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 اليوميات الفلسطينية
 2019 ديسمبر /كانون األول

 1/12/2019األحد، 

  إقامة حي استيطاني جديد في منطقة سوق الجملة نفتالي بينيت، وزير الدفاع اإلسرائيليقرر ،
تواصل جغرافي بين البؤر االستيطانية  إيجادبهدف ، )الحسبة( في البلدة القديمة من مدينة الخليل

 1والحرم اإلبراهيمي.
  مليون شيكل  40أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اقترح على الحكومة تخصيص

 2ة بالضفة الغربية.ات اإلسرائيليمستعمر مليون دوالر( لتعزيز اإلجراءات األمنية في ال 5.11نحو )
  ة األزم في تحقيق أي تقدم لحل   أبيض -أزرق تحالف فشل طاقما تفاوض عن حزب الليكود و

، بحسب صحيفة يديعوت يةسرائيلاإل حكومةالة الناتجة عن الفشل المتتالي في تشكيل ياسالسي
 3أحرونوت.

  حفتر، عبد الهادي الحويج إنه يأمل أن خليفة في الحكومة الليبية، الموالية ل الخارجيةقال وزير
موضحًا أن  ،سطينيةالقضية الفل حل   تتمكن ليبيا من إقامة عالقات طبيعية مع "إسرائيل" إذا تم  

عوب، بما ليبيا عضو في جامعة الدول العربية، وملتزمة بقرارات األمم المتحدة ودعم حقوق الش
 4فيها حقوق الشعب الفلسطيني.

  صاروخ من غزة على "إسرائيل" خالل  2,600إطالق  إنه تم  جهاز الشاباك اإلسرائيلي قال
 2019.5 في سنة 500,1منها العبري،   NetRutter نت روترلموقع  وفقاً  ،2019و 2018 سنتي

  ذكرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن وفدًا رسميًا إسرائيليًا يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري
 ،، بهدف االطالع على االستعدادات الجاريةدبي 2020معرض إكسبو الدوليين في  للمشاركين

 6النطالق المعرض الذي ستشارك فيه "إسرائيل". تمهيداً 
 2/12/2019اإلثنين، 

  رت األمم المتحدة التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب االحتالل  اإلجمالية التكلفةقد 
وهذا يعادل أكثر  ي،أمريكمليار دوالر  47.7بـ  2017و 2000اإلسرائيلي في الفترة الممتدة بين 

 7.ياً والر سنو مليار د 56.2بمعدل ، 2017أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي للعام  من ثالثة
  يوم أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار استئناف المسيرات على حدود غزة

شاركة الواسعة في جمعة بعد توقف لثالثة أسابيع. ودعت الهيئة إلى الم ،6/12/2019الجمعة 
 8."المسيرة مستمرة"
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 إنه لن  ،إلى مدينة عسقالنزيارة خالل  ،وقال رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياه
 9ر إطالق الصواريخ من القطاع.تكون هناك هدنة طويلة المدى في قطاع غزة إذا استم

  وفدًا "في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي، إن  ،وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتسقال
ية التوصل التفاق )عدم نحول إمكامحادثات ية واشنطن إلجراء مريكإسرائيليًا وصل إلى العاصمة األ

 10."الخليج لتحقيق ذلك واشنطن تعمل مع دول"، مشيرًا إلى أن  "ل ودول الخليجاالعتداء( بين إسرائي
   يولي إدلشتاينرئيس الكنيست  فيحاي مندلبليتأم المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، سل ،

 يوماً  30ل األخير يامين نتنياهو، وأمهومة بنس الحكئير  الئحة االتهام التي أوصى بتقديمها ضد  
 11ة.لمواجهة المحاكم من لجان الكنيست ةللحصول على حصان

 وتثير قلق السلطات اإلسرائيلية،  ،كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن ظاهرة آخذة في االنتشار
ود من فر لليهالذي يو  ،"مستحقي قانون العودة"بـ صنفون وهي وصول الكثيرين من المهاجرين ممن ي

والكثير من االمتيازات، ولكن  ،تيكيةئيلية أوتوماوجنسية إسرا ،جميع أنحاء العالم تسهيالت كبيرة
 أو يهاجرون لدولة غربية أخرى. ،بمجرد حصولهم على االمتيازات، يغادرون عائدين إلى بلدانهم

ول االتحاد ين من دد القادموقالت هذه المصادر إن الظاهرة منتشرة بشكل خاص في صفوف اليهو 
جهات يمينية متطرفة هذه الظاهرة رأت ل خاص. و ، ومن روسيا بشكالسوفياتي السابق، عموماً 

 12."إسرائيل" مغادرةو بمثابة تجارة، الغرض منها استغالل االمتيازات المعطاة لليهود 
  نلمستوطنيتشييد ا دير الحطب، شرقي نابلس، عبد الكريم حسين، عن ةيقر كشف رئيس مجلس 

المقامة على أراضي  ،ة ألون موريه اإلسرائيليةمستعمر ة المحاذية للمشروع سياحي على قمة التل
 13القرية والبلدات والقرى المجاورة.

 3/12/2019الثالثاء، 

 ة طويلة األمد بين نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ما يتم تداوله حول هدن
في  ،وأوضح الحية يوجد عاقل يمكن أن يذهب إليها".: "ال ئالً ، قاتاللغزة واالح فيالمقاومة 

ق بينها مصر و من  ،مقابلة ُمتلفزة، أن حركته تجري اتصاالت يومية مع األطراف المختلفة المنس 
لمتابعة تنفيذ  ،ينوفنيكوالي مالد "عملية السالم في الشرق األوسطـ"الخاص لألمم المتحدة ل
هدنة طويلة األمد لة أإلى أن من يطرح مس الحية وأشار غزة.طاع عن قاتفاقات رفع الحصار 

فقط فريقان، األول االحتالل ووسائله اإلعالمية، والثاني "فريق أوسلو"، نافيًا أن يكون األمر قد 
 14رح على الحركة.طُ 
 ت ساعا 5ًء مهمًا في القاهرة استمر أكثر من عقدت قيادتا حركتي حماس والجهاد اإلسالمي لقا

يس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، واألمين العام للجهاد اإلسالمي زياد رئ اسةبرئ
في بيان مشترك، إن اللقاء بحث العديد من القضايا المهمة على  ،ناالنخالة. وقالت الحركت
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 وأكدت قيادتا الحركتين يجية بين الحركتين.صعيد الوطني وعلى صعيد العالقة الثنائية االستراتال
يجية بينهما باعتبار أنها تمثل تحالفًا ثابتًا، وأنها تطورت وتجاوزت كل ستراتالقة االعلى الع

 15الفرقة والخالف بين أبناء الحركتين. محاوالت نشر اإلشاعات واالدعاءات الباطلة لبث  
   العميد ران كوخاف إلسرائيلي جيش االالدفاع الجوي ب منظومةر قائد حذRan Kochav من ،

من خالل  ،غزة ولبنان من اختراق الدفاعات الجوية اإلسرائيليةقطاع في  اتالتنظيم قدرات
ن "إسرائيل" ترغب في تركيز عملياتها لموقع معاريف، أوضح كوخاف، أ ووفقاً  إطالق الصواريخ.

ما  عليها، إال أن "التهديدات مع قطاع غزة دائماً  الجبهة األكثر خطراً تصنيفها ل راً في الشمال نظ
إلى أن "أعداء إسرائيل بما في كوخاف ه وتسحبنا نحو الجنوب"، ونو   ،في الشمال نايز تت تركتش

 16".ذلك إيران وحماس وحزب هللا يتمتعون بذكاء عال  
  قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل في سجونها أكثر من

ونفسية ا عاقات ذهنية وعقلية جزئية، و املة أو أسير، ممن يعانون إعاقات جسدية إما ك 100
 17وحسية كاإلعاقة السمعية والبصرية.

 متطوع يعملون في مساجد قطاع غزة،  1,700ون الدينية أن لديها قرابة ؤ والش األوقافوزارة  فتكش
الظروف االقتصادية  وأذنة، ال يتقاضون أي رواتب في ظل   ظين وأئمةمنهم خطباء ووعاظ وُمحف  

 18لي.األهاي يحياها صعبة التماعية الواالجت
 أن "وزارة الخارجية اإلسرائيلية لن إيتمار آيخنرالمراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت ر ذك 

بإسرائيل، ألن زعيمها مهاتير  تسمح بمرور دبلوماسيين ماليزيين إلى األراضي الفلسطينية مروراً 
ياضيين إسرائيليين إلى ول ر ويرفض دخية للسامية، محمد دأب على إصدار تصريحات معاد

 19يادي".ده، ما تسبب بصدور هذا الموقف اإلسرائيلي غير االعتبال
  َم االتحاد األوروبي / نوفمبر ثانياللدفع رواتب تشرين  مليون دوالر( 8.83)نحو  ماليين يورو 8َقدَّ

لفلسطينيين ن المتقاعديمن الموظفين المدنيين واألفًا  40ثر من ألك ،والمعاشات التقاعدية ،2019
20.في الضفة الغربية

 

  وطنية ال الجمعيةالنواب الفرنسيون في تبنىAssemblée nationale، قترح م ،وبأغلبية ضعيفة
يساوي بين  ،La République en marche الجمهورية إلى األمام حزبتقدم به نائب عن  قرار

، نائباً  577 طنية، التي تضم  لو وفضل أغلب نواب الجمعية اة السامية. معاداة الصهيونية ومعادا 
وامتدت  .72ه فيما صوت ضد   ،لصالح النص الجديد نائباً  154وصوت  ؛التزام الصمت

عدد نوابه لم يتجاوز حيث ، الجمهورية إلى األمامحزب االختالفات حول النص حتى بين 
ة ليأثناء عم في الحزب، حيث تغيبت غالبية نواب 303من أصل  84 المصوتين لصالح النص

عريضة دعت  يهودياً  مثقفاً  127ن وجاء تبني المقترح بالرغم من تقديم مجموعة م .ويتالتص
 مان الفرنسي إلى معارضة االقتراح، وقالوا في العريضة التي نشروها بصحيفة لوموندأعضاء البرل
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ة ، "نحن علماء ومفكرون يهود من إسرائيل ومن خارجها، وكثير منا مختصون في معادا الفرنسية
لمقترح". وفي إطار متصل، دعا ا اهذ السامية وتاريخ اليهودية والمحرقة، نرفع أصواتنا ضد  

شكل من أشكال العنصرية وكراهية  ،بكل بساطة ،لسامية ألنهاالموقعون إلى محاربة معاداة ا
 21.، بحسب تعبيرهماآلخر
 4/12/2019األربعاء، 

  ية لشبونة، إنه قبيل توجهه إلى العاصمة البرتغال، اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو الحكومةقال رئيس
ايك بومبيو، وسيبحث معه عدة مواضيع، بينها م ي،مريكسيلتقي هناك مع وزير الخارجية األ

 22."إسرائيل"غور األردن في الضفة الغربية المحتلة إلى  ي مستقبلي بضم  أمريكاعتراف 

 مشروع قانون التعليم العالي  ،ةينة غز مدفي  هاعقد ةجلسي ف الفلسطيني، أقر المجلس التشريعي
 في تانعقدالتي مة والقراءة األولى في الجلسة بالقراءة الثانية، وذلك بعد إقراره بالمناقشة العا

أن مشروع القانون  له، في بيان ،عيلإلجراءات القانونية المتبعة. وذكر التشري اً ، وفق9/10/2019
  23مادة معدلة. 35، ويحتوي على 1998لسنة  11 عالي رقمالتعليم د قانون اللمعظم موا جاء معدالً 

 سالمية وغربية ي لحركة حماس، عن دعضو المكتب السياس ،كشف موسى دودين ول  عربية وا 
ي، كان آخر هذه تبادل جديدة بين كتائب القسام واالحتالل اإلسرائيل صفقةام عملت على إبر 

أن مصر  ،الفلسطيني لإلعالم مع المركزر في حوا ،دودينوأوضح  المحاوالت منذ زمن قريب.
ف الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى كتائب كانت في مقدمة الدول العربية التي عملت على فتح مل

 24ها.ف أخرى لم يسم  إلى وجود أطرا اً ، ودولتي السويد وألمانيا، مشير اقطر وتركيالقسام، إلى جانب 
   حزب الليكود ورئيس الحكومة،  رئيسإلى  شديداً  اداً تقان رؤوفين ريفلين اإلسرائيليرئيس اله وج

خلفية عدم تشكيل حكومة  ، علىبيني جانتس أبيض –أزرق تحالف نتنياهو، ورئيس  بنيامين
قائاًل: ال تجران ، وتزايد احتماالت التوجه إلى انتخابات ثالثةوحدة بعد جولتي انتخابات للكنيست، 

 25الدولة وراء "جنونكما".
  النطاقمناورات وتمارين واسعة  أربع ية "مكان" أن الجيش أجرى مؤخراً بث اإلسرائيلالكشفت هيئة 

تحدق هديدات التي لمواجهة الت هقواتفي المنطقة الشمالية بهدف تحسين جهوزية  زى مغوذات 
 26بـ"إسرائيل" في هذه الجبهة.

  تزييف رائيلي ساإلسرائيلية الرسمية النقاب عن تعمد السلطات في الجيش اإل اإلذاعةكشفت
وب الكذب ، فيما استعمل الجيش أسلHaredim بتجنيد الشبان الحريديين السجالت المتعلقة

من م الجيش تقارير كاذبة حول تجنيد الحريديين لجميع الهيئات الحكومية، و ل. وقد  والتضلي
، وذلك يشرئيس هيئة أركان الجو  دفاعلوزير الو التابعة للكنيست،  واألمنضمنها لجنة الخارجية 
لما كشف عنه من  ع أهداف التجنيد التي حددت. ووفقاً يات تتناسب مبغرض إظهار معط
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، أبلغ 2017 سنةدين قد تضاعف حتى ثالثة أضعاف. ففي عدد المجن   أنن طيات، فقد تبي  مع
 27 فقط. 300,1تجنيد  من الجنود الحريديين، ولكن في الواقع تم   070,3تجنيد  جيش أنه تم  ال
  طاوب لدراسة السياسة االجتماعية في إسرائيل"يب أعدها مركز ي تل أبة جديدة فاسنشرت در 

Taub Center for Social Policy Studies in Israel" فقط من ميزانية وزارة  %10، أظهرت أن
توجيهها من أجل دفع تقدم المدارس العربية، مع أن نسبة التالميذ  التربية والتعليم اإلسرائيلية يتم  

 28."إسرائيل"موع التالميذ في من مج %22ب تشكل عر ال
 5/12/2019الخميس، 

  إن هناك اتصاالت جارية للتوصل لتهدئة طويلة ائيلي بنيامين نتنياهو قال رئيس الوزراء اإلسر
في حديث للصحفيين المرافقين له إلى  ،مع حركة حماس في غزة. وأضاف نتنياهو المدى

ما ورب ،، وهناك إمكانيةدئة مع حماس( حالياً على ذلك )الته مللشبونة: "نع العاصمة البرتغالية
يوم". وتابع: "هم )حماس( لن يعترفوا بنا، ولن السرائيل إ"رصة لتعزيز ذلك"، حسب صحيفة ف

 29نعترف بهم، نعمل على التهدئة، وهم يعلمون أنهم لن يتمكنوا من التخلص منا".
  في األراضي  اإلنسانت اإلسرائيلي لحقوق مامركز المعلو  -منظمة بتسيلم قال الناطق باسم

عن  وتمتنعدت من سياسة هدم المنازل، صع   في القدسكريم جبران، إن بلدية االحتالل  المحتلة
 2019ة منُذ بداي منزالً  165إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها 

ى ل تفرض غرامات كبيرة علأن بلدية االحتالاف ضأو  .2019بر نوفم/ ثانيوحتى نهاية تشرين ال
، جًا عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهمأصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يل

 30بأنفسهم. منازلهم منها قام أصحاب المنزل بهدم 40حالة هدم، هناك  165فمن بين 
  إسرائيل"، واعترضت  المتحدة لصالح ممويتها في األألمانيا، من نمط تص ادولة، أبرزه 13غيرت"

المتحدة. " في األمانة العامة لألمم ق بـ"شعبة حقوق الفلسطينيينعليت سنوي  قرارعلى مشروع 
 31عن التصويت. 23وامتناع  54لصالحه مقابل معارضة  بلداً  87ت وصو  

  أ ف د( سية للتنميةالفرن الوكالةأكدت( Agence Française de Développement (AFD) خالل ،
، الفلسطينية السلطة أراضيعلى عملها في  عاماً  20في رام هللا، لمناسبة مرور  ال أقامتهاحتف

 في أراضيذها يتنفتم  لمشاريع  دعماً  دوالر( ماليين 447.6 نحو) ماليين يورو 404أنها قدمت 
صالحة للشرب، ال حيث تركزت تلك المشاريع على المياه فيها؛منذ بدء عملها  الفلسطينية السلطة

 32ومياه التحلية، والبيئة، والتخلص من النفايات.
   يين دوالر الستكمال المرحلة الثالثة من تنفيذ مشروع الحديقة الم 3مت الحكومة الهندية قد

 33ضمن حرم جامعة بيرزيت في الضفة الغربية. ،ةالهندي – الفلسطينية التكنولوجية
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  لمساعدة الجنود الذين يعانون  اً رائيلي سيفتتح مركز إلسالعبرية أن الجيش ا هآرتسذكرت صحيفة
ي صفوف حاالت انتحار ف خمسل ى االنتحار. وسج  مشاكل نفسية وعقلية، لمنع إقدامهم عل
ل في السنوات الخمس ، وهو عدد يفوق ما ُسج  2019 سنةالجنود القادمين من الخارج منذ بداية 

يأتون من دول العالم  الذين ينتحرون هم ممن نودإلى أن غالبية الج ت الصحيفةر اشوأ لماضية.ا
 34لجيش تعيش عائالتهم في الخارج.جندي امن م %2ن إللخدمة في الجيش اإلسرائيلي، حيث 

 6/12/2019الجمعة، 

  الدولتين للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.  ي قرارًا رمزيًا يدعم حل  مريكالنواب األ مجلسأصدر
الدولتين هو وحده الذي  ، على أن حل  188مقابل اعتراض  تاً صو  226ووافق المجلس بأغلبية 

لقيام وُيلبي "تطلعات الفلسطينيين المشروعة"  "،دولة يهوديةـ"إسرائيل" ك"َمن بقاء يمكن أن يض
 35دولتهم الخاصة.

  قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن هناك اتفاقيات بيننا وبين اإلسرائيليين على أن
شكل طبيعي، كما تعمل أي مؤسسة فلسطينية وعاملة ب ،كلها فعالة في القدس كون المؤسسات ت

وأكد  تمنع الجميع من العمل. "إسرائيل"زة، ومع ذلك ضفة الغربية وقطاع غفي أي مكان في ال
هناك أمر آخر، وهو المستشفى قال عباس إن "عباس أن هذا الموضوع لن نسمح له أن يمر. و 

من المشاريع االقتصادية وغيرها  أخرى لمجموعة ا إلى جانب قراراتهذ ي في قطاع غزة،مريكاأل
هذا أمر ال يمكن السكوت عليه، اس على أن "عب شدد. و "ميناء، ومطارومنها جزيرة اصطناعية لل

ذا استمرت هذه األشياء في موضع التطبيق  جميع عالقاتنا المكتوبة والمتفق عليها، بيننا ن إفوا 
 36."ن الغيةتكو ا سأمريكوبين إسرائيل و 

 لفلسطيني سامي أبواألسير األردني ا األردنية إن جثمانوشؤون المغتربين  الخارجيةالت وزارة ق 
 37.ردنوصل إلى األ ،26/11/2019في  في سجون االحتالل اإلسرائيليالذي استشهد  ،دياك

 ائي للكنيست اإلسرائيلي إيال ينون أعلن المستشار القضEyal Yinonل الجهودفش ، أنه في حال 
الثالثة  إلجراء انتخابات جديدة، ستكون  3/3/2020سيخصص يوم  ،ئيليةكومة اإلسرالتشكيل الح

إسرائيل في أزمة سياسية عميقة لم نشهد مثلها من قبل، ". وقال ينون إن عامخالل أقل من 
 38."هادئين إزاءها وعلينا أن ال أن نكون 

  بلغ سفراء الدول أ ،ع اإلسرائيلير الدفاوزييت، ي بيننفتال أن صحيفة ماكور ريشون ذكرت
ستهدم المباني  "إسرائيل"ن أب ،هذا األسبوعخالل معه لمانيا وفرنسا، الذين التقوا أاألوروبية، بينها 

لها االتحاد ومن مجملها تلك التي مو   ج،المصنفة  مناطقالالفلسطينية غير القانونية في 
 أنتساعد الفلسطينيين فمن األفضل  أن األوروبية دولرادت الأ ذاإنه إ بينيتوقال  األوروبي.

 39.، بحسب تعبيرهير الشرعيبناء غمن ال اإلنسانية بدالً  ةنشطتركز على األ
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 االحتالل المشاركين في جمعة "المسيرة مستمرة" من مسيرات العودة السلمية على  قوات قمعت
 40أطفال. 10 هممن بيناح، بجر  اً فلسطيني 37 ؛ مما تسبب بإصابةلحدود الشرقية لقطاع غزةا
  2019 ي/ نوفمبرثانالشرين نهاية ت أنه حتى)هموكيد( اإلسرائيلي مركز الدفاع عن الفرد أكد ،

أسير  1,311و ،أسير محكوم 2,970م نهم ،اً فلسطيني أسيراً  4,739تحتجز سلطات االحتالل 
 41معتقل إداري. 458و ،موقوف

  ئر الشهرية أن الخسا ،ربية لمواجهة الحصالشعرئيس اللجنة ا ،الخضري أكد النائب جمال
وقطاع المقاوالت(  ،والزراعي ،والتجاري  ،اعيالمباشرة وغير المباشرة للقطاع االقتصادي )الصن

 ،مليون دوالر شهرياً  100لتصل لقرابة  ،2019 سنةع نهاية ع غزة ارتفعت بشكل كبير مفي قطا
 42توالي.ال على 13الـ بسبب الحصار اإلسرائيلي الممتد للعام 

 ي مايك كمريجتماع بوزير الخارجية األرفض العاهل المغربي الملك محمد السادس طلبًا لال
خير جاء إلى الرباط بـ"أجندة ضغط" لجهة فرض إقامة التطبيع بين المغرب يو، كون األبومب

ية ارجمًا أنه لم يصدر عن الخبلوماسية غربية. عليو"إسرائيل"، وذلك بحسب ما كشفته أوساط د
 43ص عدم اللقاء.المغربية أي توضيح بخصو 

 7/12/2019السبت، 

  حركة  إن رد   ،ر والمركزية لحركة فتح عزام األحمدلمنظمة التحريين التنفيذية للجنتعضو اقال
رئيس لى توضيحات من حماس على رسالة الرئيس محمود عباس بخصوص االنتخابات بحاجة إ

في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين: "حماس  قال األحمد،. و حنا ناصرلجنة االنتخابات المركزية 
يضعوا نقاطًا تتناقض  ع. جاهزون لالنتخابات ثم  قضية خدا  قضية ليستشيئًا. الًا. تعلن أرسلت رد  

 44حماس". س ورد  صفحات بين رسالة الرئي 7ن هناك "أكثر من أ مضيفاً مع الذي ُيعلن"، 

  اع غزة، رددت النطالقتها، بمسيرة حاشدة في قط 52 الـ كرى الشعبية لتحرير فلسطين الذ الجبهةأحيت
 45ي.مريكضمنها المستشفى األمن ية، و أمريك، وأي مشاريع "ئيلراإس"التهدئة مع  خاللها هتافات ترفض

 فلسطينيي أوروبا واألونروا" أعماله في العاصمة األلمانية برلين بالتأكيد على دور الجالية  مؤتمرم اختت"
 46ودعوة الحكومات األوروبية لدعم وكالة األونروا. ،الالجئين الفلسطينيينوروبا تجاه ي أالفلسطينية ف

  ل ما ستتغير إليه األوضاع في منطقة غور األردن في حال العبرية، تقريرًا حو  12قناة  موقعنشر
ون عيشألف فلسطيني ي 65تلك المنطقة لسيادتها. ووفقًا للتقرير، فإن  فعليًا ضم   "إسرائيل"أعلنت 

من ألف مستوطن. مشيرًا إلى أن الفلسطينيين هم المتضررون  11ش ي، بينما يعفي تلك المنطقة
 47البعيد.هذه الخطوة على المدى القريب و 

 كياألمري -اإلسرائيلي المجلس أمام مؤتمر له كلمة  خالل ي دونالد ترامب،مريكالرئيس األ شدد 
Israeli-American Council (IAC)، قال: و "إسرائيل"،  ، على أنه يحبة فلوريداواليي المنعقد ف
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لسالم بين إسرائيل والفلسطينيين، إذا لم يتمكن جارد هو ا"يقولون إن أصعب ما يمكن تحقيقه 
ن القات بيأن "الع ترامب على كوشنير من تحقيق ذلك، فذلك يعني أنه حقًا مستحيل". وأكد

إلى أنه ال يوجد صديق النظر الفتًا  ،من أي وقت مضىوى إسرائيل والواليات المتحدة اليوم أق
 48أفضل في البيت األبيض من ترامب.

 8/12/2019 حد،األ

  اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه "يجب فرض القانون اإلسرائيلي على غور  الحكومةقال رئيس
ع وزير الخارجية ء مطرح هذا الموضوع خالل اللقا األردن وشرعنة كافة المستوطنات"، وأنه "تم  

وتطرق  .4/12/2019شبونة، يوم األربعاء ي، مايك بومبيو، ولم تطرح خطة مفصلة"، في لمريكاأل
نتنياهو إلى قطاع غزة، بعد إطالق ثالثة صواريخ باتجاه جنوب البالد في نهاية األسبوع 

اجتثاث جل اضي، وقال إنه "إذا احتاج األمر، سننفذ عملية عسكرية كبيرة في غزة من أالم
لى األبد. وقد تلقوا عينة مؤخراً اإلرهاب مرة  يسية. ولن تكون بانتظار الوجبة الرئ ، وال أنصحهموا 

 49تهدئة في غزة من دون وقف إطالق القذائف الصاروخية".هناك 

  أعلنت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية عن الشروع بتنفيذ مشروع إحصاء
 ،وصفاتهم ،لشتات، لتكوين قاعدة بيانات عن أماكن تواجد فلسطينيي الخارجار و فلسطينيي المهج

مكا ،وقدراتهم اختيار فنزويال لتكون عينة  ة أنه تم  وأوضحت الدائر  وتاريخ االغتراب. ،نياتهموا 
الشأن، لمعرفة فرص  لهذامن خالل استمارة إلكترونية معدة  ،تجريبية إلجراء عملية اإلحصاء

دخال التعديالت  ،ومحاولة تفاديها ،ف العقبات التي ممكن أن تواجه العمليةاتكشواس ،النجاح وا 
 50المراحل المستقبلية.الالزمة في 

  وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى تركيا، في مستهل زيارته
 51صر.الخارجية التي بدأها من م

 ساعات على إطالق ثالثقطاع غزة، بعد نحو  في هاجمت مقاتالت إسرائيلية موقعين لكتائب القسام 
 52عن وقوع إصابات جراء الغارات. زارة الصحةولم تعلن و  "،إسرائيل"ع باتجاه قذائف من القطا

 وتغليب مصالحها  ،ضعف إرادة حركة فتح"قراطية لتحرير فلسطين إن و قالت الجبهة الديم
 ،1987نجاح انتفاضة إلى فشل  أدى البيروقراطية والفئوية الضيقة على حساب مصالح شعبنا،

 ت. وأضاف"حتالل واالستيطانأكثر في تحقيق الخالص من اال اً التي كان يمكن أن ُتحقق تقدم
والذهاب إلى  ،ركة فتح لقرارات المجلسين الوطني والمركزي انتهاك ح"أن  لها، بيان ، فيالجبهة

االنتفاضة ة في ظهر طعنلت شك ،االنقالب السياسي في اتفاق أوسلو مفاوضات مدريد، ثم  
خلف  شعبها، من شهداء وجرحى ومعاقين وأسرى، مازال بعضهم حتى اآلنوتضحيات 

 53."القضبان



 2019 ديسمبر /األول ن كانو  _____________________________________________________

 اسات واالستشاراتالزيتونة للدر  مركز                  9                                          

 من خلفيات أمنية عسكرية وسياسية وأكاديمية وأدبية إسرائيلية رفيعة شخصية إسرائيلية  67قدم ت
فيحاي أ ة اإلسرائيلية،للحكوم القضائير يا إللزام المستشاإلى المحكمة العل وأكاديمية، بالتماس  

بلة، لكونه الحكومة المقكيل بتش بالبت  في مسألة منع نتنياهو من الحصول على تكليف   ،مندلبليت
 54وخيانة األمانة. ،واالحتيال ،لوائح اتهام خطيرة تحت بنود الرشوة ثالثيتعرض ل

 االحتالل اإلسرائيلي  إن قوات الحوراني للدراسات والتوثيق في تقريره الشهري، ز عبد هللاقال مرك
غزة، خالل شهر  ة الغربية وقطاعآخرين، في الضف 500، وأصابت نحو فلسطينياً  44قتلت 
 دونماً  3,031على  ،خالل الشهر ذاته ،. واستولت سلطات االحتالل2019 ثاني/ نوفمبرالتشرين 

أخطرت س، كما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقد (2كم 031.3)
وذكر  س.ة الغربية والقدفي مناطق متفرقة من الضف (2كم 337.2)دونمًا  337,2باالستيالء على 

بيتًا،  34بيتًا ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، شملت  68التقرير أن سلطات االحتالل هدمت 
 حيث قامعمليات هدم ذاتي في مناطق جبل المكبر وواد الحمص،  7بينها منشأة، من  34و

 55أصحابها بهدم منشآتهم تجنبًا لدفع غرامات مالية باهظة.

  ةمصممة على إخراج إيران من سوري "إسرائيل"إن ، اإلسرائيلي نفتالي بينيت، وزير الدفاعقال .
بتوجيه رسالة لها  ،العبرية، إيران صحيفة ماكور ريشون لله خالل مؤتمر  في كلمة   ،وهدد بينيت

 56باإلشارة إلى الحروب في فيتنام. ،ك.. ستغرقين وتنزفين هناك"اميتنبح فستص ة"سوري :قال فيها
 ورغ جان أسلبورن يعمل وزير خارجية لوكسمبJean Asselborn مبادرة لدفع جميع الدول  لىع

األعضاء في االتحاد األوروبي إلى االعتراف المشترك بدولة فلسطين، وذلك ردًا على اإلعالن 
في الضفة الغربية. حيث أكد أسلبورن في رسالة إلى وزراء  يطاناالستة ي األخير، بشرعنمريكاأل

ظروف متكافئة  إيجادوذلك عبر  ،نالدولتي ن على االتحاد الدفع بحل  خارجية االتحاد األوروبي، أ
 57بين الطرفين )الفلسطيني واإلسرائيلي(. سياسياً 

 9/12/2019اإلثنين، 

 بعد أن وافقت عليها اهبون إلى االنتخابات إننا ذ قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
تنظمه هيئة مكافحة تاح أول مؤتمر دولي ، في كلمته خالل افتعباسجميع التنظيمات. وأكد 

 58، أنه "لن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس".في رام هللاالفساد، 

 التيت ، الصادر عن منظمة2019 لسنة البديل تقرير الفقر أظهر Latite   اإلسرائيلية التي تعنى
من المعتمدين على مساعدات ال  %74.8، أن "إسرائيل"واالقتصادية في باألوضاع االجتماعية 

ولم يكن بحوزتهم المال من أجل شراء المزيد من الطعام، وأن نسبة  ،نهيكفيهم الطعام الذي يشترو 
 59.%3.16ن تصل إلى ل السكاهؤالء بين مجم
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  صناف الصفرية من غزة منير البرش بأن األفي قطاع أفاد مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة
. وأوضح %46، لتصبح نسبة العجز من قائمة األدوية المتداولة اً صنف 235 وية وصلت لـاألد

60.اً ئيدوا اً فصن 51غ شهور؛ بل ثالثةالبرش أن عدد أصناف األدوية التي يكفي رصيدها ألقل من 
 

 اع وزراء قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خالل مشاركته في اجتم
اإلسالمي، إن العنف اإلسرائيلي، يحظى بتشجيع الغرب،  التعاون الشؤون االجتماعية لمنظمة 

ن حدنا حيبأننا نقف لو  ،"في كثير من األحيان ، مشيرًا إلى أنه يشعروبعض الدول العربية
 61فلسطين والقدس". الممارس ضد   نعترض على االضطهاد

 لصالح  32الـ لفعاليات كافة في ذكرى االنطالقة نشطة واأعلنت حركة حماس في لبنان إلغاء األ
سناد شعبنا في المخيمات والتجمعاِت الفلسطي  ،في بيان صحفي ،نية بلبنان. وقالت الحركةدعم وا 

، الوانعكاسها على واقع  االقتصادي ة في لبنان،اسي ة و األوضاِع السي وفي ظل   ،إنه شعب الفلسطيني 
منا على ضرورة الوقوف  اً حرص"، وة واالجتماعي ة والمعيشي ةقتصادي  على المستوياِت اال خصوصاً 

قررت إلغاء األنشطة والفعاليات كاف ة التي تقيمها كل عام   إلى جانب شعبنا، فإن  حركة حماس
 62."بنانها في لفي ذكرى انطالقت

  يارون أبراهامكشف Yaron Abraham، ام الحاخأن " ،12إلسرائيلية المراسل السياسي للقناة ا
ثنين زيارة خاصة اء اإلأنهى مس Shlomo Moshe Amar شلومو موشيه عمارالرئيسي إلسرائيل 

في  ،ألقصى"إلى البحرين، التقى خاللها بالملك البحريني ورجال دين من الشرق األوسط والشرق ا
إن  ريني قائالً لملك البحه حديثه لووج   مؤتمر دولي لرجال الدين بدعوة من الملك البحريني.

63.بركات السالم من القدس سوف تؤدي إلى تطبيع عالقتكم مع إسرائيل""
 

  التوصل  ؛ إذا لم يتم  2/3/2020على إجراء االنتخابات المقبلة في  "إسرائيل"اتفق أكبر حزبين في
 64ائتالف حكومي. خيرة إلى اتفاق لتشكيلحظة األفي الل

  رارها استئناف التمويل للوكالة، وذلك بعد نروا بققامت وزارة الخارجية الهولندية بإعالم وكالة األو
 نحو) مليون يورو 13بقيمة  ،31/7/2019بتعليق تبرع مخطط له في  مؤقتأن قامت بشكل 

 خدمات الرقابة الداخلية في األمممكتب  ي يجريه، وذلك نتيجة للتحقيق الذ(مليون دوالر 14.4
 65دة بشأن قضايا تتعلق باإلدارة في األونروا.المتح

 10/12/2019الثالثاء، 

   االحتالل حول "تهدئة طويلة األمد" مع  تداوله في بعض وسائل اإلعالم نفت حركة حماس ما يتم
في تصريح صحفي،  كة،الحر  هتات. ونو  اإلسرائيلي، وما صاحبها من فبركات وأكاذيب وافتراء

ن ما ينشر في إلى أ وأشارت في لقاءات الحركة مع الوسطاء. أن هذا الموضوع لم ُيعرض أصالً 
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حماس ولمواقفها ولبرنامج المقاومة،  وسائل اإلعالم هو امتداد لحمالت التحريض والتشويه لحركة
 66."تنازالت خطيرة طية علىعام للتغمن عمليات إشغال الرأي ال اً ال نستبعد أن تكون جزء"و
  باحثات المطولة ، من مصدر مسؤول في حركة الجهاد اإلسالمي، أن الم"القدس العربي"علمت

تلك التي عقدت  مقيادة حركة حماس في مصر، سواء الثنائية، أ التي أجرتها قيادة الحركة برفقة
مع  "الدائمة دنةاله"وع عامة المصرية، لم يجِر خاللها طرح موضمع مسؤولي جهاز المخابرات ال

حادثات لتثبيت وقف ، وأن مصر بصفتها راعي تفاهمات التهدئة، تهدف من وراء تلك الم"إسرائيل"
عدم  فضلالذي  ،سؤول في الجهادمالوكشف  بالتفاهمات الحالية. إطالق النار، واستمرار العمل

اللتزام بالتهدئة دت أن احماس، لم تعارضا التوجه المصري، وأكذكر اسمه، أن حركته كما حركة 
ق النار، ومن وقف إطال بتفاهمات "إسرائيل"بالتزام  انالحالية، مرتبطوالحفاظ على حالة الهدوء 
 67اهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة بالنار.ضمنها عدم استهداف المتظ

 عن طلب  ،تويترفي تغريدة له على  ،رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ كشف
عية شريالتبالمشاركة في االنتخابات القدس السماح لسكان شرقي  "إسرائيل"فلسطيني رسمي من 

ية ذلك وفق االتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطين"ترشحًا وانتخابًا، و ،القادمةية والرئاس
سرائيل، كما جرى عاَمي   68".2006و 1996وا 

 عدنان غيث، جميع أنشطة محافظ القدس يقي د  ن مرسوماً أرد لعادجي أصدر وزير األمن اإلسرائيل
 69لسطينية في الشق الشرقي من المدينة.السلطة الف أي عمل باسملقيام بره من احذ  يو 

  قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، "إن حركته تقف مع األردن بالقلب
 ،ةهني وأكد ومصالحها الداخلية والخارجية". ،لمملكةوالسيف، خاصة عندما يتعلق األمر بأمن ا

األحمر أمن األردن خطنا "ول التركية، على أن لقائه مع شخصيات أردنية في مدينة إسطنب خالل
 70على أن "رقابنا دون الوطن البديل". ، مشدداً "ومعه بالقلب والسيف

   تنياهو، ء بنيامين نوزرارئيس ال فيحاي مندلبليتأالمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، ر حذ
، وقال في رسالة "ئيلإسرا"غور األردن وشمالي البحر الميت إلى  من تداعيات تطبيق خطته لضم  

 ،رؤساء مجالس استيطانية قد يؤدي إلى فتح تحقيقات جنائية ضد   إعالن الضم  "رسمية له، إن 
 71."وضباط في الجيش اإلسرائيلي

  ية موافقتها على بناء سفارة دائمة مريكالواليات المتحدة األ ه أبلغتئيلي إن حكومتول إسراقال مسؤ
ي القدس. ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة جيروزاليم بوست ف يةمريكللواليات المتحدة األ

، إعطاءه الضوء Moshe Lionعن رئيس البلدية اإلسرائيلية في القدس، موشيه ليون  اإلسرائيلية،
 72ية.مريكية األارة الخارجه وز دمتي قخضر للمشروع، الذاأل

 فلسطيني  5,000قال نحو قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن سلطات االحتالل تواصل اعت
 73امرأة. 38و ،طفل 200في سجونها، بينهم نحو 
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  القدس والمقدسات، ومنظمة التعاون اإلسالمي، أن  كشفت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة
حفريات.  104وحتى اآلن، بلغت  1967 سنةمحتلة، منذ قدس التحت ال ي تجر الحفريات التي 

تحت وحول  4فاعلة،  22لك الحفريات عمل، أن من بين توأوضحت الهيئة، في اختتام ورشة 
 57مواقع متفرقة، و 8دة القديمة من القدس، وفي البل 5في بلدة سلوان، و 5المسجد األقصى، و

مين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس األ ولفت ى.حفرية ونفقًا تخترق المسجد األقص
ة، ويحيط مستعمر  29 القدس شرقيجد في ى أنه يو ة له، إل، في كلمالنظر والمقدسات حنا عيسى

في البلدة  43، منها 107 القدس شرقيبد المساجد كنس يهودية، علمًا أن عد 105باألقصى اآلن 
 74كنيسة. 95إلى جانب القديمة، 

  إلى  حة الفلسطينية في غزة، إن معدل ما وصل من أدوية ومستلزمات طبيبةارة الصقالت وز
، إن ما لهاح في تصري ،و األسوأ منذ عدة سنوات. وأوضحت الوزارةرة من رام هللا همخازن الوزا

وصل من أدوية ومستهلكات إلى مستشفيات قطاع غزة، من مخازن الوزارة في رام هللا، منذ بداية 
 %8مليون دوالر تمثل حصة غزة، وبنسبة  40دوالر فقط، من أصل مليون  1.2 هو، 2019 سنة

 75معدل هو األسوأ.سنوي، وأن هذا المن االحتياج ال
  اإلسرائيلية أن مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية، يوفال روتيم، زار  التلفزيونية 13ذكرت القناة

ضي بمشاركة ع على اتفاق رسمي يق، ووق  الماضيةدبي في اإلمارات، بشكل سري في األيام 
 76.دبي 2020معرض إكسبو " في "إسرائيل
 11/12/2019األربعاء، 

  بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية، ، (أوتشا) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةأطلق
 348 تبلغ إجمالية، بقيمة 2020 سنةخطة االستجابة اإلنسانية لألراضي الفلسطينية المحتلة ل

مساعدات تهدف إلى تقديم  مليون دوالر. وذكر بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية أن الخطة
 77القدس، وقطاع غزة.شرقي مليون فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها  5.1لنحو 

 د إن الوضع األمني على الحدو  ،عميد جهاد محيسنقال قائد قوات األمن الوطني في قطاع غزة ال
األسباب وراء "مع مصر يشهد حالة استقرار غير مسبوقة. وأكد محيسن أن  بية لقطاع غزةالجنو 
ود إلى المتابعة الميدانية والضبط والسيطرة من قبل قوات األمن الوطني، الستقرار األمني تعهذا ا

 ،"حدودالثغرات الضعيفة على ال وتكثيف الكمائن لسد  وتعزيز النقاط األمنية بعناصر إضافية، 
 78عملية تسلل عبر الحدود الجنوبية مع مصر خالل الشهور األخيرة. 13اط عن إحب اً شفاك

  يه عن النظر في القضية المنظورة المحكمة العليا الفلسطينية عيسى أبو شرار تنح  رئيس أعلن
لخليل لبعثة الكنيسة والمتعلقة بالطعن في قرار رئاسي بهبة قطعة أرض في مدينة ا ،أمامه
أن رئيس  ،"لجنة متابعة حراك وجهاء آل تميم الداري" بالخليلبـسمى يجاء في بيان لما وسية. و الر 
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ي الرئاسة الفلسطينية ومجلس الوزراء على أول وقف لنظر في "قضية تعد  كمة تنحى عن االمح
مة العليا القاضي بوقف وس على قرار المحكوارتكابهم جريمة بالدَ  ،ووهبه للروس ،اإلسالم في
 79رض الوقف".تصرف بأال
  من أجل قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة قدمت مرونة عالية

نها ال تتفهم التلكؤ والتردد والتأخر في إصدار الرئيس إزالة كل العقبات أمام إجراء االنتخابات، وا  
 80س لمرسوم إجراء االنتخابات.عبامحمود 

  إن إسرائيل  :خالل استجواب في الكنيست ،الطيبيحمد ائيلي أالنائب في الكنيست اإلسر قال"
ولدوا خارج نطاق الزواج".  ،عربياً  طفالً  رضيعاً  192يد سلمت في ثمانينيات القرن الماضي السو 

أن عملية التبني تمت بعد تغيير ديانتهم اإلسالمية، وأن وزير الداخلية اإلسرائيلي  الطيبي وأضاف
 81معلومات، ويؤكد صحتها.بهذه اليعترف  Aryeh Deri أرييه درعي

 إن االتهامات الموجهة للحركة  ،حركة حماس باسم نعيم قال عضو مكتب العالقات الدولية في
ال أساس جيرمي كوربن  حزب العمال البريطاني رئيسودعم  ،بالتدخل في االنتخابات البريطانية
سرائيلية، ومنظمات المية إفي تصريح صحفي، أن مواقع إع ،لها من الصحة. وأوضح نعيم

 82اء هذه المزاعم.ي في بريطانيا هي التي تقف ور اللوبي اإلسرائيل
  مع رئيس المجلس المركزي في الليكود، حاييم كاتس،  بنيامين نتنياهو حزب الليكودرئيس اتفق

. وسينافسه على المنصب، عضو الكنيست 26/12/2019في  رئاسة الحزب على إجراء انتخابات
 83ألفًا. 120البالغ عددهم  النتخاب بمشاركة جميع أعضاء الحزب،يتم اسو  .ساعرجدعون 

  ن و سنيكلتوماس  حاد األوروبينائب ممثل االتأعلنTomas Niklasson بقيمة  تقديم تبرع إضافي
ن إلى أن االتحاد و سونروا. وأشار نيكلاأللوكالة  ر(مليون دوال 23.26)نحو  مليون يورو 21
وحسب . مليون دوالر( 90.84)نحو  مليون يورو 82ونروا ما قيمته ألل نةالس ههذروبي قدم األو 
 األلمانيالتنمية بنك ، فإن الحكومة االتحادية األلمانية أعلنت من خالل بيالتحاد األورو ل بيان

The German Development Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW) مشروعات  عن
 84.مليون دوالر( 65.36)نحو  مليون يورو 59ا هغ قيمتوا تبلألونر لجديدة 

 
 12/12/2019الخميس، 

 ،جراء انتخابات تشريعية جديدة  ،نفسه انون لحل  في قراءة أولى، مشروع ق أقر الكنيست اإلسرائيلي وا 
بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل ائتالف حكومي إلى  ،2/3/2020ي الثة، خالل أقل من عام، فث

، إن االنتخابات الثالثة لهافي تقرير  ،رنوت العبريةيديعوت أح حيفةت صلقاو  طريق مسدود.
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مليار دوالر(، مشيرة إلى أن  1.1 نحوشيكل ) اتمليار  3.8لي ستكل ف االقتصاد اإلسرائي
 85مليار دوالر(. 2.87 نحو) شيكل اتمليار  10تها في أقل من عام ستبلغ كلف انتخابات ثالثة

 غزة إن الوزارة برام هللا قطعت المخصصات المالية عن ما  اعقطعية باقالت وزارة التنمية االجتم
إن  ،سم الوزارة عزيزة الكحلوتطقة بااع غزة. وذكرت الناطعائلة جديدة في ق 2,500يقارب 

أو  ،الفشل الكلوي  وأ قطع المخصصات عنها تعاني أغلبها من مرض السرطان العائالت التي تم  
 86أسر تقودها سيدة.

   من قيادات حركة حماس.  داً ة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية طالت عدملح "لائير إس"ت شن
، وعضو المجلس التشريعي وزير الحكم المحلي األسبق عيسى الجعبري  وشملت االعتقاالت

مود بحر النتشة، وعمر قواسمي، ومازن جواد مح ؛محمد جمال النتشة، والقياديين في حماس
 87ن.ى محررو ر جمال النتشة، وجميعهم أس

 جبار ب بإتطالو رد  اثنتين من الدعاوى المرفوعة إليها،  "إسرائيل"العليا في  مة العدلقررت محك
ميًا بمخالفة القانون، ويواجه بنيامين نتنياهو على االستقالة من رئاسة الحكومة، باعتباره متهمًا رس

ا التدخل ترى من واجبهنها ال إوقالت المحكمة  ثالث لوائح اتهام بتلقي الرشوة وممارسة الفساد.
 88تتجه النتخابات جديدة. "إسرائيل"في هذه المسألة، ما دامت 

 تحت طائلة  (1948فلسطين المحتلة سنة ) ساء الفلسطينيات في الداخل الفلسطينينلتقع ا
أحدث  تار عنف زوجي بجميع أشكاله، بنسب أعلى من نظيراتهن اليهوديات، إذ أش

، المرأة" بة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد  المتحدة بمناس نشرتها األمم ،األبحاث
يعانين من العنف الجسدي،  %11أن  ،تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام 25ي يصادف يوم ذال

من العنف االجتماعي أو االقتصادي، وذلك مقابل  %50وسي أو الكالمي، من العنف النف 50%
 ،من العنف الكالمي أو النفسي %19، العنف الجسدي ت يعانين منايمن النساء اليهود 2%
جرائم القتل، ترتفع نسبة النساء من العنف االجتماعي أو االقتصادي. وفي ما يخص  %16و

امرأة قتلن في  24عربية من بين  امرأة 16قتلت  2018 سنة، ففي %50ثر من العربيات إلى أك
 2019.89سنة  في ةرأ ما 13من بين  تنساء عربيا 7 ، فيما قتلت"إسرائيل"
 التمويل الفيدرالي عن الكليات  ي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بقطعمريكوق ع الرئيس األ

 90التي وصفها بأنها ال تكبح "معاداة السامية". والجامعات

  ف، في جني 100أقرت اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في جلستها رقم
إسرائيل"، السلطة القائمة باالحتالل، " كوى التي قدمتها دولة فلسطين ضد  في الش بالنظر باختصاصها
كما أقرت  ري.العنص للقضاء على جميع أشكال التمييز ،من االتفاقية الدولية 13–11سندًا للمواد 

 91اءلة بها.لها تفعيل آلية المس اللجنة أن فلسطين هي دولة طرف في هذه االتفاقية ويحق  
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 13/12/2019، معةجال

  نوات ونروا لمدة ثالث ساألالعامة لألمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة  الجمعيةجددت
يم المساعدة إلى الالجئين أخرى. فقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار "تقد

 هما 2ر، ومعارضة الصالح القر لة دو  170مديد والية األونروا، بأغلبية الفلسطينيين"، وهو قرار ت
 92دول عن التصويت. 9 والواليات المتحدة، وامتناع "إسرائيل"
  المحافظين واالتحاديينبفوز حزب  "إسرائيل"رحبت Conservative and Unionist Party ني، بريطالا

برئاسة  رت عن فرحها لخسارة حزب العمالرئاسة بوريس جونسون، في االنتخابات البرلمانية، وعب  ب
وكتب  والتعبير عن مواقف مؤيدة للفلسطينيين. "،ئيلإسراـ"لكوربن ، بسبب انتقادات كوربن جيرمي

جونسون بوريس صديقي رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، في تويتر: "أرسل التهاني إلى 
 الخارجيةوزير وقال  ة بيننا".على فوزه التاريخي. وهذا يوم عظيم للشعب البريطاني والصداق

 أبداً  . ولم تجرِ فقط. هذا انتصار أخالقي أوالً  سياسياً  ليس فوزاً ي، يسرائيل كاتس، إن "هذا اإلسرائيل
 93."مرةهذه الا حدث في بريطانيا معركة سياسية خيمت فوقها معاداة السامية مثلم

  ن ربع مليون رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إ ،قال النائب الفلسطيني جمال الخضري
من طاقتها اإلنتاجية، بسبب  %20 العمل في قطاع غزة، فيما تعمل المصانع بـعن مل ُمعطل اع

وأكد  صلة.او التصدير واالعتداءات المتوتقييد حركة االستيراد و  ،الحصار اإلسرائيلي واإلغالق
من  %80ة على التوالي، أوقف قراب 13الـ ، أن الحصار الممتد للعام له في تصريح ،الخضري 

 94بحكم المغلقة. د  عت االقتصادية عن العمل، حيث تُ آشالمن
  قراطي في حركة فتح الفلسطينية، و مالداخلية التركية مسؤول تيار اإلصالح الديوزارة أدرجت

وضاعفت المكافأة المرصودة لمن  ،لإلرهابيين المطلوبين "لحمراءالقائمة ا"محمد دحالن على 
 95.مليون دوالر 7.1نحو ى إل هقاء القبض عليلومات تقود إلى إليدلي بمع

 14/12/2019السبت، 

 ين في صفوفه، الذي يتلقون العالج الل عن عدد كبير من المعاقكشف تقرير أصدره جيش االحت
خالل الحروب التي  صيبواأأقيم لهؤالء المصابين، الذين  في قسم التأهيل، وذلك خالل تكريم

لديها  دفاعوذكرت هيئة البث اإلسرائيلية أن وزارة ال .يةالدول العربالعديد من  ضد   "إسرائيل"تها شن  
 يجنديًا يعان 590ومن بين هؤالء المصابين  الحروب.تلك ، أصيبوا خالل اً معاق 57,277 حالياً 

حو نو  .2014غزة صيف حرب ابًا في مص 817 ،ومن بين العدد الكلي .من حالة إعاقة كاملة
م كمرضى يعانون من الصدمة النفسية، بينهم راف بهتاالع اقين تم  من هؤالء الجنود المع 000,5
 2014.96 في عدوانجنديًا شارك  588
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 32الـ ا قال القيادي في حماس أسامة المزيني، خالل احتفال مركزي عقدته الحركة بذكرى انطالقته 
داخلية. الشمل الفلسطيني وا عادة اللحمة ال وسط مدينة غزة، إن حماس حريصة على ضرورة لم  

ل انتخابات شاملة، ونحن في جاهزون لالحتكام للشارع الفلسطيني من خال"ي: المزين وأضاف
 97."حماس انتهينا من تشكيل اللجنة التحضيرية لالنتخابات وسنخوضها من أجل شعبنا

  فلسطيني الالجئ ال شعبالفي لبنان أنها ستباشر بحملة  إغاثية  إلسناد ودعم كة حماس أعلنت حر
 شعبالها تأتي انطالقًا من تحملها لمسؤولياتها تجاه أن حملت لها،يان ب يف ،أكدتو نان. في لب

 98األوضاع المعيشية واالقتصادية الصعبة التي تقع على كاهلهم. ، ووقوفًا معه في ظل  الفلسطيني
 في تصريحات نقلها موقع يديعوت أحرونوت: "في  ،جدعون ساعر القيادي في حزب الليكودل قا

هذا ليس  ؛إلى اتفاق، لكن يجب أن أخبركم اً طريق الدولتين يظل   حل  قولون إن يالعالم  أنحاءجميع 
، إنه وهٌم، وينقل من فشل إلى فشل منذ اً ليس حاًل حق يساعد أي شخص، ألن هذا الحل   اً موقف

ض مع الدولتين عن طريق التفاو  أن نتنياهو شارك في "وهم حل   راعس ذكرو  ".اً عام 81كثر من أ
 99ينيين لم يجلسوا بجدية خالل المفاوضات".كن الفلسطلطينيين، الفلس

  افتتحت بلدية الكرم بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، أكبر معلم خاص بالقضية الفلسطينية في
تجسد ت في إحداها جدارياساحات عامة، ثالث عبارة عن وهو مي، السالعالمين العربي واإل

لتاريخي في القدس المحتلة، وحملت الساحة باب المغاربة الية فيها تجسيد النضال الفلسطيني، والثان
 100وذلك للتعبير عن تضامنها مع القضية الفلسطينية. ؛الثالثة اسم المهندس التونسي محمد الزواري 

 15/12/2019األحد، 

 وقال  إسرائيلي كبير من األجواء التي يفرضها المتطرفون اليهود المستوطنون، حذ ر مسؤول أمني
نفذ  [2018] خالل العام الماضي"لصحيفة هآرتس العبرية، إنه  ول، في تصريحاتؤ هذا المس

نه منذ بداية العالغربية المحتلة، و  فلسطينيين في الضفة اعتداء ضد   378المتطرفون اليهود  ام ا 
 101."فلسطينيين اعتداء ضد   256فذ اإلرهابيون اليهود ن [2019] الحالي

 من كبار المسؤولين في وزارة العدل اإلسرائيلية توجهوا  اً دأحرونوت أن وف ذكرت صحيفة يديعوت
الثامن للدول األطراف في اتفاقية األمم  ركة في "المؤتمرالمتحدة، للمشا العربيةإلى اإلمارات 
 102ي أبو ظبي.حة الفساد"، فالمتحدة لمكاف

   20.7موجبها بمبلغ بتبرع دولة قطر ووكالة األونروا اتفاقية في الدوحة، ت للتنميةع صندوق قطر وق 
طينيين المتضررين من النزاع في األساسية للفلس بل وصول الخدماتحماية سُ بهدف مليون دوالر، 

 40إلى  2019 سنةألونروا خالل يصل إجمالي الدعم المقدم من قبل الصندوق لذلك وب .ةسوري
 103مليون دوالر.
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 16/12/2019اإلثنين، 

 " م به "إسرائيل" منذ عامين، شروع السري الذي تقو ن المعيوم" العبرية لاسرائيل إكشفت صحيفة
يران. وذكرت الصحيفة أن "إسرائيل" بدأت منذ عامين، لتعويض أم وال اليهود بالدول العربية وا 

العربية، لدفع تعويضات عن أموال وممتلكات اليهود الذين هاجروا  بالتفاوض مع بعض الدول
ركها اليهود في ذه األموال والممتلكات التي تقيمة ه قدرت "إسرائيل"صحيفة إن المنها. وقالت 

 104مليار دوالر، وستطالب بتعويضها. 150 ـب بيةالدول العر 

  قضية إجراء االنتخابات تصويتًا نة، أن أبو رديأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل
قال ماجد و  دون ذلك.خابات تال انلتفاوض، و اومة أو االقدس غير قابلة للمسشرقي وترشحًا داخل 

موعد تحديد المرسوم الرئاسي بشأن "أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن  ،الفتياني
ارس على إسرائيل لتنظيم التي تملدولية االنتخابات الفلسطينية في انتظار نتائج الضغوط ا

 105."االنتخابات في القدس المحتلة

 ن اليهود إلى كيان االحتالل اإلسرائيلي، المهاجري دفي أعدا اً كبير  اً ارتفاع 2019سنة  تشهد
ألف  27أن  دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيليةذكرت . و 2018سنة مقارنة ب %20بارتفاع بنسبة 

. وذكرت اإلحصائيات أن عدد المهاجرين 2019أكتوبر تشرين األول/  مهاجر وصلوا الكيان حتى
 106.ماليين 3.3 بلغ 1948 سنةللكيان منذ 

  مليون  35حو نمليون شيكل ) 100لحة بقيمة على صفقة تقوم بموجبها ببيع أس "إسرائيل"عت ق  و 
بين الطرفين.  عد األول من نوعهدوالر(، لحكومة الجبل األسود )مونتينيغرو(، في اتفاق أمني يُ 

ها يالتحكم ف م  يت لحةبيع أستشمل الصفقة  نيوم" أالسرائيل إالموقع اإللكتروني لصحيفة " ذكرو 
 ، لصالحباللغة العبرية معرخوت" طلبيإ"أو  Elbit Systems أنظمة إلبيط عن ُبعد، من إنتاج شركة

 107القوات البرية التابعة لجيش الجبل األسود.

 169.108 فلسطينية، الواقعة في منطقة النقب، للمرةرائيلي قرية العراقيب الهدمت قوات االحتالل اإلس
 

  غزة مؤشرات صادمة النعدام نمو اقتصاد القطاع بفعل ع اقطعمال في األ رجالنشرت جمعية
نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي "الحصار اإلسرائيلي. وصرح رئيس الجمعية علي  الحايك: 

ت هو صفر، فلدينا شيكات مرتجعة بنحو لنشاطافي غالبية ا فمعدل النمو ،2019مزر في عام 
. وأضاف أن "الفلسطيني طاع المصرفيقي تاريخ الوى فمست مليار دوالر، وهو أعلى 1.158

القطاع الخاص في غزة شهد انهيارًا هو األكبر منذ أعوام، حيث انخفضت قدرته التشغيلية ألكثر 
 2006.109 سنة سرائيليالحصار اإل قبل بداية %80، مقارنة بأكثر من %15من 
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   از الطبيعي من الغ يرالخاصة بتصد على التصاريحسرائيلي يوفال شتاينتز وزير الطاقة اإلع وق
إلى مصر. وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن وزارة الطاقة أعلنت عن منح جميع  "إسرائيل"

نهاء اإلجراءات القانوني  110ي.الغاز الطبيع ة، لبدء تصديرالتراخيص الالزمة، وا 
 اسة يلس "إسرائيل"ة نة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في األمم المتحدة بممارسأقرت لج

الشعب الفلسطيني على جانبي الخط األخضر.  ضد   ،الفصل العنصري ، Apartheidاألبرتهايد 
اسات التي تمارسها عادة النظر في العديد من القوانين والسيإلى إ  "إسرائيل"ودعت اللجنة األممية 

 صري، وأعربت عنالفلسطينيين على جانبي الخط األخضر، وال سيما قانون القومية العن ضد  
التفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري من خالل العديد من  "إسرائيل" قلقها من مخالفة

 111القوانين والممارسات.
 17/12/2019الثالثاء، 

 في صراع األدمغة بين المقاومة  اً تعقيدت األمنية األكثر دى العملياتفاصيل إح كشفت كتائب القسام
جاء ذلك  .2018و 2016 سنتيوالتي دارت بين  ،اإلسرائيلي ابرات االحتاللالفلسطينية وأجهزة مخ
وتضمن تسجيالت ومشاهد حول إدارة  ،الميادين الفضائية عبر قناة بث   ،في فيلم بعنوان "سراب"

ج )عميل مزدوج(. ويظهر الفيلم كيف نجح الطاقم األمني قسام لمصدر مزدو أمني بكتائب ال طاقم
 اإلسرائيليةالشاباك والتمكن من تضليل ضباط جهاز  ،ة طويلةيمصدر لفترة زمنللمقاومة بإدارة ال

حباطها. ،مان(واالستخبارات العسكرية بالجيش )أ  112وكشف نوايا ومخططات االحتالل وا 
 ي معدل رفض منح اإلسرائيليين العبرية أن  هناك زيادة ف ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت

ية. وبحسب الصحيفة، فإن البيانات ريكماأل يات المتحدةأراضي الوالدخول تأشيرات من أجل 
، %5.33ث بلغت النسبة بذلك، حي اً ملحوظ اً ارتفاع تشهد 2019 سنةذلك تظهر أن الخاصة ب

 113فيها حجم رفض اإلسرائيليين.وهي السنة الخامسة على التوالي التي يزداد 
  فتح، إن  المركزية لحركةقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في اجتماع اللجنة

 114غزة والضفة الغربية.ع قطاالرئاسية والتشريعية يجب أن تجري في كل من القدس و بات االنتخا

   لل" من "مسلح حاول التس استهداف فلسطيني أعلن الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي أنه تم
ن ل، فإاسم جيش االحتاليريم. وبحسب الناطق بالحدود الجنوبية لقطاع غزة باتجاه كيبوتس ن

إطالق صاروخ باتجاهه ما  تالل "رصدت عبر الكاميرات األمنية تسلل المسلح، وتم  قوات االح
 115.، مما أدى إلى استشهادهأدى إلصابته بشكل مباشر"

 د قطاع غزة، في الوقت الذي مناطق القريبة من حدو أجرى جيش االحتالل مناورات عسكرية في ال
في تلك المناطق، العتراض الطائرات  يةظومة أمنلنشر من تعدادهكشف فيه الجيش عن اس
 116الصغيرة القادمة من غزة.
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  ية أنفقت العبرية أن الحكومة اإلسرائيلصحيفة ذا ماركر موقع  عنهاأظهرت بيانات كشف
، في 2019 ةسنالربع األول من خالل  ،دوالر( ماليين 110.3و )نح مليون شيكل 390

خالل  والقدس المحتلتين، فيما تجاوز ما كانت تنفقه سنوياً ة بية الغر ي الضفات المقامة فمستعمر ال
 117.مليون دوالر( 339.4)نحو مليار شيكل  1.2رئاسة نتنياهو للحكومة 

 مليون دوالر  175 للحصول على اً ي رفض، طلبمريكرس األجالكون ذكرت صحيفة هآرتس أن
118صفقة القرن"."د ترامب، لدعم لائيس دونرة الر تقدمت به إدا ،"صندوق التقدم الدبلوماسيإلنشاء "

 

 طاع غزة سطينية حيوية في كل من الضفة الغربية وققدمت ألمانيا دعمًا ماليًا لصالح مشاريع فل
، لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات التعليم، مليون دوالر( 84حو )ن مليون يورو 76بقيمة 

 119محلي.للحكم الع غزة، و في قطا المياهوالتدريب المهني، والصرف الصحي، وقطاع 
 قرير لها، "إسرائيل" ومحاكمها العسكرية، بقمع ، في تمنظمة هيومن رايتس ووتشهمت منظمة ات

من االنتقاد  في الضفة الغربية، كذريعة للحد   حريات عدة أجيال من أبناء الشعب الفلسطيني
يحارب النشاط  ،لفيسبوك ه جديداالشرعي لالحتالل اإلسرائيلي. كما يسلط التقرير الضوء على اتج

 120عي.فلسطيني على وسائل التواصل االجتماال
 جنود في األراضي المحتلة مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان -منظمة بتسيلم  تاتهم 

أي  أنهم لم يشكلوامن رغم بالفي استهداف األطفال الفلسطينيين،  باالستمراراالحتالل اإلسرائيلي 
إن استمرار استهداف األطفال  لها، في تقرير ،بتسيلم تم. وقالمتهود أو سالة الجناخطر على حي

ناد( التي يت بعها الجيش" وث ق المركز . و "ليس سوى مثال آخر على سياسة )اليد الخفيفة على الز 
زون شمال شهادات حية ألطفال كانوا قد تعرضوا لإلصابة المباشرة خالل مواجهات في مخيم الجل

 121.نحو شهر  قبلرام هللا
  في تقرير قدم أمام جلسة لمجلس األمن، أن عدد الوحدات االستيطانية  ،المتحدة األممأكدت هيئة

بلغ  2019سنة يها خالل تمت الموافقة عل التي ُقدمت خطط لبنائها في األراضي الفلسطينية، أو
 2016"منذ  تقرير:ل. وأوضح ا2017و 2016 سنتيفي كل من  6,800مقارنة بنحو  ،وحدة 10,000

وحدة استيطانية جديدة  22,000أو تمت المصادقة على مخططات إلقامة أكثر من  ،جرى التخطيط
 122وحدة. 000,8مناقصات إلقامة  في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس"، وصدرت

 18/12/2019األربعاء، 

 المالي لميزانية ي الدعم مريكألا كونجرسكشفت صحيفة هآرتس العبرية النقاب عن استئناف ال
مليون  150بعد أكثر من عام على تجميده. إذ وافق على دعم السلطة بمبلغ  ،السلطة الفلسطينية

. وأشارت الصحيفة إلى أن نصف المبلغ المذكور، 2020 سنةالخارجية ل لميزانيةادوالر ضمن 
ص لدعم مشاريع ني فسيخصف الثاصُمعد لدعم األجهزة األمنية بالضفة الغربية المحتلة، أما الن
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 ، يشمل مساعدة منظمات داعمة للتعايش بين اليهودالقدسشرقي و مدنية في مناطق الضفة 
 123مدنية أخرى لم تحددها.والفلسطينيين ومشاريع 

 تنظيم اإلسرائيليةأنه كشف، بمساعدة جيش االحتالل والشرطة  اإلسرائيليالشاباك ى جهاز ادع ،
هذا التنظيم  في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأنن نشطاء مؤلف م ،عسكري "واسع ومنظم"

صابة والدها وشقيقها. ،عن مقتل مستوطنة تي أسفر تتفجيرية في عين بوبين، ال نفذ عملية  وا 

هذا التنظيم نفذ عمليات إطالق نار وخطط لتنفيذ  فإن ،أجرى تحقيقاً وبعد أن اباك، وحسب الش
ينهم قياديين ، بناشطاً  50 نحوعتقل الشاباك وحقق مع ريبة. وا ة القر عمليات كبيرة أخرى في الفت

 124ضبط أسلحة كثيرة بحوزة الناشطين. في الجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وتم  
  كة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى وقف سياسة المماطلة دعت حركة حماس حر

لى عطاءات االحتالل مراهنة عوال ،تباالنتخابا والتسويف في إصدار المرسوم الخاص
إن مواقف  ،برهوم في بيان صحفي أصدره الناطق باسمها فوزي  ،اإلسرائيلي. وقالت الحركة

 125موضوع االنتخابات سلبية ومخيبة لآلمال. ك حركة فتح والرئيس عباس في التعاطي معوسلو 
  ية العسكرية ة الشماللقياداواسع النطاق في  ه أنهى تمريناً ش االحتالل إنجي بلسانقال الناطق

فرقتا الجليل، المسؤولتان عن  أنه قد شاركت في التمرين ، موضحاً ةوسوري لبنانمع  يحاكي حرباً 
إلى جانب األلوية اإلقليمية والكتائب  مع سورية(،جبهة لبنان والجوالن )المسؤولة عن الجبهة 

 126نطقة.مقوات حربية نظامية أخرى في ال باإلضافة إلى ،العاملة هناك
  مليوناً  90مليون دوالر إلى  167تراجع من  2019 سنةأن العجز المالي ل األونرواوكالة أعلنت .

مليون دوالر من  77ستلمت وأوضح الناطق الرسمي باسم الوكالة سامي مشعشع، أن األونروا ا
 127.ريكاً دولة وش 20من  أكثر

 19/12/2019الخميس، 

 بحضور عدد من وزرائه  ،متسبيه يريحوة مر مستعل تهزيار خالل  ،اً مجدد ،تعهد بنيامين نتنياهو
 ة واديبتطبيق السيادة على منطق ،ات بالضفة الغربية، وطالب متدينين يهودمستعمر وقادة ال

 128ي قال إنه غير محدود.أمريك بدعمك األردن بأكملها، وذل

  أحد  بقاء االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين هوإن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال
القمة اإلسالمية خالل كلمته في افتتاح  ،شدد الشيخ تميمأهم أسباب عدم االستقرار في المنطقة. و 

"أحد أهم مصادر عدم االستقرار في منطقتنا  على أن ،كوااللمبورفي العاصمة الماليزية المصغرة 
فلسطين، حيث  اولة إمالء إرادة االحتالل بالقوة فيهو تحييد الشرعية الدولية وتهميشها، ومح

تتواصل سياسات الضم واالستيطان بما في ذلك تهويد القدس، وهي السياسات التي تصفي 
 129الطابع العربي للمدينة، وتستفز مشاعر العرب والمسلمين في كل مكان".
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  في القمة اإلسالمية المصغرة خالل كلمته في افتتاح  ،ردوغانأطالب الرئيس التركي رجب طيب
وتهويد  ،إعادة النظر في أسلوب التعاطي مع االحتالل اإلسرائيليب ،كوااللمبورة العاصمة الماليزي

 130تبار للشعب الفلسطيني واستعادة كرامته.وا عادة االع ،القدس
  في القمة اإلسالمية المصغرة خالل كلمته في افتتاح  ،اإليراني حسن روحاني الرئيسأكد

وأي  ،ستبقى قضية رئيسية لألمة اإلسالمية أن قضية فلسطين ،كوااللمبورالعاصمة الماليزية 
 131.تجاهل لها سيكون انحرافاً 

  القمة اإلسالمية المصغرة  في حماسن مشاركة إفي ماليزيا مسلم عمران،  حماسحركة  ممثلقال
ة من المنبعث ،انعكاس النفتاح عالقاتها مع دول العالم اإلسالمي كوااللمبورفي العاصمة الماليزية 

أن وفد الحركة وأوضح عمران  الفلسطينية ومحوريتها في مثل هذه المؤتمرات.أهمية القضية 
سيستثمر فرصة المؤتمر الدولي في إيصال رسالة فلسطين والمقاومة الفلسطينية وقضية الشعب 

كوااللمبور، إلى  18/12/2019 فيوصل  اسحمقيادي من كان وفد و  الفلسطيني العادلة.
خليل الحية، ويضم  ،عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق للمشاركة في المؤتمر، ويرأسه 
 132سامي أبو زهري، وأسامة حمدان، وجمال عيسى.عزت الرشق، وحسام بدران، و 

 قراض ، رئيس مجلسالفلسطيني أعلن وزير الحكم المحلي ات المحلية الهيئ إدارة صندوق تطوير وا 
وذلك لدعم بلديات قطاع  ،2021–2020 لسنتيمليون دوالر  45مجدي الصالح، عن تخصيص 

مانحين الدوليين )االتحاد بتمويل من الحكومة الفلسطينية ومجموعة ال ،ل الصندوق خال من ،غزة
 133ا(.دهولنو الدنمارك، و بلجيكا، و سويسرا، و فرنسا، و ألمانيا، و البنك الدولي، و األوروبي، 

 ت مع قيادة حماس وفصائل المي، إن حركته توافقإلسأمين عام حركة الجهاد ا ،قال زياد النخالة
 134.ون رد  لن يمر بد أي عدوان ، وأنعلى أي عدوان بشكل موحد المقاومة بالرد  

   قوات االحتالل  تهاعلى حملة االعتقاالت التي شن   هددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالرد
مركزية العامة . وقال عضو اللجنة ال"بالفعل وليس القول"غربية ي صفوفها بالضفة اليلي فئاإلسرا

لجبهة ليس ا"قطاع غزة، إن في للجبهة، ومسؤول لجنة األسرى، عالم كعبي، في مؤتمر صحفي 
طائها صبغة لديها ما تقوله حول مزاعم االحتالل بالكشف عن خلية نفذت سلسلة عمليات، وا ع

 135."وادرهاقادتها وك لرد  على هذه الهجمة االحتاللية بحق  لديها ما ستفعله ل ولكن .دراماتيكية
  سنةخالل  إسرائيليين قتلوا في هجماتخمسة  العبرية، أن "يومالسرائيل "إذكر تقرير لصحيفة 

 اً انخفاض تسجل 2019 سنةحسب الصحيفة، فإن . وب2018خالل سنة قتلوا  13، مقارنًة بـ 2019
ن ذلك ال يعني اإلسرائيليين. مبينًة أ تلى العمليات، وكذلك في تنفيذ الهجمات ضد  عدد ق في اً كبير 

 136الضفة من التخطيط لهجمات كبيرة.انخفاض دوافع الفصائل الفلسطينية العاملة ب
  جيمي ماكغولدريك  لشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلةمنسق األمم المتحدة لأعلن

مليون منهم ُيصنفون بأنهم من  1.5ي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية؛ لسطينفمليون  2.4أن 
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 اإلنسانية". وأوضح، أن صندوق دعم األمم المتحدة بحاجة إلى المحتاجين إلى المساعدات "أشد  
ى أن إل النظر من أجل إيصال الدعم لهؤالء المحتاجين. ولفت مليون دوالر 350ما يقرب من 

 137التي يطالبون بها ستقدم لسكان غزة. ةمن المساعدات اإلنساني 75%
 ية يجب أال تكون مريكساندرز على أن السياسة األبيرني  األمريكية ةالمحتمل للرئاس شدد المرشح

ئيس الحكومة ر  ساندرز يدة للفلسطينيين أيضًا. ووصفسب، بل مؤ مؤيدة لـ"إسرائيل" فح
المحتمل للرئاسة  المرشح، Joe Biden اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بـ"العنصري". أما جو بايدن

الدولتين. واصفًا  جب أن تضغط على "إسرائيل"، للتحرك صوب حل  ين بالده إ، فقد قال األمريكية
 138".إلسرائيلية بالضفة الغربية بـ"الفضيحةات امستعمر سلوك نتنياهو بما يخص ال

 20/12/2019الجمعة، 

  فاتو بن سودة ة يدولالعامة للمحكمة الجنائية ال المدعيةأعلنتFatou Bensouda وبناء  ،"أنه
ة متوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائيوعي للمعلومات العلى تحليل مستقل وموض

قررت أن المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها بشأن الحالة في فلسطين، فقد 
الدائرة التمهيدية األولى تأكيد أنها تمتلك والية  نت م: "طلبقائلة جاهزة لفتح تحقيق". وتابعت

، وهذا ضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزةصها على كل من اللممارسة اختصا
المحكمة من أجل ممارسة اختصاصها  واليةرية من أجل تحديد االستنتاج هو ألغراض حص

 139القضائي ونطاق تطبيق ميثاق روما".

 كمة الجنائية الدولية يان رئيسة االدعاء في المحعلى ب بنيامين نتنياهو، رداً  "إسرائيل" يس وزراءقال رئ
إن المحكمة  الفلسطينية، في ارتكاب جرائم حرب في األراضي كامالً  ، إنها ستفتح تحقيقاً فاتو بن سودة

. "وللعدالة ق  حلنسبة لليوم أسود با"ن قرارها يسجل كـا  غير مختصة بالعمل في األراضي الفلسطينية، و 
ائية في هذه القضية. المحكمة الجنائية الدولية ليس للمحكمة والية قض" له: في بيان نتنياهو، وأضاف

 140."ن ال وجود لدولة فلسطينيةات سيادة. لكلها سلطة فقط لنظر االلتماسات التي تقدمها دول ذ
 تالل إلى رفع قضايا ء االحامحمود عباس الفلسطينيين المتضررين جر  ةنيالفلسطي السلطة دعا رئيس

 ...يوم عظيم ألننا حققنا فيه ما نريد"عباس: إنه  وقال ،لدوليةأمام المحكمة الجنائية ا "إسرائيل"على 
141."حكمة الجنائية الدولية تقبل القضايا التي سبق أن قدمناهان، ستبدأ ماكينة المبدءًا من اآل

 

  ت للسيطرة يزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي بينو تفاصيل خطة أعدها  "يومالسرائيل إ" صحيفةكشفت
تمنع  ية. وذكرت الصحيفة أن الخطة تتضمن بنوداً من الضفة الغرب ج الكاملة على المنطقة

 142لمنطقة المذكورة.ناء في االفلسطينيين من االستمرار بالب
  في مهاتير محمد يس الوزراء الماليزي رئموسى أبو مرزوق برئاسة  حماسالتقى وفد حركة

سناده  في دعمماليزيا بجهود  وأشاد أبو مرزوق  العاصمة الماليزية كوااللمبور. الشعب الفلسطيني وا 
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مله بأن تترجم قمة كوااللمبور لخطوات عملية تساند الشعب عن أ في مختلف المحطات، معرباً 
 مهاتير فيكما أثنى الوفد على كلمة  االحتالل اإلسرائيلي. الصمود ضد  الفلسطيني في معركة 

 143.غير آجل عاجالً  ائيليحفل افتتاح القمة، والتي دعا فيها إلى إنهاء االحتالل اإلسر 
 إن الشعب الفلسطيني يرفض  ،سحمارئيس المكتب السياسي السابق لحركة  ،قال خالد مشعل

وأكد  دي التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي.التنمية االقتصادية وفق مبادئ السالم االقتصا
 ،كوااللمبورزية في العاصمة الماليلقمة اإلسالمية المصغرة ا في فعالياتخالل مشاركته  ،مشعل

حركة حماس" أهمية بناء  بورقة عمل تحت عنوان "دور السياسة في التنمية في ضوء تجربة
 144اقتصاد وطني مستقل للشعوب التي تعيش تحت االحتالل.

 ودة عمن مسيرات ال ،االحتالل المشاركين في جمعة "الخليل عصية على التهويد" قواتت قمع
 145.فلسطينياً  اً مواطن 30ابة إص، مما تسبب باع غزةالسلمية على الحدود الشرقية لقط

 ممث ل االتحاد للقائم بأعمال مؤسسة أهلية فلسطينية قبل أيام، رسالة  135تسليم عن  اإلعالن
ح موقف المؤسسات الرافض لشروط تمويل جديدة من قبل  ،ن و ستوماس نيكلاألوروبي  توض 
 146على تمويل مشروط. ة بشطب البنود التي تنص  روبي، مطالبو االتحاد األ

  المدفوعة إلى وكالة األونروا. بعد أن  ارة الخارجية السويسرية تجميدها المؤقت للتمويالترفعت وز
 147ها وسط مزاعم بارتكاب أخطاء من طرف عدد من كوادر الوكالة األممية العليا.كانت علقت

 21/12/2019السبت، 

 حفية في ختام قمة كوااللمبور للدول صفي تصريحات مد رئيس وزراء ماليزيا، حأكد مهاتير م
يجب  إذ ؛خطوة التحقيق في جرائم االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين قد تأخر كثيراً  اإلسالمية، أن
واالستيطان غير الشرعي في  ،بتهمة اإلبادة ،"إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية بالفعل إحالة

148الشعب الفلسطيني. ة ضد  ر واالعتداءات المستم ،اضي الفلسطينيةر األ
 

 22/12/2019األحد، 

 حكومة اإلسرائيلية فرض السرية على مداوالتها بشأن الخطوات التي ستتخذها ضد  قررت ال 
مين نتنياهو، خالل إلسرائيلية بنياالحكومة ا رئيسوادعى . المحكمة الجنائية الدولية في الهاي

 ."م، تسير المحكمة في الهاي إلى الوراءمامته األسبوعي، أنه "فيما نسير إلى األاجتماع حكو 
في العيش في وطن  "إن ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بأن اليهود ليس لهم الحق   اهوقال نتنيو 

ديعوت أحرونوت قالت صحيفة يا، ومن جهته الشعب اليهودي هو معاداة للسامية خالصة".
المحكمة للمحاكمة أمام  معرضون ليين ائير القادة السياسيين والعسكريين اإلسر ن كباإالعبرية 

 بعد قرار المدعية العامة بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت بحق   ،لية في الهاينائية الدو جال
 149الفلسطينيين.
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 هوهدم الء الخان األحمر شرقي القدسخنه لم ولن يتم إإاالحتالل يسرائيل كاتس  خارجيةر قال وزي ،
 ،هاي. وأضاف كاتسالكمة جنائية أمام محكمة العدل الدولية في خشيًة من أن يؤدي إلى بدء محا

قابلة مع إذاعة كان العبرية: "لقد وصلنا إلى استنتاج مفاده أن الخان األحمر هو نقطة خالل م
 150رائيل".إس ة العامة بإجراء تحقيق ضد  يحساسة، يمكن أن تكون العامل الحاسم في قرار المدع

 ذين زاروا فلسطين خالل لعة إن عدد السياح اروال معاي الفلسطينية قالت وزيرة السياحة واآلثار
151سائح. ماليينثالثة  تجاوز 2019 سنة

 

  أقر المجلس الثوري لحركة فتح تشكيل لجنة من اللجنة المركزية والمجلسين الثوري واالستشاري، 
من سيمثلون فتح ابات العامة، من حيث وضع المعايير لخوالتحضير لالنت ،تنهاض الحركةمهمتها اس

أجل الوصول ع األطر والهيئات والقطاعات والكوادر الحركية من تواصل ملوا ،في انتخابات التشريعي
 152والمصادقة عليها من قبل المجلس الثوري. ،وتقديمها للمركزية إلقرارها ،لقائمة تمثل فتح

  يق قانون "القومية"وزارة التعليم اإلسرائيلية بدأت بتطبموقع صحيفة هآرتس العبرية أن ذكر. 
ية وزعت وثيقة خاصة للمدارس والمعلمين تنص ن وزارة التعليم اإلسرائيلإموقع هآرتس، ف وبحسب

أن  اً بينعلى تعليم الطالب في مرحلة البلوغ "اللغة العبرية" باعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة فقط، م
 153عربية مكانة خاصة.ينص عليه القانون بشأن منح اللغة ال الوثيقة ال تشير لما

  خالل "إسرائيل"ألف يهودي هاجروا إلى  255أن نحو  مركزية اإلسرائيليةلدائرة اإلحصاء اكشفت ،
 150هؤالء المهاجرين قدموا من إن  ،في مسودة تقريرها ،العقد المشرف على نهايته. وقالت الدائرة

ن متحدة و أوكرانيا وفرنسا والواليات الدولة، في مقدمتها روسيا و  ثيوبيا، وا  من  د  عتُ  2019 سنةا 
في هذه الحقبة. وتقدر الوكالة اليهودية " إسرائيل"في معدالت الهجرة إلى  ألكثر ارتفاعاً ا سنواتال

 154ألف مهاجر. 34و نتهي باستقدام نحتس 2019 سنةفي تقرير آخر بأن 
  م عن األرض ومقاومة االستيطان أن جرائ دفاعير نشره المكتب الوطني للأظهر تقر

 هجومًا، 256 ت، حيث سجل2019سنة خالل  ر حدةثاألكالفلسطينيين كانت  طنين بحق  المستو 
 اإلرهابية. Tag Mehir (price tag) Organization الثمن عدفنفذتها عصابات  50من بينها 

 دوالر( مليون  402)نحو  لكمليار شي 1.4ل رصدت وذكر التقرير أن حكومة االحتال
وهذا المبلغ أقل بنحو  ضمنها المقامة في هضبة الجوالن، ، ومن2018في سنة  اتمستعمر لل

 2017.155 سنةات في مستعمر لاميزانيات من  دوالر( مليون  67.5)نحو  لكمليون شي 235
  حول وضعالفلسطينية د وسلطة النقفلسطيني المركزي لإلحصاء ال لجهازلح مسأظهر أحدث 

الخارج  جوة بين استثمارات االقتصاد الفلسطيني فيلدين الخارجي، اتساع الفار الدولي وااالستثم
فقد بلغ إجمالي أرصدة أصول . يةفلسطينأراضي السلطة المن جهة، واالستثمارات الخارجية في 

وفي المقابل، بلغ إجمالي  ،دوالر اتمليار  7.42حو ناالقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 
 156دوالر. اتمليار  3.5حو نلمقيمين في فلسطين ثمارات غير ااست
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  زير خارجية اإلمارات عبد هللا بن زايد ، بنيامين نتنياهو، بتغريدة لو يسرائيلاإل وزراءالأشاد رئيس
الدول أمس تعبيرًا آخر عن تدفئة العالقات بين إسرائيل و على تويتر. وقال نتنياهو، "شاهدنا 

تحالف جديد في الشرق األوسط،  اإلماراتي عبد هللا بن زايد تحدث عن ية، وزير الخارجيةالعرب
 157.سرائيلي عربي"إوهو تحالف 

  حانوكاة"عيد التية في لندن تهنئة لليهود بمناسبة احتفالهم بما يسمى السفارة اإلمارا حسابنشر 
Hanukkah "(األنوار)  ل مرة ُتبرق بها العبرية السابعة، فإن هذه أو  لموقع القناة اً . ووفقالعبري

 158لتهنئة لليهود.بمثل هذه االسفارة اإلماراتية 
 23/12/2019اإلثنين، 

 سرائيل على طلبنا إجراء إننا ما زلنا ننتظر موافقة إ"ل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: قا
 وعليه فإن الرئيس ،طلبنا هذا من الواضح أن نتنياهو يتجاهل"، وأضاف: "القدس فياالنتخابات 

 159."شاور حول أنجع الطرق لمعالجة هذا األمردة لالجتماع للتعباس سوف يدعو القيا

 بنيامين نتنياهو  رئيس الوزراء اإلسرائيلي تريتشبتسالئيل سمو ، اإلسرائيلي وزير المواصالت طالب
إسرائيل في  ها ضد  ساعة من أجل سحب الدعوى التي قدمت 48إمهال السلطة الفلسطينية "بـ

 160."رها فوراً يجب العمل على انهيا ل الدولية في الهاي، فإذا لم تسحبها،كمة العدمح
 ية دعمها المالي ألجهزة مريكحماس فوزي برهوم إن استئناف اإلدارة األ اطق باسم حركةنقال ال

مكافأة على  ،ةتقدمها للسلطأمن السلطة في الضفة الغربية يأتي في إطار المنح والعطاءات التي 
بين السلطة  األمنيالستمرار التنسيق  اً ين، وتشجيعالحريات ومالحقة المقاومجهودها في قمع 

 161."صفقة القرن "، ولغض الطرف عن سياسة ترامب لتمرير تنفيذ بنود دو اإلسرائيليعوال

  ابعة الت ،وثيقة رسمية من هيئة السكان والهجرةقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنها حصلت على
 2012 ةسنمنذ  "إسرائيل"وصلوا إلى ألف مهاجر  180تفيد أن من بين  ،يليةسرائالداخلية اإل لوزارة

( مصنفين كيهود. وأوضحت الصحيفة أن %14)نحو  25,375على جنسيتها، هناك فقط  وحصلوا
اجروا ينتمون إلى ديانات أخرى غير اليهودية، ه أو ،من هؤالء المهاجرين "ال دينيين" %86نسبة 
 162أصول يهودية أو أزواج ليهود. م منألنه "إسرائيل"إلى 

  عن تعذيب ممنهج مارسه المحققون  نضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسامؤسسة الكشفت
فيها  ت، والتي قتل2019 س/ أغسطالمعتقلين على خلفية عملية بوبين في آب اإلسرائيليون بحق  

 ر فرنسيس،مؤسسة الضمير سح ةر وقالت مدي مستوطنة صهيونية وأصيب مستوطنان آخران.
الفائت  / أغسطسبآ 25اعتقلوا منذ  معتقالً  40ملفات ير تابعت الضم"إن  ،خالل مؤتمر صحفي

واع منهم تعرضوا ألن %95شاركة في هذه العملية، وتوصلت إلى وثائق تؤكد أن على خلفية الم
 163."دم عالقتهم بهذه التهمةتضح فيما بعد عامنهم  اً أن عددمن التعذيب كافة، بالرغم 
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   ما  "ليإسرائ" ذكس في فلسطين، المطران عطاهلل حنا،أساقفة سبسطية للروم األرثو  رئيسل حم
 ،قبل أيام. وقال حنا القدسشرقي برشها في محيط منزله  حصل معه بعد إصابته بمادة سامة تم  

امت برش المواد السامة المنظمة التي ق"بعد وصوله إلى عم ان لتلقي العالج، إن   "الغد"لـ
 اً مشير  ،"الحياةطوال  اولة اغتيال أو إبقائي مريضاً الذي جرى قد يكون مح"وأضاف: . "ليةإسرائي

 164."جهاز العصبيالمادة السامة لها تداعيات خطيرة خاصة على ال"إلى أن 

 قتصادياً األسوأ ا 2019 سنةأن  ،رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري  أكد 
مليون عامل ُمعطل عن ى أن ربع إل الخضري  لحصار اإلسرائيلي. وأشارلى قطاع غزة بسبب اع

(. لفقر )من النسب المرتفعة عالمياً من سكان القطاع يعيشون تحت خط ا %85 ةالعمل، وقراب
ية على أن الخسائر الشهر  اً دد، مشمن طاقتها اإلنتاجية %20 أن المصانع تعمل بـالخضري ن وبي  

وقطاع المقاوالت( والزراعي قطاع االقتصادي )الصناعي والتجاري ة وغير المباشرة للالمباشر 
 165.يون دوالر شهرياً مل 100 نحولتصل ل 2019 سنةمع نهاية  رارتفعت بشكل كبي

 24/12/2019الثالثاء، 

  ضم  ها لعد  أوقفت خططها التي كانت تُ  "إسرائيل"كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن 
عامة للمحكمة الجنائية الدولية الها، خشيًة من تحرك جديد للمدعية تمناطق وادي األردن لسياد

 166.ةبن سود فاتو
 وافقا  ته، نقاًل عن مصادر سياسي ة  رفيعة ، أن  بنيامين نتنياهو وحكوم13 نشرت القناة العبرية الـ

للتحصين  ،إضافية دوالر(مليون  1.43)نحو  شيكل ماليين 5ات غالف غزة مستعمر على منح 
 167غزة. اعلقذائف الصاروخية التي تنطلق من قطا ضد  

 ن أحزاب االئتالف الحاكم ونواب اليمين، على االقتراح جميع أحزاب المعارضة وقسم م اعترضت
بنيامين يقضي بانتخاب  الذيبه المرشح المنافس على رئاسة الليكود جدعون ساعر، و  الذي تقدم
 168للرئيس الحالي. ، خلفاً للدولة ثالث قضايا فساد كبرى، رئيساً المتهم ب نتنياهو،

 ( دوالرماليين  9.9نحو مليون شيكل ) 34.5مبلغ المالية للكنيست اإلسرائيلي على  اللجنةفقت وا
تحويل المنحة إلى الجهات المختصة  غربية وغور األردن. وسيتم  كمنحة أمنية لالستيطان في الضفة ال

 (الرمليون دو  1.58نحو ) شيكل ماليين 5.5وسيتم تخصيص  ،اتمستعمر لفي الإلنفاق على األمن 
 169ات الضفة واألغوار.مر مستعلصالح خدمات اإلسعافات األولية في 

  قية نشرها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق "حريات"، بأن سلطات أفادت معطيات حقو
من السفر عبر معبر  اً شخص 7,948، 2019حتى  2014 سنةمنذ االحتالل اإلسرائيلي منعت؛ 

 170نساء. هممن %9امة بين الضفة الغربية واألردن، الكر 
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  َفقيرة في قطاع  ةأسر ألف  75 غزة بصرف مساعدات نقدية لـمار رية إلعادة إعطَ بدأت اللجنة الق
 171ر لكل أسرة.دوال 001رية الشهرية، بواقع طَ غزة، ضمن المنحة القَ 

  رسمي " بشكلإسرائيل"تجدد تجارة األسلحة بين فرنسا والنقاب عن  معاريفكشفت صحيفة ،
ضه الجنرال شارل نقطاع، على إثر قرار الحظر الذي فر ن نصف قرن من االوذلك بعد أكثر م

وبحسب الصحيفة، فقد قررت فرنسا شراء ثمانية . 1967في حرب  Charles de Gaulle ديغول
اإلسرائيلية، والتي يمكنها  Robotem روبوتيم، تصن عها شركة ناقلة للجند Robotics روبوتات

 172.وجرحى وذخيرة والمعدات العسكرية نودجطن، من  800حمل ما يصل إلى 
 25/12/2019األربعاء، 

 في بيان تاله عضو المكتب السياسي للحركة صالح البردويل، أنه ال  ،أكدت حركة حماس
بإصدار  الفلسطينية مطالبة رئيس السلطةعن االحتالل،  اً مرغ القدسال بمشاركة نتخابات إا

يل، بأن حماس تفاجأت بإعالن البردو  هة االحتالل. ونو  دون انتظار موافق اً المرسوم الرئاسي فور 
 173.القدسعن تقديم طلب ألخذ اإلذن من االحتالل إلجراء االنتخابات في  عباس

 ينف ذ "لجنائية الدولية، في تغريدة على تويتر: للمحكمة ا ، المدعية العامةةدسو  قالت فاتو بن
ة من المهنية واالستقاللية والموضوعية في درجبأقصى  فلسطينيمكتبي مهامه المتعلقة بالوضع ال

 أي تلميح أو ادعاء عكس ذلك هو ببساطة". وتابعت: "توافق صارم مع نظام روما األساسي
لقد قمنا بإشراك السلطات والممثلين ": تغريداتها . ومضت في"من الصحةمضلل وال أساس له 

وضع فلسطين، وقد كانت هذه في األولي لتحقيق الفلسطينيين واإلسرائيليين طوال عملية ا
 174."المشاركة ذات مغزى وموضوعية وبناءة ومفيدة في تقييمي لمعايير نظام روما األساسي

  إنه توجد "فرصة" سلياهرت، خالل مؤتمر أفيف كوخافي إلسرائيليرئيس أركان الجيش اقال ،
تفعة، ماالت نشوب حرب مر أن احت أىنه ر غزة، لكللتوصل إلى تهدئة مع حماس في قطاع 

 175أن "الحرب هي المخرج األخير". من رغمبال
 مصلين  شاهرًا سكينًا ضد   ،نيسة القيامة بالبلدة القديمة من القدساقتحم مستوطن إسرائيلي ك

 176صفوفهم. ع فيهل ج مسيحيين، ما تسبب بحاالتوحجا

 فلسطينيي  نال ثماني عائالت مت أمرًا بالحجز على أمو ينيأصدر وزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي ب
ت نييبأو إسرائيليين. وأكد  "إسرائيل" ن بتنفيذ عمليات فلسطينية ضد  ، يوجد لها أسرى مدانو 1948

 177أسرى آخرين.ها الحجز على ممتلكات عائالت وسيعقب أن هذه هي الدفعة األولى فقط،
 على أن كل المؤشرات تدلل ة، فإن حسب تقرير صادر عن وزارة الشؤون االستراتيجية اإلسرائيليب

لم يعودوا قادرين  "إسرائيل"تعاظم لدرجة أن مؤيدي )بي دي أس( المقاطعة حركة وى أنشطة مست
 "إسرائيل" عن ية دفاعاً مريكالجامعات األوتنظيم أنشطة داخل حرم  ،معن ذاتهعلى التعبير 
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 (أسبي دي )فإن نشطاء يوم"، لاسرائيل إوسياساتها. وحسب التقرير، الذي اقتبست منه صحيفة "
 178بأنه "قاتل ألطفال فلسطين". "إسرائيل"رددون في وصم كل من يحاول الدفاع عن ال يت

  ان باتجاه عسقالن عندما ك خاً أطلق أحد التنظيمات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة صارو
لحملته  للمشاركة في المهرجان الختاميقد حضر  ن نتنياهورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامي

بل أن يصل إلى هدفه. لكن حراس نتنياهو الجو ق تفجير الصاروخ في ة الداخلية، وتم  االنتخابي
 ميرة كلها. وعندما أعلن عن تدإخالء القاع وتم   ،أنزلوه عن المنصة هاربين به إلى منطقة آمنة

فراح يهدد:  القاعة وهو غير قادر على إخفاء غضبه من هذا المشهد. الصاروخ، عاد نتنياهو إلى
)يقصد بهاء أبو العطا(. وعلى  يعد موجوداً بقة لم ص الذي أطلق الصاروخ في المرة الساالشخ"

 179."من أطلق الصاروخ هذه المرة أن يحزم أمتعته ويتهيأ للرحيل

 26/12/2019الخميس، 

  لياالحتالل اإلسرائيسلطات  ، إن(أوتشا) ب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةمكتقال 
أن عمليات  المكتب. وأوضح 2019 سنةفي الضفة الغربية المحتلة، خالل مبنى  617هدمت 

لى ،مواطناً  898الهدم أدت إلى تهجير  ، كانت تشكل شجرة وشتلة 2,500نحو ع ع أو قطاقتال وا 
ع خربة يك وتجم  ألف مواطن من بلدة بيت فور  14حمية طبيعية، وتخدم نحو من منطقة م جزءاً 

 180.ابلسمن ن عوي القريبينطانا الر 
   استمرار التصعيد على أهلنا في "ماس االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن لت حركة ححم

في تصريح  ،ومة فوزي برهم الحركالناطق باس . وقال"غزة، وقصف مواقع المقاومة واستهدافها
لى دوانه عحماقاته وعهذا التصعيد يأتي في سياق مواصلة االحتالل اإلسرائيلي "إن  ،صحفي

 181."وتصدير أزماته الداخلية لقطاع غزة شعبنا الفلسطيني،
  ونات ات والبالالحوام تطوير سالح إسرائيلي جديد لتحييد العبرية أنه تم   12ذكر موقع قناة

ليه الذي يطلق ع ،قة التي تطلق من غزة. وبحسب الموقع، فإن النظاموالطائرات الورقية الحار 
ولديه القدرة على تعطيل  ،مل من خالل أشعة الليزرسيع ،Light Blade اليت بالداسم 

حراق البالونات والطائرات الورقية.  182الحوامات، وا 
  2020بداية سنة  تعليق مسيرات العودة من لحصارهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر اعلنت الأ 

احتاجت وكل ما  ،ت شهرياً ي، تنظيم المسيراخالل مؤتمر صحف ،قررت الهيئةو  .30/3/2020حتى 
يوم  تزامنًا مع إحياء، 30/3/2020للتواجد الجماهيري، وفي المناسبات الوطنية البارزة اعتبارًا من 

الجديد يعكس مسؤولية  ت العودة، مؤكدًة أن البرنامجرض، والذكرى الثانية النطالق مسيرااأل
 183بجميع أعضائها.والمسؤول للهيئة كد على الدور القيادي الجريء وطنية، ويؤ 
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 أسيرة في  41تواصل اعتقال  سرائيليالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن سلطات االحتالل اإلق
 صحفي، أن من في بيان ،الهيئة معتقل الدامون، بظروف إنسانية واعتقالية صعبة. وأوضحت

 184أسيرة أم. 17و ،قاصرواحدة وأسيرة ، قيد االعتقال اإلداري  4بين األسيرات 
 27/12/2019معة، الج

 نتائج االنتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين ظهرت أ
صل دعون ساعر. وحجبير عن منافسه وبفارق ك ،از بأغلبية أصوات أعضاء الحزبنتنياهو ف

 .%49.45وبلغت نسبة التصويت  ،%27.5من األصوات، وساعر على  %72.5نتنياهو على 
أواًل، سنحدد " نقاط تشمل: ، ووضع خطة من ست  "من اإلنجازات التاريخية مزيد"بـعد نتنياهو و و 

دتنا في غور األردن وشمال عتراف بسياسندفع الواليات المتحدة إلى اال ؛ ثانيًا،حدودنا نهائياً 
ميع ، سنضغط من أجل اعتراف الواليات المتحدة بتوسيع سيادتنا على جاً حر الميت؛ ثالثالب

سوف ندفع " ". وفي النقطة الرابعة، قال نتنياهو:السامرة، كلها ودون استثناءودا و يهالبلدات في 
ة التصرف اإلسرائيلية؛ فظ على حريتاريخي مع الواليات المتحدة يحا من أجل تحالف دفاعي

لتي ، الضغط من أجل التطبيع واالتفاقيات ا، وقف إيران وحلفائها بشكل حاسم؛ وسادساً اً خامس
 185."سالم مع الدول العربيةاقات تفستؤدي إلى ا

 " نفتالي بينيت، أوعز بدراسة تسجيل  دفاعيوم" العبرية، إن وزير الالرائيل سإقالت صحيفة
مما تسمى  لية، بدالً إلسرائيالقضاء انفة ج في سجل األراضي بوزارة األراضي في المناطق المص

عني بسط سيادة هذه الخطة ت" نيت قوله إنيسان ببـ"اإلدارة المدنية". ونقلت الصحيفة على ل
ال يوجد ما يدعو سكان يهودا والسامرة )يقصد المستوطنين( ألن ": ائالً ق . وأضاف"إجرائية

 186."ولةت من الدهم، يجب أن يتلقوا ذات الخدمايواصلوا الخضوع للتمييز بحق
  ت العودة ثالثة تعليق مسيرا ي غزةبقرار الهيئة الوطني ة العليا لمسيرات العودة ف "إسرائيل"رحبت

توع ،شهور مؤشرًا على أن قادة حركة حماس جادون في إعالنهم االستعداد للتوصل إلى "ه د 
ت إعطاء الضوء ينينفتالي برائيلي الدفاع اإلسوزير وقرر . "اتفاق على تهدئة طويلة األمد

خول اع، والسماح بدلقطاألخضر للجيش أن يقدم تسهيالت كبيرة على حياة الفلسطينيين في ا
 1948.187األراضي الفلسطينية المحتلة سنة فلسطيني من قطاع غزة إلى ألف عامل  15–10

 صغيرة أطلقت عليها اسم وامة تكتيكية حتالل حطورت وحدة البحث والتطوير في جيش اال
ة صغير  رية، فإن الحديث يدور عن حوامةلصحيفة "إسرائيل اليوم" العب . ووفقاً Skylord ردسكايلو 

األمن وفي مهام  ،ملها جنود جيش االحتالل في ميدان المعركة في أوقات الحروبللغاية سيح
 188االعتيادية. الجاري 
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  ختناق، االدني المغلف بالمطاط، وآخرون ببالرصاص الحي والمع فلسطينياً  مواطناً  40أصيب
 189ع غزة.في قطا العودة رائيلي للمشاركين بمسيراتجراء قمع قوات االحتالل اإلس

 ام االستعمار اإلسرائيلي يتعاون مع إدارة ترامب ن نظإ( بي دي أسالمقاطعة ) قالت حركة
 ،مسبوق  ي بشكل  غيرين لحقوق الشعب الفلسطينوالمعاديت ،وحكومة بوريس جونسون العنصريتين

وكل  من يعمل من أجل  ،ونشطائها (بي دي أسترمي لقمع حركة مقاطعة ) ،ائسة  في حرب  ي
، قالت 2019 سنةلتي حققتها الحركة في جازات ااإلن عني. وفي بيان لة للشعب الفلسطينالعدا

ة، ة العربياديي من قبل األنظمة االستبدللتطبيع الرسم اً تفاقم 2019شهدنا في العام "الحركة: 
 190".والصهيوني يمريكط طات وسياسات اليمين المتطر ف األوالتي ترضخ لمخ

 28/12/2019السبت، 

  اء عملية طعن وقعت في معبد يهودي، داخل منزل حاخام، جر اص، من أشخخمسة أصيب
 كنت. وتمالعبري  (نواراأل)"عيد الحانوكاة" بما يسمى  احتفالهم ، خالليةمريكاألبوالية نيويورك 

 191ه فيه بتنفيذ الهجوم.السلطات من اعتقال المشتب
  ًقف التنسيق األمني لطة الفلسطينية بو طالب فيه الس، تمياً رس إعالمياً  أصدرت حركة حماس بيانا

طالق يد الشعب في الد سناده بكل األشكال للتصديمع االحتالل، وا  لسياسات  فاع عن أرضه، وا 
 192التهويد.

  نوبل إنيرجياتها لشركتي في الحكومة اإلسرائيلية تعليمأصدرت وزارة حماية البيئة Noble 

Energy كيديلمجموعة ية و ريكماأل Delek Group ليفياثانبتشغيل حقل  ، بالبدءسرائيليةاإل 
gas fieldLeviathan   31/21/2019.193للغاز الطبيعي، ابتداء من 

 29/12/2019األحد، 

  ابة لمقترح استج— (ينتكاب)لشؤون السياسية واألمنية ل المصغراإلسرائيلي الوزاري المجلس صادق
ر( من أموال المليون دو  43.3حو نمليون شيكل ) 150على اقتطاع  —تينينفتالي ب دفاعوزير ال

في سجون  ولألسرى ة "المقاصة"، بحجة دفعها كرواتب ألسر الشهداء العوائد الضريبية الفلسطيني
 194االحتالل من قبل الحكومة الفلسطينية.

 في كلمته في مستهل أعمال الدورة العادية الثالثة  ،حمود عباسالسلطة الفلسطينية مد رئيس جد
أكيد على أنه "لن نجري انتخابات دون أن تكون الت ،هللا لحركة فتح، في راملس االستشاري للمج

 195القدس داخل هذه االنتخابات، أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية".
 ن ضبطها خلية متورطة في اغتيال الشهيد غزة، ع عقطا لداخلية واألمن الوطني فيأعلنت وزارة ا

أنهم ضباط في جهاز  ،التحقيق مع أفراد الخليةخالل  ،نه تبي نإ ء أبو العطا. وقالت الداخليةبها
تكليفهم بمهمة رصد ومتابعة  هللا، وقد تم   في رام المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية
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ابرات شعبان عبد هللا الغرباوي، مدير جهاز المخ ل العميديد أبو العطا بشكل رسمي من قبالشه
ن ينقل المعلومات المتعلقة بالشهيد أبو العطا مباشرة لجنوبية، والذي كاالعامة في المحافظات ا

 196ي.ألجهزة مخابرات االحتالل اإلسرائيل
 ة مع وزيرة راء الطاققيع اتفاقية تمديد شظافر ملحم عن تو  طينيةالفلس أعلن رئيس سلطة الطاقة

 197عم ان. الطاقة والثروة المعدنية األردنية هالة زواتي، في العاصمة األردنية

 أهداف  طينية ضد  لموجة العمليات الفلس اً استمرار  تشهد 2019 سنةيات إسرائيلية إن قالت معط
تنفيذ  تشهد 2019 سنةرت أن ية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني. وذكإسرائيلية في الضفة الغرب

العشرات، يب ين( وأصمستوطن 3ن ويإسرائيليين )جندي 5تل فيها قُ  ،قطاعالعملية في الضفة و  22
 198ها.لمئات من عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة، والحجارة وغير اصابة إلإضافة 

  الف العمال في وتسريح آ ،مصنعاً  520أكد االتحاد العام للصناعات الفلسطينية إغالق أكثر من
 بطالة والمشاكل االجتماعية واإلنسانية.نسبة ال، مما أدى إلى زيادة 2019 سنةقطاع غزة خالل 

في تصريح صحفي، إلى أنه كان  ،لصناعاتعضو مجلس إدارة اتحاد ا ،شار محمد المنسيوأ
مل ألف عامل، فيما اآلن يع 35ي قطاع صناعة المالبس والنسيج في غزة ما يزيد عن يعمل ف

199عامل فقط. آالف 4-3فيه 
 

  شروع فتح إلى ملها في غزة ورام هللا، باإلضافة  فخرياً  ن قنصالً ماليزيا أنها ستعي   نت دولةعلأ
اإلعالن عنه مسبقًا. وقال وزير الخارجية  لذي تم  وا ،رتها المعتمدة لدى فلسطين في األردنسفا

ردن األعين علينا الحصول على موافقة "يت :Saifuddin Abdullah هللا الماليزي سيف الدين عبد
؛ حها في رام هللان نفتإلى أنه "من المستحيل أالنظر أن فتح سفارة أخرى في أراضيها"، الفتًا بش

 200وال نريد ذلك". ،ئيلألننا سوف نتعامل بال خيار مع إسرا
 30/12/2019اإلثنين، 

 ية في إسماعيل هن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، إن جولةلها في بيان ،ركة فتحقالت ح
عصر"، وتكريس مشروع دويلة غزة، ومبدأ تسويق دور حماس في "صفقة ال"بهدف  الخارج جاءت

كافة األطراف اإلقليمية والدولية من مغبة ". كما حذرت "ئي عن فلسطين وشعبناال النهااالنفص
اريع عليه والمش اطي مع هنية ألنه ال يمثل شعبنا الفلسطيني، إنما يمثل من يتآمرل والتعالتعام

 201."فية القضية الفلسطينيةالتآمرية لتص

 في تصريح  ،الت الحركةيوني. وقنفت حركة حماس عقد أي محادثات هدنة مع االحتالل الصه
ن العدو الصهيوني لم يلتزم بكامل استحقازالت قائمةما لحصار والعقوبات ي، إن اصحف قات ، وا 

 202.اً سابق التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري 
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 إن العائلة تلقت توضيحات رسمية أن مسودة  هدار جولدنسير في غزة قال شقيق الجندي األ
مع حركة حماس في غزة بوساطة مصر، ال تشمل استعادة شقيقه. مد األ طويلةالتفاق تهدئة 

نتنياهو سبق والتزم ولدن، قالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة إن جب بيان صادر عن عائلة وحس
واتهمت  صي بأال تكون هناك تسوية دون استعادة الجنديين.لى المستويين الجماهيري والشخع

 203دوء مزيف.بل همقالقيم العائلة نتنياهو ببيع ا
  واتهمه دور ليبرمان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهوجاإلسرائيلي السابق أفي الدفاعهاجم وزير ،

"إن وعود مقطع فيديو نشره على تويتر:  بالفشل في إسقاط حكم حماس. وقال ليبرمان، في
 204".جهة حماسنستطع حتى اآلن موا ولم ،شلت بالفءنتنياهو بإسقاط حكم حماس في غزة با

 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا باحات  31مدير المسجد األقصى المبارك عمر الكسواني أن  ذكر
االحتالل والقوات الخاصة، ة واسعة من شرطة تحت حماية أمني ،2019 سنةالمسجد منذ بداية 

من  ى أكثرأن سلطات االحتالل أغلقت المسجد األقص الكسواني نحام. وبي  ت االقتة فتراطيل
 205ألسباب واهية. 2019مرات خالل  ثالث

 أن جمعيات استيطانية أقامت  ،في تفاصيل نشرها عبر فيسبوك ،أفاد الباحث فخري أبو دياب
 206ين الفوقا بسلوان.في منطقة الع 2م 390,1 بمساحةمتحفًا "توراتيًا" من ثالثة طوابق 

 األسرى والمعتقلين  ، إن عددقائق أصدرتهاقالت مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان؛ ضمن ورقة ح
أسيرة،  40منهم  ،آالف 5 نحوحت ى تاريخ إعداد الورقة، بلغ  ،الفلسطينيين في سجون االحتالل

. 450اريين إلى نحو اإلدبينما وصل عدد المعتقلين طفل،  200 نحولمعتقلين األطفال غ عدد اوبل
ركة الوطنية األسيرة هداء الحارتفع عدد ش قتل االحتالل خمسة أسرى، وبذلك 2019 سنةوخالل 

 2019. ووصل عدد أوامر االعتقال اإلداري التي صدرت خالل 1967 سنةمنذ  اً شهيد 222إلى 

حتالل، مرضى في سجون االدد األسرى النساء. ووصل ع 4أطفال، و 4 بينهممن ، 1,035 إلى
 700.207إلى أكثر من 

 280إن قطاع غزة بحاجة إلى الخضري  قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال 
سرائيليها االحمليون دوالر إلعمار منازل دمر  ا موم ،بن حتى اآلنولم تُ  2014عدوان في  تالل اإل 

 208.الحقةاعتداءات دم ر في 

  عين من المحكمة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية أن مد   لصحيفةية حكمة الجنائية الدولممثلو المأكد
عند إعداد قضيتهم للتحقيق في  فلسطين،اس والجبهة الشعبية لتحرير حركة حم التقوا بممثلين عن

 209لضفة الغربية.جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة وا
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 31/12/2019الثاء، الث

  ن محاوالت تصفية القضية الوطنية الفلسطينية عبر المجلس االستشاري لحركة فتح أأكد
طة ترامب"، توجب مواصلة العمل إلسقاطها ورفضها تها "خممقدالمشاريع والخطط المقترحة وفي 

خطوات  ه،في البيان الختامي الصادر عن ،لها. ورفض المجلس وعدم اإلقرار بشرعية أي أثر  
 المشاريع ذات الصلة التي تستهدف حق  "ة، وكل "، والدولة ذات الحدود المؤقتتأسيس "دويلة غزة

 210."مةيلعظشعبنا الثابت ونضاالته الطويلة وا

  ب التوصل إلى اتفاق عن قر تساحي هنغبي  اإلقليمي في الحكومة اإلسرائيليةوزير التعاون أعلن
فقة تبادل أسرى، وقال إن هذه وحركة حماس، يشمل ص "إسرائيل"بين  "طويل األمد"تهدئة شامل و

 صرارهناك بعض العقبات تتعلق بإ". وذكر هنغبي أن "ىوقت مض التسوية باتت أقرب من أي"
حرري صفقة جنود اإلسرائيليين األسرى، قبل االتفاق على إطالق محماس على عدم فتح ملف ال

 211."لى المستوياتالذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، لكن المسألة قيد البحث وعلى أع ،شاليط

 مواطنًا  1,132تقديم دعوى جماعية، بمشاركة  "إسرائيل"ينية متطرفة في مركات ينظمت ح
، ومقره في األردن، تطالبه "نك العربيالب" دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس ضد  ًا، ليإسرائي

إرهابية نفذت  عمليات"مليارات دوالر(، عن  5.76ل )نحو كمليار شي 20بدفع تعويضات بمقدار 
 212، بحسب ادعائها."ويشتبه بتمويلها من قبل البنك ،ئيليينإسرا ضد  

  2019الفلسطينيين في سنة عدد الشهداء داء في فلسطين بأن الشهأفاد التجمع الوطني لألسرى و 
منهم من محافظات غزة. وقال األمين العام للتجمع محمد صبيحات إن  %74شخصًا،  149بلغ 

 السنة، مقارنة مع %5تقريبًا، وبزيادة بلغت  %23بنسبة طفاًل ) 33بلغ  طفالاألعدد الضحايا 
الخمسة األخيرة، أي منذ سنة  السنواتقضوا خالل  لذين(. وأضاف أن عدد الضحايا اةالماضي
 213أشخاص. 807، بلغ 2015
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