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ت�سرين الثاين/ نوفمرب 2018

اخلمي�س، 2018/11/1

�لعالقة بينهما وتر�صيخها، و��صتمر�ر  �الإ�صالمي وحما�ص على عمق  �أكدت حركتا �جلهاد   •
�لتن�صيق و�لعمل �مل�صرتك، و�لتكامل يف كل �مل�صتويات و�مليادين �صيا�صياً وع�صكرياً. و�صددتا، 

�إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلما�ص  خالل لقاء جمع قياد�ت �حلركتني مبكتب رئي�ص �ملكتب 

�لتي  �مل�صرتكة  �لعمليات  غرفة  وتفعيل  �ملقاومة  وبرنامج  خيار  حماية  على  غزة،  مبدينة 

�صّكلتها �الأجنحة �لع�صكرية لف�صائل �ملقاومة وتطويرها. وبينتا ��صتمر�ر م�صري�ت �لعودة 

وك�رش �حل�صار حتى حتقيق �أهد�فها �ملتو�فق عليها يف �لهيئة �لوطنية مل�صرية �لعودة وك�رش 

1
�حل�صار، و�حلفاظ على �صعبيتها و�صلميتها.

�عتقلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي حمافظ �لقد�ص عدنان غيث ومر�فقه، ومو�طنني �آخرين،   •
نادي  يف  �لروؤيا  موؤ�ص�صة  نظمتها  حو�رية  ندوة  قمع  خالل  بال�رشب  عليهم  �العتد�ء  بعد 

�لد�خلي  �الأمن  وزير  ي�صمى  مما  بقر�ر  �لندوة  قمع  وجاء  �ملحتلة.  �لقد�ص  مبدينة  �صلو�ن 

جلعاد �أرد�ن، حتت ذريعة منع �أي ن�صاط لل�صلطة �لفل�صطينية يف �لقد�ص بزعم �حلفاظ على 

 
2

“�صيادة“ �الحتالل على �ملدينة.

�إىل  متوجهاً  “�إ�رش�ئيل“،  مغادرته  خالل  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
�لعا�صمة �لبلغارية: “�أغادر �الآن للم�صاركة يف قمة دولية حيث �صاألتقي باأ�صدقائي روؤ�صاء 

وّدية  عالقات  لي�صت  هذه  �ل�رشبي،  و�لرئي�ص  ورومانيا  و�ليونان  بلغاريا  من  كل  وزر�ء 

�صخ�صية فح�صب، بل هي ت�صهم �أي�صاً يف تعزيز عالقاتنا مع كل دولة ودولة ب�صكل فردي، 

�ملنافق  �لتعامل  �أغري  و�أن  معها،  قدماً  �صيا�صتي  �أدفع  �أن  �أريد  �لتي  �لدول  من  كتلة  ومع 

3
و�ملعادي معنا �لذي ينتهجه �الحتاد �الأوروبي“.

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �أن  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاأن  لدر��صات  �لقد�ص  مركز  وّثق   •
غزة، حدود  على  �لعودة  م�صري�ت  خالل   21 بينهم  فل�صطينياً،   34 ��صت�صهاد  �صهد   2018 

�الإعد�د و�لتجهيز، و�صهيد خالل ق�صف على  �ملقاومة خالل  �أطفال، و�ثنني من رجال  و8 

غزة، و�أ�صري، و�صيدة خالل �عتد�ء �مل�صتوطنني يف �صلفيت؛ لريتفع عدد �ل�صهد�ء منذ �إعالن 

4
تر�مب �لقد�ص “عا�صمة لالحتالل“، �إىل 316 �صهيد�ً.
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�مل�رشي �لرئي�ص  من  كل  بها  قام  و�صاطة  عن  بو�صت  و��صنطن  �صحيفة  ك�صفت   • 
�ل�صعودي،  �لعهد  لويل  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد 

�ل�صعودي  �ل�صحفي  ت�صفية  خلفية  على  وذلك  �الأمريكية،  �الإد�رة  لدى  �صلمان،  بن  حممد 

�ت�صاالت  �أجريا  ونتنياهو  �ل�صي�صي  �أن  م�صادر  عن  �ل�صحيفة  ونقلت  خا�صقجي.  جمال 

مب�صوؤولني رفيعني يف �الإد�رة �الأمريكية لالإعر�ب عن دعمهما البن �صلمان، لكونه “�رشيكاً 

5
��صرت�تيجياً مهماً يف �ملنطقة“.

“�إ�رش�ئيل  ل�صحيفة   Jair Bolsonaro بول�صونارو  جايري  �ملنتخب  �لب�زيلي  �لرئي�ص  قال   •
�ليوم“، �إن وعوده �ملتعلقة باالعرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، ونقل �صفارة بالده �إىل 

�ملدينة �ملحتلة، لي�صت “حيالً �نتخابية“ بل هو “جّدي“ يف نيّته تنفيذها، م�صيفاً �أن “�إ�رش�ئيل 

دولة ذ�ت �صيادة، ويجب �أن تكون حّرة يف �ختيار عا�صمتها، و�إن قررت ما هي عا�صمتها، 

�صوف ن�صري وفقاً لهذ�“. ويف ما يتعلق مبوقع �ل�صفارة �لفل�صطينية يف �لعا�صمة �لب�زيلية 

بر�زيليا، قال بول�صونارو �إنها “ُبنيت قريباً جد�ً من �لق�رش �لرئا�صي... ال يكن �أي �صفارة 

�أن تكون قريبة �إىل هذ� �حلد من ق�رش �لرئي�ص، لذلك ننوي نقلها من مكانها وال يوجد طريقة 

6
�أخرى بر�أيي“.

اجلمعة، 2018/11/2

قال رئي�ص حكومة �الحتالل بنيامني نتنياهو، �إنه يجب �حلفاظ على �ال�صتقر�ر يف �ل�صعودية،   •
بالرغم من “ما حدث يف �إ�صطنبول“، باالإ�صارة �إىل قتل �ل�صحفي جمال خا�صقجي. و�أ�صاف 

�لق�صية بال�صكل �ملالئم،  �لتعامل مع  “يجب  �لبلغارية،  نتنياهو، خالل زيارته ملدينة فارنا 

�أن تظل  �إنه من �ملهم للغاية، من �أجل ��صتقر�ر �ملنطقة و�لعامل،  �أقول  ولكن يف �لوقت نف�صه 

7
�ل�صعودية م�صتقرة. يجب �إيجاد طريقة لتحقيق كال �لهدفني“.

�لعودة،  م�صري�ت  عنفو�ن  �نخفا�ص  �إن  ر�صو�ن،  �إ�صماعيل  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  قال   •
على حدود قطاع غزة، هو تغيري “لبع�ص تكتيكاتها على �الأر�ص“، موؤكد�ً �أنها “�صتتو��صل 

�مل�صري�ت:  يف  م�صاركته  خالل  �الأنا�صول،  لوكالة  ر�صو�ن  وقال  �أهد�فها“.  حتقيق  حتى 

�ملظاهر�ت  تتوقف  لن  �أهد�فها،  حتقق  حتى  �مل�صري�ت  بهذه  م�صتمر  �لفل�صطيني  “�ل�صعب 
�لو�قع، ويحقق طموحاته برفع �حل�صار وعودة  �أر�ص  �آثار�ً عملية على  حتى يرى �صعبنا 

8
�لالجئني“.
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�أكد ع�صو �لهيئة �لوطنية مل�صري�ت �لعودة، �لقيادي يف �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني،   •
“هناك تو�فقاً على تخفيف ووقف ��صتخد�م  �أن  لـ“عربي21“،  �أبو ظريفة، يف حديثه  طالل 

بع�ص �الأدو�ت �لتي كنا ن�صتخدمها يف فعاليات م�صري�ت �لعودة يف �جلمع �ملا�صية، �إىل �أبعد 

�حلدود“. ولفت �أبو ظريفة �لنظر �إىل �أن “هذ� �ملوقف، جاء لنعطي م�صاحة للجهود �لتي تبذلها 

م�رش بالتعاون مع بع�ص �الأطر�ف، كي ت�صع مو�صع �لتطبيق �ملقرتحات �لتي من �صاأنها �أن 

9
تف�صي �إىل تثبيت حالة �لهدوء و�صوالً �إىل وقف �إطالق �لنار، مقابل تخفيف جّدي للح�صار“.

�لوزر�ء  رئي�ص  موقف  على  خليفة  �آل  �أحمد  بن  خالد  �لبحريني  �خلارجية  وزير  �أثنى   •
�لوزير،  وقال  خا�صقجي.  جمال  �ل�صحفي  �غتيال  ق�صية  من  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي 

يف تغريدة على تويرت، �إنه بالرغم من �خلالف فـ“لدى �ل�صيد بنيامني نتنياهو، رئي�ص وزر�ء 

�إ�رش�ئيل، موقف و��صح الأهمية ��صتقر�ر �ملنطقة، ودور �ململكة �لعربية �ل�صعودية يف تثبيت 

10
ذلك �ال�صتقر�ر“.

�إيو�ء �لوفد �الإ�رش�ئيلي للم�صاركة  �أو  �أ�صدرت �ملحكمة �البتد�ئية بتون�ص حكماً مبنع دخول   •
�مل�صلم. و�أفادت و�صائل  للك�صاف  �لدويل  �ملنظم من �الحتاد  �الأديان  �لعاملي حلو�ر  �مللتقى  يف 

 �إعالم تون�صية باأن �حلزب �جلمهوري �لتون�صي رفع ق�صية ��صتعجالية، مع حركة �ل�صعب

�لتون�صية. ومن  �الأر��صي  �إ�رش�ئيلي من دخول  �لعربي، ملنع وفد  �لقومي  �ل�صباب  ومنظمة 

جانبها، نفت �لقيادة �لعامة ملنظمة �لك�صافة �لتون�صية ��صت�صافتها �إ�رش�ئيليني �صمن فعاليات 

11
�مللتقى �لعاملي ل�صفر�ء �حلو�ر بني �الأديان.

ال�صبت، 2018/11/3

�خلليل،  مدينة  من  �لقدية  �لبلدة  يف  �ل�رشيف  �الإبر�هيمي  �حلرم  �مل�صتوطنني  �آالف  �قتحم   •
12

بذريعة �الحتفال مبا ي�صمى عيد �ل�صيدة �صارة.

�أكد م�صدر �أردين رفيع لـ“�حلياة“، �أن بالده ت�صلمت طلباً ر�صمياً �إ�رش�ئيلياً للت�صاور حول   •
�ملمنوحة  �النتفاع  �نتهاء مدة  �لباقورة و�لغمر، وذلك بعد  �أر��صي  �النتفاع من  متديد حّق 

13
مبوجب مالحق �تفاقية �ل�صالم �الأردنية - �الإ�رش�ئيلية �ملوّقعة �صنة 1994.

االأحد، 2018/11/4

جل�صة  )كابينت(،  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  عقد   •
مطولة ملناق�صة �لو�صع يف قطاع غزة، حيث �ّطلع على �لنتائج �لتي مّت �لو�صول �إليها لتحقيق 
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�الإ�رش�ئيلية  �الأخبار“  “�رشكة  وك�صفت  �لفل�صطينية.  و�لف�صائل  حما�ص  حركة  مع  تهدئة 

Israel Television News Company �أن جميع وزر�ء �ملجل�ص، با�صتثناء ليبمان، يوؤيدون 

موظفي رو�تب  �إىل  �لقطرية  �الأمو�ل  حتويل  �أي�صاً  ت�صمل  �لتي  �لتهدئة  جهود   مو��صلة 

قطاع غزة، وذلك ب�صمان دويل، ي�صّكل �آلية رقابية متنع و�صول �الأمو�ل �إىل حما�ص. ونقلت 

�لقناة �لعا�رشة �الإ�رش�ئيلية عن ثالثة وزر�ء �صاركو� يف �جلل�صة، �أن ليبمان طالب بتوجيه 

14
�رشبة قوية حلما�ص، فيما �نتقد �لوزر�ء �أقو�له كون ت�رشيحاته ال تت�صمن خطة عمل.

عبت �للجنة �الأوملبية �لفل�صطينية، عن �صديد �أ�صفها ملا قامت به عو��صم عربية، من تطبيع   •
ريا�صي مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وطالبت �للجنة �الأوملبية، يف بيان لها، رد�ً على م�صاركة 

وفود ريا�صية من دولة �الحتالل يف �أكرث من حمفل ريا�صي عربي، جمل�ص وزر�ء �ل�صباب 

و�لريا�صة �لعرب، و�حتاد �للجان �الأوملبية �لعربية، و�لت�صامن �الإ�صالمي مبمار�صة دورها 

وم�صوؤولياتها على هذ� �ل�صعيد بحّق كل من يقفز عن قر�ر�ت �الإجماع �لعربي و�الإ�صالمي 

15
و�الأمتني �لعربية و�الإ�صالمية.

�إعد�م فل�صطينيني  �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو على �صّن قانون يتيح  و�فق رئي�ص   •
�لدفع  على  �التفاق  مّت  �الئتالفية،  �الأحز�ب  لقادة  �جتماع  وخالل  �إ�رش�ئيليني.  بقتل  �أدينو� 

مبقرتح �لقانون، �لذي مّت �لت�صويت عليه بالقر�ءة �لتمهيدّية يف كانون �لثاين/ يناير 2018، 

حاجة  هناك  يكون  لن  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لع�صكرية  �ملحاكم  قر�ر�ت  فاإن  ومبوجبه 

بغالبية  �الكتفاء  و�إمنا  �الإعد�م،  لفر�ص عقوبة  �لع�صكرية  �ملحكمة  الإجماع ثالثة من ق�صاة 

16
عادية، غالبية �ثنني من ثالثة ق�صاة.

�إ�رش�ئيل  �أ�صا�ص:  “قانون  باإلغاء  “�إ�رش�ئيل“  �لقد�ص  يف  �لكاثوليكية  �لكنائ�ص  روؤ�صاء  طالب   •
و�ل�رشيانية،  �لالتينية،  �لكنائ�ص  روؤ�صاء  �الأ�صاقفة  وقال  �ليهودي“.  لل�صعب  قومية  دولة 

و�الأرمنية، و�لروم �مللكيني �لكاثوليك يف بيان م�صرتك: “من و�جبنا �أن نلفت نظر �ل�صلطات 

�إىل و�قع ب�صيط، وهو �أّن موؤمنينا �مل�صيحينّي، وكذلك �مل�صلمون و�لدروز و�لبهائيون، كلُّهم 

17
عرب، ولي�صو� �أقلَّ مو�طنة يف هذ� �لبلد من �إخوتهم و�أخو�تهم �ليهود“.

�ل�صعودية  “وقف“  مو�صوع  لها،  �جتماع  يف  �الأردنية،  �لنيابية  فل�صطني  جلنة  ناق�صت   •
تاأ�صري�ت �لعمرة و�حلج لفل�صطينيي 1948 وقطاع غزة. ودعا رئي�ص �للجنة يحيى �ل�صعود 

�ل�صلطات �ل�صعودية �إىل “ت�صهيل دخول م�صلمي عرب 48 و�لغزيني، �لر�غبني باأد�ء منا�صك 

18
�لعمرة، �إىل �الأر��صي �ل�صعودية“.
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�الأممية تعاين من  �لوكالة  �إن  �الأونرو�، �صامي م�صع�صع  با�صم وكالة  �لر�صمي  �لناطق  قال   •
من  كثري  و�صول  عدم  جر�ء  �لقادم،  �ل�صهر  رو�تب  يف  ماثلة  �صتكون  �صعبة  �صيولة  �أزمة 

�لتعهد�ت �ملالية �لدولية. و�أو�صح م�صع�صع �أن �لوكالة ��صتطاعت تخفي�ص قيمة �لعجز �ملايل 

2019، الأن  �أمام �لوكالة �صيكون بد�ية �صنة  �أن �لتحدي �الأكب  64 مليون دوالر. وذكر  �إىل 

�الإد�رة �الأمريكية �تخذت قر�ر�ً بعدم تقدمي م�صاعد�ت لالأونرو�، ما يعني �أنها �صتبد�أ �ل�صنة 

�إىل وجود توجهات من �لوكالة جلمع تبعات من �لدول  �جلديدة بعجز مايل كبري. و�أ�صار 

19
�الإ�صالمية عب منظمة �لتعاون �الإ�صالمي.

وز�رة  يف  �ل�صناعي  �لتعاون  و�صلطة  بوينغ  �الأمريكيّة  �لطائر�ت  �صناعة  �رشكة  وقعت   •
�القت�صاد و�ل�صناعة �الإ�رش�ئيلية على �تفاقيّة �إطار للقيام مب�صرتيات متبادلة يف “�إ�رش�ئيل“، 

�التفاقية  �إطار  ويف  مناق�صة.  �إطار  يف  بها  تفوز  �لتي  �حلكومة  قبل  من  �ل�صفقات  مقابل 

�مل�صرتكة، �لتزمت �ل�رشكة �الأمريكية بالتعاون �ل�صناعي مع �ل�صناعات �الإ�رش�ئيلية بن�صبة 

ال تقل عن 35% من قيمة كل �صفقة توقع عليها مع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، �أو �لهيئات �لتابعة 

20
لها، بتكلفة تفوق �ملليون دوالر.

االإثنني، 2018/11/5

عو�ئد  من  �أمو�ل  �أي  خل�صم  �إ�رش�ئيلية  خططاً  �الأوروبي،  و�الحتاد  �ملتحدة  �الأمم  رف�صت   •
�ل�رش�ئب �لفل�صطينية، �لتي جتبيها “�إ�رش�ئيل“ ل�صالح �ل�صلطة �لفل�صطينية. وحّذر �ملن�ّصق 

�خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف، وم�صوؤولون 

يف �الحتاد �الأوروبي، من خطر �نهيار �ل�صلطة �لفل�صطينية، يف حال طبقت “�إ�رش�ئيل“ خططاً 

�أقره  �لذي  �الإرهابيني“  رو�تب  خ�صم  “قانون  �إىل  م�صتندة  �ملقا�صة،  من  �أمو�ل  خل�صم 

21
�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، �أو خططاً خل�صم �أمو�ل �أخرى وحتويلها �إىل قطاع غزة.

يف  فتح  وحركة  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  �رش  �أمني  برئا�صة  فتح،  حركة  قيادة  من  وفد  ز�ر   •
لبنان فتحي �أبو �لعرد�ت، بلدية �ملية ومية، �ملجاورة ملخيم �لالجئني �لفل�صطينيني. وحتدثت 

�لفاعليات يف �لبلدة �للبنانية عن “�عتد�ء�ت متعمدة طاولتها“، خالل �ال�صتباكات �لتي وقعت 

يف �ملخيم بني حركتي فتح و�أن�صار �هلل، ووجهت عتباً لعدم توجه �أي جهة فل�صطينية بزيارة 

22
�لبلدة وطماأنتها.

�صادق �لكني�صت، بالقر�ءة �الأوىل على م�رشوع قانون “�لوالء يف �لثقافة“، �لذي بادرت �إليه   •
�لقانون م�رشوع  جانب  �إىل  و�صّوت  ريغف.  مريي  �الإ�رش�ئيلية  و�لريا�صة  �لثقافة   وزيرة 
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55 ع�صو كني�صت، مقابل معار�صة 44 ع�صو�ً. ويهدف م�رشوع �لقانون �إىل منع �مليز�نيات 

ديوقر�طية،  يهودية  كدولة  لـ“�إ�رش�ئيل“  �لوالء  بنود  ترف�ص  وموؤ�ص�صات  هيئات  عن 

23
ورموزها، �مل�صمولة يف م�رشوع �لقانون.

�صادق �لكني�صت، بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة، على تعديل قانون يخف�ص حمكومية �ل�صجناء   •
��صتجابة  �ل�صجون،  يف  �لكثافة  تقلي�ص  بهدف  �ل�صيا�صيني،  �الأ�رشى  وي�صتثني  �جلنائيني، 

مدة  من  �صهور  عدة  تقلي�ص  �صيتم  فاإنه  �لقانون،  تعديل  وبح�صب  �لعليا.  �ملحكمة  لقر�ر 

�حلب�ص ملجمل �ل�صجناء �ملحكومني حتى �أربعة �أعو�م. ومن �ملتوقع �أن ي�صبح �لقانون، �لذي 

�صودق عليه باأغلبية 53 ع�صو�ً مقابل معار�صة 9 �أع�صاء، �صاري �ملفعول يف 2018/12/20، 

24
ما يعني �إطالق �رش�ح نحو 700 �صجني جنائي.

�صادقت ما ت�صمى “�للجنة �للو�ئية“ �لتابعة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �لقد�ص �ملحتلة، على   •
640 وحدة �صكنية جديدة يف م�صتعمرة رمات �صلومو، يف منطقة تقع بني بيت حنينا  بناء 

25
و�صعفاط، علماً �أن بع�صها يقع على �أر��صٍ فل�صطينية خا�صة.

الثالثاء، 2018/11/6

�لغربية  �ل�صفة  �الأمني يف  �لو�صع  �إن  �أرغمان  �الإ�رش�ئيلي ند�ف  �ل�صاباك  قال رئي�ص جهاز   •
لكن  �الأر�ص،  �صطح  فوق  ن�صبياً  هدوء�ً  نرى  �أن  “باإمكاننا  م�صلل،  �لظاهر  و�لهدوء  معقد، 

حتت �صطح �الأر�ص توجد حالة غليان كبرية“. و�أ�صاف �أرغمان �أن حما�ص حتاول �إخر�ج 

عمليات م�صلحة من �ل�صفة بتوجيه من غزة وتركيا ولبنان، و�أن “�إ�رش�ئيل“ جنحت يف �صنة 

2018 يف “�إحباط 480 عملية، بينها مّت ك�صف 219 خلية حلما�ص، و�عتقل 590 منفذ عمليات 
26

�أفر�د، كما مّت �إحباط هجمات �صايب يف جمايل �الإرهاب و�لتج�ص�ص �صّد �إ�رش�ئيل“.

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات �إن �إبالغ “�إ�رش�ئيل“ �ل�صلطة   •
�أمو�ل �ملقا�صة وحتويلها لقطاع غزة، ياأتي يف  �لفل�صطينية باأنها �صتقوم باقتطاع جزء من 

�لقومية  قانون  �الأوىل  ركيزتني،  على  تقوم  �لتي  �لقرن“  بـ“�صفقة  ي�صمى  ما  مترير  �إطار 

27
�لعن�رشي و�لثانية ف�صل قطاع غزة عن �ل�صفة و�لقد�ص.

�أكدت حركة حما�ص �أنها لن تدفع �أي ثمن �صيا�صي الإبر�م �تفاق تهدئة مع “�إ�رش�ئيل“. و�صدد   •
�ملتحدث با�صم �حلركة عبد �للطيف �لقانوع، يف بيان له، على �أن �حل�صار �الإ�رش�ئيلي لغزة 

28
“بد�أ يرتنح“، بفعل م�صري�ت �لعودة.
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قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إنه ال يعرتف باأن “�إ�رش�ئيل“ حتتل �ل�صفة   •
�الأكرث  �الأمر  هي  “�لقوة  �أن  على  نتنياهو  و�صدد  “هر�ء“.  هي  “�حتالل“  وكلمة  �لغربية، 

“�لقوة تغري كل �صيء ب�صيا�صتنا جتاه  �إ�رش�ئيل“، و�أن  �أهمية يف �ل�صيا�صة �خلارجية لدولة 

دول يف �لعامل �لعربي“. وتابع نتنياهو قائالً �إن “ما ينبغي فعله هو �لتقدم بو��صطة م�صلحة 

29
م�صرتكة مع �إ�رش�ئيل ت�صتند �إىل �لقوة �لتكنولوجية“.

 Yoram ذكرت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابعة �أن قائد �رشطة �الحتالل يف �لقد�ص يور�م هليفي  •
�لكني�صت  يف  �الإ�رش�ئيليني  �لنو�ب  �قتحام  وترية  زيادة  باإمكانية  تو�صية  قّدم   Halevy

30
للم�صجد �الأق�صى.

يف  �لعامة  �خلزينة  ل�صالح  دوالر  ماليني   6.7 مبلغ  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صياحة  وز�رة  ح�صدت   •
“�إ�رش�ئيل“، بعد جناحها يف جذب ن�صف مليون �صائح خالل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2018. 
وبح�صب قناة “ري�صت كان“، فاإن هذ� �لعدد هو �الأكب يف تاريخ “�إ�رش�ئيل“ �صياحياً خالل 

31
�صهر و�حد فقط.

تو��صل  �ل�صورية  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  ذكرت   •
�لد�ئرة يف  �لفل�صطينيني منذ �ندالع �حلرب  150 �مر�أة وطفل من �لالجئني  �أكرث من  �عتقال 

�صورية يف �صنة 2011، وهم يف حالة �ختفاء ق�رشي، ولي�ص هناك معلومات عن م�صريهم، �أو 

32
�أماكن تو�جدهم. وذكرت �ملجموعة �أن ح�صيلة �ملعتقلني �لفل�صطينيني بلغت 1,709.

�لفل�صطيني،  �لوطني  �لعمل  ف�صائل  �ملقد�د،  في�صل  �ل�صوري  �خلارجية  وزير  نائب  �أبلغ   •
�للجنة  وبح�صب  خطو�ت.  عب  �إليه،  �لريموك  خميم  الجئي  بعودة  ر�صمي،  قر�ر  ب�صدور 

نحو  بلغت  �ملخيم  يف  كلي  ب�صكل  �ملدمرة  �لبيوت  حجم  فاإن  �الأنقا�ص،  �إز�لة  على  �مل�رشفة 

33
20%، �أما بقية �ملنازل �إما �صاحلة لل�صكن �أو بحاجة الإ�صالحات و�إعادة ترميم.

قال وكيل وز�رة �ملالية �لفل�صطينية يف قطاع غزة، يو�صف �لكيايل: “تتويجاً للجهود �لكبرية   •
نعلن عن �رشف دفعة من ر�تب �صهر ]متوز[ يوليو بن�صبة 60%، وحد �أدنى 1,400 �صيكل 

]نحو 378.5 دوالر[ �الأربعاء ]2018/11/7[، وذلك ملوظفي قطاع غزة“. ويف �ل�صياق ذ�ته، 
�أعلن حممد �لعمادي، رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة، عن �رشف م�صاعد�ت نقدية 

34
عاجلة لـ 50 �ألف �أ�رشة من �صكان قطاع غزة، بقيمة 100 دوالر لكل عائلة.
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االأربعاء، 2018/11/7

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �صائب عريقات، خالل م�صاركته   •
�أكرث  �ل�صالم  �أحد يطمح يف حتقيق  “ال  �الأردنية:  �الأمني يف �جلامعة  يف جل�صة ملنتدى عّمان 

من فل�صطني، وهناك �تهامات من تر�مب باأننا نحن من بد�أنا �مل�صاكل“. و�أ�صاف: “�لرئي�ص 

�الأمريكي كان ُيخبنا باأنه لن يتخذ �أي قر�ر ب�صاأن �لقد�ص، ولكن ما يجري يوؤكد باأنه يعمل 

35
�صدنا“.

ت�صعل  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �أن  من  بركة  علي  لبنان،  يف  حما�ص  حركة  ممثل  حّذر   •
�الأو�صاع يف �ملخيمات �لفل�صطينية بلبنان تنفيذ�ً لـ“�صفقة �لقرن“. ود�ن بركة، يف مقابلة مع 

�الأنا�صول، �الأحد�ث �الأمنية �ملوؤ�صفة �لتي ح�صلت يف خميم �ملية ومية خالل ت�رشين �الأول/ 

ت�رش  �الأمنية  �الأحد�ث  “هذه  �أن  على  م�صدد�ً  �هلل،  و�أن�صار  فتح  حركتي  بني   2018 �أكتوبر 

بالق�صية �لفل�صطينية، وتخدم �صفقة �لقرن �الأمريكية، �لتي تعني �صطب �لق�صية �لفل�صطينية 

36
وحّق عودة �لالجئني“.

بـ“�صكة  ُت�صمى  خطة  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  عر�ص   •
حديد �ل�صالم“، للربط بني “�إ�رش�ئيل“ ودول �خلليج �لعربي. وقال كات�ص، خالل موؤمتر للنقل 

و�ملو��صالت ُعقد يف �صلطنة ُعمان: �إن “هذه �خلطة منطقية، وهي فوق �خلالفات �ل�صيا�صية 

مع  برياً  ج�رش�ً  �إ�رش�ئيل  ت�صكل  �أن  على  تن�ص  �ل�صالم  �صكة  “خطة  و�إن  و�الأيديولوجية“، 

�أوروبا، وت�صبح �الأردن مركز�ً لنقل �لب�صائع“، م�صدد�ً على �أن �مل�رشوع �صي�صهم يف �إيجاد 

�الأردن  �قت�صاد كل من  و�أرخ�ص، ويدعم  �أ�رشع  �ل�صفر عليه  �إ�صافياً، يكون  طريقاً جتارياً 

�لعبية  �لثانية  �لقناة  وذكرت  زعمه.  وفق  �خلليجية،  و�لدول  و“�إ�رش�ئيل“  و�لفل�صطينيني 

�أن كات�ص قوبل بحفاوة �صديدة يف م�صقط، ورق�ص مع م�صتقبليه بـ“�ل�صيف“ �لعماين. وقال 

37
كات�ص �إن هذه “�لزيارة �لتاريخية“ �صتح�صن �لعالقات بني “�إ�رش�ئيل“ وُعمان.

��صت�صهد �صياد فل�صطيني خالل عمله يف بحر مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. وذكر �ملتحدث   •
با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني يف غزة �إياد �لبزم، �أن زو�رق �لبحرية �مل�رشية �أطلقت 

�أدى  ما  غزة،  لقطاع  �جلنوبية  �لبحرية  �حلدود  على  فل�صطيني  �صيد  قارب  باجتاه  �لنار 

38
ال�صت�صهاد �ل�صياد.

دفع  بتاأجيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  به  تقدمت  ��صتئنافاً  �لعليا،  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  رف�صت   •
و�أ�صدرت  �الحتالل.  مع  بالتخابر  �ملتهمني  �لفل�صطينيني،  �لعمالء  لع�رش�ت  تعوي�صات 
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دفع  بتاأجيل  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �ال�صتجابة  يرف�ص  للطعن،  قابل  غري  “قر�ر�ً  �ملحكمة 

�ل�صلطة  خطفتهم  فل�صطينياً،   51 لـ  كتعوي�ص  دوالر(،  ماليني   3.8 )نحو  �صيكل  مليون   14
39

وعّذبتهم، لال�صتباه يف تعاونهم مع �إ�رش�ئيل“.

اخلمي�س، 2018/11/8

ودول  بالده  على  �إن  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  قال   •
�خلليج �لعربية �لتعاون يف جمال �أمن �لطري�ن، وجماالت مدنية �أخرى، مثل �لنقل، و�لطري�ن 

�إ�رش�ئيل  “من وجهة نظري يكن ويجب للتعاون بني  �لتجاري، و�ل�صياحة. وقال كات�ص: 

�لكثري لتقدمه عندما يتعلق �الأمر بتحلية  �أي�صاً  �إ�رش�ئيل  �أن يتو�صع… لدى  ودول �خلليج 

40
�ملياه و�لري و�لزر�عة و�لدو�ء“.

“�إن  �لهادي  عبد  �أنور  �صورية  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �ل�صيا�صية  �لد�ئرة  مدير  قال   •
عودة �أهايل خميم �لريموك �إىل بيوتهم �صيكون يف غ�صون �الأ�صهر �لقليلة �ملقبلة، �إثر �التفاق 

�لذي جرى مع �حلكومة �ل�صورية“. و�أ�صاف عبد �لهادي �أن عودتهم مرتبط باإجناز �إعادة 

�إعمار �لبنية �لتحتية، و�لتي �صت�رشف عليها حمافظة دم�صق، م�صري�ً �إىل �أن 40% من �ملنازل 

41
مدمرة ب�صكل جزئي، ويكن �إعادة بنائها من جديد.

خا�ص  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •
معارك على مد�ر �صبعة �أ�صهر لك�رش �حل�صار عن قطاع غزة، “ونحن و�صعنا �أقد�منا على 

�لطريق، وبد�أت ثمارها تظهر خالل �الأيام �ملا�صية، وما ز�ل �أمامنا م�صو�ر على طريق قطف 

�مل�رشية  �لبحرية  بر�صا�ص  فل�صطيني  �صياد  قتل  �إن  هنية  �صعبنا“. وقال  ثمار ت�صحيات 

ك�رش  جهود  وحول  �حلدث.  يف  حتقيق  بفتح  وعدت  م�رش  �أن  موؤكد�ً  �إيالماً“،  “�أكرث  كان 

42
�حل�صار.

على  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  با�صم  �لناطق   ،Ofir Gendelman جندملان  �أوفري  قال   •
�لتي  �صالم  غر�ند  �جلودو  بطولة  �إ�رش�ئيل  �صت�صت�صيف  مرة  “الأول  تويرت:  يف  ح�صابه 

�لالعبني  جميع  دبلوما�صية.  عالقات  معنا  تقيم  ال  عربية  دول  من  العبون  فيها  �صي�صارك 

�لعرب �صريفعون �أعالم بلد�نهم و�صيتم عزف ن�صيدهم �لوطني يف مر��صم توزيع �مليد�ليات 

43
دون ��صتثناء. هذ� هو �إجناز عظيم لدولة �إ�رش�ئيل وللجودو �الإ�رش�ئيلي!“.

قا�صي  قرر  �لقومية“،  “قانون  �إىل  و��صتناد�ً  �أ�رش�ر،  دعوى  يف  ق�صائية  �صابقة  يف   •
�أي يف  يهودي  “كل  �أن  دروري  مو�صيه  �لقد�ص  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية   �ملحكمة 
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يف  �أ�رش�ر  دعوى  يقدم  �أن  باإمكانه  يهوديته،  ب�صبب  ت�رشر  �أنه  يّدعي  �لعامل  يف  مكان 

�صد رفعت  �لتي  �لدعوى  هذه  وتت�صل  باملو�طنة“.  عالقة  �أي  بدون  �الإ�رش�ئيلية،   �ملحكمة 

 Achille الورو  �أكيلي  �الإيطالية  �ل�صفينة  �ختطاف  بو�قعة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

44
Lauro، �صنة 1985.

�الخت�صا�ص  وجهات  �ل�رشطة  مع  بالتعاون  �لقد�ص،  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بلدية  بد�أت   •
ذكية  مر�قبة  كامرية   500 تركيب  يت�صمن  �لذي  �لقد�ص“،  “عني  م�رشوع  تنفيذ  �الأخرى، 

45
جديدة يف �أنحاء خمتلفة باملدينة �ملقد�صة.

دعا �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني �إىل رف�ص �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ رف�صاً قاطعاً. جاء ذلك   •
يف �لبيان �خلتامي جلل�صة �جلمعية �لعامة يف دورتها �خلام�صة، باإ�صطنبول، �لتي �صارك بها 

على مد�ر �صتة �أيام �أكرث من 1,500 عامل، من ما يزيد عن 80 دولة، وهي �أ�صخم م�صاركة يف 

46
تاريخ �الحتاد.

�صعبة  �إجر�ء�ت  �تخذت  �لوكالة  �إن  �صمايل،  ماتيا�ص  �الأونرو�  وكالة  عمليات  مدير  قال   •
و“موؤملة“، نتيجة �الأزمة �ملالية �لتي تعاين منها. و�أو�صح �صمايل �أن هذه �الإجر�ء�ت ت�صمنت 

على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  خالل  منازلها  ُهدمت  عائلة   1,612 لـ  �الإيجار  بدل  دفع  وقف 

�لتي تقدمها لالجئني  �لتقلي�صات يف �خلدمات  �إىل بع�ص  باالإ�صافة   ،2014 قطاع غزة �صنة 

ُهدمت  عائلة  �آالف   5 لنحو  �إيجار  بدل  تدفع  كانت  �الأونرو�  �أن  �إىل  و�أ�صار  �لفل�صطينيني. 

“نحن  م�صيفاً  �ملت�رشرة،  �لعائالت  عدد  لتقلي�ص  �أدى  ما  بنائها،  �إعادة  مّت  لكنه  منازلها، 

47
نحتاج ما بني 300–400 مليون دوالر لتقدمي خدماتنا خالل �لعام 2019 �ملقبل“.

اجلمعة، 2018/11/9

بد�أ دفع رو�تب �ملوظفني يف قطاع غزة من خالل منحة قطرية بقيمة 15 مليون دوالر. وقال   •
رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعمار غزة، �ل�صفري حممد �لعمادي، خالل لقائه عدد�ً من �لف�صائل 

به  نقوم  وما  مقبلة،  مر�حل  يف  �لت�صهيالت  من  مبزيد  “�صنقوم  غزة:  قطاع  يف  �لفل�صطينية 

�أن دولته  �أهلنا ولت�صهيل �مل�صاحلة“. و�أو�صح �ل�صفري �لقطري  جتاه غزة لتخفيف معاناة 

�ل�صيد،  م�صاحة  كتو�صعة  �الأخرى  �مللفات  ال�صتكمال  �الإ�رش�ئيليني؛  مع  للتباحث  ت�صعى 

الإن�صاء ميناء  على بذل جهود  و�إمتام ملف كهرباء غزة، م�صدد�ً  و�إن�صاء مناطق �صناعية، 

48
بحري لقطاع غزة.
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قال قائد حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، يف كلمة له خالل م�صاركته يف م�صري�ت   •
�لعودة �رشق مدينة غزة: “�إن �حل�صار �ملفرو�ص على غزة منذ 12 عاماً بد�أ ي�صقط، وباإذن �هلل 

�صيُز�ل ب�صكل كامل بف�صل �صمود �صعبنا �لفل�صطيني يف م�صري�ت �لعودة، �لتي لن تتوقف 

�تفاق  �أو  �ل�صنو�ر قطعيّاً وجود تفاهمات مع �الحتالل  �أهد�فها كاملة“. ونفى  حتى حتقق 

�لو�صطاء  �الإطالق، نحن نتو��صل مع  “ال يوجد تفاهمات مع �الحتالل على  تهدئة، قائالً: 

49
للو�صول �إىل ك�رٍش كامٍل للح�صار عن غزة“.

�جلهاد  حركة  يف  �لقيادي  �حل�صار،  وك�رش  �لعودة  مل�صري�ت  �لعليا  �لهيئة  رئي�ص  قال   •
�الإ�صالمي، خالد �لبط�ص �إن “م�صري�ت �لعودة �أجبت حكومَة �الحتالل على �خلنوع ملطالب 

خالل  �لبط�ص،  و�أكد  �حل�صار“.  ك�رش  يف  بحقنا  �العرت�ف  على  �لدولية  و�ملنظومَة  �صعبنا، 

وك�رش  �لعودة  م�صري�ت  “��صتمر�ر  غزة:  �رشق  �لعودة  مبخيم  �لهيئة  عقدته  مبوؤمتر  كلمته 

50
�حل�صار حتى حتقق �أهد�فها �ملعلنة“.

37، يف تظاهر�ت تخللتها مو�جهات، �ندلعت يف خم�ص  ��صت�صهد فل�صطيني و�حد، و�أ�صيب   •
مناطق �رشق قطاع غزة، يف �جلمعة �لـ 33 من م�صري�ت �لعودة، و�لتي �أطلق عليها “�مل�صرية 

51
م�صتمرة“.

مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �إىل  ر�صالة  �ملتحدة  �لواليات  يف  �لكنائ�ص  ع�رش�ت  �أر�صلت   •
بومبيو، طالبته فيها بـ“�لتدخل �لعاجل“ ملنع �إقر�ر م�رشوع قانون يتيح ل�صلطات �الحتالل 

52
م�صادرة �أر��صي �لكنائ�ص يف �لقد�ص، ملا له من “خطر وجودي“ على �مل�صيحية يف �لقد�ص.

ال�صبت، 2018/11/10

�إىل  �الحتالل  و�أن  قادم ال حمالة،  �لن�رش  �أن  �لفل�صطينية حممود عبا�ص  �ل�صلطة  �أكد رئي�ص   •
�إن  عرفات:  يا�رش  لرحيل   14 �لـ  �لذكرى  يف  كلمته  يف  عبا�ص،  وقال  حني.  بعد  ولو  زو�ل، 

“�ملرحلة �لتي يعي�صها �صعبنا وق�صيتنا، قد تكون و�حدة من �أخطر �ملر�حل يف حياة �ل�صعب 
�لفل�صطيني، فاملوؤ�مرة �لتي بد�أت بوعد بلفور مل تنته بعد، و�إذ� مّر ذلك �لوعد �مل�صوؤوم، فلن 

53
متر �صفقة �لقرن“.

نفى �أحمد جمدالين، ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �أن يكون �لرئي�ص   •
“هذ� �تفاق بني  حممود عبا�ص و�فق على �إدخال �أمو�ل قطرية �إىل غزة. و�أ�صاف جمدالين: 

حما�ص و�إ�رش�ئيل بتمويل قطري، و�لهدف �لرئي�صي منه تعزيز قدر�ت حما�ص وت�صجيعها 

54
على �النتقال من مربع �النق�صام �إىل �النف�صال، وتعطيل �جلهود �مل�رشية“.
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�أمن  �أجهزة  نفذتها  �نتهاكاً   316 �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  جلنة  وّثقت   •
�ل�صلطة خالل �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2018؛ منها 77 �عتقاالً �صيا�صياً، و73 ��صتدعاء، 

�ملو�طنني، وحالتي  ملنازل  19 مد�همة  نفذ  �ل�صلطة  �أمن  �أن  �إىل  و�أ�صارت  �حتجاز.  و97 حالة 

�أمني  تن�صيق  حاالت  وثالث  �ملو�طنني،  ملمتلكات  م�صادرة  حلالتي  باالإ�صافة  حريات،  قمع 

مبا�رش مع �الحتالل. وقد طالت �نتهاكات �ل�صلطة، 79 �أ�صري�ً حمرر�ً، و70 معتقالً �صيا�صياً 

37 طالباً جامعياً، وطالب مدر�صة، و5 معلمني، و8 �صحفيني، و�ثنني من  لـ  �إ�صافة  �صابقاً، 

�أو �صبابياً، و39 موظفاً، و8 جتار،  44 نا�صطاً حقوقياً  �عتقال  �مل�صاجد، وطبيبني. ومّت  �أئمة 

55
وحما�رَشْين جامعينَي، و5 مهند�صني.

حّولت �ل�صعودية، ممثلة يف �ل�صندوق �ل�صعودي للتنمية، مبلغ 60 مليون دوالر �إىل ح�صاب   •
�ل�صلطة  مو�زنة  لدعم  �ل�صهرية  �ململكة  �إ�صهامات  قيمة  وذلك  �لفل�صطينية،  �ملالية  وز�رة 

بو�قع 2018؛  �أكتوبر  �الأول/  وت�رشين  �صبتمب  و�أيلول/  �أغ�صط�ص  �آب/  الأ�صهر   �لفل�صطينية 

56
20 مليون دوالر �صهرياً.

االأحد، 2018/11/11

مدينة على  �إ�رش�ئيلي  عدو�ن  يف  �آخرين،  �صبعة  و�أ�صيب  فل�صطينيني،  �صبعة  ��صت�صهد   • 
خانيون�ص جنوبي قطاع غزة، فيما �أعلن جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن مقتل �أحد �صباطه 

و�إ�صابة �آخر بجر�ح خطرية. وذكر بيان لكتائب �لق�صام �أن قوة �إ�رش�ئيلية ت�صللت يف �صيارة 

مدنية �إىل منطقة �رشقي مدينة خانيون�ص، جنوبي قطاع غزة، بعمق ثالثة كيلومرت�ت، و�أنه 

�لطري�ن  �أن  �لبيان  و�أ�صاف  بركة.  نور  �لق�صامي  �لقائد  ��صت�صهاد  �إىل  �أدى  ��صتباك  حدث 

�حلربي �الإ�رش�ئيلي قام بعمليات ق�صٍف جلنوبي قطاع غزة للتغطية على �ن�صحاب �لقوة. 

“�خلا�صة  �الأمنية  �ملهمة  على  للتغطية  ور�ءهم،  خلفوها  �لتي  �ل�صيارة  بق�صف  قام  كما 

57
و�خلطرية“ للمجموعة، بح�صب ت�رشيح كتائب �لق�صام.

“هناك موؤ�مرة  �هلل:  �لفل�صطينية حممود عبا�ص خالل مهرجان، يف ر�م  �ل�صلطة  قال رئي�ص   •
�أمريكية تتمثل ب�صفقة �لع�رش، وهناك موؤ�مرة �إ�رش�ئيلية لتنفيذ �ل�صفقة، ومع �الأ�صف هناك 

موؤ�مرة �أخرى من حما�ص لتعطيل قيام �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة“. وذكر عبا�ص �أنه و“بناء 

عليه، فقد قرر �ملجل�ص �ملركزي �تخاذ قر�ر�ت حا�صمة يف �الأيام �لقليلة �لقادمة مبا يتعلق يف 

عالقتنا مع هذه �جلهات، ولن نخاف وال يلومنا �أحد، فقد بذلنا كل جهد ممكن من �أجل �أن 

58
بو� �إال �أن يعطلوها... لن ولن يعطلوها، �صن�صتمر“.

َ
نحافظ على هذه �مل�صرية، لكنهم �أ
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يف  �صخم  نفق  يف  �حلفر  �أعمال  معظم  و�إجناز  ��صتكمال  عن  مقد�صيون  نا�صطون  ك�صف   •
�أ�صفل �مل�صجد �الأق�صى ويتد حتى منطقة عني �صلو�ن �الأثرية، بطول يزيد  باطن �الأر�ص 

�لنا�صطون نفقاً طويالً  بثّها هوؤالء  600م، وبعمق ثالث طبقات. وتظهر مقاطع فيديو  عن 

يتاألّف من طبقات عدة ويتفّرع باجتاهات خمتلفة، حيث تظهر �أر�صيات قدية وبع�ص �آثار 

59
رومانية.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو، يف موؤمتر �صحفي عقده يف باري�ص، �إنه   •
“ال يوجد حّل �صيا�صي مع غزة كما هو �حلال مع د�ع�ص“، وك�صف �أن “�إ�رش�ئيل“ كانت على 
بعد “خطوة و�حدة قبل ��صتخد�م �لقوة �لق�صوى“ يف قطاع غزة. و�دعى نتنياهو قائالً: “�أنا 

�أفعل كل ما بو�صعي لتجنب حرب غري �رشورية“، و�أ�صار �إىل �أنه “لي�ص خائفاً من �حلرب �إذ� 

“طاملا  لزم �الأمر، ولكنني �أحاول جتنب ذلك، �إن مل تكن �رشورية“. وختم نتنياهو قائالً: 

60
حما�ص هي �مل�صيطرة يف قطاع غزة، فاإن �أف�صل ما يكن �لتو�صل �إليه هو تهدئة“.

�خلا�صة �الإ�رش�ئيلية  �لتج�ص�ص  �رشكة  �إىل  هليفي،  �أفر�مي  �الأ�صبق،  �ملو�صاد  رئي�ص  �ن�صم   • 
�لزبائن،  �ختيار  جلنة  ورئي�ص  �إد�رتها،  جمل�ص  يف  كع�صو   ،Black Cube كيوب  بالك 

61
وم�صت�صار كبري يف �ملجالني �لعملياتي و�ال�صتخباري.

كبرية  ج�صدية  �نتهاكات  توثيقها  عن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  ك�صفت   •
35 الجئة فل�صطينية  �أنها وّثقت  بحّق �لالجئني �لفل�صطينيني من �صورية، وقالت �ملجموعة 

ق�صني حتت �لتعذيب يف �صجون �لنظام �ل�صوري، بينما بلغت �حل�صيلة �الإجمالية ل�صحايا 

�أن  �إىل  �ل�صن. و�أ�صارت �ملجموعة  �أطفال وكبار يف  558 الجئاً، بينهم  �لفل�صطينيني  �لتعذيب 

�ل�صجون  يف  فل�صطينياً   1,709 من  �أكرث  بحّق  �لق�رشي  �الإخفاء  يو��صل  �ل�صوري  �لنظام 

62
و�أفرع �الأمن بينهم 108 �إناث.

�لتحتية و�إعادة  �لبنى  تاأهيل  باأعمال  �ل�صوري تكليف حمافظة دم�صق  �لوزر�ء  قرر جمل�ص   •
63

�خلدمات �الأ�صا�صية �إىل خميم �لريموك بدم�صق متهيد�ً لعودة �ملهجرين �إىل �ملخيم.

يف  �ل�صالم“  لـ“عملية  �الأمريكي  �ملبعوث  �أن  �أبيب،  تل  يف  مطلعة  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت   •
�الأمريكية  �الإد�رة  باأن  �الإ�رش�ئيليني،  �مل�صوؤولني  �أبلغ  �الأو�صط جاي�صون غرينبالت  �ل�رشق 

ما  كل  �إن  �مل�صادر،  ح�صب  غرينبالت،  وقال  �لقرن“.  “�صفقة  تفا�صيل  عن  قريباً  �صتعلن 

مّت ن�رشه من معلومات وتفا�صيل، حتى �الآن، حول �ملبادرة �الأمريكية، غري �صحيح وغري 

64
دقيق.
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االإثنني، 2018/11/12

�إ�رش�ئيلية،  �أكرث من ثالثمئة �صاروخ على مناطق  �لفل�صطينية بقطاع غزة  �ملقاومة  �أطلقت   •
و�أ�صابت خم�صني �صخ�صاً، يف حني �أغار �الحتالل على �صبعني موقعاً، مت�صبباً يف ��صت�صهاد 

ثالثة فل�صطينيني و�إ�صابة ت�صعة �آخرين. وق�صفت طائر�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، مقر قناة 

�مل�صرتكة  �لغرفة  �أعلنت  �ملقابل،  ويف  بالكامل.  ودمرته  غزة،  مدينة  يف  �لف�صائية  �الأق�صى 

�الإ�رش�ئيلية، وذلك رد�ً على  �لفل�صطينية تو�صيع د�ئرة ق�صفها لالأهد�ف  �ملقاومة  لف�صائل 

�الحتالل  جي�ص  و�أقر   .2018/11/11 �الأحد  م�صاء  �ملقاومة  عنا�رش  من  �صبعة  ��صت�صهاد 

طلق من 
ُ
باإ�صابة �أحد جنوده يف ��صتهد�ف حافلة ب�صاروخ موجه من طر�ز كورنيت Cornet �أ

65
قطاع غزة.

�الأور�ق ومباغتة  ��صتهدف خلط  كبري�ً  �أف�صلت خمططاً �صهيونياً  �إنها  �لق�صام  قالت كتائب   •
و�أو�صحت  غزة.  قطاع  جنوب  خانيون�ص  مدينة  �رشقي  نوعي،  �إجناز  وت�صجيل  �ملقاومة 

�لكتائب، يف بيان ع�صكري لها، �أن �لعدو �الإ�رش�ئيلي خطط وبد�أ بتنفيذ عملية من �لعيار �لثقيل 

و��صتطاعت  قا�صياً،  در�صاً  لقنته  �أنها  �إال  للمقاومة،  قا�صيٍة  �رشبٍة  توجيه  �إىل  تهدف  كانت 

66
دحره، و�أجبته على �لفر�ر، وهو يجر �أذيال �خليبة و�لف�صل.

يف  �لع�صكرية  عمليتها  جر�ء  غزة،  قطاع  يف  �لت�صعيد  م�صوؤولية  “�إ�رش�ئيل“  رو�صيا  حّملت   •
�لعملية  لها،  بيان  يف  �لرو�صية،  �خلارجية  وو�صفت   .2018/11/11 �الأحد  م�صاء  �لقطاع، 

“�لقلق  عن  و�أعربت  رو�صية.  �إعالم  و�صائل  وفق  بـ“�مل�صتفزة“،  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية 

�لعودة على  �إىل  �لطرفني  �لتوتر بني قطاع غزة و“�إ�رش�ئيل“، ودعت  �إز�ء ت�صعيد  �لعميق“ 

67
�لفور �إىل وقف �إطالق �لنار.

الثالثاء، 2018/11/13

�أعلنت غرفة �لعمليات �مل�صرتكة لف�صائل �ملقاومة يف قطاع غزة، �أنه جرى �لتو�صل �إىل �تفاق   •
لوقف �إطالق �لنار مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وقالت �لغرفة، يف بيان لها، �إن ذلك �التفاق مّت 

�لتو�صل �إليه بجهود م�رشية، و�إن �ملقاومة �صتلتزم بذلك �الإعالن طاملا �لتزم به �الحتالل. 

وقرر �ملجل�ص �لوز�ري �الأمني �مل�صغر يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، �لذي عقد جل�صة ��صتمرت 

“طاملا  �لعمليات  مو��صلة  �جلي�ص  من  وطلب  �للعبة“،  قو�عد  ك�رش  “عدم  �صاعات،   7 نحو 

�أفيجدور ليبمان،  �لدفاع  �أن وزير  �الإ�رش�ئيلية  �الأخبار  �الأمر ذلك“. و�أكدت �رشكة  تطلّب 

ووزيرة �لعدل، �أييلت �صاكيد، ووزير �لتعليم، نفتايل بينيت، �صوتو� جميعاً مع �قرت�ح وقف 

�إطالق �لنار.
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وفور �الإعالن عن �لتو�صل �إىل تهدئة بني �الأطر�ف، قال جي�ص �الحتالل �إن �لف�صائل �لفل�صطينية 

�حلديدية  �لقبة  �أن  ز�عماً  �مل�صتعمر�ت،  باجتاه  �صاروخية  قذيفة   460 قر�بة  �أطلقت  غزة  يف 

متكنت من �إ�صقاط 100 �صاروخ. كما ذكر �جلي�ص �أنه هاجم نحو 160 موقعاً يف قطاع غزة.

وكان �أبو عبيدة؛ �لناطق با�صم كتاب �لق�صام، قد قال �إن مدينة �ملجدل �ملحتلة دخلت د�ئرة �لنار 

رد�ً على ق�صف �ملباين �ملدنية يف غزة. و�أكد �أبو عبيدة �أن �أ�صدود وبئر �ل�صبع هما �لهدف �لتايل 

68
�إذ� متادى �لعدو يف ق�صف �ملباين �ملدنية �الآمنة.

تظاهر �صكان م�صتعمر�ت منطقة غالف غزة، �صّد �تفاق وقف �إطالق �لنار �لذي مّت �لتو�صل   •
69

�إليه بو�صاطة م�رشية، �أ�صعلو� خاللها �الإطار�ت �ملطاطية و�أغلقو� مدخل م�صتوطنة �صديروت.

وقد  �ملحتل،  غزة  قطاع  يف  �لتطور�ت  �آخر  ملناق�صة  مغلقة،  جل�صة  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  عقد   •
ف�صل �أع�صاء �ملجل�ص يف �لتو�ّصل �إىل �أي �ّتفاق حول �صبل ت�صوية �لو�صع يف �لقطاع �ملحا�رش. 

وُعقد �الجتماع يف جمل�ص �الأمن بطلب من كل من �لكويت، �لتي متثل �لدول �لعربية يف �ملجل�ص، 

وبوليفيا، و��صتمر 50 دقيقة، و�نتهى �إىل “�لف�صل“، بح�صب ما �أعلن �ل�صفري �لفل�صطيني لدى 

70
�الأمم �ملتحدة ريا�ص من�صور.

ومل  �ملبد�أ،  على  د�ئماً  ثابتة  فتح  حركة  “�إن  �لعالول:  حممود  فتح  حركة  رئي�ص  نائب  قال   •
و�أن  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  هو  �الأ�صا�صي  �لتناق�ص  �أن  وهو  يوماً،  عنه  حتيد  ولن 

�إال خالف ثانوي، و�لدليل على ذلك  �الختالف و�لتباين بني حركتي فتح وحما�ص ما هو 

 �أن �أبناءنا ومقاتلينا من حركة فتح �أي�صاً و�قفون بامليد�ن وقدمو� �لكثري من �لت�صحيات يف

بوحدة  و�لتم�صك  �جلر�ح  على  �لتعايل  فتح  حركة  �أبناء  �لعالول  وطالب  غزة“.  قطاع 

71
�ملوقف.

�أعلنت �ألوية �لنا�رش �صالح �لدين، �جلناح �لع�صكري للجان �ملقاومة �ل�صعبية، م�صوؤوليتها   •
�لكاملة عن عملية “كمني �لعلم“ �لتي وقعت يف 2018/2/7 �رشقي حمافظة خانيون�ص جنوب 

قطاع غزة. ويف م�صاهد ح�رشية بثّتها قناة �مليادين، تظهر جمموعة من �جلنود �الإ�رش�ئيليني 

قرب موقع “�صارية �لعلم“ وهي تتحّرك يف �ملكان الإز�لة علم فل�صطني، قبل �أن تنفجر عبوة 

72
نا�صفة بهم، فتت�صبّب ب�صقوطهم بني قتيل وجريح.

يقدم  ملن  دوالر،  ماليني  خم�صة  قدرها  مكافاأة  ر�صد  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �أعلنت   •
�لعاروري،  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  من  كٍلّ  عن  معلومات 

73
و�لقياديني يف حزب �هلل �للبناين خليل يو�صف حرب، وهيثم علي طبطبائي.
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االأربعاء، 2018/11/14

عن  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  ووزير  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  �أعلن   •
��صتقالته من من�صبه و�ن�صحاب حزبه من حكومة بنيامني نتنياهو. وعز� ليبمان خطوته 

بوقف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �مل�صغر  �الأمني  �لوز�ري  �ملجل�ص  لقر�ر  معار�صته  �إىل  هذه 

�إطالق �لنار يف قطاع غزة. وقال ليبمان، �إن وقف �إطالق �لنار، �إىل جانب �لتهدئة مع حما�ص، 

هو ��صت�صالم لـ“�الإرهاب“، بح�صب تعبريه. ومن جهتها، قدمت وزيرة �لهجرة و�الندماج 

74
�الإ�رش�ئيلية، �لع�صو يف “�إ�رش�ئيل بيتنا“، �صوفا الندفري Sofa Landver ��صتقالتها.

�لنار �لذي مّت �لتو�صل  �إطالق  د�فع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، عن وقف   •
�ل�صيء  تفعل  �حلقيقية  “�لقيادة  �إن  نتنياهو  وقال  غزة.  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  مع  �إليه 

75
�ل�صائب حتى لو كان �صعباً...“.

على  �صفحته  على  ن�رشها  تغريدة  يف  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  زهري،  �أبو  �صامي  قال   •
�إحد�ث  يف  ب�صمودها  جنحت  �لتي  لغزة  �صيا�صي  �نت�صار  هي  ليبمان  “��صتقالة  تويرت: 

هزة �صيا�صية يف �صاحة �الحتالل“. وتابع: “كما �أنها �عرت�ف بالهزية و�لعجز يف مو�جهة 

76
�ملقاومة �لفل�صطينية“.

�أ�صيب �صبعة من عنا�رش �رشطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، يف عملية طعن يف م�صتعمرة، قرب   •
77

بلدة جبل �ملكب بالقد�ص �ملحتلة، وفقاً لو�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية.

�لقيادي  باإدر�ج  �الأمريكي  �لقر�ر  زكي،  عبا�ص  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ��صتنكر   •
يديل  عمن  مالية  مكافاأة  و�إعالن  �الإرهاب  لو�ئح  على  �لعاروري،  �صالح  حما�ص  حركة  يف 

78
مبعلومات عنه.

�ملر�صح  )�الإعادة(، عن فوز  �لثانية  �ملحتلة، يف جولتها  �لقد�ص  بلدية  �نتخابات رئا�صة  �أ�صفرت   •
�لعلماين عوفر بريكوفيت�ص  �لديني رجل �الأعمال مو�صيه ليون Moshe Leon على مناف�صه 

79
.Ofer Berkovitch

�إ�صابته  �أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، ��صت�صهاد �صياد فل�صطيني جر�ء   •
80

بر�صا�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صمال غرب بلدة بيت الهيا �صمايل �لقطاع.

مبلغ  بتحويل  �لعربية،  �لدول  جلامعة  �لعامة  �الأمانة  �لكويت،  لدولة  �لد�ئمة  �ملندوبية  �أبلغت   •
42.1 مليون دوالر، �إىل ح�صاب �لوفد �لد�ئم لدولة �لكويت يف نيويورك للقيام ب�صد�ده �إىل وكالة 
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يف  عقد  �لذي  �الأونرو�  دعم  موؤمتر  خالل  �ملبلغ  بذلك  للتبع  لتعهدها  وفاًء  وذلك  �الأونرو�، 

81
نيويورك يف 2018/9/27.

اخلمي�س، 2018/11/15

قال �ملبعوث �الأمريكي لـ“عملية �ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط جاي�صون غرينبالت �إن الء�ت   •
“�إ�رش�ئيل“  �لتعامل مع  �لدول �لعربية لالنتقال من  �خلرطوم �لثالث مل تعد جمدية، د�عياً 

�إن هناك  �ليوم“، قال غرينبالت  “�إ�رش�ئيل  للعالنية. ويف مقال ن�رشته  �لكو�لي�ص  من ور�ء 

م�صالح متد�خلة لـ“�إ�رش�ئيل“ مع عدد من �الأنظمة �لعربية، على ر�أ�صها �ل�صعودية و�الإمار�ت 

82
وُعمان.

وّقع رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل تروؤ�صه �جتماعاً للجنة �لعليا �ملكلفة   •
11 �صك �ن�صمام  بتنفيذ متابعة قر�ر�ت �ملجل�ص �ملركزي، يف مقر �لرئا�صة مبدينة ر�م �هلل، 

83
لعدد من �ملوؤ�ص�صات �لدولية �ملتخ�ص�صة و�ملو�ثيق �لدولية.

�أكد �أحمد �أبو هويل، رئي�ص د�ئرة �لالجئني يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، يف ت�رشيح �صحفي،   •
�أن وكالة �الأونرو� تخطت “�أزمتها �لوجودية“ �لناجمة عن قطع �الإد�رة �الأمريكية �إ�صهاماتها 

�ملالية، مثمناً جهود �لدول �ملانحة، ودول �الحتاد �الأوروبي، ورو�صيا وجامعة �لدول �لعربية، 

و�ل�صعودية، و�الإمار�ت، وقطر، و�الأردن، وم�رش وغريها من �لدول �لتي دعمت و�أ�صهمت 

�لعام لوكالة �الأونرو�  �أعلن �ملفو�ص  يف تغطية �لعجز �ملايل يف ميز�نية �الأونرو�. ومن جهته، 

�أن �ملنظمة متكنت من جتاوز �أزمة �لتمويل �خلانقة �لتي جنمت عن قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي 

84
دونالد تر�مب وقف متويلها.

عيّنت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، للمرة �الأوىل يف تاريخها، �صاباً عربياً من فل�صطينيي 1948   •
يديعوت  �صحيفة  موقع  وبح�صب  باكو.  �الأذرية  �لعا�صمة  يف  “�إ�رش�ئيل“  �صفري  من�صب  يف 

85
�أحرونوت، فقد متّ تعيني جورج ديك، من مدينة يافا، يف من�صب �ل�صفري.

�أعلنت �لنائب �ملنتخبة يف �لكوجنر�ص �الأمريكي �إلهان عمر، تاأييدها حلركة �ملقاطعة و�صحب   •
86

�ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص(، و�أعربت عن تعاطفها مع �لفل�صطينيني.

اجلمعة، 2018/11/16

وّجه �لقائد �لعام لكتائب �لق�صام حممد �ل�صيف ر�صالة يف حفل تاأبني �صهد�ء �لق�صام يف مدينة   •
�لفل�صطينية  �ملقاومة  باأد�ء  �الأخرية لزدنا. و�أ�صاد  �ملوجة  �أنه لو ز�د �الحتالل يف  خانيون�ص 
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غرفة  يف  معاً  فل�صطينياً  ف�صيالً   13 يعمل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تاريخ  يف  مرة  الأول  قائالً: 

�إىل حركة فتح وملن  �ملقاومة. ووّجه ر�صالة  �أعطى �صورة منوذجية عن  و�حدة، يف م�صهد 

“خلو� بيننا وبني عدونا، فاإن ق�صى علينا فقد كفيتمونا،  يختلف مع حركة حما�ص قائالً: 

87
و�إن �نت�رشنا عليه فن�رشنا ن�رشكم، وعّزنا عّزكم، وحتريرنا حتريركم“.

قال �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، �أحمد بحر، “�إن �ملقاومة �لفل�صطينية هي حامية   •
88

م�صري�ت �لعودة، ويجب على �الحتالل �أن يفهم معادلة �لدم بالدم و�الأمن باالأمن“.

وقف  تفاهمات  �إىل  تطرقه  لدى  ليبمان،  �أفيجدور  �ل�صابق،  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •
قوته،  وبناء  تعاظم  نوقف  مل  و�إذ�  وح�صاً،  �الآن  ُنطعم  “�إننا  غزة،  قطاع  يف  �لنار  �إطالق 

�صنح�صل بعد �صنة هنا على �صقيقة تو�أم حلزب �هلل، بكل ما يعني ذلك“. و�أ�صاف ليبمان: 

“لي�ص معقوالً �أنه بعد �أن �أطلقت حما�ص 500 قذيفة �صاروخية باجتاه غالف غزة، وجنوب 
89

�لبالد، يح�صل قادة حما�ص عملياً على ح�صانة من �لكابينت �الإ�رش�ئيلي“.

ردعها،  قوة  فقدت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �أوملرت،  �إيهود  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
و�إن حركة حما�ص قد عملت منا “مدر�صة“ وعلمتنا در�صاً، بعدما هاجمتنا بـ 460 �صاروخاً 

90
و�أدخلت “�إ�رش�ئيل“ الأجو�ء حرب، وت�صببت باأزمة �صيا�صية د�خلية.

لفعاليات  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قمع  جر�ء  خمتلفة  بجر�ح  فل�صطينياً   40 �أ�صيب   •
م�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار �ل�صلمية قرب �ل�صياج �لفا�صل على طول �ملناطق �ل�رشقية 

91
لقطاع غزة.

و�صل �للو�ء �أحمد عبد �خلالق، م�صوؤول �مللف �لفل�صطيني يف جهاز �ملخابر�ت �مل�رشية، �إىل   •
و�صافح  عنا�رشها.  من  عدد  لتاأبني  خانيون�ص،  مدينة  يف  �لق�صام،  كتائب  نظمته  مهرجان 

عبد �خلالق قادة حركة حما�ص �ملتو�جدين يف �حلفل، وعلى ر�أ�صهم يحيى �ل�صنو�ر، قبل �أن 

92
يغادره �رشيعاً، دون �أن يجل�ص مل�صاهدة فقر�ت �حلفل.

“�إ�رش�ئيل“، منها  باأغلبية كبرية، ثمانية قر�ر�ت �صّد  �ملتحدة،  �لعامة لالأمم  تبنت �جلمعية   •
93

�صبعة ل�صالح فل�صطني توؤكد على حقوق �صعبها.

قالت �أول ع�صو من �أ�صل فل�صطيني يف �لكوجنر�ص، ر�صيدة طليب، يف تغريدة لها على تويرت،   •
و�جهتها  �لتي  �حلملة  بعد  وذلك  عمر،  �إلهان  �صومايل  �أ�صل  من  زميلتها  مع  تت�صامن  �إنها 

94
عمر، نتيجة دعمها للحركة �لدولية ملقاطعة “�إ�رش�ئيل“ بي دي �أ�ص.
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ال�صبت، 2018/11/17

�لنار  �إطالق  وقف  تفاهمات  �أن  �حلية،  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •
وب�صاأن  بها.  �الحتالل  �إلز�م  �إىل  م�رش  د�عياً  وم�صتمرة،  قائمة  تز�ل  ما  م�رش  رعتها  �لتي 

�مللف، وهو غري  �أي تقدم يف هذ�  �الإ�رش�ئيلي يعيق  �أن �الحتالل  �أكد �حلية  �الأ�رشى،  مبلف 

��صتباك  لعائالت جنوده. وعن  �لوهم  �أ�رشى حقيقية، وير�وغ ويبيع  جاهز الإبر�م �صفقة 

�أمني كبري على ما يبدو من خالل  �أن �الحتالل حاول تنفيذ �خرت�ق  �أكد �حلية  خانيون�ص، 

�أف�صلت  ويقظتها  باملر�صاد،  له  كانت  �لفل�صطينية  �ملقاومة  لكن  تن�صت،  �أجهزة  زر�عة 

95
خمططاته.

قو�ت  قمع  جر�ء  وذلك  �ختناق،  وحاالت  متفاوتة  بجروح  �ل�صحفيني  ع�رش�ت  �أ�صيب   •
طالبت  �إذ  قلنديا،  حاجز  على  لل�صحفيني  �لدويل  لالحتاد  م�صرية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�الحتاد، وت�صهيل حرية  �ل�صادرة من  �ل�صحافة  بطاقة  �حرت�م  �الحتالل  �صلطات  �مل�صرية 

96
حركة �ل�صحفيني �لفل�صطينيني ووقف �النتهاكات �صّدهم.

االأحد، 2018/11/18

وزير  مبن�صب  لنف�صه  �صيحتفظ  �أنه  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  �أعلن   •
�الئتالف  من  �صين�صحب  �أنه  �ليهودي  �لبيت  حزب  تهديد  من  �لرغم  على  وذلك  �لدفاع، 

97
وي�صقط �حلكومة، �إذ� مل يتم تعيني رئي�ص �حلزب، نفتايل بينيت وزير�ً للدفاع.

حما�ص  حركة  الإد�نة  �الأمريكية  �الإد�رة  �صعي  رف�صها  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �أعلنت   •
يف �الأمم �ملتحدة. و��صتنكر �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية للمنظمة، �صائب عريقات، يف بيان له، 

�ملتحدة نيكي هايل على  �الأمم  �الأمريكية يف  �ملتحدة  �لواليات  م�رشوع قر�ر طرحته �صفرية 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، يدعو �إىل �إد�نة حما�ص “لتحري�صها �مل�صتمر على �لعنف �صّد 

�إ�رش�ئيل، والإطالق �ل�صو�ريخ“. ور�أى عريقات �أن م�رشوع �لقر�ر �الأمريكي �جلديد “يقلب 

98
�حلقائق ر�أ�صاً على عقب“.

�لتهدئة  �إىل  منه  �لت�صعيد  �إىل  �أقرب  وحما�ص  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قّدر   •
معاريف،  �صحيفة  ملوقع  ووفقاً  عدة.  �أطر�ف  قبل  من  عليها  �لعمل  �جلاري  و�لت�صوية 

كبرية،  فر�صة  له  بني �جلانبني  �لت�صعيد  �أن  �إىل  ي�صري  للجي�ص  �الأمني �جلديد  �لتقييم  فاإن 

بالرغم من �لهدوء �لن�صبي يف �الأيام �الأخرية. وبح�صب �لتقييم، فاإن �جلي�ص ي�صتعد جلولة 
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على  �لو�صع  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ل�رشيع.  �لتدهور  الإمكانية  قو�ته  ويجّهز  �لعنف  من  �أخرى 

99
جبهة غزة �صيبقى متوتر�ً يف �مل�صتقبل �لقريب.

بـ“�إ�رش�ئيل“  �لتي حلقت  �ملبا�رشة  �الأ�رش�ر  �إن حجم  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �أوردته  قال تقرير   •
خالل جولة �لت�صعيد �الأخرية مع قطاع غزة، فاق �لتوقعات. وقالت �ل�صحيفة �إن �إح�صاء 

�الأ�رش�ر يف �جلنوب م�صتمر باالرتفاع، وقد مّت حتى �الآن تقدمي 406 طلبات تعوي�ص ل�صلطة 

�رشيبة �الأمالك يف “�إ�رش�ئيل“، منها 317 للمنازل و�ل�صقق �ل�صكنية، و81 طلباً للمركبات، 

100
و4 للحقول �لزر�عية.

�أن غزة،  قطاع  يف  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  عن  �صدر  توثيقي  تقرير  �أفاد   • 
1,252 وحدة �صكنية ت�رشرت، فيما هدمت 77 وحدة �صكنية ب�صكل كلي، جر�ء �لغار�ت �لتي 

�صنّتها طائر�ت �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي خالل �لعدو�ن �الأخري على �لقطاع. وقال وكيل عام 

�لوز�رة، ناجي �رشحان، �إنه خالل �لغار�ت تعر�صت 1,100 وحدة ل�رشر جزئي، باالإ�صافة 

101
لـ 55 وحدة ب�رشر بليغ و20 وحدة باتت غري �صاحلة لل�صكن.

مليون   50 مبلغ  قدمت  �لكويت  �أن  طهبوب،  ر�مي  �لكويت  لدى  �لفل�صطيني  �ل�صفري  �أعلن   •
دوالر دعماً للمو�زنة �لعامة لل�صلطة �لفل�صطينية، ومّت حتويل �ملبلغ �إىل ح�صاب وز�رة �ملالية 

102
�لفل�صطينية.

تابع  بفريق  ��صتعانت  �ل�صعودية  �أن  �لرتكية   Yeni Şafak �صفق  يني  �صحيفة  �أفادت   •
طم�ص  �أجل  من  ظبي،  �أبو  يف  و�ملقيم  دحالن،  حممد  فتح،  حركة  من  �ملف�صول  للقيادي 

�صفارة  يف  خا�صقجي،  جمال  �ل�صعودي،  �ل�صحفي  قتل  جرية  �صاحة  من  �أدلة  و�إخفاء 

103
بالده يف �إ�صطنبول.

االإثنني، 2018/11/19

�صادق �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة، على م�رشوع قانون ي�صمح ببناء   •
منازل ووحد�ت �صكنية يف م�صطحات �حلد�ئق �لعامة و�لوطنية، ما يعني �ل�صماح بتو�صيع ما 

ي�صمى بـ“�ملركز �ل�صياحي“ �ملعروف با�صم “مدينة د�ود“، �أو “عري د�فيد“ باللغة �لعبية، 

يف حي و�دي حلوة ببلدة �صلو�ن جنوب �مل�صجد �الأق�صى وحتويله �إىل م�صتعمرة و��صعة. �أيد 

104
�القرت�ح يف �لقر�ءة �لثالثة و�لنهائية 63 ع�صو كني�صت فيما عار�صه 41.
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�صارك رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو يف جل�صة عقدتها جلنة �خلارجية و�الأمن يف �لكني�صت   •
على �صوء قر�ره تويل من�صب وزير �لدفاع. وقال نتنياهو خالل �جلل�صة: “نحن م�صتعدين 

م�صتمرة،  ز�لت  ما  معركة  خ�صم  يف  نحن  �أم�ص،  ليلة  قلت  وكما  �لتحديات.  جميع  ملو�جهة 

105
و�إ�صقاط �حلكومة عمل غري م�صوؤول يف هذه �لفرتة �حل�صا�صة �أمنياً“.

قالت �حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال - فرع فل�صطني، �إن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قتلت  • 
52 طفالً فل�صطينياً يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 46 منهم يف �لقطاع، منذ بد�ية �صنة 2018. 

و�أو�صحت �حلركة �لعاملية، يف بيان لها ملنا�صبة �ليوم �لعاملي للطفل، �أن من بني �الأطفال �لذين 

منطقة  يف  و7  �صدورهم،  يف  و9  روؤو�صهم،  يف  �إ�صاباتهم  كانت   18 �الحتالل  قو�ت  قتلتهم 

�لرقبة، فيما كانت بقية �الإ�صابات يف مناطق خمتلفة من �جل�صد، �الأمر �لذي  �لبطن، و5 يف 

ي�صري �إىل �أن جنود �الحتالل يتعمدون �إطالق �لر�صا�ص على �ملناطق �لعليا من �جل�صد بق�صد 

106
�لقتل.

نيكوالي  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم“  لـ“عملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملن�ّصق  ��صتعر�ص   •
عب  �الأمن  ملجل�ص  �إحاطته  يف  غزة،  قطاع  �صهدها  �لتي  �الأخرية  �لتطور�ت  مالدينوف 

يف �لعنف  موجة  �ندالع  يف  �ل�صبب  باأن  مالدينوف  و�أقر  �لقد�ص.  من  �لتلفزيونية   �لد�ئرة 

قادة �أحد  قتل  بهدف  غزة  قطاع  د�خل  �الإ�رش�ئيلي  �لتوغل  هو   2018/11/13–11 

عن  و�المتناع  �لنف�ص  �صبط  درجات  �أق�صى  ممار�صة  �إىل  مالدينوف  ودعا  �لق�صام.  كتائب 

107
��صتخد�م �لقوة �ملميتة �إال كمالذ �أخري.

�ملتحدة نيكي هايل م�رشوع قر�ر يدين  �الأمم  �الأمريكية يف  �ملتحدة  �لواليات  وّزعت �صفرية   •
“ق�صف حما�ص للمدنيني، و�لذي يرتقي جلرية حرب“، بح�صب م�صادر يف �الأمم �ملتحدة. 
108

و�صيتم �لت�صويت يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة على م�رشوع �لقر�ر يف 2018/11/29.

من للوكالة  �ملايل  �لعجز  تقلي�ص  عن  كرينبول  بيري  �الأونرو�  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  �أعلن   • 
446 مليون دوالر �إىل 21 مليون دوالر ل�صنة 2018. وعّب كرينبول عن �صكره لدول �خلليج، 

ممثلًة يف �ل�صعودية و�الإمار�ت و�لكويت وقطر، �لتي قدمت كل منها 50 مليون دوالر، م�صري�ً 

109
�إىل �أن �لدعم غري �مل�صبوق �صاعد كثري�ً يف تقلي�ص �لعجز يف �مليز�نية �لعامة.

�إلغاء قو�ئم  �إنها قررت  �أماكن ق�صاء �لعطالت عب �الإنرتنت،  Airbnb لتاأجري  قالت �رشكة   •
�أن  �ل�رشكة  با�صم  متحدث  وذكر  �لغربية.  �ل�صفة  م�صتعمر�ت  يف  للحجز  �ملتاحة  �الأماكن 

110
�لقر�ر، �لذي يوؤثر على نحو 200 قائمة، �صي�رشي يف �الأيام �لقليلة �ملقبلة.
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الثالثاء، 2018/11/20

�صارك �الآالف يف قطاع غزة، يف �لذكرى �لـ 14 لوفاة �لرئي�ص يا�رش عرفات، ��صتجابة لدعوة   •
وجهها “�لتيار �الإ�صالحي“ يف حركة فتح بقيادة حممد دحالن. ويف كلمته خالل �الحتفال 

�أن نلتقي �الأ�صبوع �ملا�صي الإحياء ذكرى �ل�صهيد  “كان خمططاً  عب �لفيديو، قال دحالن: 

�أبو عمار، لوال تنفيذ �ملحتل عمليته �لغادرة، فغزة �الأبية و�أهلها ياأبون �أن ير �لغدر، وردت 

�أ�صو�ر غزة وكر�متها“. ودعا  �ل�صاع �صاعني و�أكرث، فكل �لتحية لل�صامدين �ملد�فعني عن 

دحالن حممود عبا�ص للتوجه فور�ً �إىل قطاع غزة، و�الإعالن عن حكومة وحدة وطنية وعقد 

111
لقاء لالإطار �لقيادي �ملوحد.

�لوطنية  للم�صاحلة  جاهزة  فتح  �إن  ��صتية،  حممد  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •
�ل�صاملة وفقاً التفاق 2017، و��صتكمال عملية متكني �حلكومة �لفل�صطينية من �لنقطة �لتي 

�نتهت عندها، عقب حماولة ��صتهد�ف رئي�ص �لوزر�ء ورئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لفل�صطينية. 

و�صدد ��صتية على �أن �حلركة م�صتعدة لبذل كل �صيء ممكن لتحقيق �لوحدة �لوطنية �لقائمة 

�أن  وبنّي  �لوظيفي.  �لتقا�صم  نظرية  وفق  ولي�ص  و�لبنامج،  و�لكيان  �ل�رشعية،  وحدة  على 

112
فتح، م�صتعدة للذهاب �إىل �نتخابات عامة يقرر فيها �ل�صعب �لفل�صطيني خياره.

�إليعازر  �ملتقاعد  �لقا�صي  برئا�صة  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صوؤولني  كبار  تعيني  جلنة  �صادقت   •
جديد�ً  رئي�صاً   ،Aviv Kochavi كوخايف  �أفيف  تعيني  على   ،Eliezer Goldberg غولدبرغ 

113
لهيئة �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، خلفاً لغادي �آيزنكوت.

�أعلنت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية، يف بيان ر�صمي �أنها، بعد ثالث �صنو�ت من �لتحقيق، قررت رفع   •
تو�صية �إىل �لنيابة �لعامة لتقدمي وزير �لد�خلية �أرييه درعي، وزوجته، و�صقيقه للمحاكمة 

بعدة تهم، منها �رتكاب خمالفات �رشيبية بقيمة ماليني �ل�صو�كل، وتقدمي ت�رشيح كاذب 

�أن درعي  �لكني�صت ب�صاأن ممتلكاته ومد�خيله. وت�صتبه �ل�رشطة يف  �لدولة ورئي�ص  ملر�قب 

114
�رتكب �ملخالفات يف �أثناء توليه من�صبه �لوز�ري.

�الأطفال  من   908 �عتقلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إن  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  قال   •
�الأول/  2018 حتى نهاية ت�رشين  منذ بد�ية  18 عاماً  �أعمارهم عن  �لذين تقل  �لفل�صطينيني 

115
�أكتوبر 2018.

�الإ�صالمية، تقع  تابعة لالأوقاف  نفذت جر�فات �الحتالل عمليات جتريف الأر��ص زر�عية   •
116

مبدينة �أريحا، وقامت بنزع نحو 500 �صجرة نخيل وحتميلها يف �صاحنات وم�صادرتها.



511

ت�شرين الثاين/ نوفمرب 2018

�أعلن �الحتاد �لكندي للطالب )Canadian Federation of Students )CFS تاأييده حلركة   •
�جتماعه  خالل  وذلك  �أ�ص(،  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة 

�ل�صنوي �لعام يف مدينة �أوتاو� �لكندية، كما �أّيد بياناً ُيدين �الحتالل �ملُ�صتمر لفل�صطني. ودعا 

�الحتاد، �لذي ُيعّد �ملُنظمة �لطالبية �الأكب يف كند�، ويثل 530 �ألف طالب كندي يف 64 �حتاد�ً 

يف جميع �ملقاطعات �لكندية �لـ 12، �إىل “�إ�صد�ر بيان ُيدين �لفظائع �الأخرية �صّد �لفل�صطينيني 

117
يف غزة“.

االأربعاء، 2018/11/21

��صتنكر �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات، قيام �صفرية   •
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل، بتوزيع م�رشوع قر�ر على �جلمعية 

�صحفي،  بيان  يف  عريقات  وو�صف  حما�ص.  حركة  الإد�نة  يدعو  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة 

�لتي  “�إ�رش�ئيل“،  �الحتالل  �صلطة  �أن  موؤكد�ً  �حلقائق،  لقلب  حماولة  باأنه  �لقر�ر  م�رشوع 

ي�صتحق  من  هي  �جلماعية،  و�لعقوبات  �حلرب  وجر�ئم  �ال�صتعماري  �ال�صتيطان  تو��صل 

118
�الإد�نة و�مل�صاءلة و�ملحا�صبة.

هدد وزير �الإ�صكان �الإ�رش�ئيلي يو�آف جاالنت باغتيال قائد حما�ص يف غزة يحيى �ل�صنو�ر.   •
�ل�صنو�ر  “�أيام يحيى  �إن  وقال جاالنت، خالل موؤمتر عقدته �صحيفة جريوز�ليم بو�صت، 

119
حمدودة. و�أنا �أعدكم باأنه لن ُينهي حياته يف بيت م�صننّي“.

بالقد�ص  �صعفاط  خميم  �قتحام  على  �خلا�صة،  بالوحد�ت  معززة  �الحتالل  �رشطة  �أقدمت   •
120

�ملحتلة وحما�رشته، وبا�رشت عملية هدم لـ 20 حمالً جتارياً بذريعة �لبناء دون تر�خي�ص.

�صادقت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية على دعوى ��صتيطانية لتهجري 700 مو�طن مقد�صي من   •
)مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  وبح�صب،  �ملحتلة.  �لقد�ص  �رشقي  �صلو�ن  حي  يف  منازلهم 

و�صمحت  �صلو�ن،  مو�طني  من   104 به  تقّدم  �لتما�صاً  رف�صت  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  فاإن 

�لفل�صطينيني  Ateret Cohanim �ال�صتيطانية �ملتطّرفة بتهجري  جلمعية عطرييت كوهانيم 

121
من منازلهم.

وجود )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  عن  �صادر  تقرير  وّثق   • 
�لفل�صطينية، وتنّقل  �أنحاء �ل�صفة؛ حيث تقيّد حركة �ملركبات  705 عو�ئق د�ئمة يف خمتلف 

�مل�صاة �لفل�صطينيني. وقالت �أوت�صا �إن هذ� �لعدد ي�صّكل �رتفاعاً تبلغ ن�صبته 3% عّما كان عليه 

122
�حلال يف كانون �الأول/ دي�صمب 2016، وهو تاريخ �مل�صح �ل�صابق.



512

اليوميات الفل�سطينية

Layla Moran، مب�رشوع قانون لالعرت�ف  تقدمت ع�صو �لبملان �لبيطاين ليلى مور�ن   •
ر�صمياً بدولة فل�صطني. ويف حديث لالأنا�صول، قالت مور�ن، �أول ع�صو من �أ�صول فل�صطينية 

�إن  �الأوىل(،  )�لغرفة   House of Commons of the United Kingdom �لعموم  يف جمل�ص 

�خلطوة تاأتي يف �إطار ت�صجيع �ملوؤمنني بحّل �لدولتني على حتويل �لقر�ر�ت �الأممية �إىل قانون 

بريطاين. و�أ�صافت مور�ن �أن بالدها مل تعرتف بعد ر�صمياً بدولة فل�صطني، وهو ما يجب 

123
تغيريه.

اخلمي�س، 2018/11/22

�مر�أتان،  �أ�صخا�ص، بينهم  �الإلكرتوين، �صور ثمانية  �لق�صام، عب موقعها  عر�صت كتائب   •
�إىل  2018/11/11، باالإ�صافة  �إىل قطاع غزة يف  �لقوة �الإ�رش�ئيلية �ملت�صللة  �أفر�د  �إنهم  وقالت 

بياناً  �ل�صور  هذه  مع  �لكتائب  ون�رشت  �لقوة.  هذه  ��صتخدمتهما  و�صاحنة  مركبة  �صور 

�إنها  وقالت  خطري�ً“،  �صهيونياً  خمططاً  �أف�صلت  �لتي  �ل�صيف  حّد  عملية  “حول  بعنو�ن 

124
“متكنت من �لو�صول �إىل مر�حل متقدمة يف ك�صف خيوط �لعملية �خلا�صة و�خلطرية“.

�لغربية  �ل�صفة  يف  حما�ص  حلركة  تابعة  خلية  ك�صف  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  زعم   •
�ملحتلة  �لفل�صطينية  �ل�صفة و�الأر��صي  قاتلة يف  لتنفيذ هجمات  بنية حتتية  خططت الإن�صاء 

1948. وبح�صب مز�عم �جلهاز، فاإن �خللية بال�صفة مّت جتنيدها من قبل ن�صطاء من  �صنة 

�أنه مّت تدريب  �لقطاع. و�دعى  �لع�صكري للحركة يف  باأو�مر من قيادة �جلناح  حما�ص بغزة 

125
�خللية على �إعد�د مو�د متفجرة و�الإيعاز لهم بتحديد �أهد�ف لتنفيذ هجمات.

حركة  �إن  �لقو��صمي،  �أ�صامة  فتح  حركة  با�صم  و�ملتحدث  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  قال   •
�ل�صعب  �أن  �لقو��صمي  و�أكد  باالإرهاب.  فل�صطيني  �أي  يو�صم  �أن  قطعياً  رف�صاً  ترف�ص  فتح 

�لفل�صطيني كله منا�صل من �أجل �حلرية و�ال�صتقالل، و�أن ن�صاله �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

�ال�صتعماري  �لكولونيايل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  هو  �حلقيقي  �الإرهاب  و�أن  �صي�صتمر، 

126
�لعن�رشي ل�صعبنا ولدولته �لتي �عرتف بها �لعامل.

هيئة  يف  يل  “قال  �آيزنكوت  غادي  �إن  ليبمان  �أفيجدور  بيتنا“  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  قال   •
�أ�صدر  �لذي  بريك“،  ]يت�صحاك[  �للو�ء  �نتقاد�ت  من   %95 �إىل   %90 على  يو�فق  �إنه  مغلقة 

تقرير�ً �أ�صار فيه �إىل عدم جهوزية �جلي�ص للحرب. و�أ�صاف ليبمان �أنه “يوجد �لكثري من 

�أنه ال توجد �ليوم مالءمة بني �مليز�نية وبني �لتهديد�ت  �لعيوب، لكن ينبغي �أن نفهم �أي�صاً 

و�لتحديات. ويوؤ�صفني �أن وز�رة �ملالية تتعامل مع �ملو�صوع �الأمني كاأن �لو�صع هادئ“. 
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�إنه يو�فق على  لليبمان  �آيزنكوت قال  �إن  �الإ�رش�ئيلي قائالً  با�صم �جلي�ص  �ملتحدث  وعّقب 

90% من تقرير بريك �ل�صنوي حول �صكاوى �جلنود ولي�ص حول تقرير جهوزية �جلي�ص 
127

للحرب.

�عرتفت “�إ�رش�ئيل“ ر�صمياً، باأنها �أغرقت �إبان �جتياح لبنان، يف �صنة 1982، �صفينة الجئني   •
128

لبنانيني قبالة �صاطئ مدينة طر�بل�ص يف �صمال لبنان، ما �أ�صفر عن مقتل 25 الجئاً.

ك�صف مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، خالل مقابلة مع وكالة   •
�الأنا�صول، عن جهود �أوروبية تبذل يف ملف �لتهدئة و�لق�صايا �الإن�صانية بقطاع غزة، ممثلة 

يف جمموعة �لدول �الأوروبية �لد�عمة لفل�صطني، بقيادة �لرنويج. وثّمن �أبو مرزوق �جلهود 

�إىل �جلهود �لقطرية، الإجناح ملف  �إ�صافة  �مل�رشية و�الأممية، بقيادة نيكوالي مالدينوف، 

129
�لتهدئة.

د�فع �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب عن موقفه ب�صاأن �لعالقة مع �ل�صعودية، بالرغم من   •
�غتيال جمال خا�صقجي، وقال �إنه لوال �ل�صعودية لكانت “�إ�رش�ئيل“ يف ورطة كبرية. وقال 

تر�مب، خالل �حتفاله بـ“عيد �ل�صكر“: “�حلقيقة هي �أن �ل�صعودية مفيدة جد�ً لنا يف �ل�رشق 

�الأو�صط، لو مل يكن لدينا �ل�صعودية ملا كانت لدينا قاعدة �صخمة، و�إذ� نظرت �إىل �إ�رش�ئيل 

بدون �ل�صعودية ف�صتكون يف ورطة كبرية. ماذ� يعني هذ�؟ هل على �إ�رش�ئيل �أن ترحل؟ هل 

130
تريدون رحيل �إ�رش�ئيل؟“.

�حلكومة  �إىل  ر�صمية  �صكوى  �الإن�صان  بحقوق  �ملخت�صون  �ملتحدة  �الأمم  ممثلو  رفع   •
“قانون  ت�رشيع  من  �لقلق“  و“بالغ  �لعميقة“  بـ“�ملخاوف  و�صفوه  ما  حول  �الإ�رش�ئيلية 

�لقومية �ليهودية“. و�أمهل �ملمثلون �الأمميون “�إ�رش�ئيل“ حتى مطلع �صنة 2019، من �أجل 

جمل�ص  على  �ملو�صوع  حول  تقريرهم  عر�ص  قبل  وذلك  وت�صاوؤالتهم،  توجههم  على  �لرّد 

131
حقوق �الإن�صان يف �الأمم �ملتحدة يف جنيف.

�إنهاء واليتها  �أن �حلكومة �حلالية ال يكنها  �صاكيد  �أييلت  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  �أكدت وزيرة   •
بالكامل، حتى ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019، و�عرتفت بف�صل هذه �حلكومة يف منع حتويل 

�صحيفة  ن�رشتها  مقابلة  يف  قائلة،  �لفل�صطينيني،  �ل�صهد�ء  وعائالت  �الأ�رشى  خم�ص�صات 

“�أنا  �أمور مل تنجح حكومة نتنياهو يف تنفيذها:  �إنها تعرتف باأن عدة  �أحرونوت،  يديعوت 

132
�أعرتف. و�أعتقد �أنه با�صتثناء �إخالء خان �الأحمر لن ينفذ �أي �صيء“.
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اجلمعة، 2018/11/23

حمل �لوزير �الإ�رش�ئيلي �مل�صتقيل �أفيجدور ليبمان على �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، متهماً �إياها   •
باأنها عاجزة عن �أد�ء �ملهام �مللقاة على عاتقها بل �إنها تكتفي بال�صمود. وقال، خالل جولة 

قام بها مع ن�صطاء يف حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“ يف �صديروت، �إن �حلكومة تو��صل نقل �لوقود 

�رتكاب  حماوالته  يف  �لفل�صطيني  �جلانب  ي�صتمر  �لذي  �لوقت  يف  غزة  قطاع  �إىل  و�الأمو�ل 

133
�عتد�ء�ت �إرهابية.

جدد وزير �خلارجية �لرو�صي �صريجي الفروف، دعوة بالده �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني   •
�إىل �الجتماع يف مو�صكو، متهيد�ً الإحياء “عملية �ل�صالم“ يف �ملنطقة، دون �أي �رشوط م�صبقة. 

و�أ�صار الفروف، يف كلمة له على هام�ص منتدى “�حلو�ر�ت �ملتو�صطية“، يف �لعا�صمة �الإيطالية 

134
روما، �إىل �أن مو�صكو تتابع جهود م�رش لتحقيق �مل�صاحلة بني �لف�صائل �لفل�صطينية.

ال�صبت، 2018/11/24

دعا رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إىل بناء حتالف قوي و��صرت�تيجي   •
�لفل�صطينية.  �لق�صية  تو�جه  �لتي  �لتحديات  ملو�جهة  كافة،  �ملجاالت  يف  �لقوى  كل  يجمع 

و�صدد هنية، يف كلمة له خالل موؤمتر �لوحدة �الإ�صالمية �لـ 32 �ملنعقد يف �لعا�صمة �الإير�نية 

طهر�ن، على �أن “�ملقاومة باأ�صكالها كافة خيارنا �ال�صرت�تيجي؛ الأنها متثل �إجماعاً وطنياً، 

فهي �لتي ت�صنع �الإجناز �لذي يفرح �ل�صعب �لفل�صطيني بتحقيقه، وهي �لتي توحد �ل�صعب، 

وحّذر  �ملعروفة“.  �لوطنية  بو�صلتنا  وهي  �لغا�صب،  �ملحتل  ل�صدر  موجهة  بندقيتها  الأن 

135
هنية من �أن �ملرحلة �حلالية تعد �الأخطر على �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى.

فاز �لفل�صطيني وليد �لبنا يف �ملو�صم �لعا�رش من برنامج جنوم �لعلوم، كاأف�صل خمرتع يف   •
�لعامل �لعربي. وجنح �لبنا وهو جر�ح مخ و�أع�صاب فل�صطيني، بف�صل �خرت�عه “نظار�ت 

�الإ�صابة  خماطر  من  ويحميهم  �ملر�صى  يدعم  �لذي  �لدماغ“  ل�صحة  �لعني  �صبكية  حتليل 

يف  لال�صتثمار  �أمريكي  دوالر  �ألف   300 على  �لبنا  وح�صل  �ملتكررة.  �لدماغية  بال�صكتات 

136
م�رشوعه.

“�إ�رش�ئيل“ وّقعت �تفاقاً و�صفته بالتاريخي ملّد خط  �أن  ذكرت �رشكة �الأخبار �الإ�رش�ئيلية   •
�أبو ظبي. و�أ�صافت  غاز يربطها باأوروبا، وذلك بدعم من �الحتاد �الأوروبي وبتمويل من 

“�إ�رش�ئيل“  من  كل  عليه  و�صتوقع  �ملفاو�صات،  من  عامني  بعد  جاء  لالتفاق  �لتو�صل  �أن 

�صيكون  و�لذي  �لبحر  �أعماق  يف  غاز  خط  مّد  على  وين�ص  وقب�ص،  و�إيطاليا  و�ليونان 
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�ملوقعة  للدول  �لغاز  ت�صدير  لـ“�إ�رش�ئيل“  و�صيتيح  كيلومرت،  �ألفي  بطول  بالعامل،  �الأطول 

على �التفاقية، ولدول �لبلقان ودول �أوروبية �أخرى. وقّدم وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال 

�صتاينتز �ملُقرتح لالحتاد �الأوروبي، يف موؤمتٍر باأبو ظبي �لتي و�فقت على �ملُقرَتح وقررت 

137
تخ�صي�ص 100 مليون دوالر كا�صتثماٍر �أويل.

االأحد، 2018/11/25

ديبي  �إدري�ص  ت�صاد  رئي�ص  ��صتقباله  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  و�صف   •
Idriss Déby بـ“�للقاء �لتاريخي“. ون�رش نتنياهو، عب ح�صابه على تويرت، تفا�صيل �للقاء، 

وقال �إنه �صيقوم قريباً بزيار�ت �أخرى �إىل �لدول �لعربية. وعن زيارة ديبي �إىل “�إ�رش�ئيل“، 

قال نتنياهو �إن “ت�صاد هي دولة هامة جد�ً يف �أفريقيا وهامة جد�ً بالن�صبة الإ�رش�ئيل. ي�رشين 

باأننا جندد �ل�صد�قة بيننا. مل نقطع �أبد�ً �لعالقات بيننا ب�صكل كامل، ولكن �الآن نعمقها بوترية 

عالية للغاية“. ومن جهته، قال �لرئي�ص �لت�صادي �إن “�لزيارة �حلالية تعك�ص، يف �لو�قع، نيتنا 

يف متابعة نف�ص �الت�صاالت �لتي كانت يف �خللفية طو�ل �لوقت ونعّب عنها ب�صورة كاملة، 

138
و�لرغبة هي �لدخول يف عهد جديد من �لتعاون وجتديد �لعالقات �لدبلوما�صية“.

بلدة  يف  منزله  دهم  عقب  غيث،  عدنان  �لقد�ص  حمافظ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت   •
139

�صلو�ن مبدينة �لقد�ص �ملحتلة، و�قتادته �إىل �أحد مر�كز �لتوقيف و�لتحقيق يف �ملدينة.

و�أكد   .2011 باتفاق  حركته  �لتز�م  �لقانوع  �للطيف  عبد  حما�ص  حركة  با�صم  �ملتحدث  �أكد   •
�لقانوع، يف ت�رشيح �صحفي، �أن �أي خطو�ت لتنفيذ �التفاق ال تبد�أ برفع �لعقوبات عن غزة، 

وتعزيز �ل�رش�كة �لوطنية هي خطو�ت خارج �الإجماع �لوطني و�ملطلب �ل�صعبي، ولن ُيكتب 

140
لها �لنجاح.

�إجر�ء�تها  �ل�صلطة، برفع  �لنخالة، قيادة  �الإ�صالمي زياد  �لعام حلركة �جلهاد  �الأمني  طالب   •
�لعقابية عن قطاع غزة، مهاجماً يف �لوقت ذ�ته �الأنظمة �لعربية �لتي ت�صارع �إىل �لتطبيع مع 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي. و�صّدد �لنخالة، خالل كلمة تلفزيونية، على رف�ص حركته �ملطلق الأي 

141
“تفاهمات“ مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مت�ّص حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني.

قال رئي�ص جلنة �خلارجية و�الأمن �لتابعة للكني�صت �آيف ديخرت �إن �حلّل �لوحيد لق�صية غزة   •
هو تدمري �لبنية �لتحتية ملنظمات حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. و�صدد ديخرت على �أن م�صكلة 

غزة لن حتّل يف �إطار جوالت قتالية، و�إمنا بتدمري �لبنية �لتحتية لـ“�الإرهاب“، وهو �أمر ال 

�إرهابي  �ألف   40 “وجود  ديخرت  و�ّدعى  �أكرث.  �أو  �صنتني  �إىل  �إمنا  �أكرث،  �أو  ل�صهرين  يحتاج 
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وقد  �آخر،  خيار  يوجد  وال  �صيهربون،  �آالف  و10  منهم  �ألف   20 قتل  علينا  يتعنّي  غزة،  يف 

فعلنا ذلك يف عملية �ل�صور �لو�قي يف �ل�صفة، لذلك ال يوجد خيار �صوى تدمري �لبنى �لتحتية 

142
لالإرهاب“.

�أجرى  بار�ك  �إيهود  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  �لعبية  �لعا�رشة  �لقناة  ذكرت   •
�الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  ووزير  ليفني،  ت�صيبي  �لكني�صت  يف  �ملعار�صة  رئي�صة  مع  حمادثات 

�ل�صابق مو�صيه يعلون، لت�صكيل جبهة معار�صة ملو�جهة رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو يف 

143
�نتخابات مقبلة.

“�الأف�صلية �لقوميّة“، تت�صّمن عدد�ً من  �صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على خريطة ملناطق   •
�إىل �لبلد�ت  �إىل تعزيز هجرة �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية. وتهدف �خلريطة 

�لو�قعة �صمن �خلريطة، باالإ�صافة �إىل منحها ميز�نيات �أكب لتعزيز �لبناء فيها و�إعفائها من 

�ل�رش�ئب. ويبلغ عدد �لبلد�ت �لتي ح�صلت على مكانة “�أف�صلية قومية“ 407 بلد�ت، بينها 

)نحو �صيكل  مليار   1.35 �ل�رش�ئب  من  �الإعفاء�ت  حجم  ويبلغ  م�صتعمرة.   130 من   �أكرث 

144
361 مليون دوالر(.

�صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على تعيني �أفيف كوخايف رئي�صاً لهيئة �أركان �جلي�ص، وذلك   •
145

خلفاً لغادي �آيزنكوت.

هدمت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 132 مبنى فل�صطينياً يف �رشقي �لقد�ص �ملحتلة، يف �لوقت   •
بد�ية منذ  �ملدينة،  يف  قانونية  غري  ��صتيطانية  وحدة   5,500 من  �أكرث  بناء  فيه  �أقرت   �لذي 

 �صنة 2018. و��صتناد�ً �إىل معطيات د�ئرة �صوؤون �ملفاو�صات يف منظمة �لتحرير، فقد ��صت�صهد

منذ �ملدينة  يف  فل�صطيني   1,100 من  �أكرث  �عتقال  ومّت   ،120 و�أ�صيب  فل�صطينيني   5 
 146

بد�ية 2018.

تطوير  يف  �ملتخ�ص�صة  �الإ�رش�ئيلية،   NSO �أو  �أ�ص  �أن  �رشكة  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت   •
برجميات �لتج�ص�ص، �أجرت �صنة 2017 مفاو�صات متقدمة لبيع منظومات مر�قبة و�خرت�ق 

�لهو�تف �لذكية �إىل �ملخابر�ت �ل�صعودية. و��صتناد�ً لل�صحيفة �الإ�رش�ئيلية، فاإن �ملفاو�صات 

�ملفاو�صات  تلك  وح�رش   ،2017 يونيو  حزير�ن/  يف  فيينا  �لنم�صاوية  �لعا�صمة  يف  جرت 

رجال �أعمال �إ�رش�ئيليون، �إىل جانب عبد �هلل �ملليحي، �ملقرب من رئي�ص �ملخابر�ت �ل�صعودية 

رئي�ص  نائب  باأنه  نف�صه  عن  عّرف  �لذي  �لقحطاين  ونا�رش  �لفي�صل،  تركي  �الأمري  �ل�صابق 

جهاز �ملخابر�ت �ل�صعودي. و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن ذلك �للقاء مل يكن �الأول و�لوحيد بني 

147
�جلانبني، �إذ جرت لقاء�ت �أخرى يف قب�ص من خالل و�صطاء.
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�لبحرين  لزيارة  ر�صمية  دعوة  كوهني  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  و�ل�صناعة  �القت�صاد  وزير  تلقى   •
منت�صف ني�صان/ �أبريل 2019، للم�صاركة يف موؤمتر عاملي على م�صتوى وزر�ء حول �لدول 

148
�لنا�صئة �لر�ئدة يف جمال �لتكنولوجيا و�البتكار، ينظمه �لبنك �لدويل.

ت�صلمت “�إ�رش�ئيل“ طائرتي �صبح مقاتلتني من طر�ز �أف-35 �آي �أدير F-35I Adir، لي�صل   •
14 طائرة. �لطائرتان  �إىل  “�لن�رش �لذهبي“  عدد �لطائر�ت �ملتقدمة من هذ� �لطر�ز يف �رشب 

�رشق جنوب  �جلوية،   Nevatim نيفاتيم  قاعدة  يف  هبطتا  �خلام�ص،  �جليل  من   وهما 

149
بئر �ل�صبع.

االإثنني، 2018/11/26

دع�ص  بعملية  قام  عندما  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  بنري�ن  فل�صطيني  �صاب  ��صت�صهد   •
�أمر �صمال �خلليل، و�أ�صيب ثالثة جنود من  قرب مفرتق غو�ص عت�صيون، قرب بلدة بيت 

عن  �صدر  بيان  بح�صب  باملتو�صطة،  و�صفت  بجروح  �أحدهم  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت 

150
�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

�أبناء حركة  20 من  32 مو�طناً من �لقد�ص، بينهم نحو  �عتقلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •
151

فتح يف �ملدينة �ملقد�صة، و�أ�رشى حمررون.

قال �لناطق �لع�صكري با�صم كتائب �لق�صام �أبو عبيدة، يف تغريدة له على تويرت: “لقد قّدم �أهلنا   •
و�صعبنا يف كل �أماكن تو�جده، و�أحر�ر �أمتنا، �لكثري من �ملعلومات �ملهمة و�لقيِّمة �لتي تخدم 

�ملقاومة فيما يخ�ص تد�عيات عملية حّد �ل�صيف، و�لتي ��صتفدنا منها ب�صكل حقيقي، و�صاعدت 

�لقوة  �أفر�د  �لفا�صلة، وذلك بعد ن�رشنا ل�صور  �ل�صهيونية  �لعملية  تتبع خيوط  وال تز�ل يف 

152
�ل�صهيونية �خلا�صة“.

�ملبكر  �الإفر�ج  ينع  قانون  م�رشوع  �الأوىل،  بالقر�ءة  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  يف  جلنة  �أقرت   •
ع�صو  �لقانون  هذ�  فكرة  بطرح  وبادر  �لفل�صطينيني.  �الأ�رشى  �عتقال  مدة  ثلث  وتقليل 

153
.Oded Forer لكني�صت عن حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“عوديد فورير�

بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �إن  د�نون  د�ين  �ملتحدة،  �الأمم  لدى  �لد�ئم  �الإ�رش�ئيلي  �ملندوب  قال   •
نتنياهو عقد �جتماعات �رشية مع عدد من روؤ�صاء �لدول �لعربية و�الإ�صالمية، باالإ�صافة �إىل 

154
دول �أخرى، ال تقيم عالقات ديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل“.

بالكني�صت  له  خطاب  يف   ،Milos Zeman زيان  ميلو�ص  �لت�صيك  جمهورية  رئي�ص  قال   •
كل  يف  نعّب  �أن  و�ل�رشوري  �ملهم  من  الأنف�صنا.  خيانة  هي  �إ�رش�ئيل  “خيانة  �الإ�رش�ئيلي: 
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“قبل  قائالً:  و�أ�صاف  هنا“.  �إىل  �أتيت  �ل�صبب  ولهذ�  �إ�رش�ئيل.  دولة  مع  ت�صامننا  عن  وقت 

عدة �أ�صهر بد�أنا �إجر�ء�ت لنقل �ل�صفارة �لت�صيكية �إىل �لقد�ص. وقال زيان: “�صدقوين باأين 

�أف�صل �صديق الإ�رش�ئيل يف دولتي“ وتابع قائالً: “يف �الآونة �الأخرية تكلم بع�ص �الإرهابيني 

�لكالم  هذ�  ن�صمع  �أن  و�خلزي  �لعار  من  �إ�رش�ئيل.  عن  �الأوروبي  �لبملان  يف  �لفل�صطينيني 

�الأوروبيون  و�أت�صاءل: هل نحن  �الأوروبيني.  �الأوروبي، وهذ� عار على جميع  �لبملان  يف 

نرتدد �أحياناً وهل �أحياناً نحن �جلبناء؟ �أعتقد �أن هذه هي �حلقيقة، ولذلك من �ملهم �لتعبري 

155
عن دعمنا الإ�رش�ئيل الأن خيانة �إ�رش�ئيل تعني خيانة �أنف�صنا“.

الثالثاء، 2018/11/27

قال مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، �إنه يجب ت�صكيل حكومة وحدة   •
�لثاين/  �جتماع بريوت يف كانون  �التفاق عليه خالل  مّت  ما  وطنية ف�صائلية قوية، بح�صب 

يناير 2017. و�أكد �أن مهمة هذه �حلكومة يجب �أن تكون تطبيق �ملهام �ملتفق عليها يف �تفاق 

2011، يف �إ�صارة �إىل �إجر�ء �نتخابات عامة رئا�صية وت�رشيعية. و�أ�صاف: “حكومة �لدكتور 

ر�مي �حلمد �هلل ال ت�صلح الأن تكون هي �حلكومة �ملعتمدة لتطبيق �تفاقية �مل�صاحلة، كونها 

156
جزء�ً �أ�صا�صياً من �مل�صكلة؛ بل هي �لتي �صنعتها“.

ك�صف ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية عز�م �الأحمد عن �جتماع مرتقب   •
�إجر�ء�ت تقّو�ص �صلطة حركة حما�ص يف قطاع غزة.  الإحدى جلان �ملجل�ص �ملركزي لبحث 

�صيخ�ص�ص  �الجتماع  �إن  �لر�صمي،  فل�صطني  تلفزيون  عب  لقائه  خالل  �الأحمد،  وقال 

يف �لفل�صطيني  �ل�صعب  توؤذي  وال  �النق�صام“،  �صلطة  تقّو�ص  جديدة  �إجر�ء�ت   “لبحث 
نية  لديها  لي�ص  باأن  ومتاأكدين  بحما�ص  نثق  ال  “نحن  قائالً:  �الأحمد  و�أ�صاف  غزة.  قطاع 

157
الإنهاء �النق�صام، فالبد�ية بالن�صبة لنا هو �أن ت�صتلم حكومة �لوفاق كافة م�صوؤولياتها“.

“�إنهاء  �إن  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �ملدنية،  �ل�صوؤون  وزير  �ل�صيخ  ح�صني  قال   •
للم�صاحلة“.  �حلقيقي  �ملدخل  هي   2007 عام  حما�ص  به  قامت  �لذي  �النقالب  مظاهر  كل 

م�صيفاً: “ال �رش�كة وطنيه يف حكومة وحدة �أو يف �أطر منظمة �لتحرير �لفل�صطينية قبل زو�ل 

كل مظاهر �النقالب... حو�ر �لطر�صان �لذي يتّم منذ 11 عاماً، و�صيغ تبادل �الأور�ق باتت 

158
ممجوجة، وم�صيعة للوقت، وتكر�ص �النق�صام، وتقتل فر�ص �مل�صاحلة �حلقيقية“.

“هد�يا  باأنها  �لتطبيعية  �لزيار�ت  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ��صتية،  حممد  و�صف   •
جمانية“ لـ“�إ�رش�ئيل“. وقال: “هذه �لزيار�ت و�لعالقات جتري من دون �أي ثمن، فالبع�ص 
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يعتقد باأن �لطريق �إىل �لبيت �الأبي�ص �الأمريكي متر عب �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي“. وقال ��صتية �إن 

�لقيادة �لفل�صطينية �صتطالب خمتلف �لدول �لعربية و�الإ�صالمية �اللتز�م �لتام مببادرة �ل�صالم 

و�إقامة  �الحتالل  �إنهاء  قبل  “�إ�رش�ئيل“  مع  عالقات  �أي  �إقامة  عدم  على  تن�ص  �لتي  �لعربية 

159
�لدول �لفل�صطينية.

�لقادة و�ل�صيا�صيني من بع�ص  �لتي ُيجريها بع�ص  �لزيار�ت و�للقاء�ت  د�نت حركة حما�ص   •
�لدول �لعربية و�الإ�صالمية مع قياد�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ملا لها من تد�عيات خطرية على 

160
�ل�صعب �لفل�صطيني، وحقوقه، وق�صيته �لعادلة.

�أي  يف  �لغربية،  �ل�صفة  بجبال  مت�صكه  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •
�لو�قي  �جلد�ر  تعّد  �جلبال  هذه  �إن  وقال  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  لل�رش�ع  �صيا�صية  ت�صوية 

لـ“�إ�رش�ئيل“. ورف�ص �ملطلب �لفل�صطيني باأن تكون هذه �جلبال جزء�ً من �لدولة �لفل�صطينية 

�لعتيدة، علماً باأنها متتد يف قلب �ل�صفة. وقال: “�أي حماولة حلرمان �إ�رش�ئيل منها �صتبقي 

دولتنا من دون �لقدرة على �لدفاع عن نف�صها، و�صت�صمح لقوى �الإ�صالم �ملتطرف بتهديد 

161
�ل�رشق �الأو�صط باأ�رشه“.

�أعلن �ملندوب �الإ�رش�ئيلي �لد�ئم لدى �الأمم �ملتحدة، د�ين د�نون �أن خطة “�ل�صالم“ �الأمريكية   •
�أن  �إىل  م�صري�ً  �الآن،  مكتملة  باتت  �لقرن“  بـ“�صفقة  �إعالمياً  �ملعروفة  �الأو�صط  �ل�رشق  يف 

�أن  د�نون  و�أ�صاف  بدقة.  �ملوعد  حتديد  دون   ،2019 �صنة  �أو�ئل  عنها  �صتك�صف  و��صنطن 

162
�إد�رة �لرئي�ص دونالد تر�مب ناق�صت تفا�صيل �إطالق تلك �خلطة بالفعل مع “�إ�رش�ئيل“.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ت�صكيل جلنة ع�صكرية �صتعمل على ��صتخال�ص �لدرو�ص و�لعب   •
فاإن  �جلي�ص،  با�صم  �لناطق  وبح�صب   .2018/11/11 خانيون�ص  يف  جرت  �لتي  �لعملية  من 

�لتحديات  لدر��صة  �للجنة  لقيادة  �ألون  نيت�صان  �للو�ء  عنّي  �آيزنكوت  غادي  �الأركان  رئي�ص 

163
و�خلروج بتو�صيات كاملة.

قريتي  �أر��صي  من   )
2

م �ألف   267( دومناً   267 على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  ��صتولت   •
بردلة وتيا�صري يف حمافظة طوبا�ص و�الأغو�ر �ل�صمالية، تعود ملكيتها للكني�صة �لالتينية يف 

164
�لقد�ص.

�أعلن �الأمني �لعام لـ“�ملجمع �لعاملي للتقريب بني �ملذ�هب �الإ�صالمية“، �ل�صيخ حم�صن �الأر�كي   •
Mohsen Araki، عن تبني �إير�ن لعو�ئل �صهد�ء م�صري�ت �لعودة يف قطاع غزة. وكان رئي�ص 

�لهيئة �لوطنية مل�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار، خالد �لبط�ص، قد تقّدم باقرت�ح بهذ� �ل�صاأن 
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�إىل موؤمتر �لوحدة �الإ�صالمية يف دورته �لـ 32. و�صكر �لبط�ص، با�صمه وبا�صم �لهيئة �لوطنية 

مل�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار، �ل�صيخ حم�صن �الأر�كي، وجميع �ل�صخ�صيات و�مل�صاركني 

165
يف �ملوؤمتر من جميع �لدول على �حت�صانهم مل�صري�ت �لعودة.

�إىل  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  لرئي�ص  مرتقبة  زيارة  عن  �الإ�رش�ئيلية  �ملز�عم  �ل�صود�ن  نفت   •
�إىل  باٍق  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لعد�ء  �إن  جمعة  ب�صارة  �ل�صود�ين  �الإعالم  وزير  وقال  �خلرطوم، 

�حلاكم �لوطني  �ملوؤمتر  حلزب  �ل�صيا�صي  �لقطاع  رئي�ص  نفى  جهته،  ومن  �ل�صاعة.   قيام 

يناق�ص  مل  حزبه  �إن  وقال  “�إ�رش�ئيل“،  مع  للتطبيع  توجه  �أي  وجود  �خل�رش  �لرحمن  عبد 

166
�الأمر يف �أي من م�صتوياته.

جهود  نتيجة  �إ�رش�ئيليني،  باحثني  م�صاركة  �إفريقيا  جنوب  يف  �أكاديي  موؤمتر  �ألغى   •
موقعها  على  هاآرت�ص  �صحيفة  وذكرت  �لقومية“.  “قانون  وف�صحها  �ملقاطعة  حركات 

هو  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صاركة  الإلغاء  �ملقاطعة  نا�صطو  عر�صه  �لذي  �ل�صبب  �أن  �الإلكرتوين 

من و�أخرى  �لفل�صطينية  �ملقاطعة  منظمات  فاإن  هاآرت�ص،  وح�صب  �لقومية“.   “قانون 
جامعة  يف  �ملوؤمتر  منظمي  �إىل   ،2018/11/22 �خلمي�ص  ر�صالة،  بعثت  �إفريقيا  جنوب 

�صتيلينبو�ص Stellenbosch، تت�صمن طلباً مف�صالً باإلغاء م�صاركة �لباحثني �الإ�رش�ئيليني. 

�حلرة فل�صطني  �أجل  من  �أفريقيا  جنوب  من  “يهود  تنظيم  �أي�صاً  �لر�صالة   ووّقع 

167
.“South African Jews for a Free Palestine )SAJFP(

�لدولية  �لتنمية  د�ئرة  خالل  من  �ملتحدة،  �ململكة  وحكومة  �الأونرو�  وكالة  �أطلقت   •
)Department for International Development )DFID �تفاقية دعم خدمات �لطو�رئ 

�ملقدمة لالجئي فل�صطني �لقادمني من �صورية و�ملقيمني يف �الأردن خالل �لفرتة بني 2018 

168
و2021، بقيمة �إجمالية قدرها 6.4 ماليني دوالر �أمريكي.

 Eitan د�نغوت  �إيتان  �جلرن�ل  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حكومة  �أعمال  من�صق  قال   •
�مل�صاعدة  “�إ�رش�ئيل“  من  طلب  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �إن   ،Dangot

و�صاق،  قدم  على  ي�صري  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  د�نغوت  و�أ�صاف  غزة.  قطاع  على  لل�صيطرة 

�أنه كان يتحدث يومياً من مرتني �إىل ثالث مر�ت مع رئي�ص جهاز �ملخابر�ت يف  موؤكد�ً على 

�ل�صيخ، ورئي�ص �حلكومة  �ملدنية ح�صني  �ل�صوؤون  �لفل�صطينية ماجد فرج، ووزير  �ل�صلطة 

�ل�صابق �صالم فيا�ص، وكان هناك لقاء�ت مكثفة مع عبا�ص. وذكر �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي، �أنه 

�أن تعي�ص يف غزة ب�صكل حقيقي“،  �أنت توؤمن  “هل   :2011 �صاأل عبا�ص، خالل لقاء يف �صنة 
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�أن  �أنتم و�لعامل  �أدخل غزة، و�إن رغبتم ذلك عليكم  �أوؤمن بذلك، ولن  “�أنا ال  فاأجاب عبا�ص: 

169
جتلبوين وتتيحو� يل �لدخول �إىل قطاع غزة“.

بالن�صبة  �الأو�صط  �ل�رشق  نفط  �أهمية  �نخفا�ص  �أن  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  قال   •
تلك  يف  �صنبقى  “هل  بو�صت:  لو��صنطن  تر�مب  وقال  منها.  لالن�صحاب  يدفعها  قد  لبالده 

�ملنطقة؟ هناك �صبب و�حد للبقاء هو �إ�رش�ئيل... �لنفط ك�صبب )�لبقاء( تت�صاءل �أهميته، الأن 

�إنتاجنا منه يف �لوقت �حلايل �أكب من �أي وقت م�صى“. و�أ�صاف تر�مب: “هذ� يعني �أننا، قد 

170
ن�صل فجاأة �إىل نقطة لن نحتاج فيها �إىل �لبقاء هناك“.

االأربعاء، 2018/11/28

يف  جهات  من  ل�صغوط  يتعر�ص  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  �أن  فل�صطينية  م�صادر  ذكرت   •
�ل�صلطة �لفل�صطينية الإعادة هيكلته وتغيري مهامه، وجتلت يف وقف �رشف رو�تب �لع�رش�ت 

يف  �الأ�رشى  عن  يرت�فعون  حمامياً   27 �أن  �جلزيرة.نت  وعلمت  وموظفيه.  حماميه  من 

�ل�صجون، مل يتقا�صو� رو�تبهم منذ  �الإ�رش�ئيلية، وينفذون زيار�ت دورية لهم يف  �ملحاكم 

�أوقفت منذ مطلع  �لفل�صطينية  �ملالية  �إن وز�رة  �صتة �صهور. وقال �ملحامي حممود �حللبي 

متوز/ يوليو �ملا�صي رو�تب حمامي نادي �الأ�صري، يف حني �رشفت ب�صورة �عتيادية رو�تب 

171
�ملحامني �لتابعني لهيئة �صوؤون �الأ�رشى.

�خلارجية  من  ر�صمية  دعوة  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  تلقى   •
دولة  لدى  رو�صيا  �صفري  �لدعوة  وحمل  مو�صكو.  �لرو�صية  �لعا�صمة  لزيارة  �لرو�صية 

172
فل�صطني حيدر ر�صيد.

قال �لقيادي يف حركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق �إن حركته ال ت�صعى الإقامة دولة يف غزة،   •
�أو �النف�صال عن �ل�صفة. و�أكد �أبو مرزوق، عب تغريدة ن�رشها على تويرت، �أن حما�ص ترى 

�أن كل فل�صطني حّق طبيعي لل�صعب �لفل�صطيني، وحتريرها هدف ال يكن جتاوزه. وذكر 

�أن “�حلديث عن رف�صنا للم�صاحلة كالم مر�صل ومرفو�ص، كما نرف�ص �لتفرد بامل�صوؤولية 

و�نتخابات  وطنية  وحدة  حكومة  و�لبد�ية  وطنية،  ل�رش�كة  ون�صعى  كان،  الأي  �لوطنية 

173
�صاملة“.

وديبلوما�صياً  �صفري�ً   50 حوتوفيلي  ت�صيبي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  نائب  �لتقت   •
و�أبلغت  �الأونرو�.  لوكالة  �لدعم  تقدمي  بوقف  وطالبتهم  �أبيب،  تل  يف  �لعاملني  من 

و�إنها �الأونرو�،  �إغالق  هي  �إ�رش�ئيل  “�صيا�صة  باأن  و�لديبلوما�صيني  �ل�صفر�ء   حوتوفيلي 
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)�لوكالة �الأممية( هي �مل�صكلة ولي�صت �حلّل“. وزعمت حوتوفيلي �أن “توريث“ �صفة �لالجئ 

“ير�صخ �ل�رش�ع“. م�صيفة: “ملاذ� بعد مرور 70 عاماً، ما ز�ل هناك الجئون فل�صطينيون، 
عندما يكون من �لو��صح للجميع �أن �أقل من 100 �ألف فل�صطيني من فرتة حرب �ال�صتقالل 

174
ما ز�لو� على قيد �حلياة؟“.

�رتفعت حاالت �النتحار يف “�إ�رش�ئيل“، يف �صنة 2016، وهي �ل�صنة �الأخرية �لتي تتوفر فيها   •
معطيات كاملة. وقالت وز�رة �ل�صحة �الإ�رش�ئيلية �إن 390 �صخ�صاً �أقدمو� على �النتحار يف 

تلك �ل�صنة، بينهم 321 رجالً و69 �مر�أة. وكان قد �أقدم على �النتحار 342 �صخ�صاً يف �صنة 

175
.2015

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن ت�صكيل لو�ء ع�صكري جديد يحمل ��صم فار�ن Faran، �صيخدم   •
176

يف �ملنطقة �جلنوبية، وخا�صًة �لقطاع �لغربي منه على �حلدود مع م�رش ومنطقة �إيالت.

 The Jewish أ�صدرت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية قر�ر�ً مبلكية �ل�صندوق �لقومي �ليهودي�  •
( من �الأر��صي �لفل�صطينية يف م�صتعمرة 

2
National Fund، الأكرث من 500 دومن )500 �ألف م

177
غو�ص عت�صيون جنوب بيت حلم.

من  �لعر�قية،  و�ملوؤ�ص�صات  �لدو�ئر  من  عدد  �تخاذ  عن  عر�قية،  حكومية  م�صادر  ك�صفت   •
�أبرزها د�ئرة �لتقاعد �لعامة ووز�رة �لتجارة، �إجر�ء�ت جديدة بحّق �لالجئني �لفل�صطينيني 

�جلديد“،  لـ“�لعربي  �مل�صادر  �أكدته  ما  بح�صب  �جلديدة،  �الإجر�ء�ت  بني  ومن  �لعر�ق.  يف 

وحرمان  �ملتويف،  للفل�صطيني  �لتقاعدية  �حلقوق  ومنع  �ل�صهرية،  �لغذ�ئية  �لبطاقة  حجب 

ورثته من �متياز�ته، باالإ�صافة �إىل قر�ر�ت �أخرى تتعلق بالطالب، و�لتناف�ص على �لوظائف 

�لفل�صطينيني،  و�خلدمات، و�إعادة فر�ص ر�صوم �ل�صحة و�لتعليم و�خلدمات �ملختلفة على 

بعدما كانو� معفيني منها، باالإ�صافة �إىل حرمانهم من �لتقدم بطلبات للح�صول على �صكن 

�صمن �مل�صاريع �حلكومية، وحرمانهم من �لقانون )21( �خلا�ص بتعوي�ص �صحايا �لعمليات 

�أو  للعر�ق  �حتاللها  خالل  �الأمريكية  �لقو�ت  �رتكبتها  �لتي  �لع�صكرية  و�الأخطاء  �الإرهابية 

178
�لقو�ت �لعر�قية.

اخلمي�س، 2018/11/29

�الأمريكي  �لقر�ر  م�رشوع  �أن  من�صور  ريا�ص  �ملتحدة،  �الأمم  لدى  فل�صطني  �صفري  �أكد   •
�إىل ت�صفية �لق�صية  الإد�نة �ملقاومة �لفل�صطينية، وحركة حما�ص على وجه �لتحديد، يهدف 

تدعي  كما  بعينه،  ف�صيل  �صد  ولي�ص  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  كل  �صّد  وموّجه  �لفل�صطينية، 

179
�صفرية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل.



523

ت�شرين الثاين/ نوفمرب 2018

ح�صلت �لواليات �ملتحدة على دعم من �الحتاد �الأوروبي مل�رشوع قر�ر ُيدين �إطالق حركة   •
حما�ص �ل�صو�ريخ نحو �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، بح�صب ديبلوما�صينّي. وقال م�صدر 

28 يف �الحتاد �الأوروبي �صيدعمون �لن�ّص  �لـ  “�الأع�صاء  �إّن  �أوروبي طلب عدم ن�رش ��صمه 

180
�الأمريكي“.

لدينا  “لي�ص  عريقات:  �صائب  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال   •
�الأملانية:  يو  دبل  دي  قناة  عب  لقاء  يف  عريقات،  و�أ�صاف  �لدولتني“.  حّل  غري  �آخر  خيار 

“�أحتدى �ل�صيد نتنياهو ر�صمياً، ويكنه �ختيار �أي دولة على وجه �الأر�ص، مو�صكو، بكني، 
�أكرث من  �ل�صالم  �أحد ي�صتفيد من حتقيق  �أو برلني، و�صنلتقيه، هذه لي�صت مزحة، ال  لندن 

181
�لفل�صطينيني، وال �أحد يخ�رش �أكرث منهم يف غياب �ل�صالم“.

عليها  يطلق  �لتي  �ملنطقة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �الأمني  �لتن�صيق  “�إ�رش�ئيل“  �أوقفت   •
��صم “غالف �لقد�ص“، �أي �ملنطقة �لو�قعة خلف جد�ر �لف�صل �لعن�رشي مبا�رشة، و�ملحيط 

�رشقي  �صكان  من  �صخ�صاً  �لفل�صطينية  �الأمن  قو�ت  �عتقلت  بعدما  وذلك  �لقد�ص،  ب�رشقي 

182
�لقد�ص، لكنه يحمل �جلن�صية �الإ�رش�ئيلية، بتهمة بيع بيوت للم�صتوطنني يف �لبلدة �لقدية.

�إىل حما�ص،  حلركة  �لتابعة  �لبملانية،  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  من  برملاين  وفد  و�صل   • 
جنوب �إفريقيا، وذلك بعد تلقيه دعوة ر�صمية من كتلة �حلزب �لوطني National Party يف 

183
�لبملان �جلنوب �إفريقي.

قال رئي�ص حزب �لبيت �ليهودي، نفتايل بينيت، يف تغريدة على تويرت، �إن حزبه قوي، و�إن   •
184

باإمكانه �إ�صقاط �أي حكومة �إ�رش�ئيلية، حالية �أو قادمة تخطط الإقامة دولة فل�صطينية.

 The Western Wall Heritage �لغربي  �حلائط  تر�ث  بـ“منظمة  ت�صمى  ما  ن�صبت   •
ي�صمى  ملا  ��صتعد�د�ً  �لب�ق،  �صاحة  يف  �صخماً  �صمعد�ناً  �ملتطرفة،  �ليهودية   “Foundation

بـ“عيد �حلانوكاة“ �لعبي. و�أعلنت �ملنظمة �أنها �صت�صيء �ل�صمعد�ن كل ليلة �عتبار�ً من يوم 

185
�الأحد 2018/12/2، وعلى مد�ر ثمانية �أيام.

�إن �لعدد �لكبري من جرحى �لعيار�ت �لنارية يف  �أطباء بال حدود، يف بيان لها،  قالت منظمة   •
قطاع غزة، ذوي �الإ�صابات �ملعقدة و�خلطرية، يفوق قدرة �لنظام �ل�صحي على �ال�صتجابة 

لها. و�أكدت �أن هذه �جلروح �صتوؤدي �إىل �إعاقات ج�صدية تر�فق �لكثريين طيلة حياتهم، بينما 

186
قد تكون نتيجة �اللتهابات �لبرت �أو حتى �لوفاة.
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ل�صيادين  تعود  �صيد،  قارب   25 غزة  قطاع  يف  �لزر�عة  وز�رة  �الحتالل،  �صلطات  �صلّمت   •
فل�صطينيني، كانت حمتجزة يف ميناء �أ�صدود �لبحري. وقال نز�ر عيا�ص، نقيب �ل�صيادين يف 

187
�لقطاع، �إن �صلطات �الحتالل ما تز�ل حتتجز 33 قارب �صيد.

اجلمعة، 2018/11/30

قال م�صوؤولون يف حركة فتح لـ“�حلياة“ �إن �حلركة قررت �إغالق �لباب ب�صورة تامة �أمام   •
�أي مبادر�ت للم�صاحلة ب�صبب ما �صّموه “عدم جدوى“ مثل هذه �حلو�ر�ت. و�أكد �أكرث من 

من  خا�صة  جلنة  �ملقبل  �الأ�صبوع  �صيرت�أ�ص  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �أن  �حلركة  يف  م�صوؤول 

�حلركة لدر�ص �الإجر�ء�ت �لو�جب �تخاذها يف قطاع غزة من �أجل �إجبار حركة حما�ص على 

188
ت�صليم �ل�صلطة للحكومة �لر�صمية.

“وجود  عدم  �الأنا�صول،  وكالة  مع  لقاء  يف  �لزهار،  حممود  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  �أّكد   •
ال  �الآن  “حتى  قائالً:  �لزهار  و�أ�صاف  �الحتالل“.  مع  �الأ�رشى  تبادل  �صعيد  على  جديد 

�أملاين  بد�أت بو�صيط  �ملا�صية  �لتجربة  بد�أت،  �إن هنالك مفاو�صات جدية  �أن نقول  ن�صتطيع 

و�نتهت بو�صيط م�رشي، و�لتجربة �ل�صابقة �أدت �إىل �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مل يحرتمها، 

189
و�أدت �إىل �إعادة �عتقال �لعديد من �الأ�رشى �ل�صابقني“.

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح ح�صني �ل�صيخ، �إن �صيغة �لقر�ر �ملقدم من �لواليات   •
جملة  مرفو�صة  حما�ص  حركة  الإد�نة  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  للجمعية  �الأمريكية  �ملتحدة 

190
وتف�صيالً.

�أ�صدرت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية قر�ر�ً، هذ� �الأ�صبوع، ر�أى خب�ء قانونيون �أن من �صاأنه   •
�لتعذيب �صّد معتقلني فل�صطينيني،  �الإ�رش�ئيلي با�صتخد�م  �ل�صاباك  �ل�صماح ملحققي جهاز 

من خالل ممار�صة ما ي�صمى “و�صائل خا�صة“، مثل منع �ملعتقل من �لنوم، و�إرغامه على 

191
�لبقاء يف و�صعية “رب�صة �ل�صفدع“ ملدة طويلة.

“�إ�رش�ئيل  �صحيفة  يف  مقال  يف   ،Ronen Itzik �إيت�صيك  رونني  �الإ�رش�ئيلي  �جلرن�ل  قال   •
�ليوم“، �إن “�حلديث عاد جمدد�ً عن توجيه �رشبة ع�صكرية �إىل حما�ص يف غزة يف ظّل تعرث 

مباحثات �لتهدئة“، م�صدد�ً على �أنه ال منا�ص �أمام “�إ�رش�ئيل“ من �لقيام بهذه �ل�رشبة من 

�لقادمة،  �ملعركة  فر�ص  من  يزيد  مما  �لتهدئة،  �نهيار  قبيل  و��صعة  ع�صكرية  هجمة  خالل 

192
بالرغم من �أن نتنياهو لن ي�صمح لنف�صه بتنفيذ عملية خا�رشة.
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باالختناق،  و�آخرون  �صحفي،  م�صور  بينهم  �حلي،  بالر�صا�ص  فل�صطينياً   28 �أ�صيب   •
�الحتالل  قو�ت  قمع  �إثر  �لفل�صطيني،  �الأحمر  للهالل  تابعة  �إ�صعاف  �صيارة  وت�رشرت 

193
�الإ�رش�ئيلي مل�صري�ت �لعودة �ل�صلمية، �رشق قطاع غزة.

دوالر  مليون   63 بقيمة  تبعاً  للتنمية،  �ل�صعودي  �ل�صندوق  خالل  من  �ل�صعودية،  قدمت   •
�لغربية  و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  �الأونرو�  وكالة  قبل  من  تنفيذها  �صيتم  م�صاريع  �أجل  من 

194
و�الأردن.

جميع  ورف�ص  م�صتقلة،  فل�صطينية  دولة  �إقامة  �أجل  من  �جلهود  مبو��صلة  ماليزيا  تعهدت   •
�لفل�صطينيني. وقال  “�إ�رش�ئيل“ بحّق  �لتي متار�صه  �لدولة  �إرهاب  �أ�صكال �الإرهاب مبا فيه 

�ل�صعب  مع  ت�صامن  ر�صالة  يف   ،Mahathir Mohamad حممد  مهاتري  �لوزر�ء  رئي�ص 

�لفل�صطيني: “�إنني �أوؤكد جلميع �لفل�صطينيني باأن ماليزيا �صوف تبقى تبذل كل ما ت�صتطيع 

ملعاجلة ق�صيتهم“. و�أ�صاف باأن �إرهاب �لدولة �لذي متار�صه “�إ�رش�ئيل“ بقي د�ئماً م�صدر 

195
قلق ماليزي، و�صوف تعمل على مو�جهته مبا متلك.

هددت و��صنطن �الأمم �ملتحدة باأنه لن يكون لالأمم �ملتحدة �أي دور يف مفاو�صات “�ل�صالم“   •
م�رشوع  باعتماد  �الأممية  �لعامة  �جلمعية  تبادر  مل  “�إذ�  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني 

يف  ذلك  جاء  �الأخرى“.  �مل�صلحة  �جلماعات  جانب  �إىل  حما�ص،  حركة  باإد�نة  �أمريكي  قر�ر 

بيان وزعته �لبعثة �الأمريكية لدى �الأمم �ملتحدة، و�أعلنت فيه تاأجيل �لت�صويت �ملزمع على 

196
م�رشوع قر�رها من �الإثنني 2018/12/3 �إىل �خلمي�ص 2018/12/6.
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 وكالة وفا، 2018/11/27.

168

 مل�صاهدة �لفيديو، �نظر: وكالة �صهاب لالأنباء، 2018/11/27، يف: 
169

https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/293870234669332/
 الد�صتور، عّمان، 2018/11/29. و�نظر �أي�صاً:

170

The Washington Post, 27/11/2018.
 �جلزيرة.نت، 2018/11/28.

171

 موقع حركة حما�ص، 2018/11/28.
172

 فل�صطني �أون الين، 2018/11/28.
173

Israel Hayom, 28/11/2018. 174

 عرب 48، 2018/11/28. و�نظر �أي�صاً:
175

Haaretz, 28/11/2018.
176 القد�س، 2018/11/28.

177 االأيام، 2018/11/28.

178 العربي اجلديد، 2018/11/28.

179 العربي اجلديد، 2018/11/29.

180 القد�س العربي، 2018/11/30.

 وكالة �صما، 2018/11/30.
181

 عرب 48، 2018/11/29.
182

 �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2018/11/29.
183

184 االأيام، 2018/11/29.
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 وكالة وفا، 2018/11/29.
185

186 االأيام، 2018/11/29.

 فل�صطني �أون الين، 2018/11/29.
187

188 احلياة، 2018/11/30.

 وكالة �الأنا�صول، 2018/11/30.
189

 وكالة وفا، 2018/11/30.
190

 عرب 48، 2018/11/30.
191

 عربي 21، 2018/12/1.
192

 وكالة وفا، 2018/11/30.
193

 وكالة وفا، 2018/11/30.
194

 �جلزيرة.نت، 2018/11/30.
195

 وكالة �الأنا�صول، 2018/12/1.
196






