت عائلة   خالل مؤتمر صحفية فلسطينية، جمعية ومنظمة ومؤسسة أهلي  60دعت  −
د لتوفير الحماية الدولية  المجتمع الدولي العمل الجا في قطاع غزة، السواركة في دير البلح

المحتلة، وتفعيل المالحقة والمساءلة عن جرائم الحرب أو ما دنيين في األراضي الفلسطينية للم
شأنها أن تضع   من واعد القانون الدولي النساني، التي يعرف باالنتهاكات الجسيمة والمنظمة لق

 144ية في غزة.سرائيلحدًا للجرائم ال
ربية في القاهرة، بحثوا خالله قرار  طارئًا في مقر  الجامعة العوزراء الخارجية العرب اجتماعاً عقد  −

، غير مخالفة  ية في األراضي الفلسطينية المحتلةسرائيلات المستعمر كية اعتبار الريالدارة األم
باعتبار هذا   إدانة ورفض قرار الواليات المتحدة..." همفي ختام اجتماع واأكد و  .الدوليللقانون 

كما  ."أنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات األمم المتحدةالغيًا وليس له أثر قانوني، و القرار باطاًل و 
د  إدانة سياسة  "و "،ر على قطاع غزةي الهمجي األخيسرائيل إدانتهم الشديدة للعدوان ال"على  واشد 

 145. "ية والعدام خارج نطاق القانون سرائيل االغتياالت ال
ي على  فخالل مؤتمر صح، كريستيان ساوندرزونروا األلقائم بأعمال مفوض عام وكالة اأعلن  −

ن إ منذ نشأتها، مؤكداً  "أشد أزمة مالية"أن الوكالة تواجه  ،أعمال اللجنة االستشارية افتتاحهامش 
مليون دوالر   167حتاجون أنهم يوضح ساوندرز وأ مليون دوالر. 332العجز في ميزانيتها بلغ 
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ف، وذلك "لتقديم تتوق ين والفواتير األساسية التي الموظفالدفع رواتب ل، 2019هاية حتى ن
 146. الخدمات بالحد األدنى"

في األراضي  ووتش هيومن رايتس منظمة على ترحيل مدير مكتب  ية سرائيل ال سلطات الأقدمت  −
اتهامات له بدعم  ، بسبب "يةسرائيلة العليا الالمحكم"شاكر، تنفيذًا لقرار  الفلسطينية المحتلة عمر

 147. "إسرائيل" حركة المقاطعة الدولية والمشاركة في نشاطات لها ضد  
في صحيفة ذي   ، مقاالً Ephraim Mirvis نشر كبير حاخامات المملكة المتحدة أفرايم ميرفس −

، بصورة  جيرمي كوربن ،زعيم حزب العمال البريطانيه البريطانية، هاجم في  The Times مزتاي
وردًا على تعليقات   في حزبه. "سم  مناهضة السامية"بالعجز عن منع انتشار  همباشرة، متهمًا إي ا

  سيضمن أمن الطائفة اليهودية وسيدافع ويدعم "أن الحزب  "الُعم ال"متحدثة باسم  أكدت ميرفيس، 
 148."وروبااهضة السامية في بالدنا وفي أعيش اليهود وسيحارب تصاعد من نمط
 26/11/2019 ،الثالثاء

ها اليجابي على  قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة قدمت رد   −
في مؤتمر صحفي عقب   ،وأكد هنية ر.حنا ناص نة االنتخابات االنتخابات لرئيس لج خريطة

عقدته قيادة حماس مع لجنة االنتخابات بمدينة غزة، أن حماس ستشارك في االنتخابات  ماعاجت
.  اً المزمع عقدها في إطار القانون والنظام األساسي المعمول به، والذي سيتوافق عليه فلسطيني

 لرجاء رد   اً ينة رام هللا كان سبب ألسرى المعتصمين في مد وأشار هنية إلى أن االعتداء على ا
 149كة اليجابي على االنتخابات. لحر ا
  فلسطينيون شارك به أسرى  مفتوحاً  فضت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام هللا اعتصاماً  −

 150عشر سنوات.   ن ما يزيد ع واتبهم المقطوعة منذ  سابقون يطالبون منذ أكثر من شهر بإعادة صرف ر 
واتبهم، إضرابهم عن الماء، الذي أوقفوه المحررون المقطوعة ر الفلسطينيون عاود األسرى  −

محمد اشتية لهم ودعوته لهم للقاٍء في مكتبه، الفلسطيني لساعات، احترامًا لزيارة رئيس الوزراء 
األسرى المحررين   ووفق المتحدث باسم  ، وأن قضيتهم لم تحل. قاءهم مع اشتية فشلل إنوقالوا 

ُأبلغوا رسميًا )دون أن يسمي من أبلغهم( بأن   المقطوعة رواتبهم عالء الريماوي، فإن المحررين
القضية يحتاج إلى توقيع الرئيس محمود  لدى رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، وأن حل   الحل  

 151( في العاصمة القطرية الدوحة.حالياً رج وعباس موجودان )عباس، لكن ف
إيران، ولكن نطالبها بأن  ، محمود عباس إنه ليست لدينا مشكلة مع ة الفلسطيني السلطة قال رئيس  −

أن السلطة الفلسطينية تحرص على   عباس وأكد  تتعامل مع الشرعية الفلسطينية ال مع فصائل معينة. 
 152د دعم دولي لذلك المسعى. ثقته في وجو   لسطينية بأقصى سرعة، مؤكداً راء االنتخابات الف إج 
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 ، فييقيا لألمم المتحدةفر إسفير جنوب ، Jerry Matthews Matjila ماتجيال ماثيوزجيري قال  −
اس يضعف  ي فتح وحمن حركت  عدم تحقيق الوحدة بي نيويورك، إن "العربي الجديد" في مع حوار 

  ، كما حركة التضامن مع الشعب ية لمواجهة االحتاللالجبهة الداخل ذلك بما في الجميع، 
 153.من دون وحدة صف لن يكون الصمود ممكناً خاتمًا بالقول  ،الفلسطيني في الخارج

عد العالن عن استشهاد  شهيدًا، ب 222 إلى 1967 سنةمنذ  ةالحركة األسير  شهداءارتفع عدد  −
 154عامًا. 30، المحكوم بالسجن المؤبد ثالث مرات، واألسير سامي أبو دياك

  ية، تفاصيل زيارة وفد عربي يضم  سرائيل كشف حسن كعبية، الناطق بلسان وزارة الخارجية ال  −
 فضلوا عدمري، ن العراق، إضافة إلى كويتي ومصأشخاص م 3رة، و شخصية سعودية شهي

"قضوا نصف يوم مع العاملين في وزارة الخارجية، والتقوا وزير ذكر أنهم و . الكشف عن هوياتهم
  متحف ياد فاشيم و أنهم زاروا الكنيست، كما  ي يسرائيل كاتس لمدة ساعتين".سرائيلالخارجية ال

Yad Vashem 155ولة في البلدة القديمة في القدس.وأجروا ج حرقة،لحياء ذكرى الم 

ذكرت صحيفة هآرتس أن الحكومة الهولندية أكدت أمام برلمان بالدها، أنها ستواصل دعم   −
،  ية، وستعمل على تطبيقهاسرائيلات المستعمر المتمثلة في وسم منتجات ال األوروبيةالسياسة 

 156". ئيلإسرا لـ" مضايقة خاصة منها ء بأن المقصود االدعا رافضة
 27/11/2019 ،األربعاء

نفتالي بينيت عدم الفراج عن المزيد من جثامين الشهداء التي  دفاع السرائيليالقرر وزير  −
 157، بعد نقاشات مع مسؤولين أمنيين لتعزيز ما أسماه "مسألة الردع"."إسرائيل"تحتجزها 

صوص االنتخابات العامة،  إنها أنهت مشاوراتها بخ ينيةالفلسط قالت لجنة االنتخابات المركزية −
في بيان لها، أن   ،وإن وفدها برئاسة حنا ناصر سيعود من غزة إلى رام هللا. وأوضحت اللجنة

ا ، يشير إلى موافقتهاً مكتوب اً وفدها التقى في قطاع غزة مع قيادة حركة حماس وتسلمت منها رد 
 158لغربية بما فيها القدس.لمقبلة في قطاع غزة والضفة اعلى المشاركة في االنتخابات العامة ا

حكومة وحدة بشروط جديدة، بحيث يتولى   بيض أ -أزرق تحالف عرض حزب الليكود على  −
كن الجواب كان سلبيًا،  انتس لسنتين، لجيني بنيامين نتنياهو رئاستها فقط لخمسة أشهر، ويتبعه ب

 159يقبلوا بالشراكة مع نتنياهو حتى دقيقة واحدة.مؤكدين أنهم لن  

وكل من  ،وترامب  ،واالحتالل ،السلطة انويل مسلم، دعوته للعصيان المدني "ضد  جدد األب م −
وأضاف  لقوله. رث"، تبعاً وما نتج عنها من كواأوسلو  وإسقاطيتآمر على القضية الفلسطينية، 

خاص بـ"الرسالة نت": "فليكن عيد الميالد يوم غضب وشرارة انفجار للعصيان   مسلم في تصريح
 160ين حول شجر الميالد واالعتصام حوله أليام طويلة".ي اف المسلمين والمسيحالمدني، عبر التف
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ية: "يجب  مقابلة مع مجلة عامي اليهودية األمريك في ،اتي خلف الحبتوررجل األعمال المار قال  −
. أريد أن تكون عالقات  إسرائيلأننا نريد إقامة عالقات مع  علينا بدول الخليج أن نقول علناً 

 161. في كال الجانبين" واقتصادياً  مفتوحة، يمكننا االستفادة منها سياسياً  سرائيلإالمارات مع 

إن اعتبار  ، "إسرائيل اليوم في مقابلة مع صحيفة "، ايك بومبيوكي ميقال وزير الخارجية األمر  −
ات في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي "يعزز فرص تحقيق تسوية للصراع  مستعمر ال

رية جرت مشاورات ومداوالت س أن القرار اتخذ في أعقاب  بومبيو ادعىو  ي".سرائيلالفلسطيني ال
يخدم   القرار  إلى أن الواليات المتحدة تعتقد أن النظر بومبيو  ولفت  كية.يفي أروقة الخارجية األمر 

 162ية الفلسطينية.سرائيل على تحسين العالقة ال يساعد أيضاً و ية، سرائيلالمصالح األمنية ال
شخص حدًا  500يضع  سنةه في كل ، أنYael German مانعضو الكنيست ياعيل غير كشفت  −

يدفن  "، خالل مؤتمر أقيم في الكنيست، إن هذا الموضوع غيرمان . وقالت "إسرائيل"في لحياتهم 
تحت السجاد، وال أحد يحب الحديث عنه، ولكنه يرفض االختفاء، ويقفز في وجوه المجتمع  

 163. "ويتسبب في مآس كثيرة
 28/11/2019 ،الخميس

 ات في الضفةمستعمر لل لكعشرات ماليين الشوامين نتنياهو بتخصيص تعهد رئيس الوزراء بنيا −
 1/12/2019 فياالستيطاني إن الحكومة ستوافق  Yesha وقال نتنياهو لقادة مجلس يشاع الغربية.

ئ في الضفة ت األمن والطوار مليون دوالر( لمحطا 11.5نحو مليون شيكل ) 40على أكثر من 
 164."إنهم لن يقتلعونا من هنا ...ل تعزيز االستيطان ودعمهننا نواصأ"، مشددًا على الغربية

والبيت   ،يهدوت هتوراة و  ،وشاس ،"اسرائيل بيتنإو" ،ع رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود وق   −
س في القد  روااألونوكالة يهدف إلى حظر نشاط  على مشروع قانون  ،"اليمين الموحد"و ،اليهودي
وينص  ونروا.األ وقد م عضو الكنيست نير بركات مشروع قانون ينص على حظر نشاط  المحتلة.

 165. 2020 بداية سنةابتداًء من  "إسرائيل"مشروع القانون على حظر نشاط الوكالة في 

دولة ـ"وتعترف ب ،تينالدول الدول التي تؤمن بحل   محمود عباس ةنيالفلسطي السلطة دعا رئيس −
 ."القدس الشرقية"بعاصمتها  1967 سنةبالدولة الفلسطينية على حدود يضًا أأن تعترف  "،رائيلإس

نحن  ": المتحدة، ورؤساء الجمعية العامة ومجلس األمن لألمم العام  لألمينفي كلمة وج هها ، وقال
  ". ناألمأمام مجلس  2018في رفض الذهاب إلى المفاوضات يومًا، وقدمنا مبادرتنا للسالم نلم 

إننا لن نتخلى عن ثقافة السالم والتسامح الراسخة فينا، وسنستمر في العمل على ": ضاف قائالً وأ
 166."محاربة الرهاب في منطقتنا والعالم

مهم بتنفيذ  ته ت ، في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل أربعة أسرى منازل  ل قوات االحتال هدمت  −
 167. 2019أغسطس    / ب آ طاني غوش عتصيون، في  قرب المجمع االستي   ي إسرائيل عملية قتل لجندي  
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  المستشفى باسم نعيم إن  ،ليةو ورئيس مجلس العالقات الد  ،السابقالفلسطيني قال وزير الصحة  −
ار "معالجة حالة االنهيار التي يعاني منها القطاع الصحي في  ي يأتي في إطمريك الميداني األ

موقع لنعيم،  وأضاف أو أمنية".[ سياسية]غزة نتيجة الحصار، وليس له أي أبعاد سياسة 
"فنحن  ، يةأمريكة أهلية ، وتشرف عليه جمعين المستشفى سيقدم خدمات أكثر تقدماً إ ،نت .لجزيرةا

إلى أن   النظر ولفت  وبرعاية وإشراف أممي وقطري. ،ي"كمريلسنا في حالة عداء مع الشعب األ
فلسطينية، في حين ستتولى وزارة المستشفى سيخضع من ناحية التأمين األمني لوزارة الداخلية ال

 168الصحة الفلسطينية التنسيق الصحي للمرضى.
مستعد لدخول ائتالف مع الليكود إذا "أنه دور ليبرمان، ج، أفي"سرائيل بيتناإ"أعلن رئيس حزب  −

كانت األحزاب الدينية مستعدة للتنازل عن شروط الكراه الديني التي تفرضها وتتراجع عن بعض  
169. "متة دينياً مواقفها المتز 

 

طار القدس ية على إعادة إحياء مخطط استيطاني على أراضي مسرائيلان التعمل وزارة السك −
ة عطروت شمال مدينة القدس المحتلة، ويشمل الحي مستعمر الدولي )قلنديا( المهجور، لتوسيع 

مهجور من المطار ال ( 2ألف م  060)  دونم 600نحو  تمتد على ،ألف وحدة سكنية 11االستيطاني 
 170. ز قلندياى حاجومصنع الصناعات الجوية حت

 29/11/2019 ،الجمعة

بجراح أصيب بها خالل التصعيد األخير على   قالت سرايا القدس إن أحد مقاوميها استشهد متأثراً  −
راح أصيب بج اً استشهاد فلسطيني متأثر  تنظيم عسكري مقرب من حركة فتح أعلنكما قطاع غزة. 

 171ع.بيت الهيا، شمال القطا بها، بانفجار عرضي في  
ي رام هللا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم التضامن العالمي مع إسرائيل 500زار نحو  −

مين أ ،، وكان في استقبالهم عدد من القادة الفلسطينيين منهم جبريل الرجوب الشعب الفلسطيني
ورئيس لجنة   ،للحركة نة المركزيةعضو اللج ،ر اللجنة المركزية لحركة فتح، ومحمد المدنيس

خالل لقائه   ،قال الرجوب و  ...ي، ومحمود الهباش قاضي القضاةسرائيلالتواصل مع المجتمع ال
ة  طينينهم لن يتوجهوا لسفك الدماء، وأن السلطة الفلسإ ،مقر المقاطعة في رام هللايين في إسرائيل 

حتالل. وأضافت إذاعة جيش ذاعة جيش اال"، بحسب إإسرائيلمع " "لسالمـ"ال اً وشريك اً تشكل جسر 
قالت قناة و . يين سرائيل يسمحوا ألحد بتجاوزهم والتسبب بأذى لإل إنهم لناالحتالل أن الرجوب قال 

لدول العربية صم ان إقامة الدولة الفلسطينية ستفتح عواإكان العبرية إن الرجوب قال خالل اللقاء 
 172مة دولة فلسطينية.متعلق بإقا "إسرائيل"، وكذلك فإن أمن "إسرائيلأمام "

بحقيقة فشل جهود حكومات االحتالل في تهويد الجليل،  ماكور ريشون أقر تقرير نشرته صحيفة  −
يين اليهود مقابل ثبات عدد سرائيل ع نسبة التراج ليس لجهة المعطيات الحصائية المتعلقة ب 
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ة اقتصادية جذابة  لسطينيين فحسب، وإنما أيضًا لجهة فشل دولة االحتالل بإنشاء بني السكان الف
قادرة على توفير أسباب بقاء األجيال الشابة من اليهود، الذين ولدوا في العقود األخيرة في  

بحسب التقرير، فقد بات أكيدًا أن "األغلبية اليهودية"  و  .لات والبلدات اليهودية في الجليمستعمر ال
ن اليهود(، وأن م  %47مقابل  1948فلسطينيي  من %53في الجليل قد ضاعت منذ فترة )

173االنتقال والهجرة السلبية من هناك إلى مدن وبلدات المركز آخذان باالزدياد. 
 

ة  ي القدس قرار الحكم الذي صادق على بيع أمالك البطريركيية فألغت المحكمة المركز  −
  االستيطانية. عطيريت كوهانيم األرثوذكسية اليونانية في البلدة القديمة في القدس المحتلة لجمعية 

قبلت طلب البطريركية بإعادة النظر بالحكم السابق، بعد عدم   المحكمة لقرار المحكمة، فإن ووفقاً 
الك، وكانت ، تدعي شراء األمكية من جانب شركات وهمية أجنبيةلب البطرير على ط تقديم رداً 

 174قد أقامتها بهدف السيطرة على أمالك البطريركية. عطيريت كوهانيم 
نيون المحررون المقطوعة رواتبهم، إضرابهم عن الماء المتواصل منذ ق األسرى الفلسطيعل   −

جابة است. و عاماً  12سلطة الفلسطينية بقطع رواتبهم منذ ستمرار الأربعة أيام، احتجاجًا على ا
لمبادرة فصائلية ونقابية ومنظمات المجتمع المدني، ُكلف فيها رئيس لجنة االنتخابات المركزية، 

ة المحررين إلى الرئيس محمود عباس ألجل حلها، فيما أكد المحررين حنا ناصر، بنقل قضي
 175ام.عن الطعاستمرار اعتصامهم وإضرابهم 

)نظام الفصل العنصري(   يد ا األبارته ينة إسطنبول التركية، المؤتمر العالمي األول حول مد في انطلق،  −
ري، وبشراكة مع اتحاد  ي، بتنظيم المنظمة العالمية لمناهضة التمييز والفصل العنص سرائيل ال 

 176. المنظمات األهلية في العالم السالمي 
 30/11/2019 ،السبت

على  ي مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بحجة الرد  سرائيل قصف جيش االحتالل ال  −
 177ية القريبة. سرائيل ات المستعمر صاروخ فلسطيني ُأطلق باتجاه ال

برصاص   آخرين، 5وإصابة  فلسطيني، استشهاد مواطن عن ة بغزة،أعلنت وزارة الصحة الفلسطيني −
استشهد شاب قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب  كما االحتالل شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

 178. عليهقوات االحتالل الرصاص  أطلقت ن بعد أ ،الخليل
، بينهم  2019نوفمبر رين الثاني/ تششهيدًا فلسطينيًا ارتقوا في  43لقدس للدراسات أن مركز ا أكد  −

شهيدًا من قطاع غزة غالبيتهم خالل  38وآخر من القدس، فيما ارتقى  ،شهداء من الخليلثالثة 
وذكرت دراسة  العدوان على القطاع عقب اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

، رة ذاتهاالفتسجد األقصى، خالل دها المركز، أن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المائية أعإحص
 179مستوطنًا.  2,450 إلى هم تصاعد، حيث وصل عدد 
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% من  90إن ية، في حوار مع وكالة األنباء األلمان قال وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي،  −
  "، في العودة إلى بلدهم الحق  "هم من أصول تونسية، ولهم  "إسرائيل"هود القادمين من ج الياالحج  

 180هيل دخولهم. والحصول على جوازات سفر لتس
أنيس بالفريج عن تفاصيل في العالقات غير المعلنة بين المغرب  المغربي كشف الناشط الحقوقي −

درات أن المبا ، موضحاً "ارتفاع وتيرة التطبيع بالمغرب " إلىأشار ، حيث يسرائيلالوالكيان 
دوالر من   مليون  11و ،مليون دوالر من الواردات  40بلغت  "إسرائيل"التجارية بين المغرب و

المغرب، يجري  Renault آالف سيارة مغربية تنتج بمصانع رينو 10أن بالفريج وأورد  الصادرات.
 181من ميناء طنجة المطل على الحوض المتوسط.ويقها في حيفا بعد نقلها تس

ي، أمر كبار قادة الجيش بدراسة  سرائيلال دفاعوزير ال ،العبرية أن نفتالي بينيت  12كشفت قناة  −
الشؤون  وبحسب كبيرة مذيعي  إمكانية إقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة. مقترح

راسة المقترح،  ة، فإن بنيامين نتنياهو أعطى الضوء األخضر لبينيت من أجل د السياسية في القنا 
أسابيع أن تكون هناك موافقة كاملة من كبار قادة الجيش مع   8مشيرًة إلى أنه من المتوقع خالل 

باتجاه   وأشارت إلى أن هذا المقترح جزء من الطريق نية إحداث تعديالت على المقترح.إمكا
 182وية شاملة مع حركة حماس. الوصول لصفقة وتس
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