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املقدمة 

املقدمة

�لفل�صطينية  �ليوميات  جملد  �لكرمي  �لقارئ  يدي  بني  ي�صع  �أن  �لزيتونة  مركز  ي�رش 

2019. وهو �ملجلد �ل�صاد�ص �لذي ي�صدره �ملركز لهذه �ليوميات بني دفَّتني. وُتقدِّم هذه  ل�صنة 

�صورة  وتكوين  كلها،  �ل�صنة  م�صار  متابعة  ي�صهل  بحيث  مكثفة،  بطريقة  �الأحد�ث  �ليوميات 

�صاملة عنها؛ كما يقدم هذه �ليوميات مطبوعة ورقياً، ومن�صورة �إلكرتونياً.

�أخبار  حترير  يتم  �أن  2019؛  ل�صنة  �لفل�صطينية  �ليوميات  جملد  يف  ��صتطعنا،  ما  حاولنا، 

عنه  تعطي  “عادلة“،  وبطريقة  �أهميتها  وفق  وتكثيفها  و�خت�صارها  �لو�حد،  �ليوم  و�أحد�ث 

�صورة كاملة �صاملة، ولكن مبا ال يزيد عن 300-400 كلمة تقريباً. وحتى يتحقق ذلك، �صعينا 

�إىل �لرتكيز على �الأخبار �ملوؤثرة على م�صار �الأحد�ث، وعلى جوهر �خلب وم�صمونه، وحذفنا 

�أن  كما حر�صنا  �لن�صو�ص.  و�ملت�صابه من  �ملكرر  مع حذف  �ملهمة،  و�لتعليقات غري  �حلو��صي 

تكون لغة �لن�ص و��صحة �صهلة، مع �صبط �القتبا�صات �صمن عالمات �لتن�صي�ص. ويف �لوقت 

نف�صه، فقد حر�صنا على جتنب �مل�صادر غري �ملوثوقة و�ملنحازة، �أو تلك �لتي تن�رش �ل�صائعات 

و�لدعايات. وبالطبع فقد مّت �صبط طريقة كتابة �الأ�صماء و�لتو�ريخ و�الأرقام، يف ن�صٍق و�حد.

�إليها �ليوميات هي �ملو�قع �الإلكرتونية  �إىل �أن معظم �مل�صادر �لتي رجعت  وجتدر �الإ�صارة 

لل�صحف ووكاالت �الأنباء و�ملو�قع �الإخبارية، ولي�ص �ملطبوعات �لورقية. وبالتايل فاإن �الإ�صارة 

يف �لهو�م�ص �إىل �صحيفة معينة، تعني �الطالع عليها من موقعها؛ وهذ� ما �صيتم تو�صيحه الأول 

مرة، ثم ُي�صار ال�صم �ل�صحيفة بعد ذلك عند �لتكر�ر.

خالل  �لفل�صطينية  بالق�صية  �ملتعلقة  �الأحد�ث  �أبرز  �لكتاب  هذ�  يعر�ص  عام،  وب�صكل 

يف  �لتحوالت  تعك�ص  �أو  �ملرحلة،  طبيعة  عن  ُتعب  �لتي  يومياتها  يوثِّق  وهو   .2019 �صنة 

و�إ�صالمياً  وعربياً  و�إ�رش�ئيلياً  فل�صطينياً  �لفاعلة  �لقوى  مو�قف  وحتديد�ً  �ل�صيا�صية،  �مل�صار�ت 

�لفل�صطيني  باجلانبني  �ملتعلقة  �لداللة  ذ�ت  و�الإح�صائيات  �ملعلومات  �لكتاب  ويقدم  ودولياً. 

و�الإ�رش�ئيلي. وتت�صمن �ملعلومات فل�صطينياً خمتلف جو�نب �الأد�ء �ل�صيا�صي، و�القت�صادي، 

و�لثقايف، و�الجتماعي، و�لتعليمي، و�أد�ء �ملقاومة، و�لو�صع �لد�خلي... وغريها. كما يغطي ما 

وبر�مج  باال�صتيطان،  يتعلق  وما  وع�صكرياً،  و�أمنياً  و�جتماعياً  �قت�صادياً  بـ“�إ�رش�ئيل“  يتعلق 

�لتهويد، و�العتد�ء على �لقد�ص و�ملقد�صات؛ باالإ�صافة �إىل تغطيته مل�صار �لت�صوية �ل�صلمية.



�لزمالء  وكل  �الإعد�د،  يف  �صاعدت  �لتي  برغوت  �إيان  �الأخت  �صكر  من  بّد  ال  �خلتام  ويف 

و�لزميالت �لذين �أ�صهمو� يف جمع �ملادة وجتهيزها.

�إ�صافة نوعية يف خدمة �لق�صية  �أن يبارك يف هذ� �لعمل، و�أن يجعل منه  ن�صاأل �هلل �صبحانه 

�لفل�صطينية.

 

و�حلمد هلل رب �لعاملني

�أ. د. حم�صن حممد �صالح

ربيع حممد �لدّنان

و�ئل عبد �هلل وهبة
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الثالثاء، 2019/1/1

�لفل�صطينية حممود  �ل�صلطة  ��صتنكرت حركة حما�ص ما ورد من عبار�ت يف خطاب رئي�ص   •
فيها  تهجم  و�لتي   ،2018/12/31 �الإثنني،  يوم  م�صاء  فتح  حركة  �نطالقة  ذكرى  يف  عبا�ص 

بيان  يف  حما�ص،  و�أكدت  “�جلو��صي�ص“.  من  جمموعة  باأنها  وو�صفها  حما�ص،  حركة  على 

برئي�ص،  تليق  ال  و�لتي  �ملهزومة،  عبا�ص  �صخ�صية  “عك�صت  �لعبار�ت  تلك  �أن  �صحفي، 

“حجم  �أظهرت  �لعبار�ت  تلك  �أن  �إىل  �ملقد�م“، م�صرية  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بها  وال يت�رشف 

�لتي  �ملدمرة  و�ملو�قف  �تبعها،  �لتي  �لفا�صلة  �ل�صيا�صات  جر�ء  يتملكه  �لذي  و�لياأ�ص  �لبوؤ�ص 

�تخذها على مد�ر حكمه، وفر�صها على �ل�صعب وكل مكوناته، و�أّثرت على وحدته وروؤيته 

1
�ل�صيا�صية و�لن�صالية �ملتعلقة باإد�رة �ل�رش�ع“.

قدَح  �إّن  �أحمد،  �أ�صامة �حلج  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �ملركزية  �للجنة  قال ع�صو   •
وقال  باملطلق.  مقبول“  “غري  �أمر  بـ“�جلا�صو�ص“  ونعته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أبناء  من  �أي 

غري  بطريقة  عبا�ص  نعت  �إن  الين“،  �أون  لـ“فل�صطني  خا�صة  ت�رشيحات  يف  �أحمد،  �حلج 

�لزيت  “ي�صب  بـ“�جلو��صي�ص“:  �الإ�صالحي يف حركة فتح  مبا�رشة حلركة حما�ص و�لتيار 

على نار �النق�صام و�لفرقة، ويزيد من توتر �الأجو�ء �لد�خلية، ويوجد مناخات �صيا�صية غري 

2
منا�صبة“.

 Labor Party �لعمل  حزب  ورئي�ص   ،Zionist Camp �ل�صهيوين  �ملع�صكر  رئي�ص  �أعلن   •
�الإ�رش�ئيلي، �آيف غباي Avi Gabay �أنه �صيحل �ل�رش�كة مع رئي�صة حزب �حلركة )هتنوعا( 

Tzipi Livni، و�أنهما لن يخو�صا �النتخابات  )The Movement )Hatnua ت�صيبي ليفني 

يريد  �أنه   ،Knesset �لكني�صت  يف  �ل�صهيوين  �ملع�صكر  لقائمة  جل�صة  يف  غباي،  و�أكد  �صوية. 

ت�صكيل جبهة موحدة �صدّ بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu، ولكنه قال �إنه ال يكنه 

 Shelly متابعة �لعمل مع ليفني، و�صكك بـ“والئها“ لقيادته. وعنيّ غباي �صيلي يحيموفيت�ص

3
Yachimovich زعيمة للمعار�صة �الإ�رش�ئيلية، خلفاً لليفني.

قال مدير عام د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية و�صوؤون �مل�صجد �الأق�صى �ل�صيخ عز�م �خلطيب،   •
 �إن �أعد�د �ليهود �ملقتحمني للم�صجد �الأق�صى بلغت 29,801 خالل 2018، بزيادة 17% عن

4
�صنة 2017.
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3,911 فل�صطيني  �أنها وثقت ��صت�صهاد  ذكرت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية   •
حتى نهاية �صنة 2018، ب�صبب �حلرب �لد�ئرة يف �صورية، منهم 564 الجئاً حتت �لتعذيب يف 

�ل�صجون و�ملعتقالت �ل�صورية، و205 �آخرين ب�صبب نق�ص �لرعاية �لطبية و�حل�صار �مل�صدد 

 1,711 وجود  �ملجموعة  وثقت  فيما  �لريموك،  خميم  على  �ل�صوري  �جلي�ص  فر�صه  �لذي 

5
معتقالً فل�صطينياً يف �الأفرع و�ملعتقالت �ل�صورية.

االأربعاء، 2019/1/2

�أعلن وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن Gilad Erdan، عن و�صعه خطة لت�صديد   •
يف  �أرد�ن،  وقال  �الإ�رش�ئيلية.  �ل�صجون  د�خل  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  �آالف  �عتقال  ظروف 

�الأ�رشى، و�حلّد من عدد  �إن �خلطة ت�صمل تقلي�ص �صاعات زيار�ت ذوي  موؤمتر �صحفي، 

وذكر  لهم.  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ود�ئع  ووقف  مبتابعتها،  لهم  ي�صمح  �لتي  �لتلفزة  قنو�ت 

�أن  و�أ�صاف  غزة.  قطاع  من  حما�ص  حركة  من  �الأ�رشى  �أهايل  زيار�ت  وقف  مّت  �أنه  �لوزير 

�خلطة ت�صمل �إنهاء �لف�صل ما بني �أ�رشى حما�ص وفتح، و�إلغاء م�صمى “ممثل �الأ�رشى“ �إال 

�لزنازين،  �لطعام د�خل  ُي�صمح مبوجبها، لالأ�رشى بتح�صري  يف �حلاالت �خلا�صة. كما لن 

6
ولن يتّم تخفي�ص حمكوميات �الأ�رشى “ولو ليوم و�حد“، بح�صب �لوزير.

قال �لناطق با�صم وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، �أ�رشف �لقدرة، يف ت�رشيح على   •
ح�صابه �خلا�ص يف موقع في�صبوك Facebook، “حتذر �لوز�رة من توقف عدد من خدماتها 

خالل �أيام؛ جر�ء �أزمة �لوقود، رغم �الإجر�ء�ت �لتق�صفية �لتي تتبعها يف �مل�صت�صفيات و�ملر�كز 

7
�ل�صحية“.

حول  “ح�صاد“،  �ل�صنوي  تقريره  و�لتوثيق  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  �أ�صدر   •
خالل غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحّق  �الإ�رش�ئيلية   �النتهاكات 

طفالً   57 بينهم  من  فل�صطينياً،   312 ��صت�صهد  �ل�صنة  خالل  �أنه  �لتقرير  وذكر   ،2018 �صنة 

وثالث �صيد�ت، حيث ��صت�صهد 262 يف قطاع غزة و50 يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص. و�أ�صار 

26,000 يف قطاع غزة. �إىل ذلك  31,500 فل�صطيني، من بينهم نحو  �لتقرير �إىل �إ�صابة نحو 

1,063 طفالً، و140 �صيدة،  بينهم  6,489 فل�صطينياً، من  باعتقال  قامت �صلطات �الحتالل 

و38 �صحفياً، وبلغ عدد �الأ�رشى حتى نهاية 2018 نحو 6,000 �أ�صريٍ، من بينهم 250 طفالً 

10,298 وحدة ��صتيطانية يف �ل�صفة،  �أقرت بناء  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �لتقرير  و54 �صيدة. وذكر 

منها 2,600 يف �لقد�ص خالل �صنة 2018. كما �صادقت على �إن�صاء طرق ��صتيطانية جديدة 
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دومناً   3,439 “�إ�رش�ئيل“  م�صادرة  �لتقرير  ور�صد  �أمريكي.  دوالر  مليون   230 بتكلفة 

�أن  و�أ�صاف   .2018 خالل  �ال�صتيطاين  �لتو�صع  الأغر��ص  �لغربية  �ل�صفة  يف   )
2
كم  3.439(

فيها  مبا  �ل�صفة  مناطق  خمتلف  يف   2018 خالل  ومن�صاأة  منزالً   538 هدمت  “�إ�رش�ئيل“ 
8

�لقد�ص، �إ�صافة �إىل �إ�صد�ر �إخطار�ت هدم ووقف بناء لـ 460 منزالً ومن�صاأة.

اخلمي�س، 2019/1/3

قال ماهر �صالح، رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج، لـ“�لر�صالة نت“: “يبدو �أّن �مل�صاحلة يف   •
عهد عبا�ص غري ممكنة، مع تاأكيدنا �أن �النق�صام لي�ص يف م�صلحتنا كفل�صطينيني“، م�صري�ً �إىل 

9
��صتمر�ر �لتو��صل بني قيادة �حلركة وم�رش من �أجل ذلك.

�أكد موظفون وم�صوؤولون نقابيون يف قطاع غزة لـ“�لعربي �جلديد“، �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية   •
يف ر�م �هلل بد�أت فعلياً بتطبيق �صل�صلة من �لعقوبات على قطاع غزة. وذكرو� �أن �آالف �ملوظفني 

يف  و�ملدنيني  �لع�صكريني  ملوظفيها  بدفعها  �ل�صلطة  بد�أت  �لتي  رو�تبهم  من  حرمو�  غزة  يف 

�لقطاع دون �صابق �إنذ�ر. ومل يجد �آالف �ملوظفني �لذين حرمو� من رو�تبهم، تف�صري�ً لالأمر 

10
لدى م�صوؤويل �مل�صارف �ملحلية �أو �مل�صوؤولني يف نقابة موظفي �ل�صلطة �لفل�صطينية.

“�لتجمع  ت�صكيل  عن  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  يف  رئي�صية  ف�صائل  خم�صة  �أعلنت   •
�لديوقر�طي �لفل�صطيني“. وي�صم �لتجمع، �لذي �أعلن عنه خالل موؤمتر عقد بالتز�من يف 

غزة ور�م �هلل، وح�رشه �صبعمئة �صخ�ص، �جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية وحزب �ل�صعب 

وحزب �الحتاد �لديقر�طي �لفل�صطيني )فد�( وحركة �ملبادرة �لفل�صطينية، ك�صيغة �ئتالفية 

تعمل د�خل �إطار منظمة �لتحرير، وعلى �مل�صتوى �ل�صعبي من �أجل بناء كتلة �صعبية متنامية 

11
ت�صهم يف تفعيل �ملقاومة �ل�صعبية �صّد �الحتالل، و�لدعوة النتخابات عامة.

و�ملوؤ�ص�صات  �ملو�طنني  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  دعت   •
�لتو��صل �الجتماعي مع ما  �أو من خالل مو�قع  �ملبا�رش  �لتعامل  �إىل عدم  �لفل�صطينية كافة 

12
ي�صمى بـ“�الإد�رة �ملدنية“ �الإ�رش�ئيلية يف �ملحافظات �ل�صمالية و�جلنوبية.

وبد�ية  �رش�صة،  حرباً  تو�جه  �إنها  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�صرية  �لفل�صطينية  �حلركة  قالت   •
ثّم  باهلل،  وثقتهم  ووعيهم  باإيانهم  “م�صلحني  �الأ�رشى  �صيخو�صها  معتقالت،  النتفا�صة 

بجماهري �الأمة و�صعبنا“. و�أو�صحت �حلركة، يف بيان لها، �أن �الأ�رشى يتعر�صون مل�صتوى 

13
ومرحلة جديدة من �لقمع تهدد حياتهم.
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ك�صف �لتقرير �ل�صنوي لو�قع �حلريات �الإعالمية يف فل�صطني، �ل�صادر عن جلنة �حلريات   •
�ل�صحفيني  بحّق  �الحتالل  �نتهاكات  حجم  يف   %12 بن�صبة  �رتفاعاً  �ل�صحفيني،  نقابة  يف 

�لفل�صطينيني خالل �صنة 2018. و�صّجل 838 �نتهاكاً، م�صلطاً �ل�صوء على �الرتفاع �لو��صح 

يف  و�ل�صحفيات  �ل�صحفيني  �أج�صاد  دخلت  ر�صا�صة   122 باإح�صائه  بالقتل  �ل�رشوع  يف 

�مل�صت�صفيات  ودخولهم  منهم،  عدد  �أع�صاء  وبرت  �صحفيني،  ��صت�صهاد  �إىل  �أدت  فل�صطني، 

14
للعالج من جروح و�إ�صابات خطرية.

و�أن  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لع�صكري  بالتعاون  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  �أقرّ   •
“�إ�رش�ئيل“ تقدم م�صاعد�ت للجي�ص �مل�رشي على نطاق مل ي�صبق له مثيل. ويف مقابلة مع 
�صبكة �صي بي �أ�ص CBS، �أكد �ل�صي�صي �أن “�إ�رش�ئيل“ تقدم �مل�صاعد�ت مل�رش يف حربها �صّد 

�لتنظيمات يف �صيناء �لتي و�صفها بـ“�الإرهابية“. ورد�ً على �صوؤ�ل حول ما �إذ� كان �حلديث 

مدى  على  يتّم  �إ�رش�ئيل  مع  “�لتعاون  �إن  �ل�صي�صي  قال  م�صبوق“،  غري  وثيق  “تعاون  عن 

15
و��صع من �جلو�نب“.

غزة،  وقطاع  �صيناء  جزيرة  �صبه  بني  نفقاً   37 دمّر  �إنه  له،  بيان  يف  �مل�رشي،  �جلي�ص  قال   •
16

و�أوقف قر�بة 19 �ألفاً من �ملهاجرين غري �ل�رشعيني، خالل �صنة 2018.

حتى  �إ�رش�ئيل“  مع  بـ“�لتطبيع  ن�صائح  تلقو�  �إنهم  �لب�صري  عمر  �ل�صود�ين  �لرئي�ص  قال   •
تن�صلح �أحو�ل �لبالد. و�أو�صح �لب�صري، خالل لقائه يف �خلرطوم م�صايخ �لطرق �ل�صوفية: 

ولي�صت  �هلل،  بيد  �الأرز�ق  نقول  ولكننا  عليكم،  لتنفرج  �إ�رش�ئيل  مع  بالتطبيع  “ن�صحونا 
“عقدية )ق�صية عقيدة( ولي�صت  �أن �لق�صية �لفل�صطينية هي ق�صية  بيد �أحد“، م�صدد�ً على 

17
�صيا�صية“.

طليب  ر�صيدة  �لديوقر�طية  مي�صيغان،  والية  عن   Congress �لكوجنر�ص  ع�صو  �أدت   •
Rashida Tlaib، بثوبها �لفل�صطيني، �ليمني �لد�صتورية للكوجنر�ص �الأمريكي. وتو�جدت 

�لثوب  �رتدين  �للو�تي  �لفل�صطينيات  �لنو�ب ق�صمهم فيها جمموعة من  �أدى  �لتي  �لقاعة  يف 

18
�لفل�صطيني ت�صامناً مع طليب.

اجلمعة، 2019/1/4

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �إن �ملحكمة �لد�صتورية �لفل�صطينية قررت حّل   •
�ملجل�ص �لت�رشيعي �لذي ال يعمل �أّي �صيء منذ 12 عاماً وياأخذ رو�تب كبرية، حيث �إنه يتم 

�رشف مليون دوالر �صهرياً للمجل�ص �لذي ال يعمل بني رو�تب ونرثيات، وقررت �لد�صتورية 
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�أي�صاً �إجر�ء �نتخابات خالل �صتة �أ�صهر. و�أكد عبا�ص �أنه “�إذ� مل يح�صل �نتخابات يف �لقد�ص 

لن �أقبل �أّي �نتخابات، ونحن ب�صدد �تخاذ �أّي �إجر�ء �آخر �إذ� مل ي�صريو� وينفذو� هذ� �لقر�ر، 

96 مليون دوالر، و�لتي كانت 110 مليون“. وذكر عبا�ص  فاأنا غري م�صتعد �أن �أدفع �صهرياً 

�أ�صماء  ك�صوفات  خالل  من  نتنياهو  طريق  عن  حما�ص  حلركة  كبرية  مبالغ  �إدخال  يتم  �أنه 

�ملوظفني، و“لذلك نحن �أمام 3 مو��صيع غري حمتملة وهي �لو�صع �الأمريكي، و�الإ�رش�ئيلي، 

و�الإخو�ن �مل�صلمني، الأن �لقادم خطري ولن �أنهي حياتي خائناً، وال يوجد لدي �صالح �أحارب، 

19
ولكن �أ�صتطيع �أن �أقول ال، ولدي �صعب يقول ال �أي�صاً“.

بع�ص  تخريب  على  و�أقدمو�  غزة،  مدينة  غرب  فل�صطني  تلفزيون  مقر  جمهولون  �قتحم   •
�ملعد�ت. وقال مدير مكتب �لتلفزيون يف قطاع غزة ر�أفت �لقدرة �إن خم�صة رجال �قتحمو� 

غزة  يحكم  “من  وقال  دوالر،  �ألف   150 نحو  قيمتها  ومعد�ت  كامري�ت  وحطمو�  �ملقر، 

عليه �أن يوفر �حلماية للجميع فيها“. وقال �أحمد ع�صاف، رئي�ص هيئة �الإذ�عة و�لتلفزيون 

بياناً  �لهيئة  و�أ�صدرت  و�صوح“.  بكل  �ملوؤ�مرة  هذه  يف  غارقة  حما�ص  “حركة  �لفل�صطينية: 

�الإجر�م  وع�صابات  حما�ص  حركة  عقلية  عن  و��صحاً  “تعبري�ً  ُتعد  �لعملية  �إن  فيه  قالت 

�لتي ال توؤمن �إال ب�صوتها وت�صعى �إىل قمع �حلريات و�إ�صكاتها بكل �لطرق“. و�تهم �لناطق 

“�أنها هي من  �ل�صمريي حما�ص،  �للو�ء عدنان  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �الأمنية  �الأجهزة  با�صم 

حتّر�ص �صّد تلفزيون فل�صطني يف غزة“. ومن جهتها �أكدت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني 

على  �لوقوف  �أجل  من  �لالزمة  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  �صتتخذ  �أنها  غزة  بقطاع  �لفل�صطيني 

فعل  هذ�  �أن  ونوؤكد  حدث،  ما  “ن�صتنكر  �لبزم:  �إياد  �لوز�رة  با�صم  �ملتحدث  وقال  �حلادث، 

مرفو�ص“. ويف �ل�صياق ذ�ته، د�ن �ملكتب �الإعالمي �حلكومي بغزة عملية �القتحام، معب�ً 

20
عن رف�صه هذ� �ل�صلوك.

فوجئ 11 حمامياً يعملون يف هيئة �صوؤون �الأ�رشى �لفل�صطينية باإنهاء خدماتهم ومتثيلهم   •
�الأ�رشى �أمام �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية، �إذ مل جُتدد �لهيئة عقود عملهم �ل�صنوية كما جرت �لعادة 

وحمامني  م�صك،  �إياد  �لهيئة  يف  �لقانونية  �لد�ئرة  رئي�ص  �خلطوة  وطالت   .2008 �صنة  منذ 

�آخرين م�صهورين يف ق�صايا �الأ�رشى، يف وقت �متنعت فيه �لهيئة عن تقدمي �أ�صباب و��صحة 

21
لذلك.

�أعلن �لناطق با�صم حركة فتح يف قطاع غزة، عاطف �أبو �صيف، �أن �حلركة قررت “�إغالق كافة   •
مكاتبها ومقار عملها يف �لقطاع، حت�صباً الأي �عتد�ء�ت عليها“. وقال �أبو �صيف، يف ت�رشيح 

خا�ص لوكالة �الأنا�صول �إن “حركة فتح تتعر�ص لفو�صى مق�صودة بغزة، والعتقاالت من 

22
قبل �الأجهزة �الأمنية بغزة“، و�أن “�لعديد من �أبناء فتح تلقو� تهديد�ت“.
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�لق�صية  من  �لثابت  �لعر�ق  “موقف  �أن  �حلكيم  حممد  �لعر�قي،  �خلارجية  وزير  �أكد   •
�أعيد �لتاأكيد عليها يف  2002، و�لتي  �إىل �ملبادرة �لعربية لل�صالم لعام  �لفل�صطينية، و�مل�صتند 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  ال�صرتجاع  �مل�صتمر  �لدعم  يف  يتج�صد   ،2012 ببغد�د  �لعربية  �لقمة 

�ملوؤمتر�ت  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  جهود  دعم  عن  ف�صالً  �ل�صهيوين،  �لكيان  من  �ملغت�صبة 

و�ملحافل �لدولية يف كل من جنيف ونيويورك“. وقال �حلكيم، يف بيان له: “�صدرت موؤخر�ً 

بع�ص �لت�رشيحات و�الأخبار �لتي تد�ولتها و�صائل �الإعالم ومن�صات �لتو��صل �الجتماعي 

حول ت�رشيح وزير �خلارجية ب�صاأن موقف �لعر�ق من �لق�صية �لفل�صطينية وحّل �لدولتني، 

23
وبهذ� �ل�صدد نود �أن نبني �أن ما مّت تناقله هو جماف للو�قع وعار عن �ل�صحة و�حلقيقة“.

قناة مع  له  مقابلة  يف   ،Mike Pompeo بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال   • 
بني  عالقات  طّورت  �ملتحدة  �لواليات  �إن  �ملحلية،  �لتلفزيونية   Newsmax ماك�ص  نيوز 

�ل�رشق  يف  حتالف  لت�صكيل  �لبع�ص  ببع�صهم  و“و�صلناهم  عربية،  ودول  “�إ�رش�ئيل“ 
“�إ�رش�ئيل“  بني  معلنة  غري  عالقات  �إىل  �إ�صارة  يف  �الأمريكي“،  �الأمن  على  يحافظ  �الأو�صط 

24
ودول عربية، يف مو�جهة �إير�ن.

كند� يف  �ليهودي  �لقومي  �ل�صندوق  فرع  مع  حتقيقاً  �لكندية  �ل�رش�ئب  �صلطات  جتري   • 
The Jewish National Fund of Canada، على خلفية تقديه تبعات من كنديني للجي�ص 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إطار  يف  تعمل  ملوؤ�ص�صة  ن�صاطات  متويل  م�صاريع  �صملت  �الإ�رش�ئيلي، 

تدريب  قاعدة  تطوير  عمليات  متويل  وكذلك  �لع�صكرية،  �خلدمة  ملرحلة  �ل�صبان  الإعد�د 

ديفي�ص  الن�ص  كند�  يف  �ليهودي  �لقومي  �ل�صندوق  فرع  مدير  قال  جهته،  من  ع�صكرية. 

Lance Davis لو�صائل �الإعالم �لكندية، رد�ً على هذه �ملعلومات، “�إنه �أوقف تقدمي تبعات 
25

للجي�ص �الإ�رش�ئيلي عام 2016، بعدما تبني له �أن ذلك خمالف للقانون �لكندي“.

ال�صبت، 2019/1/5

قال �لناطق با�صم �الأجهزة �الأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية عدنان �ل�صمريي �إن حركة حما�ص   •
هي �مل�صوؤولة عن “ما �صمي بالربيع �لعربي، وهو �لدمار �لعربي، �لذي بد�أ يف �نقالب 2007 

�ل�صمريي حركة  بثته وكالة �صهاب على �صفحتها على في�صبوك، هدد  لقاء  يف غزة“. ويف 

حما�ص بقوله “�نتهت �للعبة“، متهماً حما�ص باأنها تاأخذ �أهايل غزة �إىل �لدمار، و�أنها تريد �أن 

26
ترى يف غزة ما ح�صل يف �صورية.
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�لتلفزيون  يف  و13   12 )�لقناتان  �الإ�رش�ئيلية  �الأخبار  �رشكة  يف  �ل�صيا�صية  �ملُر��صلة  ك�صفت   •
�لعبي(، د�نا فاي�ص Dana Weiss، نقالً عن م�صادر رفيعة يف تل �أبيب، عن �أن “�إ�رش�ئيل“ 

قامت باإعد�د ك�صف ر�صمي عما �أ�صمته باالأمالك �ليهودية �ملرتوكة يف كل من ليبيا وتون�ص، 

�لعاِجل  �لقريب  ويف  دوالر،  مليار   50 �إىل  و�صلت  �الأمالك  هذه  قيمة  �أن  �إىل  �لنظر  الفتًة 

 �صيتم ن�رش قيمة �الأمالك يف جميع �لدول �لعربية، و�لذي ي�صل �إىل 250 مليار دوالر، على 

27
حّد تعبريها.

جميع  �إيقافها  عن  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت   •
�مل�صوؤولني عن تخريب مقر تلفزيون فل�صطني وممتلكاتها، يف 2019/1/4. و�أ�صارت �لد�خلية، 

يف بيان لها، �إىل �أن �أجهزتها �الأمنية با�رشت �لتحقيق يف �حلادث بعد وقوعه بالرغم من عدم 

لديها  �ملتوفرة  و�لتفا�صيل  �ملعلومات  تقدمي  عن  و�متناعها  معها،  �لتلفزيون  �إد�رة  تعاون 

�لتعرف  مّت  �ملر�قبة  �لتحقيق وتتبّع كامري�ت  �أنه من خالل  �لد�خلية  حول �حلادث. وبيّنت 

موظفي  من  وجميعهم  فتح  حلركة  ينتمون  وهم  خم�صة  وعددهم  �الأ�صخا�ص،  هوية  على 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �لذين قطعت رو�تبهم موؤخر�ً، وتبني �أن �أحدهم يعمل موظفاً يف تلفزيون 

28
فل�صطني قد مّت قطع ر�تبه �ل�صهر �ملا�صي.

االأحد، 2019/1/6

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  كافة موظفي  �لفل�صطينية �صحب  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  �أعلنت   •
�لعاملني على معب رفح، �بتد�ء من �صباح يوم �الإثنني 2019/1/7. وقالت �لهيئة، يف بيان لها: 

“�إن هذ� �لقر�ر ياأتي على �صوء �لتطور�ت �الأخرية و�ملمار�صات �لوح�صية لع�صابات �الأمر 
�لو�قع يف قطاعنا �حلبيب، وتبعاً مل�صوؤولياتنا جتاه �صعبنا �حلبيب يف قطاع غزة، وللتخفيف 

�أّي  �أن ت�صلمنا معب رفح وحما�ص تعطل  عن كاهله مما يعانيه من ويالت �حل�صار، ومنذ 

�ل�صقيق  �مل�رشي  للجهد  �لفر�صة  نعطي  حتى  �لكثري  وحتملنا  هناك،  لطو�قمنا  م�صوؤولية 

الإنهاء �النق�صام“. ومن جهتها، �أكدت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطيني يف قطاع 

وبقائها  ومكت�صباته،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مقدر�ت  حفظ  على  حر�صها  لها،  بيان  يف  غزة، 

29
�أمينة وحري�صة على م�صاحله ومنها معب رفح.

�أكدت حركة حما�ص �أن �صحب موظفي �ل�صلطة �لفل�صطينية من معابر قطاع غزة ��صتمر�ر�ً   •
مل�صل�صل �إجر�ء�ت �لرئي�ص حممود عبا�ص �النتقامية من �أهل قطاع غزة، وتاأكيد�ً على تورطه 

�ملبا�رش يف تنفيذ بنود “�صفقة �لقرن“ �ملتعلقة بف�صل غزة عن �لوطن، وتكر�ر�ً حماولة �إيجاد 
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فر�غ وفو�صى لزيادة معاناة �ل�صعب �لفل�صطيني بالتماهي مع �ملخططات �ل�صهيو�أمريكية. 

�النحد�ر  م�صتوى  تعك�ص  �الإجر�ء�ت  هذه  �إن  حما�ص،  با�صم  �لناطق  برهوم  فوزي  وقال 

�لوطني و�لقيمي �لكبري يف تفكري عبا�ص وفريقه، ومدى �الإفال�ص و�لياأ�ص �لذي و�صلو� �إليه 

�أبو مرزوق، ع�صو  جر�ء �صيا�صاتهم �مل�صينة مع �صعبهم ومكوناته �ملختلفة. وقال مو�صى 

عب  �ملقاطعة  �صلطة  من  �إعالمي  “هجوم  �لقر�ر:  على  تعقيباً  حلما�ص،  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

ت�رشيحات من عبا�ص بتخوين 70% من �أبناء �ل�صعب، و�أن حما�ص تخطف غزة وتريد فتنة 

ومذ�بح، باالإ�صافة لقطع رو�تب غري �ملو�لني من �أبناء فتح، وما تبعه من هجومهم على مقر 

تلفزيون فل�صطني“. و�صدد �أبو مرزوق على �أن قر�ر�تهم باالحتفال، وت�صليم �ملعب، يهد 

30
لفو�صى، حمذر�ً من �أن “�لقادم �أ�صوء وغزة �صامدة رغم �الأذى“.

نددت �لف�صائل �لفل�صطينية بقر�ر �ل�صلطة �صحب موظفيها من معب رفح، ور�أت فيه ت�صعيد�ً   •
�صدّ قطاع غزة. وو�صفت حركة �جلهاد �الإ�صالمي، يف بيان لها، �لقر�ر باأنه قر�ر �صيا�صي 

ت�صعيدي �صدّ �ملو�طنني يف قطاع غزة �ملحا�رش. وقالت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني 

على  فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة  ور�أت  �صعبنا“.  معاناة  من  “يزيد  �لقر�ر  �إن 

ل�صان ع�صو مكتبها �ل�صيا�صي طالل �أبو ظريفة، �أن �لقر�ر “يعمق �النق�صام ويزيد �مل�صهد 

�ل�صيا�صي تعقيد�ً“. ومن جهته، حذر حزب �ل�صعب �لفل�صطيني من خطورة �لقر�ر، منبهاً �إىل 

31
�أنه ينذر باإغالق �ملعب كامالً.

“�إ�صد�ل  وعلى  وتد�عياته،  �لفل�صطيني  �النق�صام  �إىل  �لعودة  رف�صها  حما�ص  حركة  �أكدت   •
�ل�صتار على تلك �حلقبة مبا فيها وما عليها... مبا ي�صمن حماية ��صرت�تيجية �ملقاومة“. وقال 

مكتب �لعالقات �لوطنية يف �حلركة �إن “موجة �لتحري�ص �ل�صافر �لتي تقودها فتح ال تخدم 

�لق�صية �لوطنية“، وي�رش بال�صلم �الأهلي، ر�ف�صاً �صيا�صة �لتفرد و�الإق�صاء �لتي ينتهجها 

رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص. و�أ�صار �ملكتب �إىل �أن �خلطاب �الإعالمي �لفتحاوي، �لذي ظهر 

مبخطط  “يوحي  و�لقياد�ت،  �الإعالميني  �لناطقني  و�أل�صن  ومو�قعها  �حلركة  من�صات  على 

عد م�صبقاً“. وعّد �ملكتب �تهام �لف�صائل بـ“�جلا�صو�صية“ و�إق�صاءها، نتيجة طبيعية حلالة 
ُ
�أ

32
�لتفرد و�الإق�صاء �لعدمية �لتي ينتهجها عبا�ص.

�أعلنت حركة فتح يف قطاع غزة �إلغاء �حتفاٍل بذكرى �نطالقتها يف قطاع غزة، كانت دعت له   •
�ل�صعلة“،  �إيقاد  بفعالية  “�الكتفاء  قررت  �إنها  لها،  بيان  يف  وقالت،   ،2019/1/7 �الإثنني  يوم 

وحقناً  �صعبنا،  �أبناء  على  و�حلر�ص  �مل�صوؤولية  �أمانة  “من  ينطلق  �لقر�ر  �أن  على  م�صددة 

33
للدماء“.
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�الأخرية، �ل�صنو�ت  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �لعبي  �الإخباري   Walla و�ال  موقع  �دعى   • 
 ،Gadi Eisenkot خالل فرتة رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �آيزنكوت

دمر 15 �ألف �صاروخ متطور، كانت يف طريقها من �صيناء �مل�رشية �إىل حركة حما�ص يف قطاع 

�الإ�رش�ئيلية يف  �لهجمات  �أن  �أجنبية،  ��صتخبار�تية وتقارير  �ملوقع عن م�صادر  غزة. ونقل 

�صيناء، بحجة �أنها �صدّ �لتنظيم �لذي يطلق على نف�صه ��صم تنظيم �لدولة �الإ�صالمية )د�ع�ص(:  

34
كانت جمرد ذريعة ملنع نقل �أ�صلحة و�صو�ريخ متطورة �إىل حما�ص.

 National Democratic Assembly �أعلنت �لقيادية يف �لتجمع �لوطني �لديقر�طي )بلد(   •
�لكني�صت  النتخابات  �لرت�صح  بعدم  قر�رها  زعبي،  حنني  �لفل�صطيني  �لد�خل  يف   )Balad(

35
�ملحددة يف 2019/4/9.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص Haaretz �الإ�رش�ئيلية �أن �صنة 2018 �صهدت وقوع 482 �عتد�ء نفذه   •
ثالثة  من  باأكرث  �رتفاعاً  ي�صكل  ما  �لغربية،  �ل�صفة  يف  فل�صطينيني  �صّد  يهود  م�صتوطنون 

�إن �حل�صيلة  �ل�صحيفة  �عتد�ء. وقالت   140 �لبالغ   2017 �لذي �صهدته �صنة  �لعدد  �أ�صعاف 

غري نهائية وال ت�صمل �الأ�صبوعني �الأخريين من �صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2018. ونقلت 

�لتطرف حتت  300 م�صتوطن �صديدي  �أجهزة �الأمن تقدير�تها بوجود نحو  �ل�صحيفة عن 

�عتد�ء�ت  يف  مب�صاركتهم  م�صتبه  �لع�رش�ت  منهم   ،“Hilltop Youth �لتالل  “فتية  م�صمى 

36
عنيفة على �لفل�صطينيني.

�أجرت ر�صيدة طليب، �أول �مر�أة من �أ�صل فل�صطيني تنتخب ع�صو�ً يف �لكوجنر�ص �الأمريكي،   •
تعديالً على خريطة �لعامل �ملوجودة يف مكتبها بو��صنطن، و�لتي خلت من ��صم فل�صطني؛ فقد 

 ،Hannah Allam الإخباري �الأمريكي، هنّا عالّم� BuzzFeed ن�رشت مر��صلة موقع بازفيد

بالتعليق  �ملن�صور  مرفقة   ،Twitter تويرت  موقع  يف  ح�صابها  على  �ملعدلة  للخريطة  �صورة 

“قام �صخ�ص ما بتغيري ب�صيط على �خلريطة �ملعلقة يف مكتب ر�صيدة طليب �جلديد  �لتايل: 

37
بالكوجنر�ص“.

�أقيم بقرب  54 النطالقة �حلركة، مبهرجان مركزي  �لـ  �لذكرى  لبنان  �أحيت حركة فتح يف   •
مدينة �صيد� �للبنانية. وعبّ �أمني �رش حركة فتح وف�صائل منظمة �لتحرير يف لبنان فتحي 

�أبو �لعرد�ت، عن حر�ص �لفل�صطينيني يف لبنان على �لعالقات �الأخوية �للبنانية �لفل�صطينية، 

38
و�رشورة تعزيزها مبا يخدم م�صلحة �ل�صعبني �للبناين و�لفل�صطيني.

�ل�صياح،  من  قيا�صياً  عدد�ً  �إن   Yariv Levin ليفني  ياريف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صياحة  وزير  قال   •
م�صيفني  ،2017 عن   %14 بزيادة   ،2018 خالل  “�إ�رش�ئيل“  ز�رو�  ماليني،   4.12  بلغ 
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5.8 مليار�ت دوالر �إىل �خلز�نة �لعامة للبالد. وهذه هي �ملرة �الأوىل �لتي يتجاوز فيها �لعدد 
39

�ل�صنوي للز�ئرين 4 ماليني.

االإثنني، 2019/1/7

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن  عن  �الأو�صط“  لـ“�ل�رشق  رفيعة  فل�صطينية  م�صادر  ك�صفت   •
يف حما�ص  حركة  �صّد  �لقا�صية“  �الإجر�ء�ت  من  “�صل�صلة  �تخاذ  ب�صدد  عبا�ص   حممود 

قطاع غزة، �صعياً �إىل تقوي�ص �صلطتها هناك �أو �إجبارها على ت�صليم �لقطاع. ونقلت �مل�صادر 

عن عبا�ص قوله �إن “�للعبة �نتهت“. و�أ�صافت �أنه �أبلغ نظريه �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي 

بقر�ر�ته، “مبا يف ذلك نيته �صحب عنا�رش �ل�صلطة من معب رفح �حلدودي“. و�أ�صارت �إىل �أن 

40
عبا�ص “قرر �أن ينتقل �إىل مرحلة �لتنفيذ حتت �صعار كل �صيء �أو ال �صيء“.

قال وزير �ل�صوؤون �ملدنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ح�صني   •
�ل�صيخ �إن �ل�رشط �لوحيد لعودة موظفي معب رفح هو جلو�ص حركة حما�ص بكل جدية على 

طاولة �إنهاء �النق�صام. و�أ�صاف �ل�صيخ، يف مقابلة مع قناة �لغد: “�إمكانية �أن نذهب �إىل قطاع 

غزة باملفرق غري جمدي، �إما �أن نذهب باتفاق باجلملة على كل �مللفات، و�إما فلتتحمل حما�ص 

�إجر�ء كفيل مبحا�رشة حما�ص يف  �أي  “�صنتخذ  �أمر و�قع“، م�صيفاً  م�صوؤولية غزة ك�صلطة 

41
غزة“.

جميع  طو�قمها  ت�صلم  عن  غزة  بقطاع  �لفل�صطيني  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت   •
42

مر�فق معب رفح، وتفقدو� جاهزيتهم للعمل.

حتويل  �إىل  ي�صعى  عبا�ص  �إن  �لبدويل  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •
ف�صائية  عب  لقاء  يف  و�أ�صاف،  �لفل�صطيني.  �لد�خلي  �ل�صف  �إىل  �الحتالل  مع  �ملو�جهة 

حاولت  ولكنها  �نطالقتها،  ذكرى  يف  فتح  حركة  �حتفال  �صّد  لي�صت  حركته  �إن  �الأق�صى، 

و�صدد  فرج“.  وماجد  �ل�صيخ  وح�صني  عبا�ص  قبل  من  �لتاريخ  تزوير  “مهزلة  توقف  �أن 

�لبدويل على �أن “�للغة �لهابطة �لتي ي�صتخدمها عبا�ص دليل على عدم �أهليته لقيادة �ل�صعب 

�لفل�صطيني، و�لف�صائل مطالبة باإعادة �لنظر فيها“. و�أو�صح �لبدويل �أن هناك وعي عند 

بغزة  فتح  قيادة  �تخذته  �لذي  للقر�ر  �لتحية  مقدماً  غزة،  قطاع  يف  فتح  حركة  �أبناء  بع�ص 

43
برف�ص تنفيذ و�صفة عبا�ص لالقتتال �لد�خلي.

بال�صفة  خمتلفة  مناطق  يف  و�عتقال  وتفتي�ص  دهم  حملة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �صنّ   •
�لغربية طالت 15 فل�صطينياً، بينهم منفذ عملية جفعات �أ�صاف قرب �صلو�د، �رشقي ر�م �هلل، 
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يف 2018/12/13، �الأ�صري �ملحرر عا�صم �لبغوثي، �صقيق �ل�صهيد �صالح. وزعم جهاز �الأمن 

�لعام �الإ�رش�ئيلي )�ل�صاباك( )Israel Security Agency-ISA )Shabak �أن �لبغوثي كان 

يخطط لتنفيذ �ملزيد من عمليات �إطالق �لنار يف �ل�صفة، حيث مّت �لعثور على �أ�صلحة وذخرية 

ومعد�ت للروؤية �لليلية، كما زعم �أن �لبغوثي كان �رشيكاً يف عملية عوفر� يف 2018/12/9 مع 

44
�صقيقه �صالح.

بتجميد  �أمر  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن   20 �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزيونية  �ملحطة  ذكرت   •
�ملرحلة �لثالثة من حتويل �الأمو�ل �لقطرية �إىل قطاع غزة. وقالت �ملحطة �إن قر�ر نتنياهو جاء 

45
بدعوى “�لت�صعيد �الأخري جنوبي �إ�رش�ئيل، و�إطالق قذيفة من قطاع غزة“.

ً �رش� ز�ر  غباي  �آيف  �الإ�رش�ئيلي  �لعمل  حزب  رئي�ص  �أن  �لعا�رشة  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  ذكرت   • 
�أبو ظبي، يف 2018/12/2، و�جتمع مع ثالثة م�صوؤولني يف �حلكومة �الإمار�تية، على م�صتوى 

وزر�ء، و�أعلى من ذلك. وذكرت �لقناة �أن �لزيارة قد نظمت عن طريق و�صيط مغربي مقرب 

يف  �ل�صابق  يف  دور  له  كان  نف�صه  �لو�صيط  �أن  �لقناة  و�أ�صافت  �الإمار�ت.  يف  �مل�صوؤولني  من 

46
تنظيم لقاء�ت لغباي مع م�صوؤولني يف �لعامل �لعربي.

جوية  برحالت  بالقيام   ،RwandAir �إير  رو�ند  �لرو�ندية  �لوطنية  �لطري�ن  �رشكة  تبد�أ   •
مبا�رشة بني رو�ند� و“�إ�رش�ئيل“ للمرة �الأوىل، وذلك يف �أعقاب توقيع �تفاق �لطري�ن يف �إطار 

و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  مكتب  يف  توقيعه  مّت  �لذي  �ملفتوحة“،  “�ل�صماء  م�رشوع 

“�إ�رش�ئيل“  لدى  �لرو�ندي  �ل�صفري  بح�صور   ،Yisrael Katz كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي 

47
.Joseph Rutabana جوزيف روتابانا

الثالثاء، 2019/1/8

ك�صفت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطينية يف قطاع غزة �أن �أجهزتها �الأمنية �عتقلت   •
45 عميالً لالحتالل منذ �حلادث �الأمني �رشق خانيون�ص يف 2018/11/11. ون�رشت �لوز�رة 

مقطع فيديو يت�صمن �عرت�فات خم�صة من هوؤالء �لعمالء، يتمحور حول �أ�صاليب �إ�صقاطهم 

من قبل �أجهزة خمابر�ت �الحتالل، و�ملهام �لتي كلفتهم بها يف قطاع غزة، �إىل جانب توجيههم 

48
ر�صالة ندم على ما �قرتفو� من �أفعال بحق �أبناء �صعبهم ومقاومته.

عن  �الأحمد  عز�م  فتح  حلركة  و�ملركزية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنتني  ع�صو  �أعلن   •
غزة  يف  �ملجاالت  “كل  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  غزة،  يف  حما�ص  �صلطة  لتقوي�ص  مقبلة  خطو�ت 

�أن  على �لطاولة مبا فيها �لتعليم و�ل�صحة و�ملياه و�ل�رشف �ل�صحي و�لبنى �لتحتية، فاإما 
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تتحمل حما�ص �مل�صوؤولية كاملة �أو تبتعد، و�صنبحث كيف نقوم بو�جبنا جتاه �أهلنا“. وتابع: 

�أو ينهو� �الختطاف، و�صن�صتمر بخطو�ت متتالية حتى  �لثمن  �أن يدفعو�  �إما  “خاطفو غزة 
49

نقّو�ص �النق�صام“.

مع  حديث  يف  جمدالين  �أحمد  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال   •
“�لقد�ص �لعربي“، �إن هناك م�صاور�ت لت�صكيل حكومة فل�صطينية جديدة من ف�صائل منظمة 
�لتحرير �لفل�صطينية، بدالً من حكومة �لوفاق �لوطني �لتي ير�أ�صها ر�مي �حلمد �هلل. وقال 

�إنه مل يعد هناك  وزير �ل�صوؤون �ملدنية وع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح ح�صني �ل�صيخ، 

غزة.  قطاع  يف  مب�صوؤولياتها  �لقيام  من  منعها  بعد  �لوطني،  �لوفاق  حكومة  بقاء  يبر  ما 

قوى  من  ف�صائلية  وحدة  حكومة  �ملطلوب  �أن  في�صبوك،  عب  من�صور  يف  �ل�صيخ،  و�أو�صح 

50
منظمة �لتحرير و�صخ�صيات وطنية.

�ل�صلطة  رئي�ص  �إن   Yoni Ben-Menachem مناحيم  بن  يوين  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي  قال   •
�لفل�صطينية حممود عبا�ص طالب �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي بـ“ت�صييق �حل�صار 

�أن �لعالقة  �إىل غزة، لكن �ل�صي�صي رف�ص و�أبلغه  �أجل عودة �ل�صلطة كاملةً  على حما�ص من 

�أنه يف �لقريب  �أبلغه  �مل�رشية مع حما�ص ال ت�صمح بذلك وهي تخدم �مل�صالح �مل�رشية، كما 

51
�صيفتتح معب رفح �جلديد الإدخال جميع �لب�صائع �مل�رشية مبو�فقة �إ�رش�ئيل“.

�أكدت حركة حما�ص �أن �عتقال �لعدو �ل�صهيوين ومالحقته للمقاومني يف �ل�صفة �لغربية لن   •
ي�صعف �ملقاومة �أو يق�صي عليها. و�صددت �حلركة، يف ت�رشيح �صحفي تعقيباً على �عتقال 

�الحتالل عا�صم �لبغوثي، �أن مقاومة �الحتالل متجذرة يف �صعبنا، ويحمل ر�يتها جيل بعد 

52
جيل، و�أن حماوالته جميعها باءت بالف�صل.

�الأمن  �أجهزة  �أن  �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �دعى   •
�لفرتة  يحدد  ومل  �ملحا�رش،  غزة  قطاع  �إىل  قذيفة  �ألف   20-15 �إدخال  �أحبطت  �الإ�رش�ئيلية 

�الإقليمية مل�صتعمر�ت  �ملجال�ص  �آيزنكوت، خالل �جتماعه مع روؤ�صاء  �لزمنية لذلك. و�أ�صار 

“مكافاأة“  لي�صت  غزة،  قطاع  �إىل  حتويلها  يتم  �لتي  �لقطرية،  �الأمو�ل  �أن  �إىل  غزة،  غالف 

حلركة حما�ص، �أو ر�صوة ل�صمان �لهدوء، و�أنها تاأتي تنفيذ�ً مل�صلحة “�إ�رش�ئيل“ يف حتريك 

�القت�صاد يف غزة، ما قد ي�صفر عن هدوء ن�صبي عند �ل�صياج �الأمني �حلدودي للقطاع، معب�ً 

من  �النتهاء  يت�صنى  حتى   ،2019 �صنة  نهاية  حتى  �لنار  �إطالق  وقف  ي�صتمر  �أن  �أمله  عن 

�جلد�ر عند �ل�رشيط �حلدودي مع �لقطاع، وقال �إن “فر�ص حدوث جولة ت�صعيد �أخرى يف 

53
قطاع غزة خالل �الأ�صابيع �ملقبلة، هي متو�صطة“.



21

كانون الثاين/ يناير 2019

يف   Yesha Council )ي�صع(  وغزة  و�ل�صامرة  يهود�  م�صتعمر�ت  جمل�ص  بيانات  �أظهرت   •
م�صتعمر�ت  يف  �لقاطنني  �مل�صتوطنني  عدد  بلغ   2018 �صنة  نهاية  مع  �أنه  �لغربية،  �ل�صفة 

54
�ل�صفة، با�صتثناء �رشقي �لقد�ص، 448,672 م�صتوطناً، يعي�صون يف 150 م�صتعمرة.

�مل�صرتكة  �لقائمة  عن  لالن�صقاق  طلباً  ر�صمياً  �لكني�صت  لرئا�صة  �لطيبي  �أحمد  �لنائب  قدم   •
55

Joint List �لتي ت�صم ممثلي �الأحز�ب �لعربية يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي.

لبناء   ،)
2
1,200 دومن )1.2 كم �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية خ�ص�صت  ذكرت �صحيفة هاآرت�ص   •

�حلي  �إن  هاآرت�ص  وقالت  حلم.  بيت  مدينة  جنوب  م�صتعمرة   يف  جديد،  ��صتيطاين  حي 

لت�صل  عت�صيون،  غو�ص  �مل�صماة  �ال�صتيطانية  �لكتلة  يف  �ملبنية  �مل�صاحة  �صيو�صع  �جلديد 

�ملدينة �إحاطة  عملية  تكتمل  وبذلك  �جلنوبية،  �لناحية  من  حلم  بيت  مدينة  �صو�حي   �إىل 

56
بامل�صتعمر�ت.

منعت �ل�صلطات �مل�رشية �لفل�صطينيني من �لدخول �إىل �أر��صيها من قطاع غزة، بعد �صحب   •
57

�ملوظفني �لتابعني لل�صلطة �لفل�صطينية من معب رفح �حلدودي.

قال �صعيد ذياب، �أمني عام حزب �لوحدة �ل�صعبية �الأردين، �إن قر�ر�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية   •
�صدّ قطاع غزة خطرية، وال تن�صجم مع �لدور �لوطني �لذي يجب �أن يقوم به حممود عبا�ص. 

و�أ�صاف ذياب، يف حديث خا�ص لوكالة �صهاب، �أن “عبا�ص يفقد دوره �لوطني كرئي�ص لكل 

مع  �صد�مه  ويحّول  عليها،  �لعقوبات  ويفر�ص  غزة،  ُيحا�رش  فهو  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

58
حما�ص �إىل �صد�م مع غزة ككل، وهذ� غري مقبول �لبتة“.

 .2018 �صنة  خالل  لـ“�إ�رش�ئيل“  بزيارتهم  �ملتعلقة  �الدعاء�ت  عر�قيون  برملانيون  نفى   •
وقال �لنائب �لعر�قي خالد �ملفرجي �إن �حلديث عن زيارة �لنو�ب �حلاليني �أحمد �جلبوري، 

�ل�صابقني �لنائبني  �إىل  �إ�صافة  �ملفرجي،  وخالد  ن�صيف،  وعالية  �ل�صمري،  �لرحيم   وعبد 

 عبد �لرحمن �للويزي و�أحمد �جلربا، �صمن وفود عر�قية ثالثة �إىل “�إ�رش�ئيل“، ال �أ�صا�ص له

59
من �صحة.

يف  للحلفاء  �الأمريكي  �لدعم  على  يوؤكد  ت�رشيع  �إقر�ر  يف  �الأمريكي  �ل�صيوخ  جمل�ص  ف�صل   •
وذلك  “�إ�رش�ئيل“،  يقاطعون  �لذين  �الأمريكيني  ملعاقبة  �إجر�ء  ذلك  يف  مبا  �الأو�صط،  �ل�رشق 

ب�صبب خالف �صيا�صي د�خلي متخ�ص عن �إغالق جزئي للحكومة �الحتادية. وجاء ت�صويت 

جمل�ص �ل�صيوخ بو�قع 56 �صوتاً مقابل 44 ل�صالح “قانون تعزيز �الأمن �الأمريكي يف �ل�رشق 

60
�الأو�صط“، لكنه يقل عن �لـ 60 �صوتاً �لالزمة الإقر�ره.
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االأربعاء، 2019/1/9

مبقره  حما�ص  حركة  نو�ب  عقدها  جل�صة  خالل  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �صادق   •
مبدينة غزة، على تقرير �للجنة �ل�صيا�صية �لذي ين�ص على نزع �الأهلية �ل�صيا�صية عن رئي�ص 

�ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، و�ل�صعي نحو حتويل �صالحياته لرئي�ص �ملجل�ص، عمالً 

�ملجتمع  مب�صالح  و�إ�رش�ره  خليانته  نظر�ً  ملحاكمته  ومتهيد�ً  و�لد�صتور،  �لقانون  باأحكام 

61
و�ل�صعب �لفل�صطيني �لعليا.

�أفرجت �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية عن �ملعتقلة �لفل�صطينية �صهى جبارة،   •
بعد �عتقال ��صتمر الأكرث من �صهرين على خلفية �تهامها بجمع وتلقي �أمو�ل غري م�رشوعة. 

معونات  تقدمي  بهدف  كان  �الأمو�ل  جمع  �إن  وقالت  قاطع،  ب�صكل  �التهامات  �لعائلة  ونفت 

62
للمحتاجني، موؤكدة �أن �عتقال �بنتهم يندرج �صمن �العتقاالت �ل�صيا�صية.

بفتائل م�صتعلة  بالونات مذيلة  بفعل  �ندلعت عدة حر�ئق يف م�صتعمر�ت غالف قطاع غزة   •
63

�أطلقت من قطاع غزة.

قال يائري البيد Yair Lapid، رئي�ص حزب ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل( Yesh Atid �ملعار�ص،   •
“يف حال  و�إنه  بالف�صاد“،  �تهام  “لن يكون �رشيكاً يف حكومة تقدم �صّد رئي�صها الئحة  �إنه 

�إىل  و�لذهاب  �العتز�ل  فعليه  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  �صدّ  �تهام  الئحة  قدمت 

64
�لبيت“.

ف�صل  عن   ،Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  موقع  ن�رشه  تقرير  ك�صف   •
�لعاملني  �أحد  فاإن  �لتقرير،  وبح�صب  جد�ً.  �رشي  �إ�رش�ئيلي  ع�صكري  ��صتخباري  م�رشوع 

�أبيب ك�صف عن توقف  �لدفاع يف تل  �لتابعة ل�صالح �جلو يف مقر وز�رة  �لتن�صت  يف وحدة 

�لعمل  من  �أعو�م  ثالثة  بعد  �ملقر،  يف  جد�ً“،  و�رشي  “�صخم  باأنه  و�صف  مل�رشوع  تام 

�ملتو��صل عليه. وهو عبارة عن م�رشوع “تابع لال�صتخبار�ت �لع�صكرية يت�صل بالتن�صت 

و�الت�صاالت، وذي �أهمية عمالنية كبرية للجي�ص �الإ�رش�ئيلي عامة، و�ملهمات �ال�صتخبارية 

65
بوجه خا�ص“، بلغت تكلفته �أكرث من 800 مليون �صيكل )نحو 21.6 مليون دوالر(.

�أن  يو�صف  ح�صن  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  عن  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ع�صو  �أكد   •
�ل�صلطة �لفل�صطينية قطعت �لر�تب �لتقاعدي لنو�ب �حلركة يف �ل�صفة �لغربية. وقال يو�صف: 

ر�تبهم  على  ح�صلو�  قد  �ملنحل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  نو�ب  جميع  فاإن  علمنا،  ما  “ح�صب 
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حتى  �لفل�صطيني  �لق�صاء  �إىل  “�صنلجاأ  موؤكد�ً  حما�ص“،  كتلة  نو�ب  با�صتثناء  �لتقاعدي، 

66
نح�صل على حقوقنا“.

حما�ص  حركة  قيادة  �لتقى  �أوروبياً  ديبلوما�صياً  وفد�ً  �أن  �لف�صائية  �جلزيرة  قناة  ذكرت   •
�لتهدئة،  وتفاهمات  �لبي،  رفح  معب  �أبرزها  ق�صايا  عدة  وناق�صا  موؤخر�ً،  غزة  قطاع  يف 

67
و�إجر�ء�ت رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �صّد �لقطاع.

�أن  من  حّذر  فيما  �لقرن“،  لـ“�صفقة  حادة  �نتقاد�ت  عون  مي�صال  �للبناين  �لرئي�ص  وجّه   •
وتهجري  جديدة  حلروب  توؤ�ص�ص  �لغام�صة،  و�حللول  )للمنطقة(  �الإ�رش�ئيلية  “�لتهديد�ت 
وتطهري عرقي“. وت�صاءل عون، يف خطاب �ألقاه �أمام �أع�صاء �ل�صلك �لديبلوما�صي �ملعتمدين 

لدى لبنان: “�أين نبحث عن �لعد�لة �ملوعودة و�حلرية �ملن�صودة؟ هل يف �صياع �لقد�ص؟ �أم يف 

�لنازحني  �أم يف خميمات  �أر�صهم وهويتهم؟  �لفل�صطينيني  �لتي �صت�رشق من  �لقرن  �صفقة 

68
�ل�صوريني �لتي ي�صعى �لعامل الإبقائهم فيها؟“.

“�أر�ص  برنامج  �صمن  له  كلمة  يف  عبيدة،  �أبو  �لق�صام  كتائب  با�صم  �لع�صكري  �لناطق  �أكد   •
يف  �الأهم  و�لبعد  �حلقيقي  �لعمق  هي  �ملحتلة  �ل�صفة  �أن  �الأق�صى،  ف�صائية  على  �ل�صو�ن“ 

�ملقاومة  م�صتقبل  �أن  على  م�صدد�ً  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  �مل�صتقبلية  �ملو�جهة  معادلة 

69
�لفل�صطينية يف �ل�صفة �ملحتلة تر�صمه طعنات �الأحر�ر ور�صا�صات �لثو�ر.

 Council on American-Islamic )كري(  �الإ�صالمية   - �الأمريكية  �لعالقات  جمل�ص  رفع   •
�إجر�ء ر�صمي من �صاأنه  )Relations )CAIR دعوى ق�صائية �صدّ والية ماريالند؛ لوقف 

70
حظر تعامل �جلهات �لتابعة للوالية مع �ل�رشكات و�ملوؤ�ص�صات �لتي تقاطع “�إ�رش�ئيل“.

 ،“Yisrael Beitenu “�إ�رش�ئيل بيتنا  قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، ورئي�ص حزب   •
�إن  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  الإذ�عة  ت�رشيحات  يف   ،Avigdor Lieberman ليبمان  �أفيجدور 

وقدمت  حلما�ص،  ��صت�صلمت  و�إ�رش�ئيل  ف�صلت  غزة  ب�صاأن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  “�صيا�صة 
�نت�صار�ً حلركة حما�ص يف �آخر جولة من �لقتال“. وذكر ليبمان �أن “�حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

منحت �حل�صانة لقادة حما�ص و�لف�صائل �لفل�صطينية �لذين يدعون �إىل قتلنا ولي�صو� خائفني 

71
من �أي �صيء“.

خالل خمتلفة  بحو�دث  ُقتلو�  �إ�رش�ئيلياً  جندياً   43 �أن  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  تقرير  ذكر   • 
2017. و�أ�صارت �ملعلومات �لو�ردة يف �لتقرير  12 �صخ�صاً عن �صنة  �أقل بـ  �أي   ،2018 �صنة 

�جلنود  بني  �النتحار  حاالت  �أن  �إىل  �لعامة  �الأركان  هيئة  يف  �لعاملة  �لقوة  لق�صم  �ل�صنوي 
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�صجل  فيما  �النتحار،  على  جنود   9 �أقدم  حيث   ،2018 �صنة  يف  ملمو�صاً  �نخفا�صاً  �صهدت 

�نتحار 16 يف �صنة 2017. و�أو�صحت �لبيانات �أن 8 جنود �آخرين قتلو� يف ن�صاطات ع�صكرية، 

و2 يف حو�دث ع�صكرية، و14 يف حو�دث طرق، و10 نتيجة حاالت وفاة طبيعية. كما ت�صري 

72
�ملعطيات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية �إىل �إ�صابة 41 جندياً بجروح خطرية يف �صنة 2018.

اخلمي�س، 2019/1/10

��صتقبلت قيادة حركة حما�ص وفد �ملخابر�ت �مل�رشية، وبحث �لطرفان تفاهمات تثبيت وقف   •
�لوفد  �لفل�صطينية، ومعب رفح... و�أكد  �الإ�رش�ئيلي، و�مل�صاحلة  �لنار مع �الحتالل  �إطالق 

�لعمل على  �لنار، ومو��صلة  �إطالق  ��صتمر�ر �جلهد �مل�رشي يف تثبيت وقف  �مل�رشي على 

�لفل�صطينية، م�صدد�ً  �لوطنية  �لوحدة  �ملعاناة عن قطاع غزة، وت�صخري قدر�ته الإمتام  رفع 

73
على ��صتمر�ر عمل معب رفح يف كال �الجتاهني.

رئي�ص  زيارة  بتاأجيل  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أفاد   •
2019/1/15؛  و�لتي كانت مقررة يف  �إىل رو�صيا،  �إ�صماعيل هنية،  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

74
ب�صبب �ن�صغال وزير �خلارجية �لرو�صي.

للحرب،  جاهز  �الإ�رش�ئيلي  “�جلي�ص  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •
وذلك �إىل جانب �حلاجة �إىل مو��صلة توفري رّد على �لفجو�ت �لتي ما ز�لت قائمة“ يف جهوزية 

جهوزية  فح�ص  جلنة  ��صتنتاجات  حول  �جتماع  خالل  نتنياهو،  و�صدد  للحرب.  �جلي�ص 

2030 �صيجلب �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إىل  “مفهوم �الأمن  �أن  �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي للحرب، على 

75
جهوزية �أف�صل ملو�جهة حتديات �مل�صتقبل“.

مدر�صة  من  يهود  فتية  خم�صة  �أ�صل  من  م�صتبهني  �أربعة  �رش�ح  �إ�رش�ئيلية  حمكمة  �أطلقت   •
دينية يف م�صتعمرة بال�صفة �لغربية، �عتقلو� ب�صبهة �ل�صلوع يف قتل �ل�صهيدة عائ�صة �لر�بي 

فيما   .2018 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  باحلجارة،  �صيارتهما  ر�صق  جر�ء  زوجها،  وجرح 

76
مددت �ملحكمة �عتقال �أحد �مل�صتبهني بقتل �ل�صهيدة �لر�بي، ملدة �صتة �أيام.

�لفل�صطينيون،  لي�صتخدمه  خم�ص�ص  �لقد�ص،  مدينة  يف  �صارع  �فتتاح  من  قليلة  �أيام  بعد   •
�فتتحت “�إ�رش�ئيل“، يف �ل�صارع نف�صه مقطع خا�ص باليهود، �ُصّمي بـ“�صارع 4370“، لكن 

�لعن�رشي(“،  )�لف�صل   Apartheid �الأبرتهايد  “�صارع  ��صم  عليه  يطلقون  �لفل�صطينيني 

ي�صل  بجد�ر  وركابهما،  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  �صيار�ت  بني  يف�صل  لكونه 

“1“ رقم  ب�صارع  بنيامني  غيفاع  م�صتعمرة  �ل�صارع  ويربط  �أمتار.  ثمانية  �إىل   �رتفاعه 
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“تل �أبيب– �لقد�ص“، ويقع بني مفرق �لتلة �لفرن�صية وبني �لنفق �ملوؤدي �إىل جبل  �أو �صارع 

77
�مل�صارف، ويبلغ طوله ثالثة كيلومرت�ت ون�صف.

“بار�  بطولة  يف  �مل�صاركة  �إ�رش�ئيليني  لريا�صيني  �ل�صماح  رف�صها  �ملاليزية  �حلكومة  �أكدت   •
�ملمتدة �لفرتة  خالل  �صتقام  و�لتي   ،2019 ل�صنة  �لعاملية   “Para Swimming  لل�صباحة 

�لوزر�ء  Mahathir Mohamad، رئي�ص  ماليزيا. وقال مهاتري حممد  7/29-2019/8/4 يف 

حقوق  �صحبت  لو  حتى  بامل�صاركة،  �الإ�رش�ئيلي  �لريا�صي  للوفد  ي�صمح  لن  �إنه  �ملاليزي، 

78
��صت�صافة �لبطولة من ماليزيا، موؤكد�ً �أن “ح�صورهم جرية“.

يف  �الأمريكية  �جلامعة  يف  �ألقاه  خطاب  يف  بومبيو،  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  تعهد   •
�لقاهرة، باأن تو��صل بالده تعزيز �لقوة �لع�صكرية لـ“�إ�رش�ئيل“، بذريعة مو�جهة �لتهديد�ت 

�أن  و�أكد  �لقدية،  �خل�صومات  باإنهاء  �الأو�صط  �ل�رشق  دول  بومبيو  وطالب  �الإير�نية. 

�الأخطار  �أهم  ملو�جهة  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  ��صرت�تيجي  حتالف  �إقامة  على  “تعمل  و��صنطن 

�إىل  �إ�صافة  �لتعاون �خلليجي  “دول جمل�ص  �لتحالف �صي�صم  �أن هذ�  �ملنطقة“، مو�صحاً  يف 

79
�الأردن وم�رش“.

�صفقة  �إلغاء  عن   Andrej Plenković بلينكوفيت�ص  �أندريه  �لكرو�تي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •
تبيع مبوجبها “�إ�رش�ئيل“ 12 طائرة �أف 16 �أو F16 �أمريكية �ل�صنع، �إىل كرو�تيا، وذلك �إثر 

80
�عتذ�ر ر�صمي �إ�رش�ئيلي عن �إمتام �ل�صفقة �ملقدرة بـ 500 مليون دوالر.

اجلمعة، 2019/1/11

ر�أى �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية تعي�ص “�أزمة حقيقية،   •
وال تعرف ماذ� تفعل، الأن برنامج �ملقاومة �أ�صبح م�صتع�صياً على �لك�رش ال باحل�صار وال 

�ل�صلطة  �صحب  �أن  ور�أى  غزة“.  على  و�لت�صييق  �ملعابر  �إغالق  حتاول  ولذلك  باالعتد�ء، 

ملوظفيها من معب رفح “حماولة الإرباك �مل�صهد“. و�أ�صار �لزهار �إىل �أن “م�رش تخطط لفتح 

معب جتاري مع غزة، و�إذ� مّت تفعيل ذلك فل�صنا بحاجة للتبادل �لتجاري ال مع �الحتالل 

وال مع غريه“. و�أّكد �لزهار �أن حركته جاهزة خلو�ص �النتخابات، “لكن �لذي يرف�صها هو 

81
عبا�ص الأنه يعلم �أنه �صيخ�رش“.

��صت�صهدت فل�صطينية عقب �إ�صابتها بر�صا�صة يف �لر�أ�ص، و�أ�صيب 25 مو�طناً بالر�صا�ص،   •
و�آخرون باالختناق، �إثر قمع قو�ت �الحتالل م�صري�ت �لعودة �ل�صلمية يف عدة مناطق �رشق 

82
قطاع غزة.
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قالت �لوكالة �لعربية �ل�صورية لالأنباء )�صانا( �إن طائر�ت حربية �إ�رش�ئيلية ��صتهدفت حميط   •
�صهود  عن  �لوكالة  ونقلت  �لعا�صمة.  مطار  م�صتودعات  �أحد  �إ�صابة  عن  �أ�صفر  ما  دم�صق، 

عيان �أنه مّتت م�صاهدة �أكرث من ثمانية �أهد�ف معادية تنفجر يف �ل�صماء، بينما ذكرت و�صائل 

83
�إعالم مقّربة من �لنظام �أن �لدفاعات �جلوية �أ�صقطت ثالثة �صو�ريخ �إ�رش�ئيلية.

ود�ع  خطاب  خالل  �آيزنكوت،  غادي  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  قال   •
�إير�ن ع�صكرياً“.  �إذ� متو�صعت هناك  “جاهز ليعمل �صدّ لبنان ب�صكل علني  �إن جي�صه  له، 

و�أ�صاف قائالً: “�إ�رش�ئيل تعمل حالياً ب�صكل �رشي يف لبنان وال نهاجم فيه ب�صورة جلية، 

كل  يف  نرى  �صتجعلنا  �أ�صلحة  م�صانع  و�إقامة  �أ�صلحة  �إدخال  �حلثيثة  �إير�ن  حماولة  ولكن 

84
موقع وكل قاعدة هدفاً ع�صكرياً لل�رشب“.

 Yitzchak حذّر مفو�ص �صكاوى �جلنود يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ملنتهية واليته يت�صحاق بريك  •
Brick، من وجود تق�صري خطري جد�ً يف ��صتعد�د�ت �جلي�ص خلو�ص حرب م�صتقبلية، ويف 

�لع�صاكر  عدد  تقلي�ص  �إن  بريك  وقال  �ملعركة.  �صاحة  �إىل  ب�رشعة  �لقو�ت  نقل  على  مقدرته 

�لنظاميني وتخفي�ص مدة �جلندية للرجال ت�صببا �أي�صاً يف �إحد�ث فجوة غري قابلة للردم بني 

85
�ملهام �ملطلوبة وعدد �لقو�ت.

ال�صبت، 2019/1/12

بح�صب معطيات جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي، �رتفعت وترية �العتد�ء�ت �الإرهابية �ليهودية يف   •
�ل�صفة �لغربية بن�صبة 50% خالل �صنة 2018، حيث �رتكبت منظمات “�الإرهاب �ليهودي“ 

295 �عتد�ًء عنيفاً مقارنة مع 197 خالل �صنة 2017. ووفقاً ملعطيات �ل�صاباك، فاإن 42 من 

�عتد�ء�ت �ملنظمات �ال�صتيطانية، مّت توجيهها �صّد قو�ت �الأمن �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة، مقارنة 

�جلر�ئم  معظم  �أن  �إىل  �أ�صارت  كما   ،%300 و�صلت  بزيادة  �أي   ،2017 �صنة  يف  �عتد�ء   14 بـ 

�لتي ُر�صدت �صنة 2018، وقعت يف حميط م�صتعمرة يت�صهار و�لبوؤر �ال�صتيطانية �ملحيطة يف 

86
نابل�ص.

لـ“دولة  م�صتقبل  �أي  يوجد  ال  �أنه   Benny Morris موري�ص  بيني  �الإ�رش�ئيلي  �ملوؤرخ  �أكد   •
“لن  �إنه  هاآرت�ص  ل�صحيفة  موري�ص  وقال  فل�صطني.  من  �صيهربون  �ليهود  و�أن  �إ�رش�ئيل“، 

87
تكون هناك ت�صوية �إقليمية، ولن يكون �صالم على �أ�صا�ص تق�صيم �لبالد“.
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االأحد، 2019/1/13

�أبرق �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �أحمد بحر، ببقية عاجلة لروؤ�صاء   •
باالإ�صافة  �لبملانية،  و�لتجمعات  و�ملنتديات  و�لدولية،  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لبملانات 

�حتاد  ورئي�ص  �الإ�صالمي،  �لتعاون  منظمة  عام  و�أمني  �لعربية،  �لدول  جامعة  عام  �أمني  �إىل 

و�ل�صيا�صية عن حممود عبا�ص. ور�أى بحر  �لقانونية  �الأهلية  �الأ�صيوي حول نزع  �لبملان 

�لد�صتورية  �نتهاء واليته  2009/1/9، وهو تاريخ  �ل�صلطة منذ  �أن عبا�ص يار�ص �غت�صاب 

عبا�ص  �عتبار  ب�رشورة  خاطبها  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات  �جلهات  بحر  وطالب  لل�صلطة.  كرئي�ص 

88
فاقد�ً لالأهلية �لقانونية و�ل�صيا�صية، موؤكد�ً �أنه مل يعد رئي�صاً لل�صعب �لفل�صطيني.

�الأمنية  �الأجهزة  �إن  �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  قال   •
�لفل�صطينية تو��صل �إحباط عمليات حلركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية. وقال �آيزنكوت، خالل 

جل�صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �الأ�صبوعية، �إن “�أجهزة �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية تو��صل �إحباط 

عمليات حلما�ص حتى خالل هذه �الأيام، حيث �صبطت خالل �الأيام �ملا�صية، �أ�صلحة وذخرية 

ومتفجر�ت تابعة لتنظيم يتبع حلركة حما�ص يف مناطق )�أ( يف �ل�صفة �لغربية“، بح�صب ما 

89
نقلت �لقناة �لعا�رشة يف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي، عن وزر�ء �صاركو� يف �الجتماع.

قالت �لنا�صطة �لفل�صطينية �صهى جبارة، �ملفرج عنها من �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إنها   •
مبدينة  �الأمنية  �للجنة  معتقل  يف  �عتقالها  فرتة  خالل  �لتعذيب  من  قا�صية  الأنو�ع  تعر�صت 

�أريحا. و�أو�صحت �صهى �أنها تعر�صت لتعذيب قا�ص و�صتائم و�صوء معاملة، م�صرية �إىل �أنها 

�أجبت على �لتوقيع حتت �لتهديد على وثيقة �عرت�فات باتهامات ز�ئفة، كما تعر�صت ل�صوء 

27 يوماً  ��صتمر  �لذي  �لطعام  �إ�رش�بها عن  �مل�صت�صفيات يف فرتة  �أثناء نقلها بني  �ملعاملة يف 

90
د�خل �ملعتقل.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �أن جمموع ما فر�صته حماكم �الحتالل �لع�صكرية من غر�مات مالية   •
على مو�طنني فل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية خالل �لفرتة �ملمتدة بني �صنتي 2015–2017، 

جتاوزت 16 مليون دوالر �أمريكي. و�أفادت �ل�صحيفة �أن من بني 10,454 فل�صطيني قدمت 

منها  و2,072  �صري،  خمالفات  ب�صبب  ن�صفها  من  �أكرث  كان   ،2017 يف  �تهام  لو�ئح  �صّدهم 

قو�ت  مع  )مو�جهات  �لنظام  بخرق  �تهاماً  و1,020  �الحتالل،  مبقاومة  تتعلق  �تهامات 

�تهاماً  و432  �الأخ�رش،  �خلط  د�خل  �مل�رشوع  غري  باملكوث  �تهاماً  و1,064  �الحتالل(، 

91
بارتكاب خمالفات جنائية.



28

اليوميات الفل�سطينية

االإثنني، 2019/1/14

��صتطاع �لفل�صطينيون ك�رش ح�صار �الحتالل عن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، بعد �أن حا�رشتها   •
�صمحت فيما  برحابه،  �لظهر  �صالة  �أد�ء  دون  وحالت  �صاعات،  �صّت  ملدة  �الحتالل   قو�ت 

باقتحام �مل�صجد �الأق�صى، بحر��صة م�صددة. وتر�جعت �صلطات �الحتالل  90 م�صتوطناً  لـ 

دخوله  من  �مل�صلون  ومتكن  د�خله،  من  �عتقاالت  وتنفيذ  �مل�صجد  باقتحام  مطلبها  عن 

92
و�ل�صالة فيه “�لظهر و�لع�رش“.

قالت وز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة �إن ��صتمر�ر �أزمة نفاد �لوقود يف �ملر�فق �ل�صحية �صيكون   •
�لكهربائية خالل ب�صعة  �ملولد�ت  كارثية على مر�صى قطاع غزة عند توقف  تد�عيات  لها 

يرتادون �لكلوي  بالف�صل  مري�ص   800 حياة  تهدد  �الأزمة  �أن  �إىل  �لوز�رة  و�أ�صارت   �أيام. 

128 جهاز لغ�صيل �لكلى ثالث مر�ت �أ�صبوعياً، منهم 30 طفالً، فيما �صيتوقف عمل 40 غرفة 

عمليات جتري 250 عملية جر�حية يومياً. وبينت �لوز�رة �أن �الأزمة تهدد �أي�صاً حياة مئات 

�ل�صيد�ت �حلو�مل �للو�تي يحتجن �إجر�ء عمليات والدة قي�رشية عند توقف غرف �لعمليات 

93
يف �أق�صام �لوالدة.

كنائ�ص �أقامته  حفل  يف  م�صاركته  خالل  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد   • 
قائالً: هلل  �حلمد  وتابع  �لفل�صطينية.  و�مل�صاحلة  �لوحدة  حتقيق  �رشورة  على  �هلل،   ر�م 

وحدتنا  لتكري�ص  غزة،  قطاع  يف  بال�صلطة  تفردها  �إنهاء  حما�ص  على  لز�ماً  �أ�صبح  “لقد 
�لتي  �مل�صريية  �لتحديات  كافة  متاآلفني  جمتمعني  ولنو�جه  �لوطني،  م�رشوعنا  وحت�صني 

94
تع�صف بنا“.

�فتتحت هيئة �الإذ�عة و�لتلفزيون �لفل�صطينية مقر�ً ر�صمياً لها يف دم�صق، بح�صور ممثلني   •
خاللها  ي�صعى  خطة  �إطار  يف  وذلك  فتح؛  وحركة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  لف�صائل 

95
�لتلفزيون �إىل �فتتاح مقار له يف خمتلف �لدول �لعربية.

قال وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن، يف مقابلة مع �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي،   •
�إىل �أن �إعادة �حتالل  �إنه يف�صل �لهدوء و�لتو�صل التفاق ي�صمن �أمن �الإ�رش�ئيليني. م�صري�ً 

غزة �صيمنح “�إ�رش�ئيل“ فر�صة �حلفاظ على �لهدوء لكن يجب �ال�صتعد�د لدفع ثمن مثل هذه 

�خلطوة. وحذر �أرد�ن قيادة حما�ص من جتاوز �خلطوط �حلمر�ء، مهدد�ً بالعودة �إىل �صيا�صة 

96
�الغتياالت يف حال جتاوزو� تلك �خلطوط.
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 ،Benny Gantz تعهد رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، بني جانت�ص  •
بالعمل على تعديل “قانون �أ�صا�ص: �إ�رش�ئيل دولة قومية لل�صعب �ليهودي“. وقال جانت�ص، 

�أقل �أهمية من ذلك فلدينا  “لدينا حتالف دماء، ولكن لي�ص  يف حديث مع دروز �إ�رش�ئيليني: 

فقط“.  �لقتال  على  تقت�رش  �أال  يجب  بيننا  �لعميقة  “�لرو�بط  �أن  �إىل  م�صري�ً  حياة،  حتالف 

97
و�صدد جانت�ص على �أنه �صيفعل “كل ما يف و�صعي للعمل من �أجل تعديل �لقانون“.

لقيادة  كبرية  بغالبية   ،Bezalel Smotrich �صموتريت�ص  بت�صلئيل  �لكني�صت  ع�صو  �نتخب   •
 .Uri Ariel متغلباً على مناف�صه �لوزير �أوري �أريل ،National Union كتلة �الحتاد �لقومي

98
وح�صل �صموتريت�ص على 83 �صوتاً، مقابل 40 �صوتاً فقط الأريل.

 77 �لـ  جمموعة  �إىل  ر�صالة  غزة  قطاع  يف  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  من  موؤ�ص�صة   80 بعثت   •
عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  باأن  فيها  �أكدت  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابعة  و�ل�صني 

�ملوؤ�ص�صات، يف ر�صالتها:  �لفل�صطيني. وقالت  �ل�صعب  �أي �صفة �رشعية يف متثيل  له  مل يعد 

�إن “�حلديث با�صم �ل�صعب �لفل�صطيني وفقاً للقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني �لذي حدد مدة 

99
والية �لرئي�ص بـ 4 �صنو�ت فقط، وهي �ملدة �لتي �نتهت بالن�صبة لعبا�ص منذ �لعام 2009“.

�تفقت �صبع دول متو�صطية، بينها “�إ�رش�ئيل“، خالل �جتماع على م�صتوى وزر�ء �لطاقة،   •
�مل�رشية  �لعا�صمة  تكون  �أن  وعلى  �ملتو�صط“،  �رشق  غاز  “منتدى  �إن�صاء  على  �لقاهرة،  يف 

مقره، بح�صب وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية �مل�رشية. و�أكدت �لوز�رة، يف بيان لها بعنو�ن 

كذلك  ي�صم  �لذي  �ملنتدى،  هدف  �أن  �ملتو�صط“،  �رشق  غاز  منتدى  الإن�صاء  �لقاهرة  “�إعالن 
�إقليمية  غاز  �صوق  �إن�صاء  على  “�لعمل  هو  وفل�صطني،  و�الأردن  و�ليونان  وقب�ص  �إيطاليا 

تخدم م�صالح �الأع�صاء من خالل تاأمني �لعر�ص و�لطلب، وتنمية �ملو�رد على �لوجه �الأمثل 

وتر�صيد تكلفة �لبنية �لتحتية، وتقدمي �أ�صعار تناف�صية، وحت�صني �لعالقات �لتجارية“. وقال 

�ملوؤمتر:  يف  م�صاركته  خالل   ،Yuval Steinitz �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير 

“ي�صعدين �أن �أمثل �إ�رش�ئيل وحكومتها هنا يف �لقاهرة، هذه زيارة ر�صمية �أوىل، و�أول دعوة 
من حكومة م�رش لوزير �إ�رش�ئيلي منذ قيام �لثورة يف 2011“. و�أ�صاف قائالً: “لذلك هذه 

100
�أي�صاً عالمة بارزة على تطور �لعالقات و�لتعاون بني �إ�رش�ئيل وم�رش“.

الثالثاء، 2019/1/15

كوخايف �أفيف  ترقية  مر��صم  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �حلكومة  رئي�ص  ��صتغل   • 
Aviv Kochavi يف من�صب رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي؛ ليوجه حتذير�ً 
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الإير�ن مبو��صلة �لهجمات �الإ�رش�ئيلية على قو�عدها يف �صورية، فيما �أثنى على دور رئي�ص 

عن  كا�صفاً  ي�صّمها،  مل  عربية  دول  من  بالتقّرب  �آيزنكوت،  غادي  واليته،  �ملنتهية  �الأركان 

فاإننا نزيد من  �أقوى  كنا  “كلما  نتنياهو:  �آيزنكوت وقادة جيو�ص عربية. وقال  لقاء�ت بني 

فر�ص حتقيق �ل�صالم. فبف�صل قدر�تنا �ال�صتخبار�تية، و�لعملياتية و�لتكنولوجية، تتعزز 

101
عالقاتنا مع �لعامل �لعربي كما مل يحدث يف �ملا�صي“.

عبّ رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل ت�صلمه رئا�صة جمموعة �لـ 77 و�ل�صني   •
ل�صنة 2019، عن “�لتز�م دولة فل�صطني بالقانون �لدويل و�ل�رشعية �لدولية، وحّل �ل�رش�ع 

�لقد�ص  بعا�صمتها  فل�صطني،  دولة  ��صتقالل  وحتقيق  �الحتالل  �إنهاء  �إىل  و�صوالً  �صلمياً، 

�ل�رشقية لتعي�ص باأمن و�صالم على حدود عام 1967، �إىل جانب دولة �إ�رش�ئيل، وحّل ق�صايا 

�ل�رشعية  لقر�ر�ت  ��صتناد�ً  �لنهائي كافة، وعلى ر�أ�صها م�صاألة �لالجئني و�الأ�رشى  �لو�صع 

102
�لدولية ذ�ت �ل�صلة، ومبادرة �ل�صالم �لعربية لعام 2002“.

قال م�صوؤولون يف �أجهزة �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية �إن �إنهاء �القتحامات �لتي   •
ت�صنّها قو�ت �الحتالل يومياً يف مدن �ل�صفة �صيكون يف زيادة �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل. 

�الأمنية  �الأجهزة  م�صوؤويل  �أن  �إىل  �لقد�ص  يف  �لبيطانية  �لقن�صلية  عن  �صادر  بيان  و�أ�صار 

“�لتز�م �جلانب  Philip Hall، على  �أكدو�، عقب لقائهم مع �لقن�صل �لبيطاين فيليب هول 

�لفل�صطيني بالتن�صيق �الأمني مع �إ�رش�ئيل، على �أ�صا�ص �التفاقات �ملوقعة بني �لطرفني، كما 

�أعربو� عن �أملهم بزيادة �لتن�صيق من �جلانب �الإ�رش�ئيلي من �أجل �إنهاء �القتحامات، وعدم 

103
تقييد حركة �ل�صكان“.

ُنفذ  �الجتماعي،  �ل�صمان  قانون  �صّد  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �الحتجاجات  �إطار  يف   •
فيها  �صارك  تظاهرة  نظمت  كما  �خلا�صة،  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صانع  يف  للعمال  �صامل  �إ�رش�ب 

104
�الآالف، وعلت فيها هتافات مندّدة بالقانون وقر�ر�ت �حلكومة �لفل�صطينية.

فل�صطينياً   3,413 �أن  �الإ�رش�ئيلية،  هاآرت�ص  �صحيفة  ن�رشتها  جديدة،  معطيات  ك�صفت   •
�أ�صل من  �الإ�رش�ئيلية،  �جلن�صية  على  �ملا�صية،   16 �لـ  �ل�صنو�ت  يف  ح�صلو�   مقد�صياً، 

105
11,180 طلباً مّت تقديها خالل �لفرتة ذ�تها.

حممد  �ملغربي  �لعاهل  عم  �بن  ه�صام“،  “موالي  �لعلوي  �هلل  عبد  بن  ه�صام  �الأمري  قال   •
ه�صام،  �الأمري  و�صدد  �لفل�صطينية“.  �لق�صية  ُعرفت  ملا  حما�ص  حركة  “لوال  �إنه  �ل�صاد�ص، 

�حلفاظ  ��صتطاعت  “حما�ص  �أن  على  �لعربية،  �صي  بي  بي  قناة  على  تلفزيوين  لقاء  خالل 
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 Jimmy على �لق�صية �لفل�صطينية، ولي�صت �ل�صلطة“. و�أكد �الأمري �ملغربي �أن جيمي كارتر

Carter تعر�ص للعديد من �ل�صغوطات �الأمريكية، بعدم مالقاة قياد�ت حما�ص، �إال �أنه ر�وغ 
106

ومتكن من مالقاة �حلركة مب�رش.

االأربعاء، 2019/1/16

قالت �لقناة �الإ�رش�ئيلية 13 �إن “�صفقة �لقرن“ تن�ص على �إقامة دولة فل�صطينية على %90   •
من �أر��صي �ل�صفة �لغربية. وتق�صي �خلطة، بح�صب �لقناة �الإ�رش�ئيلية، �أن �أجز�ء من �رشقي 

�لقد�ص �صت�صكل عا�صمة �لدولة �لفل�صطينية، يف حني تخ�صع �لبلدة �لقدية يف �ملدينة، حيث 

ي�رش  ومل  �الحتالل.  �صيطرة  حتت  �ملقد�صة،  �الأماكن  و�صائر  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  يقع 

107
�لتقرير �إىل م�صري �لالجئني �لفل�صطينيني، كما مل يتناول و�صع قطاع غزة يف هذه �خلطة.

قال �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة �إن �أّي خطة �صالم ال   •
تت�صمن �إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها كامل “�لقد�ص �ل�رشقية“ على حدود 

108
�صنة 1967، �صيكون م�صريها �لف�صل.

�لالجئني  �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  �أكد   • 
خطة  و�صعت  و�ملغرتبني،  �خلارجية  وز�رة  مع  بالتن�صيق  �ملنظمة،  �أن  هويل  �أبو  �أحمد 

�ملتحدة  �الأمم  وكالة  عمل  تفوي�ص  لتجديد  �ملتحدة  �الأمم  يف  �ل�صيا�صي  �لدعم  حل�صد  حترك 

 United Nations )�الأونرو�(  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة 

Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East )UNRWA( 

�ملمنوح بالقر�ر 194. وقال �أبو هويل �إن جامعة �لدول �لعربية �أعطت تعليماتها لبعثة �جلامعة 

�الأمم  يف  �الأع�صاء  �لدول  مع  �الت�صاالت  الإجر�ء  �لعرب  �ل�صفر�ء  جمل�ص  مع  �لتن�صيق  ببدء 

109
�ملتحدة حل�صد �لتاأييد لتجديد تفوي�ص �الأونرو�.

يوثق  �لذي  �ل�صنوي  تقريرها  �لغربية  بال�صفة  حما�ص  حلركة  �الإعالمية  �لد�ئرة  �أ�صدرت   •
خالل و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  بحّق  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل   �نتهاكات 

�نتهاكاً،   32,252 �لتقرير فاإن جمموع �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية بلغت  2018. وبح�صب  �صنة 

�ملمتلكات،  وم�صادرة  و�ملنازل،  �ملدن  ومد�همة  �ملتعمد،  �لقتل  عمليات  بني  ما  تنوعت 

هدمت �الحتالل  قو�ت  �أن  �لتقرير  وذكر  �ل�صفر...  من  و�ملنع  �ملقد�صات،  على   و�العتد�ء 

136 منزالً، منها 66 منزالً يف �لقد�ص، فيما بلغ عدد �ملنازل �لتي متت مد�همتها 3,361. وبلغ 

عملية.   381 يف  �أخرى  ممتلكات  دمرت  فيما  عملية،   369 �ملمتلكات  م�صادرة  عمليات  عدد 
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فيما  �لفل�صطينيني،  �ملو�طنني  بحّق  �مل�صتوطنون  نفذها  �عتد�ء  حالة   762 �لتقرير  ور�صد 

110
منعت قو�ت �الحتالل 3,429 فل�صطينياً من �ل�صفر.

قال �جلرن�ل عامو�ص يدلني Amos Yadlin، رئي�ص معهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي   •
)The Institute for National Security Studies )INSS، �إن موؤ�رش�ت �حتمالية حدوث 

مو�جهة ع�صكرية مع حركة حما�ص يف قطاع غزة مرتفعة للغاية يف �صنة 2019، على �لرغم 

يدلني  و�أكد  �ل�صمالية.  باجلبهة  مقارنة  بكثري  �أقل  �لقطاع  جهة  من  �لتهديد  خطورة  �أن  من 

على �رشورة �أن ُتركز “�إ�رش�ئيل“ جهودها نحو قطاع غزة، الإعادة بناء �لردع �صّد حما�ص 

111
و�لف�صائل �لفل�صطينية، من خالل �رشبها ب�صدة.

بالده  �أن   Saifuddin Abdullah �هلل  عبد  �لدين  �صيف  �ملاليزي  �خلارجية  وزير  �أعلن   •
�صباحني  منع  مّت  �أنه  موؤكد�ً  “�إ�رش�ئيل“،  فيها  ت�صارك  جديدة  فعاليات  �أي  ت�صت�صيف  لن 

�إ�رش�ئيليني من �مل�صاركة يف م�صابقة مقبلة. وقال عبد �هلل: “لقد �تخذت �حلكومة هذ� �لقر�ر 

�إىل �أن ذلك يعّب عن “�لقتال نيابة  الإظهار موقفنا �ل�صارم ب�صاأن ق�صية �إ�رش�ئيل“، م�صري�ً 

112
عن �ملظلومني“.

يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  زيارة  عن  �لنقاب  م�رش  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  ك�صفت   •
�لقلعة  ومنطقة  بالقاهرة،  �الأثرية  �مل�صاجد  �أكب  �أحد  علي،  حممد  م�صجد  �إىل  �صتاينتز 

113
�ل�صياحية.

على �مل�صادقة  �لكوجنر�ص،  من  �الأمريكية،  �ملتحدة  للواليات  �لبية  �لقو�ت  طلبت   • 
�مل�صاد   ،Iron Dome �حلديدية  �لقبة  منظومة  من  بطاريتني  ل�رش�ء  دوالر  مليون   373

114
لل�صو�ريخ �لق�صرية و�ملتو�صطة �ملدى، من “�إ�رش�ئيل“.

اخلمي�س، 2019/1/17

�أكدت �لهيئات �الإ�صالمية يف �لقد�ص �أن �صلطات �الحتالل “��صتغلت �لو�صع �الإقليمي �لعربي   •
و�الإ�صالمي، و��صتعانت بالقر�ر �الأمريكي كي تغري من �لو�صع �لتاريخي و�لقانوين �لقائم يف 

مدينة �لقد�ص و�لـم�صجد �الأق�صى �لـمبارك“. و�أ�صارت �لهيئات �الإ�صالمية )جمل�ص �الأوقاف 

و�ل�صوؤون و�لـمقد�صات �الإ�صالمية، ود�ئرة �أوقاف �لقد�ص، ود�ر �الإفتاء �لفل�صطينية، و�لهيئة 

�الإ�صالمية �لعليا(، يف بيان م�صرتك، �إىل �أن �الحتالل ن�صب يوم �الأربعاء 2019/1/17 دعامات 

115
يف جزء من �جلد�ر �لغربي للـم�صجد �الأق�صى من جهة �لـمتحف �الإ�صالمي.
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 B’Tselem - The �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  قالت   •
�إنه   Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories

خالل �صنة 2018 قتلت قوّ�ت �الحتالل 290 فل�صطينياً )254 يف قطاع غزة، و34 يف �ل�صفة 

و�أ�صارت  55 قا�رش�ً.  بينهم  “�إ�رش�ئيل“(،  �لقد�ص، و2 يف د�خل  �لغربية مبا يف ذلك �رشقي 

�أعمال قتالية، و90 �صاركو�  �أّي  149 مل ي�صاركو� يف  �ل�صهد�ء يف غزة  �أن من بني  �إىل  �ملنظمة 

�أعمال  �أم مل ي�صاركو� يف  �إذ� �صاركو�  �أعمال قتالية، و15 مل تتمكّن بت�صيلم من معرفة ما  يف 

116
قتالية.

�أعلن �أ�رشف �لقدرة، �ملتحدث با�صم وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، عن توقف �خلدمات �حليوية   •
يف م�صت�صفى بيت حانون �صمال قطاع غزة، جر�ء �أزمة �لوقود �حلادة �لتي �أدت �إىل توقف 

�ملولد �لكهربائي �لرئي�صي فيه، حيث يعمل حالياً من خالل مولد �صغري لالإبقاء على �حلّد 

�أخرى  �أن خم�ص م�صت�صفيات  �إ�صافية. وحذر من  ل�صاعات  �مل�صت�صفى  �الأدنى من خدمات 

117
�صتكون عاجزة عن تقدمي خدماتها للمر�صى خالل �ل�صاعات �لقادمة.

�أكد �الحتاد �لعام لنقابات عمال فل�صطني، يف بيان له، �أن عمال قطاع غزة يعي�صون ظروفاً   •
�صعبة وكارثية منذ �أكرث من 12 عاماً. و�أ�صار �الحتاد �إىل وجود زيادة غري م�صبوقة يف ن�صب 

�لبطالة ومعدالت �لفقر، حيث و�صلت �إىل ما يزيد عن 54.9%، ومعدالت �لفقر فاقت %80، 

كموؤ�رش خطري يعب عن تردي �لو�صع �القت�صادي وتدهور �لقطاعات �حلياتية �ملتعددة يف 

118
غزة، يف حني بلغ عدد �لعاطلني عن �لعمل ما يزيد عن 295 �ألف عامل خالل �صنة 2018.

جمل�ص  رئي�ص  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  مكتب  عن  �لعربية  باللغة  �صادر  بيان  ذكر   •
 Meir �صبات  بن  مئري   ،National Security Council )NSC( �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن 

�لتي   ،Air India �لهندية  �لهند برحلة جوية على منت �رشكة �لطري�ن  Ben Sahabat، ز�ر 
119

مرت فوق �الأر��صي �ل�صعودية و�صلطنة عُمان.

ذكرت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت The Jerusalem Post �الإ�رش�ئيلية �أن �الإد�رة �الأمريكية   •
تنوي وقف كافة �مل�صاعد�ت �ملقدمة للفل�صطينيني نهاية كانون �لثاين/ يناير 2019. ونقلت 

�ملنطقة،  �إىل  �الأمريكية  للبعثة  �ل�صابق  �لرئي�ص   ،Dave Harden �ل�صحيفة عن ديف هاردن 

 United States Agency for �آيد(  �أ�ص  )يو  �لدولية  للتنمية  �الأمريكية  �لوكالة  �إن  قوله 

مناطق  يف  �مل�صاريع  كافة  متويل  وقف  تنوي   International Development )USAID(

120
�ل�صلطة �لفل�صطينية.
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اجلمعة، 2019/1/18

�أفاد تقرير �إح�صائي من �إعد�د �لد�ئرة �الإعالمية حلركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية �أن �ملقاومة   •
�لفل�صطينية نفذت يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص 6,117 عمالً مقاوماً خالل �صنة 2018، �أوقعت 

مبجملها 13 قتيالً �إ�رش�ئيلياً، باالإ�صافة �إىل 216 جريحاً، يف مقابل ذلك ��صت�صهد 49 فل�صطينياً 

 51 2018 من تنفيذ  �ملقاومة متكنت خالل �صنة  �أن  �لتقرير  �آخرين. و�أفاد   3,567 و�أ�صيب 

عملية �إطالق نار، و39 عملية طعن وحماوالت طعن، و22 عملية دع�ص وحماولة دع�ص، و74 

عملية زرع، �أو �إلقاء عبو�ت نا�صفة حملية �ل�صنع، و347 عملية �إلقاء زجاجات حارقة �صوب 

مو�جهة   4,798 و�لقد�ص  �ل�صفة  مناطق  �صهدت  كما  �لع�صكرية،  �الحتالل  ومو�قع  �آليات 

121
و�إلقاء حجارة.

فكرة  رف�صه   Ofir Akunis �أكوني�ص  �أوفري  �الإ�رش�ئيلي  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  وزير  �أعلن   •
�لدولة �لفل�صطينية، وعّدها “م�رشوعاً قدياً كاحلاً �أكل عليه �لدهر و�رشب“، م�صيفاً �أن هذ� 

“تنفيذ  �إىل  �إنه �صي�صعى  �أكوني�ص  “ُيعتب كارثة وعملية �نتحار الإ�رش�ئيل“. وقال  �مل�رشوع 

�لقر�ر �لذي �تخذه موؤمتر حزب �لليكود Likud، �لقا�صي بفر�ص �لقانون �الإ�رش�ئيلي على 

�نتخابات  بعد  مبا�رشة  �لغربية،  �ل�صفة  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  وفر�ص  �مل�صتوطنات، 

122
�لكني�صت“، �لتي �صتجري يف 2019/4/9.

�أكدت وزيرة �لعدل �الإ�رش�ئيلية �أييلت �صاكيد Ayelet Shaked على �أنه لن يجرى �أي تعديل   •
�أنها  “�إ�رش�ئيل“ على  “ال خالف“ حول تعريف  �أنه  “قانون �لقوميّة“. و�ّدعت �صاكيد  على 

“�لوطن �لقومي لل�صعب �ليهودي، �لقانون يقول �صيئاً مفهوماً �صمناً“، و�أن �صياغته بهذ� 
123

�ل�صكل هو “ملنح �أد�ة للمحكمة �لعليا عندما يناق�ص ق�صايا مثل قانون �ملت�صللني“.

�أ�صيب 59 فل�صطينياً بجر�ح متفاوتة، منهم 11 بالر�صا�ص �حليّ، جر�ء قمع قو�ت �الحتالل   •
124

مل�صرية �لعودة �الأ�صبوعية يف قطاع غزة، �لتي حملت ��صم “�لوحدة طريق �النت�صار“.

�أ�صدرت �الأوروغو�ي طابعاً بريدياً تخليد�ً العرت�فها بدولة فل�صطني. و�أكد وزير خارجية   •
للدولة  دعمها  ��صتمر�ر  على   Ariel Bergamino بريكامينو  �أرييل  بالوكالة  �الأوروغو�ي 

1947، ودعم �حلقوق �مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني وحقه يف تقرير  �لفل�صطينية منذ �صنة 

تاأكيد على �عرت�ف  �لطابع هو  �إ�صد�ر هذ�  و�أن  �إىل ديارهم،  �لالجئني  �مل�صري، وحّق عودة 

125
بالده بالدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة.
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ال�صبت، 2019/1/19

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات �إن رئي�ص �لوزر�ء   •
�إىل  �أيام  ثالثة  قبل  ر�صالة  وّجه  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  من  وبتعليمات  �هلل،  �حلمد  ر�مي 

�الإد�رة �الأمريكية، مفادها �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ال تريد �مل�صاعد�ت �لتي تقدمها و��صنطن 

126
يف جمال �الأمن.

قدمت �حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال - فرع فل�صطني، تقرير�ً م�صرتكاً �إىل حمققي �الأمم   •
�ملتحدة ي�رشح بالتف�صيل عمليات قتل قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأطفال �لفل�صطينيني يف 

�أثناء م�صري�ت �لعودة �ل�صلمية يف قطاع غزة، وهو �صلوك يرقى �إىل م�صتوى جر�ئم �حلرب. 

و�مل�صتوطنني  �الحتالل  قو�ت  �أيدي  على  قُتلو�  فل�صطينياً  طفالً   57 �أن  �إىل  �لتقرير  وي�صري 

 .2018/3/30 يف  �لعودة  م�صري�ت  �نطالق  منذ  غزة  قطاع  يف   45 منهم   ،2018 �صنة  خالل 

ويوؤكد �لتقرير �أن �لغالبية �ل�صاحقة من �الأطفال �لذين قتلتهم قو�ت �الحتالل مل ي�صكلو� �أّي 

127
تهديد على جنود �الحتالل حلظة قتلهم.

�رشقي  يف  �الأونرو�  لوكالة  �لتابعة  �ملد�ر�ص  �إغالق  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  جمل�ص  قرّر   •
 Israeli Public Broadcasting Corporation )لقد�ص، وفقاً لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلية )مكان�

�أنه بد�ية  “�أن حتل حملها مد�ر�ص تخ�صع الإ�رش�ف �لدولة“، و�أعلن  )Kan(. وقّرر �ملجل�ص 

128
من �لعام �لدر��صي �ملقبل لن ُت�صَدر تر�خي�ص ملد�ر�ص �الأونرو�.

حتت رعاية رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، �صهدت مدينة �صيد� �للبنانية، �إقامة   •
�لعر�ص �لوطني �جلماعي لـ 400 عري�ص وعرو�ص من خمتلف �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان، 

�الأخوية و�لتاريخية  �لعالقات  �لتاأكيد على  �إطار  لبنانياً، يف  50 عري�صاً وعرو�صاً  مب�صاركة 

129
بني �جلانبني.

االأحد، 2019/1/20

على  و�الجتماعية،  �القت�صادية  �لتنموية:  �لعربية  �لقمة  عن  �ل�صادر  بريوت  �إعالن  �أكد   •
�لدولية،  �ل�رشعية  لقر�ر�ت  وفقاً  وذريتهم،  �لفل�صطينيني  لالجئني  و�لتعوي�ص  �لعودة  حّق 

 United Nations General Assembly �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  خ�صو�صاً 

لقر�ر  �لتفوي�ص �لدويل �ملمنوح لوكالة �الأونرو� وفقاً  1948، و�لتاأكيد على  194 ل�صنة  رقم 

�رشورة  على  �الإعالن  و�صدد  دورها.  تقلي�ص  �أو  الإنهاء  يهدف  قر�ر  �أي  ورف�ص  �إن�صائها، 

و�رشورة  �ملتز�يدة،  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  مو�جهة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود  دعم 
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�ملنظمات و�جلهات ذ�ت  باإ�رش�ك  �لالزم  �لتمويل  �ملعنية نحو توفري  تكاتف جميع �جلهات 

�رشقي  يف  �لقطاعية  للتنمية  �ال�صرت�تيجية  �خلطة  يف  �لو�ردة  �مل�رشوعات  لتنفيذ  �ل�صلة، 

وقر�ر�ت  �لدويل  بالقانون  �اللتز�م  �إىل  �لدول  جميع  �الإعالن  ودعا   .)2022–2018( �لقد�ص 

�ل�رشعية �لدولية ذ�ت �ل�صلة باملكانة �لقانونية �خلا�صة مبدينة �لقد�ص، وعدم �العرت�ف بها 

130
عا�صمة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، �أو نقل �ل�صفار�ت �إليها.

�أجهزة  عب  قادتها،  كبار  على  للتج�ص�ص  �صخماً  �إ�رش�ئيلياً  خمططاً  بغزة  �ملقاومة  ك�صفت   •
و�صفتها  تفا�صيل  �ملقاومة  �أمن  يف  م�صادر  ونقلت  معهودة.  وغري  متطورة  �إلكرتونية 

بـ“�خلطرية“ حول “خمطط كبري“ حاول �لعدو من خالله �لتج�ص�ص على قائد �أركان كتائب 

�لق�صام، مرو�ن عي�صى، با�صتخد�م جمموعة من �الأجهزة �ملتطورة �لتي ال تعتمد على تتبع 

131
�الت�صاالت فقط.

بني  �لديبلوما�صية  �لعالقات  ��صتئناف  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •
بالده وت�صاد، وذلك خالل زيارة يقوم بها �إىل عا�صمة ت�صاد جنامينا، و�أفاد مكتب نتنياهو 

��صتئناف  �أعلنا   Idriss Déby ديبي  �إدري�ص  �لت�صادي  و�لرئي�ص  نتنياهو  �أن  �لقد�ص  يف 

�لعالقات �لديبلوما�صية بني ت�صاد و“�إ�رش�ئيل“، بعدما قطعتها جنامينا �صنة 1972. و�صدد 

نتنياهو على �أن “�لزيارة �إىل بلد م�صلم كبري جد�ً له حدود مع ليبيا و�ل�صود�ن ت�صكل �خرت�قاً 

132
تاريخياً“.

توقف  بعد  �إن�صانية“  “كارثة  حدوث  من  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  حذرت   •
لت�صغيل  �لالزم  �لوقود  يف  نق�ص  ب�صبب  �لعمل  عن  �لقطاع  يف  رئي�صية  م�صت�صفيات  �صّت 

133
�ملولد�ت د�خل �مل�صت�صفيات.

�لفل�صطينية يف عدد  �ملدن  �لقد�ص ت�صدرت  �إن مدينة  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  قال مركز   •
حاالت �العتقال خالل �صنة 2018 حيث ر�صد ما يزيد عن 1,800 حالة �عتقال، وهي ت�صكل 

ثلث ن�صبة �العتقاالت �لتي جرت يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي بلغت 5,700 حالة 

�عتقال. وذكر �ملتحدث با�صم �ملركز ريا�ص �الأ�صقر �أن حاالت �العتقال ت�صمنت ن�صاء، 74 

منهن قا�رش�ت، و450 طفالً بينهم �أطفال ال تتجاوز �أعمارهم 12 عاماً، و22 من كبار �ل�صن 

جتاوزت �أعمارهم 55 عاماً، مبيناً �أن �الحتالل نّفذ حمالت �عتقال و��صعة ملنع �ملقد�صيني من 

134
مو�جهة �صما�رشة �الأر��صي �لذين يبيعون �ملنازل للم�صتوطنني.
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قال �ل�صفري حممد �لعمادي، رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة من مكتبه يف �لدوحة،   •
�الأربعاء  يوم  غزة  �إىل  �صت�صل  دوالر،  مليون   15 بقيمة  وهي  رو�تب،  دفعة  �أحدث  �إن 

 :Reuters لرويرتز  �لعمادي  وقال  �الأمر.  بادئ  يف  “�إ�رش�ئيل“  �أجلتها  بعدما   2019/1/23

“�أجلت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية )هذه �لدفعة( ب�صبب �لعنف على �حلدود. �التفاق م�رشوط باأال 
يكون هناك قدر كبري من �لعنف. وبالتايل و�فقت )�إ�رش�ئيل( �جلمعة �ملا�صية على )�إر�صال( 

�لدفعة �لثالثة“. وقال �لعمادي �إنه لن يحمل �لرو�تب بنف�صه وي�صلمها يف غزة مثلما فعل يف 

�لدفعتني �ل�صابقتني، لكن نظاماً جديد�ً جرى �إقر�ره بهذ� �ل�صدد، ر�ف�صاً �الإدالء بتفا�صيل 

135
عن هذ� �لنظام.

بالقرب من حدوده، يقع على بعد �إ�رش�ئيلي  �إقامة مطار  على  دولياً  �الأردن �عرت��صاً  قدم   • 
136

18 كم من مدينة �إيالت، قرب �حلدود �الأردنية.

يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  طائرة  مرور  على  �ل�صود�ن  �صادق   •
�جلوية  �خلطوط  تدير  حيث  �صود�ين  �جلنوب  �جلوي  �ملجال  فوق  ت�صاد،  من  عودته  �أثناء 

137
�ل�صود�نية �ملجال �جلوّي؛ بح�صب ما ذكرت �لقناة 12 يف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي.

�الأونرو�  �إعالم  يتم  مل  �أنه  م�صع�صع  �صامي  �الأونرو�  وكالة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  �أكد   •
138

بخ�صو�ص �إغالق �ملد�ر�ص �لتي تديرها يف �رشقي �لقد�ص.

االإثنني، 2019/1/21

�أربعة عنا�رش من �جلي�ص �ل�صوري قتلو�،  �أن  �أعلن �ملركز �لوطني الإد�رة �لدفاع يف رو�صيا   •
�أ�رش�ر  �إىل  م�صري�ً  �صورية،  على  �إ�رش�ئيلي  ق�صف  جر�ء  بجروح  �آخرون  �صتة  و�أ�صيب 

جزئية يف �لبنية �لتحتية ملطار دم�صق �لدويل. وقال م�صدر ع�صكري �صوري رفيع �مل�صتوى 

38 �صاروخاً  �أ�صقطت  �إن �لدفاعات �جلوية �ل�صورية  Sputnik �لرو�صية،  لوكالة �صبوتنيك 

و�ل�صويد�ء.  �لقنيطرة  وريفي  وريفها  دم�صق  �لعا�صمة  حميط  بني  توزعت  �إ�رش�ئيلياً، 

�أربع موجات �صاروخية متتالية، موؤكد�ً  مّت على  �الإ�رش�ئيلي  �لهجوم  �أن  �مل�صدر  و�أ�صاف 

جد�رتها  �أثبتت  �جلوية  دفاعاتنا  وو�صائط  �الأعنف،  هو  �حلايل  �الإ�رش�ئيلي  “�لعدو�ن  �أن 

139
بالت�صدي لهذ� �لعدو�ن“.

�أ�صري يف معتقل عوفر، و�حرت�ق ثالث  �أفاد نادي �الأ�صري �لفل�صطيني باإ�صابة �أكرث من مئة   •
غرف بالكامل، جر�ء �القتحامات �ملتتالية �لتي نفذتها قو�ت �لقمع �لتابعة الإد�رة معتقالت 
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باملطاط،  �ملغلف  �ملعدين  �لر�صا�ص  خاللها  و��صتخدمت  �الأ�رشى،  �أق�صام  على  �الحتالل 

140
و�لغاز، و�لقنابل �ل�صوتية، و�لهر�و�ت، و�لكالب �لبولي�صية.

�أبلغت �ل�صلطة �لفل�صطينية �الإد�رة �الأمريكية �أنها �صتمتنع عن �حل�صول على �أي دعم مايل   •
�لكوجنر�ص  تعديل  على  رد�ً   ،2019/2/1 من  �بتد�ء  �لفل�صطينية،  �الأمنية  لالأجهزة  �أمريكي 

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  مقا�صاة  �الأمريكيني  للمو�طنني  يتيح  لالإرهاب،  قانوناً  �الأمريكي 

وزير  �إىل  ر�صالة  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لد�خلية  ووزير  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  و�أر�صل 

141
�خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، �أخبه فيها بقر�ر �ل�صلطة وقف تلقي �مل�صاعد�ت.

�إطالق  بعد  فل�صطينياً  �صاباً  قتلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إن  �جلزيرة  مر��صل  قال   •
�لر�صا�ص عليه، بعد حماولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز حو�رة �لع�صكري جنوبي مدينة 

142
نابل�ص. وقال �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إن �أحد�ً مل ي�صب يف �أثناء حماولة �لطعن.

�أكد “�ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف   •
Nikolay Mladenov �أن جهات يف �ل�صلطة �لفل�صطينية ال تريد �لتخفيف من معاناة �صكان 

�لعقابية عن قطاع  قطاع غزة. ودعا مالدينوف، يف ت�رشيحات �صحفية، لرفع �الإجر�ء�ت 

غزة، قائالً: “نعمل جاهدين مع م�رش، ودولة قطر، ومع كل من يرغب مب�صاعدة غزة لتقدمي 

143
�مل�صاعد�ت، و�صن�صتمر يف �إدخال �ل�صوالر و�ملو�د �خلام لغزة“.

الثالثاء، 2019/1/22

�إىل  �لقطرية  �ملالية  �ملنحة  حتويل  عدم  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  قرر   •
�ملحيط  �ل�صياج  عند  �أمني  ت�صعيد  حدوث  بذريعة   ،2019/1/23 �الأربعاء  يوم  غزة،  قطاع 

144
بالقطاع.

طالت  و�لتي  �صّدها،  “�إ�رش�ئيل“  كالتها  �لتي  �التهامات  �لفل�صطينية  �حلكومة  رف�صت   •
نظريه  مع  لقاء  عقد  ب�صارة  �صكري  �ملالية  وزير  �متناع  عقب  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص 

�القت�صادي د�فو�ص  منتدى  هام�ص  على   ،Moshe Kahlon كحلون  مو�صيه   �الإ�رش�ئيلي 

�ملالية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  و�أكد  �صوي�رش�.  يف   World Economic Forum in Davos

و�لتخطيط �لفل�صطينية عبد �لرحمن بياتنة، �أن �صبب �إلغاء �الجتماع يعود لرف�ص “�إ�رش�ئيل“ 

145
�إعطاء �ل�صلطة �أمو�الً جبتها من �ل�رش�ئب.

�أحد عنا�رشها، جر�ء ق�صف مدفعي جلي�ص �الحتالل  ��صت�صهاد  �لق�صام عن  �أعلنت كتائب   •
الأحد مو�قع �لرباط �لقريبة من �حلدود �رشق �لبيج، و�أعلنت وز�رة �ل�صحة �إ�صابة �أربعة 
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�آخرين جر�ء �لق�صف، بينما �أعلنت و�صائل �إعالم عبية �إ�صابة �صابط �إ�رش�ئيلي يف عملية 

146
قن�ص على حدود قطاع غزة.

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، يف ت�رشيحات لـ“عربي 21“،   •
من  �ملخرج  �أنها  وترى  باالنتخابات،  ترحيبها  عن  مرة  من  �أكرث  عّبت  حما�ص  “حركة  �أن 

�ملركزية �صتكون  �النتخابات  “جلنة  �إن  قائالً  �إليه“. و�أ�صاف  �مل�صاحلة وما و�صلت  ماأزق 

147
مو�صع ترحيب، ولها كامل �حلرية يف جتهيز�تها، فهي مو�صع ثقة �جلميع“.

يف  �أر�ص  على  موؤقت  حجز  �أمر  �لقد�ص  يف  �ملركزية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حمكمة  �أ�صدرت   •
�لقد�ص �ملحتلة تعود ملكية جزء �صغري منها للرئي�ص �لفل�صطيني �لر�حل يا�رش عرفات. وتقع 

(، يتلك 
2
�الأر�ص �مل�صار �إليها يف جبل �لزيتون، وت�صل م�صاحتها �إىل 2.7 دومن )2.7 �ألف م

منها عرفات 0.5%، �أي ما يعادل 135م2. وياأتي �أمر �ملحكمة هذ� ��صتجابة لدعوى تعوي�ص 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �صّد  �إرهاب“،  “�صحايا  �أنف�صهم  على  يطلقون  �إ�رش�ئيليون  بها  تقدم 

148
ومري�ث عرفات.

�لطعام،  عن  �إ�رش�بهم   ،1,200 وعددهم  عوفر،  مُعتقل  يف  �لفل�صطينيون  �الأ�رشى  �أعلن   •
149

�حتجاجاً على هجوم قو�ت �لقمع عليهم يوم �الإثنني 2019/1/21.

�أعلنت قيادة �جلي�ص �للبناين - مديرية �لتوجيه، يف بيان لها، �أنها �عتقلت م�صاركاً يف حماولة   •
�غتيال �لقيادي بحركة حما�ص حممد حمد�ن يف �صيد� جنوبي لبنان يف 2018/1/14. و�أ�صاف 

�جلي�ص، يف بيان له، �أن مديرية �ملخابر�ت، �لتابعة للجي�ص، متكنت من توقيف ح�صني �أحمد 

بتو، يف منطقة �ل�رشحبيل – �صيد�، �لذي قام بعمليات �ال�صتطالع و�لر�صد قبل تنفيذ عملية 

�الإ�رش�ئيلي منذ   Mossad �ملو�صاد  بت�صغيله من قبل جهاز  �ملوقوف  �لتفجري. وقد �عرتف 

خا�صة  �إلكرتونية  و�أجهزة  �أعتدة  وت�صلّم  لبنان  خارج  م�صغّليه  �لتقى  و�أنه   ،2014 �صنة 

150
بالر�صد و�لتو��صل.

قال رئي�ص وزر�ء ماليزيا مهاتري حممد �إن “�إ�رش�ئيل“ ال تلتزم بالقو�نني �لدولية، وتو��صل   •
�أحد  على �صوؤ�ل  �لفل�صطينية. وقال حممد، رد�ً  �الأر��صي  �أن�صطة �الحتالل و�ال�صتيطان يف 

�ل�صحفيني خالل موؤمتر �صحفي مبقر �الأمم �ملتحدة يف فيينا بخ�صو�ص عدم �صماح ماليزيا 

لالإ�رش�ئيليني بامل�صاركة يف بطولة دولية لل�صباحة، �إن بالده ترى �الإ�رش�ئيليني “قادمني من 

151
دولة �إجر�مية“، وهم “غري مرحب بهم“ يف ماليزيا.
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حذّر �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف   •
�الأمن  �إن�صانية حمتملة يف قطاع غزة“. كما حّذر مالدينوف، يف جل�صة جمل�ص  “كارثة  من 

�لدويل UN Security Council �لتي عقدت باملقر �لد�ئم للمنظمة �لدولية يف نيويورك حول 

�حلال يف �ل�رشق �الأو�صط، وال �صيما �لق�صية �لفل�صطينية، من ت�صاوؤل �إمكانية قيام �لدولة 

�لفل�صطينية �مل�صتقلة، جمدد�ً موقف �الأمم �ملتحدة �لر�ف�ص للتو�صع �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي 

152
يف �الأر��صي �لفل�صطيني �ملحتلة.

�لفل�صطينية  �الأر�ص  يف   World Health Organization �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  �أطلقت   •
�ملحتلة، م�رشوعاً ملدة عامني، لتح�صني �الأنظمة �ل�صحية من �أجل حتقيق �لتغطية �ل�صحية 

153
�ل�صاملة، بدعم من �لتعاون �الإمنائي �الإيطايل يف فل�صطني.

االأربعاء، 2019/1/23

�لفل�صطينية لالحتالل  �لعقار�ت  �أن ت�رشيب  �لفل�صطيني على  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أكد نو�ب   •
من  �إعد�م  ُتوجب  وطنية  خيانة  �أنها  موؤكدين  �لقانون،  عليها  يعاقب  كبى  جرية  مبثابة 

يرتكبها، عالوة على �أنها ت�صاوق مع م�صاريع �الحتالل �لتهويدية، �الأمر �لذي �أجمع فقهاء 

ُعقدت  جل�صة  خالل  �لنو�ب،  وناق�ص  حماربته.  و�رشورة  حرمته  على  �الإ�صالمي  �لعامل 

وحما�ص  �الإ�صالحي(  )�لتيار  فتح  كتلتي  من  نو�ب  بح�صور  غزة،  قطاع  يف  �ملجل�ص  مبقر 

�لبملانيتني، تقرير جلنة �لقد�ص �لذي ر�صد �النتهاكات �ل�صهيونية يف �لقد�ص وبحّق �مل�صجد 

154
�الأق�صى خالل �صنة 2018.

خالل   ،)Cabinet )كابينت  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  و�فق   •
155

جل�صة خا�صة، على حتويل �أمو�ل �ملنحة �لقطرية �إىل قطاع غزة.

قال ه�صام كحيل، �ملدير �لتنفيذي للجنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية، �إن رئي�ص �للجنة   •
�ملختلفة  �لف�صائل  مع  و�صيلتقي  �ملقبلة،  �الأ�صابيع  يف  غزة  قطاع  �إىل  �صيذهب  نا�رش،  حنا 

وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �ملختلفة، للتح�صري و�لدعوة الإجر�ء �النتخابات. و�أكد كحيل �أن 

جلنة �النتخابات “جاهزة من �لناحية �للوج�صتية“، الإجر�ء �النتخابات يف حال توفر �ملناخ 

156
�لالزم و�ملالئم الإجر�ئها.

�مل�صجد  �إن   ،2018 �صنة  عن  �ل�صنوي  تقريرها  يف  �لدينية،  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  قالت   •
�إ�رش�ئيلي،  �نتهاك   1,300 لـ  تعر�صت  �لعبادة،  دور  و�صائر  �الإبر�هيمي  و�حلرم  �الأق�صى 

ح�صب  �النتهاكات،  و�صملت  �ملقتحمني.  و�أعد�د  ونوعها،  �القتحامات  عدد  تز�يد  يعني  ما 
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�إىل  �إ�صافة  و�ملقامات،  �لعبادة  ودور  �الإبر�هيمي،  و�حلرم  �الأق�صى،  �مل�صجد  �لتقرير: 

و�صدنة  و�مل�صاجد،  �ملقابر  على  و�العتد�ء  �لتهويدية،  و�ملخططات  و�الإبعاد،  �العتقاالت، 

على  و�العتد�ء  و�ال�صتحد�ثات،  �الإعمار،  وجلنة  �الإ�صالمية  �الأوقاف  وموظفي  وحر��ص 

157
�الأمالك �مل�صيحية، و�لت�رشيحات �لتحري�صية.

�لر�بي  عائ�صة  �لفل�صطينية  بقتل  �ملتهمني  �ملتطرفني  �مل�صتوطنني  �إ�رش�ئيلي  حاخام  دعا   •
�ل�صجن،  من  عنهم  �أفرج  �أن  بعد   ،2018 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  نابل�ص  قرب  باحلجارة 

قيادة  و�إىل  �لقمة،  �إىل  ويقودهم  �مللوك“  “يخّرج  �إنه  قال  �لذي  �ل�صجن  من  �خلوف  عدم  �إىل 

158
“�لدولة“.

قالت رئا�صة �لبملان �لعر�قي �إن �أي تطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي “لن يحدث“، موؤكدة �أن   •
�ملوقف �لعر�قي من �لق�صية �لفل�صطينية “لن يتغري“. وقال ع�صو هيئة رئا�صة �لبملان ح�صن 

�لكعبي، خالل لقائه بوفد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني برئا�صة عمر�ن �خلطيب، �إن “تغيري 

159
�حلكومات �لعر�قية، مل ولن يغري من موقف �لعر�ق و�صعبه من ق�صيته �الأوىل فل�صطني“.

اخلمي�س، 2019/1/24

حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  وقال  �لقطرية،  �ملنحة  ��صتقبال  حما�ص  حركة  رف�صت   •
�لقطري بذلك، رد�ً  �ل�صفري  �أبلغت  �إن �حلركة  حما�ص، خليل �حلية، خالل موؤمتر �صحفي، 

على �صلوك �الحتالل، وحماوالت �لتمل�ص من �لتفاهمات �لتي رعتها م�رش و�الأمم �ملتحدة 

وقطر. و�أ�صاف �حلية �أن �ل�صفري حممد �لعمادي، رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة، 

تفّهم موقفنا، مو�صحاً �أن حما�ص لن تقبل �أن تكون غزة و�لتفاهمات جزء�ً من عملية �البتز�ز 

160
و�لعملية �النتخابية �ل�صهيونية �لد�خلية.

ثّمنت ف�صائل فل�صطينية يف قطاع غزة قر�ر حركة حما�ص رف�صها دخول �لدفعة �لثالثة من   •
�جلهاد  حركة  و�أعربت  حتويلها.  على  �الحتالل  مو�فقة  من  بالرغم  �لقطرية،  �ملنحة  �أمو�ل 

�الحتالل  يد  يف  �بتز�ز  �أد�ة  تو�صع  كانت  “�إذ�  �لقطرية  للمنحة  حما�ص  لرف�ص  تاأييدها  عن 

�ل�صحيح،  �الجتاه  ويف  ممتازة  خطوة  �لقر�ر  �ل�صعبية  �جلبهة  عدّت  كما  �الإ�رش�ئيلي“. 

رحب  جهته،  ومن  وتف�صيالً.  جملة  مرفو�ص  بخ�صو�صها  �الحتالل  �تبعه  �لذي  فال�صكل 

طالل ور�أى  حما�ص،  برف�ص  �ل�صعب،  حلزب  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �لعو�ص،   وليد 

و�رشورية  مهمة  خطوة  حما�ص  رف�ص  �أن  �لديوقر�طية،  �جلبهة  يف  �لقيادي  ظريفة،  �أبو 

161
وفيها ر�صالة لالحتالل، وعدة �أطر�ف.
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�آيف غباي، يف تغريدة له على تويرت، معلقاً على رف�ص  �لعمل �الإ�رش�ئيلي  قال رئي�ص حزب   •
بتقديه  �الإ�رش�ئيلية  بالكر�مة  ي�ّص  “نتنياهو  �إن  �لقطرية،  �ملنحة  ��صتالم  حما�ص  حركة 

حقائب  قبول  يرف�صون  �الإرهابيني  حتى  دوالر...  مليون  ع�رش  بخم�صة  حلما�ص  �لر�صوة 

�الأمو�ل“. �أما زعيمة حزب �حلركة، ت�صيبي ليفني، فقالت: “لقد ورطنا نتنياهو يف حّل خطري 

متكنت حما�ص عبه من �إم�صاكنا من �لرقبة، وذلك من خالل نقله 15 مليوناً من قطر �إىل غزة 

162
بتو�صيات من �ملنظومة �الأمنية“.

قال فر��ص �لدب�ص، م�صوؤول �لعالقات �لعامة و�الإعالم يف د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص،   •
�إن قائد �رشطة �الحتالل يف �لقد�ص يور�م هليفي Yoram Halevy �قتحم �مل�صجد �الأق�صى 

برفقة ع�رش�ت “�ملحاربني �لقد�مى“ �لذين �حتلو� �مل�صجد �صنة 1967، و�صط حر��صات �أمنية 

�زدياد  هناك  �إن  �دعي�ص  يو�صف  �ل�صيخ  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وزير  وقال  م�صددة. 

�ملقتحمني لالأق�صى  �رتفع عدد  �ملقتحمني لالأق�صى، فقد  و��صح وملمو�ص يف عدد ونوعية 

163
من 5,658 يف �صنة 2009، �إىل 35,695 مقتحماً من �مل�صتوطنني.

�إد�رة معتقل  �الأ�رشى التفاق مع  بتو�صل ممثلي  �الأ�رشى و�ملحررين  �صوؤون  �أفادت هيئة   •
164

عوفر يق�صي باإلغاء �لعقوبات �لتي كانت تنوي �الإد�رة فر�صها بحقهم.

منتجات  مقاطعة  قانون  م�رشوع  على  �الأوىل،  بالقر�ءة  �الإيرلندي،  �لنو�ب  جمل�ص  �صوّت   •
 Maariv معاريف  �صحيفة  موقع  وبح�صب  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت 

عن   3 و�متنع   ،45 عار�صه  فيما  �لقانون،  م�رشوع  �أيدو�  نائباً   78 فاإن  �الإ�رش�ئيلية، 

165
�لت�صويت.

�أكد �ملتحدث با�صم وكالة �الأونرو� �صامي م�صع�صع �أن �لوكالة م�صتمرة يف وجودها مبدينة   •
166

�لقد�ص �ملحتلة، معرباً عن رف�ص �إد�رتها �أي حماوالت الإ�صعاف دورها يف �ملدينة.

�نتقد رئي�ص جلنة �الأمن �لقومي و�ل�صيا�صة �خلارجية يف جمل�ص �ل�صورى �الإ�صالمي �الإير�ين   •
ح�صمت �هلل فالحت بي�صه Hishmat Allah Faht Bisha عملية تعطيل �أنظمة �لدفاع �جلوي 

�لرو�صية �أ�ص 300 �أو S300 �ملنت�رشة يف �صورية، حني ي�صّن �لكيان �ل�صهيوين هجماته على 

167
�صورية.

اجلمعة، 2019/1/25

رفح  �رشقي  و�آخر  �هلل،  ر�م  �رشقي  �صلو�د  بلدة  قرب  فتى،  �أحدهم  فل�صطينيان،  ��صت�صهد   •
168

بقطاع غزة، بر�صا�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.
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�أكد نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري �أن قطاع غزة على فوهة   •
بركان مع �الحتالل �ل�صهيوين، و�أن �ملقاومة ال تقبل �البتز�ز، م�صدد�ً على �أنها متثل م�صار 

�نت�صار �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني. وقال �لعاروري يف لقاء خا�ص عب قناة �الأق�صى: “نحن 

مل نبم مع �الحتالل �تفاق �صالم �أو هدنة د�ئمة، بل نحن نخو�ص معركة مع �الحتالل“، 

مو�صحاً �أن كل معركة ينجم عنها تفاهمات، و�أن �ل�صلطة �لفل�صطينية مّت برجمتها عب �تفاق 

حما�ص  �إن  �لعاروري  وقال  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  مقاومة  ملو�جهة   Oslo Accords �أو�صلو 

�ملد�خل  و�أن  �لوطنية؛  �لوحدة  وحتقيق  ال�صتعادة  مد�خل  �أربعة  فتح  حركة  على  عر�صت 

�لقيادي  �الإطار  عقد  �أو  توحيدي،  وطني  جمل�ص  عقد  �أو  �ل�صاملة،  �النتخابات  هي  �الأربعة 

�ملجل�ص  عليها  وير�قب  ور�ئها  من  يقف  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  �أو  �لتحرير،  ملنظمة 

169
�لت�رشيعي.

�أعلن نبيل �صعث، رئي�ص د�ئرة �صوؤون �ملغرتبني يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، عن �تفاق   •
170

لت�صكيل “جلنة �صيا�صية عليا“ ل�صوؤون �ملغرتبني.

�لغربية  �ل�صفة  من  طالب  تعليم  بتكاليف  تكّفلها  عن  بريوت  يف  �الأمريكية  �جلامعة  �أعلنت   •
طالب  لتعليم  �ملنح  وقفها  �الأمريكية  �الإد�رة  �إعالن  بعد  تخرجهم،  حتى  غزة  وقطاع 

 ،2007 �لعمل �صنة  �لغد“ دخل حيّز  “قادة  �أن برنامج  فل�صطينيني. و�أو�صح بيان �جلامعة 

�أطلقه مكتب تن�صيق �مل�صاعد�ت يف ق�صم �صوؤون �ل�رشق �الأدنى يف وز�رة �خلارجية  �أن  بعد 

 MENA مينا  منظومة  دول  يف  مهنيّاً  و�لبارعني  فكرياً،  �لكفوئني  �لطالب  دعم  �الأمريكية، 

طالباً   82 حالياً  بريوت  يف  �الأمريكية  �جلامعة  ولدى  �إفريقيا(،  و�صمال  �الأو�صط  )�ل�رشق 

من�صوياً يف �لبنامج، منهم 16 ياأتون من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. �أ�صاف �لبيان: “من 

�أجل �صمان �أن يتمكن هوؤالء �لطالب �لفل�صطينيون �ملتميّزون من مو��صلة تعليمهم، �صتقوم 

�لالزمة ل�صمان  �الأمو�ل  1.2 مليون دوالر من  بتاأمني مبلغ  �الأمريكية يف بريوت  �جلامعة 

171
متّكنهم من ��صتكمال در��صتهم حتى �لتخّرج“.

معربني  �إ�رش�ئيليني،  �أكادييني  ملقاطعة  مبادرة  عن  يونانياً  وباحثاً  �أكاديياً   61 �أعلن   •
و�ل�صيا�صية  �ملدنية  �حلقوق  على  �الإ�رش�ئيلية  باالعتد�ء�ت  وتنديدهم  �عرت��صهم  عن 

للفل�صطينيني، وذلك ��صتجابة لدعوة حركة �ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات 

فل�صطني.  يف   Boycott, Divestment and Sanctions )BDS( campaign �أ�ص(  دي  )بي 

ووقعو� عري�صة تلتزم مبقاطعة بر�مج ون�صاطات وندو�ت لها عالقة مبوؤ�ص�صات �أكاديية 

172
وموؤ�ص�صات �أبحاث �إ�رش�ئيلية لها عالقة بامل�صتعمر�ت.
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ال�صبت، 2019/1/26

قال ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير و�للجنة �ملركزية حلركة فتح، عز�م �الأحمد، �إن   •
�أن  له،  �الأحمد، يف ت�رشيح  و�أ�صاف  �ملُقبلة.  �ل�صيا�صية  يف �حلكومة  لن تكون طرفاً  حما�ص 

173
هناك م�صاور�ت لت�صكيل حكومة ف�صائلية جديدة من ف�صائل منظمة �لتحرير.

قال �ملكتب �لوطني للدفاع عن �الأر�ص ومقاومة �ال�صتيطان، يف تقرير له، �إن �أكرث من ثمامنئة   •
عائلة فل�صطينية يتهددها �الإجالء �لق�رشي يف �لقد�ص عن منازلها ل�صالح جمعيات ��صتيطانية 

يتز�يد  �لو�صائل،  من  وغريها  �لطريقة،  بهذه  �أنه  و�أو�صح  لها.  ملكيتهم  بذريعة  يهودية، 

3,500 م�صتوطن مقيم يف قلب �الأحياء �لفل�صطينية  عدد �مل�صتوطنني حتى بلغ عددهم نحو 

174
بالقد�ص.

قال �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني زياد �لنخالة �إن �ل�صلطة �لفل�صطينية   •
حو�ر  يف  �لنخالة،  و�أكد  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مل�صلحة  �ملو�طنني  تقمع  �رشطة  �إىل  حتولت 

�أجر�ه مركز باحث للدر��صات، �أن ذلك كان من نتاج �تفاق �أو�صلو. وقال: “لي�ص �أمام �ل�صعب 

�لفل�صطيني خيار �إالّ �لقتال �إذ� �أر�د �لعودة �إىل فل�صطني و�لعي�ص بكر�مة، �أما �لطرق �الأخرى، 

175
فهي ال توؤّدي �إىل فل�صطني“، يف �إ�صارة �إىل م�صاريع �لت�صوية.

�أن  �مليادين، عن  �للبناين ح�صن ن�رش �هلل، يف مقابلة مع قناة  �لعام حلزب �هلل  �الأمني  ك�صف   •
هناك �أنفاقاً يف �جلنوب �للبناين، و“ل�صنا ملزمني باأن نعلن عّمن حفرها، �أو متى، الأننا نعتمد 

�لغمو�ص �لبناء“، و�أو�صح �أن �أي عملية باجتاه �جلليل “حتتاج �إىل كل �حلدود، ونحن نقررها 

يف حال ح�صول حرب علينا“. وقال �إن �الإ�رش�ئيليني “لن يعلمو� من �أين �صندخل �إىل �جلليل، 

وهي لن حت�صل �إال يف حال �لعدو�ن على لبنان... فجزء من خطتنا هو �لدخول �إىل �جلليل، 

ونحن قادرون على ذلك، ونقرر وفق جمريات �حلرب“. و�أكد ن�رش �هلل �أن “�ملقاومة متتلك 

176
�صو�ريخ دقيقة، وبالعدد �لكايف للمو�جهة يف �أي حرب مقبلة، و�رشب �أي هدف نريده“.

االأحد، 2019/1/27

�أو�صت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، يف �جتماعها برئا�صة حممود عبا�ص، يف ر�م �هلل، بت�صكيل   •
و�أو�صت  م�صتقلة.  و�صخ�صيات  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  من  �صيا�صية  ف�صائلية  حكومة 

�لعمل بقانون �ل�صمان �الجتماعي لفرتة زمنية حمددة، و��صتمر�ر �حلو�ر  �للجنة بتجميد 

177
حول ذلك مع كل �جلهات �ملعنية و�ملخت�صة.
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عدّت حركة حما�ص تو�صية �للجنة �ملركزية حلركة فتح ت�صكيل حكومة ف�صائلية �صيا�صية من   •
ف�صائل منظمة �لتحرير و�صخ�صيات م�صتقلة �أنها �نتهاك جديد، وتعميق لالأزمة، و�إ�صعاف 

للجبهة �لد�خلية �لفل�صطينية. وقال �ملتحدث با�صم �حلركة حازم قا�صم، يف حديث �صحفي: 

مبادر�ت  كل  �صّد  ويقف  فتح،  حركة  من  �آخر  و�نتهاك  جديدة  �رشبة  هو  �لقر�ر  هذ�  “�إن 
�مل�صاحلة �لفل�صطينية“. و�أ�صاف: “�لقر�ر يعّقد �لو�صول مل�صاحلة فل�صطينية؛ الأنه ينتهك 

178
ما �تُّفق عليه، ممثالً بت�صكيل حكومة وحدة وطنية ت�رشف على �نتخابات �صاملة“.

يف  ت�صارك  لن  �جلبهة  �إن  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  يف  �لقيادي  مزهر،  ماهر  قال   •
179

حكومة ف�صائل �ملنظمة، الأنها “�صتزيد من �الأزمة وتعمق �النق�صام“.

�إن  �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني،  �ل�صيا�صي للجبهة  �ملكتب  �أبو ظريفة، ع�صو  قال طالل   •
حكومة  “�أي  م�صيفاً:  �لوطني،  �لتو�فق  �إطار  خارج  حكومات  �أي  ت�صكيل  ترف�ص  �جلبهة 

180
خارج هذ� �الإطار �صتزيد �لو�صع �لد�خلي تعقيد�ً“.

�أعلنت �للجنة �لبار�ملبية �لدولية )International Paralympic Committee )IPC لالألعاب   •
�أنها تبحث عن بديل ملاليزيا الإجر�ء بطولة دولية لل�صباحة �لبار�ملبية يف متوز/ يوليو 2019، 

و�لتي كانت مقررة يف مدينة كوت�صينغ �ملاليزية. وقال بيان �للجنة، بعد �جتماعها يف لندن، 

و�لتاأ�صري�ت  و�الأعالم  بالن�صيد  �ملتعلقة  �لبوتوكوالت  خالفت  �ملاليزية  �لد�خلية  وز�رة  �إن 

�ملطلوبة، ومل متنح �ل�صباحني �الإ�رش�ئيليني �ل�صمانات �لكافية مل�صاركتهم يف �لبطولة باأمن 

181
ودون متييز.

وقّعت �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار قطاع غزة مذكرة تفاهم مع �الأمم �ملتحدة، تن�ص على �أن   •
تقدم �للجنة �لقطرية 20 مليون دوالر �أمريكي ملدة عام، ل�صالح تنفيذ بر�مج “�لنقد مقابل 

�لعمل“ مل�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني يف قطاع غزة، على �أن يتم تنفيذ هذه �مل�صاريع بالتن�صيق 

182
�لكامل مع �للجنة �لقطرية.

عدد  �أن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  ك�صف   •
�الأزمة  بد�ية  منذ  �صورية  يف  �حلرب  ��صتمر�ر  جر�ء  ق�صو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

�ل�صورية يف �صنة 2011 بلغ 3,913 الجئاً، و�أن عدد �ل�صحايا من �أبناء خميم �لريموك فقط 

183
بلغ 1,411 الجئاً.

من�صاأة   471 بهدم  �الحتالل  �صلطات  قيام  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  ر�صدت   •
باأن  �لهيئة  و�أفادت   .2018 �لغربية و�لقد�ص و�صو�حيهما خالل �صنة  �ل�صفة  فل�صطينية يف 
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“موؤ�ص�صات  ت�صمى  ما  �أمام  نقا�صها  مّت  �لتي  �ال�صتعمارية  �لتنظيمية  �ملخططات  جمموع 

ت�صمنت  خمططاً،   274 بلغت  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية“  �لتنظيم 

ع�صكرياً  �أمر�ً   15 �إ�صد�ر  �لهيئة  ووثقت  جديدة.  ��صتعمارية  وحدة   9,348 من  �أكرث  بناء 

ً دومنا  344.25 على  يده  �الحتالل  جي�ص  بو�صع  تق�صي  �الحتالل،  �صلطات  قبل   من 

184
( من �الأر��صي �لفل�صطينية.

2
)344.25 �ألف م

االإثنني، 2019/1/28

قال �ملتحدث �لر�صمي با�صم �حلكومة �لفل�صطينية يو�صف �ملحمود �إن رئي�ص �لوزر�ء ر�مي   •
185

�حلمد �هلل و�صع حكومته حتت ت�رشف رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص.

�أ�صدر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً بقانون، بوقف نفاذ �لقر�ر بقانون   •
186

رقم 19 ل�صنة 2016 ب�صاأن �ل�صمان �الجتماعي وتعديالته، �عتبار�ً من تاريخه.

�أن  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �لقُططي،  وليد  ك�صف   •
تفاهمات �لتهدئة غري �ملبا�رشة �لتي متت بني �لف�صائل �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل“، بو�صاطة 

�إقليمية ودولية، “�صبه متوقفة“؛ و�أكد �لُقططي �أن حركته جزء �أ�صا�صي يف “حمور �ملقاومة“، 

)�صورية  �ل�صمالية  �جلبهات  توحيد  باجتاه  تطور�ً  ت�صهد  �ملحور  ذلك  مع  “�لعالقة  و�أن 

�ل�صفة  �نتخابات ت�رشيعية يف  ُتقام  “�أن  �لُقططي:  ولبنان( و�جلنوبية )قطاع غزة(“. وقال 

دون غزة، وت�صّكل حكومة دون حما�ص خطوة �صتنقل حالة �النق�صام نحو �النف�صال، وهذ� 

187
يعتب تكري�صاً للماأزق �ل�صيا�صي �لفل�صطيني“.

دعت  �لتي  �حلكومة  ت�صكيل  يف  �مل�صاركة  �لديوقر�طية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رف�ص   •
حو�ر  �إجر�ء  �إىل  د�عية  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  من  ت�صكيلها  �إىل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة 

وطني �صامل. ويف بيان له، �أكد �ملكتب �أنه يرى �أن ت�صكيل حكومة ف�صائلية ال يندرج �صمن 

�أولويات �لق�صية �لوطنية، و�لت�صدي لـ“�صفقة �لقرن“، و�صيا�صة حكومة �الحتالل يف بناء 

188
ما ت�صمى “دولة �إ�رش�ئيل �لكبى“ على ح�صاب �لق�صية و�حلقوق �لوطنية �لفل�صطينية.

�أكد �صامر عنبتاوي، �لقيادي يف حركة �ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية، �أن حركته لن ت�صارك   •
يف �أي حكومة فل�صطينية دون تو�فق وطني �صامل، م�صدد�ً على �أن “�أي حكومة قبل �لتو�فق 

189
�لوطني، من �صاأنها تعزيز �النق�صام“.

قرر رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو عدم �ل�صماح مبو��صلة عمل بعثة �لتو�جد   •
190

.Temporary International Presence in Hebron )TIPH( لدويل �ملوؤقت يف �خلليل�
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نحو لتهجري  خطٍة  و�صع  �أريل  �أوري  �الإ�رش�ئيلي  �لنقب  وتطوير  �لزر�عة  وزير  �أنهى   • 
“�إ�رش�ئيل  �ألف عربي بدوي من قر�هم م�صلوبة �العرت�ف، بح�صب ما ذكرت �صحيفة   36

�ليوم Israel Hayom“. ووفقاً للخّطة، فاإن �لتهجري �صيبد�أ هذه �ل�صنة، �إذ� ما �صودق عليها، 

يف �لكلي  �لتهجري  �صيبد�أ  حني  يف  �صنو�ت،  �أربع  ملّدة  ي�صتمّر  �أن  على   ،31 �صارع  �صمال   من 

يف  �لقانون،  �إنفاذ  �صلطات  عمليّات  تكثيف  عب  �صنوياً،  زيادتها  تتم  مبيز�نية   ،2021 �صنة 

191
�إ�صارة �إىل �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية ووز�رة �الأمن �لد�خلي.

�ال�صتيطانية  �لبوؤرة  زيارته  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •
طاملا  �لعك�ص،  و�إمنا  �ال�صتيطان،  وقف  �أو  م�صتعمر�ت،  �قتالع  يتم  لن  �إنه  هاأفوت،  نتيفي 

�أن �الأمر متعلق به. و�جتمع نتنياهو مع �مل�صتوطنني يف �لبوؤرة �ال�صتيطانية، بعد �أن �أ�صدر 

وقال  للم�صتوطنني.  جديد  حي  لبناء  �ل�صو�كل  من  �ملاليني  ع�رش�ت  بتخ�صي�ص  تعليمات 

نتنياهو  �إن  بريجية،  ح�صن  حلم  بيت  يف  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  مكتب  مدير 

�فتتح حياً ��صتيطانياً على �أر��صي فل�صطينية يف بلدة �خل�رش جنوب بيت حلم، و�صط تعتيم 

ً  �إعالمي. و�أ�صاف بريجية �أن �حلي �ال�صتيطاين يقع على قطعة �أر�ص م�صاحتها 20 دومنا

192
.)

2
)20 �ألف م

�ألف دوالر(   27.26 �ألف �صيكل )نحو   100 �أمر�ً بحجز  �أ�صدرت حمكمة �الحتالل �ملركزية   •
مو�طناً  �أن  �الحتالل  �صلطات  وزعمت  �صنو�ت،  �أربع  قبل  ُقتلت  ُم�صتوِطنة  عائلة  ل�صالح 

فل�صطينياً قتلها، وهو �الآن �أ�صري يف �صجون �الحتالل. و�أ�صدر مكتب �لتنفيذ �لتابع لوز�رة 

�أن طالبت عائلة  �لفل�صطينية، بعد  �ل�رش�ئب  �ملبلغ من عائد�ت  �أمر�ً بخ�صم  مالية �الحتالل 

193
�مل�صتوِطنة بالتعوي�ص.

�قتحم ع�صو �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �حلاخام �ملتطرف يهود� غليك Yehuda Glick �مل�صجد   •
دينية  طقو�ص  �صمن  �ملتطرفني،  �مل�صتوطنني  من  جمموعة  ر�أ�ص  على  �ملبارك،  �الأق�صى 

تلمودية ملنا�صبة زفافه. ووّثق غليك “تقدي�ص زو�جه بح�صب طقو�ص تلمودية“ بت�صوير بٍث 

194
مبا�رش بهاتفه �لنقال.

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �صيا�صة  حول  قو�نني  �صل�صلة  �الأمريكي  �ل�صيوخ  جمل�ص  �أقر   •
�ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  على  �خلناق  ي�صيّق  �أحدها  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف 

�لتي  �لقو�نني  �أحد  فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  �أ�ص(. وبح�صب  �لعقوبات )بي دي  وفر�ص 

فاإن �ملجل�ص  للقناة،  �أ�ص(، وينع ن�صاطاتها. ووفقا  �إقر�رها يناه�ص �صيا�صات )بي دي  مّت 
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 �أقر �أي�صاً م�رشوع قانون لتنظيم مذكرة �لتفاهم �ملوقعة بني �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل“

195
يف �صنة 2016، لدعمها مببلغ 38 مليار دوالر على مدى 10 �صنو�ت.

 Euro-Mediterranean Human �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  �أ�صدر   •
و�لهدم  �لتع�صفي  �العتقال  �نتهاكات  تناول  مف�صالً  حقوقياً  تقرير�ً   Rights Monitor

و�لتنكيل بحّق �لفل�صطينيني يف �لقد�ص خالل كانون �الأول/ دي�صمب 2018، وخل�ص �لتقرير 

جتاه  بالعن�رشية  متتاز  �صورها،  بكافة  �ملقد�صة،  �ملدينة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  �أن  �إىل 

�إىل تهجريهم، وتنتهك حقوقهم �الأ�صا�صية ك�صكان حتت �الحتالل،  �لفل�صطينيني، وتهدف 

ودعا دول �لعامل �إىل �لتحرك حلماية �لفل�صطينيني يف �لقد�ص من �صيا�صات �لتهجري و�لتنكيل 

196
�الإ�رش�ئيلية �ملمنهجة بحقهم، باعتبارها م�صوؤولية دولية.

الثالثاء، 2019/1/29

وكلفها  �هلل،  �حلمد  ر�مي  حكومة  ��صتقالة  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  َقبِلَ   •
197

بت�صيري �الأعمال حتى ت�صكيل �حلكومة �جلديدة.

�الأكب  �لدور  لها  �إن حكومة �حلمد �هلل كان  �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم  قال   •
يف  برهوم،  وعدَّ  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  م�صالح  وتعطيل  وتعزيزه،  �النق�صام  تر�صيخ  يف 

فتح  حركة  مع  �الأدو�ر  تبادل  �إطار  يف  تاأتي  �أنها  �حلكومة  ��صتقالة  �صحفي،  ت�رشيح 

 ورئي�صها حممود عبا�ص؛ لرتك �ملجال لت�صكيل حكومة �نف�صالية جديدة تخدم �أجندة عبا�ص

198
وحركة فتح.

تليجر�م  على  ح�صابه  عب  له  ت�رشيح  يف  عبيدة،  �أبو  �لق�صام  كتائب  با�صم  �لناطق  دعا   •
Telegram كل حمبي �ملقاومة ود�عمي �لق�صية �لفل�صطينية �لعادلة لدعم �ملقاومة مالياً من 

199
خالل عملة �لبتكوين Bitcoin، عب �الآليات �لتي �صتعلن عنها �ملقاومة قريباً.

�صادقت ما ت�صمى بـ“جلنة �لبنى �لتحتية �الإ�رش�ئيلية“ على خمطط �لقطار �لهو�ئي “�لتلفريك   •
Téléphérique“ بالقد�ص �لقدية، �لذي يربط جبل �لزيتون ب�صاحة �لب�ق، ويهدف لربط 

�العرت��صات  لتقدمي  يوماً  �صتني  مهلة  للجمهور  �للجنة  وحددت  بغربها،  �لقد�ص  �رشقي 

للم�رشوع،  �لقد�ص“  تطوير  “�صلطة  ت�صمى  وما  �ل�صياحة  وز�رة  وبادرت  �مل�رشوع.  على 

بقيمة �أولية  ميز�نية  له  ور�صدت  �الإ�رش�ئيلية،  �الحتالل  حكومة  عليه  �صادقت   �لذي 

200
200 مليون �صيكل )نحو 54.4 مليون دوالر(.
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وذلك  �إجر�مية“،  “دولة  باأنها  “�إ�رش�ئيل“  حممد  مهاتري  �ملاليزي  �لوزر�ء  رئي�ص  و�صف   •
لرف�صها  لل�صباحة،  بطولة  ��صت�صافة  من  بالده  حرمان  �لدولية  �الأوملبية  �للجنة  قر�ر  بعد 

��صتقبال �صباحني �إ�رش�ئيليني. وقال حممد، يف بيان �صدر عن مكتبه: “نحن نحتفظ باحلّق 

�حلّق يف  فلدينا  �ل�صبب،  لهذ�  �لعامل  يديننا  بلدنا... وعندما  �الإ�رش�ئيليني من دخول  يف منع 

201
�لقول �إن �لعامل منافق، وحديثه عن حقوق �الإن�صان و�صيادة �لقانون هو كالم فارغ“.

 Ali Shamkhani �صمخاين  علي  �الإير�ين  �لقومي  لالأمن  �الأعلى  �ملجل�ص  �رش  �أمني  ك�صف   •
�أن �ل�صو�ريخ �لدقيقة باتت بحوزة حزب �هلل �للبناين و�لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع غزة. 

“�إ�رش�ئيل“  و�أ�صاف �صمخاين �أن هذه �ل�صو�ريخ جاهزة للرّد على �أي حماقة حمتملة من 

202
و�صتحولها �إىل جحيم.

��صتغاثة  ند�ء  �الأونرو�،  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص   ،Pierre Krähenbühl كرينبول  بيري  �أطلق   •
و�مل�صاعد�ت  �لرئي�صية  �حليوية  �خلدمات  متويل  �أجل  من  دوالر  مليار   1.2 جلمع 

5.4 ماليني الجئ من فل�صطني يف �ل�رشق �الأو�صط.  �الإن�صانية �ملنقذة لالأرو�ح ملا جمموعه 

�إىل �ملبلغ �ملطلوب، حتتاج �الأونرو�  �إجمايل  �أن من   و�أو�صح كرينبول، يف ت�رشيح �صحفي، 

و�الإغاثة  و�ل�صحة  �لتعليم  ت�صمل  �لتي  �لرئي�صية  �خلدمات  �أجل  من  دوالر  مليون   750
203

و�خلدمات �الجتماعية، و�الإ�صهام يف حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة و�أجندة 2030.

االأربعاء، 2019/1/30

يف  ت�صارك  لن  حركته  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •
“حكومة في�صي �لقادمة، �خلالية من �أي �إرث وطني، وتعزز �النق�صام“. و�نتقد �أبو مرزوق، 
يف  للم�صاركة  حما�ص  دعوة  عدم  ب�صاأن  فتح“  “قادة  ت�رشيحات  تويرت،  على  له  تغريدة  يف 

حكومة منظمة �لتحرير. وقال �أبو مرزوق: “�إن هذه �حلكومة تهيئ الإمتام �صفقة �لقرن... 

 �إن من تنازل عن 78% من �أر�ص فل�صطني، و]من] َقبِل تبادل �الأر��صي �صيقبل ]بـ[ 90% من

204
�ل�صفة �لغربية، �ملهم فتح �لر�صا�صة �الأوىل و�الأخرية“.

يف  �صتجرى  �لت�رشيعية  �النتخابات  �أن  على  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد   •
205

�لقد�ص و�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

�أطلقت قو�ت �الحتالل �لنار، على �لفتاة �لفل�صطينية �صماح زهري مبارك يف �لقد�ص �ملحتلة،   •
�إىل  �أدى  ما  �الحتالل،  لقو�ت  تابع  حاجز  على  طعن  عملية  تنفيذ  حاولت  �أنها  بذريعة 

206
��صت�صهادها.
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قالت منظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي( Amnesty International �إن �رشكات �إير بي �أن بي   •
�أدفايزر  وتريب   ،Expedia و�إك�صبيديا   ،Booking.com كوم  دوت  وبوكينج   ،Airbnb

�الإنرتنت،  عب  و�لرحالت  �الإقامة  �أماكن  حلجز  عمالقة  �رشكات  وهي   ،TripAdvisor

و�الأن�صطة  �لغرف  مئات  باإدر�جها  �لفل�صطينيني،  �صّد  �الإن�صان  حقوق  �نتهاكات  تغذي 

�ملحتلة، مبا فيها �رشقي  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  �لقائمة على  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  من 

207
�لقد�ص.

للمرة �لنقب،  يف  �لعر�قيب،  قرية  م�صاكن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وجر�فات  �آليات  هدّمت   • 
208

�لـ 139.

قال وزير �لعمل ماأمون �أبو �صهال، �إن عدد �لقوى �لعاملة �مل�صاركة يف فل�صطني 1.3 مليون،   •
منهم 70% يعملون يف �لقطاع �خلا�ص، ويف �لقطاع �لعام، ويف �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي، و%30 

�لقد�ص بلغ  �لن�صاء يف  �لبطالة يف �صفوف  �أن معدل  �أبو �صهال  �لعمل. و�أ�صاف  عاطلون عن 

209
85%، بينما يف �ل�صفة 32.1%، و73% يف قطاع غزة.

Claudio Cordone �لتز�م �لوكالة  �أعلن مدير وكالة �الأونرو� يف لبنان كالوديو كوردوين   •
بتحمل م�صوؤولياتها جتاه �لالجئني �لفل�صطينيني. وبدوره، �أكد مدير عام �لوكالة يف �صورية 

�أمانيا مايكل �إيبيي Amanya Michael Ebye، ��صتمر�رها يف جهودها لتخفيف �ملعاناة عن 

18 من�صاأة تابعة لها ت�رشرت ب�صكل كامل  �أن  �إىل  �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية. ولفت 

�الأر��صي  د�خل  فل�صطيني  الجئ  �ألف   438 نحو  بقاء  �إىل  �أ�صار  كما  �لريموك،  خميم  د�خل 

210
�ل�صورية، ونزوح �أكرث من 120 �ألفاً خارجها.

اخلمي�س، 2019/1/31

��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، مبقر �لرئا�صة يف ر�م �هلل، وفد�ً �قت�صادياً   •
�لفل�صطينية  - �الإ�رش�ئيلية  �جلمود  ك�رش  موؤ�ص�صة  من  �قت�صادياً  ثالثني  �صّم   �إ�رش�ئيلياً 

ميتار  �صموئيل  برئا�صة   ،Breaking the Israeli-Palestinian Deadlock foundation

Shmuel Meitar. وعّب عبا�ص للوفد عن �أمله بتجديد �ملفاو�صات مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي، 

وحول  �الآخر“.  بوجود  منا  كل  يعرتف  مت�صاويني  كطرفني  نتفاو�ص  �أن  “�أمتنى  وقال: 

�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، لفت عبا�ص �لنظر �إىل �رشورة ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني على 

�الإ�رش�ئيلي،  �الأمن  نحرتم  “�إننا  وقال  �لديبلوما�صي،  �ل�صعيد  على  �لتقدم  عدم  من  �لرغم 
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و�لتطرف،  و�الإرهاب،  �لعنف،  �صّد  ونحن  �أمننا،  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يحرتم  �أن  وناأمل 

211
و�لتحري�ص يف كل مكان يف �لعامل“.

�أكد �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات �أن وقف �مل�صاعد�ت   •
�الأمريكية لالأجهزة �الأمنية لن توؤثر على عملها خالل �صنة 2019. وقال: “نحن يف غنى عن 

وال  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  مع  معركة  نفتح  “مل  قائالً:  و��صتدرك  �مل�صاعد�ت“.  هذه 

نريد �أن نفتح معركة مع �أي جهة �أخرى، ولكن عندما تفتح علينا �ملعارك، وي�صتخدم علينا 

هذ� �الأ�صلوب من �البتز�ز يف قطع �مل�صاعد�ت عن �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ل�صحية و�لق�صائية 

وغريها، ووقف دعم �الأونرو�، ما �لذي يتبقى بعد ذلك؟“. وقال عريقات: “نحن نقول بكل 

212
ب�صاطة، �لقد�ص لي�صت للبيع“.

�أعلن �لناطق با�صم كتائب �لق�صام �أبو عبيدة عن بدء ��صتقبال �لدعم للمقاومة �لفل�صطينية من   •
خالل عملة �لبتكوين �الإلكرتونية عب عنو�ن �ملحفظة �لر�صمي و�لوحيد �ملن�صور على موقع 

213
�لق�صام.

يف  جديد  �إ�رش�ئيلي  منهاج  طباعة  عن  �لنقاب  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت   •
�ملنهاج �خلا�ص  �أخرى من  فل�صطينية  فل�صطني وعبار�ت قومية  يلغي كلمة  �ملدنية،  �لرتبية 

1948. و�أوعزت وز�رة �لتعليم �الإ�رش�ئيلية ملرتجمني بتحريف ترجمة  بطالب فل�صطينيي 

بع�ص �لعبار�ت للعربية، و�إدخالها يف �ملنهاج، وجرى ��صتبد�ل �لقد�ص بـ“�أور�صليم �لقد�ص“، 

214
وفل�صطني بـ“فل�صتينا“.

�إن�صانية غري م�صبوقة. ودعت  �أزمة  �أن قطاع غزة ما يز�ل يو�جه  حذّرت �الأمم �ملتحدة من   •
“تقدمي �لدعم �مل�صتمر ل�صعب غزة، حيث �صتكون هناك  �إىل  �الأمم �ملتحدة �ملانحني �لدوليني 

215
حاجة �إىل 148 مليون دوالر ال�صتخد�مها نقد�ً، مقابل �لعمل د�خل �لقطاع يف 2019“.

يورو مليون   2.37 تقديه  عن   European Union )EU( �الأوروبي  �الحتاد  �أعلن   • 
�ل�صفة  يف  �لزر�عية  و�مل�صاريع  �لفل�صطينيني  �ملز�رعني  لدعم  دوالر(  مليون   2.7 )نحو 

�لغربية. وقال �الحتاد �إن عدد �ملز�رعني �لفل�صطينيني و�مل�صاريع �لزر�عية �مل�صتفيدة من هذ� 

�الإ�صهام �صي�صل �إىل 241 مز�رع وم�رشوع زر�عي ت�رشرت باالحتالل �الإ�رش�ئيلي، وبهذ� 

ي�صل جمموع عدد �مل�صتفيدين من �لبنامج حتى �الآن �إىل 365 مز�رع. وي�صل حجم �لدعم 

�ملايل �لكلي من خالل برنامج م�صاعدة �لزر�عة يف �ل�صفة �إىل 7 ماليني يورو )نحو 8 ماليني 

216
دوالر(، ومن �ملتوقع �أن ي�صل عدد �مل�صتفيدين �إىل نحو 450 مز�رع.
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�سباط/ فرباير 2019

اجلمعة، 2019/2/1

عقد وفد من �الأمم �ملتحدة و�آخر من �ملخابر�ت �مل�رشية �جتماعني ب�صكل م�صرتك مع قيادة   •
“�للقاء�ت  �أهمية  �إ�صماعيل هنية على  �ل�صيا�صي حلما�ص  حركة حما�ص. و�أكد رئي�ص �ملكتب 

“يوؤثر على �مل�صهد �لفل�صطيني و�ملنطقة“،  �إن ما يجري يف قطاع غزة  �لثالثية“، حيث قال 

�جتذ�ب  منطقة  هي  وت�صحياتها  ب�صمودها  وغزة  مركزية،  “ق�صية  فل�صطني  ق�صية  و�إن 

�صيا�صي و�هتمام“. و�أو�صح �أن �مل�صهد �لعام يف غزة و�ل�صفة و�لقد�ص وما �أبعد من ذلك “يف 

مفرتق طرق ومرحلة ح�صا�صة يحيط بها �لكثري من �لتحديات“، لكنه قال �إن �مل�صهد “يحمل 

1
�لكثري من �لفر�ص و�الآفاق“.

ويحمل  غزة،  قطاع  يف  �لبيج  خميم  مو�ليد  من  فل�صطيني  وهو  زيادة،  �إ�صماعيل  قدم   •
 International Criminal جلن�صية �لهولندية، دعوى ق�صائية �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية�

�الأ�صبق، �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �صدّ  الهاي،  يف   Court )ICC( 

بني جانت�ص، وقائد �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، �أمري �إي�صل Amir Eshel، وحّملهما من 

خالل �لدعوى �مل�صوؤولية عن �رتكاب جرية حرب، ومقتل و�لدته و�أ�صقائه �لثالثة، وزوجة 

�حلربي  �لطري�ن  ق�صف  يف  �لعائلة،  على  �صيفاً  كان  �آخر  و�صخ�ص  �صقيقه،  و�بن  �أحدهم، 

2
�الإ�رش�ئيلي لبيت عائلته يف 2014/7/20، يف �أثناء �لعدو�ن على غزة.

فل�صطينياً   11 �أن  �ل�صهري،  تقريره  يف  و�لتوثيق،  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  ذكر   •
�آخرون، وهدم   450 1,200، و�عتقل  2019، وجرح  ��صت�صهدو� خالل كانون �لثاين/ يناير 

3
35 منزالً ومن�صاأة.

على  بناء  �أوقفت،  �أيد(  �أ�ص  )يو  �لدولية  للتنمية  �الأمريكية  �لوكالة  �إن  �أمريكي  م�صوؤول  قال   •
طلب من �ل�صلطة �لفل�صطينية “م�صاريع وبر�مج معينة كانت متّول عب �مل�صاعد�ت، مبوجب 

�ل�صالحيات �ملن�صو�ص عليها يف قانون مكافحة �الإرهاب �الأمريكي يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

4
غزة“.

 ،Jason Greenblatt قال “�ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم“ جاي�صون غرينبالت  •
يف تغريدة له على تويرت، �إن �حلديث بني �لواليات �ملتحدة و�ل�صلطة �لفل�صطينية مل ينقطع. 
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وردّ غرينبالت، يف تغريدته، على كل من �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة �لفل�صطينية نبيل 

�أبو ردينة، و�أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، �صائب عريقات. وو�صف غرينبالت 

باأنه  �لفل�صطينية،  �مل�صاعد�ت �الأمريكية لل�صلطة  الأبو ردينة، حتدث فيه عن تعليق  �قتبا�صاً 

طلب  على  بناء  وقفها  ولي�ص  �مل�صاعد�ت،  قطع  مّت  �أنه  على  غرينبالت  و�صدد  “مقرف“. 
�ل�صلطة �لفل�صطينية، الأنها مل تكن ترغب يف �خل�صوع للمحاكم �الأمريكية لدفع تعوي�صات 

5
الأمريكيني قتلهم فل�صطينيون.

6
�أطلق �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ثالث طائر�ت �رش�عية حلقت فوق �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.  •

�الأملاين غوتة  �ملعهد  �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، يف  �لع�رش�ت من  لقاء تطبيعي، �صمّ  عُقد   •
�أفكار  موؤ�ص�صة  �للقاء  ونظمت  �ملفاو�صات.  ��صتئناف  �أفق  لفح�ص  �أبيب،  تل  يف   Goethe

�أكد  ما  ح�صب  �أمريكياً،  ترخي�صاً  وحتمل  �أبيب  تل  ومقّرها   ،Minds of Peace �ل�صالم 

فل�صطينياً،   90 نحو  �صارك  عنباوي:  وقال  �جلديد“.  لـ“�لعربي  عنباوي  �إبر�هيم  مديرها 

حيث  �الإ�رش�ئيلية،  �ملدنية  �الإد�رة  مع  بالتن�صيق  و“قمنا  �لغربية،  �ل�صفة  من  جميعهم 

ب�صهولة“.  �لت�صاريح  وينحوننا  �ملدنية،  لالإد�رة  �الأ�صماء  قو�ئم  برفع  �ملوؤ�ص�صة  تقوم 

“�أنا �أقوم  وحول ما �إذ� كان هناك تن�صيق مع �مل�صتوى �لر�صمي �لفل�صطيني، قال عنباوي: 

�صّت  منذ  متو��صل  �لتن�صيق  وهذ�  �لفل�صطينية.  �ملخابر�ت  مع  مبا�رش  ب�صكل  بالتن�صيق 

�صنو�ت“. وكان من بني �مل�صاركني يف �للقاء ع�صو موؤمتر حركة فتح �ل�صابع، و�ملدير �لعام 

ب�صفتها  م�صاركتها  �أكدت  �لتي  �ل�صاعر،  فدوى  �لفل�صطينية،  �لد�خلية  وز�رة  يف   �ل�صابق 

7
�ل�صخ�صية.

ال�صبت، 2019/2/2

رئي�ص  مع  �جتماعه  خالل  وعد،  �مل�رشية  �ملخابر�ت  جهاز  وفد  �أن  حما�ص  حركة  �أعلنت   •
�ملكتب �ل�صيا�صي للحركة �إ�صماعيل هنية، با�صتمر�ر فتح معب رفح �لبي يف كال �الجتاهني. 

�ملخابر�ت  وفد  �إن  لالأنا�صول،  ت�رشيح  يف  قا�صم،  حازم  �حلركة،  با�صم  �ملتحدث  وقال 

�مل�رشية وعد خالل �جتماعه مع هنية مبدينة غزة، يوم �جلمعة 2019/2/1، با�صتمر�ر فتح 

�الإن�صانية  �الأزمة  للتخفيف من  �لقاهرة  �إجر�ء�ت   معب رفح يف كال �الجتاهني، ومبو��صلة 

8
يف قطاع غزة.

�أفاد تقرير �صادر عن منظمة �الأمم �ملتحدة باأن قو�ت �الحتالل قتلت 295 فل�صطينياً، خالل   •
يف  بد�أت  �لتي  غزة،  قطاع  حدود  على  �ل�صلمية  �الأ�صبوعية  �لعودة  م�صري�ت  يف  م�صاركتهم 



63

�شباط/ فرباير 2019

بالذخرية  م�صاب  �آالف   6 بينهم  من  فل�صطيني،  �ألف   29 من  �أكرث  و�أ�صابت   ،2018/3/30

�حلية. و�أ�صاف �لتقرير �أن من بني �ل�صهد�ء فل�صطينيتان، باالإ�صافة �إىل نحو 1,800 �صيدة 

9
م�صابة.

يف  عرباً  نو�باً   ،Recep Tayyip Erdoğan �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  ��صتقبل   •
�الإمكانات  بكافة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بدعم  تركيا  �لتز�م  لهم  وجدد  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت 

وحتقيق  �الحتالل  �إنهاء  �أجل  من  �إمكاناتها  كل  ت�صتخدم  �أنقرة  �أن  �أردوغان  و�أكد  �ملتاحة. 

�ل�صعب  جانب  �إىل  وقوفها  �صتو��صل  تركيا  �أّن  �أكد  كما  فل�صطني.  يف  و�ال�صتقر�ر  �ل�صالم 

10
�لفل�صطيني ولن تدير ظهرها لق�صيته.

االأحد، 2019/2/3

من �أكرث  غزة  لقطاع  قّدمت  قطر  �إن  �لفرن�صية   Le Monde لوموند  �صحيفة  قالت   • 
700 مليون دوالر منذ �صنة 2012. و�أفاد مر��صل �ل�صحيفة �ملوفد �إىل غزة، بيوتر �صموالر 

Piotr Smolar، باأن �ملنحة �لقطرية خم�ص�صة للبنية �لتحتية و�الإ�صكان و�مل�صاعد�ت �لطارئة 
11

كوقود �مل�صت�صفيات.

فل�صطينية  تنظيمات  �أن  �الإ�رش�ئيلية،  �ال�صرت�تيجية  �ل�صوؤون  وز�رة  ن�رشته  تقرير  ك�صف   •
�ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  حتت  �ملن�صوية  �ملنظمات  يف  لها  ن�صطاء  بد�ّص  تقوم 

وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص(. وح�صب �لتقرير، فاإن عنا�رش نا�صطة يف منظمات فل�صطينية 

م�صنفة “�إرهابية“، يتولون منا�صب رفيعة يف تلك �ملنظمات وين�صطون يف حركة �ملقاطعة. 

لتحرير  �ل�صعبية  �لعظمى من عنا�رش �جلبهة  �أ�صماء غالبيتهم  قائمة  �لتقرير عن  ويتحدث 

12
فل�صطني، �أو يح�صبون عليها، ومن حركة حما�ص.

�لتحرك  �النتخابات لن متنع من  �إن فرتة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  قال رئي�ص   •
يف  �أنه  �الأ�صبوعية،  �لوزر�ء  جمل�ص  جل�صة  خالل  نتنياهو،  و�أو�صح  و�إير�ن.  غزة  قطاع  يف 

حال مل يتم �حلفاظ على �لهدوء يف غزة فاإن “�إ�رش�ئيل“ لن ترتدد يف �لعمل حتى خالل فرتة 

13
�النتخابات.

نقلت �لقناة �لثانية يف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي، عن وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، ورئي�ص   •
حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“، �أفيجدور ليبمان، قوله �إن “حملة �جلرف �ل�صامد ]�صيف 2014[ 

كانت حملة فا�صلة“، م�صدد�ً على �أن �لف�صل كان ف�صالً �صيا�صياً وع�صكرياً، لنتنياهو، ولرئي�ص 

14
هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، بني جانت�ص.
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�رشعت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ببناء �جلد�ر �لعلوي على طول �ل�رشيط �حلدودي مع   •
قطاع غزة، و�صيتم بناء �جلد�ر على طول م�صار �جلد�ر �لذي مّت بناوؤه حتت �الأر�ص، بطول 

65 كم و�رتفاع 6 �أمتار. و�أ�صارت �صحيفة هاآرت�ص �إىل �أن تكلفة بناء �جلد�ر تقدر بع�رش�ت 

�ملليار�ت من �لدوالر�ت، �إال �أن �خلطة �لتي �أقرتها �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية، �صت�صيّد هذ� �جلد�ر 

15
بتكلفة ت�صل �إىل 2.2 مليار �صيكل )نحو 833 مليون دوالر(.

�صنّها  �لتي  �حلرب  خالل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إخفاقات  �إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  وثيقة  ك�صفت   •
�صدّ قطاع غزة يف �صيف 2014. وت�صري �لوثيقة �إىل �نتقاد�ت حادة وّجهت لقيادة �جلي�ص، 

 ،Yair Golan حيث ك�صف نائب رئي�ص هيئة �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يائري جوالن

نتائج،  دون  فارغة،  �أهد�ف  على  دقيقة  وقنبلة  �صاروخ   1,200 �أطلق  �جلو  �صالح  �أن  عن 

للوثيقة، فاإن �جلي�ص كان يخ�صى  �نتهاء �حلرب. ووفقاً  �إحباط قيادة �جلي�ص بعدم  ب�صبب 

وقوع �خل�صائر يف �صفوف قو�ته، ويف �لوقت ذ�ته مل يجد طريقاً �صوى عملية برية حمدودة 

�أن  �إىل  �لوثيقة  وت�صري  �الأنفاق.  ومو�جهة  �ل�صو�ريخ  �إطالق  لوقف  خطورتها،  من  بالرغم 

هناك خماوفاً حقيقية لدى كبار قادة �جلي�ص من ��صتعد�د�ت �لقو�ت �لبية، �إىل جانب �لدروع 

16
و�لهند�صة، يف �مل�صاركة بحرب على �أي من �جلبهات.

 United Nations Office )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال   •
�إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   ،for the Coordination of Humanitarian )OCHA(

20 مبنًى يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، مما �أدى �إىل تهجري  هدمت خالل �الأ�صبوعني �ملا�صيني 

 1,250 �قتلعت  �الحتالل  �صلطات  �أن  وذكر  �آخرين.   54 عي�ص  �ُصبل  وت�رشر  فل�صطينياً   26

علن عنها 
ُ
�أ �أنها كانت مزروعة يف منطقة  لفل�صطينيني، بحجة  �صجرة زيتون تعود ملكيتها 

17
�رش.

ُ
“�أر��صي دولة“، مما �أحلق �ل�رشر ب�ُصبل عي�ص �صّت �أ

مفيد  �لفل�صطينية  �الأعمال  ت�رشيف  حكومة  يف  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أعلن   •
�حل�صاينة، توقيع عقود منحة �أملانية بقيمة 23 مليون دوالر، الإعادة �إعمار منازل دمرت يف 

18
�لهجوم �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة �صيف 2014.

�الحتالل  يار�صها  �لتي  �الإن�صان  حقوق  �نتهاكات  ير�صد  وثائقي  �إ�صباين  فيلم  حاز   •
 Goya Award غويا  جائزة  على  �ملحا�رش،  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينيني  �صّد  �الإ�رش�ئيلي 

 Julio Pérez del ملُعتبة يف �إ�صبانيا. وطالب خمرج فيلم “غزة“، خوليو برييز ديل كامبو�

Campo، بعد فوز فيلمه باجلائزة، بنقل مهرجان م�صابقة �الأغنية �الأوروبية )يوروفيجن( 

“�ل�رشعية  “�إ�رش�ئيل“، �نطالقاً من �حلاجة �إىل عدم منح  Eurovision Song Contest من 
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مهد�ة  �جلائزة  “هذه  �إن  كامبو  ديل  وقال  ممنهج“.  ب�صكل  �الإن�صان  �حلقوق  تنتهك  لدول 

19
لهوؤالء �لذين �أبقو� ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني على قيد �حلياة، لالأحياء و�الأمو�ت منهم“.

االإثنني، 2019/2/4

�ملن�ّصق  من  طلبت  غزة،  بقطاع  حما�ص  حركة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  ذكرت   •
�صمانات  مالدينوف  نيكوالي  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص 

دولية لتثبيت �لتهدئة مع “�إ�رش�ئيل“. وقالت �ل�صحيفة، �إن حما�ص طالبت، خالل �للقاء �لذي 

2019/2/1، برفع �حل�صار عن غزة، ورفع �لقيود  عقد بني قياد�ت �حلركة ومالدينوف يف 

20
�الإ�رش�ئيلية على �ملنحة �لقطرية، لتثبيت �لتهدئة.

�أطلقت وز�رة �لعمل يف حكومة ت�صيري �الأعمال �لفل�صطينية، م�رشوع “غزة �لطارئ – �ملال   •
مقابل �لعمل ودعم �لعمل �حلر“، �لهادف لت�صغيل خم�صة �آالف �صاب و�صابة من قطاع غزة 

من �صن 18 حتى 34 عاماً، و�ملقرر �أن ي�صتمر ملدة ثالثة �أعو�م. و�صينفذ �مل�رشوع �ملمول من 

�لبنك �لدويل The World Bank بقيمة 17 مليون دوالر، من قبل مركز تطوير �ملوؤ�ص�صات 

و�لتنمية  و�لتخطيط،  �ملالية  ووز�رتي  �لعمل،  وز�رة  مع  بالتن�صيق  �لفل�صطينية،  �الأهلية 

21
�الجتماعية، و�ل�صندوق �لفل�صطيني للت�صغيل و�حلماية �الجتماعية.

�لبي. وقال  �إىل قطاع غزة عب معب رفح   “35 �البت�صامات  “�أميال من  قافلة  و�صل وفد   •
الأبناء  �الحتياجات  معرفة  يف  يتمثل  �لزيارة  هدف  �إن  يو�صف،  ع�صام  �لقافلة  عام  من�صق 

�ل�صعب �لفل�صطيني بغزة، و�لبحث يف �آلية دعم �لقطاع �ل�صحي، وب�صكل خا�ص �مل�صت�صفيات 

22
و�ملر�كز �ل�صحية �لتي تعاين عدم �لقدرة على تقدمي خدماتها نتيجة �صّح �لوقود.

يف  �لقد�ص  يف  معتمدون  �أوروبيون  ديبلوما�صيون  �أعده  �أوروبي،  ديبلوما�صي  تقرير  حّذر   •
ت�صارع  عو�قب  من   ،2018 �صنة  من  �لثاين  �لن�صف  ويغطي   ،2019 فب�ير  �صباط/  مطلع 

7,266 وحدة �صكنية،  �أن قو�ت �الحتالل بنت  وترية �ال�صتيطان على حلّ �لدولتني؛ وذكر 

منها 4,350 وحدة يف �ل�صفة �لغربية، و2,916 �رشقي �لقد�ص. و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن �ملحكمة 

فل�صطيني يف �رشقي   700–600 للخطر و�صع  تعّر�ص  �أ�صدرت قر�ر�ت  �لعليا  �الإ�رش�ئيلية 

�لتقرير  �أرقام  �لقد�ص، حيث هم مهددون بالرتحيل من حي بطن �لهوى يف �صلو�ن وتوؤكد 

2018، منها  15,849 وحدة �صكنية يف  “�رتفاعاً حاد�ً يف خطة �لتو�صع �ال�صتيطاين“، بلغت 
�إىل  �إ�صايف  �ألف م�صتوطن   60 9,426 يف �ل�صفة و6,423 �رشقي �لقد�ص، �صتُمّكن من �نتقال 

23
�لوحد�ت �جلديدة.
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الثالثاء، 2019/2/5

بادرت  وثيقة  على  �ليمني،  �أحز�ب  خمتلف  من  و�لوزر�ء،  �لكني�صت  �أع�صاء  ع�رش�ت  وقّع   •
�إليها حركة نحاله Nahala، تعهدو� من خاللها �لعمل على توطني مليوين يهودي يف �ل�صفة 

�لغربية �ملحتلة، وبـ“�لعمل على �إلغاء �إعالن دولتني ل�صعبني و��صتبد�له ببيان ر�صمي: �أر�ص 

�إ�رش�ئيل - دولة و�حدة ل�صعب و�حد!“. وبح�صب �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“، �لتي ك�صفت 

عن م�صامني �لوثيقة، فاإن خطة �لوثيقة تعك�ص تغيري�ً جوهرياً يف �صيا�صة و�أجندة �حلكومة 

و�إن�صاء وبناء م�صتعمر�ت جديدة، وتعزيز  �مل�صتعمر�ت،  �لبناء د�خل  �حلالية، فيما يخ�ص 

وّقعو�  �لذين  �مل�صوؤولني  كبار  بني  ومن  �ل�صفة.  مناطق  خمتلف  يف  �ليهودي  �ال�صتيطان 

و�لوزر�ء   ،Yuli Edelstein �إدل�صتاين  يويل  �لكني�صت  رئي�ص  �اللتز�م،  وهذ�  �لوثيقة  على 

 ي�رش�ئيل كات�ص، وياريف ليفني، وزئيف �ألكني Zeev Elkin، وجلعاد �أرد�ن، و�أييلت �صاكيد

Ayelet Shaked، ونفتايل بينيت Naftali Bennett، ومريي ريغف Miri Regev، وت�صاحي 

ومن  �لليكود،  حزب  ومر�صحو  �لكني�صت  �أع�صاء  �أي�صاً  ووقع   .Tzachi Hanegbi هنغبي 

�ليهودي  �لبيت  ومن   ، HaYamin HeHadash �أو   The New Right �جلديد  �ليمني  حزب 

24
.The Jewish Home )HaBayit HaYehudi(

يتخذ  مل  دويل  موؤمتر  �أي  يف  ن�صارك  “لن  عبا�ص:  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •
�أ�صحاب  ونحن  عنا،  نيابة  بالتفاو�ص  �أحد�ً  نكلف  مل  ونحن  له،  �أ�صا�صاً  �لدولية  �ل�رشعية 

�أحد يتكلم با�صمنا“.  �أحد ينوب عنا وال  �لفل�صطينية وال  �لق�صية  �الأول و�الأخري يف  �ملوقف 

و�صدد عبا�ص على �أن �لواليات �ملتحدة مل تعد موؤهلة للقيام وحدها بدور �لو�صاطة، النحيازها 

25
لـ“�إ�رش�ئيل“، وما �تخذته من قر�ر�ت خمالفة للقانون �لدويل حول �لقد�ص و�لالجئني.

عقد يف �لعا�صمة �مل�رشية، �لقاهرة، وفد من �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص برئا�صة رئي�ص   •
�للو�ء  �لعامة  �مل�رشية  �ملخابر�ت  وزير  مع  لقاءً  هنية،  �إ�صماعيل  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

بحث  ومّت  �إيجابية،  �أجو�ء  يف  مّت  �للقاء  �إن  �صحفي،  بيان  يف  حما�ص،  وقالت  كامل.  عبا�ص 

�لق�صية  ت�صفية  �إىل  تهدف  �لتي  �مل�صاريع  لكل  رف�صها  �حلركة  و�أكدت  خالله.  ملفات  عدة 

26
�لفل�صطينية �صو�ء ما ي�صمى بـ“�صفقة �لقرن“ �أو غريها.

�إ�رش�ئيلياً  خمططاً  هناك  �إن  بحر،  ب�صام  �لقد�ص  �رشق  �أر��صي  عن  �لدفاع  جلنة  رئي�ص  قال   •
ت�صمل  زر�عية  �أر��ٍص  من  و�حد(  مربع  )كيلومرت  دومن  �ألف  على  يزيد  ما  على  لال�صتيالء 

بيوتاً تعود ملكيتها ملو�طنني فل�صطينيني، يف خلة عبد جنوب �رشق �لقد�ص. وبنّي �أن هدف 

27
�ملخطط هو ربط م�صتعمر�ت عب �صبكة طرق، كم�صتعمرة كيد�ر ومعاليه �أدوميم.
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�إن حكومة بالده منحت  قال مدير عام د�ئرة �الأر��صي و�مل�صاحة �الأردنية معني �ل�صايغ،   •
�أبناء قطاع غزة لتملّك عقار د�خل �الأردن لكل فرد  �صتني مو�فقة مبدئية لطلبات تقدم بها 

�صهر،  قبل  بالتملك  لهم  بال�صماح  �الأردين  �لوزر�ء  جمل�ص  قر�ر  تطبيق  بدء  منذ  منهم، 

 م�صري�ً �إىل �أن قر�ر �لتملك حدد باأن ال تزيد م�صاحة قطعة �الأر�ص �لو�حدة على دومن و�حد

(، �أو �صقة 
2
(، �أو منزل م�صتقل على قطعة �أر�ص ال تزيد م�صاحتها على دومن )�ألف م

2
)�ألف م

28
�صكنية و�حدة.

تنتهجه  �لذي  �جلماعي  �لعائلي  �لعقاب  مبد�أ  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت   •
“�إ�رش�ئيل“ �صّد �أبناء �صعبنا �لفل�صطيني، �أ�صبح ظاهرة ممنهجة وخطرية للغاية. و�أو�صحت 
�لهيئة �أن �إقد�م قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلية على مثل هذه �العتقاالت، �لتي ت�صتهدف �الأب، 

�صيا�صة  على  يدلل  ذ�تها،  �لعائلة  �أفر�د  من  وغريهم  و�ل�صهر...  و�الأخت،  و�البن،  و�الأم، 

حكومة  لدى  �جلنوين  �لتطرف  وعلى  �لفل�صطينيني،  �صّد  �ملجرم  �لعائلي  �جلماعي  �لعقاب 

29
�الحتالل �ليمينية، و�لتي تتم هذه �العتقاالت بقر�ر ر�صمي منها.

�عتد�ء�ت  ��صتمر�ر  �إن  �الإير�ين علي �صمخاين  �لقومي  �الأعلى لالأمن  �ملجل�ص  �أمني �رش  قال   •
مقبول.  غري  �أمر  �ملقاومة،  وقو�ت  و�جلي�ص،  �ل�صورية،  �الأر��صي  على  �ل�صهيوين  �لكيان 

و�لرّد  للردع  �ملتوقعة  �الإجر�ء�ت  تفعيل  �الأعمال، ف�صيتم  ��صتمرت هذه  �إذ�  وقال �صمخاين 

ب�صكل حازم ومنا�صب، بحيث يكون در�ص وعبة حلكام “�إ�رش�ئيل“ �لكذ�بني و�ملجرمني، 

30
بح�صب تعبريه.

“قانون تعزيز �الأمن �الأمريكي يف �ل�رشق �الأو�صط  �أقر جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي م�رشوع   •
Strengthening America’s Security in the Middle East Act �أو   2019  ل�صنة 

باأن تفر�ص عقوبات على  �الأمريكية  للواليات  �صي�صمح  �إجر�ء  يت�صمن  of 2019“، و�لذي 

تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  يخالف  وتعديالً  “�إ�رش�ئيل“،  ملقاطعة  حمالت  يف  ت�صارك  �رشكات 

ونال  �صورية.  من  مفاجئ  ب�صكل  �لقو�ت  ل�صحب  خطط  �أي  مبعار�صة  Donald Trump؛ 
31

�لقانون دعم م�رشعي جمل�ص �ل�صيوخ بـ 77 �صوتاً موؤيد�ً مقابل 23 �صوتاً معار�صاً.

قال �لرئي�ص �لنم�صاوي �ألك�صندر فان دير بيلني Alexander Van der Bellens: “كنّا، وما   •
زلنا نوؤيد حلّ �لدولتني من خالل �ملفاو�صات، كما هو �حلال بالن�صبة لالحتاد �الأوروبي“. 

من �صفارتها  نقل  عب  �لقد�ص  ب�صاأن  �الأمريكية  �الإد�رة  به  قامت  ما  تقبل  ال  بالده  �أن   و�أكد 

تل �أبيب، و�الن�صحاب من دعم وكالة �الأونرو�، موؤكد�ً �أن �الحتاد �الأوروبي م�صتمر يف تقدمي 

32
دعم �الأونرو�.
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�أعلنت �إ�رش�ئيل �إطالق ما �أ�صمته بـ“�صفارة �فرت��صية“ لها يف �خلليج، يف ظّل ما عّدته “تقارباً   •
تويرت،  على  بالعربية“  “�إ�رش�ئيل  ح�صاب  وقال  عربية.  دول  مع  موؤخر�ً  ينمو  بد�أ  كبري�ً“ 

�لتابع لوز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية: “ي�رشنا �أن نعلن عن �إعادة �إطالق �صفحة )�إ�رش�ئيل يف 

�خلليج(، بهدف تعزيز �حلو�ر بني �إ�رش�ئيل و�صعوب �خلليج“. و�أ�صاف �حل�صاب: “ناأمل �أن 

ت�صهم هذه �ل�صفارة �الفرت��صية يف تعميق �لتفاهم بني �صعوب دول �خلليج و�صعب �إ�رش�ئيل 

33
يف خمتلف �ملجاالت“.

�أظهر تقدير موقف الأجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية، �أن “�لنظام �ل�صحي يف قطاع غزة على حافة   •
�النهيار، ما قد يحد من عمليات �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي“ يف �لقطاع �ملحا�رش، يف ظّل ترجيحات 

�إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  عملية  تاأجيل  �إىل  �صيوؤدي  �لنطاق،  و��صع  دويل  “تدخل  �إىل  باحلاجة 

34
و��صعة“، بح�صب ما جاء يف �ملوقع �الإلكرتوين ل�صحيفة هاآرت�ص.

نظام  مع  د�فئة  بعالقات  حتتفظ  �الحتالل  حكومة  �إن  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت   •
و�أ�صارت  �لدويل.  �ملجتمع  �نتقدها  �لتي  �الإن�صان  حقوق  �نتهاكات  من  �لرغم  على  ميامنار، 

�ل�صحيفة �إىل �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تو��صل �ل�صماح ببيع �ل�صالح جلي�ص ميامنار، بالرغم 

35
من “�لدليل �ملقنع على �الإبادة �جلماعية �صّد �الأقلية �مل�صلمة“.

االأربعاء، 2019/2/6

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص: “�إنني �أوؤمن بال�صالم �أكرث من �أي وقت م�صى   •
يوؤمن حقاً  �ملقبلة من  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  باأن تفرز  �أمله  �أريد �حلرب“، معرباً عن  وال 

�ملنطقة، ولكافة  �ل�صالم يف  �إحالل  �أجل  للعمل معها من  يدنا ممدودة  بال�صالم، و“�صتكون 

يف  ال  و�أمن،  ��صتقر�ر  هناك  يكون  لن  �لفل�صطينية  للق�صية  حّل  دون  الأنه  �الأر�ص،  �صعوب 

يف  �ل�صالم  �إحالل  �أجل  من  معه  للعمل  تام  ��صتعد�د  على  �أنه  موؤكد�ً  �لعامل“،  يف  وال  �ملنطقة 

36
�ملنطقة.

�أكد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف مقابلة مع وكالة �صبوتنيك، �أن �ل�صلطة تعمل   •
على ت�صكيل حكومة جديدة، وتنظيم �نتخابات ت�رشيعية �صيتم �الإعالن عنها، بعدما ي�صبح 

تنظيمها ممكناً يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص. وذكر عبا�ص �أن حركة حما�ص 

عطلت “جميع �ملحاوالت �مل�رشية، ومل تو�فق على تطبيق �تفاق 2017، ومنعت عودة حكومة 

�لوفاق �لوطني للقيام مبهامها يف غزة مثل �ل�صفة، �إ�صافة لتحّمل حركة حما�ص �مل�صوؤولية 

عن حماولة �غتيال رئي�ص �لوزر�ء، ورئي�ص �ملخابر�ت �لفل�صطينية“، يف 2018/3/13. و�صدد 
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عبا�ص على �أن “ممار�صات حما�ص مل تعد مقبولة، لذلك عليها تعديل م�صارها لت�صبح جزء�ً 

37
من �لعمل �لوطني �لفل�صطيني، بعيد�ً عن �الأهد�ف �لف�صائلية �ل�صيقة“.

ك�صف �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية قطعت رو�تب 5,043 من   •
موظفي �ل�صلطة �لفل�صطينية من �صكان قطاع غزة �لعاملني يف �لقطاعني �ملدين و�لع�صكري، 

وعبّ �ملركز عن �إد�نته لقر�ر �حلكومة �لفل�صطينية، م�صدد�ً على �أنه �نتهاك لقانون �خلدمة 

حلقوق  �لدولية  �ملو�ثيق  �إىل  �إ�صافة  �لفل�صطينية،  �الأمن  قوى  يف  �خلدمة  وقانون  �ملدنية 

38
�الإن�صان.

بارود  �أحمد  فار�ص حممد  �الأ�صري  ��صت�صهاد  �الأ�رشى و�ملحررين، عن  �صوؤون  �أعلنت هيئة   •
على  ق�صري  وقت  بعد  �الحتالل،  �صجون  د�خل  غزة،  غرب  �ل�صاطئ  خميم  من  عاماً(   51(

نقله من معتقل ريون �إىل م�صت�صفى �صوروكا �الإ�رش�ئيلي. وبا�صت�صهاد بارود يرتفع عدد 

39
�صهد�ء �حلركة �الأ�صرية يف �صجون �الحتالل �إىل 218 �صهيد�ً.

 Israel أي حزب مناعة الإ�رش�ئيل� ، Hosen LʼIsrael أعلن رئي�ص حزب “حو�صني لي�رش�ئيل�  •
Resilience Party“، رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، بني جانت�ص، 

�أي�صاً،  �لغربية  �ل�صفة  �أجز�ء من  �الن�صحاب من قطاع غزة على  لتطبيق منوذج  ��صتعد�ده 

و�الن�صحاب منها من طرف و�حد، لكن مع �لتن�صيق مع �ل�صلطة �لفل�صطينية. وقال جانت�ص، 

�إىل قطاع غزة  برية  �إدخال قو�ت  �إن  �أحرونوت،  يديعوت  بها ل�صحيفة  �أدىل  يف ت�رشيحات 

�صيكون له ثمن، و�أن ذلك يتم فقط عندما “تكون �رشورة لذلك“. ورد�ً على �صوؤ�ل ب�صاأن 

قر�ر مر�قب �لدولة، �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي مل يكن م�صتعد�ً للحرب على قطاع غزة، يف �صيف 

2014، رّد بالنفي، و�أ�صار �إىل �أنه قد مّت �لك�صف عن 30 نفقاً، وتوفري معلومات ��صتخبارية، 
40

وو�صع خطط دفاعية، و�إعد�د قدر�ت هجومية، و�لبحث عن حلول تكنولوجية.

منعت �لواليات �ملتحدة �صدور م�رشوع بيان ملجل�ص �الأمن �لدويل كان �صيعب عن �الأ�صف   •
“�إ�رش�ئيل“ طرد قوة مر�قبة �أجنبية من مدينة �خلليل �لفل�صطينية. وقالت �لرنويج،  لقر�ر 

�لتي ر�أ�صت بعثة �ملر�قبة �ملتعددة �جلن�صيات على مدى 22 عاماً: “�لقر�ر �الإ�رش�ئيلي �أحادي 

41
�جلانب يكن �أن يعني توقف تنفيذ جزء مهم من �تفاق �أو�صلو“.

اخلمي�س، 2019/2/7

�أكدّت م�صادر فل�صطينية موثوقة لـ“�لعربي �جلديد“، �أن رو�صيا خف�صت من دعوتها �لتي   •
وجهتها للف�صائل �لفل�صطينية الإجر�ء حو�ر حول �مل�صاحلة �لوطنية �ملرتقب يف 2019/2/11، 
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بعد �أن تلقت �حتجاجاً م�رشياً على �لدعوة �الأوىل، باعتبار �أن �لقاهرة “�لو�صيط �لوحيد“ يف 

�مللف. وذكرت �مل�صادر �أن وز�رة �خلارجية �لرو�صية عّدلت من �لدعوة �ملوجهة للف�صائل، 

حيث �أعادت �إر�صال �لدعو�ت با�صم مركز �أبحاث يتبع �لوز�رة، ولي�ص با�صمها مبا�رشة، بعد 

�تفاق مع �لقاهرة على ذلك. ووفق �لتعديل، فاإّن �لدعوة �أ�صبحت لنقا�ص بحثي حول ملف 

تفعيل  حول  مبادر�ت  �أو  حو�ر  �أي  لطرح  ولي�ص  عموماً،  �لفل�صطينية  و�لق�صية  �مل�صاحلة 

42
�مل�صاحلة، وفق �مل�صادر ذ�تها.

قالت منظمة �إنقاذ بال حدود )Rescuers Without Borders )SSF �ليهودية �ال�صتيطانية،   •
و�صل   2019 يناير  �لثاين/  كانون  خالل  �الإ�رش�ئيليني  ��صتهدفت  �لتي  �لعمليات  عدد  �إن 

 18 ذلك  نتيجة  �أ�صيب  معاريف،  �صحيفة  موقع  بح�صب  للتقرير،  ووفقاً  عملية.   260 �إىل 

43
�إ�رش�ئيلياً.

و�فق �لبنك �لدويل على منحة ل�صيا�صة �لتنمية بقيمة 30 مليون دوالر لدعم برنامج �الإ�صالح   •
�لفل�صطينية يف تدعيم قدرة �ملو�زنة �لعامة على �ل�صمود، و�إيجاد بيئة  �ل�صلطة  �لذي تنفذه 

44
مو�تية لال�صتثمار �خلا�ص، و�إيجاد فر�ص �لعمل.

للمرة �لنقب،  يف  �لعر�قيب،  قرية  م�صاكن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وجر�فات  �آليات  هدّمت   • 
45

�لـ 140.

�أكد �أحمد �لطيب، �صيخ �الأزهر، �أن �لتيار�ت �الإرهابية تنّفذ �أجندة خبيثة الإبعاد �مل�صلمني عن   •
�لفل�صطينية، و�إدخالهم يف �رش�عات د�خلية متزق وحدتهم ومتا�صكهم مبا يخدم  �لق�صية 

وفد�ً  ��صتقباله  خالل  �لطيب،  وقال  فل�صطني.  �بتالع  يف  �أطماعه  ويحقق  �الحتالل  م�صالح 

من حركة حما�ص برئا�صة �إ�صماعيل هنية، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة، يف مقر م�صيخة 

�الأزهر بالقاهرة، �إن “�لق�صية �لفل�صطينية هي �لق�صية �لرئي�صية لالأمة، ولذلك فاإن �الأزهر 

46
حري�ص على دعمها ورفع وعي �الأمة بتاريخ فل�صطني وعروبتها“.

اجلمعة، 2019/2/8

حول  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �أعدته  �رشي  تقرير  عن  �الإ�رش�ئيلية   13 �لقناة  ك�صفت   •
ر�فيد  بار�ك  للقناة،  �ل�صيا�صي  �ملر��صل  و�أكد  �ل�صعودية.   - �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  م�صتقبل 

باأن  يفيد  للنظر  ��صتنتاج الفت  �إىل  �الإ�رش�ئيلية و�صل  �أن تقرير �خلارجية   ،Barak Ravid

�ل�صعودية لن تعمل على تطبيع عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل“، ولن تدعم “�صفقة �لقرن“، دون 
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تقدمي “�إ�رش�ئيل“ لتنازالت جوهرية للفل�صطينيني. و�أ�صاف ر�فيد �أن هذ� �لتقرير مّت �إعد�ده 

47
يف كانون �الأول/ دي�صمب 2018.

قال �صائب عريقات كبري �ملفاو�صني �لفل�صطينيني، �إن �مل�صوؤولني �لفل�صطينيني لن يح�رشو�   •
على  2019؛ وذلك رد�ً  �لذي ت�صت�صيفه بولند�، منت�صف �صباط/ فب�ير  �الأمريكي  �ملوؤمتر 

48
�إعالن م�صوؤول �أمريكي توجيه دعوة للفل�صطينيني حل�صور �ملوؤمتر.

بالر�صا�ص  و�لع�رش�ت  �حلي،  بالر�صا�ص  �آخرون   18 و�أ�صيب  فل�صطينيان،  ��صت�صهد   •
�الأ�صبوعية  �ل�صلمية  �لعودة  مل�صري�ت  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  قمع  �إثر  وباالختناق،  �ملطاطي 

49
�رشق قطاع غزة.

�إير�د�ت قطاع  �نخفا�ص  �ملالية يف قطاع غزة،  �مل�صاعد لوز�رة  �لوكيل  �لبا�صا،  ك�صف عوين   •
غزة خالل �صنة 2018 �إىل 50 مليون �صيكل )نحو 13.9 مليون دوالر(، مقارنة بـ 70 مليون 

حت�صلها  �لتي  �الأمو�ل  قيمة  �أن  و�أكد   .2017 �صنة  يف  دوالر(  مليون   19.5 )نحو  �صيكل 

)نحو �صيكل  ماليني   8 بـ  تقّدر  �لبي  رفح  معب  عب  تدخل  �لتي  �لب�صائع  من   وز�رته 

2.15 مليون دوالر( �صهرياً. يف حني �أن ما يتم توريده �إىل وز�رة �ملالية يف ر�م �هلل من قطاع 

غزة عب “�ملقا�ّصة“ و�جلبايات �الأخرى �ملحلية، ي�صل �إىل 100 مليون دوالر �صهرياً. ولفت 

 �لبا�صا �لنظر �إىل �أن ما ت�رشفه �حلكومة �لفل�صطينية على غزة ال يتجاوز ن�صف ذلك �ملبلغ

�ألفاً(   35( موظفيها  رو�تب  بغزة  �حلكومة  نفقات  ي�صمل  حيث  دوالر(؛  مليون   50 )�أي 

من  للقطاع  �ملوردة  �لكهرباء  فاتورة  ت�صديد  ونفقات  �الجتماعية،  �لتنمية  وز�رة  ونفقات 

50
“�إ�رش�ئيل“.

ك�صف تقرير ملنظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان، �أن �لفل�صطينيني   •
يف �ملنطقة ج من �ل�صفة �لغربية، و�لتي متثّل �أكرث من 60% من �أر��صي �ل�صفة، ويعي�ص فيها 

�أكرث من 300 �ألف فل�صطيني وتخ�صع لل�صيطرة �ملدنية و�الأمنية �الإ�رش�ئيلية �لكاملة، قّدمو� 

متت   ،2016 �صنة  ومنت�صف   2000 �صنة  بني  �لو�قعة  �لفرتة  يف  بناء  ترخي�ص  طلب   5,475

بـ“�الإد�رة  ملعطيات ما ت�صمى  4% منها، وذلك وفقاً  �أي نحو  فقط،  226 طلباً  �ملو�فقة على 

�ملدنية“ �الإ�رش�ئيلية. وبنّي �لتقرير �أن �صلطات �الحتالل هدمت منذ �صنة 2006 وحتى نهاية 

�أ�صفر ذلك عن  �لقد�ص،  �لغربية، بدون �رشق  1,401 بيت فل�صطيني يف �ل�صفة   ،2018 �صنة 

�ملدنيّة“  “�الإد�رة  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار  طفالً.   3,134 بينهم  فل�صطينيني،   6,207 ت�رشيد 

 3,483 2017؛ نّفذ منها  1988 و�صنة  �أمر هدم يف �لفرتة �ملمتدة بني �صنة   16,796 �أ�صدرت 

18%( قيد �ملد�ولة �لق�صائيّة. و�أو�صح  �أمر هدم )نحو   3,081 20%(، وما يز�ل  �أمر�ً )نحو 
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م�صتعمرة   250 نحو  �أقامت  �ملا�صية  �خلم�صني  �ل�صنو�ت  يف  �الحتالل  �صلطات  �أن  �لتقرير 

فل�صطينيّة  بلدة  �أقامت  نف�صها  �لفرتة  ويف  �لقد�ص،  �رشق  بدون  �لغربية،  �ل�صفة  يف  جديدة 

51
و�حدة فقط.

بنّي تقرير �أعدته �لد�ئرة �الإعالمية حلركة حما�ص بال�صفة، �أن �صهر كانون �لثاين/ يناير 2019   •
�صهد 2,558 �نتهاكاً �إ�رش�ئيلياً. وبلغ �إجمايل �ملعتقلني 406 معتقلني، و�قتحم �مل�صجد �الأق�صى 

فل�صطينياً   313 منع  ومّت  �الأق�صى،  �مل�صجد  عن  فل�صطينياً   13 بعد 
ُ
�أ فيما  م�صتوطناً،   1,754

من �ل�صفر. وبلغ عدد �قتحامات قو�ت �الحتالل ملدن �ل�صفة 532 �قتحاماً، وعدد مد�همات 

�عتد�ء�ت  وتخلل  منازل.   10 هدمها  مّت  �لتي  �ملنازل  عدد  بلغ  فيما  مد�همة،   236 �ملنازل 

52
�الحتالل على �ل�صفة 127 عملية �إطالق نار، نفذها جنود �الحتالل وم�صتوطنوه.

ال�صبت، 2019/2/9

�الحتالل  مع  �لتطبيع  �إن  عريقات  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال   •
�أنو�عه  �الإرهاب بكافة  �لتي مُتار�ص  �لظهر، ومكافاأة ل�صلطة �الحتالل  �الإ�رش�ئيلي طعنة يف 

�لقياد�ت  موؤمتر  �ختتام  عقب  له  ت�رشيحات  يف  عريقات،  وقال  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  بحّق 

�لعربية رفيعة �مل�صتوى، �لذي ينظمه �لبملان �لعربي يف مقر جامعة �لدول �لعربية، مب�صاركة 

عدد من روؤ�صاء �حلكومات و�لوزر�ء �لعرب �ل�صابقني و�حلاليني: “لن نقبل بتغيري مبادرة 

53
�ل�صالم �لعربية، ونحن متم�صكون بها حرفياً“.

�لفل�صطينية  �ملقاومة  عمليات  يف  ملحوظاً  �رتفاعاً   2019 يناير  �لثاين/  كانون  �صهر  �صهد   •
�لد�ئرة  �أعدته  تقرير  و�أظهر   .2018 �صنة  من  نف�صه  بال�صهر  مقارنة  �لغربية،  بال�صفة 

�صهد  2019 يناير  �لثاين/  كانون  �صهر  �أن  �لغربية،  �ل�صفة  يف  حما�ص  حلركة   �الإعالمية 

��صت�صهد ذلك  مقابل  يف  �إ�رش�ئيلياً،   19 جرح  �إىل  جمملها  يف  �أدت  مقاوماً،  عمالً   686 
54

5 فل�صطينيني، و�أ�صيب 269 �آخرون.

قررت �إد�رة قناة �لقد�ص، �إغالق �لقناة يف بريوت ود�خل فل�صطني ب�صبب �الأزمة �ملالية �حلادة   •
 وكانت �لقناة قد بد�أت بثّها يف ت�رشين �الأول/ نوفمب 2008، وهي قناة 

55
�لتي تع�صف بها.

�أهمية فل�صطني و�لقد�ص  �إبر�ز  فل�صطينية م�صتقلة، تعنى بال�صاأن �لفل�صطيني، وعملت على 

لدعمها  و�لطاقات  �جلهود  ح�صد  على  و�لعمل  ق�صيتها،  عد�لة  على  و�لتاأكيد  ومركزيتها، 

�العتد�ء�ت  تغطية  يف  بارز  دور  لها  وكان  ووقائعها...  �أخبارها  وتوثيق  �أهلها،  وم�صاعدة 

و�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �ليومية بحّق �ل�صعب �لفل�صطيني. 
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 The United Nations Children’s )�ليوني�صف(  للطفولة  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  طالبت   •
طفلني  ��صت�صهاد  من  يوم  بعد  فل�صطني،  يف  �الأطفال  ��صتهد�ف  باإنهاء   ،Fund )UNICEF(

56
خالل م�صري�ت �لعودة يف قطاع غزة بر�صا�ص �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

االأحد، 2019/2/10

�لرئي�ص حممود  �إنه نقل، بطلب من  �ل�صيخ،  �لفل�صطينية ح�صني  �ملدنية  �ل�صوؤون  قال وزير   •
عبا�ص، �إىل “�إ�رش�ئيل“ ر�صالة ر�صمية توؤكد “رف�ص ت�صلّم �أمو�ل �جلباية، �إذ� قامت �إ�رش�ئيل 

دولية  مالية  وموؤ�ص�صات  �أطر�ف  بد�أت  “لقد  �ل�صيخ:  وقال  منها“.  و�حد  فل�ص  بخ�صم 

�أن  �لفل�صطينية، كا�صفاً  �أمريكي فر�ص ح�صار مايل م�صدد على �ل�صلطة“  كبى تلبية طلب 

�جلامعة  �إىل  �صلمت  دوالر�ً  ماليني   10 بقيمة  عر�قية  منحة  حتويل  مبنع  بد�أت  “�لعقوبات 
�لعربية �أخري�ً، ومل ت�صتطع �جلامعة حتويلها ب�صبب رف�ص كل �مل�صارف ت�صلمها لتحويلها 

57
�إىل مالية �ل�صلطة �أو �ل�صندوق �لقومي“.

دعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمة �ألقاها �أمام �لقمة �لعادية �لـ 32 لالحتاد   •
�الإفريقي �ملنعقدة يف �لعا�صمة �الأثيوبية �أدي�ص �أبابا، �الحتاد �الإفريقي ودوله �الأع�صاء، �إىل 

دعم فكرة �ملوؤمتر �لدويل لرعاية عملية “�ل�صالم“ و�مل�صاركة فيه، وكذلك يف �إر�صال مر�قبني 

58
لالنتخابات �لعامة �لتي �صتجري قريباً يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

موؤمتر  يف  للم�صاركة  مو�صكو،  �لرو�صية  �لعا�صمة  �إىل  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وفود  و�صلت   •
�لفل�صطينية و�مل�صاحلة. وت�صارك حركتا فتح وحما�ص يف  �لق�صية  ت�صاوري، حول و�صع 

�للقاء�ت من بني 10 وفود �أخرى. وي�صم وفد حركة فتح ع�صوي �للجنة �ملركزية للحركة 

للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو�  حما�ص  حركة  يثل  بينما  فتوح،  وروحي  �الأحمد،  عز�م 

�أبو مرزوق وح�صام بدر�ن. وينطلق �ملوؤمتر بتنظيم من معهد �لدر��صات �ل�رشقية  مو�صى 

59
Institute of Oriental Studies �لتابع لوز�رة �خلارجية �لرو�صية.

حتى  “�صيتم  حلكومته:  جل�صة  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
نهاية هذ� �الأ�صبوع �لعمل على تطبيق �لقانون �لذي يق�صي بخ�صم رو�تب �الإرهابيني، من 

60
�لعائد�ت �ل�رشيبية �لتي حتول �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية“.

�صمايل  جباليا  بلدة  �رشق  فعالياتهم  �لليلي“  “�الإرباك  وحد�ت  �صمن  �ملتظاهرون  ��صتاأنف   •
61

قطاع غزة وخز�عة جنوبه، بعد �أن ُعلقت خالل ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2018.
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ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �أن دولة قطر حّولت �أكرث من 1.1 مليار دوالر �إىل قطاع غزة خالل   •
 2019 يناير  �لثاين/  كانون  خالل  دولية  جهة  قدمته  لتقرير  وفقاً   ،2018–2012 �لفرتة 

وقالت  )كابينت(.  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  �إىل 

�صنة  و�إنه خالل  �الإ�رش�ئيلية،  �إىل غزة مب�صادقة �حلكومة  �ملبالغ دخلت  �إن هذه  �ل�صحيفة 

ماليني  مئات  بتحويل  قطر  �لتزمت  كما  دوالر،  مليون   200 قطر  حولت  وحدها   2018

�لدوالر�ت يف �مل�صتقبل عن طريق �أنظمة �مل�صاعد�ت �لتابعة لالأمم �ملتحدة. وجاء يف �لتقرير �أن 

44% من �الأمو�ل �لتي حولتها قطر �إىل غزة جرى ��صتثمارها يف �لبنية �لتحتية، وحوِّل قر�بة 

�إىل حركة حما�ص، وكذلك  �ملبالغ ُحولت  �لتعليم و�ل�صحة، وباقي  �إىل  �ملبالغ  40% من هذه 
62

لدعم جهات �أخرى يف �لقطاع.

االإثنني، 2019/2/11

�أ�صا�صية  حماور  ثالثة  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قدّم   •
�أبو مرزوق، يف كلمة له خالل �جلل�صة  خلريطة طريق �خلروج من �لو�صع �لر�هن. وطرح 

�لرو�صية،  �خلارجية  لوز�رة  �لتابع  �ل�رشقية  �لدر��صات  معهد  ينظمه  موؤمتر  يف  �الفتتاحية 

ف�صائل   10 مب�صاركة  �لوطنية  �مل�صاحلة  وملف  �لفل�صطينية،  �لق�صية  م�صتجد�ت  لبحث 

�أولها  �لر�هن وكيفية �خلروج منه، عب ثالثة حماور:  فل�صطينية، روؤية حما�ص يف �لو�صع 

و�لثالث  �لفل�صطيني،  �لبيت  ترتيب  و�لثاين  �لت�صفية،  مل�صاريع  و�لت�صدي  �لق�صية  حماية 

63
�إنهاء �حل�صار �ملفرو�ص على قطاع غزة.

�صباط  �أحد  ��صت�صهاد  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت   •
64

�ل�رشطة، ومو�طن �آخر يف نفق جنوب قطاع غزة.

ذكرت جلنة �أهايل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني، يف تقرير �صدر عنها، �أن �صهر كانون �لثاين/ يناير   •
�الأمنية يف  �لفل�صطينية و�أجهزتها  �ل�صلطة  �لتي مار�صتها  2019 �صهد مزيد�ً من �النتهاكات 

�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، وتركزت �النتهاكات �صّد �ملو�طنني و�لن�صطاء و�ل�صحفيني 

و�جلامعيني، حيث �صنّت حمالت دهم و�عتقاالت �صيا�صية وتعذيب غري م�صبوقة بحقهم، 

 622 نفذت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �للجنة  و�أكدت  �لوقائي.  �الأمن  جهاز  م�صهدها  وت�صدّر 

�أ�صري�ً   220 طالت  �ل�صلطة  �نتهاكات  �أن  �إىل  �للجنة  �أ�صارت  كما  �لفل�صطينيني.  بحّق  �نتهاكاً 

65
حمرر�ً، و163 معتقالً �صيا�صياً �صابقاً.
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�لرو�تب  �أن �صيا�صة قطع  �لفل�صطيني زياد ثابت  �لعايل  �لرتبية و�لتعليم  �أعلن وكيل وز�رة   •
66

�الأخرية طالت 400 معلم وموظف يف قطاع �لتعليم مبحافظات غزة.

من   263 رو�تب  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قطع  عن  غزة،  يف  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  �لناطق  �أعلن   •
يف  �ملر�صى  حياة  وي�صع  �ل�صحة،  يف  للحّق  �صارخاً  �نتهاكاً  ذلك  عاّد�ً  �ل�صحية،  �لكو�در 
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خطر.

قال تقرير برملاين �إ�رش�ئيلي، �إن رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، ُيقدم �لدعم للقوة �جلوية،   •
يف �لوقت �لذي يُهمل فيه �لقو�ت �لبية، يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. وقال تقرير �صادر عن جلنة 

�ل�صوؤون �خلارجية و�الأمن �لبملانية، �إن نتنياهو، �لذي يتوىل �أي�صاً حقيبة �لدفاع، يعتقد �أن 

�لقو�ت �لبية لي�صت “حا�صمة مبا يكفي للحرب �لقادمة“. وبح�صب �لقناة �الإ�رش�ئيلية 13، 

11 مليار دوالر(  �إ�رش�ئيلي )نحو  40 مليار �صيكل  �أن نتنياهو �صيُنفق  �لتقرير  فقد ورد يف 

على “�أدو�ت لي�صت �رشورية التخاذ قر�ر يف �صاحة �ملعركة، وخا�صة يف �ل�صاحة �ل�صمالية 

 “2030 “�لقوة �لبية يف �جلي�ص  �صدّ حزب �هلل يف لبنان“. و�نتقد �لتقرير �لذي يحمل ��صم 
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نتنياهو بد�عي �أنه “ال يوؤمن باملناورة �لبية، و�لقو�ت �لبية للجي�ص �الإ�رش�ئيلي“.

�صنة  من  �لبدو  �لعرب  بيوت  هدم  وترية  ت�صاعد  على  ر�صمية  �إ�رش�ئيلية  معطيات  توؤكد   •
�لد�خلي  �الأمن  وز�رة  زودتها  معطيات  و�أظهرت  �ملرخ�ص.  غري  �لبناء  بذريعة  �أخرى  �إىل 

�لبيوت  �أ�صحاب  نفذها  �لبيوت  هدم  عمليات  غالبية  �أن  هاآرت�ص،  ل�صحيفة  �الإ�رش�ئيلية 

�ل�صلطات عليهم.  �لتي تفر�صها  �لهدم  �أجل �المتناع عن تكبد تكاليف  باأنف�صهم، وذلك من 

وت�صري �ملعطيات �أنه يف �صنة 2018 جرى هدم 2,326 بيتاً، بينها 2,064 بيتاً هدمها �أ�صحابها 

69
باأنف�صهم.

بثت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لـ 13 �جلزء �لثاين من حتقيق يحمل عنو�ن “�أ�رش�ر �خلليج“، لرتكز   •
�لتحقيق  �لعربية �ملتحدة. وقال معد  “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت  فيه على �لعالقات �ل�رشية بني 

�ملر��صل �ل�صيا�صي للقناة، بار�ك ر�فيد، �إنه جرت بني نهاية �صنة 2015 ومطلع �صنة 2016 

�ت�صاالت مبا�رشة بني ويل عهد �أبو ظبي حممد بن ز�يد ونتنياهو، بغية “تن�صيق �ملو�قف“ 

�لثاين/  �لغربية يف ت�رشين  و�لدول  �إير�ن  �إليه بني  �لتو�صل  �لذي متّ  �لنووي  �التفاق  ب�صاأن 

70
نوفمب 2015.

�أعلن وزير �خلارجية �لهولندي، ريون كنوب�ص Raymond Knops، �أن بالده قررت منح   •
�لهولنديني من �أ�صل فل�صطيني �أن يدونو� يف �ل�صجالت �لر�صمية �أنهم مولودون يف قطاع غزة 
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�أو �ل�صفة �لغربية. ويقر وزير �خلارجية باأن هذه �خلطوة “تتو�فق مع وجهة نظر هولند� 

�العرت�ف  هولند�  لرف�ص  وفقاً  وكذلك  �الأر��صي“،  هذه  على  �صيادة  متلك  ال  �إ�رش�ئيل  باأن 

71
بفل�صطني كدولة.

“حتقيق  مبثابة  �ال�صتيطان  �أن  على  جانت�ص  بني  الإ�رش�ئيل“،  “مناعة  حزب  رئي�ص  �صدد   •
“ما فعله �مل�صتوطنون يف �لكتلة �ال�صتيطانية، و�ملتحف لتاأكيد �لرت�ث وتوريثه  حلم“، و�أن 

الأجيال قادمة جدير بالتقدير“. و�أ�صار ب�صكل �رشيح �إىل م�صتقبل �لكتلة �ال�صتيطانية غو�ص 

و��صتيطاين  وروحاين  ��صرت�تيجي  ذخر  هي  �ال�صتيطانية  �لكتلة  “هذه  قائالً:  عت�صيون 

72
و�أمني معاً. و�صتبقى كذلك لالأبد“.

الثالثاء، 2019/2/12

“�مل�رشي  ��صت�صافته  لقاء  يف  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •
�ليوم“: “�أرحب بلقاء �الأخ ]رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص[ �أبو مازن، وم�صتعد 

�إىل غزة فهي جزء من وطنه“. ودعا  �أن ياأتي  �أو  لالجتماع معه يف �لقاهرة �ليوم قبل �لغد، 

هنية الإجر�ء مباحثات مع �ل�صلطات �مل�رشية، و�إىل عقد حو�ر وطني �رشيع وعاجل خالل 

�لفرتة �ملقبلة يف �لقاهرة ي�صّم كافة �لف�صائل. و�أ�صاف �أن وفد �حلركة بحث مع �لقاهرة ملف 

“غزة م�صدر حماية ولي�ص تهديد الأمن م�رش“، م�صري�ً  �أن  �الأمن �لقومي �مل�رشي، موؤكد�ً 

�إىل �أن حركته فر�صت “�صيطرة �صبه كاملة“ على �ملنطقة �حلدودية، و�أوقفت كافة عمليات 

73
تهريب �الأ�صلحة و�الأفر�د و�لب�صائع عب �الأنفاق.

�ل�صلطة  �نهيار  من   ،Amir Peretz بريت�ص  عمري  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  حذّر   •
عليها.  و�ل�صيا�صي  �ملايل  �ل�صغط  ومو��صلة  �مل�صتعمر�ت  ت�صمني  نتيجة  �لفل�صطينية 

�نهيار  من  �ملت�رشرين  �أكب  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �لر�صمية،  �الإ�رش�ئيلية  للقناة  بريت�ص  وقال 

�مل�صتوطنة  �لفتاة  قاتل  �كت�صاف  �أبد�ً  ممكناً  يكن  “مل  وتابع:  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  و�صيك 

�ل�صلطة مع  �أمني  وتن�صيق  ��صتخبار�تي  تعاون  دون  �أيام  قبل  عت�صيون  غو�ص   يف 
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�لفل�صطينية“.

�لبحرية:  حيفا  قاعدة  يف  جولة  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
“�صو�ريخنا ت�صتطيع �أن ت�صل �إىل م�صافات بعيدة جد�ً و�إىل كل عدو، مبا يف ذلك وكالء �إير�ن 
ع�صكرياً  �لتمو�صع  من  �إير�ن  ملنع  �حلاجة  وفق  با�صتمر�ر  “نعمل  و�أ�صاف:  منطقتنا“.  يف 

75
على حدودنا �ل�صمالية )�صورية(، ويف �ملنطقة ب�صكل عام، نفعل كل ما يلزم“.
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�الأق�صى،  �مل�صجد  وخطيب  �لعليا،  �الإ�صالمية  �لهيئة  رئي�ص  �صبي،  عكرمة  �ل�صيخ  �أ�صدر   •
76

مبدينة �لقد�ص، فتوىً �أكد فيها �أن حائط �لب�ق هو “وقف �إ�صالمي“.

“�أ�رش�ر  بعنو�ن  “�لتحقيقات“  برنامج  من  جديدة  حلقة  �الإ�رش�ئيلية   13 �لقناة  بثت   •
�أن فيها  ك�صفت  و�ل�صعودية،  “�إ�رش�ئيل“  بني  �لعالقات  عن  للحديث  خ�ص�صتها   �خلليج“، 

“�إ�رش�ئيل“،  مع  �لعالقات  تعزيز  على  �لعهد،  والية  توليه  بعد  عمل،  �صلمان  بن  حممد 

خالل  لـ“�إ�رش�ئيل“  موؤيدة  ر�صائل  �أر�صلت  �لريا�ص  �أن  �لقناة  وذكرت   وتن�صيطها. 

وذكرت  قوتها.  بكل  �هلل  حزب  �رشب  على  وحثتها  لبنان،  على  �صنّتها  �لتي   ،2006 حرب 

�لقناة �أن رئي�ص �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق تامري باردو Tamir Pardo ذهب �رش�ً يف �صنة 

2014 �إىل �لريا�ص، بعد فرتة من �للقاء�ت �ل�رشية بني �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني و�ل�صعوديني، 

�لذين �أبدو� �نفتاحهم على �لتحدث مع �الإ�رش�ئيليني ب�صبب قلقهم من �إبر�م �تفاق نووي بني 
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�إير�ن و�لقوى �لكبى.

 Ilhan Omar عمر  �إلهان  �لديوقر�طية  �لنائبة  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  دعا   •
وقال  لل�صامية“.  “معادية  عّدها  لها  ت�رشيحات  خلفية  على  �لكوجنر�ص،  من  لال�صتقالة 

تر�مب، يف ت�رشيحات ل�صحفيني بالبيت �الأبي�ص، �إن على عمر �ال�صتقالة من �لكوجنر�ص، 

يف  �ل�صامية  ملعاد�ة  مكان  “ال  �لنو�ب،  جمل�ص  يف  �خلارجية  �لعالقات  جلنة  ع�صوية  من  �أو 
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�لكوجنر�ص �الأمريكي، و�العتذ�ر �لذي قدمته لي�ص كافياً“.

 National �لفنزويلية  �لوطنية  �جلمعية  رئي�ص   ،Juan Guaidó غو�يدو  خو�ن  قال   •
Assembly of Venezuela، وزعيم �ملعار�صة، �لذي �أعلن نف�صه رئي�صاً موؤقتاً للبالد نهاية 

�لتي قطعتها  “�إ�رش�ئيل“،  �لعالقات مع  �إ�صالح  �إنه يعمل على   ،2019 يناير  �لثاين/  كانون 

�ل�صعب  مع  وت�صامناً  غزة  بحرب  تنديد�ً  �أعو�م  ع�رشة  نحو  قبل  �أبيب  تل  مع  كر�كا�ص 

�لفل�صطيني. وقال غو�يدو، يف مقابلة مع �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“: “ي�صعدين �أن �أعلن �أن 

ب�صاأن  ر�صمياً  �إعالناً  �أن  على  م�صدد�ً  ذروتها“،  بلغت  �إ�رش�ئيل  مع  �لعالقات  �إر�صاء  عملية 

“يف  “�إ�رش�ئيل“، وفتح �صفارة جديدة لفنزويال هناك، �صيحدث  �لعالقات مع  �إعادة  �إعالن 
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�لوقت �ملنا�صب“.

االأربعاء، 2019/2/13

ف�صلت �لف�صائل �لفل�صطينية �ملجتمعة يف �لعا�صمة �لرو�صية مو�صكو يف �لتو�فق على �ل�صياغة   •
وتقدمي  �مل�صرتك،  �لبيان  �صحب  ومّت  مو�صكو“،  “�إعالن  ��صم  حملت  �لتي  للوثيقة  �لنهائية 
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�تهامات  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  للحو�ر�ت. وتبادلت  �مل�صيف  �لبلد  لرو�صيا ب�صفتها  �عتذ�ر 

بامل�صوؤولية عن �الإخفاق، لكنها �أجمعت على �ل�صعي ملو��صلة �لنقا�صات يف �إطار تلبية دعوة 

80
جديدة للحو�ر ينتظر �أن توجهها �لقاهرة يف �الأ�صابيع �ملقبلة.

�لفل�صطينية، خالل ر�صالة  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  �أمني �رش  �أكد �صائب عريقات،   •
وجهها �إىل ممثلي دول �لعامل و�لديبلوما�صيني �لدوليني، حول عقد موؤمتر و�ر�صو، �ملعروف 

 US-led Middle East با�صم “موؤمتر �ل�رشق �الأو�صط بقيادة �لواليات �ملتحدة يف و�ر�صو

يتعلق  ملا  �أبدت معار�صتها جهار�ً  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أن  conference in Warsaw“ على 

�أن ما تقوم به �لواليات  �إىل  “لن نقوم باإ�صفاء �ل�رشعية عليه“. و�أ�صار  بعقد �ملوؤمتر، قائالً 

�ملتحدة، بالتعاون مع �حلكومة �لبولندية “ي�صب يف خدمة ت�صفية �مل�رشوع �لوطني“، الفتاً 

�لنظر كذلك �إىل �أن موؤمتر و�ر�صو يهدف �إىل جتاوز مبادرة �ل�صالم �لعربية، ومنح “�إ�رش�ئيل“ 
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�لفر�صة لتطبيع عالقاتها مع دول �ملنطقة.

�أظهرت بيانات للمجل�ص �القت�صادي للتنمية و�الإعمار )بكد�ر(، �أن �إجمايل �ملنح و�مل�صاعد�ت   •
�ل�صلطة  تاأ�صي�ص  منذ  دوالر  مليار   35.4 بلغت  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �ملوجهة  �خلارجية 

مليار   36.5 �إىل  لت�صل  ترتفع  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  �إجمايل  �أن  �لبيانات  و�أوردت  �لفل�صطينية. 

دوالر، مع �إ�صافة 1.06 مليار دوالر على �صكل قرو�ص. ومتتد �لفرتة �لتي ت�صملها �إجمايل 

ت�صّم   ،2017–1994 بني  ما  �ملجل�ص،  بيانات  يف  �خلارجية  و�لقرو�ص  و�مل�صاعد�ت  �ملنح 

82
خمتلف �مل�صاعد�ت �صو�ء للمو�زنة �أم �مل�صاعد�ت غري �ملبا�رشة.

بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  علوي  بن  يو�صف  �لعماين  �خلارجية  وزير  �لتقى   •
�لوزير  و�أر�د  �الإ�رش�ئيلية.   13 �لقناة  ذكرت  ح�صبما  و�ر�صو،  موؤمتر  هام�ص  على  نتنياهو، 

�لقناة  وبثت  باملر�صاد،  له  كانت  �لكامري�ت  عد�صات  لكن  �رشياً  �للقاء  يكون  �أن  �لُعماين 

�الإ�رش�ئيلية �رشيط فيديو لنب علوي وهو ي�صل �إىل مقر �إقامة نتنياهو عب مر�آب �ل�صيار�ت 

�خلا�ص بالفندق. ورف�ص �لوزير �لُعماين �الإجابة على �أ�صئلة مر��صل �لقناة �الإ�رش�ئيلية، عّما 

83
�إذ� كان قد قدم للقاء نتنياهو.

مطالبة  على  رد�ً  تويرت،  عب  تغريدة  يف  عمر،  �إلهان  �الأمريكي  بالكوجنر�ص  �لنائبة  قالت   •
“لقد  لل�صامية“:  بـ“معادية  فيها  �تهمها  ت�رشيحات  خلفية  على  باال�صتقالة،  لها  تر�مب 

و�ملهاجرين  �الأ�صليني  و�ل�صكان  و�مل�صلمني  �ليهود  �صّد  �لكر�هية  يف  حياتك  طيلة  تاجرت 

�الأ�صخا�ص  من  درو�صاً  ��صتفدت  “لقد  نف�صها:  عن  متحدثة  و�أ�صافت  وغريهم“.  و�ل�صود 

84
�لذين تاأثرو� من كلماتي، فمتى تفعل ذلك �أنت؟“.
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ك�صف �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف   •
ل�صحيفة “فل�صطني“ خالل م�صاركته يف “قمة �صباب فل�صطني 2030م“، عن �لبدء يف جتهيز 

م�صاريع عمل يف قطاع غزة تهدف الإيجاد 10 �آالف فر�صة عمل جديدة. وحول �الأو�صاع يف 

قطاع غزة، �أو�صح مالدينوف �أنه “ال ياأتي يوم �إال ويعمل مع زمالئه بكل �مللفات و�لق�صايا 

لرفع �ل�صغط و�حل�صار عن قطاع غزة“. وقال: “مع �الأ�صف ال يوجد معي ع�صاً �صحرية، 

وما �أحاول فعله يف هذ� �لوقت �إقناع كل �الأطر�ف بالرجوع عن حافة �لهاوية وعدم �لو�صول 

�الأ�صف قريبون بهذ�  “نحن مع  �أكرث، يف قطاع غزة“، م�صتدركاً حديثه:  ملكان فيه ت�صعيد 

85
�لقدر من �حلرب“.

اخلمي�س، 2019/2/14

�ملوؤمتر  �أن هذ�  نتنياهو، خالل موؤمتر و�ر�صو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  ر�أى رئي�ص �حلكومة   •
للموؤمتر  �الفتتاحي  �لع�صاء  و�أن  عربية،  ودول  “�إ�رش�ئيل“  بني  �ملوقف“  “وحدة  �إىل  يهد 

�صكّل “منعطفاً تاريخياً“ يف �لعالقات بني دول �ملنطقة. وجل�ص نتنياهو، خالل �لع�صاء �لذي 

�أقيم يف قلعة و�ر�صو �مللكية، على طاولة و�حدة مع م�صوؤولني كبار من �ل�صعودية و�الإمار�ت 

�إىل جانب وزير �خلارجية  و�لبحرين. وعلّق نتنياهو، يف تغريدة على تويرت، على جلو�صه 

�ليمني خالد �ليماين يف �جلل�صة �الفتتاحية للموؤمتر، بعبارة “ن�صنع �لتاريخ“. وقالت �لقناة 

�لثانية �لعبية، �إن نتنياهو ك�صف �أنه قام بزيارة �أربع دول عربية، ب�صكل �رشي، ال تربطها 

تطور  هناك  يكون  باأن  نتنياهو  وعد  فقد  �لقناة  وبح�صب  “�إ�رش�ئيل“.  مع  ر�صمية  عالقات 

86
كبري يف �لعالقات بني “�إ�رش�ئيل“ و�لدول �لعربية، يف �مل�صتقبل �لقريب.

و�ر�صو  موؤمتر  جل�صات  الإحدى  م�صور�ً  مقطعاً  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  مكتب  ن�رش   •
على ح�صابه على موقع يوتيوب YouTube، ينقل تفا�صيل كلمات وزر�ء خارجية �لبحرين 

�ل�صيخ خالد بن �أحمد �آل خليفة، و�الإمار�ت عبد �هلل بن ز�يد، و�ل�صعودية عادل �جلبري. وفيه 

ي�صدد �لوزير �لبحريني على �أن مو�جهة ما و�صفه بـ“�لتهديد �الإير�ين“، ُيعّد “�أخطر و�أهم“ 

من �لق�صية �لفل�صطينية حالياً. ونقلت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية عن �لوزير �لبحريني تاأكيده �أن 

�عرتف  فقد  �الإمار�تي  �لوزير  �أما  و“�إ�رش�ئيل“.  بالده  بني  �صتقوم  ديبلوما�صية  عالقات 

بحّق “�إ�رش�ئيل“ يف �لدفاع عن نف�صها. فيما �تهم �جلبري، �لنظام �الإير�ين باأنه يدعم حركتي 

87
حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي لتقوي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية.
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و�ر�صو  موؤمتر  باأن  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال   •
من  جديدة  حقبة  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  “ت�صعى  قائالً:  تويرت  على  وغرّد  تاريخي،  موؤمتر 

�لتعاون بني جميع بلد�ننا حول كيفية مو�جهة هذه �لق�صايا. لهذ� �ل�صبب قمنا بتنظيم هذ� 

�الجتماع �لوز�ري“. و�صدد غرينبالت على �أن “�إير�ن هي �لتهديد �لرئي�صي مل�صتقبل �ل�صالم 

و�الأمن �الإقليمي. هذ� ما ال يفهمه �لقادة �لفل�صطينيون؛ ونتيجة لذلك فاإنهم معزولون عن 

�أكرث عزلة من  �أكرث، وباتو�  “نرى �لفل�صطينيني يتخلفون  �حلقائق �جلديدة“، وتابع قائالً: 

88
�أي وقت م�صى. موؤ�صف جد�ً للفل�صطينيني“.

قال نبيل �أبو ردينة، �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة �لفل�صطينية، �إن ق�صية �ل�رشق �الأو�صط   •
هي �صيا�صية ولي�صت �أمنية، ومفتاح حتقيق �الأمن و�ال�صتقر�ر هو حّل �لق�صية �لفل�صطينية 

و�أو�صح �مل�صتقلة.  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �أ�صا�ص   على 

�أنه بدون �إيجاد حّل للق�صية �لفل�صطينية قائٍم على  �أبو ردينة، تعقيباً على موؤمتر و�ر�صو، 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  وتطلعات  �آمال  وحتقيق  �لدولية،  �ل�رشعية  وقر�ر�ت  �لدولتني،  حّل 

باحلرية و�ال�صتقالل، فاإن كل �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت �صيكون م�صريها �لف�صل و�صتكون فقط 

89
م�صيعة للوقت.

�أكد ع�صو �للجنتني �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير و�ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد �أن فتح لن   •
جتل�ص مع �أي طرف ال يعرتف مبنظمة �لتحرير ممثالً �رشعياً ووحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني، 

�أعلن قيام دولة فل�صطني على حدود  1988، و�لذي  وال يلتزم بقر�ر �ملجل�ص �لوطني ل�صنة 

�الأنباء �لتي حتدثت عن عقد جل�صات حو�ر  1967، و“�لقد�ص �ل�رشقية“ عا�صمة لها، نافياً 
90

للم�صاحلة بعد �جتماعات مو�صكو.

�الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  �أن رئي�ص هيئة  �أبيب،  تل  ك�صفت م�صادر ع�صكرية يف   •
معارك  خلو�ص  �ال�صتعد�د  �إىل  ودعاهم  �جلنوبي،  �للو�ء  جنود  مع  �لتقى  كوخايف،  �أفيف 

حربية برية د�خل قطاع غزة. وقالت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“، �إن كوخايف �أعلن عن خطة 

�لقطاعات  ح�صاب  على  غزة،  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعملياتي  �ال�صتعد�د  لتح�صني 

خالل  تفجر�ً  �الأكرث  �صتكون  )غزة(  �ل�صاحة  “هذه  �إن  �لقول  ل�صانه  على  ونقلت  �الأخرى. 

91
�الأ�صهر �ملقبلة“. وبح�صب �ل�صحيفة، فقد مّتت �ملو�فقة على �خلطة يف �لقيادة �ل�صيا�صية.

دعا وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، �أفيجدور ليبمان، �إىل ح�صم �الأمور مع قطاع غزة؛   •
من خالل “مو�جهة ع�صكرية �أخرية“. وقال ليبمان: “منذ ما يقرب من عام بد�أت م�صري�ت 

�لعودة على طول �ل�صياج يف قطاع غزة، وقد حّذرت يف كل من �ملناق�صات �ملغلقة و�لعامة باأن 
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“�ل�صوؤ�ل �الآن لي�ص  �أن  �أكرث �الأماكن �صخونة وتوتر�ً هو قطاع غزة“. و�صدد ليبمان على 

92
هل �صتكون هناك مو�جهة �أخرى مع حما�ص يف قطاع غزة؟ بل: متى �صيحدث ذلك؟“.

40 دولة قامت مب�صاعفة متويلها  �أن  �الأونرو�،  �لعام لوكالة  �أعلن بيري كرينبول، �ملفو�ص   •
�لتي  �خلدمات  �نهيار  لوقف  م�صعى  يف  وذلك  �الأمريكية،  �مل�صاعد�ت  قطع  بعد  لالأونرو�، 

93
تقدمها �لوكالة.

اجلمعة، 2019/2/15

قال وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، بعد �نتهاء موؤمتر و�ر�صو، باأن �ملوؤمتر �صّكل   •
يف  �الأوىل  “للمرة  �إنه  حيث  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �لو�صع  تنظيم  �أجل  من  �إيجابية“  “خطوة 
�أ�صفه  عن  معرباً  عربية“،  وفود  مع  جنب  �إىل  جنباً  �إ�رش�ئيلياً  وفد�ً  �صهدنا  �حلديث  �لتاريخ 

�لتطبيع  طريق  على  مهمة  خطوة  هو  �ملوؤمتر  �أن  على  م�صدد�ً  �لفل�صطينيني،  م�صاركة  لعدم 

�لقرن“ قد نوق�صت يف �الجتماع، ومتى  “�صفقة  �إذ� كانت خطة  “�إ�رش�ئيل“. وحول ما  مع 

�صيتم �لك�صف عنها، قال بومبيو “كان �ل�صيد )جاريد( كو�صرن ]Jared Kushner[ هنا، �إىل 

جانب �ل�صيد )جاي�صون( غرينبالت. لقد �صاركا قليالً من �خلطوط �لعري�صة لل�صفقة، وهي 

�لكاملة،  �أن نتمكن من طرح �خلطة  �ملبادئ �الأ�صا�صية ملا ناأمل يف حتقيقه، وناأمل  �لو�قع  يف 

�أن يعزل وينهي �لدعم ملا  وجميع تفا�صيلها يف �الأ�صابيع �ملقبلة“. وكرر بومبيو باأنه يريد 
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�أ�صماه بـ“�حلاء�ت �لثالث: حزب �هلل، وحما�ص، و�حلوثيون“.

ك�صف ح�صني �ل�صيخ، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ووزير �ل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطينية،   •
عن “م�رشوع تطبيعي“ قدمته “�إ�رش�ئيل“ �أخري�ً، الإقامة �صكة حديد، تنطلق من مدينة جنني 

�صمال �ل�صفة �لغربية، �إىل مدينة حيفا، ومن ثّم �إىل �لعديد من �لعو��صم �لعربية، وذلك بهدف 
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�لتطبيع. و�أكد �ل�صيخ �أن �لفل�صطينيني رف�صو� ذلك “رف�صاً قاطعاً“.

�أو�صع  �ملا�صية،  �لفرتة  خالل  �أجرى  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  باأن  �لعبية  �لثانية  �لقناة  �أفادت   •
منطقة  يف  وذلك  �ملا�صية،  �الأخرية  �ل�صنو�ت  مد�ر  على  �ملدرعات  ل�صالح  ع�صكري  تدريب 
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�الأغو�ر، يف حماكاة ل�صيناريو حرب �صدّ حزب �هلل �للبناين.

وعلى  �لقد�ص،  مدينة  �إىل  �صفارتها  نقل  عن  �أ�صرت�ليا  برت�جع  �الإندوني�صي  �ل�صغط  ت�صبب   •
�حلرة  للتجارة  �تفاق  توقيع  و�لتوتر،  �ملفاو�صات  من  �أ�صهر  بعد  �لبلد�ن  قرر  ذلك  �صوء 

97
بينهما مبليار�ت �لدوالر�ت.
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��صتدعت بولند� �ل�صفرية �الإ�رش�ئيلية، وهددت باإف�صاد قمة يف �لقد�ص �ملحتلة بعد تقارير عن   •
تعليقات لرئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو بدت وكاأنها �تهام لـ“�الأمة �لبولندية“ 

بالتو�طوؤ يف �ملحرقة �لنازية. وذكر مكتب نتنياهو، يف بيان، �أن �صحيفة جريوز�ليم بو�صت 

�ل�رشق  عن  موؤمتر  حل�صور  و�ر�صو  ز�ر  �لذي  �لوزر�ء،  لرئي�ص  ت�رشيح  نقل  يف  �أخطاأت 

�الأو�صط، و�أنها �أ�صدرت ت�صحيحاً للخب. ويف بيانٍ ثان، قال �ملكتب �إن نتنياهو مل يوّجه يف 

98
ت�رشيحاته �أي �تهام م�صترت، ب�صاأن �صوؤ�ل عن تعاون بولندي مع �ملحتلني �لنازيني.

ال�صبت، 2019/2/16

“ع�صكرية“،  �أحذية  �أن �الأجهزة �الأمنية �صبطت �صحنة  �أمني يف قطاع غزة،  ك�صف م�صدر   •
مُزودة ب�رش�ئح تعقب �إلكرتونية �رشّية، وذلك يف �أثناء مهمة فح�ص يف معب كرم �أبو �صامل 
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�لتجاري.

قريباً  �لعمل  “�إ�رش�ئيل“  على  يجب  �إنه  �الإ�رش�ئيلية،  �لعدل  وزيرة  �صاكيد،  �أييلت  قالت   •
لل�صيطرة ب�صكل كامل على مناطق ج يف �ل�صفة �لغربية، وتطبيق �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية عليها. 

قانون  تطبيق  مّت  حال  يف  �أنه  �ليوم“،  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  �صاكيد،  و�أو�صحت 

فل�صطيني،  مليون  ن�صف  لنحو  �الإ�رش�ئيلية  �جلن�صية  منح  ف�صيتم  ج  مناطق  �أر��صي  �صّم 

�صكان  كان  �إذ�  ما  حول  �صوؤ�ل  على  ورد�ً  �لكني�صت.  يف  وي�صوّتون  ب�صالم  و�صيعي�صون 

�رشقي �لقد�ص �صيح�صلون على جن�صية كاملة مع حقّ �لت�صويت يف �لكني�صت، قالت �صاكيد 

100
�إن �صكان تلك �ملناطق �ختارو� �حل�صول على �الإقامة فقط.

قال �لوزير �مل�صوؤول عن �ل�صوؤون �خلارجية يف �صلطنة عُمان، يو�صف بن علوي، خالل مقابلة   •
مع قناة دي دبل يو DW �الأملانية: “نحن منذ فرتة نعتب �أن �إ�رش�ئيل دولة من دول �ل�رشق 

�الهتمام“.  من  �صيئاً  �الأمر  هذ�  تعطي  ال  �حلا�رش  �لوقت  يف  �إ�رش�ئيل  كانت  و�إن  �الأو�صط، 

و�أ�صاف �لوزير �لعماين: “لكن �أعتقد �أنها )�إ�رش�ئيل( رمبا تتخوف من �لتبعات �لتي �صوف 

بني  �لتقريب  �رشورة  موؤكد�ً  �الأو�صط“،  �ل�رشق  دول  من  دولة  باأنها  �أقرت  �إذ�  تتحملها 

101
وجهات �لنظر �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية من �أجل �إحالل �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط.

�ل�صابق  و�لرئي�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  رئي�ص  يدلني،  عامو�ص  قال   •
�إنه  تويرت،  على  ح�صابه  عب   ،Aman )�أمان(  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  ل�صعبة 

 Munich لالأمن  ميونيخ  موؤمتر  هام�ص  على  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  �لتقى 

Security Conference، وتبادال معاً ذكريات عملهما باال�صتخبار�ت �لع�صكرية، مرفقاً ذلك 
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�ل�صي�صي  “�أهنئ  �ملوؤمتر. و�أ�صاف يدلني قائالً:  ب�صورة جمعته معه خالل م�صاركتهما يف 

بني  �ال�صرت�تيجية  �لعالقات  تطوير  وعلى  �ملوؤمتر[،  ]خالل  لالإعجاب  �ملثري  خطابه  على 

102
م�رش و�إ�رش�ئيل“.

االأحد، 2019/2/17

�الأحمد، حركة  �لتحرير و�ملركزية حلركة فتح عز�م  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنتني  �تهم ع�صو   •
حما�ص باأنها �أف�صلت حو�ر�ت مو�صكو، وقال �إنه بعد �أن مّت �التفاق بني كل �لف�صائل، ومبو�فقة 

ممثل �جلهاد على �صطب حركة �جلهاد من قائمة �حل�صور، جر�ء �عرت��ص حركة �جلهاد على 

عدة بنود يف �لبيان �خلتامي، منها رف�صها قر�ر �لعودة 194، معتبة �إياه �لتفافاً لالعرت�ف 

بـ“�إ�رش�ئيل“، عالوة على رف�صها �عتبار منظمة �لتحرير �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب 

�لفل�صطيني، و“بعد �التفاق على �صيغة �أخرى للبيان عادت حما�ص لرف�صها، فتوجهنا لعمل 

موؤمتر �صحفي، و�عتذرنا لرو�صيا �لتي تبحث عن ورقة تخدم ق�صيتنا“. و�أعلن �الأحمد عن 

�لفل�صطينية حممود عبا�ص يق�صي بعدم م�صاركة حركة فتح  �ل�صلطة  �أ�صدره رئي�ص  قر�ر 

�أي �جتماع حت�رشه حركة �جلهاد، وذلك ب�صبب عدم �عرت�فها مبنظمة �لتحرير كممثل  يف 

103
�رشعي ووحيد لل�صعب �لفل�صطيني.

ك�صف ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، مو�صى �أبو مرزوق، �أن رو�صيا غ�صبت من   •
عدم �إ�صد�ر �لف�صائل �مل�صاركة يف حو�ر�ت �لعا�صمة مو�صكو بياناً ختامياً، حمملة �مل�صوؤولية 

لع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد. وقال �أبو مرزوق، يف تغريدة على تويرت: 

وفوجئ  �لفل�صطينية،  �ل�صفارة  يف  للطباعة  و�أر�صل  جيد،  بيان  على  “تو�فقت  �لف�صائل  �إن 

تعديل  فتح  “رف�صت  و�أ�صاف:  عليه“.  متفق  غري  تغيري  وفيه  للبيان،  بتوزيع  �جلميع 

)�لبيان( و�أو�صحنا للر�أي �لعام �خللل، وتو�فقنا على عدم �إ�صد�ر بيان يف �ملوؤمتر �ل�صحفي، 

104
وغ�صب �الأ�صدقاء وحّملو� عز�م �مل�صوؤولية“.

م�رشوع  على  )كابينت(،  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  �صادق   •
من  دوالر(،  مليون   138.8 )نحو  �صيكل   502,697,000 خ�صم  لـ“�إ�رش�ئيل“،  يتيح  قانون 

كرو�تب  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حتوله  �ملبلغ  هذ�  �أّن  و�أ�صار  �لفل�صطينية.  �ل�رش�ئب  �أمو�ل 

كحلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  و�أمر  �لفل�صطينيني.  و�ملعتقلني  �ل�صهد�ء  لعائالت 

105
بتنفيذ �لقر�ر ب�صكل فوري.
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�حلي  وتطوير  �إعمار  �إعادة  بـ“�رشكة  ت�صمى  ما  �أن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت   •
 The Company for the Reconstruction and �لقد�ص  يف  �لقدية  �لبلدة  يف  �ليهودي 

Development of the Jewish Quarter in the Old City of Jerusalem“، تنفذ م�صاريع 

��صتيطانية، جرى ر�صد ميز�نية لها تزيد عن 200 مليون �صيكل )نحو 55.2 مليون دوالر(. 

ولفتت �ل�صحيفة �إىل �أنه يجري يف هذه �الأثناء تنفيذ م�صاريع ��صتيطانية، بينها: م�صعد حائط 

106
�ملبكى، وقرية جميلة، ومتحف �حلي �لهوريدياين، وف�صيف�صاء �أور�صليم.

من  �صنو�ت  ثماين  “بعد  �إيبيي:  مايكل  �أمانيا  �صورية  يف  �الأونرو�  وكالة  �صوؤون  مدير  قال   •
�أحد �جلماعات �الأكرث عر�صة للمخاطر يف �صورية  �إن الجئي فل�صطني ما يز�لون  �ل�رش�ع، 

107
ولديهم �حتياجات �إن�صانية هائلة“.

حذّر �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني، يف بيان له، من تد�عيات حتالف دول عربية مع “�لعدو   •
�ملحتل )�إ�رش�ئيل(“، بدعوى مو�جهة �إير�ن، م�صدد�ً على �أن “�مل�صتهدف �حلقيقي هو �لق�صية 

108
�لفل�صطينية“.

زيارة   Mateusz Morawiecki مور�فيت�صكي  ماتيو�ص  �لبولندي  �لوزر�ء  رئي�ص  �ألغى   •
�لتي   ،Visegrád Group في�صغر�د  جمموعة  قمة  حل�صور  مقررة  كانت  لـ“�إ�رش�ئيل“، 

ت�صم �أربع دول هي بولند�، و�ملجر، و�صلوفاكيا، و�لت�صيك؛ و�لتي كانت مقررة �أن ُتعقد يف 

2019/2/19 يف �لقد�ص، وفق �ملتحدثة با�صم �حلكومة �لبولندية لوكالة �ل�صحافة �لفرن�صية. 

بوزير  �لقمة  هذه  يف  “�صتُمثل  بولند�  باأن  هاتفياً  �الإ�رش�ئيلي  نظريه  �لوزر�ء  رئي�ص  و�أبلغ 

�خلارجية“. و�أ�صارت �ملتحدثة �إىل �أن هذ� �لقر�ر مرتبط مبا ن�صب �إىل نتنياهو من ت�رشيحات 

109
حول تعاون �لبولنديني مع �لنازيني يف �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية.

�أكد خو�ن غو�يدو، رئي�ص �جلمعية �لوطنية �لفنزويلية، وزعيم �ملعار�صة، �لذي �أعلن نف�صه   •
رئي�صاً موؤقتاً للبالد، يف حديث لتلفزيون “�لعربي“، عدم نيته �لذهاب نحو تغيري يف �صيا�صة 

110
فنزويال جتاه �لق�صية �لفل�صطينية.

االإثنني، 2019/2/18

�أعادت �رشطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي فتح بو�بات �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، بعد �إغالق ��صتمر   •
الأكرث من �صاعة، و�صهد �عتد�ء من قبل �ل�رشطة على �مل�صلني وموظفي �الأوقاف �الإ�صالمية 

111
يف �لقد�ص، و�عتقال عدد منهم بينهم �ل�صيخ ر�ئد دعنا �أحد خطباء �مل�صجد �الأق�صى.



85

�شباط/ فرباير 2019

�لر�حل  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  م�صت�صاري  �أحد  �رشيف،  �أبو  ب�صام  �لفل�صطيني  �لقيادي  قال   •
يا�رش عرفات، يف حو�ر مع تلفزيون �آي و�ن تي يف A ONE TV، �إن “ذهاب �لفل�صطينيني 

�إىل �أو�صلو كان خطاأ كبري�ً“، وهو مبثابة “�لكمني“ �لذي ن�صبه �الإ�رش�ئيليون لهم. وبح�صب 

�أبو �رشيف، فاإن �أ�صخا�صاً قامو� بتزييف �حلقائق ليا�رش عرفات. وحتدث �أبو �رشيف عن 

112
حادثة ت�صميم يا�رش عرفات، قائالً �إن �ل�صّم د�ّص له يف معجون �الأ�صنان �خلا�ص به.

يف  تو�فقت  �لف�صائل  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •
�إ�صافة  ومتت  فيه،  تالعبت  فتح  حركة  �أن  �إال  �حلو�ر�ت،  بعد  بيان  �إ�صد�ر  على  مو�صكو 

م�صطلحات “�لدولة �لفل�صطينية على �أر��صي �لـ 67، و�لقد�ص �ل�رشقية“. و�صدد �أبو مرزوق، 

�حلو�ر.  الإف�صال  فتح  لدى  مبيتة  نية  هناك  كان  �أنه  على  �الأق�صى  لقناة  ت�رشيحات  خالل 

وقال: “رف�صنا �صفقة �لقرن، و�أكدنا على �أن �لقد�ص �ملوحدة هي عا�صمة فل�صطني“. و�أكد 

�أن حما�ص �صتتفاهم مع �جلانب �مل�رشي، حول �ال�صتمر�ر يف نو�ياهم باحلو�ر حول وحدة 

113
�ل�صعب �لفل�صطيني ودعوة �لف�صائل.

وقّعت وزيرة �القت�صاد �لوطني �لفل�صطيني، عبري عودة، ووزير �لتجارة �لدولية �لبيطاين   •
ليام فوك�ص Liam Fox، �تفاقية �ل�رش�كة �لتجارية و�ل�صيا�صية �ملوؤقتة بني �ل�صلطة �لوطنية 

حال  يف  �ملن�صاأ،  قو�عد  حول  �مل�صرتكة  �الإعالنات  �إىل  �إ�صافة  �ملتحدة،  و�ململكة  �لفل�صطينية 

�التفاقية  “�صت�صمح  عودة:  �لوزيرة  وقالت  �الأوروبي.  �الحتاد  من  �ملتحدة  �ململكة  خروج 

و�لتي  جمركية،  تعرفة  بدون  �لبيطانية  �الأ�صو�ق  �إىل  بالو�صول  �لفل�صطينية  لل�رشكات 

114
بدورها �صتدعم �القت�صاد �لفل�صطيني“.

للرئي�ص حممود  �هلل، تو�صية  لها يف ر�م  �ملركزية حلركة فتح، خالل �جتماع  �للجنة  قدمت   •
�ملقا�صة  �أمو�ل  من  و�الأ�رشى  �ل�صهد�ء  رو�تب  باقتطاع  �الإ�رش�ئيلي  �لقر�ر  برف�ص  عبا�ص، 

�ل�صهد�ء  رو�تب  �أن  موؤكدة  منها،  مبلغ  �أي  خ�صم  حال  يف  ��صتالمها  وعدم  �لفل�صطينية، 

115
و�الأ�رشى لن مت�ص مهما كانت �ل�صغوط �الإ�رش�ئيلية.

دول  �صيا�صة  يف  جوهرياً  تغري�ً  هناك  �إن  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
عربية و�إ�صالمية يف �ملنطقة. و�أ�صاف نتنياهو، بح�صب بيان ملكتبه: “تتمحور �صيا�صة هذه 

�ملتطرفة“.  �الإ�صالمية  وللتيار�ت  الإير�ن  �لت�صدي  م�صاألة  حول  حالياً  ي�صمها(  )مل  �لدول 

�مل�صمار خالل موؤمتر  �لتي مّت حتقيقها يف هذ�  بـ“�الإجناز�ت“  و�أ�صاد نتنياهو مبا و�صفها 

116
و�ر�صو.
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�أعلنت وزيرة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �ل�صابقة ت�صيبي ليفني ��صتقالتها من �حلياة �ل�صيا�صية،   •
النتخابات  �لر�أي  ��صتطالعات  يف  تر�جعاً  )هتنوعا(  �حلركة  حزبها  �صجل  �أن  بعد  وذلك 

�لكني�صت يف 2019/4/9. وقالت ليفني �إن حزبها لن يخو�ص �النتخابات، وذكرت �أنها �صتحل 

117
�حلزب.

كلية  ت�صّم  �الأر�ص،  حتت  ع�صكرية  من�صاأة  �إقامة  خمطط  تنفيذ  �الحتالل  �صلطات  قررت   •
ع�صكرية جلي�ص �الحتالل يف منطقة عني كارم، �صمال غربي �لقد�ص �ملحتلة، وذلك بالقرب 

يعي�صون  �لذين  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  من  �الآالف  بع�رش�ت  �ملكتظة  �ل�صكنية  �الأحياء  من 

كلية  �صت�صمل  �لقاعدة �جلديدة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  و�أ�صافت �صحيفة  �ملناطق.  يف هذه 

�خلطة  �صتقام  بينما  م2،  �ألف   20 م�صاحة  تغطي  �الأر�ص  حتت  �أمنية  ومن�صاأة  للجي�ص، 

�ل�صمالية مل�صتعمرة كريات  �مل�صارف  �ألف م2( على   39( 39 دومناً  �الإجمالية على م�صاحة 

118
مناحيم �الإ�رش�ئيلية.

 Vladimir Putin �أعلن نائب وزير �خلارجية �لرو�صي، ومبعوث �لرئي�ص فالديري بوتني   •
زيارة  تاأجيل   ،Mikhail Bogdanov بوغد�نوف  ميخائيل  و�إفريقيا،  �الأو�صط  �ل�رشق  �إىل 

�إ�صعار  �لرو�صية حتى  �لعا�صمة  �إىل  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  رئي�ص �ملكتب 

119
�آخر.

�لكوجنر�ص  ع�صوة  جانب  �إىل  وقوفه  فيه  �أعلن  بياناً  �الأمريكي  �لفل�صطيني  �ملجل�ص  �أ�صدر   •
�الأمريكي �إلهان عمر، ودعمه لها يف وجه �حلملة �ل�رش�صة �لتي تتعر�ص لها من قبل �للوبي 

�ل�صهيوين يف �لواليات �ملتحدة. وقال �ملجل�ص �إنه يثمن �ن�صمامها �إىل جانب قادة �آخرين من 

�الأقلية �الأفرو�أمريكية يف �لوقوف �إىل جانب �حلّق �لفل�صطيني، وذلك متا�صياً مع تر�ث طويل 

حتّمل  �أمريكية  خارجية  ب�صيا�صة  و�ملطالبة  �لفل�صطينيني،  حلقوق  �ل�صود  �لقادة  دعم  من 

120
“�إ�رش�ئيل“ �مل�صوؤولية عن �نتهاكات حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية.

�أعلن وزير �الأوقاف و�ل�صوؤون و�ملقد�صات �الإ�صالمية �الأردين عبد �لنا�رش �أبو �لب�صل، عن   •
جميع  �أن  �الأردين  �لوزير  وذكر   .18 �إىل  ع�صو�ً   11 من  �لقد�ص  يف  �الأوقاف  جمل�ص  تو�صيع 

�لعلماء �ملعتبين و�ل�صخ�صيات ذ�ت  �لقد�ص، ومن  �أع�صاء جمل�ص �الأوقاف �جلديد هم من 

121
�خلبة يف هذ� �ل�صاأن.
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الثالثاء، 2019/2/19

�صادقت بلدية �الحتالل يف �لقد�ص على خمطط ��صتيطاين ي�صمل م�صاريع �إ�صكانية وجتارية   •
الأهد�ف   

2
م  23,576 بناء  �إىل  �إ�صافة  �ملدينة،  �أرجاء  يف  ��صتيطانية  وحدة   4,416 بناء  عب 

122
 تخ�ص�ص للتجارة.

2
�لت�صغيل و�لعمل، و4,253 م

�لت�صعيد  “�إن  ع�رش�وي:  حنان  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قالت   •
�أخالقي  و�لال  �لقانوين  غري  �أمريكا  العرت�ف  حقيقة  ترجمة  هو  �لقد�ص،  يف  �الإ�رش�ئيلي 

بالقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل، ونقل �صفارتها �إليها، ودعمها �ملطلق حلكومة نتنياهو �ملتطرفة، 

123
�لتي ت�صعى �إىل جّر �ملنطقة �إىل حرب دينية ب�صكل ممنهج ومدرو�ص“.

�أعلن وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطيني مفيد �حل�صاينة، خالل موؤمتر �صحفي،   •
عن �إجناز ما ن�صبته 93% من �إعادة �إعمار �ملنازل �ملدمرة يف �لعدو�ن على قطاع غزة �صيف 

2014، م�صري�ً �إىل �أن �إجمايل �ملبالغ �ملالية �لتي و�صلت لعملية �إعادة �الإعمار مل تتجاوز %38 

من �إجمايل �لتعّهد�ت �لدولية. كما مّت تقدمي �إغاثات عاجلة وبدل �إيجار للمت�رشرين بقيمة 90 

124
مليون دوالر، عد� �إيو�ء 1,200 �أ�رشة يف �لكرفانات.

قال �لقيادي يف حركة �جلهاد خ�رش حبيب: “�إن حركة فتح ال تريد الأي ف�صيل معار�صتها“،   •
مو�صكو.  لقاء�ت  ختام  منذ  حركته  مهاجمة  يف  فتح  قياد�ت  ��صتمر�ر  ��صتهجانه  عن  معب�ً 

و�أو�صح حبيب، يف ت�رشيح لفل�صطني �أون الين، �أن حركة �جلهاد متم�صكة بروؤ�ها �ل�صيا�صية 

125
�لتي عبت عنها بو�صوح يف مو�صكو فيما يتعلق مبلف �مل�صاحلة �أو ملف منظمة �لتحرير.

 Sayeret متكال  �صيريت  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �خلا�صة  �الأركان  هيئة  د�ئرة  قائد  قدم   •
Matkal ��صتقالته، على خلفية عملية �لت�صلل �لفا�صلة لوحدة �إ�رش�ئيلية خا�صة �رشقي قطاع 

غزة يف 2018/11/11. وذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �أنه �أول قائد لـ“�صيريت 

126
متكال“ ي�صتقيل منذ 23 عاماً.

بينت معطيات جديدة لد�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، �أن �لقد�ص حتتل �ملكان �الأول من   •
حيث حجم �لهجرة �ل�صلبية، حيث �أن عدد �ملغادرين للمدينة يزيد عن عدد �ملهاجرين �إليها. 

وتبني �أنه حتى نهاية 2017، كان ميز�ن �لهجرة �صلبياً يف �لقد�ص مبا جمموعه 6,008، �إذ �إنه 

127
�نتقل لل�صكن يف �لقد�ص 11,090 �صخ�صاً، وغادرها 17,098 �صخ�صاً �إىل بلد�ت �أخرى.

219 �صهيد�ً،  �أكدت موؤ�ص�صات تعنى ب�صوؤون �الأ�رشى �أن عدد �صهد�ء �حلركة �الأ�صرية بلغ   •
باإطالق  �لتعذيب، و7  �لعمد، و74 نتيجة  �لقتل  �لطبي، و78 نتيجة  �الإهمال  60 جر�ء  منهم 
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�لنار �صوبهم. وذكرت �ملوؤ�ص�صات يف تقرير �صحفي �أن عدد �الأ�رشى �ملر�صى يف �ل�صجون 

128
بلغ 750 �أ�صري�ً و�أ�صرية.

�أكد �جتماع وزر�ء خارجية ت�صع دول عربية و�أوروبية، يف مبادرة �أطلقها وزير �خلارجية   •
�الإيرلندية  �لعا�صمة  يف  �أعماله  ختام  يف   ،Simon Coveney كوفيني  �صايون  �الإيرلندي 

دبلن، على مركزية �لق�صية �لفل�صطينية ومبد�أ حّل �لدولتني. كما �أكد �لوزر�ء على موقفهم 

�لد�عم حلّل �صامل للق�صية �لفل�صطينية، مع مر�عاة �حلقوق �ل�رشعية وتطلعات “�ل�صعبني“، 

حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �حلرية و�إقامة دولته �مل�صتقلة، وحّق “�إ�رش�ئيل“ باالأمن و�لقبول 

129
يف منطقة �ل�رشق �لو�صط.

قال م�صوؤول �أمريكي، طلب عدم �لك�صف عن هويته، �إن �لقن�صلية �لعامة للواليات �ملتحدة يف   •
�لقد�ص، �لتي تخدم �لفل�صطينيني، �صيتم دجمها يف �ل�صفارة �الأمريكية �جلديدة يف “�إ�رش�ئيل“ 

130
يف �لر�بع �أو �خلام�ص من �آذ�ر/ مار�ص 2019، و�صينتهي عنده و�صع �لقن�صلية �لعامة.

مبخ�ص�صات  عالقة  لها  �لتي  �الأمو�ل  باقتطاع  “�إ�رش�ئيل“  قر�ر  �الأوروبي  �الحتاد  رف�ص   •
�لفل�صطينية، و�أكد �ملتحدث با�صم �الحتاد �صادي  �ل�صهد�ء و�الأ�رشى من عائد�ت �ل�رش�ئب 

�حرت�ماً  وذلك  �لقر�ر،  عن  للرت�جع  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  على  �ل�صغط  مو��صلة  عثمان 

131
لالتفاقيات �ملوقعة بني �جلانبني.

ق�صائية  دعوى  يف  �لنظر  �الأمريكية،  كولومبيا  مقاطعة  د�ئرة  �ال�صتئناف،  حمكمة  �أعادت   •
 Sheldon Adelson �أديل�صون  �صيلدون  �مللياردير  لتحميل  ي�صعون  فل�صطينيون  �أقامها 

�مل�صوؤولية عن جر�ئم حرب  لـ“�إ�رش�ئيل“،  �ملوؤيدين  �آخرين من  30 مدعياً عليهم  و�أكرث من 

مزعومة ودعم �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية. ويف قر�ر �أيده ق�صاة �ملحكمة �لثالثة، قالت �ملحكمة 

�إن قا�صية �حتادية باإحدى �ملحاكم �جلزئية �أخطاأت حينما خل�صت يف �آب/ �أغ�صط�ص 2017 �إىل 

132
�أن جميع مز�عم �ملدعني تثري ت�صاوؤالت �صيا�صية ال يكن �لبت فيها يف �ملحاكم �الأمريكية.

االأربعاء، 2019/2/20

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حكومة  قر�ر  �أن  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد   •
كل  من  و��صح  ل  وَتنَ�صُّ باري�ص،  �تفاق  نع�ص  يف  �الأخري  �مل�صمار  هو  �أمو�لنا،  “قر�صنة 
�تفاق  ولي�ص  بيننا،  �ملوقعة  �التفاقات  كل  ت�صتبيح  �إ�رش�ئيل  �أن  ويعني  �ملوقعة،  �التفاقات 

ن�صتلم  لن  �أننا  ونوؤكد  �لظامل،  �لقر�ر  هذ�  و�إد�نة  “رف�ص  عبا�ص  و�أعلن  فقط“.  باري�ص 

 �الأمو�ل منقو�صة قر�صاً و�حد�ً“. وفيما يتعلق بحو�ر�ت مو�صكو، �صدد عبا�ص على �لتم�صك
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مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ممثالً �رشعياً ووحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني، و“من ال يوؤمن بها 

كما ح�صل يف مو�صكو، من بع�ص �لتنظيمات، فليبق يف �خلارج، ولن نتعامل معه، و�أنا �أقول 

با�صمي وبا�صم �ملنظمة وبا�صم فتح، لن نلتقي مع هوؤالء، �لذين ي�صككون مبنظمة �لتحرير 

133
كممثل �رشعي ووحيد، �أو ال يقبلون بها، �أو يرف�صون هذ� �أو ذ�ك“.

�الإن�صان  حقوق  لد�ئرة  ��صت�صارية  جلنة  ت�صكيل  عن  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �أعلنت   •
و�ملجتمع �ملدين، مكّونة من ممثلني عن موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان و�ملجتمع �ملدين ونقابتي 

غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  فل�صطينية  �عتبارية  و�صخ�صيات  و�ل�صحفيني،  �ملحامني 

134
بهدف تقدمي �مل�صورة للد�ئرة يف كل ما يتعلق بق�صايا حقوق �الإن�صان يف �لوطن و�ل�صتات.

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح وع�صو �لوفد �لفل�صطيني �إىل �صورية توفيق �لطري�وي   •
و�أو�صح  فل�صطينياً.  ف�صيالً   14 بـ  كذلك  و�لتقى  �ل�صوريني،  بامل�صوؤولني  �لتقى  �لوفد  �إن 

�لطري�وي �أن و�صع خميم �لريموك ماأ�صاوي وكارثي، وهناك ركام بحاجة �إىل �أ�صهر طويلة 

�جلانب  �أن  مبيناً  كامل،  ب�صكل  مدمرة  �ملخيم  يف  �لتحتية  �لبنى  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  الإز�لته، 

�ل�صوري يدر�ص �إمكانية �إعادة بناء �لبنى �لتحتية يف �ملخيم، لكن �مل�صاألة حتتاج وقتاً طويالً 

135
الإعماره.

حذّر �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف   •
من �أن “�آفاق �ل�صالم �لد�ئم تتال�صى يوماً بعد �الآخر، فيما يتنامى �لعنف و�لتطرف“، يف ظّل 

��صتمر�ر تنامي �لتحديات �الإن�صانية و�الأمنية و�ل�صيا�صية يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا 

يف ذلك “�لقد�ص �ل�رشقية“. وقال مالدينوف، يف �إحاطته �أمام جمل�ص �الأمن �لدويل عب د�ئرة 

تليفزيونية من �لقد�ص، �إن �جلهود �لر�هنة ترّكز على منع �النهيار �القت�صادي و�الإن�صاين 

�الإ�رش�ئيليون  يعي�ص  �أن  يف  �صئيالً،  كان  و�إن  �الأمل،  على  و�حلفاظ  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف 

�ملجتمع  يف  ومتكاملتني  بهما  معرتف  دولتني  يف  �صالم  يف  جنب  �إىل  جنباً  و�لفل�صطينيون 

136
�الإقليمي و�لدويل.

بار  �آندي    Republican Partyالأمريكي عن �حلزب �جلمهوري� �لكوجنر�ص  تعهد ع�صو�   •
Andy Barr، و�آندي هاري�ص Andy Harris، باأن ال يُقدم �لرئي�ص دونالد تر�مب على طلب 

و�ملعروفة  لـ“�ل�صالم“،  خطته  يف  وذلك  �لغربية،  بال�صفة  �إ�رش�ئيلية  م�صتعمر�ت  �أي  �إخالء 

با�صم “�صفقة �لقرن“. وقال �لنائبان، يف �أثناء حديثهما ملجل�ص م�صتعمرة غو�ص عت�صيون، 

�صمال �خلليل: �إن “�أف�صل طريقة للم�صي قدماً من �أجل �ل�صالم و�الزدهار بالن�صبة لليهود 

137
و�لعرب هو �ملزيد من �لتنمية �ل�صناعية حيث يكن حتقيق �لتكامل ولي�ص �لف�صل“.
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اخلمي�س، 2019/2/21

�ملجل�ص  قر�ر�ت  بتنفيذ  �ملكلفة  �للجنة  �أن  �لعالول  حممود  فتح  حركة  رئي�ص  نائب  �أعلن   •
�ملركزي �لفل�صطيني قررت �تخاذ عدة خطو�ت ملو�جهة قر�ر “�إ�رش�ئيل“ بقر�صنة �الأمو�ل 

�لذهاب  �للجنة قررت كذلك  �أن  و�أكد  �الإ�رش�ئيلية.  �لب�صائع  بينها مقاطعة  �لفل�صطينية، من 

للمحاكم �لدولية ملحا�صبة “�إ�رش�ئيل“ على �رشقة �أمو�ل �ل�رش�ئب، �إ�صافة �إىل �تخاذ قر�ر�ت 

138
تتعلق باإعادة �لنظر يف كل �أ�صكال �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل“ على كافة �الأ�صعدة.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو: �إن “�نتخابات �لكني�صت �ملقبلة �صتكون   •
�صعبة للغاية، �لي�صار يتوحد و�صيحظى بدعم كامل من و�صائل �الإعالم حتى موعد �إجر�ء 

“جلب �لناخبني �إىل  �إىل  �النتخابات“. وطالب نتنياهو م�صوؤويل �لليكود بدفع كو�در �حلزب 

�ل�صناديق و�إقناعهم بعدم �إهد�ر �الأ�صو�ت، ومنعهم من �لت�صويت لالأحز�ب �ملهددة بعدم 

عبور ن�صبة �حل�صم، ودعوتهم للت�صويت لليكود �أوالً“، م�صدد�ً على �أن هناك خطر�ً يتهدد 

139
حكم �ليمني.

�الإ�رش�ئيلي �لكني�صت  يف  �النتخابات  على  �ملتناف�صة  �لقو�ئم  لتقدمي  �لر�صمية  �ملهلة  �نتهت   • 
�لـ 21، حيث �صتجري �النتخابات يف 2019/4/9، وتبني �أن �أربعني قائمة تتناف�ص على خو�ص 

بقائمتني  �النتخابات  �لعربية  �الأحز�ب  وتخو�ص  حزباً.  خم�صني  نحو  ت�صمل  �النتخابات 

منف�صلتني، بعد ف�صل مفاو�صات �إعادة توحيد �لقائمة �مل�صرتكة مبركباتها �الأربعة. وُقدمت 

�لعربية  و�حلركة  �لديوقر�طية  �جلبهة  متحالفتان،  قائمتان  �ملركزية،  �النتخابات  للجنة 

140
للتغيري من جهة، و�لتجمع �لوطني �لديقر�طي و�حلركة �الإ�صالمية من جهة �أخرى.

وت�صتقبل  ��صتقبلت،  �لوز�رة  �أن  �صهيب،  �أكرم  �للبناين  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �أكد   •
من  بف�صلهم  تدبري  �أي  هناك  يكون  �أن  نافياً  �لر�صمية،  �ملد�ر�ص  يف  �لفل�صطينيني  �لتالميذ 

يف  لبنان  يتحملها  �لتي  �ملالية  �الأعباء  من  �لرغم  على  �لر�هن،  �لوقت  يف  �لر�صمية  �ملد�ر�ص 

141
�لظروف �القت�صادية �ل�صعبة.

فر�صت حمكمة ليبية �أحكاماً م�صددة على �أربعة فل�صطينيني يف ق�صية عرفت �إعالمياً با�صم   •
“خلية حما�ص“، حيث ن�صبت لهم �ل�صلوع يف تهريب �صحنات �أ�صلحة �إىل حركة حما�ص عب 
ليبيا و�صيناء. و�صدرت بحقهم �أحكام ترت�وح ما بني 17 و22 عاماً. ووجهت لهم حمكمة يف 

طر�بل�ص ُتهم “ت�صكيل تنظيم �أجنبي �رشي على �الأر��صي �لليبية، وحيازة �ل�صالح، و�لتاآمر 

�لزيارة  “�لردع“ يف طر�بل�ص، ممنوعون من  �ملعتقلون يف �صجن  �لدولة“. ويقبع  �أمن  على 
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منذ �صهرين، ويتعر�صون للتنكيل �ليومي، فيما عّبت عائالت �ملعتقلني عن “خ�صيتها من 

�أن يتم ت�صليمهم �إىل �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية عب طرف ثالث“، منا�صدة كل �جلهات �ملخت�صة 

142
�رشورة �لتحرك لالإفر�ج عنهم.

دعا �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان David Friedman �إىل تعميق رو�بط   •
�الأعمال بني �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني ورجال �الأعمال �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية. وقال 

فريدمان، لرويرتز يف منتدى بالقد�ص لت�صجيع رو�بط �الأعمال بني �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني 

و�لفل�صطينيني �لذي ينعقد على مدى يومني مب�صاركة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، ورجال �أعمال 

دوليني، وعدد قليل من �لفل�صطينيني: “هناك فل�صطينيون كثريون يوّدون زيادة �مل�صاركة 

143
يف م�رشوعات جتارية مع �الإ�رش�ئيليني، ولديهم �حلّق يف �حل�صول على تلك �لفر�صة“.

لـ“معاد�ة  �لت�صدي   Emmanuel Macron ماكرون  �إيانويل  �لفرن�صي  �لرئي�ص  تعهد   •
وقال  �الإنرتنت،  على  �لكر�هية  جر�ئم  ملكافحة  جديد  قانون  �إعد�د  ذلك  يف  مبا  �ل�صامية“، 

كما  بلدنا،  يو�جه  �صنو�ت  “منذ  باري�ص:  يف  �ليهودية  للموؤ�ص�صات  ممثلني  �أمام  ماكرون، 

�ل�صامية،  معاد�ة  لظاهرة  عودة  تقريباً،  �لغربية  �لديوقر�طيات  وكل  �أوروبا  دول  جممل 

وتدهور �لو�صع �أكرث خالل �الأ�صابيع �الأخرية. معاد�ة �ل�صامية تقتل جمدد�ً يف فرن�صا منذ 

�لتحالف  �ل�صامية تبنّاه  “فرن�صا �صتطبّق تعريفاً ملعاد�ة  �أن  �صنو�ت“. و�صدد ماكرون على 

�لدويل لذكرى �ملحرقة“ ي�صمل معاد�ة �ل�صهيونية، م�صري�ً �إىل �أن بالده و�فقت مع �رشكائها 

144
�الأوروبيني على هذ� �لتعريف.

ك�صف �مل�صت�صار �الإعالمي لوكالة �الأونرو� عدنان �أبو ح�صنة لـ“�لقد�ص �لعربي“، عن وجود   •
خماوف كبرية من ظهور �الأزمة �ملالية �خلانقة �لتي تعاين منها منظمته، بعد �نق�صاء �صهر 

للمانحني  جديد  موؤمتر  لعقد  حالياً  جتري  ترتيبات  هناك  �إن  وقال   ،2019 �أبريل  ني�صان/ 

بالتن�صيق مع فرن�صا. و�أكد �أبو ح�صنة �أن �ل�صنة �حلالية بد�أت بعجز مايل قدره 360 مليون 

دوالر، هي �الأمو�ل �لتي �أوقفت �الإد�رة �الأمريكية دفعها ل�صالح �الأونرو� للعام �لثاين على 

145
�لتو�يل.

بياناً،   American Jewish Committee )AJC( �الأمريكية  �ليهودية  �للجنة  �أ�صدرت   •
ُيعّد  �لذي   ،Otzma Yehudit يهوديت  عوت�صما  حزب  دخول  من  خ�صيتها  عن  فيه  �أعربت 

��صتن�صاخاً حلزب �جلبهة �ليهودية �لقومية The Jewish National Front، �لذي �أقيم �صنة 

 Meir Kahane لتي �أ�ص�صها مئري كهانا� ،Kach 2006، و�لذي متتد جذوره �إىل حركة كاخ

يف �صبعينيات �لقرن �ملا�صي، �إىل �لكني�صت و�إىل �الئتالف �حلكومي. ويف 2019/2/22 �أعلنت 
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 American Israel Public Affairs )�أيباك(  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  جلنة 

يف  �أيباك  وقالت  �الأمريكية،  �ليهودية  �للجنة  لبيان  تاأييدها  عن   ،Committee )AIPAC(

يف  باأع�صاء  مبوجبها  نلتقي  ال  �الأمد  طويلة  �صيا�صة  “لدينا  تويرت:  على  لها  على  تغريدة 

146
حركات عن�رشّية ت�صتحّق �لنقد“.

اجلمعة، 2019/2/22

�مل�صجد  من  �ل�رشقية  �جلهة  يف  �لرحمة  باب  وم�صلى  مبنى  باب  فتح  �مل�صلون  ��صتطاع   •
�الأق�صى �ملبارك، �لذي �أغلقه �الحتالل منذ �صنة 2003، و�أدى �ل�صالة يف �مل�صجد �أكرث من 60 

147
�ألف م�صل، بالرغم من كل �إجر�ء�ت �الحتالل �مل�صددة يف �لقد�ص.

فل�صطينياً   41 و�إ�صابة  فل�صطيني،  طفل  ��صت�صهاد  عن  غزة،  قطاع  يف  طبية  م�صادر  �أعلنت   •
بالر�صا�ص �حلي، بينهم ثالثة جروحهم خطرية، و�أ�صيب �لع�رش�ت باالختناق، خالل قمع 

148
قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للم�صري�ت �ل�صلمية �الأ�صبوعية �رشق قطاع غزة. 

ذكر موقع حد�صوت 24 �لعبي، �أن حركة حما�ص �أطلقت �أربعة �صو�ريخ �صوب �لبحر، يف   •
149

�إطار �لتجربة و�لتدريب �لتي تقوم بها �حلركة ب�صكل م�صتمر.

قال ممثل حركة حما�ص يف لبنان، �أحمد عبد �لهادي يف مقابلة مع �الأنا�صول، �إن �لفل�صطينيني   •
توطني  رف�ص  على  تن�ص  �حلريري  �صعد  حكومة  )خطة(  بيان  على  فقرة  �إ�صافة  متنو� 

�لفل�صطينية  �لعالقات  �أن  �إىل  �لهادي  عبد  �أ�صار  كما  �لعودة.  بحّق  و�لتم�صك  �لفل�صطينيني 

�أن تكون  مع �لدولة �للبنانية تقت�رش �ليوم على �الأجهزة �الأمنية �للبنانية فقط، بينما نريد 

خميمات  حول  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  تخفيف  �إىل  �للبنانية  �حلكومة  د�عياً  �صاملة،  �لعالقة 

150
�لالجئني �لفل�صطينيني.

لبولند�، بعدما  �العتذ�ر  كات�ص  �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل  باأعمال وزير �خلارجية  �لقائم  رف�ص   •
وجّه �إىل �لبولنديني �تهامات مبعاد�ة �ليهود يف ق�صية �ملحرقة يف �حلرب �لعاملية �لثانية. وقال 

كات�ص، يف هذه �لت�رشيحات: “�إن �لبولنديني ير�صعون معاد�ة �ليهود مع حليب �أمهاتهم“، 

�لتلفزيون  �لنازيني“. وقال كات�ص، لقناة  �لبولنديني تعاونو� مع  “عدد�ً من  �أن  م�صدد�ً على 

�بن  وب�صفتي  �ملحرقة  عا�صا  و�أبي  �أمي  قلته.  �صيء  �أي  على  نادماً  “ل�صت   :“13“ �خلا�صة 

151
ناجني منها يجب علّي قول �حلقيقة“.
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�آدم  �الإ�رش�ئيلي �جلديد رون  �ل�صفري  �أول �صفارة لها يف رو�ند�، وقال  “�إ�رش�ئيل“  �فتتحت   •
هذ�  “لدى   :Paul Kagame كغامي  بول  �لرو�ندي  �لرئي�ص  مع  �جتماع  بعد   ،Ron Adam
152

�لبلد �لكثري من �أوجه �لت�صابه مع دولة �إ�رش�ئيل، ويوفر �إمكانية كبرية للتعاون �ملتبادل“.

�أعلنت وكالة �الأونرو� تلقيها تبعاً مالياً بقيمة 23 مليون دوالر من �حلكومة �ليابانية؛ لدعم   •
153

�أن�صطتها.

منذ  �حل�صار  وك�رش  �لعودة  م�صري�ت  �صهد�ء  عدد  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �مليز�ن  مركز  �أفاد   •
�نطالقتها يف 2018/3/30، بلغ 267 �صهيد�ً. وبح�صب �ملركز، فاإن 11 �صهيد�ً ما تز�ل �صلطات 

 40 �ل�صهد�ء،  بني  من  �أن  �ملركز  و�أ�صار  �أطفال.  ثالثة  بينهم  بجثامينهم،  حتتفظ  �الحتالل 

�أ�صيب  �إىل �صيدتني و�صحفيني. فيما  باالإ�صافة  �الإعاقة،  طفالً، و3 م�صعفني، و8 من ذوي 

14,673، من بينهم 3,128 طفالً، و653 �صيدة، و171 م�صعفاً، و148 �صحفياً، وذكر �ملركز 

1,433 طفالً، و151  �إ�صابة بالر�صا�ص �حلي، من بينهم   7,750 �أنه من بني �مل�صابني كان 

154
�صيدة.

ال�صبت، 2019/2/23

غرّد ح�صني �ل�صيخ، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ووزير �ل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطينية،   •
على تويرت: “حركة حما�ص ت�صتمر يف جتاوز كل �خلطوط �حلمر�ء، وتذهب بعيد�ً يف ت�صاوقها 

مع �ملتاآمرين، وهذ� �صوف يدفعنا التخاذ قر�ر�ت و�إجر�ء�ت حول م�صتقبل وجود حما�ص 

على �ل�صاحة �لفل�صطينية، وحتديد موقف ُتبنى عليه ��صرت�تيجية جديدة يف �لتعامل معها، 

155
ومع وجودها“.

رئي�ص  برحيل  طالبت  غزة،  مدينة  يف  �ل�رش�يا  �صاحة  يف  تظاهرة  �ل�صعبي“  “�حلر�ك  نظم   •
عدة  يف  تظاهر�ت  فتح  حركة  ن�صطاء  نظم  وباملقابل،  عبا�ص.  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

يف  �صعبنا  �أبناء  “�إن  �صيف:  �أبو  عاطف  �حلركة  با�صم  �ملتحدث  وقال  غزة،  قطاع  يف  مناطق 

لكل  ورف�صاً  للرئي�ص،  تاأييد  ووقفات  تظاهر�ت  يف  خرجو�  جلنوبه  �صماله  من  غزة  قطاع 

156
�لدعو�ت �لتي تت�صاوق مع رغبات و�صيا�صات وخطط دولة �الحتالل وحلفائها“.

االأحد، 2019/2/24

�أي  �أو عن  “�صفقة �لقرن“،  �إن �حلديث عن  قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص،   •
خطة ال ت�صتند �إىل قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، لن يكتب لها �لنجاح، ما د�م ال ينتج عنها دولة 
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كلمته  و�أكد عبا�ص، يف  لها.  �ل�رشقية“ عا�صمة  �صيادة، و“�لقد�ص  فل�صطينية م�صتقلة وذ�ت 

�أن حماوالت  �ل�صيخ �مل�رشية،  �ملنعقدة يف مدينة �رشم  �الأوىل  �الأوروبية  �لعربية  �لقمة  �أمام 

�الإد�رة �الأمريكية و�حلكومة �الإ�رش�ئيلية تطبيع عالقاتها مع �لدول �لعربية و�الإ�صالمية، لن 

جتلب �ل�صالم و�الأمن لـ“�إ�رش�ئيل“، موؤكد�ً �أن تطبيق �ملبادرة �لعربية كما وردت �صنة 2002، 

157
�لطريق �لوحيد لتحقيق �ل�صالم.

�لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية  �لعنا�رش  �إن  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  يف   12 �لقناة  قالت   •
�عتقلت خلية من حركة حما�ص تتكون من �صتة �أفر�د من نابل�ص، خططو� لتنفيذ عمليات �صّد 

�أهد�ف �إ�رش�ئيلية. وزعمت �لقناة �أن �خللية موجهة من حما�ص يف غزة ولبنان، وتلقت دعماً 

158
مقد�ره 50 �ألف دوالر ل�رش�ء �أ�صلحة وت�صنيع �أحزمة نا�صفة.

�رشع جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي باإجر�ء “مناورة ع�صكرية“ ب�صكل مفاجئ، �صملت فح�ص   •
جاهزية قو�ته ل�صيناريوهات قتالية يف قطاع غزة. وقال �ملتحدث با�صم جي�ص �الحتالل �إن 

159
�ملناورة �لع�صكرية ت�صارك فيها قو�ت �مل�صاة، و�ملدرعات، و�ملدفعية، و�صالح �جلو.

ذكرت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“، �أن رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي، �أفيف   •
�ملقبلة.  �حلرب  يف  “�لن�رش“  لتحقيق  و��صحة  خطة  و�صع  �جلي�ص  قيادة  من  طلب  كوخايف 

حتت   2019 مار�ص  �آذ�ر/  خالل  عمل  ور�صة  عقد  قرر  كوخايف  فاإن  �ل�صحيفة،  وبح�صب 

عنو�ن “ور�صة �لن�رش Victory Seminar“، م�صريًة �إىل �أنه مّت ت�صكيل عدة طو�قم ملحاولة 

�أي  �ملقبلة، و�صّد  “�نت�صار“ �جلي�ص يف �حلرب  �إىل مفاهيم و��صحة ب�صاأن طريقة  �لو�صول 

160
ثغر�ت لتحقيق “�لن�رش“.

االإثنني، 2019/2/25

�أعلنت �رش�يا �لقد�ص �جلناح �لع�صكري حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، عن تطوير �صاروخ جديد   •
ودقيق، قالت �إنه “قادر على �لو�صول من قطاع غزة �إىل تل �أبيب، ونتانيا وحتى �إنه يكن �أن 

ي�صل �إىل �أبعد من ذلك“، مهددة بتحويل �ملدن �الإ�رش�ئيلية �إىل “جحيم“ يف �أي مو�جهة مقبلة. 

161
وجاء �إعالن �حلركة يف فيلم بثته قناة تلفزيونية �إير�نية.

عبا�ص،  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  باأن  فتح  قياد�ت  من  �صعبنا  “�إيهام  �إن  حما�ص  حركة  قالت   •
على  ينطلي  ال  وكذب  تدلي�ص  �لقرن،  �صفقة  ملو�جهة  معركة  ويخو�ص  ل�صغوط  يتعر�ص 

“حماولة  �أن ذلك  �لقانوع،  �للطيف  �أحد“. وعدّت حما�ص، على ل�صان �ملتحدث با�صمها عبد 

لتجميل موقفه �ملت�صاوق مع �صفقة �لقرن، وف�صل قطاع غزة عن �ل�صفة“. و�أ�صار �لقانوع 
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قطاع  �صّد  �النف�صالية“  و�إجر�ء�ته  “�لعقابية  عبا�ص  خطو�ت  �أن  �إىل  �صحفي،  ت�رشيح  يف 

162
غزة، و�لعد�ء �ملتو��صل للف�صائل يبهن ويوؤكد ذلك.

قال نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول، �إن حركة حما�ص ت�صطف �إىل جانب “�إ�رش�ئيل“   •
على  �لعالول  و�صدد  عبا�ص.  حممود  �لرئي�ص  ��صتهد�ف  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات 

�أن حما�ص  �إدر�ك  �رشورة  �إىل  م�صري�ً  �لتحرير،  ملنظمة  بديل  هناك  يكون  �أن  يكن  ال   �أنه 

�لـ 15 مليون �لتي مترر لها �صهرياً ال تاأتي دون ثمن، فهي تاأتي بتعليمات �أمريكية لتحقيق 

هدفني؛ �لهدف �الأول �إر�حة “�إ�رش�ئيل“، ويوؤّكد هذ� مطالبة �ملندوب �لذي قدم لهم �الأمو�ل 

بتهدئة �الأو�صاع، �أما �لهدف �لثاين فهو �إيجاد �أزمة لل�صلطة و�لقيادة. وك�صف �لعالول عن 

عرو�ص مالية من عدة دول، بعد قر�صنة تل �أبيب �أمو�ل �ل�صعب �لفل�صطيني، �إال �أن �لقيادة 

رف�صت هذه �لعرو�ص �مل�رشوطة بعد �أن قالت لنا: “�صنعطيكم �أمو�الً، ولكن ب�رشط حتديد 

163
�أ�صماء �مل�صتفيدين من هذه �الأمو�ل ب�صكل م�صبق“.

�أبي�ص   – �أزرق  قائمة  يف  �لر�بع  و�ملر�صح  �الأ�صبق،  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  قال   •
�أ�صكنازي  Kahol Lavan )حتالف ي�ص عتيد و“مناعة الإ�رش�ئيل“(، غابي  )كاحول الفان( 

Gabi Ashkenazi، �إنه يجب و�صع حدود لـ“�إ�رش�ئيل“، مع �لتاأكيد على ��صتمر�ر �صيطرة 

�إىل حتديد �حلدود، وخا�صة  �أن ن�صعى  “يجب  �أ�صكنازي  �الحتالل على غور �الأردن وقال 

“و�صعاً  �عتبه  �لذي  �الأمر  �جلمهور“،  ن�صف  �إال  للجي�ص  فيه  يتجند  ال  �لذي  �لو�صع  يف 

خطري�ً“. وقال “ي�صاألونني كل �لوقت ما �إذ� كنت �إىل جانب دولة و�حدة �أو دولتني، و�أنا �أرّد 

164
د�ئماً: �أنا مع دولة �إ�رش�ئيل“.

ك�صف م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن، يف لقاء خا�ص مع   •
موقع �صكاي نيوز Sky News �لعربية، عن �أبرز مبادئ “خطة �ل�صالم“ �خلا�صة مبنطقة 

�أهمية  �إىل  كو�صرن  و�أ�صار  و�الحرت�م“.  “�حلرية  على  تركز  �أنها  مبيناً  �الأو�صط،  �ل�رشق 

�حلفاظ على �رشية �لكثري من تفا�صيل “خطة �ل�صالم“. وبنّي �مل�صوؤول �الأمريكي �أن �لو�صع 

�لذي يتم �لتفاو�ص ب�صاأنه “مل يتغري كثري�ً“ خالل �ل�صنو�ت �لـ 25 �الأخرية، و�أو�صح: “ما 

حاولنا فعله هو �صياغة حلول تكون و�قعية وعادلة لهذه �لق�صايا يف عام 2019، من �صاأنها 

165
�أن ت�صمح للنا�ص بعي�ص حياة �أف�صل“.

“ت�صكل خطر�ً  “�صفقة �لقرن“ �الأمريكية  ر�أى وزير �لتعليم �الإ�رش�ئيلي، نفتايل بينيت، �أن   •
رئي�صاً وفورياً على �إ�رش�ئيل“ وتهدد وجودها. و�أ�صاف بينيت، يف بيان �صدر عن مكتبه، �أن 

“�صفقة �لقرن“ �صتوؤدي �إىل �إقامة دولة فل�صطينية، وذلك �صيهدد وجود “�إ�رش�ئيل“، بح�صب 
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“�الأمريكيني  �أن  بينيت  وتابع  �الإ�رش�ئيلية.  �أحرنوت  يديعوت  ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع 

بعدها  و�صيتم   ،6 رقم  �لطريق  على  فل�صطينية  دولة  �إقامة  �إىل  �ملقبلة  �حلكومة  �صيدفعون 

166
تق�صيم �لقد�ص بيننا وبني �لفل�صطينيني“.

باإنفاذ قر�ر حمكمة �الحتالل  �أو�مر  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �أ�صدر رئي�ص �حلكومة   •
من  �إغالقه  و�إعادة  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد  �لتابع  �لرحمة،  باب  م�صلى  ب�صاأن  �ل�صادر 

و�ملقد�صات  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  جمل�ص  مع  ت�صويات  دون  حمتوياته،  من  و�إخالئه  جديد 

�لتلفزيون �لر�صمي �الإ�رش�ئيلي  �أورد  �الإ�صالمي يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة، وذلك بح�صب ما 

�ل�صاأن،  هذ�  حول  موقفها  �الأردن  �إىل  نقلت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �إىل  �لقناة  و�أ�صارت  )كان(. 

167
و�أخطرتها بنيتها �إغالق �مل�صلى.

قال خطيب �مل�صجد �الأق�صى �ل�صيخ عكرمة �صبي، �إن �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �الأخرية، بحّق   •
�مل�صجد �الأق�صى، وباب �لرحمة، “غري قانونية“. و�أو�صح �صبي يف حديثه لالأنا�صول، �أن 

�لرحمة  باب  مُ�صلى  �لقد�ص، بخ�صو�ص  �الإ�رش�ئيلية يف  �ل�صلح  يقال عن قر�ر حمكمة  “ما 
و�إغالقه، باطل من �أ�صا�صه، الأنه ال عالقة ملثل هذه �لقر�ر�ت بالوقف �الإ�صالمي يف �لقد�ص“. 

�لبعد  كل  بعيد  لالأردن(  �لتابعة  �لقد�ص  �أوقاف  )د�ئرة  �الإ�صالمي  “�لوقف  �أن  على  و�صدد 

عالقة وال  للم�صلمني،  هو  �لرحمة  باب  “م�صلى  و�أ�صاف:  �الإ�رش�ئيلية“.  �الإجر�ء�ت   عن 

168
لليهود به“.

�أكد �لبيان �خلتامي للقمة �لعربية �الأوروبية �الأوىل على �ملو�قف �مل�صرتكة من “عملية �ل�صالم   •
�الإ�رش�ئيلية يف  �مل�صتعمر�ت  �لقد�ص، وعدم �رشعية  �الأو�صط“، مبا يف ذلك و�صع  �ل�رشق  يف 

حّل  �إىل  بالتو�صل  �ملتو��صل  و�اللتز�م  �لدويل،  للقانون  وفقاً  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

�لدولتني وفقاً لكافة قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، بو�صفه �ل�صبيل �لو�قعي �لوحيد الإنهاء �الحتالل 

�لذي بد�أ �صنة 1967، و�لذي ي�صمل �رشقي �لقد�ص. وجدد �لتاأكيد على �لدور �لذي ال يكن 

�لوفاء  من  لتمكينها  ومالياً  �صيا�صياً  دعمها  و�رشورة  �الأونرو�،  لوكالة  عنه  �ال�صتغناء 

169
بواليتها �الأممية.

و�صل 243 مهاجر�ً يهودياً من �أوكر�نيا �إىل تل �أبيب قادمني بطائرة خا�صة. وبح�صب موقع   •
�الإ�رش�ئيلية“، و�صيتم توزيعهم على  “�ملو�طنة  فاإنه �صيتم منحهم  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة 

170
مدن حيفا ونتانيا وري�صون لت�صيون و�أ�صدود.
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الثالثاء، 2019/2/26

قال ح�صني �ل�صيخ، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ووزير �ل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطينية،   •
�خلا�صة  �ل�رشيبية  �لعو�ئد  �أمو�ل  من  ن�صبة  بخ�صم  قر�رها  نفذت  “�إ�رش�ئيل“  �إن 

بالفل�صطينيني، ما حد� بال�صلطة الإعادة �ملبلغ كامالً. و�تهم �ل�صيخ رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

وعلى  �لفل�صطيني،  �لدم  ح�صاب  على  �القرت�ع  �صناديق  �إىل  “يذهب  باأنه  نتنياهو  بنيامني 

171
ح�صاب لقمة عي�ص �لفل�صطينيني“.

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية �أن زيارة وفد �حلركة �إىل �لقاهرة حققت   •
�أهد�ف  �أن  �الأق�صى،  ف�صائية  عب  لقاء  خالل  �حلية،  و�أو�صح  �ملرجوة.  �لنتائج  من  �لعديد 

وفل�صطني،  م�رش  وبني  وم�رش،  �حلركة  بني  �ال�صرت�تيجية  �لعالقات  حول  كانت  �لزيارة 

وح�صار قطاع غزة، ووحدة �ل�صعب �لفل�صطيني، و�مل�صاحلة �لفل�صطينية و�أهميتها... ويف 

�صاأن �لعالقة مع م�رش، �صدد �حلية على �أن �لعالقة �لثنائية متقدمة و��صرت�تيجية يف �أبعادها 

172
�ملختلفة، �لوطنية و�لقومية.

بد�أت “�صلطة �ل�صكان“، �لتابعة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، حملة لتق�صري مدة �النتظار للح�صول   •
“�صلطة  �لقد�ص �ملحتلة. كما تخطط  “�ملو�طنة �الإ�رش�ئيلية“، ملن يطلب ذلك من �صكان  على 

�ل�صكان“، بح�صب تقرير ن�رشته �صحيفة هاآرت�ص، لتفعيل موقع على �الإنرتنت ال�صتيعاب 

�لطلبات، يف ظّل تقدير�ت ت�صري �إىل �أن تقلي�ص مدة �النتظار ب�صكل ملمو�ص �صوف يوؤدي �إىل 

173
�رتفاع حاد يف عدد �لفل�صطينيني �ملقد�صيني �لذين يطلبون �ملو�طنة.

�أن م�صلى باب �لرحمة  �أكد نائب �ملدير �لعام لالأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص ناجح بكري�ت   •
يف �مل�صجد �الأق�صى ما يز�ل مفتوحاً، و�أن �لعمل جاٍر من �أجل �لرتميم. وقال مدير �مل�صجد 

�الأق�صى عمر �لك�صو�ين للجزيرة نت، �إن جمل�ص �الأوقاف �الإ�صالمية قرر �إعادة فتح م�صلى 

174
باب �لرحمة �أمام �مل�صلني وقر�ره هو �لنافذ يف �مل�صجد �الأق�صى.

�لواليات  �لدولية، مبا فيها  �لقوى  �آل ثاين  �لرحمن  دعا وزير خارجية قطر حممد بن عبد   •
�أجرته  حو�ر  يف  ثاين،  �آل  وقال  للمنطقة“.  مقاربتها  يف  �صموالً  “�أكرث  تكون  �أن  �إىل  �ملتحدة، 

�صحيفة �لغارديان The Guardian �لبيطانية، �إن جاريد كو�صرن �أخبه �أن “خطته لل�صالم 

“قطر غري  �أ�صابيع“، و�أنه رّد عليه باأن  بني �إ�رش�ئيل وفل�صطني �صتكون جاهزة يف غ�صون 

1967، وحّق �لعودة لالجئني �لفل�صطينيني،  �أنه ال يثل حدود عام  مهتمة باملو�صوع طاملا 

175
ف�صالً عن ت�صمية مدينة �لقد�ص عا�صمة فل�صطني“.
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تركيا  لوال  �إنه   ،Mevlüt çavuşoğlu �أوغلو  جاوي�ص  مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزير  قال   •
للدول  �جلبناء  �لقادة  “بع�ص  وجود  ظّل  يف  �صيما  ال  �لقد�ص،  عن  �أحد  د�فع  ملا  و�صعبها، 

�الإ�صالمية يف يومنا“. و�أ�صاف جاوي�ص �أوغلو: “طاملا هناك قادة يهابون �لواليات �ملتحدة 

176
وغريها ويرجتفون �أمامها، فال يكن الأحد �لدفاع عن �لقد�ص“.

االأربعاء، 2019/2/27

قال �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة، رد�ً على ت�رشيحات   •
�أنه ال يوجد  نتنياهو ع�صية زيارته ملو�صكو و�الدعاء  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  رئي�ص �حلكومة 

�رشيك فل�صطيني، و�أنه على ��صتعد�د للقاء �إذ� ما وجد زعيم فل�صطيني، �إن ذلك غري �صحيح 

على �الإطالق. و�أكد �أبو ردينة �أن عبا�ص كان د�ئماً على ��صتعد�د لتلبية طلب بوتني ملثل هذ� 

�للقاء يف �أي وقت، �صو�ء مع رئي�ص �لوزر�ء �حلايل، �أو مع �أي رئي�ص وزر�ء �إ�رش�ئيلي قادم 

177
بعد �النتخابات، من �أجل حتقيق �ل�صالم �لعادل و�لد�ئم.

قال نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، يف بيان له، �إن �الأ�رشى د�خل �صجون �الحتالل، قررو� حّل   •
�لتنظيمات د�خل �صجون �الحتالل، كخطوة �حتجاجية ملو�جهتهم �الإجر�ء�ت �لتنكيلية �لتي 

قيامها  عقب  �ملن�رشم،  �الأ�صبوع  خالل  ت�صاعدت  و�لتي  بحقهم،  �ل�صجون  �إد�رة  تنفذها 

بن�صب �أجهزة ت�صوي�ص يف عدد من �أق�صام �صجن �لنقب �ل�صحر�وي، وتنفيذها لعمليات قمع 

178
و�قتحامات متتالية.

و�صف علي �حلايك، رئي�ص جمعية رجال �الأعمال �لفل�صطينيني )قطاع خا�ص(، قطاع غزة   •
“�ملنكوبة“، من �لنو�حي �القت�صادية و�الجتماعية و�الإن�صانية. وقال  2019 باملنطقة  بد�ية 

و�جتماعية،  �قت�صادية،  كو�رث  حدوث  �إىل  �أدى  بغزة  �خلا�ص  �لقطاع  �نهيار  �إن  �حلايك 

وتعليمية، و�صحية. و�أ�صار �حلايك �إىل �أن خ�صائر �لقطاع �خلا�ص بلغت ما يزيد عن 11 مليار 

�ملحال  و�آالف  �صناعية  من�صاأة   600 نحو  �إغالق  ومّت  �الإ�رش�ئيلي،  بدء �حل�صار  منذ  دوالر 

179
�لتجارية.

عقد جمل�ص �الأوقاف �الإ�صالمي �جتماعاً طارئاً، يف �مل�صجد �الأق�صى، لبحث �آخر �لتطور�ت   •
�رشطة  لدى  �خلا�صة  �لوحدة  من  عنا�رش  �قتحم  بعدما  �لرحمة،  باب  مب�صلى  �ملتعلقة 

�ليوم“  “�إ�رش�ئيل  بد�خله. وقالت �صحيفة  �مل�صلني  �مل�صلى و�رشعو� يف ت�صوير  �الحتالل 

�الأق�صى.  �مل�صجد  �أزمة  لتهدئة  �لتدخل  ب�صاأن  �أبيب  تل  ر�صالة  رف�صت  �الأردنية  �ململكة  �إن 
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من  ر�صالة  نقل  مّت  �إنه  �لعبية  لل�صحيفة  �الأردنية  �خلارجية  وز�رة  يف  رفيع  م�صدر  وقال 

وقالت  �الأحد�ث،  لت�صعيد  منعاً  �لرحمة  باب  ق�صية  ب�صاأن  موؤخر�ً  �الأردن  �إىل  “�إ�رش�ئيل“ 
�الأوقاف �إنها “لن تن�صاع �إىل قر�ر �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية باإغالق باب �لرحمة، نحن هنا ولن 

180
نذهب �إىل �أي مكان“.

�إعمار قطاع غزة، �تفاقاً مع وكالة �الأونرو�، لتنفيذ م�رشوع  وقّعت �للجنة �لقطرية الإعادة   •
10 �آالف من �خلريجني  “موؤقتة“ لنحو  “�لنقد مقابل �لعمل“، �لقا�صي بتوفري فر�ص عمل 
�جلدد و�لعّمال، و�لعاطلني عن �لعمل. وقالت �للجنة، يف بيان لها: “مّت توقيع �تفاقية تفاهم 

على �آليات تنفيذ �مل�رشوع، و�لذي �صيبد�أ يف �صهر مار�ص/ �آذ�ر“ 2019. وين�ص �التفاق على 

�أن “تقّدم �للجنة �لقطرية مبلغ 13 مليون دوالر �أمريكي ل�صالح وكالة �الأونرو�، للبدء بتنفيذ 

181
م�صاريع �لبنامج“.

“�إ�رش�ئيل  �لقرن“ ل�صحيفة  “�صفقة  �ملخ�ص�ص ب�صياغة  �لفريق  �أكدت م�صادر مقربة من   •
25 مليار دوالر يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة  �أن �خلطة تن�ص على ��صتثمار نحو  �ليوم“ 

حتويل �صيتم  “�ل�صفقة“،  �صياق  يف  �أنه  �مل�صادر  و�أو�صحت  �لزمن.  من  عقد  مدى   على 

40 مليار دوالر �إ�صافياً �إىل م�رش و�الأردن ولبنان، �إذ� و�فقت هذه �لدول على �مل�صاركة يف 

�ملبادرة. و�أ�صارت �إىل �أنه �صيتم جباية هذه �ملبالغ من دول خليجية، باالإ�صافة �إىل �إ�صهام من 

182
�لواليات �ملتحدة )مل يتم حتديده(.

اخلمي�س، 2019/2/28

�أفرجت �ل�صلطات �مل�رشية عن �ل�صبان �الأربعة �لذين �ختطفهم مُ�صلحون من رفح �مل�رشية   •
�إ�صماعيل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  وعبّ   .2015/8/19 يف  �صفرهم  خالل 

هنية، يف بيان �صحفي، عن �صكره �لعميق للقيادة �مل�رشية على قر�رها، “�لذي يظهر عمق 

�لعالقة بني �ل�صعبني �ل�صقيقني“. كما �أعلن عن جناح �جلهود يف �إطالق �رش�ح �أربعة مو�طنني 

183
�آخرين من �لقطاع.

�إيانويل  �لفرن�صي  نظريه  �إىل  ر�صالة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أر�صل   •
�ملنظم  �القت�صادي  باري�ص  بروتوكول  يف  �لنظر  �إعادة  على  بالعمل  فيها  يطالبه  ماكرون 

لنقل �أمو�ل �ل�رش�ئب و�جلمارك بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل“، ب�صبب “�النتهاكات 

�لفل�صطينية ح�صني  و�خلروقات �الإ�رش�ئيلية للبوتوكول“، بح�صب وزير �ل�صوؤون �ملدنية 

184
�ل�صيخ.
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�لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  جر�ر،  خالدة  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أفرجت   •
�لفل�صطيني، و�لقيادية باجلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، بعد ع�رشين �صهر�ً من �العتقال 

185
�الإد�ري.

�أعلنت جلنة �الأمم �ملتحدة �مل�صتقلة للتحقيق يف �النتهاكات �ملرتكبة يف �الأر��صي �لفل�صطينية   •
بـ“م�صرية  �لتي تعرف  �لتقرير على �ملظاهر�ت يف قطاع غزة،  ��صتنتاجاتها. ويركز  �ملحتلة 

 Santiago كانتون  �صانتياغو  �للجنة،  رئي�ص  وقال  �حل�صار“.  وك�رش  �لكبى  �لعودة 

Canton، �إن “�للجنة ترى �أن هناك �أ�صباباً معقولة تدعو �إىل �العتقاد باأن �جلنود �الإ�رش�ئيليني 

�رتكبو� �نتهاكات للقانون �لدويل �الإن�صاين و�لقانون �لدويل حلقوق �الإن�صان خالل مظاهر�ت 

م�صرية �لعودة �لكبى. ومن �ملمكن �أن ت�صكل بع�ص هذه �النتهاكات جر�ئم حرب، �أو جر�ئم 

186
�صّد �الإن�صانية، وعلى �إ�رش�ئيل �أن تبا�رش �لتحقيق فيها على �لفور“.

 Jeremy كوربن  جريمي   ،Labour Party )UK( �لبيطاين  �لعمال  حزب  زعيم  قال   •
Corbyn، �إن على �ململكة �ملتحدة �إد�نة عمليات �لقتل �لتي تقوم بها “�إ�رش�ئيل“، و�أن جتمد 

�أ�صدرت  �ملتحدة  “�الأمم  �أن  �إىل  و�أ�صار كوربن، عب ح�صابه على تويرت،  لها.  �الأ�صلحة  بيع 

و�مل�صعفون  �الأطفال  فيهم  مبن  غزة،  يف  للمتظاهرين  �إ�رش�ئيل  قتل  �أن  فيه  �أكدت  بياناً، 
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و�ل�صحفيون، قد ي�صكل جر�ئم حرب، �أو جر�ئم �صّد �الإن�صانية“.
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اجلمعة، 2019/3/1

نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيليّة،  �حلكومة  رئي�ص  �أن  �الإ�رش�ئيليّة  معاريف  �صحيفة  ذكرت   •
ح�صل، خالل لقائه �لرئي�ص �لرو�صي، فالديري بوتني، يف مو�صكو، �الأربعاء 2019/2/28، 

�إىل جي�ص  �أ�ص 300  على ثالثة �صمانات تتعلّق ب�صورية، هي: عدم نقل منظومة �صو�ريخ 

“�لتي  �لقو�ت �الأجنبية  �إ�رش�ئيلي الإخر�ج  �لنظام �ل�صوري، و�إن�صاء طاقم �صيا�صي رو�صي 

يف  �إ�رش�ئيلية  عمل  حرية  ��صتمر�ر  �إىل  باالإ�صافة  �الأهلية“،  �حلرب  قبل  �صورية  �إىل  دخلت 

1
�صورية.

و�صف �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، تقرير جمل�ص حقوق   •
�الإن�صان لدى �الأمم �ملتحدة The United Nations Human Rights Council ب�صاأن �رتكاب 

باأنه  غزة،  قطاع  حدود  على  �لعودة“  “م�صرية  خالل  �الإن�صانية  �صدّ  جر�ئم  “�إ�رش�ئيل“ 
“متحيز“ �صّد “�إ�رش�ئيل“. و�تهم غرينبالت، يف تغريدة له على تويرت، �ملجل�ص بتخ�صي�ص 
على  غرينبالت  و�صدد  “�إ�رش�ئيل“.  �صّد  جل�صة  كل  يف  �أعماله  جدول  على  د�ئم  ب�صكل  بند 

�أن حركة حما�ص تت�رشف بتهور و��صتخفاف باحلياة �لب�رشية من خالل حتري�صها على 

2
�لتظاهر�ت، �لتي و�صفها باأنها “غري �صلمية، وغري مدنية“.

ال�صبت، 2019/3/2

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �أفيجدور ليبمان، �إنه ال مفر من حرب ر�بعة و�أخرية   •
ن�صاط  خالل  ليبمان،  و�أ�صاف  هناك.  �لفل�صطينيني  لدى  قوة  �أي  لك�رش  غزة،  قطاع  على 

ثقايف يف تل �أبيب، قائالً: “هناك فر�صة لت�صوية د�ئمة يف غزة، لكن يجب �أن نك�رش �إر�دتهم 

3
و�إيانهم و�أملهم باأن يرموننا يف �لبحر يوماً ما“.

�صلطات  �أن  �ال�صتيطان  ومقاومة  �الأر�ص  عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  �أ�صدره  تقرير  ذكر   •
�مل�صتوطنني  �حتياطي من م�صاكن  ملخزون  ��صتيطانياً  �أعّدت خمططاً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

مبعدل  جديدة،  ��صتيطانية  وحدة  �ألف   125 باإقامة   ،2040 �صنة  حتى  �ملحتلة  �لقد�ص  يف 

يكفي  �الحتياطي  �ل�صكنّي  �ملخزون  �إن  تقرير  وقال  �صنوياً.  ��صتيطانية  وحدة   2,500

جيلو، م�صتعمرة  يف  جديدة  ��صتيطانية  وحدة   9,945 �إقامة  ويت�صمن  قادمة،   لفرتة 
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و1,200 وحدة ��صتيطانية يف م�صتعمرة رمات �صلومو. ونّوه �لتقرير �إىل �أن ما ي�صمى �رشكة 

حماية �لطبيعة �الإ�رش�ئيلية ك�صفت �لنقاب عن �أن 62 خمططاً ��صتيطانياً، �صمن هذ� �مل�رشوع 

220 خمططاً  �لتوطني، بينما ينتظر  �لبناء، و�صتة منها يف مرحلة  �ال�صتيطاين �ل�صخم، قيد 

270 خمططاً طور �لتجهيز. كما تنفذ �صلطات  �لرت�خي�ص �لالزمة لبدء �لتنفيذ، فيما يجتاز 

600 دومن �أكرث من   �الحتالل خمططاً خطري�ً لل�صيطرة على منطقة �الأغو�ر، بعد م�صادرة 

4
( من �الأر��صي �لفل�صطينية فيها، وطرد �أ�صحابها، وفق �لتقرير.

2
)600 �ألف م

�عتمدت منظمة �لتعاون �الإ�صالمي قر�ر�ً باإن�صاء �صندوق وقفي ل�صمان �لتمويل �مل�صتد�م   •
 الأن�صطة وكالة �الأونرو�، ودعم �لالجئني �لفل�صطينيني. وقال �الأمني �لعام للمنظمة يو�صف

�لفل�صطينيني  �لالجئني  دعم  هدفه  مالياً  وعاًء  “يثل  �ل�صندوق  �إن  �لعثيمني  �أحمد  بن 

�لدول  من  �الأمو�ل  جمع  بهدف  �ل�صعودية(  )مقره  للتنمية  �الإ�صالمي  �لبنك  مظلة  حتت 

و�ملوؤ�ص�صات“. و�أو�صح �لعثيمني �أن هذ� �لقر�ر �تخذته �ملنظمة خالل �جتماع جمل�ص وزر�ء 

�لعا�صمة  ��صت�صافته  و�لذي   ،46 �لـ  دورته  خالل  �ملنظمة  يف  �الأع�صاء  للدول  �خلارجية 

5
�الإمار�تية �أبو ظبي على مدى يومي 1 و2019/3/2.

االأحد، 2019/3/3

ت�صجع  �حلالية  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  على  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �صدّد   •
“�إ�رش�ئيل“ على �لت�رشف كدولة فوق �لقانون، و�أنها �أثبتت �نحيازها وعدم �أهليتها لرعاية 
�ملفاو�صات، بعد �أن �عرتفت بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، ونقلت �صفارتها �إليها، و�صمحت 

لـ“�إ�رش�ئيل“ مبو��صلة ن�صاطاتها �ال�صتيطانية، وقطعت �ملعونات عن وكالة �الأونرو�، وهو 

وتهدف  �لدولية،  �ل�رشعية  �إىل  ت�صتند  ال  �لتي  �لقرن“،  “�صفقة  نرف�ص  جعلنا  �لذي  �الأمر 

6
لت�صفية ق�صيتنا.

�الإد�رة  ترّوجه  ما  �إن  عريقات،  �صائب  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال   •
�الأمريكية حول “�صفقة �لقرن“ و�صياغة “حلول و�قعية وعادلة حلياة �أف�صل“، وما ت�صيعه 

من �أن �ل�صفقة تهدف �إىل �إيجاد مفاهيم “�حلرية، وحرية �لفر�ص و�لعبادة و�لكر�مة“، لهو 

ت�صليل �صيا�صي متعمد، حيث �إن �لهدف من هذه �خلطة تكري�ص �ال�صتعباد، وت�رشيع �لرو�ية 

�لتور�تية �ليهودية ملدينة �لقد�ص و�الأماكن �ملقد�صة فيها، وخ�صو�صاً �مل�صجد �الأق�صى، حتت 

7
ذريعة حرية �لعبادة وغريها. 
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�أ�صدرت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص، قر�ر�ً باإبعاد كل من رئي�ص جمل�ص �أوقاف �لقد�ص،   •
�أربعني يوماً،  �لقد�ص نا�رش قو�ص ملدة  �الأ�صري يف  نادي  �لعظيم �صلهب، ومدير  �ل�صيخ عبد 

8
و�ل�صيخ ناجح بكري�ت ملدة �أربعة �صهور، عن �مل�صجد �الأق�صى.

�لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية،  �ل�صفة  على  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  جمموع  بلغ   •
من  عدد  و�عتقال  و�إ�صابة  قتل  �صملت   ،2019 فب�ير  �صباط/  �صهر  خالل  �نتهاكاً،   2,535

مناطق  و�قتحام  مد�همة،  وعمليات  م�صتوطنني،  �عتد�ء�ت  �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطينيني، 

تقرير،  و�أورد  مقد�صات.  و�نتهاك  �ملمتلكات،  من  �لعديد  وم�صادرة  �صفر،  ومنع  ومنازل، 

�أن من بني �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، تنفيذ  �لد�ئرة �الإعالمية حلركة حما�ص بال�صفة،  �أعدته 

366 حاجز�ً  و�إقامة  190 منزالً،  �ل�صفة كافة، ومد�همة  ملدن  �قتحاماً   573 قو�ت �الحتالل 

ثابتاً وموؤقتاً، وهدم 14 منزالً و56 من�صاأة، وتنفيذ 113 عملية �إطالق نار، و30 �عتد�ًء على 

9
دور �لعبادة و�ملقد�صات، فيما كان عدد �ملمتلكات �مل�صادرة 24.

�نطلقت �أول رحلة عمرة من قطاع غزة �إىل �الأر��صي �ملقدّ�صة يف �ل�صعودية، بعد �أربع �صنو�ت   •
10

متو��صلة من �لتوقف ب�صبب �إغالق معب رفح �لبي �حلدودي.

قال �لناطق �لر�صمي با�صم وكالة �الأونرو� �صامي م�صع�صع، �إن �أفغان�صتان تبعت مبليون   •
11

دوالر مليز�نية �لوكالة. 

 Emmanuel نح�صون  عمانوئيل  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �لناطق  رحّب   •
Nahshon بقر�ر والية تك�صا�ص �الأمريكية جتميد عقود ��صتثمارية مع �رشكة �إير بي �أن بي، 

12
ب�صبب وقف �إعالناتها لبيع �ل�صقق �ل�صكنية يف �مل�صتعمر�ت بال�صفة �لغربية.

�إن قر�ر دمج قن�صليتها �لعامة ل�صوؤون �لفل�صطينيني مع  قالت وز�رة �خلارجية �الأمريكية   •
�لقد�ص  ب�صاأن  �ملتحدة  �لواليات  �لقد�ص ال يعني تغري�ً يف �صيا�صة  �صفارتها �جلديدة مبدينة 

�أن �لواليات �ملتحدة تو��صل عدم �عتماد �أي  �أو قطاع غزة، م�صددة على  �أو �ل�صفة �لغربية 

موقف من ق�صايا �لو�صع �لنهائي، مبا يف ذلك م�صاألة �حلدود. وقالت �لوز�رة، يف بيان لها، �إن 

عملية دمج �لقن�صلية مع �ل�صفارة �الأمريكية بالقد�ص يف بعثة ديبلوما�صية و�حدة، �صتجري 

�لديبلوما�صي  للن�صاط  كاملة  ��صتمر�رية  ثمة  هناك  �صيكون  و�إنه   ،2019/3/4 �الإثنني  يوم 

�صتو��صل  �أنها  موؤكدة  وبعدها،  �لدمج  عملية  �أثناء  يف  �الأمريكية  �لقن�صلية  و�خلدمات 

�الأمريكية �ل�صفارة  توؤديها  كانت  �لتي  و�لقن�صلية  �لديبلوما�صية  �ملهام  كافة   ممار�صة 

13
يف �لقد�ص.
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االإثنني، 2019/3/4

��صت�صهد فل�صطينيان �ثنان و�أ�صيب ثالث فجر�ً، بعد دع�ص �ثنني من جنود �الحتالل، �أحدهما   •
14

�صابط، يف قرية كفر نعمة �لو�قعة غرب ر�م �هلل.

�الأمريكية  �الإد�رة  قيام  �إن  لها،  بيان  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  قالت   •
 ،1844 �صنة  �فتتحت  �لتي  �لقد�ص،  يف  �الأمريكية  �لقن�صلية  باإغالق  �خلا�ص  قر�رها  بتنفيذ 

�الإد�رة  �إليها  و�صلت  �لتي  �ل�صفاقة  مدى  عن  يعّب  �إمنا   ،2019/3/4 �الإثنني  يوم  من  �بتد�ء 

حلقوق  وتنكر  ب�صياغتها،  �أ�صهمت  �لتي  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �رشب  يف  �الأمريكية 

�الحتالل  باإنهاء  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحّق  �لدولية  و�لقو�نني  وللمو�ثيق  �لتاريخية  �صعبنا 

15
�الإ�رش�ئيلي.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن عالقة �حلركة بالدولة �مل�رشية   •
جتاوزت �لنقا�ص، ودخلت يف عمق ��صرت�تيجي، دون �أي عو�ئق، �أو �رشوط، �أو �أثمان تدفعها. 

م�صار�ت:  �أربعة  ت�صمنت  �لطويلة  م�رش  زيارة  �أن  �الإعالميني،  مع  لقاء  خالل  هنية،  و�أكد 

ومتتني  قيادتها،  و�جتماعات  حلما�ص  �لد�خلي  و�مل�صار  �مل�رشيني،  �مل�صوؤولني  مع  �للقاء�ت 

�خلارج.  يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  مع  باللقاء  �لوطني  و�مل�صار  �مل�رشي،  �ل�صعب  مع  �لعالقة 

و�حلو�ر  �ال�صرت�تيجيات  يف  �لبحث  ف�صاء  يف  دخلت  م�رش  مع  �لعالقة  باأن  هنية  و�رّشح 

و��صتح�صار  تو�صيع  عب  و�ليوميات،  �لتفا�صيل  يف  �لنقا�ص  وجتاوزت  �ال�صرت�تيجي، 

16
�مل�صاحات �لو��صعة و�مل�صرتكة.

ذكرت هاآرت�ص �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي حذّر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية من �حتمال حدوث ت�صعيد   •
�لعامة  �النتخابات  خلفية  على  �حلكومة  تتخذها  قر�ر�ت  ب�صبب  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �أمني 

و�أ�صار   .1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �ل�صيء  �القت�صادي  �لو�صع  وب�صبب  للكني�صت، 

�جلي�ص يف �صياق �لقر�ر�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي من �صاأنها �أن تقود �إىل ت�صعيد، �إىل قر�ر خ�صم 

ن�صف مليار �صيكل )نحو 137.5 مليون دوالر( من عائد�ت �ل�رش�ئب لل�صلطة �لفل�صطينية، 

بزعم دفعها رو�تب �الأ�رشى و�أ�رش �ل�صهد�ء. ونقلت �ل�صحيفة عن م�صادر يف �أجهزة �الأمن، 

�أن “�لقيادة �حلالية ]�ل�صلطة �لفل�صطينية[ �صعيفة، ومتتنع عن �لقيام بخطو�ت ملمو�صة �صّد 

�إ�رش�ئيل“، وهذ� �الأمر �أدى �إىل “�أزمة ثقة“ مع �صكان �ل�صفة. و�أ�صاف �أن هذه �الأزمة يكن 

�أن توؤدي �إىل �نقالب يف �ل�صلطة، وكذلك �إىل �ندالع �أعمال عنف بني �لفل�صطينيني يف �ل�صفة. 

�لو�صع يف  �الإ�رش�ئيلي فاإن  �الأمن  �مل�صوؤولني يف جهاز  لتقدير�ت  �إنه وفقاً  �ل�صحيفة  وقالت 
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بني  بالت�صعيد  كبري  �حتمال  وجود  �إىل  م�صرية  كبري،  ب�صكل  لال�صتعال  قابل  غزة،  قطاع 

17
“�إ�رش�ئيل“ وحما�ص.

�أعلن قادة قائمة كاحول الفان �النتخابية �الإ�رش�ئيلية �أن حكومة بقيادتهم لن تن�صحب من   •
مرتفعات �جلوالن �ل�صوري �ملحتل. كما جاء يف برنامج �لقائمة �ل�صيا�صي �أنه لن يكون فّك 

�رتباط �أحادي �جلانب من �ل�صفة، ولن يكون �ن�صحاب من �أربع مناطق ��صرت�تيجية: كتل 

�ال�صتيطان، وغور �الأردن، و�لقد�ص ومرتفعات �جلوالن. ويدعو �لبنامج، �إىل عقد موؤمتر 

18
�إقليمي يعمل على �النف�صال عن �لفل�صطينيني.

قالت د�ئرة �لعالقات �لدولية يف منظمة �لتحرير، يف تقرير �صهري، �إن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •
قتل 8 فل�صطينيني، و�أ�صاب 761 �آخرين، خالل �صباط/ فب�ير 2019، و�عتقل ما يزيد عن 

19
517 فل�صطينياً.

�أفاد مركز معلومات و�دي حلوة بالقد�ص، باأن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أ�صدرت، خالل   •
�صباط/ فب�ير 2019، 133 قر�ر �إبعاد عن “�مل�صجد �الأق�صى، �أو �لقد�ص �لقدية“. و�أ�صاف 

�أوقاف �لقد�ص، و9 �آخرين  �أعلى هيئة دينية، ونائب مدير  �أن قر�ر�ت �الإبعاد �صملت  �ملركز 

من موظفي د�ئرة �الأوقاف معظمهم من �حلر��ص، حيث �عتقلت والحقت �رشطة �الحتالل 

229 مقد�صياً، منهم  �أنه ر�صد �عتقال  �حلر��ص �لذين قامو� بفتح باب �لرحمة. وبنّي �ملركز 

نحو 170 �عتقلو� خالل �لفرتة �لو�قعة ما بني 18-28 �صباط/ فب�ير، عقب �العت�صامات يف 

20
باب �لرحمة. 

�صدّد �لبيان �خلتامي ملوؤمتر �الحتاد �لبملاين �لعربي �لـ 29، يف عمّان، على رف�ص خمططات   •
ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية وفق حلول جمتز�أة، و�رشورة �تخاذ تد�بري للحيلولة دونها، 

�مل�صاحلة  �صبل  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  مع  تبحث  عربية  برملانية  جلنة  ت�صكيل  تبني  و�أعلن 

و�إنهاء كل �خلالفات، وتوحيد �ملو�قف ملو�جهة �الحتالل. و�أكد روؤ�صاء �لبملانات �لعربية، 

لدولة  �الأبدية  �لعا�صمة  “�لقد�ص  �صعار  حتت  يومني  مدى  على  ُعقد  �لذي  �ملوؤمتر  ختام  يف 

حّق  عن  �لتنازل  وعدم  خدماتها  لتقدمي  �الأونرو�،  وكالة  دعم  مو��صلة  �أهمية  فل�صطني“، 

�لعودة و�لتعوي�ص �صمن ملفات “�حلّل �لنهائي“. و�أكد �لبيان قر�ر�ت �لقمم �لعربية بوقف 

جميع �أ�صكال �لتقارب و�لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“. وقالت م�صادر نيابية �أردنية �إن خالفاً وقع 

و�ل�صعودية،  و�الإمار�ت  م�رش  طلب  بعد  �خلتامي،  �لبيان  �إقر�ر  قبيل  �خلتامية  �جلل�صة  يف 

21
باإ�صقاط بند مناه�صة �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“، من �لبيان �خلتامي.
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علّقت دول عدة، من �صمنها تركيا، مو��صلة �مل�صاركة يف برنامج “من�صق �الأمن �الأمريكي“،   •
�نطالقاً من �لقن�صلية �الأمريكية �لعامة يف �لقد�ص �ملحتلة، بعد دجمها بال�صفارة �الأمريكية. 

وقالت م�صادر ديبلوما�صية، رف�صت �لك�صف عن ��صمها، لوكالة �الأنا�صول، �إن تركيا وكند� 

وبريطانيا، �أبلغت �لواليات �ملتحدة �أنه لن يكون باإمكانها �لعمل يف �لبنامج بعد عملية �لدمج. 

وذكرت �مل�صادر �أن �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان وعد بـ“�لعمل على 

حلّ هذه �الإ�صكالية“. وي�صمل �لبنامج، تدريب قو�ت �الأمن �لوطني �لفل�صطينية، وم�صاعدة 

22
وز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية، يف عملية �لتخطيط �ال�صرت�تيجي لبناء �لقدر�ت.

الثالثاء، 2019/3/5

�لقادر،  عبد  حامت  �لقد�ص،  يف  �الإ�صالمية  و�ملقد�صات  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  جمل�ص  ع�صو  �أكد   •
�لقد�ص  �الإ�صالمية يف  �الأوقاف  �لطارئة ملجل�ص  �جلل�صة  �نتهاء  لل�صحفيني عقب  يف ت�رشيح 

“�ملجل�ص لن يرد على حماكم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ب�صاأن م�صلى باب �لرحمة،  �ملحتلة، �أن 

23
و�صيبقى �مل�صلى مفتوحاً �أمام �مل�صلني“.

�لطر�ونة  عاطف  �الأردين،  �لنو�ب  جمل�ص  ورئي�ص  �لعربي،  �لبملاين  �الحتاد  رئي�ص  �أعلن   •
�أنه �صيرت�أ�ص جلنة برملانية عربية، ت�صعى لتحقيق م�صاحلة فل�صطينية - فل�صطينية، و�أن 

�للجنة ت�صمّ يف ع�صويتها �لبملانَني �لفل�صطيني و�لكويتي، موؤكد�ً �أن ترتيب �لبيت �لد�خلي 

24
�لفل�صطيني �أ�صا�ص وقوة للموقف �لعربي، للوقوف مبو�جهة �ملحتل �الإ�رش�ئيلي.

قال م�صاركون يف لقاء دويل، نظمته “�حلملة �لدولية للعودة �إىل فل�صطني“ بالتز�من يف كل من   •
�لعا�صمة �للبنانية )بريوت( وقطاع غزة، حتت عنو�ن: “م�صلمون وم�صيحيون يف مو�جهة 

�لتطبيع“: �إن “�لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين )�إ�رش�ئيل( بكل �أ�صكاله“ يثل “خيانة تتماهى 

25
مع �الإجر�م �ل�صهيوين“، ودعو� �إىل دعم �ل�صعب �لفل�صطيني “مادياً ومعنوياً“.

قال وزير �خلارجية �لرتكي مولود جاوي�ص �أوغلو، �إن تركيا يف طليعة �ملد�فعني عن �لقد�ص.   •
وقال جاوي�ص �أوغلو، يف كلمة �ألقاها �أمام جتمع جماهريي عقب زيارة قام بها ل�صوق �صعبية 

معنا  تقف  �لتي  �ل�صقيقة  �الإ�صالمية  �لبلد�ن  عن  �أحتدث  “ال  �لبالد:  �رشقي  �أغري  والية  يف 

�ملتحدة، متار�ص  �لواليات  “بلد�ناً عربية تخ�صى من  �أن  �إىل  �لقد�ص“، م�صري�ً  �لدفاع عن  يف 

�ل�صغوط على �الأردن وفل�صطني“. وقال “ما هو �خلري �لذي �صياأتي من هوؤالء �لذين ين�صون 

26
�لقد�ص وباقي �لق�صايا �ملقد�صة؟“.
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�لقد�ص  �إىل �رشقي  �أّي من مقر�تها  نقل  بعدم  �الأع�صاء  �لدول  �لتز�م  �الأوروبي  �أكد �الحتاد   •
�ملحتلة، رد�ً على �خلطوة �الأمريكية �الأخرية بدمج قن�صليتها مع �صفارتها يف �لقد�ص. وقال 

�إن �الحتاد متم�صك مبوقف  �صادي عثمان، يف ت�رشيح،  �الأوروبي  با�صم �الحتاد  �ملتحدث 

27
�لدول �الأوروبية �لذي يوؤكد �أن �رشقي �لقد�ص �أر�ص حمتلة، وموقفه لن يتغري.

فولك ريت�صارد  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق  �ملتحدة  �الأمم  من�صق  قال   • 
Richard Falk، �إن �لفل�صطينيني �صحية للتمييز و�الأعمال �الإجر�مية حتت �صيا�صة �الحتالل 

�الأبرتهايد  �صيا�صة  عن  �حلديث  يكننا  فل�صطني  “يف  قائالً:  فولك  و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيلي. 

�لفل�صطينيني معزولون ويتعر�صون ل�صيا�صة تع�صفية  �ل�صكان  �لعن�رشي“، الأن  “�لف�صل 
28

د�خل بلدهم �الأ�صلي“.

�لوكالة ميز�نية  دعمت  �ليابان  �أن  م�صع�صع  �صامي  �الأونرو�  لوكالة  �لر�صمي  �لناطق  �أعلن   • 
29

بـ 7 ماليني دوالر �إ�صافية، ل�صالح �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية ولبنان.

�أمر  �لوزر�ء بنيامني نتنياهو باإ�صد�ر  �لتعليم �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت رئي�ص  طالب وزير   •
�ل�صابق  �لدفاع  ووزير  نتنياهو  متهماً  �لقد�ص،  �رشقي  �لبدوية  �الأحمر  �خلان  قرية  باإخالء 

�لتاأجيل  باأن  لهما  بالرغم من حتذيره  �صابقاً،  �لهدم  تاأجيل عملية  بدعم  ليبمان  �أفيجدور 

30
�صي�صّعب من �ملهمة الحقاً.

االأربعاء، 2019/3/6

 Michelle با�صيليت  مي�صيل  �الإن�صان  حلقوق  �ل�صامية  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صة  قالت   •
دورته  يف  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  �إىل   2018 �صنة  خالل  مكتبها  عمل  تقرير  يف   ،Bachelet

�الأربعني، �إن �حل�صار �الإ�رش�ئيلي لقطاع غزة �أدى �إىل تدهور �قت�صادي، حيث يعاين �أكرث 

�أكرث  50% من �صكان �لقطاع من �لبطالة، وترتفع هذه �لن�صبة بني �ل�صباب؛ كما يعتمد  من 

من 70% من �ل�صكان على �مل�صاعد�ت �الإن�صانية. و�أ�صافت: “يكن �لقول �إن �ملنتج �لرئي�صي 

�إىل  با�صيليت  �أ�صارت  �لكبى،  �لعودة  م�صري�ت  �إىل  وباالإ�صارة  �لياأ�ص“.  هو  غزة  القت�صاد 

“قوبلت  �ملظاهر�ت  �أن  ذكرت  حيث  �الإن�صان،  حقوق  ملجل�ص  �لتابعة  �لتحقيق  جلنة  نتائج 

بالقوة �ملميتة وغري �ملتنا�صبة من قبل قو�ت �الأمن �الإ�رش�ئيلية، مما �أدى �إىل �رتفاع ح�صيلة 

من  الأّي  “�إ�رش�ئيل“  معاجلة  لعدم  �أملها  خيبة  عن  با�صيليت  و�أعربت  و�جلرحى“.  �لقتلى 

تاأثري  �إىل  با�صيليت  �أ�صارت  �لغربية،  �ل�صفة  �أثريت. ويف  �لتي  للغاية  �لق�صايا �خلطرية  هذه 

�ل�صلبي  �لتاأثري  ذلك  يف  مبا  للفل�صطينيني،  �ليومية  �حلياة  جو�نب  جميع  على  �مل�صتعمر�ت 
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�أن  و�أكدت  �ل�صحية.  و�لرعاية  و�لتعليم  �لعمل  �إىل  و�لو�صول  �حلركة  حرية  على  �لكبري 

31
“فر�ص �صائقة �قت�صادية على �لفل�صطينيني ال يجعل �الإ�رش�ئيليني �أكرث �أمناً“.

و�عتبارها  �لف�صائية  �الأق�صى  قناة  حظر  نتنياهو،  بنيامني  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  �أعلن   •
جهاز  تو�صيات  على  و�فق  نتنياهو  باأن  عبية،  �إعالم  و�صائل  و�أفادت  “�إرهابية“.  منظمة 

بحظر  �لدفاع  وز�رة  يف  لالإرهاب“  �القت�صادية  �ملكافحة  و“هيئة  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك 

حما�ص  حركة  ��صتغالل  تّدعي  لل�صاباك  معلومات  �إىل  ي�صتند  �لقر�ر  �أن  �إىل  م�صرية  �لقناة، 

�لبّث خالل  �رشية  رموز  ��صتخد�م  خالل  من  �صفوفها،  يف  ن�صطاء  جتنيد  لغايات   للقناة 

32
�لتلفزيوين.

�صادقت جلنة �النتخابات �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، على طلب �صطب قائمة جتمع حزبي �لتجمع   •
�إىل  باالإ�صافة   ،United Arab List �ملوحدة  �لعربية  و�لقائمة  )بلد(  �لديقر�طي  �لوطني 

�صطب تر�صّح عوفر ك�صيف Ofer Kseif يف قائمة �جلبهة �لديوقر�طية لل�صالم و�مل�صاو�ة. 

وباملقابل، �صادقت �للجنة على دخول حزب عوت�صما يهوديت، ورئي�صه ميخائيل بن �آري 

مندلبليت  �أفيحاي  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  �أن  من  �لرغم  على   ،Michael Ben-Ari

وب�صبب  �لعنيفة“،  �لعن�رشية  “�صيا�صته  ب�صبب  �صطبه  �إىل  دعا   ،Avichai Mandelblit
33

“�الأدلة �ملقلقة ب�صاأنه“.

حكمت حمكمة �أمن �لدولة �الأردنية، بال�صجن ع�رشة �أعو�م مع �الأ�صغال �ل�صاقة على �أردنيني   •
خططا لتنفيذ هجوم �صدّ جنود �إ�رش�ئيليني على �حلدود بني �الأردن و�ل�صفة �لغربية �ملحتلة، 

بعد قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب نقل �ل�صفارة �الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، 

34
وب�صبب “�النتهاكات“ �لتي يتعر�ص لها �لفل�صطينيون من قبل �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

�صدر  قر�ر  �صّد  حما�ص  حركة  من  مقدماً  طعناً  �الأوروبي،  لالحتاد  تابعة  حمكمة  رف�صت   •
نظر�ً  �إنه  �ملحكمة:  �الإرهابية. وذكرت  للمنظمات  باإدر�جها على الئحة �الحتاد   2015 �صنة 

“لي�صت دولة وال حكومة دولة، فلن ت�صتطيع حما�ص �ال�صتفادة من مبد�أ عدم  الأن �حلركة 

على  منه  جانب  يف  �عتمد  �لقائمة  على  �حلركة  �إدر�ج  قر�ر  فاإن  للمحكمة،  ووفقاً  �لتدخل“. 

طلب من وزير �لد�خلية �لبيطاين، وعلى قر�ر �صادر عن وزير �خلارجية �الأمريكي يعود 

35
لت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1997، و�صفا فيهما حما�ص باأنها منظمة �إرهابية �أجنبية.

قال �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو� بيري كرينبول، يف كلمته خالل �أعمال جمل�ص جامعة �لدول   •
�لعربية على م�صتوى وزر�ء �خلارجية يف دورته �لعادية بالقاهرة، �إن “�الأونرو� مل تو�جه 

من قبل مثل هذ� �خلطر �لذي و�جهته يف 2018، بعد قطع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية دعمها 
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هذه  تخّطينا  دعمكم  “بف�صل  �لعرب:  �لوزر�ء  خماطباً  كرينبول،  و�أ�صاف  للوكالة“.  �ملايل 

�مل�صكلة �خلطرية“، مو�صحاً �أن �الأونرو� خف�صت نفقاتها بقيمة 92 مليون دوالر �أمريكي يف 

�صنة 2018، �إ�صافة �إىل تخفي�ص تايل بقيمة 60 مليون دوالر �أمريكي �أخرى، لتعوي�ص �ملبلغ 

36
�لذي خف�صته �لواليات �ملتحدة.

اخلمي�س، 2019/3/7

�أن حركته جاهزة فور�ً النتخابات  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية  �أكد ع�صو �ملكتب   •
�حلالة  “للخروج من  �لقد�ص؛  فيها  �لغربية، مبا  و�ل�صفة  ت�رشيعية ورئا�صية يف قطاع غزة 

�لوطنية �لر�هنة“. وبنيّ �حلية �أن رئي�ص �للجنة حنا نا�رش عر�ص على حركته موقف رئي�ص 

حما�ص  موقف  موؤكد�ً  ت�رشيعية،  �نتخابات  الإجر�ء  �لتوجه  وهو  عبا�ص؛  حممود  �ل�صلطة 

37
�الإيجابي من �النتخابات عموماً.

ليل  د�رت  مو�جهات  خالل  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  قو�ت  بنري�ن  فل�صطيني  فتى  ��صتُ�صهد   •
38

�الأربعاء - �خلمي�ص على حدود قطاع غزة، بح�صب ما �أعلنت وز�رة �ل�صحة يف غزة.

�صمال كوبر  قرية  يف  �لبغوثي  عا�صم  �الأ�صري  منزل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  هدمت   • 
39

ر�م �هلل.

عدد  بزيادة  ي�صمح  �الأردن  مع  �تفاق  توقيع  عن  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   •
�لعمال �الأردنيني يف مدينة �إيالت. وبح�صب بيان �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، كما نقلته يديعوت 

�أحرونوت، فاإنه وفق �التفاق �صيتم زيادة عدد �لعمال �إىل 500 عامل، وبذلك �صي�صبح �لعدد 

40
�الإجمايل للعمال �الأردنيني �مل�صموح لهم بالعمل يف �إيالت 2,000 عامل.

ك�صف موقع �أك�صيو�ص Axios �الأمريكي عن �جتماع عقده �لبيت �الأبي�ص مع جمموعة من   •
قادة “�الإجنيليني �لتب�صرييني �مل�صيحيني“ حول م�صري �لقد�ص يف “خطة �ل�صالم“ �الأمريكية 

�ملعروفة بـ“�صفقة �لقرن“، ولطماأنتهم باأن �خلطة لن ت�صاوم على ق�صية �لقد�ص، وعلى �أنها، 

ب�صّقيها �لغربي و�ل�رشقي، مدينة موحدة و“عا�صمة �أبدية الإ�رش�ئيل“. وك�صف �ملوقع �أن من 

 Jentezen و�لق�ص جنت�صن فر�نكلني ،John Hagee بني �حلا�رشين كان �لق�ص جون هاجي

 ،Joel Rosenberg روزنبغ  وجويل   ،Paula White و�يت  باوال  و�لق�ص   ،Franklin

�الإجنيليني  �لزعماء  من  �لعديد  �إن  الأك�صيو�ص،  �الجتماع  ح�رش  م�صدر  وقال  و�آخرين. 

 �أعربو� عن قلقهم ب�صاأن “خطة �ل�صالم“، “خا�صة ب�صاأن �إمكانية منح �لفل�صطينيني عا�صمة
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لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  �أن  �مل�صدر  و�أ�صاف  �ل�رشقية“.  �لقد�ص  من  �أجز�ء  يف 

�ل�صالم جاي�صون غرينبالت �أخب �ملجموعة باأن “خطة �ل�صالم“ �صتكون عادلة، ويكن �أن 

41
تفيد كال �جلانبني، لكن كليهما �صيتعنّي عليهما تقدمي تنازالت.

�أظهرت نتائج ��صتطالع للر�أي �أجرته موؤ�ص�صة جالوب Gallup، �أن معدل �لدعم �الأمريكي   •
�صنو�ت.  ع�رش  خالل  م�صتوياته  �أدنى  �إىل  �نخف�ص  بالفل�صطينيني،  مقارنة  لـ“�إ�رش�ئيل“ 

64% يف  �أن كانت ن�صبتهم  �أكرث، بعد  “�إ�رش�ئيل“  �مل�صتطلعني يوؤيدون  59% من  �أن  و�أظهر 

�صنة 2018، مقابل 21% قالو� �إنهم يوؤيدون �لفل�صطينيني �أكرث، بعد �أن كانت 19% يف 2018، 

و20% قالو� �إنهم يدعمون �لطرفني ب�صكل مت�صاٍو. كما يظهر �ال�صتطالع فجوة كبرية يف دعم 

76% من �جلمهوريني  �أعلن  �لواليات �ملتحدة؛ فقد  �أكب حزبني يف  “�إ�رش�ئيل“ بني موؤيدي 
و�صلت  و�لتي  �ل�صابقة،  �ل�صنو�ت  يف  عليه  كانت  مما  �أقل  ن�صبة  وهي  “�إ�رش�ئيل“،  تاأييدهم 

 Democratic إىل �أعلى ن�صبة يف 2018، حيث بلغت 87%. ويف جانب �حلزب �لديوقر�طي�

42
Party، قال 43% فقط �إنهم يوؤيدون “�إ�رش�ئيل“ �أكرث، بعد �أن كانت 49% يف 2018.

�الإ�صالم  من  و�خلوف  �ل�صامية“  “معاد�ة  يدين  تدبري�ً  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  مرّر   •
و�لعن�رشية، وغريها من �أ�صكال �لتع�صب و�لكر�هية؛ ومّت مترير �الإجر�ء ب�صهولة �إذ �صوت 

43
407 نو�ب مع �لقر�ر، مقابل 23 �صوتاً معار�صاً من �جلمهوريني.

اجلمعة، 2019/3/8

لفتح،  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  حل�ص،  �أحمد  مركبة  جتاه  �لنار،  جمهولون  م�صلحون  �أطلق   •
�لوطني و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  و�أعلن  مر�فقيه.  من  �أي  �أو  �إ�صابته   دون 

بقطاع غزة �إياد �لبزم، فتح حتقيق ملعرفة مالب�صات �حلادث، �لذي وقع يف �ملحافظة �لو�صطى 

�لتحرير، يف  �لتنفيذية ملنظمة  �لقطاع. ومن جهتها، حمّلت كل من حركة فتح، و�للجنة  من 

“ر�صالة من  �الغتيال  �إن حماولة  فتح  �مل�صوؤولية. وقالت  بيانني منف�صلني، حركة حما�ص، 

و�إجناز  �النق�صام  الإنهاء  �لهادفة  �مل�رشية  �جلهود  �غتيال  �إىل  ور�ئها  من  تهدف  حما�ص 

44
�لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية“.

��صتنكرت حركة حما�ص، حادثة تعرُّ�ص �صيارة �لقيادي يف حركة فتح �أحمد حل�ص، الإطالق   •
نار و�صط قطاع غزة. ودعت �حلركة يف بيان لها، وز�رة �لد�خلية �إىل �لبحث و�لتحري لك�صف 

مالب�صات هذه �جلرية، و�ل�رشب بيد من حديد على كل من يريد ن�رش �لفو�صى، �أو خلط 

45
�الأور�ق و�لوقيعة بني �أبناء �صعبنا �لفل�صطيني.
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قال �لرئي�ص �الأمريكي، دونالد تر�مب �إن “�لديوقر�طيني حتّولو� �إىل حزب معاٍد الإ�رش�ئيل   •
وحزب معاد لليهود“، و��صفاً تبني جمل�ص �لنو�ب �الأمريكي ن�صاً يدين خطاب “�لكر�هية“ 

46
باأنه “معيب“.

قال مندوب �لكويت لدى �الأمم �ملتحدة، من�صور �لعتيبي �إن جل�صة �مل�صاور�ت �ملغلقة ملجل�ص   •
�الأمن �لدويل، ملناق�صة قر�ر “�إ�رش�ئيل“ خ�صم جزء من عائد�ت �ل�رش�ئب �لفل�صطينية، “مل 

ت�صفر عن �صيء ب�صبب عدم وجود �إجماع بني ممثلي �أع�صاء �ملجل�ص )15 دولة(“. و�تهمت 

�لواليات �ملتحدة �لفل�صطينيني باختالق �أزمة برف�صهم �أول مبالغ �صهرية يتّم حتويلها من 

الأ�رش  �ملالية  لالإعانة  خم�ص�صاً  جزء�ً  ��صتقطعت  الأنها   ،2019 يف  “�إ�رش�ئيل“  من  �ل�رش�ئب 

�الأ�رشى �لفل�صطينيني. ونقل ديبلوما�صيون عن �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم 

للقيام  “يوّفر حو�فز  �لن�صطاء  �لفل�صطينيون الأ�رش  ما يدفعه  �إن  جاي�صون غرينبالت قوله 

�أع�صاء جمل�ص �الأمن  �إن غرينبالت دعا  �أعمال �الإرهاب“. وقال �لديبلوما�صيون  مبزيد من 

�الآخرين �إىل �الن�صمام �إىل �لواليات �ملتحدة يف حثّها �ل�صلطة �لفل�صطينية على وقف دفع هذه 

47
�الأمو�ل.

و��صنطن  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  فريدمان،  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  قال   •
�ملمكن  باأنه من  �لرئي�ص دونالد تر�مب ترى  �إد�رة  �إن   ،Washington Examiner �إكز�ميرن 

دون  �صيطبّق  ذلك  �أن  طاملا  �حلركة،  وحرية  �لذ�تي،  �حلكم  من  مزيد�ً  �لفل�صطينيني  �إعطاء 

�مل�صاومة على ق�صايا �الأمن �الإ�رش�ئيلية، وتخلي �لفل�صطينيني عن �لت�صبث بفكرة �أنه يكن 

“�قتطاع �لقد�ص“ من جديد، بعد �أن �أعلن تر�مب �عرت�ف �إد�رته بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ 
�أن نرى �حلكم  “نوّد  2018/5/14. وقال فريدمان:  �إليها يف  �ل�صفارة  2017/12/6، ونقل  يف 

�الإ�رش�ئيلي الأي خطر.  �الأمن  ُيعرِّ�ص  �أنه ال  �لفل�صطيني يتح�صن ب�صكل كبري، طاملا  �لذ�تي 

كيف و�أين يكن �أن حتدد �ملناطق )�ل�صفة �لغربية( من �أجل �حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني، هذ� 

48
يكن �لتفاو�ص“.

�لعالقات  Cyril Ramaphosa، �حلفاظ على  �إفريقيا �صرييل ر�مافوز�  �أعلن رئي�ص جنوب   •
�لفل�صطينيني.  على  هجماتها  ب�صبب  “�إ�رش�ئيل“،  مع  منخف�ص  م�صتوى  عند  �لديبلوما�صية 

“�إ�رش�ئيل“ جتاه �لفل�صطينيني، وعدم  �إىل �صيا�صات  و�أ�صار ر�مافوز�، يف كلمة له بالبملان، 

�نخر�ط حكومة بنيامني نتنياهو يف �ملفاو�صات للتو�صل �إىل حّل �لدولتني. وقال ر�مافوز�: 

�لعي�ص ب�صالم  �إ�رش�ئيل يف  �ملفتوح لدولة فل�صطني، مع دفاعنا عن حّق دولة  “ُنظهر دعمنا 
49

و�أمان مع جري�نها“.
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ال�صبت، 2019/3/9

متكّنت �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف قطاع غزة من �عتقال �ثنني من �مل�صاركني يف �إطالق   •
و�صبط   ،2019/3/8 �جلمعة  يوم  حل�ص،  �أحمد  فتح  حركة  يف  �لقيادي  �صيارة  على  �لنار 

�ل�صيارة �مل�صتخدمة يف �حلادث، يف حني تو��صل �لعمل العتقال �ثنني �آخرين. وقال م�صدر 

�أمني، ف�ّصل عدم �لك�صف عن هويته، لالأنا�صول، �إن �أربعة �أ�صخا�ص ينتمون حلركة فتح، 

50
ممن ُقطعت رو�تبهم موؤخر�ً، تورطو� يف �العتد�ء على �صيارة حل�ص.

قال فريق �لر�صد و�لتوثيق يف جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، �إنه بعد 7 �أعو�م   •
�لفل�صطينيني  �لالجئني  من  �صحية   3,920 توثيق  ��صتطاع  �صورية،  يف  �لد�ئرة  �حلرب  من 

�ل�صوريني ق�صو� يف �أماكن خمتلفة يف �صورية، بينهم 478 الجئة. و�صهد خميم �لريموك �أكب 

263 �صحية.  بـ  1,422 �صحية، يليه خميم درعا  معدالت �صقوط لل�صحايا، فقد متّ توثيق 

من �أكرث  م�صري  على  تتكتم  تز�ل  ما  �ل�صورية  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  �إىل  �الإ�صارة   وجتدر 

51
1,733 معتقل فل�صطيني يف �صجونها.

االأحد، 2019/3/10

عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لناطق  قال   •
وت�صّمن   .18 �لـ  �حلكومة  بت�صكيل  ��صتية  حممد  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  كلّف 

ودعم  �لفل�صطينية،  �لقيادة  قر�ر�ت  بـ“م�صاندة  �ملقبلة  �حلكومة  تكليف  �لتكليف  مر�صوم 

�لتكليف  �ل�رشعية“. ون�ّص كتاب  �إىل ح�صن  و�إعادة غزة  �لوطنية،  �لوحدة  ��صتعادة  جهود 

الإجر�ء  �ملمكنة،  وبال�رشعة  كافة،  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  “التخاذ  �ملقبلة  �حلكومة  دعوة  على 

�النتخابات �لت�رشيعية، وتر�صيخ �لديوقر�طية و�لتعددية �ل�صيا�صية“. كما ن�ّص �أي�صاً على 

“�لتز�م �حلكومة �ملقبلة بتوفري �لدعم �ملادي و�ملعنوي �ملمكن ل�صحايا �الحتالل، و�أ�رشهم، 
من �صهد�ء و�أ�رشى وجرحى، تقدير�ً و�حرت�ماً لعطائهم �لوطني“. ومن جانبه، قَبِلَ ��صتية، 

�لفل�صطينية، و�لكفاء�ت  �لتحرير  “مع ف�صائل منظمة  �إنه �صيبد�أ م�صاور�ته  �لتكليف، وقال 

�لو�صع  �لتي يعي�صها  �الأزمة  �أنه يدرك متاماً  �إىل  �لوطنية، لت�صكيل هذه �حلكومة“؛ م�صري�ً 

�لفل�صطينية،  �لوحدة  ��صتعادة  حكومته  مهمة  �أن  على  ��صتية  و�صدد  �لعام.  �لفل�صطيني 

52
و“�إنهاء �النق�صام، ون�صتعيد غزة لل�رشعية �لوطنية“، و�لتخفيف من معاناة �ملو�طنني.

جديدة  حكومة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ت�صكيل  �أن  حما�ص  حركة  �أكدت   •
وحتقيق  �مل�صاحلة  ��صتحقاقات  من  وهروب  و�إق�صاء،  تفرد  �صلوك  وطني  تو�فق  دون 
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و�صفة  ذلك  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  برهوم،  فوزي  �حلركة  با�صم  �لناطق  وقال  �لوحدة. 

عملية لف�صل �ل�صفة �لغربية عن قطاع غزة وتر�صيخ �النق�صام. و�أكد برهوم �أن حما�ص ال 

تعرتف بهذه �حلكومة �النف�صالية كونها خارج �لتو�فق �لوطني، الفتاً �لنظر �إىل �أن �ملدخل 

عامة  �نتخابات  و�إجر�ء  وحدة،  حكومة  بت�صكيل  هو  �لفل�صطيني  �لو�صع  لت�صحيح  �الأمثل 

53
�صاملة، “رئا�صية وت�رشيعية وجمل�ص وطني“.

�لفل�صطينية حممود عبا�ص لع�صو  �ل�صلطة  �الإ�صالمي تكليف رئي�ص  رف�صت حركة �جلهاد   •
�لقيادي  وقال  برئا�صته.  جديدة  حكومة  ت�صكيل  ��صتية  حممد  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة 

يف �حلركة خ�رش حبيب: “ال بّد �أن يكون هناك رف�ص من �لكل �لفل�صطيني خلطوة ت�صكيل 

54
�حلكومة، فهذه خطوة �نفر�دية جت�صّد حالة �ال�صتبد�د �لتي يكر�صها حممود عبا�ص“.

�صددت حركة �الأحر�ر على �أن تكليف حممد ��صتية لت�صكيل حكومة فل�صطينية، هو ��صتمر�ر   •
و�أ�صافت  و�لتو�فق.  �الإجماع  على  و�نقالب  و�لتمثيل،  �لقر�ر  و�ختطاف  �لتفرد،  ل�صيا�صة 

�حلركة، يف ت�رشيح لها، �أن ت�صكيل حكومة جديدة هو ��صتمر�ر لتعزيز �النق�صام، ولن تعدو 

عن كونها حكومة حممود عبا�ص وحركة فتح، لتمرير �صيا�صاتهم، وحتقيق �النف�صال بني 

55
�ل�صفة وغزة، تنفيذ�ً لـ“�صفقة �لقرن“.

 Meretz ��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف ر�م �هلل، وفد حزب مريت�ص   •
عبا�ص:  وقال   .Tamar Zandberg زندبرغ  متار  �حلزب  زعيمة  برئا�صة  �الإ�رش�ئيلي، 

 ،1988 عام  منذ  �تخذناه  �ملوقف  وهذ�  �آخر،  خيار  �أي  لنا  ولي�ص  �ل�صالم  �إىل  د�ئماً  “ن�صعى 
1967، و�حلو�ر على  وال نز�ل ملتزمني به حتى �الآن، ومطلبنا حلّ �لدولتني ح�صب حدود 

�لق�صايا �ملعلقة، ونحن مند �أيدينا �إىل �أي حكومة ]�إ�رش�ئيلية[ توؤمن بذلك، وهذ� هو موقفنا 

56
ولن نرت�جع عنه“.

�إ�رش�ئيل لي�صت دولة قومية  “دولة  �إن  �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو:  قال رئي�ص �حلكومة   •
نتنياهو  وكان  �أخرى“.  دول  يف  قومي  متثيل  يوجد  �الأخرى  ولالأقليات  مو�طنيها،  جلميع 

يعقّب بذلك على كالم للممثلة و�ملذيعة �الإ�رش�ئيلية، روتيم �صيال Rotem Sela، يف ح�صابها 

وكتب  �ل�صيا�صية.  �لعرب  �ملو�طنني  حقوق  عن  فيه  حتدثت   ،Instagram �ن�صتجر�م  على 

مو�طنيها.  جميع  دولة  لي�صت  �إ�رش�ئيل  هام:  ت�صحيح  ثمة  روتيم،  “�لعزيزة  نتنياهو: 

ومبوجب قانون �أ�صا�ص �لقومية �لذي مررناه، �إ�رش�ئيل هي �لدولة �لقومية لل�صعب �ليهودي، 

57
وله فقط“.
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ك�صفت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابعة �لنقاب عن قر�ر جديد جلي�ص �الحتالل، يلزم كافة جنود   •
�الأقل،  على  و�حدة  ملرة  �ملقد�صة،  �لدينية  و�الأماكن  �لب�ق  حائط  زيارة  �الإجبارية،  �خلدمة 

58
قبل �إنهاء خدمتهم �الإلز�مية باجلي�ص.

وحد�ت  الإر�صال  خّططت  �لق�صام  كتائب  �إن  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لتعليم  وزير  قال   •
�أبيب،  تل  “�إ�رش�ئيل“، وحتى �صو�حي  �إىل مدن جنوبي  Commandos بحري  كوماندوز 

�إبان �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة �صيف 2014. و�أ�صاف بينيت، يف معر�ص مهاجمته 

حما�ص “�أنفاق  �أن  جانت�ص،  بني  �لوقت  ذلك  يف  �الأركان  هيئة  ورئي�ص  �لكابينت،   �أع�صاء 

30 كانت قادرة على �إخر�ج �ملئات من عنا�رش حما�ص عب در�جات نارية ملهاجمة مدن  �لـ 

“لوال �لعملية �صّد �الأنفاق يف حينها ال�صتيقظ �الإ�رش�ئيليون على  �أنه  �إىل  �جلنوب“. و�أ�صار 

عمليات فظيعة يف نتيف هع�رش�ه، و�أ�صدود، وع�صقالن، و�أي�صاً مدينة ري�صون لت�صيون يف 

59
�صو�حي تل �أبيب“.

للحزب  �لوطنية  للجنة  �ملتبعني  من  جمموعة  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�ص  �أخب   •
98%، لو ر�ّصح نف�صه ملن�صب رئي�ص وزر�ء  بن�صبة  �صاحقاً  �أنه �صيحقق فوز�ً  �جلمهوري، 

“�إ�رش�ئيل“. وتفاخر تر�مب، وفقاً ملوقع �أك�صيو�ص، مبا قامت به �إد�رته لـ“�إ�رش�ئيل“، م�صري�ً 
�إىل قر�ر نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص �ملحتلة، ولفت �أنظار �حل�صور ب�صبب �صحكاته 

�إن  تر�مب  وقال  لـ“�إ�رش�ئيل“.  قدمه  �لذي  �لدعم  حجم  على  �ل�صوء  ي�صلط  وهو  �مل�صتمرة 

حول  �لد�ئر  �جلدل  على  تعليقه  �أثناء  يف  وذلك  �ليهودي،  �ل�صعب  يكرهون  �لديوقر�طيني 

60
ت�رشيحات �لنائبة �إلهان عمر.

االإثنني، 2019/3/11

�إن  �لليكود،  حزب  لقيادة  جل�صة  خالل  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  نتنياهو  بنيامني  قال   •
�لنطاق  و��صعة  ��صرت�تيجية  من  “جزء  هو  غزة  قطاع  �إىل  �لقطرية  �الأمو�ل  بنقل  �ل�صماح 

تهدف الإبقاء �النق�صام بني فتح وحما�ص“. ونقلت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية 

“�ل�صلطة �لوطنية  �أن  �إن نتنياهو �رشح خالل �الجتماع  عن م�صدر ح�رش �الجتماع قوله، 

كانت فيما م�صى حتّول ماليني �لدوالر�ت حلما�ص يف غزة، و�أنه كان من �الأف�صل بالن�صبة 

الإ�رش�ئيل �أن تكون مبثابة �لقناة �لتي حتّول من خاللها �الأمو�ل لغزة �صماناً لئال تقع يف يد 

61
�الإرهاب“.
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�أن هناك   ،2018 ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صبكات �الجتماعية  �لتحري�ص عب  �أظهرت موؤ�رش�ت   •
وب�صكل   ،2017 ب�صنة  مقارنة  �الإ�رش�ئيلية  و�لعن�رشية  �لتحري�ص  من�صوب  يف  �رتفاعاً 

�لنو�ب  جتاه  �ُصّوب  �لتحري�ص  معظم  و�أن  �لقومية“،  “قانون  ت�رشيع  فرتة  خالل  خا�ص 

�لعرب و�الأحز�ب �لعربية. و�أو�صح تقرير �صادر عن �ملركز �لعربي للدر��صات �الجتماعية 

�لتطبيقية، �أن وترية كتابة من�صور موّجه �صّد �لفل�صطينيني يف �صنة 2018، وب�صكٍل حتري�صّي 

كان كّل 66 ثانية )يف 2017 كانت �لوترية من�صور كّل 71 ثانية(، و�أن عدد �ملن�صور�ت �لتي 

ت�صّمنت دعوة ملمار�صة �لعنف وتعميم عن�رشي و�صتائم �صّد �لفل�صطينينّي يف �صنة 2018 

62
كان 474,250 من�صور�ً )يف 2017 كان �لعدد 445,000(.

حامت �ملحتلة،  بالقد�ص  �الإ�صالمية  و�ملقد�صات  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  جمل�ص  ع�صو  قال   • 
�أي تفاهمات بني �حلكومة �الأردنية و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي ب�صاأن  �إنه ال يوجد  �لقادر،  عبد 

م�صلى باب �لرحمة، فيما حّذر مفتي �لقد�ص من �ندالع �نتفا�صة جديدة باالأق�صى ب�صبب 

وعلى  موقفها  على  م�رّشة  �الأردنية  �حلكومة  �أن  �لقادر،  عبد  و�أكد  �الحتالل.  ممار�صات 

موقف جمل�ص �الأوقاف �الإ�صالمي، باأن م�صلى باب �لرحمة جزء ال يتجز�أ من �الأق�صى، وال 

63
يكن ل�صلطات �الحتالل �إغالقه.

�ألف وحدة ��صتيطانية يف مدينة   23 �أنه مّت �لتوقيع على �تفاقية لبناء  ذكرت م�صادر عبية   •
�لقد�ص خالل �ل�صنو�ت �خلم�ص �ملقبلة. وبح�صب موقع �لقناة �لعبية �ل�صابعة، فاإن �التفاق 

وقع بني وز�رة �ملالية �الإ�رش�ئيلية وما ي�صمى هيئة �الأر��صي �الإ�رش�ئيلية وبلدية �الحتالل 

يف �لقد�ص، بح�صور رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو. وتن�ص �التفاقية �أي�صاً على 

��صتثمار 1.5 مليار �صيكل )نحو 413 مليون دوالر( يف �لبنية �لتحتية لتطوير �أحياء �لقد�ص 

64
�لقدية و“�جلديدة“، وتخ�صي�ص �أر��ٍص و��صعة لت�صبح حمالت جتارية.

ذكرت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، �أن �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة، بال�صيغة   •
�أولوية  �حلالية  �ملرحلة  يف  ت�صكل  ال  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  لها  دعت  �لتي  �لف�صائلية 

�لوطنية.  �حلركة  �أعمال  جدول  على  �ملطروحة  �ل�صيا�صية  �ال�صتحقاقات  تلبي  وطنية، 

مطالبة  �ل�صيا�صي،  �ملاأزق  وتفاقم  �النق�صام  تعّمق  �خلطوة  هذه  �أن  على  �جلبهة  و�صّددت 

ب�رشورة �إنهاء �النق�صام، و�لتفرغ ملجابهة ��صتحقاقات وحتديات �صفقة �لرئي�ص �الأمريكي، 

دونالد تر�مب، و�صيا�صات �ليمني �الإ�رش�ئيلي �ملتطرف. ودعت �جلبهة �إىل معاجلة �الأو�صاع 

�لتفرد  �صيا�صة  عن  بعيد�ً  �لوطنية،  و�ل�رش�كة  �الئتالف  قو�عد  وفق  �لتحرير  منظمة  د�خل 

65
و�ال�صتفر�د بالقر�ر �ل�صيا�صي و�لتنظيمي و�ملايل وتهمي�ص �الآخرين و�إق�صائهم.
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�إن�صاء ثالثة  �إعمار غزة، عقود  �لقطرية الإعادة  �للجنة  �لعمادي، رئي�ص  �ل�صفري حممد  وقّع   •
م�صاريع جديدة يف قطاع غزة. ووفق بيان للجنة �لقطرية، فقد بلغت تكلفة �مل�صاريع �جلديدة 

نحو 1.7 مليون دوالر �أمريكي. كما بد�أت �للجنة �لقطرية �رشف �لدفعة �لر�بعة من �مل�صاعدة 

دوالر  100 بو�قع  عائلة،  �ألف   55 �مل�صاعدة  من  �صت�صتفيد  حيث  �لفقرية،  لالأ�رش   �لنقدية 

66
لكل عائلة.

و�صل وفد ريا�صي �إ�رش�ئيلي �إىل �لعا�صمة �الإمار�تية �أبو ظبي، للم�صاركة يف �ألعاب �الأوملبياد   •
�إذ�عة  ملوقع  ووفقاً  �خلا�صة.  �الحتياجات  ذوي  �الأ�صخا�ص  من  للريا�صيني  �ملخ�ص�صة 

�جلي�ص؛ فقد �صّم �لوفد �الإ�رش�ئيلي 25 ريا�صياً يف �إطار �ألعاب �الأوملبياد �خلا�ص يف �أبو ظبي 

67
.2019

 International Labour �لدولية  �لعمل  ملنظمة  �لتابعة  �حلقائق  تق�صي  جلنة  با�رشت   •
�لتقرير �ل�صنوي �لذي  �إعد�د  �لفل�صطينية، بهدف  �أر��صي �ل�صلطة  Organization عملها يف 

�رشقي  فيها  مبا  �لغربية  و�ل�صفة  غزة،  قطاع  يف  �لعمال  �صّد  �الحتالل  �نتهاكات  ير�صد 

68
�لقد�ص.

�العرت�ف  �أجل  من  �لدفع   Lindsey Graham جر�هام  ليندزي  �الأمريكي  �ل�صيناتور  تعهد   •
برفقة  �له�صبة  يف  جولة  خالل  جر�هام،  وقال  �جلوالن.  ه�صبة  على  “�إ�رش�ئيل“  ب�صيادة 

نتنياهو، و�ل�صفري �الأمريكي يف “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان، �إنه ينوي “�إقناع �الإد�رة بتغيري 

�إ�رش�ئيل  دولة  يف  �الأهم  �الأماكن  �أحد  على  �أقف  �إنني  عليه...  متنازع  غري  الأنه  �لتعريف 

69
��صرت�تيجياً، و�إىل من �صيعيدونها؟“.

 OPEC Fund �لدولية  للتنمية  �أوبك  �صندوق  مع  وبال�رش�كة  �أنه،  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت   •
بقيمة قر�صاً   101,484 جمموعه  ما  متويل  مّت   ،for International Development 

�لقرو�ص  هذه  توزعت   ،2018 دي�صمب  �الأول/  كانون  حتى  �أمريكي  دوالر  مليون   141.3
70

بو�قع 74,218 يف �ل�صفة �لغربية و27,266 يف قطاع غزة.

�لعاروري،  �صالح  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  هاجم   •
نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، و�الأ�صرية �لفل�صطينية �ملحررة ب�صفقة وفاء 

“متهم  �لعاروري  �إن  تويرت،  على  تغريدة  يف  غرينبالت  وقال  �لتميمي.  �أحالم  �الأحر�ر 

توفري  خالل  من  �أماناً  �أكرث  �لعامل  جلعل  مطلوبون  و�أنتم  مطلوب،  وهو  جر�ئم،  بارتكاب 

معلومات حول مكانه“. و�تهم غرينبالت، يف تغريدة �أخرى، �لتميمي، وقال �إنها “قتلت �أكرث 

71
من 15 �صخ�صاً، من بينهم �أطفال، وتعي�ص �ليوم بحرية“.
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الثالثاء، 2019/3/12

جميع  باإغالق  �الأق�صى  �مل�صجد  على  عدو�نها  من  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صلطات  �صعّدت   •
�إ�صابات، و�صط حملة  �إىل وقوع  �أدى  بالقوة، ما  �مل�صلني فيه و�أخرجتهم  بو�باته، وقمعت 

�قتحام  �إثر  وذلك  �ملغرب،  �صالة  �أذ�ن  رفع  �الحتالل  منع  فيما  �عتقاالت،  ت�صمنها  عنيفة 

كما  بال�رشب،  �مل�صجد  يف  وحر��ص  م�صلني  على  و�عتد�ئها  �ل�صخرة،  قبة  مُ�صلى  قو�ته، 

�أخلت �مل�صجد من �مل�صلني و�ملوظفني �لعاملني فيه، و�أغلقت جميع �الأبو�ب �ملوؤدية �إليه. و�أدى 

�مل�صلون �صالة �لع�رش و�ملغرب و�لع�صاء �أمام باب �الأ�صباط و�أبو�ب �مل�صجد �الأخرى، ياأتي 

ذلك عقب �حرت�ق مركز ل�رشطة �الحتالل يف �صحن قبة �ل�صخرة، و�لذي �أكد ع�صو جمل�ص 

�الأوقاف يف �لقد�ص، حامت عبد �لقادر، �أنه حادث مفتعل ومبيّت، وت�صعيد مق�صود وخمطط 

72
له من جانب �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية.

�ملغلف  بالر�صا�ص  �آخرون  �أربعون  و�أ�صيب  �صلفيت،  من  �صاهني،  جميل  حممد  ��صت�صهد   •
يا�رش  ��صت�صهد  كما  �الحتالل.  قو�ت  مع  مو�جهات  خالل  للدموع،  �مل�صيل  و�لغاز  باملطاط 

فوزي �ل�صويكي، بر�صا�ص �الحتالل، يف منطقة و�د �حل�صني �رشق �خلليل؛ بعد حماولته 

73
تنفيذ عملية طعن.

لـ“�إ�رش�ئيل“ عالقات مع �صّت دول  �إن  قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو،   •
�إحياء ذكرى رئي�ص  �ل�صابق. و�صدد نتنياهو، يف فعالية  �إ�صالمية مهمة كانت معادية لها يف 

�حلكومة �الأ�صبق، ليفي �أ�صكول Levi Eshkol، على �أن هذه �لعالقات “ب�صائر مهمة ال مثيل 

74
لها وجيدة لعملية �ل�صالم“.

�صعودي  �أمري  �أول  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطينية،  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  رئي�ص  ��صتقبل   •
في�صبوك،  يف  �لر�صمية  �صفحته  عب  �هلل  �حلمد  ون�رش  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  مناطق  يزور 

�صورة تظهر رئي�ص موؤ�ص�صة �الإغاثة �لتعليمية �الأمري �ل�صعودي من�صور بن م�صلم. ودعا 

75
�حلمد �هلل �إىل تكثيف �لزيار�ت �لعربية �إىل مناطق �ل�صفة �لغربية.

االأربعاء، 2019/3/13

�أكد جمل�ص �الأوقاف و�ل�صوؤون و�ملقد�صات �الإ�صالمية يف �لقد�ص �ملحتلة، يف بيان له بعد عقده   •
�ملتو��صلة من قبل قو�ت  �العتد�ء�ت  فيه  ��صتعر�ص  �لد�ئم،  �نعقاده  �إطار  يف  �جتماعاً طارئاً 

�الحتالل على �لـم�صجد �الأق�صى، مت�صكه بحّق �مل�صلمني وحدهم يف �مل�صجد �الأق�صى، بجميع 
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م�صلياته و�صاحاته ومر�فقه، وما د�ر عليه �ل�صور فوق وحتت �الأر�ص، مبا يف ذلك م�صلى 

76
باب �لرحمة، �لذي يعدُّ جزء�ً ال يتجز�أ من �مل�صجد �الأق�صى.

�أ�صارت موؤ�ص�صات �الأ�رشى وحقوق �الإن�صان )نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، موؤ�ص�صة �ل�صمري   •
لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان، وهيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين(؛ �صمن ورقة حقائق 

بينهم من   ،2019 فب�ير  �صباط/  خالل  فل�صطينياً   569 �عتقل  �الحتالل  �أن  �إىل   �أ�صدرتها، 

77
78 طفالً، و13 �مر�أة.

دعا رئي�ص جمعية رجال �الأعمال �لفل�صطينيني علي �حلايك لو�صع خطة �إنقاذ عاجلة للقطاع   •
�القت�صادي يف قطاع غزة �لذي يعاين من حالة �نهيار �صاملة، تنذر بكارثة تزيد من معاناة 

78
�صكانه.

هدد رئي�ص قائمة كاحول الفان، بني جانت�ص، بالعودة �إىل �صيا�صة �الغتياالت �صّد �لقياد�ت   •
�لفل�صطينية يف قطاع غزة، وو�صف �ل�صيا�صة �لتي �عتمدها رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلي يف 

�لقطاع �ملحا�رش بـ“�ل�صعيفة“، موؤكد�ً �أنه �صيعمل على تغيريها. وقال جانت�ص، خالل جولة 

لقيادة كاحول الفان يف �مل�صتعمر�ت �ملحيطة بقطاع غزة: “ل�صوء �حلظ، عد� عن بناء �لعائق 

�لهام حول غزة، مل يتم فعل �صيء هنا لتح�صني �لو�صع �الأمني“، وتابع قائالً: “عندما ن�صكل 

�أوالً  و�صنطالب  للغاية،  �صارمة  �صيا�صة  وننفذ  �لبطيئة،  �ل�صيا�صة  هذه  �صنغرّي  �حلكومة، 

79
بعودة �جلثث وعودة �ملفقودين“، يف �إ�صارة �إىل �جلنود �الإ�رش�ئيليني �ملعتقلني لدى حما�ص.

بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  و�صف   •
ودعاه  �صنو�ت“،  �ل�صبع  بعمر  وهم  �لفل�صطينيني  �الأطفال  يقتل  �لذي  بـ“�لظامل  نتنياهو، 

�ألقاها خالل �فتتاح م�صاريع خدمية بالعا�صمة �لرتكية  �أن يعود لر�صده. وقال يف كلمة  �إىل 

 �أنقرة: “باإذن �هلل لن ي�صتطيع �أحد �أن ُين�صينا ق�صية �لقد�ص، ما د�مت هذه �الأمة قائمة على

80
قدميها“.

“منطقة  �ل�صورية، من  �ملعتاد له�صبة �جلوالن  �الأمريكية و�صفها  غريّت وز�رة �خلارجية   •
�ل�صنوي حول  تقريرها  �إ�رش�ئيل“، يف  “منطقة حتت �صيطرة  �إىل  �إ�رش�ئيل“  قبل  حمتلة من 

مناطق  �إىل  ي�رش  ومل  “�ملحتلة“،  عبارة  �لتقرير  ي�صتخدم  مل  كما  �الإن�صان.  حقوق  �أو�صاع 

�لعادة. وقال  �إ�رش�ئيل“ كما درجت  بـ“�ملناطق �ملحتلة من قبل  �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

تغيري  �أ�صباب  حول  �الأو�صط“  “�ل�رشق  �أ�صئلة  على  رده  يف  �خلارجية  بوز�رة  م�صوؤول 

81
�لت�صمية، �إن �الأمر يتعلق بالرغبة يف �أن يكون �لتقرير �أكرث و�صوحاً.
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اخلمي�س، 2019/3/14

زعم  �صاروخني  �إطالق  عن  م�صوؤوليتهما  �الإ�صالمي،  �جلهاد  وحركة  �لق�صام،  كتائب  نفت   •
جي�ص �الحتالل �إطالقهما من قطاع غزة جتاه تل �أبيب. و�أكدت كتائب �لق�صام يف ت�رشيح، 

�صهاب  د�ود  �جلهاد  حركة  با�صم  �ملتحدث  نفى  كما  �ل�صاروخني.  عن  م�صوؤوليتها  عدم 

وال  باطلة  �الحتالل  �تهامات  “�إن  قائالً:  �ل�صو�ريخ،  باإطالق  للجهاد  �الحتالل  �تهامات 

82
�أ�صا�ص لها من �ل�صحة“.

�أفادت �صبكة �ملنظمات �الأهلية �لفل�صطينية و�صهود عيان �أن �الأمن �لفل�صطيني يف قطاع غزة   •
�ل�صبكة يف جباليا يف �صمال قطاع غزة،  �إليها  �لن�صطاء، خالل تظاهرة دعت  �عتقل ع�رش�ت 

و��صتنكرت  �ملعي�صية.  �الأو�صاع  بتح�صني  تطالب  �لقطاع،  جنوب  يف  �أخرى  تظاهرة  وفّرق 

83
�ل�صبكة، �لتي ت�صم �أكرث من مئة منظمة �أهلية، يف بيان لها، “ب�صدة“ هذه �حلملة.

�لكل  حكومة  �جلديدة  �حلكومة  “�إن  ��صتية،  حممد  �ملكلف  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
�لفل�صطيني، و�صتكون مفتوحة للجميع، و�صيتم ت�صكيل �لبنامج بعد �ال�صتماع الأولويات 

�أن  فل�صطني،  تلفزيون  عب  �ليوم“  “ملف  لبنامج  حديث  يف  ��صتية،  و�أ�صاف  �ملو�طنني“. 

�حلكومة �صت�صّم �أع�صاء من فتح و�لف�صائل، وجمتمعاً مدنياً، ورجال �أعمال، و�أع�صاء من 

�ملر�أة. وحول م�صاركة حما�ص يف �حلكومة  �لوطن، و�صت�صهد م�صاركة من  كافة حمافظات 

�نتهى  حال  مفتوحة،  �الأبو�ب  �صتبقى  �حلكومة،  يف  حما�ص  ت�صارك  مل  “�إذ�  ��صتية،  قال 

84
�النق�صام، فالكل �صيكون جزء�ً منها“.

�إن دولة �الحتالل لن ت�صمح مبو��صلة  �أرد�ن  �الإ�رش�ئيلي جلعاد  �لد�خلي  �الأمن  قال وزير   •
�لفل�صطينيني �ل�صالة يف م�صلى باب �لرحمة يف �مل�صجد �الأق�صى، و“لن ن�صمح باأي تغيري يف 

جبل �لهيكل )�مل�صجد �الأق�صى( و�إقامة م�صجد �آخر، ال عند باب �لرحمة، وال يف �أي مكان �آخر 

85
على �جلبل“.

قال وزير �لتعليم �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، يف ت�رشيح نقلته �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية:   •
�أر�صاً  �أ�صبحت �لواليات �ملتحدة ال تعتب يهود� و�ل�صامرة )�ل�صفة �لغربية(  �أن  “�الآن بعد 
)ج(“.  �ملنطقة  يف  �ل�صيادة  لتطبيق  �لوقت  حان  لقد  لالنتظار،  �صبب  هناك  يعد  مل  حمتلة، 

“�إعالن �لواليات �ملتحدة، يلزم دولة �إ�رش�ئيل على �تخاذ قر�ر�ت حقيقية  و�أ�صاف بينيت: 

وجريئة ت�صاعد �أمن �إ�رش�ئيل، و�مل�صاو�ة �لكاملة يف �حلقوق جلميع مو�طنيها“، يف �إ�صارة �إىل 

86
�مل�صتوطنني يف �ل�صفة.
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�الأردنية  �حلكومة  طهبوب  دية  �الأردنية  �لبملانية  �الإ�صالح  كتلة  عن  �لنائبة  �نتقدت   •
ال�صتمر�رها يف توثيق عالقاتها و�إقامة �مل�صاريع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وقالت طهبوب 

وبالرغم  �الأق�صى،  �مل�صجد  �صدّ  �الإ�رش�ئيلي  �لت�صعيد  من  وبالرغم  �الأردنية  �حلكومة  �إن 

�أن  �إال  معه،  �ملوقعة  �التفاقيات  كافة  و�نتهاكه  �الأردنية،  �ل�صيادة  على  �مل�صتمر  �لتعدي  من 

�حلكومة �الأردنية ما�صية يف تنفيذ م�رشوع ج�رش بو�بة �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل“، عب تاأجري 

بناء  يت�صمن  �لذي  �ل�صمالية،  �الأغو�ر  منطقة  يف  �مل�رشوع  لتنفيذ  لالحتالل  �أردنية  �أر��صٍ 

م�صانع ومنطقة حرة مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وبتمويل منه، موؤكدة �أن هذ� �مل�رشوع يخدم 

87
�مل�رشوع �الإ�رش�ئيلي �القت�صادي يف �ملنطقة وعلى ح�صاب م�صالح �الأردن.

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، �إن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو،   •
“ال يكنّ �أدنى �حرت�م لقد�صية �مل�صجد �الأق�صى بالن�صبة لنا“. و�أ�صاف �أردوغان، يف مقابلة 
�أن  قبل  �إ�رش�ئيل  يف  �النتخابات  “خ�رش  نتنياهو  �أن  تركية،  تلفزيونية  قنو�ت  عدة  بثتها 

88
تبد�أ“.

يف  �ل�رش�ع  جحيم  من  فرو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  �أن  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت   •
�أن له،  مقال  يف  كرينبول،  بيري  للوكالة  �لعام  �ملفو�ص  وذكر  الجئ.  �ألف   120 بلغ   �صورية 

 560 �ألفاً من �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية كانو� يتمتعون باالكتفاء �لذ�تي قبل �ل�رش�ع، 

و�أو�صح  �لطارئة.  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت  على  تعتمد  كانت  �لتي  هي  منهم  قليلة  فئة  و�أن 

نحو �إىل  حالياً  �صورية  يف  فل�صطني  الجئي  �أعد�د  تر�جع  �إىل  ت�صري  �لتقدير�ت  �أن   كرينبول 

 440 �ألفاً، منوهاً �إىل �أن �أكرث من 95% منهم يعتمدون كلياً على �مل�صاعد�ت �الإن�صانية لتوفري 

89
�صبل �حلياة.

اجلمعة، 2019/3/15

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أنه نّفذ نحو مئة غارة على مو�قع حلركة حما�ص يف قطاع غزة، رد�ً   •
على �إطالق �صاروخني من �لقطاع �صوب تل �أبيب، يوم �خلمي�ص 2019/3/14. وقال مر��صل 

من  بعدد  �لق�صام،  لكتائب  �لتابع  �لبحرية  موقع  ��صتهدفت  �الحتالل  طائر�ت  �إن  “�لقد�ص“ 
للق�صام  �ل�صو�ريخ يف حميط منطقة ميناء خانيون�ص �جلديد. كما ق�صفت �لطائر�ت موقعاً 

90
و�آخر ل�رش�يا �لقد�ص يف حمررة نت�صارمي جنوب مدينة غزة.

�أعرب وزير �خلارجية �الأمريكية مايك بومبيو عن دعمه لق�صف “�إ�رش�ئيل“ لقطاع غزة، ويف   •
تغريدة له على تويرت، معلقاً على �إطالق �صاروخني باجتاه تل �أبيب من �لقطاع، قال: “مرة 
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�أخرى، يتعر�ص �ملو�طنون �الإ�رش�ئيليون لهجوم من �إرهابيني يف غزة م�صلّحني وممّولني من 

91
قِبل �أ�صيادهم يف طهر�ن. نحن �إىل جانب حليفتنا، الإ�رش�ئيل �حلق يف حماية مو�طنيها“.

ال�صبت، 2019/3/16

�أعلن 11 ف�صيالً فل�صطينياً دعم �لتظاهر�ت �لتي جرت يف قطاع غزة خالل �ليومني �ملا�صيني.   •
“�الحرت�م �ملطلق  و�أكدت �لف�صائل، يف بيان م�صرتك، عقب �جتماع طارئ لها يف غزة، على 

�أ�صكال  كل  و�إد�نة  للنا�ص  �ل�صلمي  �لتظاهر  وحّق  و�جلمعية،  �لفردية  و�حلريات  للحقوق 

من  و�مل�صلحني  �الأمنية  �الأجهزة  “�صحب  �إىل  حما�ص  حركة  �لف�صائل  ودعت  �لقمع“. 

�الأخري“.  �حلر�ك  خلفية  على  �ملعتقلني  كافة  �رش�ح  و�إطالق  �لعامة،  و�ل�صاحات  �ل�صو�رع 

و�ملبادرة  و�لديوقر�طية،  �ل�صعبية  و�جلبهتني  فتح،  حركة  تو�قيع  �لف�صائل  بيان  وحمل 

�لوطنية، وحزب �ل�صعب، وجبهة �لتحرير �لعربية، وجبهة �لتحرير �لفل�صطينية، و�جلبهة 

�لعربية �لفل�صطينية، وجبهة �لن�صال �ل�صعبي، و�جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة، و�الحتاد 

92
�لديقر�طي �لفل�صطيني )فد�(.

��صتجابت �ل�صلطات �الأملانية لطلب �إ�رش�ئيلي مبنع عقد موؤمتر منا�رش للحقوق �لفل�صطينية   •
يف �لعا�صمة برلني، باالإ�صافة �إىل �إلغاء تاأ�صرية نا�صطة فل�صطينية. وكان من �ملزمع �أن ُتقيم 

�صبكة �صامدون للت�صامن مع �الأ�رشى �لفل�صطينيني، موؤمتر�ً، حتت عنو�ن “مهرجان �آذ�ر 

�لفل�صطيني يف برلني، حتية لن�صاالت �ملر�أة �لفل�صطينية“، و�لذي كانت �صتُ�صت�صاف خالله 

93
كل من �الأ�صرية �ملحررة ر�صمية عودة، و�ل�صاعرة �الأ�صرية �ملحررة د�رين طاطور.

االأحد، 2019/3/17

�آخر�ن بجروح و�صفت باخلطرية جد�ً، جر�ء عملية  �ثنان  �إ�رش�ئيلي، و�أ�صيب  قتل جندي   •
�إطالق نار �صملت عملية طعن �أي�صاً، نفذها عمر �أبو ليلى، بالقرب من مفرق م�صتعمرة �أرئيل 

قرب �صلفيت. ووفقاً لتفا�صيل �لعملية، فقد متكن �أبو ليلى من تنفيذ عملية طعن جلندي، ثّم 

قام باال�صتيالء على �صالحه، و�أطلق �لنار من ذ�ت �ل�صالح، ومتكن من �الن�صحاب بال�صالح 

2019/3/17، عن مقتل  علن، يوم �الإثنني 
ُ
�أ “باركان“. كما  و�لتوجه جتاه �ملنطقة �ل�صناعية 

يف  بها  �صيب 
ُ
�أ �لتي  باجلروح  متاأثر�ً   ،Achiad Ettinger �يتنغر  �أخياد  �ليهودي  �حلاخام 

94
�لعملية.

تف�صي  لتفاهمات  للتو�صل  حما�ص  حركة  مع  �ملفاو�صات  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  جددت   •
13 �الإ�رش�ئيلية عن وزيرين �صاركا يف �جتماع  �أمنية يف قطاع غزة. ونقلت �لقناة  �إىل تهدئة 
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للكابينت، �أن نتنياهو وم�صوؤويل �الأجهزة �الأمنية، �أطلعو� �لوزر�ء �الأع�صاء يف �ملجل�ص �الأمني 

95
و�ل�صيا�صي �مل�صغر، على ��صتئناف �ملفاو�صات مع حما�ص عب �لو�صطاء �لدوليني.

يف  �لرحمة  باب  م�صلى  باإغالق  يق�صي  �أمر�ً  �صباحاً  بالقد�ص  �ل�صلح  حمكمة  �أ�صدرت   •
يف  �الإ�صالمية  و�ملقد�صات  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  جمل�ص  و�أمهلت  �الأق�صى،  �مل�صجد  �صاحات 

�لقد�ص، �صتني يوماً للردّ على �لقر�ر. و�أكد ع�صو �ملجل�ص حامت عبد �لقادر، رف�ص �ملجل�ص 

قر�ر �ملحكمة، فيما �صددت وز�رة �خلارجية �الأردنية على �أن �مل�صجد �الأق�صى “ال يخ�صع 

96
لالخت�صا�ص �لق�صائي �الإ�رش�ئيلي“، ورف�صت بدورها �لقر�ر.

االإثنني، 2019/3/18

�ملطلبية  �ملظاهر�ت  �صّد  لي�صت  �أنها  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لد�خلية  وز�رة  �أكدت   •
و�الحتجاجية على �لظروف �ل�صعبة لل�صعب �لفل�صطيني يف غزة بفعل �حل�صار و�لعقوبات 

�لفو�صى  �إثارة  �أجل  من  ذلك  ��صتغالل  رف�صها  على  م�صددة  �ل�صلطة،  تفر�صها  �لتي 

و�لتخريب. وقال �لناطق با�صم وز�رة �لد�خلية �إياد �لبزم، يف ت�رشيح �صحفي، �إن �الأجهزة 

على  و�أكد  وفو�صى.  تخريب  الأعمال  حتولت  �أن  بعد  �الحتجاجات  مع  تعاملت  �ل�رشطية 

��صتغل  من  هناك  لكن  �ملعي�صية،  �الأمور  على  �حتجاجاً  للتظاهر  �صعت  حقيقية  فئة  وجود 

ذلك لركوب �ملوجة وحتويلها �إىل �أعمال فو�صى وتخريب د�خل �لقطاع. و�أكد �لبزم �أنه مّت 

 �بتز�ز عدد من موظفي �ل�صلطة يف ر�م �هلل، ممن قطعت �ل�صلطة رو�تبهم يف �الأ�صهر �ملا�صية،

97
للنزول و�مل�صاركة و�لتخريب من �أجل عودة رو�تبهم.

�أبو �صيف. وذكرت  �لناطق با�صم حركة فتح بغزة عاطف  �عتدى م�صلحون بال�رشب على   •
�ختطافه  مّت  حيث  الهيا،  ببيت  �صيف  �أبو  منزل  قرب  جرى  �العتد�ء  �أن  حملية  م�صادر 

98
و�العتد�ء عليه بال�رشب.

لبناء �الأخ�رش  �ل�صوء  �أعطى  �إنه  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   • 
بالتح�صري  �الأمنية  لالأجهزة  تعليمات  �أ�صدر  كما  �أرئيل،  م�صتعمرة  يف  �صكنية  وحدة   840

�ملتهم بتنفيذ عملية طعن  �لقريبة من �صلفيت،  �لز�وية  �أبو ليلى، من قرية  لهدم منزل عمر 

99
و�إطالق نار يف 2019/3/17.

بح�صور  موؤخر�ً،  �جتمع  �الإ�رش�ئيلي  �لكابينت  �أن  �أبيب،  تل  يف  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت   •
جميع قادة �الأجهزة �الأمنية، للتباحث يف خّطة الحتالل قطاع غزة يف �أي حرب مقبلة. ونقلت 

�إىل  �أن �خلّطة تت�صّمن، باالإ�صافة  هذه �مل�صادر عن م�صوؤولني كبار يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 
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على  وبقدرتها  حما�ص،  بحركة  �صديد  �رشر  �إحلاق  حرب،  ن�صوب  حال  يف  �لقطاع  �حتالل 

�صيا�صي  حّل  �إىل  �لتو�ّصل  حني  �إىل  �لقطاع  باحتالل  و�الحتفاظ  �ل�رشبة،  �آثار  من  �لتعايف 

100
م�صتقّر ومتو�فق عليه.

ذكر تقرير �إ�رش�ئيلي �أن �أعد�د �مل�صتوطنني �ليهود يف �ل�صفة �لغربية، با�صتثناء �رشقي �لقد�ص،   •
�زد�دت خالل �ل�صنو�ت �خلم�ص �الأخرية، بن�صبة 20.61%. وبنّي �لتقرير �ل�صنوي �ل�صادر، 

 National �لوطني  �الحتاد  حلزب  �ل�صابق  �لرئي�ص   ،Ya‘akov Katz كات�ص  يعقوب  عن 

Union �الإ�رش�ئيلي )حزب �مل�صتوطنني(، �أن �صنة 2018 �صهدت زيادة بن�صبة 3.3% يف عدد 

�مل�صتوطنني بال�صفة، با�صتثناء �رشقي �لقد�ص. وذكر �ملوقع �أن عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة، 

على موّزعني   ،2019/1/3 حتى  م�صتوطناً   449,805 �إىل  و�صل  �لقد�ص،  �رشقي   با�صتثناء 

101
11 كتلة ��صتيطانية.

وطرد  “�إ�رش�ئيل“،  من  �الأردين  �ل�صفري  ب�صحب  �حلكومة  �الأردين  �لنو�ب  جمل�ص  �أو�صى   •
�الإ�رش�ئيلية  �الإ�رش�ئيلي من عمّان، و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة ملو�جهة �العتد�ء�ت  �ل�صفري 

102
�مل�صتمرة على �ملقد�صات يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة.

تق�صي  بعثة  زيارة  خالل  قليبو،  منري  فل�صطني  يف  �لدولية  �لعمل  منظمة  مكتب  مدير  قال   •
�الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  لتوثيق  غزة  لقطاع  �ملنظمة  قبل  من  �ملبتعثة  �حلقائق 

�لعربية �ملحتلة عام 1967: “�إن م�صتويات �لفقر و�حلرمان يف قطاع غزة ال مثيل لها يف تاريخ 

ويالتها  يعاين  �لتي  �حلياة  وظروف  نوعية  لتغيري  ملحة  و�ل�رشورة  �حلديث،  �لب�رشية 

103
�صكان قطاع غزة بعد 12 عاماً من �حل�صار“.

قال مقرر �الأمم �ملتحدة �خلا�ص، �ملعني بحالة حقوق �الإن�صان يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة   •
�لطبيعية  للمو�رد  “�إ�رش�ئيل“  ��صتغالل  �إن   :Michael Lynk لينك  مايكل   1967 �صنة  منذ 

�لقوة  باعتبارها  �لقانونية  مل�صوؤولياتها  مبا�رش  �نتهاك  هو  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف 

�لقائمة باالحتالل. و�أكد لينك �أن هذه �لق�صايا و�النتهاكات تعّوق �أي طريق يقود �إىل تقرير 

لل�صعبني.  باالأخطار  ينبئ  �أحلك  م�صتقبل  �إىل  ذلك  من  بدالً  وتوؤدي  للفل�صطينيني،  �مل�صري 

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �لطبيعية  �ملو�رد  جتاه  “�إ�رش�ئيل“  نهج  �أن  لينك،  و�أ�صاف 

يتمثل يف ��صتخد�م تلك �ملو�رد كما ت�صتخدم دولة ذ�ت �صيادة مو�ردها، ويرتتب على ذلك 

عو�قب متييزية ب�صكل و��صع. وقال لينك: “�عتبار�ً من عام 2017، �أ�صبح �أكرث من 96% من 

�صاحلة  غري  غزة،  ل�صكان  للمياه  �لرئي�صي  �مل�صدر  وهي  غزة،  يف  �ل�صاحلية  �ملياه �جلوفية 

104
لال�صتخد�م �الآدمي“.
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م�صري�ت  خالل  �ملرتكبة  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  يف  للتحقيق  �ملتحدة  �الأمم  جلنة  جددت   •
�لقو�نني  �نتهكت  �الإ�رش�ئيلية،  �لقو�ت  �أن  على  تاأكيدها  غزة،  قطاع  حدود  قرب  �لعودة، 

قد  �النتهاكات  تلك  بع�ص  و�أن  �لعودة،  م�صري�ت  مع  �لتعامل  يف  �الإن�صان،  وحقوق  �لدولية 

تندرج يف �إطار جر�ئم حرب، وجر�ئم �صّد �الإن�صانية. ويف كلمة له خالل �جلل�صة �الأربعني، 

ملجل�ص حقوق �الإن�صان، مبكتب �الأمم �ملتحدة يف مدينة جنيف �ل�صوي�رشية، ندد رئي�ص �للجنة 

�صانتياغو كانتون، باحلكومة �الإ�رش�ئيلية لعدم تعاونها يف �إعد�د �لتقرير، ومنعها �للجنة يف 

�أن �للجنة �أعدت  �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية �خلا�صعة لالحتالل. و�أ�صاف كانتون  �لو�صول 

عيان  و�صهود  حكوميون  م�صوؤولون  بينهم  فل�صطينياً،   325 �أقو�ل  �إىل  ��صتناد�ً  تقريرها 

105
و�صحايا �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية وم�صادر �أخرى.

الثالثاء، 2019/3/19

�أكدت حركة حما�ص �أنها �أحبطت خطة �لفلتان �ملنظم بغزة �لتي رعتها �أجهزة �لتن�صيق �الأمني   •
يف ر�م �هلل، وخ�صو�صاً جهاز �ملخابر�ت �لعامة، و�لذي يتزعمه ماجد فرج. وقالت حما�ص، يف 

بيان �صحفي، �إن �أحد �أهد�ف خمطط �لفلتان هو �صّق �ل�صف �لوطني وحالة �للحمة و�لتوحد 

�ل�صلطة  �أن  �إىل  و�أ�صارت  �ملقاطعة.  يف  �ملعزولة  �الأمني  �لتن�صيق  �صلطة  �صاء  �لذي  غزة،  يف 

�صّد  �الإجر�مية  عقوباتها  �أن  وظنت  و�لتفرد،  �الإق�صاء  على  �لقائم  منهجها  يف  بعيد�ً  ذهبت 

غزة و�صعبها ومقاومتها قد �آتت �أكلها، و�أن �ل�صعب �لفل�صطيني يف غزة �صيثور �صّد مقاومته 

و�بتز�ز  �ملحا�رشين  �ملو�طنني  حاجات  ��صتغلت  �ل�صلطة  �أن  حما�ص  و�أكدت  حتميه.  �لتي 

�الأجهزة  �أن  و�أو�صحت  �صاملة.  خطة  لذلك  و�أعدت  موؤ�صف،  ب�صكل  رو�تبهم  �ملقطوعة 

�لذي �الأمني  �لفلتان  و�إعادة  غزة،  يف  قالقل  الإحد�ث  وخططت  تو��صلت  �هلل  ر�م  يف   �الأمنية 

106
مار�صوه �صابقاً.

��صت�صهد �ملقاوم �لفل�صطيني عمر �أبو ليلى، منفذ عملية م�صتعمرة �أرئيل �ملقامة على �أر��صي   •
�الإ�رش�ئيلي، بعد ثالثة  تابعة لالحتالل  ��صتباكات مع قوة  2019/3/17، خالل  �صلفيت، يف 

�أن هذه  �أبو ليلى، موؤكدة  �أيام من تنفيذ �لعملية. ونعت حركة حما�ص، يف بيان لها، �ل�صهيد 

107
�لعملية �لفد�ئية �أربكت منظومة �الأمن �ملتغطر�صة و�أذلتها. 

هي  غزة،  قطاع  يف  �ملوجودة  �ل�رش�ئب  �إن  �لبا�صا  عوين  �مل�صاعد  �ملالية  وز�رة  وكيل  قال   •
�رش�ئب موجودة منذ قدوم �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�أكد �لبا�صا، يف حديث خا�ص لوكالة �لر�أي، 

ت�صغيلية  ومو�زنات  و�أمن،  و�صحة  تعليم  خدمات  له  وتعود  �ملو�طن  يدفعها  �ل�رش�ئب  �أن 
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و�ملختب�ت  و�لنظافة  و�لبلديات  و�الأمن  �مل�صايف  يف  �حلكومية  و�ال�صتحقاقات  للوز�ر�ت 

�إىل ت�صل  �ل�رش�ئب  هذه  �أن  و�أفاد  للقطاع.  �لو�ردة  �ملنتجات  على  و�لرقابة   �لزر�عية 

غزة على  منها  �ل�صلطة  ت�رشف  �صهرياً،  دوالر(  مليون   83.3 )نحو  �صيكل  مليون   300 

مليون   22.2 )نحو  �صيكل  مليون   80 منها  دوالر(،  مليون   50 )نحو  �صيكل  مليون   180

)نحو  �صيكل  مليون  و100  �حلايل،  بو�صعها  بالقطاع  �ل�صلطة  ملوظفي  رو�تب  دوالر( 

�الجتماعية  �ل�صوؤون  وخم�ص�صات  �الأدوية  وبع�ص  باخلارج  للعالج  دوالر(  مليون   27.8

 و�صندوق دعم �لبلديات. و�أ�صاف: يتبقى من مال غزة يف خزينة �ل�صلطة 120 مليون �صيكل

108
)نحو 33.3 مليون دوالر( �صهرياً، هي من حّق قطاع غزة و�أهله، الأنها جُتبى من �أمو�لهم.

�ثنني  47 طالباً ومعلَمني  �إن  �لفل�صطيني �صبي �صيدم،  �لعايل  �لرتبية و�لتعليم  قال وزير   •
�لغربية  �ل�صفة  يف   2018 �صنة  خالل  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  بر�صا�ص  ��صت�صهدو� 

بنري�ن  �أ�صيبو�  طالباً   3,191 �أن  �صحفي،  موؤمتر  خالل  �صيدم  و�أ�صاف  غزة.  وقطاع 

�الحتالل، تعر�ص 17 منهم حلالة برت يف قطاع غزة، فيما طال ر�صا�ص �الحتالل 106 من 

�صيدم، بح�صب  �لطلبة،  من  �ملعتقلني  عدد  وبلغ  �لوز�رة.  يف  �لعاملني  و�الإد�ريني   �ملعلمني 

تقرير  �أن  و�أ�صاف  �ملديريات.  كافة  يف  و�ملوظفني  �ملعلمني  من  معتقالً  و30  طالباً،   299

�ل�صفة، يف  منها   87 �الحتالل،  العتد�ء�ت  مدر�صة   97 تعر�ص  يظهر  �ل�صنوية   �النتهاكات 

و�إطالق  و�قتحام،  وطري�ن،  مدفعي  ق�صف  بني  تنوع  �عتد�ء   345 بو�قع  غزة،  يف  و10 

109
�لر�صا�ص �حلي و�ملطاطي، �صو�ء ب�صكل جزئي �أم كلي.

�فتتاح  يف  و�صارك  �لقد�ص.  يف  دبلوما�صي“  و�صع  له  جتاري  متثيل  “مكتب  �ملجر  �فتتحت   •
وو�صف  نتنياهو.  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  �ملجري  �خلارجية  وزير  �ملكتب 

نتنياهو �فتتاح �ملكتب باأنه “حلظة موؤثرة“ وقال: “هذ� هو �أول متثيل �أوروبي يتم �فتتاحه 

من  �ملوقف  لتغيري  �جتاهاً  �أوروبا  يف  تقود  �ملجر  �أن  على  م�صدد�ً  عقود“،  منذ  �لقد�ص  يف 

110
�لقد�ص.

�أكد �ل�صفري �ل�صعودي لدى �الأردن �الأمري خالد بن في�صل بن تركي �ملوقف �لثابت لبالده من   •
�لق�صية �لفل�صطينية، و�أن �لقد�ص هي عا�صمة فل�صطني �الأبدية، ودعمها للو�صاية �لها�صمية 

111
على �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف �لقد�ص.

�أعلنت �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة، �أنها ب�صدد �لتجهيز الإطالق �أكب م�رشوع لتوزيع   •
قطر  دولة  منحة  �صمن  غزة  قطاع  يف  و�ملحتاجة  �لفقرية  �الأ�رش  على  �ل�رش�ئية  �لق�صائم 

للتنفيذ،  �الأخرية  خطو�ته  يف  حالياً  �مل�رشوع  �أن  �إىل  �للجنة  و�أ�صارت  �لقطاع.  �صكان  الإغاثة 



134

اليوميات الفل�سطينية

 وتبلغ تكلفته 10 ماليني دوالر �أمريكي، و�صي�صمل توزيع ق�صائم �رش�ئية بقيمة 300 �صيكل

�لتنمية  وز�رة  مع  بالتن�صيق  حمتاجة،  �أ�رشة  �ألف   120 يقارب  ملا  دوالر(،   83.3 )نحو 

112
�الجتماعية.

 United Nations Development بي(  دي  �أن  )يو  �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  وقّع   •
�أن�صطة  �تفاقيات �رش�كة مع خم�ص �رشكاء حمليني لتنفيذ  )Programme )UNDP يف غزة 

�مل�رشوع �ملمول من قطر بـ 7 ماليني دوالر �أمريكي، و�لذي �صيعمل على �إيجاد فر�صة عمل 

الأكرث من 3 �آالف فل�صطيني يف �لقطاع. و�صيقوم �ل�صندوق �لفل�صطيني للت�صغيل و�حلماية 

�لبلديات، و�لزر�عة،  �لعمل يف  1,099 م�صتفيد�ً �صمن جماالت  �الجتماعية مبتابعة ت�صغيل 

113
و�الإ�صكان، وقطاع �لتنمية �الجتماعية.

قال �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي �أودي ديكل Udi Dekel �إن “��صرت�تيجية �لردع �الإ�رش�ئيلية جتاه   •
�أبيب  �ل�صاروخني �الأخريين من غزة باجتاه تل  �إطالق  ��صتنفادها، خا�صة بعد  حما�ص متّ 

و�الأو�صاط  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  للم�صتوى  مفاجاأة  �صّكل  ما  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  �أو�خر 

�الأمنية؛ الأنهما �أطلقا يف ذروة �ملباحثات �لتي جتريها �إ�رش�ئيل مع حما�ص بو�صاطة م�رشية“. 

و�أ�صاف ديكل، يف در��صة �أ�صدرها معهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي �لتابع جلامعة 

“ذلك يعني �أن حما�ص تو��صل �صيا�صة �لتحدي الإ�رش�ئيل؛ من خالل حتكمها  تل �أبيب، �أن 

مبعايري �لت�صعيد وتوقيته و�أدو�ته، ويعني �أي�صاً �أنها مت�صك بزمام �ملبادرة جتاه �إ�رش�ئيل، 

�إىل  طريقها  يف  باتت  حما�ص  �أمام  �إ�رش�ئيل  تبنتها  �لتي  �لردع  ��صرت�تيجية  �أن  كذلك  ويعني 

114
�لنفاد“.

االأربعاء، 2019/3/20

�أعدمت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي فل�صطينيني يف نابل�ص، بعد �أن فتحت �لنار �صوب �ملركبة   •
��صت�صهد  كما  نابل�ص.  �رشق  ب�صارع عمّان  �لغاوي  مفرق  عند  �ل�صابان،  ي�صتقلها  كان  �لتي 

فل�صطيني ثالث، و�أ�صيب �آخر، بر�صا�ص قو�ت �الحتالل على حاجز �لن�صا�ص عند �ملدخل 

115
�جلنوبي لبلدة �خل�رش، غرب بيت حلم.

هاجم رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، ب�صدة حركة حما�ص، وو�صف عنا�رشها   •
�صيف،  �أبو  عاطف  فتح  حركة  با�صم  للناطق  زيارته  خالل  عبا�ص،  وقال  بـ“�لظالميني“. 

لالطمئنان على �صحته، يف جممع فل�صطني �لطبي يف ر�م �هلل: “�رشفت بلدك، ما فعلوه فيك 

جز�وؤه �إن �صاء �هلل مل�صلحة �لوطن، لكن هوؤالء �لظالميني �صينتهون �إىل مزبلة �لتاريخ، و�أنا 



135

اآذار/ مار�س 2019

يذهبون  وكلهم  كرث،  و�أمثالهم  �لفل�صطينية،  �ل�رشعية  عن  ين�صقون  عمن  هكذ�  �أقول  د�ئماً 

�لذين ك�رشو�  �أ�صبحو� معروفني للنا�ص  “هوؤالء �لظالميون  �لتاريخ“. و�أ�صاف:  �إىل مزبلة 

�ملقاومة  باعو�  وقد  �ملقاومة(،  )نحن  �لكاذبة  مقولتهم  و�نتهت  و�خلوف،  �لرعب  حاجز 

116
بب�صعة نقود. نعلم �أن �لنا�ص قد طفح بهم �لكيل ومل يعودو� يحتملون ما يفعلونه“.

يجب  “�إرهابية“  حركة  حما�ص  حركة  �إن  حمي�صن  جمال  فتح  حركة  مركزية  ع�صو  قال   •
“�ملجموعة  هذه  من  �خلال�ص  ويجب  فل�صطني“،  “د�ع�ص  عن  عبارة  وهي  عليها،  �لق�صاء 

حركة  لي�صت  حما�ص  �أن  على  حمي�صن  و�صدد  غزة“.  قطاع  على  ت�صيطر  �لتي  �الإرهابية 

مقاومة، �إمنا هي ت�صتغل �صكل من �أ�صكال �ملقاومة من �أجل �إف�صال �لقيادة �لفل�صطينية �لتي 

117
ت�صعى لـ“�لت�صوية �ل�صلمية“ للق�صية �لفل�صطينية، بح�صب تعبريه.

نف�صها  حت�رّش  �ليوم  غزة  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •
�لعودة وك�رش �حل�صار.  �الأوىل مل�صري�ت  �ل�صنوية  �لذكرى  �الأر�ص، وملليونية  ملليونية يوم 

وقال هنية، خالل م�صاركته يف خيمة عز�ء �صهد�ء �ل�صفة مبدينة غزة، �إنه لي�ص �أمام �ملحتل �إال 

�أن يذعن ملطالب �صعبنا وف�صائله، وعلى ر�أ�صها ك�رش �حل�صار، على طريق �إنهاء �الحتالل، 

وعلى طريق �لعودة �إىل �أر�ص فل�صطني. و�أ�صاف هنية قائالً: “لن نقبل باأرباع �حللول، وال 

118
�أن�صاف �حللول، ومطالبنا و��صحة جلية، وعلى �لعدو �أن ي�صتجيب لها“.

“�إ�رش�ئيل“  �أن   ،Avi Issacharoff ي�ص�صخاروف  �آيف  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �ملحلل  زعم   •
�الأجهزة  �أن  �ملحلل  �لغربية. وذكر  بال�صفة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  60% من عمليات  �أحبطت 

�الأمنية �لتابعة لل�صلطة يف ر�م �هلل قامت باإحباط 30% من تلك �لعمليات، وت�صمل �إطالق نار، 

وعبو�ت نا�صفة، وحماوالت خطف جنود. وك�صف عن عدد �لعمليات �لتي مّت �إحباطها، منذ 

�صنة 2015، حيث مّت �إحباط 100 عملية منذ بد�ية 2019، و�إحباط 600 عملية خالل 2018، 

119
و400 عملية خالل 2017، و350 عملية خالل 2016، و200 خالل 2015.

وحتى   2015/5/7 بني  ما  �متدت  و�لتي  �الإ�رش�ئيلي،  للكني�صت  �لع�رشون  �لدورة  �صهدت   •
2019/1/1 موجة غري م�صبوقة من �لت�رشيعات �لعن�رشية و�لد�عمة لالحتالل و�ال�صتيطان. 

بينها من  �الإطار،  هذ�  �صمن  قانوناً   221 هذه  �لع�رشين  دور�ته  يف  �لكني�صت  عالج   فقد 

35 قانوناً �أقرت بالقر�ءة �لنهائية، �إ�صافة �إىل 6 قو�نني ��صتدجمت يف هذه �لقو�نني، ما يعني 

عملياً �أنه متّ �صنّ 41 قانوناً. كما بقي على جدول �أعمال �لكني�صت قانونان يف مرحلة �لقر�ءة 

 �الأوىل، وهما مر�صحان ال�صتمر�ر ت�رشيعهما يف �لوالية �لبملانية �جلديدة، يف حني �أن �لقو�نني
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�لت�رشيع، تعك�ص  �ملرحلة من م�صار  �لتمهيدية، وبقيت عند هذه  بالقر�ءة  �أقرت  �لتي   23 �لـ 

م�رشوع   153 قر�ءة  خالل  �أكرث  �الأمر  هذ�  ويتعزز  �أكب،  ب�صكل  �لبملانية  �لرتكيبة  طابع 

120
قانون �أدرجت على جدول �الأعمال، ومل تدخل م�صار �لت�رشيع.

عُقد �جتماع رباعي �صاركت فيه “�إ�رش�ئيل“ وقب�ص و�ليونان و�لواليات �ملتحدة يف �لقد�ص   •
�ملحتلة، يف م�صعى لتطوير م�رشوع خطّ غاز يف �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط. وتخطط “�إ�رش�ئيل“ 

2,100 كم.  �أنابيب يبلغ طوله  2025، عب خّط  �إىل مدّ �أوروبا بالغاز �لطبيعي بدء�ً من �صنة 

�إليهم  �ن�صم  �لذي  “�إ�رش�ئيل“ وقب�ص و�ليونان،  �ل�صاد�ص بني زعماء  وهذ� هو �الجتماع 

121
وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، �لذي يقوم بجولة يف �ملنطقة.

�لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  فل�صطينيني   307 ��صت�صهد   •
 ،8,401 �جلرحى  عدد  وبلغ  �ل�صفة.  يف  و49  غزة،  يف   258 بينهم  من   ،2018 �صنة  خالل 

بينهم  فل�صطينياً،   5,761 �إىل  �ملعتقلني  عدد  و�صل  فيما  غزة،  قطاع  يف   7,100 بينهم 

فل�صطينياً   161 باإبعاد  ق�صت  قر�ر�ت  �الحتالل  حماكم  و�أ�صدرت  �ل�صفة،  من   5,587

تقرير  ووثق  �صهور.  و�صتة  �صهر  بني  ترت�وح  لفرت�ت  �الأق�صى  �مل�صجد  �أو  �لقد�ص  عن 

وم�صتوطنيه  �الحتالل  �نتهاكات  من  عام  ح�صاد  �ل�صيا�صية“  للتنمية  روؤية  لـ“مركز 

�مل�صتوطنون  �صنّها  �لتي  �لهجمات  عدد  بلغ  حيث   ،2018 خالل  و�لقطاع  �ل�صفة  يف 

يف   61 بينها  من   ،126 �إىل  هدمها  مّت  �لتي  �لفل�صطينية  �ملنازل  عدد  وو�صل  هجوماً،   617

�لقد�ص، كما مّت هدم 168 من�صاأة. وبلغ عدد �الأ�صجار �لتي مّت حرقها، �أو قطعها ما يقارب 

ً دومنا  3,588 م�صادرتها  مّت  �لتي  �الأر��صي  م�صاحات  بلغت  حني  يف  �صجرة،  �آالف   10 

(. وبلغ عدد حاالت �إطالق �لنار 4,129 )2,027 يف غزة، و2,165 يف �ل�صفة(، 
2
)3.588 كم

و�أقام  �قتحاماً.   6,548 �ل�صفة  يف  �ل�صكانية  للتجمعات  �القتحام  حاالت  عدد  بلغ  فيما 

�الحتالل يف عموم �ل�صفة 3,931 حاجز�ً خالل 2018. وو�صل عدد �ملخططات �ال�صتيطانية 

 4,948 �ملخططات  لهذه  �مل�صتهدفة  �مل�صاحة  جمموع  ويبلغ   ،2018 خالل  خمططاً   134 �إىل 

67 م�صتعمرة، فيما و�صل  بالتو�صعة  �مل�صتهدفة  �مل�صتعمر�ت  (، وعدد 
2
)4.948 كم دومناً 

وبلغ  وحدة.   6,859 بنائها  على  �الحتالل  �صادق  �لتي  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  جمموع 

قو�ت  قامت  كما  طريقاً،  ع�رش  �أحد   2018 خالل  �صقها  مّت  �لتي  �ال�صتيطانية  �لطرق  عدد 

122
7 كم ل�صالح �مل�صتعمر�ت و�لبوؤر �ال�صتيطانية. �الحتالل مبّد خّط مياه بطول 
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اخلمي�س، 2019/3/21

قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، على �صفحته �لر�صمية يف تويرت: “بعد 52 عاماً، حان   •
�لوقت لتعرتف �لواليات �ملتحدة �عرت�فاً كامالً ب�صيادة �إ�رش�ئيل على مرتفعات �جلوالن، �لتي 

123
تتميز باأهمية ��صرت�تيجية و�أمنية حيوية بالن�صبة لدولة �إ�رش�ئيل و�ال�صتقر�ر �الإقليمي“.

– دولية مب�صاركة  “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية، ما و�صفته برتتيبات عربية  ك�صفت �صحيفة   •
م�رش وقطر و�ل�صعودية ودول خليجية وعربية، و�الأمم �ملتحدة ودول �أخرى، بعلم �ل�صلطة 

�لو�صع يف قطاع غزة. وبح�صب �ل�صحيفة، فاإن �لرتتيبات يف مرحلتها  �لفل�صطينية، ب�صاأن 

�لو�صع  لتح�صني  �لدوالر�ت  ماليني  خمتلفة  ودول  �ملتحدة  �الأمم  ��صتثمار  ت�صمل  �الأوىل 

�الإن�صاين يف غزة. ووفقاً لل�صحيفة، فاإن �خلطة تقرتح �إبقاء �ل�صاأن �لد�خلي يف غزة حلما�ص 

و�لتنظيمات حتت كيان �صيا�صي موّحد جلميع �لتنظيمات، ويتم �إبقاء �الأمن يف �لقطاع حتت 

�صيطرة حما�ص. وتت�صمن �خلطة جتريد غزة من كافة �الأ�صلحة �لثقيلة، و�الإبقاء فقط على 

�الأ�صلحة  �الأ�صلحة �خلفيفة �ل�صغرية. وبح�صب �خلطة، فاإنه بالتو�زي مع جتريد غزة من 

124
�لثقيلة، �صيتّم رفع �حل�صار ب�صكل كامل.

قالت “�إ�رش�ئيل“ �إن تقرير “�للجنة �لدولية �مل�صتقلة للتحقيق يف �الحتجاجات يف �الأر��صي   •
�لفل�صطينيني  �حتجاجات  خالل  �ملميتة  للقوة  ��صتخد�مها  �نتقد  �لذي  �ملحتلة“،  �لفل�صطينية 

على حدود غزة، متحيز �صّدها، وكان ينبغي �أن ي�صمل مطالبة حركة حما�ص، �لتي ت�صيطر 

على �لقطاع، باأن تتخذ �إجر�ء لوقف �أعمال �لعنف �صّد “�إ�رش�ئيل“. وقالت “�إ�رش�ئيل“، يف 

ردها �لر�صمي على تقرير �للجنة، �إن “لديها خماوف جدية �إز�ء �لتحليل �لفعلي و�لقانوين 

125
�لذي �أجرته �للجنة، ومناهجها، و�الأدلة �لو��صحة على �لتحيز �ل�صيا�صي �صّد �إ�رش�ئيل“.

هاجم وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �أفيجدور ليبمان، رئي�ص قائمة كاحول الفان بني   •
جانت�ص، قائالً: “لقد �صاهدت �أد�ءك كرئي�ص �أركان خالل حرب 2014 على غزة، حيث حققت 

]معركته مع] حما�ص بعد  ف�صالً مدوياً خالل �حلرب، فكيف جلي�ص كبري ال ينجح بح�صم 

126
قتال �أكرث من 52 يوماً“.

��صتخدم  �هلل  �أن  �عتقادي،  �ملحتمل، يف  “من  �الأمريكي، مايك بومبيو:  قال وزير �خلارجية   •
�ليهودية“. وقال  �إ�رش�ئيل  �لدفاع عن دولة  للم�صاعدة يف  �الأمريكي دونالد تر�مب  �لرئي�ص 

بومبيو: “كم�صيحي، �أعتقد �أن هذ� ممكن“. و�أ�صاف بومبيو، يف مقابلة مع �صبكة �صي بي �أن 

“لروؤية �لتاريخ �لر�ئع لالإيان يف هذ� �ملكان )�لقد�ص(،  CBN News مّتت يف �لقد�ص:  نيوز 



138

اليوميات الفل�سطينية

و�لعمل �لذي قامت به �إد�رتنا، للتاأكد من بقاء هذه �لديوقر�طية يف �ل�رشق �الأو�صط، وبقاء 

127
�لدولة �ليهودية، �أنا و�ثق من �أن �لرب يعمل هنا“.

اجلمعة، 2019/3/22

�مل�صتقلة  �لدولية  “�للجنة  تقرير  �ملتحدة،  �الأمم  لدى  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  مكتب  تبنى   •
للتحقيق يف �الحتجاجات يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة“، �لذي يتهم “�إ�رش�ئيل“ بارتكاب 

جر�ئم حرب، با�صتهد�فها �ملدنيني �مل�صاركني يف م�صري�ت �لعودة عند �ل�صياج �الأمني �ملحيط 

بقطاع غزة. و�أيد �لقر�ر 23 دولة، وعار�صته 8 دول، فيما �متنعت 15 دولة عن �لت�صويت. 

128
وكانت �إ�صبانيا �لدولة �الأوروبية �لوحيدة �لتي �أيدت �لتقرير.

��صت�صهد فل�صطينيان بر�صا�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�أ�صيب 63 بجروح، بينهم 5 بحال   •
�ل�صلمية  �لعودة  م�صري�ت  يف  �مل�صاركني  قمع  خالل  �رشيري،  موت  بحالة  �أحدهم  �خلطر، 

129
�رشق قطاع غزة.

باأنها  �إياها  و��صفاً  “�إ�رش�ئيل“،  على  هجوماً  حممد،  مهاتري  �ملاليزي،  �لوزر�ء  رئي�ص  �صنّ   •
“دولة ل�صو�ص“. وقال مهاتري حممد، يف ت�رشيحات من �إ�صالم �أباد، �إن “�إ�رش�ئيل ال تلتزم 
�لفل�صطينية“.  �الأر��صي  يف  و�ال�صتيطان  �الحتالل  �أن�صطة  وتو��صل  �لدولية،  بالقو�نني 

�حتاللها  ب�صبب  باإ�رش�ئيل  �العرت�ف  يكننا  ال  ولكن  �ليهود،  �صّد  “ل�صنا  قائالً:  و�أ�صاف 

عليها،  دولة  و�إقامة  �الآخرين،  �أر��صي  على  �ال�صتيالء  يكنك  ال  �لفل�صطينية...  لالأر�ص 

130
وكاأنك تعي�ص بدولة ل�صو�ص“.

وقالت  �جلوالن،  ه�صبة  على  “�إ�رش�ئيل“  ب�صيادة  يعرتف  ال  �أنه  �الأوروبي  �الحتاد  �أكد   •
“موقف �الحتاد �الأوروبي مل يتغري. �الحتاد �الأوروبي ال يعرتف  متحدثة با�صم �الحتاد: 

كما يتما�صى مع �لقانون �لدويل ب�صيادة �إ�رش�ئيل على �الأر��صي �لتي حتتلها منذ حزير�ن/ 

يونيو 1967، مبا فيها ه�صبة �جلوالن، وال يعتبها جزء�ً من �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية“. وقال 

ب�صيادة  يعرتف  ال  �الأوروبي  �الحتاد  �إن   ،European Council �الأوروبي  �ملجل�ص  رئي�ص 

131
“�إ�رش�ئيل“ على �جلوالن.

ال�صبت، 2019/3/23

�لفل�صطيني يريد �حل�صول على  �ل�صعب  �إن  �لفل�صطينية حممود عبا�ص  �ل�صلطة  قال رئي�ص   •
“�لقد�ص �ل�رشقية“. و�أكد عبا�ص، يف لقاء مع جمموعة  دولة فل�صطينية م�صتقلة وعا�صمتها 
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�إىل  �أن �ل�صعب �لفل�صطيني يريد �لو�صول  Harvard �الأمريكية،  من طالب جامعة هارفارد 

حقه، ودولته بـ“�لطرق �ل�صلمية، �أي باملفاو�صات، ولن نختار طريقاً �آخر للو�صول �إىل حقنا، 

�إال من خالل �ملفاو�صات، ونقول د�ئماً باأننا مند �أيدينا للحكومة �الإ�رش�ئيلية �لتي يختارها 

و�إمنا  نحن  نخرتعها  مل  �لتي  �الأ�ص�ص  هذه  على  نتفاو�ص  �أن  �أجل  من  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صعب 

132
و�صعتها �ل�رشعية �لدولية“.

ملرتفعات  “�إ�رش�ئيل“  �حتالل  يدين  قر�ر�ً  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  تبنى   •
بالقر�ر�ت  �اللتز�م  “�إ�رش�ئيل“  �لقر�ر  وطالب  �صورية،  �أر��ص  �أنها  على  م�صدد�ً  �جلوالن، 

�أيام �نعقاد  �آخر  �ل�صيطرة على �الأر��صي بالقوة. و�صّوت �ملجل�ص، يف  �لدولية، ر�ف�صاً مبد�أ 

منظمة  با�صم  باك�صتان  به  تقدمت  �لذي  �لقر�ر  م�رشوع  على  جنيف،  يف  �الأربعني  دورته 

�لتعاون �الإ�صالمي مبو�فقة 26 دولة، بينما عار�صت �لقر�ر 16 دولة، و�متنعت 5 دول عن 

133
�لت�صويت. وكان من �لالفت للنظر �متناع �ل�صومال عن �لت�صويت باعتبارها دولة عربية.

االأحد، 2019/3/24

نقل �ملوقع �الإلكرتوين ل�صحيفة هاآرت�ص عن م�صدر باإد�رة م�صلحة �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية،   •
“�أ�رشى من حما�ص متكنو� خالل عملية نقلهم بني ق�صمني يف �صجن �لنقب �ل�صحر�وي  �أن 

من طعن �صجاَنني باأدو�ت حادة �صنعوها باأنف�صهم د�خل �لزنازين“؛ ما �أ�صفر عن �إ�صابة 

�ل�صجن  �أق�صام  �صهدت  ذلك  عقب  متو�صطة.  بجروح  و�آخر  خطرية،  بجروح  �أحدهما 

134
�صيب 25 �أ�صري�ً خاللها.

ُ
مو�جهات عنيفة بني �الأ�رشى وقو�ت م�صلحة �ل�صجون، �أ

قر�أ جمل�ص �لنو�ب �الأردين �لفاحتة على روح منفذ عملية �صلفيت �لفل�صطيني عمر �أبو ليلى،   •
خالل �فتتاح جل�صته �ل�صباحية، �لتي عقدها بح�صور �حلكومة، بناًء على طلب من �لنائب 

135
خليل عطية، و�لذي �أدى �لتحية لل�صهيد �أبو ليلى، حتت قبة �لبملان.

رف�ص �لرئي�ص �لروماين كالو�ص يوهاني�ص Klaus Iohannis، قر�ر رئي�صة �لوزر�ء ببالده،   •
فيوريكا د�ن�صيال Viorica Dancila، بنقل �صفارة بوخاري�صت من تل �أبيب �إىل مدينة �لقد�ص 

�ملحتلة. وقال �لرئي�ص �لروماين، يف بيان لو�صائل �الإعالم، “�أثبتت رئي�صة �لوزر�ء يف �لبالد 

جهلها ب�صاأن �ل�صيا�صة �خلارجية فيما يخ�ص ق�صية �لقد�ص“. و�أ�صار �إىل �أنه “ال يكن �تخاذ 

مثل هذ� �لقر�ر دون مو�فقته، بح�صب �لد�صتور يف رومانيا“، م�صري�ً �إىل �أنه مل يت�صلم قر�ر�ً 

�لعامة  �ل�صوؤون  للجنة  موؤمتر  خالل  د�ن�صيال،  �أعلنت  �أن  بعد  ذلك  جاء  �خل�صو�ص.  بهذ� 

136
�الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية )�أيباك( يف و��صنطن، �أنها �صتنقل �صفارة بالدها �إىل �لقد�ص.
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خالل   ،Juan Orlando Hernandez هرينانديز  �أورالندو  خو�ن  هندور��ص،  رئي�ص  �أعلن   •
137

كلمته يف �فتتاح موؤمتر “�أيباك“، �أن “بالده �صتفتتح �صفارة لها يف �لقد�ص ب�صكل فوري“.

االإثنني، 2019/3/25

وقّع �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب على �إعالن يعرتف ب�صيادة “�إ�رش�ئيل“ على مرتفعات   •
�جلوالن، وجاء توقيع تر�مب خالل ��صتقباله رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو 

“تعرتف  تر�مب:  وقال  �ل�صحفيني.  �أمام  مقت�صبة  كلمات  �إلقاء  وبعد  �الأبي�ص،  بالبيت 

�لتي  �الأمنية  �لتحديات  مو�جهة  يف  نف�صها  عن  �لدفاع  يف  �إ�رش�ئيل  بحّق  �ملتحدة  �لواليات 

�ليوم  و�صاأوقع  تاريخية،  خطوة  و�أخذ  �إ�رش�ئيل  مل�صاعدة  خطو�ت  ناأخذ  و�ليوم  تو�جهها، 

لليهود“  “�أّمة  باإقامة  تر�مب  و�أ�صاد  �جلوالن“.  على  �إ�رش�ئيل  ب�صيطرة  باالعرت�ف  �إعالناً 

�لدو�م.  على  “�إ�رش�ئيل“  بجانب  �ملتحدة  �لواليات  بوقوف  تعهد�ته  مكرر�ً  فل�صطني،  يف 

�جلوالن“  “�إعالن  توقيع  وو�صف  باجلوالن،  �ملتعلق  تر�مب  بقر�ر  نتنياهو  �أ�صاد  بدوره، 

باليوم �لتاريخي، موكد�ً �أن �لرئي�ص �الأمريكي �أقر بذلك “�لعدل الإ�رش�ئيل وحقوقها وحقها 

يف �لدفاع عن نف�صها“. وتابع موجهاً حديثه �إىل تر�مب: “�إ�رش�ئيل لديها �أ�صدقاء كثريون، 

138
ولكن ال يوجد �صديق �أف�صل منك“.

تر�مب،  دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�ص  لقر�ر  رف�صها  عن  �ل�صورية  �خلارجية  وز�رة  �أعربت   •
�عتبار مرتفعات �جلوالن �ل�صورية �ملحتلة جزء�ً من “�إ�رش�ئيل“، م�صددة على �أن “�جلوالن 

يلك  ال  “تر�مب  �إن  �ل�صورية،  باخلارجية  ر�صمي  م�صدر  وقال  �صورياً“.  و�صيبقى  كان 

�حلّق و�الأهلية �لقانونية لت�رشيع �الحتالل و�غت�صاب �أر��صي �لغري بالقوة، وهذه �ل�صيا�صة 

139
�لعدو�نية �الأمريكية جتعل من �ملنطقة و�لعامل عر�صة لكل �الأخطار“.

�ملخالفة  �لقر�ر�ت  ل�صل�صلة  و��صتنكارها  �ل�صديد،  رف�صها  عن  �لفل�صطينية،  �لرئا�صة  عبت   •
يتعلق  ما  �صو�ء  �الأمريكية،  �الإد�رة  قبل  من  �ل�صادرة  �لدولية  ولل�رشعية  �لدويل  للقانون 

�أو  “�إ�رش�ئيل“  تقررها  ال  �ل�صيادة  �أن  �أخرى،  مرة  �لرئا�صة  و�أكدت  �جلوالن.  �أم  بالقد�ص 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية مهما طال �أمد �الحتالل، و�صتبقى �لق�صية �لفل�صطينية و�لقد�ص 

ال  ودولية  وعربية  فل�صطينية  حمر�ء  خطوطاً  �ملحتلة  �لفل�صطينية  و�الأر��صي  مبقد�صاتها 

140
يكن جتاوزها.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن “�جلوالن �صوف يبقى جزء�ً   •
ال يتجز�أ من �الأر�ص �ل�صورية، و�إننا نقف �إىل جانب �صورية �أمام هذه �لغطر�صة �الأمريكية 
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�لقد�ص  ق�صيتي  �أي�صاً  طالت  و�لتي  �لدولية،  و�لقو�نني  و�ملو�ثيق  �الأعر�ف  حترتم  ال  �لتي 

و�لالجئني“. و�أكد هنية، يف ت�رشيح �صحفي، �أن هذه �ملو�قف، وهذه �لقر�ر�ت �لظاملة �لتي 

�ل�صورية وحقوق  �لتاريخية و�جلغر�فية لالأر�ص  �لبحار لن تغري �حلقائق  تاأتي من خلف 

141
�ل�صعب �لعربي �ل�صوري يف �جلوالن �ملحتل.

�لبمي،  م�صعب  با�صمها  للناطق  ت�رشيح  يف  �لفل�صطينية،  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  قالت   •
ب�صيادة  �عرت�فها  خالل  من  و�لق�صية  �الأمة  على  جديدة  حرباً  تعلن  �ملتحدة  �لواليات  �إن 

�الحتالل على �أر��صي �جلوالن �ملحتل، يف �لوقت �لذي يعلن �لعدو عدو�ناً جديد�ً على �ل�صعب 

142
�لفل�صطيني و�الأ�رشى.

��صتنكر �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية، �أحمد �أبو �لغيط، باأ�صد �لعبار�ت، �الإعالن �لذي   •
�جلوالن  على  “�إ�رش�ئيل“  ب�صيادة  باالعرت�ف  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  عن  �صدر 

�أنه �إعالن باطٌل �صكالً ومو�صوعاً. وقال �أبو �لغيط، يف بيان له، �إن  �ل�صوري �ملحتل، موؤكد�ً 

143
هذ� �الإعالن �الأمريكي ال يغري من و�صعية �جلوالن �لقانونية �صيئاً.

قال وزير �خلارجية و�صوؤون �ملغرتبني �الأردين �أين �ل�صفدي، �إن �جلوالن �أر�ص �صورية   •
�أ�صدرته وز�رة  بيان  �ل�صفدي، يف  �لدولية. و�أ�صاف  �ل�رشعية  حمتلة وفقاً جلميع قر�ر�ت 

144
�خلارجية، �أن موقف �الأردن ثابت، وو��صح، برف�ص �صّم “�إ�رش�ئيل“ للجوالن �ملحتل.

مرتفعات  ب�صّم  “�إ�رش�ئيل“  باأحقية  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�ص  قر�ر  لبنان  د�ن   •
�جلوالن �ل�صورية. وقالت �خلارجية �للبنانية، يف بيان لها، �إن “مبد�أ �الأر�ص مقابل �ل�صالم 

145
ي�صقط، �إذ عندما ال تبقى من �أر�ص لتعاد ال يبقى من �صالم ليعطى“.

على  “�إ�رش�ئيل“  ب�صيادة  �العرت�ف  و��صنطن  قر�ر  �لرتكية  �خلارجية  وز�رة  و�صفت   •
مرتفعات �جلوالن �ملحتلة بـ“�لباطل“. وقالت �خلارجية �لرتكية، يف بيان لها: “ندين ب�صدة 

وناأ�صف لقر�ر �الإد�رة �الأمريكية �العرت�ف ب�صيادة �إ�رش�ئيل على مرتفعات �جلوالن �ملحتلة 

موقفاً  “�أظهرت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  على  �لرتكية  �خلارجية  و�صددت   .“1967 عام  منذ 

146
جعلها جزء�ً من �مل�صكلة، ولي�ص �حلّل يف �ل�رشق �الأو�صط“.

�ملوريتانية  �خلارجية  وز�رة  و�صددت  تر�مب،  لقر�ر  �ل�صديد  �أ�صفها  عن  موريتانيا  عبت   •
على مت�صكها بوحدة �الأر��صي �ل�صورية كافة، وفقاً ملقت�صيات �لقانون وقر�ر�ت �ل�رشعية 

147
�لدولية.
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�الأمريكي  �لرئي�ص  �إىل رف�ص قر�ر  �الأوروبي  �ملتحدة و�الحتاد  �لعامل و�الأمم  �صارعت دول   •
�الحتاد  و�أعلن  �جلوالن.  ه�صبة  على  �إ�رش�ئيل“  بـ“�صيادة  �العرت�ف  تر�مب  دونالد 

�الأر��صي  على  الإ�رش�ئيل:  “�صيادة  باأي  لالعرت�ف  �لر�ف�ص  موقفه  تغرّي  عدم  �الأوروبي 

�لبيطانية  �خلارجية  وز�رة  و�أعلنت  �جلوالن“.  ه�صبة  فيها  مبا   1967 عام  �حتلتها  �لتي 

وزير  وو�صف  الأر��صيها.  �جلوالن  مرتفعات  “�إ�رش�ئيل“  ب�صّم  �العرت�ف  ترف�ص  �أنها 

�صارخ  بـ“�نتهاك  �الأمريكية  �خلطوة   Sergei Lavrov الفروف  �صريجي  رو�صيا  خارجية 

للقانون �لدويل“. و�أ�صاف الفروف يف �ت�صال هاتفي مع نظريه �الأمريكي مايك بومبيو �أن 

كما  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  �الأو�صاع  ويعّقد  �ل�صورية،  �الأزمة  ت�صوية  يعرقل  �العرت�ف  هذ� 

طويلة  فرتة  منذ  �مل�صتمر  موقفها  تغري  “مل  �أنها  على  و�صددت  �لقر�ر،  رف�صها  كند�  �أعلنت 

ب�صاأن م�صاألة مرتفعات �جلوالن“، بح�صب بيان �صادر عن وز�رة خارجيتها. و�أعلن وزير 

�خلارجية �لفنزويلي خورخي �أريا�صا Jorge Arreaza رف�ص بالده لقر�ر تر�مب، م�صدد�ً 

�إ�رش�ئيل  ب�صيادة  �العرت�ف  يف  تر�مب  حكومة  نية  قاطع  ب�صكل  ترف�ص  “فنزويال  �أن  على 

 Human Rights على مرتفعات �جلوالن �ل�صورية“. وقالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص

جتاهالً  يظهر  �جلوالن،  ملرتفعات  “�إ�رش�ئيل“  �حتالل  �إنكار  �الأمريكي،  �لقر�ر  �إن   Watch
148

للحماية �لتي يتمتع بها �ل�صكان �ل�صوريون مبوجب �لقانون �لدويل �الإن�صاين.

طلق من قطاع غزة، على و�صط “�إ�رش�ئيل“، دون 
ُ
�أعلن جي�ص �الحتالل �أن �صاروخاً و�حد�ً، �أ  •

يف  �صقط  �ل�صاروخ  �إن  قالت  �إ�رش�ئيلية،  �إعالم  و�صائل  لكن  �لتفا�صيل،  من  مزيد�ً  يذكر  �أن 

منطقة ه�صارون �لتي ت�صمّ مدينة تل �أبيب، وت�صبب يف وقوع �صبع �إ�صابات. و�صنّت طائر�ت 

حربية �إ�رش�ئيلية، �صل�صلة غار�ت على قطاع غزة، بعد �إطالق �ل�صاروخ، م�صتهدفة مو�قع 

�الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  با�صم  �لناطق  وقال  حما�ص.  حلركة  تتبع  للتدريب  و�أخرى  حكومية 

�أفيخاي �أدرعي Avichay Adraee �إن �جلي�ص “بد�أ ب�صّن غار�ت على �أهد�ف �إرهابية تابعة 

149
ملنظمة حما�ص �الإرهابية يف �أرجاء قطاع غزة“.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن �ل�صعب �لفل�صطيني لن ي�صت�صلم   •
الأي جتاوز للخطوط �حلمر�ء من قبل �الحتالل، و�ملقاومة قادرة على ردعه. و�أ�صار هنية، يف 

ت�رشيح �صحفي، �إىل �أن �لق�صية �لفل�صطينية تتعر�ص لهجمة �صاملة على خمتلف �مل�صتويات 

150
و�جلبهات يف �لقد�ص و�ل�صفة وغزة، وكذلك �الأ�رشى د�خل �صجون �الحتالل.

�أعلنت �حلركة �الأ�صرية يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي حّل كّل �لهيئات �لتنظيمية، و�إلغاء   •
وزير  ذ�ته  �لوقت  يف  حمملة   ،2019/3/26 �لثالثاء،  يوم  من  بدء�ً  فيها،  �العتقايل  �لتمثيل 
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�أرد�ن وحكومته م�صوؤولية �لت�صعيد �خلطري يف  �الأمن �لد�خلي يف حكومة �الحتالل جلعاد 

حتميل  بهدف  تاأتي  �خلطوة  هذه  �أن  لها،  بيان  يف  �الأ�صرية،  �حلركة  و�أو�صحت  �ل�صجون. 

�أمام  �لدفاع عن �حلقوق و�ملكت�صبات  �إطار  �العتقال كاملة، ويف  �أعباء حالة  �ل�صجون  �إد�رة 

151
�لهجمة �ل�رش�صة على �الأ�رشى.

الثالثاء، 2019/3/26

�إن  �الحتالل،  بجي�ص  �جلنوبية  للجبهة  �الأ�صبق  �لقائد   ،Zvika Fogel فوغل  ت�صفيكا  قال   •
�لذي �صتقوم به حركة حما�ص  �ليوم  “�إ�رش�ئيل“ �صيعجل بقدوم  �لقيادة يف  ��صتمر�ر عجز 

�أن  �لعبية،  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  ب�صحيفة  له  مقال  يف  فوغل  و�أ�صاف  “�إ�رش�ئيل“.  بتدمري 

“�إ�رش�ئيل“ فقدت منذ فرتة طويلة “روح �لقتال“، وفقدت �أي�صاً �ل�صجاعة لتحقيق �النت�صار 
يف �ملعارك. ور�أى �ل�صابط �أن حما�ص تعي جيد�ً �أن �لقبة �حلديدية ال تنجح ب�صكل كامل يف 

�إ�صقاط �ل�صو�ريخ، ولذلك تقوم د�ئماً مبفاجاأة “�إ�رش�ئيل“ حتت مبر �أن �ل�صو�ريخ �أطلقت 

152
عن طريق �خلطاأ.

و��صلت �لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية، لليوم �لثاين على �لتو�يل، ق�صفها لقطاع غزة، على   •
�لرغم من �الإعالن عن وقف �إطالق �لنار بني �لف�صائل و�الحتالل بجهود م�رشية و�أممية. 

و�صنّت �لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية �أكرث من 30 غارة جوية. وقال وزير �الأ�صغال �لعامة 

وحدة   30 هدم  عن  �أ�صفر  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �إن  �حل�صاينة،  مفيد  �لفل�صطيني  و�الإ�صكان 

153
�صكنية كلياً، وتعرُّ�ص 500 �أخرى الأ�رش�ر جزئية.

قالت وكالة �الأ�صو�صيتد بر�ص )Associated Press )AP �الأمريكية �إنه بالرغم من �جلهود   •
�الإ�رش�ئيلية فاإن كتائب �لق�صام ح�صلت على جمموعة بارزة من �الأ�صلحة �صملت �صو�ريخ 

�لق�صام، و�صو�ريخ حملية �ل�صنع �آر 160، و�صو�ريخ فجر 5 �الإير�نية، وطائر�ت م�صرية، 

�الأ�صلحة،  بهذه  قائمة  �لوكالة  و�أوردت  هجومية.  �أنفاقاً  و�صيدت   ،Mortar هاون  ومد�فع 

Gabi Siboni باأن حما�ص  �إىل ما قاله �ملحلل �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي غابي �صيبوين  و�أملحت 

“لديها جمموعة متنوعة من �الأ�صلحة �ملتقدمة و�لدقيقة و�لفعالة“. و�أن هذ� ي�صمل �ل�صو�ريخ 
�لتي  �لكتف،  من  تطلق  �لتي  للطائر�ت  �مل�صادة  و�ل�صو�ريخ  للدبابات،  �مل�صادة  �ملوجهة 

154
تنتجها رو�صيا، وكذلك بع�ص �لطائر�ت �مل�صرية.

من  مزيد  التخاذ  “م�صتعد“  �أنه  من  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  حذّر   •
�صاروخ  �إطالق  على  رد�ً  ُنفذت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشبات  بعد  غزة،  قطاع  يف  �الإجر�ء�ت 
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“�إ�رش�ئيل“،  من  فيديو  عب  وجهها  ر�صالة  يف  نتنياهو،  وقال  �أبيب.  تل  من  بالقرب  �صقط 

خالل �ملوؤمتر �ل�صنوي لـ“�أيباك“، بعد �أن قطع زيارته للواليات �ملتحدة: “يكنني �أن �أقول 

لكم �إننا على ��صتعد�د لفعل ما هو �أكرث بكثري، و�صنقوم بكل ما يف و�صعنا للدفاع عن �صعبنا 

155
و�لدفاع عن دولتنا“.

يف  �الأ�صرية  �لوطنية  �حلركة  على  جماعية  عقوبات  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطة  فر�صت   •
�النفر�دي،  و�لعزل  �لزيار�ت،  ومنع  مالية،  غر�مات  فر�ص  ت�صمنت  �الحتالل،  �صجون 

وذلك يف �أعقاب �لتطور�ت يف �صجن ر�مون و�صجن �لنقب، �لذي �صهد عملية طعن �صجاَنني. 

حما�ص  حلركة  ينتمون  �أ�صري�ً   74 معاقبة  ت�صمل  �لعقوبات  �أن  معاريف  �صحيفة  وذكرت 

�إىل  باالإ�صافة  �لغرف،  يف  �لنار  باإ�صعال  �ل�صجون  م�صلحة  تتهمهم  ر�مون،  �صجن  يف 

بعد �ل�صجن  �صهدها  �لتي  �ملو�جهات  يف  باال�صرت�ك  تتهمهم  �لنقب،  �صجن  من  �أ�صري�ً   96 
156

عملية �لطعن.

قال �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين �إن “�لقد�ص وم�صتقبل فل�صطني خّط �أحمر بالن�صبة لالأردن“،   •
157

و�إن مو�قف �الأردن، وكّل �الأردنيني، ثابتة بالن�صبة للقد�ص، و�لوطن �لبديل، و�لتوطني.

قرّر جمل�ص �لنو�ب �الأردين، يف ختام جل�صة مناق�صة عامة ملو�صوع �لطاقة برئا�صة عاطف   •
باإلغائها.  �إ�رش�ئيل“، وطالب �حلكومة  �لطبيعي من  �لغاز  “توريد  �تفاقية  �لطر�ونة، رف�ص 

��صتفتاء  للحكومة  يت�صنى  حتى  بــ“مهلة“  �ملع�رش،  رجائي  �لوزر�ء،  رئي�ص  نائب  وطالب 

“�إ�رش�ئيل“،  مع  �لغاز  �تفاقية  يف  بالنظر  �الأمة  جمل�ص  �صالحية  حول  �لد�صتورية  �ملحكمة 

158
وحتديد�ً تف�صري �ملادة 33 من �لد�صتور. 

االأربعاء، 2019/3/27

�لواليات  تعتزم  �لتي  �لقرن“  “�صفقة  �إن  بومبيو،  مايك  �الأمريكي،  �خلارجية  وزير  قال   •
�ملتحدة طرحها قريباً، �صتتخلى عن ما و�صفه بـ“�ملعايري“ �لقدية �لتي تتعلق بق�صايا مثل 

�أمام  �صهادة  يف  بومبيو  وقال  �لقدية“.  �ملقاربة  “ف�صل  على  م�صدد�ً  و�ال�صتيطان،  �لقد�ص 

�لكوجنر�ص: “�أنا و�ثق متاماً �أن ما متت جتربته يف �ل�صابق قد ف�صل، و�أنا متفائل باأن ما نفعله 

�الإ�رش�ئيلي  لل�صعب  �أف�صل  �صتكون  �لتي  �لنتائج  نحقق  باأن  �أف�صل  �حتماالت  لنا  �صيوفر 

وكذلك لل�صعب �لفل�صطيني“. و�دعى بومبيو �أن “هذه كانت �ملعايري �لتي �حتلت �لنقا�صات 

�صابقاً وقادتنا �إىل ما نحن عليه �الآن: ال حّل“، و�أ�صار �إىل �أن �خلطة �الأمريكية “�صت�صتند �إىل 

159
�حلقائق على �الأر�ص، و�لتقييم �لو�قعي ملا �صيقودنا �إىل حتقيق نتيجة جيدة“.
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قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �إ�صماعيل هنية، معقباً على �العتد�ء �الإ�رش�ئيلي   •
“�ملقاومة قالت كلمتها، و�الحتالل فهم �لر�صالة“. ودعا هنية، من على  �إن  على قطاع غزة 

ركام مقر رئا�صة �حلركة، �لذي دمرها �لق�صف �الإ�رش�ئيلي، �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل 

مليونية  يف  و�مل�صاركة  �الأر�ص  يوم  ذكرى  يف  للخروج  �ملحتلة  �لغربية  و�ل�صفة  و�خلارج 

160
�لعودة.

بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لتعليم  وزير  �الإ�رش�ئيلي،  �جلديد  �ليمني  حزب  رئي�ص  هدّد   •
رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، عب مقطع فيديو ن�رشه عب مو�قع 

�ملتدينني  قلن�صوة  ي�صع  وهو  �لفيديو  يف  بينيت  وظهر  �النتخابية.  حملته  �صمن  �لتو��صل 

حذرك( )خذ  بالك  “دير  �لعامية:  بالعربية  ويقول  ر�أ�صه،  على   “Kippah “�لكيباه   �ليهود 

161
يا هنية، �أنا م�ص )�أنا ل�صت( ليبمان“، و�أ�صاف بينيت “�أنا جديد.. �ليمني �جلديد“.

قال �أمني عام �حتاد نقابات عمال فل�صطني، �صاهر �صعد �إن 25 عامالً قد توفو� د�خل �صوق   •
162

�لعمل �الإ�رش�ئيلي يف �لربع �الأول من �صنة 2019، منهم 23 عامالً فل�صطينياً.

يف  غريهم“،  من  �إرهاباً  �أكرث  �الإ�رش�ئيليني  “�إن  حممد  مهاتري  �ملاليزي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
خالل  له  ت�رشيحات  يف  حممد،  و�أ�صار  غزة.  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لق�صف  على  تعليقه 

 Langkawi International Maritime زيارته معر�ص النكاوي �لدويل للمالحة و�لف�صاء

باأ�صعاف  �لهجمات  “�إ�رش�ئيل“ ترد على  �أن  �إىل   ،and Aerospace Exhibition )LIMA(

�أن  �لعنف ال يكن  �أن  نعتقد  �لهجمات.  “ينبغي علينا �الحتجاج على هذه  �ملر�ت، م�صيفاً: 

163
يحل �مل�صاكل يف �ملنطقة“.

�جلوالن،  يف  �لو�صع  ملناق�صة  طارئة  جل�صة  �ل�صوري  �لنظام  من  بطلب  �الأمن  جمل�ص  عقد   •
و�أعلن �أع�صاء �ملجل�ص، با�صتثناء �لواليات �ملتحدة، رف�صهم قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد 

164
تر�مب �العرت�ف ب�صيادة “�إ�رش�ئيل“ على �جلوالن.

�لدولة  وزير  عن  ظبي،  �أبو  من  ت�صدر  �لتي   ،The National نا�صيونال  �صحيفة  نقلت   •
�الإمار�تي لل�صوؤون �خلارجية �أنور قرقا�ص قوله �إن �لعالقات بني �لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل“ 

بحاجة �إىل حتّول، من �أجل حتقيق تقدم نحو �ل�صالم مع �لفل�صطينيني. ون�صبت �ل�صحيفة �إىل 

“�إ�رش�ئيل“ عّقد م�صاعي  �لتحاور مع  �لعربية عدم  �لدول  �لكثري من  �إن قر�ر  قرقا�ص قوله 

بعدم  �تخذ قر�ر عربي  �صنو�ت عدة،  “منذ  �لتو�صل حلّل على مدى عقود. وقال قرقا�ص: 

165
�لتو��صل مع �إ�رش�ئيل، لكن بنظرة �إىل �لور�ء، كان هذ� قر�ر�ً خاطئاً للغاية“.
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�ل�صلطة  رئي�ص  على  هجوماً  حمي�صن  جمال  فتح  حركة  يف  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �صنّ   •
�أحد  من  �رُشّب  �إنه  فل�صطينية  �إعالم  و�صائل  قالت  فيديو  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية، 

�إن  حمي�صن  وقال  �أيام.  قبل  �لتقاعد  على  موؤخر�ً  �أحيلو�  �صباطاً  لقائه  خالل  �الجتماعات 

�أبناء فتح ي�صعرون بالظلم، كما يتم ظلم �ملوظفني يف غزة ب�رشف 50% من رو�تبهم. وتابع 

تو�فق  “�لقر�ر�ت ال  �أن  و�أ�صاف حمي�صن  بناخذ قر�ر�ت خاطئة“.  “�رشنا  قائالً:  حمي�صن 

بها“.  �اللتز�م  يتم  بتطالب مبو�قف عك�صها، ورغم ذلك ال  �ملركزية، و�للجنة  �للجنة  عليها 

و�أردف قائالً: “ما �لفرق بيننا وبني �أحد بال�صارع؟ �إطار ��صمه جلنة مركزية بياخذ قر�ر�ت، 

ورغم ذلك ال تنفذ، وباملجل�ص �ملركزي قر�ر�ت ال تنفذ“. ودعا حمي�صن �أع�صاء فتح �إىل ن�صب 

166
�خليام، وقطع �لطريق، من �أجل ت�صحيح �مل�صار.

اخلمي�س، 2019/3/28

من لل�صو�ريخ  �ملبكر  �لذ�تي  �لتفعيل  تكر�ر  �أن  �لق�صام  كتائب  يف  م�صوؤول  م�صدر  �أكد   • 
�مل�صوؤول  وقال  �لقتايل.  �ال�صتعد�د  جاهزية  رفع  �ملقاومة  قيادة  قر�ر  �صببه  غزة  قطاع 

�لع�صكري، يف حديث لقناة �جلزيرة، �إن �ال�صتعد�د �لقتايل جاء بعد ورود معلومات حول نية 

167
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صّن عمل عدو�ين على غزة قبل �النتخابات �الإ�رش�ئيلية.

غزة  قطاع  من  �إطالقهم  مّت  وقذيفة  �صاروخاً   1,252 �أن  �لثانية  �لعبية  �لقناة  ذكرت   •
ت�صببت �مل�صري�ت  هذه  �أن  �إىل  �لقناة  و�أ�صارت   .2018/3/30 يف  �لعودة  م�صري�ت  بدء   منذ 

بـ 10 جوالت قتال وت�صعيد ما بني ق�صري ل�صاعات، وطويل على مدى يومني �أو ثالثة على 

�أبعد تقدير. و�أ�صارت �إىل �أن �الأحد�ث ت�صببت مبقتل جندي، و�إ�صابة 12 �آخرين، فيما �أ�صيب 

15 م�صتوطناً بجروح. و�أ�صارت �إىل �أن 273 فل�صطينياً ��صت�صهدو�، و�أ�صيب 6 �آالف �آخرين 
168

بجروح فعلية.

ع�صية �لذكرى �الأوىل مل�صري�ت �لعودة، �أ�صدر مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق   •
جي�ص  باأن  �ملركز  مدير  وقال  �لفرتة.  هذه  خالل  �الحتالل  �نتهاكات  �أبرز  حول  تقرير�ً 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي قتل خالل هذه �لفرتة 273 فل�صطينياً، من بينهم 51 طفالً، و5 �صيد�ت. 

كما �أ�صيب نحو 30,000، من بينهم نحو 4,700 طفالً، و�أ�صارت �مل�صادر �لطبية �إىل وجود 

169
115 �إ�صابة برت �أطر�ف.

قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �إن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ي�صتغل ب�صكل مبا�رش   •
من   %76.3 ن�صبته  ما  وت�صكل  ج،  �مل�صنفة  �الأر��صي  من   )

2
كم  2,642( دومن  �ألف   2,642
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(. و�أ�صاف 
2
جممل �مل�صاحة �مل�صنفة ج، و�لتي تبلغ م�صاحتها 3,375 �ألف دومن )3,375 كم

خالل �صادق  �الحتالل  �أن  �الأر�ص،  ليوم   43 �لـ  �لذكرى  ملنا�صبة  له،  بيان  يف   �الإح�صاء، 

�لفل�صطينيني،  �أر��صي  من   )
2
م �آالف   508( دومنات   508 على  �ال�صتيالء  على   2018 �صنة 

تو�صيع  خالل  من  بالفل�صطينيني  �خلا�صة  �لدومنات  مئات  على  �ال�صتيالء  �إىل  �إ�صافة 

�إىل  �حلو�جز �الإ�رش�ئيلية و�إقامة نقاط مر�قبة ع�صكرية حلماية �مل�صتوطنني. و�أ�صار �ملركز 

�أن �الحتالل جرف و�قتلع خالل �لفرتة ذ�تها 7,122 �صجرة، وبذلك يبلغ عدد �الأ�صجار �لتي 

2018، ومّت حتويل �آالف  2000 وحتى نهاية  �أكرث من مليون �صجرة منذ �صنة  مّت �قتالعها 

 �لدومنات للم�صتوطنني لزر�عتها حيث بلغت �مل�صاحة �ملزروعة يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف

(، غالبيتها من �ملزروعات �ملروية. وقام �الحتالل 
2
�صنة 2018 نحو 110 �آالف دومن )110 كم

بهدم وتدمري 471 مبنى خالل 2018، منها نحو 46% يف حمافظة �لقد�ص، بو�قع 215 عملية 

هدم. وتوزعت �ملباين �ملهدومة بو�قع 157 مبنى �صكنياً و314 من�صاأة. كما �أ�صدر �الحتالل 

170
�أو�مر بهدم 546 مبنى يف �ل�صفة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

اجلمعة، 2019/3/29

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية: “�إننا �أمام مفرتق طرق، وفح�ٍص   •
جاٍد ملو�قف �الحتالل وردوده على مطالب �صعبنا“، و�أ�صاف هنية، يف ت�رشيح �صحفي، 

“�إننا نعمل مع �لوفد �مل�رشي �ملوجود حالياً بغزة على حّل لالأزمة �الإن�صانية يف غزة ب�صكل 
ي�صمن �إنهاء معاناة �أهلنا، وتعزيز كر�متهم يف بلدهم؛ وذلك من خالل �لتو�صل لتفاهمات 

وكل  �ل�صيناريوهات  لكل  م�صتعدون  “نحن  قائالً:  هنية  و�أ�صاف  �لعدو“.  يحرتمها  جدية 

�لت�صحيات  وي�صتثمر  �صعبنا،  م�صالح  يحقق  �لذي  �لقر�ر  �تخاذ  يف  نرتدد  ولن  �لبد�ئل، 

171
�جل�صام �لتي قدمها �صبابنا يف م�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار“.

يف  م�صاركتهم  �ملقرر  �ملدنيني  ��صتهد�ف  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �لقد�ص  �رش�يا  حذّرت   •
�أبو حمزة، يف كلمٍة  �ل�رش�يا  �لناطق با�صم  2019/3/30. وقال  �ل�صبت  �لعودة يوم  م�صري�ت 

متلفزٍة: “نحذر �لعدو �ل�صهيوين من �الإيغال بالدم �لفل�صطيني، و�إن قتل �ملدنيني �صيجلب 

172
�حلرب لالحتالل“.

ال�صبت، 2019/3/30

��صت�صهد �أربعة فل�صطينيني، بينهم ثالثة �أطفال، و�أ�صيب �ملئات، جر�ء قمع قو�ت �الحتالل   •
173

�الإ�رش�ئيلي م�صري�ت �لعودة يف قطاع غزة.
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“رزمة  �إىل  �لتو�صل  جرى  �إنه  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •
“�الحتالل  �أن  �ليومية يف قطاع غزة، مو�صحاً  متكاملة تقريباً“ تتعلق باالأو�صاع �حلياتية 

�إمنا  لالحتالل،  فقط  �لتز�مات  عن  نتحدث  ال  “نحن  و�أ�صاف:  و�ملتابعة“.  �الختبار  حتت 

�لتفاهمات“.  بقوة يف هذه  �أي�صاً حا�رشة  �ملتحدة وم�رش، وقطر  �الأمم  تدخالت دولية من 

و�أ�صار بدر�ن �إىل �أن هناك �أطر�فاً كثرية تتدخل للو�صول �إىل تفاهمات بهذه �ملرحلة، مو�صحاً 

�ملبا�رش بيننا وبني �الحتالل، وينقل  “يدير �حلو�ر�ت و�لتفاو�ص غري  �أن �جلانب �مل�رشي 

�لر�صائل بني �لطرفني“. ووفق بدر�ن، فاإن �لت�صهيالت �مل�رشية �صو�ء عب فتح معب رفح، 

174
�أم �إدخال �لب�صائع لقطاع غزة، معزولة عن �لتفاهمات مع �الحتالل.

رجّح نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري �لتو�صل �إىل تفاهمات   •
تهدئة مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي خالل �الأيام �لقليلة �لقادمة، موؤكد�ً �أن �لهدف منها �صيكون 

وقف �لعدو�ن على �ل�صعب �لفل�صطيني وك�رش �حل�صار. ونفى �لعاروري، خالل مقابلة مع 

لي�صت  “�لتهدئة  قائالً:  �لتهدئة،  �صيا�صي مقابل هذه  �أّي ثمن  �أن يكون هناك  �مليادين،  قناة 

حر�كاته  يف  �صعبنا  تقيّد  وال  وطني،  �أو  �صيا�صي  ُبعد  �أي  لها  ولي�ص  �الحتالل،  مع  �صالماً 

175
ون�صاله يف �ملطالبة بحقوقه“.

االأحد، 2019/3/31

مركزية  �لتون�صية،  �لعا�صمة  يف   30 �لـ  بدورتها  �لعادية  �لعربية  للقمة  �خلتامي  �لبيان  �أكد   •
�ل�رشقية“  لـ“�لقد�ص  �لعربية  �لهوية  وعلى  جمعاء،  �لعربية  لالأمة  بالن�صبة  فل�صطني  ق�صية 

ب�صيادة  باالعرت�ف  �صدر  �لذي  �الأمريكي  �الإعالن  و�أن  فل�صطني،  دولة  عا�صمة  �ملحتلة، 

“�إ�رش�ئيل“ على �جلوالن، ُيعّد �إعالناً باطالً �صكالً ومو�صوعاً. و�صدد �لبيان على �أن حتقيق 
�لت�صوية  على  باالأ�صا�ص  يرتكز  �الأو�صط،  �ل�رشق  منطقة  يف  و�ال�صتقر�ر  و�ل�صالم  �الأمن 

176
�لعادلة و�ل�صاملة للق�صية �لفل�صطينية، وملجمل �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، �إنه مل “يعد با�صتطاعتنا حتّمل �لو�صع �لقائم   •
و�ال�صتقالل،  �حلرية  يف  �لفل�صطيني  �صعبنا  و�أحالم  م�صالح  على  حفاظاً  معه،  �لتعاي�ص  �أو 

�لقمة  �أمام  خطابه  يف  عبا�ص،  و�أ�صاف  م�صريية“.  وقر�ر�ت  خطو�ت  التخاذ  و�صن�صطر 

�الأخوة  �أيها  مقبلون،  “�إننا  قائالً:  �لتون�صية،  �لعا�صمة  يف   30 �لـ  بدورتها  �لعادية  �لعربية 

�الأعز�ء، على �أيام غاية يف �ل�صعوبة، بعد �أن دمرت �إ�رش�ئيل، �لدولة �لقائمة باالحتالل الأر�ص 

دولة فل�صطني، كل �التفاقيات، وتن�صلت من جميع �اللتز�مات منذ �أو�صلو �إىل �ليوم“. و�أكد 
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عبا�ص على �أن ��صتمر�ر “�إ�رش�ئيل“ يف �صيا�صاتها و“�إجر�ء�تها لتدمري حّل �لدولتني، جعلنا 

177
نفقد �الأمل يف �أي �صالم يكن حتقيقه معها“.

��صتقبل رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو، �لرئي�ص �لب�زيلي جاير بول�صونارو   •
Jair Bolsonaro يف مطار بن جوريون Ben Gurion Airport، م�صيد�ً بتوجه بول�صونارو 

يف  �لبلدين  بني  �التفاقيات  توقيع  خالل  من  �لب�زيلية،  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  تعزيز  يف 

و�الأمن.  و�ل�صياحة،  و�لطاقة،  و�لزر�عة،  و�لتكنولوجيا،  و�ال�صتثمار�ت،  �لتجارة،  جماالت 

و�أ�صاف نتنياهو: �إننا “ن�صنع �لتاريخ معاً. فمنذ توليك من�صب �لرئي�ص خالل �صهر كانون 

�لثاين/ يناير من هذ� �لعام، لقد با�رشنا بع�رش جديد للعالقات �لب�زيلية �الإ�رش�ئيلية“. وقال 

مع  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  بول�صونارو،  و�أعلن  �إ�رش�ئيل“.  “�أحب  بالعبية  بول�صونارو 

نتنياهو، عزم بالده على فتح “مكتب دبلوما�صي خم�ص�ص لل�صوؤون �القت�صادية و�لعلوم 

و�لتكنولوجيا“ يف �لقد�ص، وقال بول�صونارو �إن “حكومته م�صممة بقوة على تعزيز �ل�رش�كة 

بني �لب�زيل و�إ�رش�ئيل“، م�صدد�ً على �أن “�لتعاون يف جماالت �الأمن و�لدفاع له �أهمية كبى 

178
للب�زيل �أي�صاً“.

�ل�صاد�ص، رئي�ص جلنة  �ملغربي حممد  Pope Francis و�مللك  �لفاتيكان فرن�صي�ص  بابا  وقّع   •
�لقد�ص، يف �لرباط، على وثيقة “ند�ء �لقد�ص“، �لتي �أكد� فيها على �أهمية �ملحافظة على مدينة 

�لقد�ص باعتبارها تر�ثاً م�صرتكاً لالإن�صانية، وبو�صفها �أر�صاً للقاء، ورمز�ً للتعاي�ص �ل�صلمي 

179
بالن�صبة الأتباع �لديانات �لتوحيدية �لثالث، ومركز�ً لقيم �الحرت�م �ملتبادل و�حلو�ر.

قررت �لكويت مقاطعة موؤمتر يف �لبحرين من �ملنتظر عقده منت�صف ني�صان/ �أبريل 2019،   •
على خلفية م�صاركة وفد �إ�رش�ئيلي. وقال م�صدر يف وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة �لكويتية �إن 

�لوزير خالد �لرو�صان قرر �لرت�جع عن �مل�صاركة يف �ملوؤمتر �لعاملي لريادة �الأعمال ب�صبب 

�ملتحّدثني  م�صاركة  �لبحريني  �لنو�ب  جمل�ص  ��صتنكر  جهته،  ومن  �الإ�رش�ئيلية.  �مل�صاركة 

على  في�صبوك،  على  �صفحته  على  ن�رشه  بيان  يف  �ملجل�ص،  و�صّدد  �ملوؤمتر.  يف  �الإ�رش�ئيليني 

�ل�صعب  �أولويات  من  �صتظّل  �ل�صقيق،  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لعادلة  �لق�صية  “ن�رشة  �أن 

180
�لبحريني“.

�لتنمية“،  �الأونرو�،  “�لالجئون،  بعنو�ن  قر�ر  م�رشوع  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  �عتمد   •
�ال�صتيطان،  تدين  �لتي  �الأوروبية  و�لبملانات  �الأوروبي  �الحتاد  ومو�قف  بقر�ر�ت  ي�صيد 

�أنو�ع �مل�صاريع يف �مل�صتعمر�ت  وتعّد �مل�صتعمر�ت كيانات غري قانونية، وحتظر متويل كل 

�مل�صتعمر�ت  ب�صائع  وحتظر   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص  د�خل  �الإ�رش�ئيلية 
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و�الأر�ص  �إ�رش�ئيل“  “�أر��صي  بني  �لتمييز  على  وتوؤكد  عليها،  مميزة  عالمات  ت�صع  �أو 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، وعدم �رشيان �أي �تفاقية بني دول �الحتاد و“�إ�رش�ئيل“ على 

181
�ملناطق �لتي جرى �حتاللها �صنة 1967.

International Socialist Organization )ISO( �لدولية  �ال�صرت�كية  �ملنظمة  �أعلنت   • 
على  �الإ�رش�ئيلية  بال�صيادة  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  لقر�ر  و�لقاطع  �لكامل  رف�صها 

�ملنظمة  �إن  �صعث،  نبيل  �لدولية  �ال�صرت�كية  رئي�ص  نائب  وقال  �ملحتل.  �ل�صوري  �جلوالن 

�أ�صدرت بياناً �صحفياً، �عتبت فيه قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب ب�صاأن �جلوالن 

�الأمن  �لتي تبناها جمل�ص  �لدويل، وللقر�ر�ت �ملحددة  للقانون  �الأ�صا�صية  للمبادئ  “خمالف 
�لتابع لالأمم �ملتحدة حول �ل�رشق �الأو�صط، و�لتي توؤكد عدم قبول �ل�صيطرة على �الأر��صي 

دول  كل  فيه  ت�صتطيع  ود�ئم  عادل  �صالم  �أجل  من  للعمل  �حلاجة  على  توؤكد  كما  بالقوة، 

182
�ملنطقة �لعي�ص باأمان“.
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االإثنني، 2019/4/1

�ل�صوري  �ال�صتيطان يف �جلوالن  بتكثيف  �الإ�رش�ئيلية خطة تق�صي  �الإ�صكان  �أعدت وز�رة   •
�ملحتل، وبت�صجيع �ليهود لل�صكن هناك. حيث تق�صي �خلطة بناء ع�رش�ت �آالف من �لوحد�ت 

�الإ�رش�ئيلية  لالإذ�عة  ووفقاً   .2048 �صنة  بحلول  يهودي  �ألف   250 ال�صتيعاب  �ال�صتيطانية 

وحدة  �ألف   30 بناء  ت�صمل  �خلطة،  فاإن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلية  �لبث  لهيئة  �لتابعة  �لر�صمية، 

وكذلك  �جلوالن،  يف  جديدتني  م�صتعمرتني  و�إن�صاء  كت�رشين،  م�صتعمرة  يف  ��صتيطانية 

�ملتعلقة  �لتحتية  �لبنية  يف  �ال�صتثمار  جانب  �إىل  �لعمل،  فر�ص  من  �الآالف  ع�رش�ت  توفري 

تنمية  �إىل  �خلطة،  تهدف  كما  �ملو��صالت.  ب�صبكة  �جلوالن  وربط  و�ل�صياحة،  باملو��صالت 

( من 
2
�مل�صاريع �ل�صياحية وت�صجيع �ل�صياحة، و�لعمل على �إخالء 80 �ألف دومن )80 �ألف كم

حقول �الألغام وجتهيز م�صطحات �الأر��صي مل�صاريع �لتطوير و�لبناء �ل�صياحي و�لتجاري 

1
و�الإ�صكاين.

�صيكل  مليون   42 بخ�صم  يق�صي  �أمر  على  كحلون،  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  وقّع   •
“�إ�رش�ئيل“  11.5 مليون دوالر( �صهرياً من �أمو�ل �ملقا�صة �لفل�صطينية �لتي حتولها  )نحو 

باإجمايل  ،2019 �صنة  خالل  �صهر  كل  �لتقلي�ص  �إجر�ء  و�صيتم  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة   �إىل 

�ليوم“:  “�إ�رش�ئيل  ل�صحيفة  كحلون  وقال  دوالر(.  مليون   138 )نحو  �صيكل  ماليني   504

“�أنا مقتنع باأنه ال جمال ملكافاأة �لقتلة، ال يكن �أن نتجاوز دفع رو�تب �الإرهاب؛ ولذلك قمت 
2

بهذه �خلطوة“.

م�صاحة  “تو�صيع  له:  بيان  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  بل�صان  �ملتحدث  �أدرعي،  �أفيخاي  �أعلن   •
نقيب  قال  جانبه،  ومن  بحرياً“.  ميالً   15 �أق�صاها  مل�صافة  غزة  قطاع  يف  �لبحري  �ل�صيد 

�أبلغتهم بتو�صيع م�صاحة  “�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية  �إن  �لفل�صطينيني، نز�ر عيا�ص،  �ل�صيادين 

3
�ل�صيد �لبحري قبالة �صو�حل غزة �صمن نطاق 6 �إىل 15 ميالً بحرياً“.

على  �لدبلوما�صية  متثيلياتها  عدد  بذلك  لرتتفع  رو�ند�،  يف  لها  �صفارة  “�إ�رش�ئيل“  �فتتحت   •
هذ� �مل�صتوى بالقارة �الإفريقية، �إىل 11 �صفارة. وقالت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، يف بيان 

Yuval Rotem، �فتتح �ل�صفارة يف �لعا�صمة �لرو�ندية  �إن مديرها �لعام يوفال روتيم  لها، 

4
كيغايل.
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�ال�صتيطانية على   Elad �إلعاد  �لنقاب عن �صيطرة جمعية  �لعبية  ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص   •
�الحتالل.  حكومة  من  بتو�طوؤ  �ملحتلة  �لقد�ص  مدينة  يف   “Peace Forest �ل�صالم  “غابة 
حي بني   )

2
م �ألف   550( دومناً   550 م�صاحة  على  �ل�صالم“  “غابة  تقع  �ل�صحيفة،   وح�صب 

5
�أبو طور جنوبي �لقد�ص، وحميط م�صتعمرة �أرمون هانت�صيف �رشقي �ملدينة.

الثالثاء، 2019/4/2

�إجر�ء�ت  �لفل�صطينية مو�جهة  �لفل�صطيني، �صكري ب�صارة، عزم �ل�صلطة  �أعلن وزير �ملالية   •
بـ“�لطرق  �جلانب  �أحادية  و�الإجر�ء�ت  بها،  تقوم  �لتي  و�خلروق  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة 

�لفل�صطينية رف�ص ��صتالم قيمة �ملقا�صة خم�صوماً منها  �لقيادة  �لقانونية“، موؤكد�ً موقف 

�أي مبالغ غري قانونية �أو غري متفق عليها م�صبقاً، ردّ�ً على قيام �حلكومة �الإ�رش�ئيلية خ�صم 

6
�أمو�ل �لعائد�ت �ل�رشيبية �لفل�صطينية.

�لتي  �لعرو�ص  �إ�صماعيل هنية، عن فحوى  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص،  �ملكتب  ك�صف رئي�ص   •
تقدمت بها �الأطر�ف �لدولية للحركة لبدء تنفيذ تفاهمات �لتهدئة، �لتي ترعاها م�رش كو�صيط 

بني �ملقاومة �لفل�صطينية و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وقال هنية، يف لقاء عقده بغزة مع نخبة من 

�لكتّاب و�ملحللني �ل�صيا�صيني، �إن �الأطر�ف �لدولية “تعهدت بالبدء بتمويل وتنفيذ م�رشوع 

حتلية مياه �لبحر يف غزة بقيمة متويل ت�صل �إىل 650 مليون دوالر“. و�أو�صح رئي�ص جمل�ص 

عدة  من  م�صرتك  بتمويل  ياأتي  �مل�رشوع  “هذ�  �أن  نعيم،  با�صم  حما�ص  يف  �لدولية  �لعالقات 

�أطر�ف عربية ودولية، �أبرزها �ل�صعودية �لتي تعهدت بتوفري مبلغ 260 مليون دوالر، �إىل 

7
جانب دول �أوروبية وموؤ�ص�صات دولية“.

�رشق �صمال  جرير  دير  قرية  �أر��صي  يف  ولوزيات،  كرمة  �صجرة   550 م�صتوطنون  قطع   • 
قطع على  �أقدمو�  م�صتوطنني  �إن  �الأر�ص،  �صاحب  عجاج،  �لد�مي  عبد  وقال  �هلل.   ر�م 

8
150 �صجرة لوز و400 �صجرة عنب مزروعة يف �أر�صه، و�إن عمرها يزيد عن خم�ص �صنو�ت.

�ملغربية،  ن�صخته  يف  �الإ�رش�ئيلي،  و�الأبارتهايد  �ال�صتعمار  مناه�صة  �أ�صبوع  فعاليات  بد�أت   •
ومر�ك�ص �لرباط  هي  مغربية،  مدن  ثالث  وحتت�صنها   ،2019/4/7 �إىل  ت�صتمر   حيث 

200 مدينة وعا�صمة عب  �أ�صبوع �الأبارتهايد على نحو  و�لد�ر �لبي�صاء. وتتوزع فعاليات 

9
�لعامل يف �لفرتة ما بني 2019/3/18 و2019/4/10.

حماوالت  من  غز�لة  �أبو  هيفاء  �لعربية  �لدول  جلامعة  �مل�صاعدة  �لعامة  �الأمينة  حذرت   •
�إ�رش�ئيلية لتقلي�ص عدد �لفل�صطينيني بالقد�ص، يف �ل�صنو�ت �ملقبلة، بهدف “�إبعاد �لقد�ص عن 
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عمقها �لفل�صطيني �لعربي“. وقالت �أبو غز�لة، يف كلمة �ألقتها باحتفال �جلامعة بيوم �لرت�ث 

�لثقايف �لعربي، �إن “�الحتالل يحاول ب�صتى �لطرق تقليل عدد �لفل�صطينيني بالقد�ص، لي�صل 

12% من جممل �ملدينة  �إىل  ح�صب �لتوقعات �مل�صتقبلية �ملخطط لها خالل �ل�صنو�ت �ملقبلة، 

10
�ملقد�صة“، م�صرية �إىل �أن �لفل�صطينيني “ي�صكلون �ليوم ن�صبة 36%“، يف �رشقي �لقد�ص.

للم�صجد  “تهديد�ً  يعني  �الأق�صى  �مل�صجد  تهديد  �إن  �مل�صلمني،  لعلماء  �لعاملي  �الحتاد  قال   •
�حلر�م و�أهله، و�لنيل منه توطئة للنيل من �مل�صجد �حلر�م“. و�أ�صاف �الحتاد، يف بيان له، 

�أن “�مل�صجد �الأق�صى و�مل�صجد �حلر�م �أَخو�ن، ومن فّرط باأحدهما فرط باالآخر“. و�أو�صح 

�أن  “يعني  �ليهود،  �مل�صلمني ووقوعه يف  �أيدي  �أيدي  �الأق�صى من  �مل�صجد  �أن زو�ل  �الحتاد 

�أطماعهم يف �مل�صجد  �مل�صجد �حلر�م و�حلجاز قد تهدد �الأمن فيهما، ومل ُيخِف �ليهود يوماً 

11
 �حلر�م“.

قال �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف،  • 
�صت�صمح  دوالر  مليون   45 نحو  ح�صدو�  و�رشكاءها  �ملتحدة  �الأمم  �إن  �صحفي،  بيان  يف 

بتوفري نحو 20 �ألف وظيفة موؤقتة يف قطاع غزة خالل �صنة 2019، م�صدد�ً على �أن جوهر 

�الأزمة يف غزة �صيا�صي. و�أكد مالدينوف على �أهمية حتقيق تقدم على م�صار رفع �الإغالقات 

بجدية  �النخر�ط  �إىل  �لفل�صطينية  �لف�صائل  د�عياً  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  بعملية  و�لنهو�ص 

12
مع م�رش يف جهود �مل�صاحلة.

االأربعاء، 2019/4/3

�صت�صارك  فل�صطينية  6 ف�صائل  �إن  �ملكلف،  �لفل�صطينية  ��صتية، رئي�ص �حلكومة  قال حممد   •
�ل�صعب،  وحزب  �لن�صال،  وجبهة  فد�،  وحزب  فتح،  حركة  وهي  �ملرتقبة،  حكومته  يف 

مّت  �لتي  �لتحرير،  منظمة  ف�صائل  كل  �أن  ��صتية  و�أكد  و�لفل�صطينية.  �لعربية  و�جلبهتان 

حزب  با�صتثناء  ردودها،  �أر�صلت  قد  �حلكومة،  يف  م�صاركتها  بخ�صو�ص  معها  �لت�صاور 

“لن يكون على طاولتي  �أن قر�ره �صيُتخذ خالل يومني. وقال ��صتية:  �أبلغه  �ل�صعب، �لذي 

من يعتقد �أنه يقدم معروفاً للمو�طن، كذلك لن تكون حكومة بر�صتيج، و�لوزر�ء �صينزلون 

لل�صارع لتح�ص�ص هموم �لنا�ص“. و�أ�صاف ��صتية: “نحن جئنا خلدمة �ملو�طن، ولن ن�صمح 

�أن ي�صتجدي �ملو�طن حقه؛ فكر�مة �لنا�ص خّط �أحمر. من ال يكتب معنا باالأزرق لن ي�صحح 

�أن نحميه �إىل   لنا باالأحمر، ولن نقبل من ال يغّب حذ�ءه يف خدمة �لوطن؛ فالوطن يف حاجة 

13
ونحمله“.
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�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أنه ��صتعاد جثة �جلندي زخاريا باومل Zachary Baumel، �أحد   •
�جلنود �الإ�رش�ئيليني �لثالثة �لذين فُقدت �آثارهم يف �أعقاب معركة �ل�صلطان يعقوب، يف بد�ية 

�الجتياح �الإ�رش�ئيلي للبنان يف �صنة 1982. وقال بيان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إنه مّت �إعادة �جلثة 

�ل�صيا�صي  �ملر��صل  �أ�رشى. ونقل  تبادل  بو��صطة عملية ع�صكرية، ولي�ص من خالل �صفقة 

�صاعدت  رو�صيا  �أن  تاأكيده  �إ�رش�ئيلي  م�صوؤول  عن  �الإ�رش�ئيلية،  �لتلفزيونية   13 للقناة 

“�إ�رش�ئيل“ على حتديد موقع جثة باومل و��صتعادتها، فيما رف�ص مكتب رئي�ص �حلكومة 
14

�لتعليق على �ملو�صوع.

�لنار  م�صتوطن  �أطلق  عندما  متو�صطة،  بجروح  �آخر  و�أ�صيب  فل�صطيني،  �صاب  ��صت�صهد   •
15

عليهما عند مفرتق بلدة بيتا جنوب نابل�ص.

�ملقد�صيني  لدعم  �الأردنيني،  �ملهند�صني  نقابة  �أطلقتها  �لتي  �لتبعات،  حملة  ح�صيلة  بلغت   •
�أردين دينار  �ملليون  يقارب  ما  �ملحتلة،  �لقد�ص  مبدينة  �لقدية  �لبلدة  يف   وتثبيتهم 

16
)نحو 1.4 مليون دوالر(.

قال �صفري �ل�صعودية يف م�رش، ومندوبها �لد�ئم لدى جامعة �لدول �لعربية، �أ�صامة بن �أحمد   •
نقلي، باأن �ل�صندوق �ل�صعودي للتنمية قام بتحويل 40 مليون دوالر �أمريكي، �إىل ح�صاب 

وز�رة �ملالية �لفل�صطينية، قيمة �إ�صهامات �ململكة �ل�صهرية لدعم مو�زنة �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

17
ل�صهري �صباط/ فب�ير و�آذ�ر/ مار�ص 2019.

اخلمي�س، 2019/4/4

�إنه عر�ص قطاع غزة على عدد كبري من  قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو   •
�الإذ�عة  مع  مقابلة  يف  نتنياهو،  وقال  لذلك“.  يتطوع  “مل  منهم  �أحد�ً  �أن  �إال  �لعرب،  �لقادة 

ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  يكن  ال  الأنه  غزة  قطاع  ق�صف  و��صلت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �الإ�رش�ئيلية، 

�صيا�صية مع من يريد �لق�صاء عليها. وقال �إنه “ال ي�صّن حروباً ال د�عي لها“، مدعياً �أنه يقوم 

بـ“تفعيل �لقوة عندما يجب، وعلى ��صتعد�د لدفع �لثمن عندما يجب“، و�أنه “من �ملمكن �أن 

�إىل عملية ع�صكرية و��صعة يف قطاع غزة، ولكن يبقى هذ� �خليار �الأخري“،  ن�صطر للتوجه 

18
على حّد تعبريه.

�تفاق  �أّن حركة حما�ص ز�دت بند�ً جديد�ً على  �لعبية  �أحرونوت  ذكرت �صحيفة يديعوت   •
يف  �الأ�رشى  ظروف  حت�صني  “�إ�رش�ئيل“  على  مبوجبه  يتحتّم  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لتهدئة 

19
�ل�صجون.
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تنفيذ  2019 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  خالل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ��صتطاعت   • 
568 عمالً مقاوماً. ولفت تقرير، �أعدته �لد�ئرة �الإعالمية حلركة حما�ص يف �ل�صفة، �لنظر �إىل 

�أن عمليات �ملقاومة �أدت يف جمملها �إىل مقتل �إ�رش�ئيليني �ثنني، وجرح 31 �آخرين، يف مقابل 

ذلك ��صت�صهد 10 فل�صطينيني، و�أ�صيب 291 �آخرين. وذكر �لتقرير �أن �ملقاومة نفذت خالل 

�ل�صهر 13 عملية �إطالق نار، و3 عمليات طعن �أو حماولة طعن، و5 عمليات دع�ص �أو حماولة 

زجاجات  �إلقاء  عملية  و23  �ل�صنع،  حملية  نا�صفة  عبو�ت  �إلقاء  �أو  زرع  عمليات  و8  دع�ص، 

20
حارقة �صوب �آليات ومو�قع �الحتالل �لع�صكرية، �صكلت 9% من �أعمال �ملقاومة.

ُكلف  �لتي  �حلكومة  يف  �مل�صاركة  عن  �عتذ�رها  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ملبادرة  حركة  �أعلنت   •
بت�صكيلها حممد ��صتية، موؤكدة �أنها �صتتعاون و�صتدعم، كل جهد �إيجابي تقوم به �حلكومة 

21
الإلغاء كافة �الإجر�ء�ت �لتي م�صت بالفل�صطينيني يف قطاع غزة.

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  ��صتقباله  لدى  بوتني،  فالديري  �لرو�صي،  �لرئي�ص  �أكد   •
�أن جنود�ً رو�ص و�صوريني عرثو� على جثة �جلندي �الإ�رش�ئيلي زخاريا  بنيامني نتنياهو، 

يف للبنان  �الإ�رش�ئيلي  �الجتياح  خالل  يعقوب،  �ل�صلطان  معركة  يف  قُتل  �لذي   باومل، 

22
حزير�ن/ يونيو 1982.

اجلمعة، 2019/4/5

بخ�صو�ص  �رشوط  ثالثة  و�صع  �أنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  ذكر   •
�ل�صفة  على  كاملة  �إ�رش�ئيلية  و�صيطرة  �مل�صتعمر�ت،  كافة  �إبقاء  وهي  �لقرن“،  “�صفقة 
�لغربية، وعدم “تق�صيم“ �لقد�ص. و�صدد نتنياهو على �أنه يرف�ص عودة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�إىل �حلكم يف قطاع غزة، و�أن “�إ�رش�ئيل“ م�صتفيدة من �النق�صام �لفل�صطيني. وقال نتنياهو 

نعطيه  �أن  يكن  �أحد  هناك  ولي�ص  عليها.  و�ل�صيطرة  غزة  �حتالل  هو  �حلقيقي  “�خليار  �إن 

غزة. و�أنا لن �أعطيها الأبو مازن“، م�صري�ً �إىل �أن �لعالقة بني قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية قد 

قُطعت، و�أن “هذ� �الأمر جلبه �أبو مازن على نف�صه بيديه. لقد قل�ص حتويل �ملال، و�عتقد �أنه 

بذلك �صي�صعل غزة، و�أننا �صنحتل غزة بثمن دموي، و�أنه بالدم �الإ�رش�ئيلي �صيح�صل على 

23
غزة على طبق من ف�صة. وهذ� لن يحدث“.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن ما يجري يف ر�م �هلل من ت�صكيل   •
�إىل خطورة ذلك على  للحكومة خطوة باالجتاه �ملعاك�ص ملتطلبات �لوحدة �لوطنية، م�صري�ً 

�أن حكومة  �صعيد �لوحدة �لوطنية. و�أكد هنية، خالل خطبة �جلمعة يف م�صجد بيت الهيا، 
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حممد ��صتية خارج �الإجماع �لوطني، وال غطاء لها؛ ال ��صرت�تيجي وال �صيا�صي وال وطني، 

على  لل�صغط  م�صار�ت  ثالثة  يف  تتحرك  حما�ص  �أن  �إىل  و�أ�صار  �قت�صادي.  غطاء  حتى  وال 

مباحثات  يف  �إيجابياً  حر�كاً  هناك  �أن  �إىل  م�صري�ً  غزة،  قطاع  ملطالب  لال�صتجابة  �الحتالل 

24
�لتهدئة.

و�صفت وو�حد  خطرية  بحالة   5 بينهم  �حلي،  بالر�صا�ص  فل�صطينياً  مو�طناً   83 �أ�صيب   • 
�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قمع  خالل  باالختناق،  و�لع�رش�ت  �خلطورة،  ببالغة  حالته 

“قو�ت  �إن  �إ�صعاف  �صابط  وقال  غزة.  قطاع  �رشق  �الأ�صبوعية  �ل�صلمية  �لعودة  مل�صري�ت 

25
�الحتالل ت�صتخدم نوعاً جديد�ً من قنابل �لغاز ن�صاهده الأول مرة منذ بدء �مل�صري�ت“.

 2015 �صنة  منذ  �عتقلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �إن  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  نادي  قال   •
 %98 تعر�ص  فل�صطيني/ة،  طفل/ة  �آالف   6 قر�بة   ،2019 فب�ير  �صباط/  نهاية  وحتى 

 2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  ذروتها  وكانت  وج�صدية،  نف�صية  تعذيب  لعمليات  منهم 

عملية قبل  �الحتالل  بر�صا�ص  منهم  �لع�رش�ت  �صيب 
ُ
�أ حيث  �لقد�ص،  �نتفا�صة  بد�ية   مع 

26
�عتقالهم.

على  �لدوحة،  يف  عقدته  �لذي  �لتن�صيقي  �جتماعها  يف  �لعربية،  �لبملانية  �ملجموعة  �تفقت   •
م�رشوع قر�ر �صيجرى تقديه للدورة 140 للجمعية �لعامة لالحتاد �لبملاين �لدويل، �لتي 

�لفل�صطيني، وعدم  �ل�صعب  �لدوحة، وين�ص على حماية  2019/4/6 يف  �ل�صبت  �أعمالها  تبد�أ 

27
�العرت�ف بال�صيادة �الإ�رش�ئيلية على �جلوالن �ل�صوري �ملحتل.

�أكدت �لقناة �لعبية �لـ 13، �أن وزير �خلارجية �الأمريكية مايك بومبيو، قد �صدد على �أن بالده   •
لن ت�صمح لل�صعودية �أن ت�صبح قوة نووية، وتهدد �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و“�إ�رش�ئيل“ 

معاً. و�أ�صاف بومبيو قائالً: “لن نكتب �صيكاً بـ 150 مليار دوالر �إىل �ل�صعودية، ومننحهم 

28
�لقدرة على تهديد �لواليات �ملتحدة و�إ�رش�ئيل“.

ال�صبت، 2019/4/6

قالت حركة حما�ص �إنها “لن ت�صمح باإقامة دولة يف قطاع غزة، وال خيار �إال حتقيق �لوحدة   •
�لناطق با�صم  �لوطنية وفق �التفاقيات �ملوقعة، وت�صكيل حكومة وحدة وطنية“. و�أ�صاف 

�أن  �ل�صالح“، م�صدد�ً على  �إقامة دولة بغزة ولو بقوة  “�صنمنع  �حلركة حازم قا�صم قائالً: 

29
“�صالح �ملقاومة ذخر ��صرت�تيجي، ولن تكون هناك �أي حلول على ح�صابه“.



165

ني�سان/ �أبريل 2019

بنيامني  “ت�رشفات  �إن  مندلبليت،  �أفيحاي  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  قال   •
وقال  �لعامة“.  �ملنا�صب  عن  بنف�صه  يناأى  �أن  يجب  و�إنه  تطاق،  ال  �لوزر�ء  رئي�ص  نتنياهو 

�صد  نهائية  �تهام  الئحة  قدمت  حال  “يف  دينية:  مدر�صة  يف  مغلقة  جل�صة  خالل  مندلبليت، 

�ل�صجن  يف  �إثرها  على  �صيزج  فيها  �صيتهم  �لتي  �جلر�ئم  هذه  فاإن   ،2000 �مللف  يف  نتنياهو 

30
لفرتة طويلة“.

�القت�صادي  �ملنتدى  يف  علوي،  بن  يو�صف  عمان  ل�صلطنة  �خلارجية  �ل�صوؤون  وزير  د�فع   •
وقال معه،  و�لتطبيع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  عن  �الأردن،  يف  �مليت  �لبحر  يف  �ملقام   �لعاملي، 

بن علوي �إن “�مل�صكلة تكمن يف �أن �لعرب مل يقدمو� لالإ�رش�ئيليني ما يجعل �إ�رش�ئيل مطمئنة، 

�أنها جزء من �ل�رشق �الأو�صط“. و�أ�صاف  �لدولة �الإ�رش�ئيلية لت�صعر  �أن ن�صجع  و�أنه يجب 

�صحيح...  غري  وهذ�  م�صتقبلهم،  تهدد  منطقة  يف  �أنهم  ي�صعرون  “�الإ�رش�ئيليون  قائالً: 

لقيام  كاأ�صا�ص  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�صعت  لقد  بالعرب...  �لثقة  يف  م�صكلة  لديها  �إ�رش�ئيل 

�إ�رش�ئيل يف تبديد  �أن ن�صاعد  �لفل�صطينيني  �لدولة �خلا�صة بالفل�صطينيني، لكن علينا وعلى 

31
�خلوف �لذي يهددهم“.

“�إ�رش�ئيل“ ملرتفعات  �تخذ قر�ر �العرت�ف ب�صّم  �إنه  �الأمريكي دونالد تر�مب  �لرئي�ص  قال   •
�ليهودي  �الئتالف  و�أمام جتمع  �لتاريخ.  “در�صاً �رشيعاً“ يف  تلقيه  بعد  �ل�صورية  �جلوالن 

مع  نقا�ص  خالل  �ل�رشيع  �لقر�ر  هذ�  �تخذ  �أنه  تر�مب  �أو�صح  فيجا�ص،  ال�ص  يف  �جلمهوري 

كبار م�صت�صاريه ب�صاأن “�صالم“ �ل�رشق �الأو�صط ومن بينهم �صهره جاريد كو�صرن وكذلك 

32
�ل�صفري لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان.

�لقيام  �لتعذيب من  �ملتحدة ملنع  �لفرعية لالأمم  �للجنة  �الإ�رش�ئيلي  منعت �صلطات �الحتالل   •
33

بزيارتها �مليد�نية الأر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية.

تو�فقت �ملجموعتان �لعربية و�الإ�صالمية يف �الحتاد �لبملاين �لدويل، على تقدمي بند طارئ   •
و�حد حول توفري �حلماية لل�صعب �لفل�صطيني ورف�ص �العرت�ف ب�صيادة “�إ�رش�ئيل“ على 

جلنة  وت�صكيل  �لعامل،  يف  و�الأديان  �ل�صعوب  بني  �لتعاي�ص  قيم  وتعزيز  �ملحتل،  �جلوالن 

ر�صمي  ب�صكل  تقديه  قبل  نهائي  ب�صكل  �لبند  وم�رشوع  عنو�ن  تفا�صيل  لتحديد  �صياغة 

34
لالحتاد �لبملاين �لدويل.
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االأحد، 2019/4/7

�الإعالم  لو�صائل  عديدة  مقابالت  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أجرى   •
�الإ�رش�ئيلية، وركز نتنياهو يف هذه �ملقابالت على ما و�صفه بـ“فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية“ 

“�أقول ب�صكل  �ليميني:  �ل�صابعة  �لقناة  �لغربية. وقال نتنياهو ملوقع  على مناطق يف �ل�صفة 

ال لب�ص فيه �أنه لن تقوم دولة فل�صطينية، ولي�ص كتلك �لتي يتحدث �أ�صخا�ص حولها. هذ� لن 

“لن �أقتلع م�صتوطنات، و�إمنا �أفر�ص �صيادة عليها، و�أحافظ  يحدث الأين �أهتم بذلك“، قائالً 

على �لقد�ص موحدة، و�أحافظ على �صيطرتنا يف كل �ملنطقة �لو�قعة غربي نهر �الأردن، من �أجل 

للرئي�صني تر�مب و�أوباما“.  منع غزة جديدة. هذه هي �صيا�صتي، وقلت ذلك لالأمريكيني، 

وكرر نتنياهو �رشوطه، وهي: عدم �إخالء م�صتوطنات، و�صيطرة �أمنية �إ�رش�ئيلية كاملة على 

35
�ل�صفة �لغربية، وعدم تق�صيم �لقد�ص.

�أكد رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، �أنه ال �أثمان �صيا�صية الأي تفاهمات   •
مرور  مبنا�صبة  حما�ص  نظمته  ت�صاوري  لقاء  يف  �ل�صنو�ر،  و�أكد  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مع 

و�ملجتمع  �لوطني  �لعمل  ف�صائل  عن  ممثلون  ح�رشه  �لعودة،  م�صري�ت  �نطالق  على  عام 

�لعودة، موؤكد�ً  �الإ�رش�ئيلي ال ت�صمل وقف م�صري�ت  �أي تفاهمات مع �الحتالل  �أن  �ملحلي، 

�أن “�الأ�رشى خّط �أحمر، و�أن حترير �الأ�رشى دين يف �أعناقنا، و�أن �أي حٍلّ ال ي�صمن تبيي�ص 

�ل�صنو�ر مالمح �ال�صرت�تيجية ملو�جهة  �الأ�رشى حّل منقو�ص“. و��صتعر�ص  �ل�صجون من 

ومبعوثيها،  �حلالية  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  لقاء  ال  �أنه  على  ت�صتند  �لتي  �لقرن“  “�صفقة 
36

و�لرف�ص �لقاطع الإقامة دولة يف غزة.

�إعالن  تويرت،  على  تغريدة  عب  �أوغلو،  جاوي�ص  مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزير  ��صتنكر   •
وقال  “�إ�رش�ئيل“.  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  يف  م�صتعمر�ت  ب�صّم  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص 

جاوي�ص �أوغلو �إن �ل�صفة �لغربية �أر�ص فل�صطينية حمتلة من قبل “�إ�رش�ئيل“، وهذ� �نتهاك 

ح�صد  �إىل  �لهادفة  لنتنياهو  �مل�صوؤولة  غري  �لت�رشيحات  �أن  على  م�صدد�ً  �لدويل،  للقانون 

�لعامة ال يكنها تغيري هذه �حلقيقة ولن تغريها. من  �لناخبني ع�صية �النتخابات  �أ�صو�ت 

The Justice and Development و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  با�صم  �ملتحدث  �صدد   جانبه، 

للمجتمع  بالن�صبة  حان  “�لوقت  �أن   ،Ömer Çelik ت�صيليك  عمر  �لرتكي،   Party )AKP(

37
�لدويل كي يوقف جنون نتنياهو“.

بالقد�ص  �ملتعلقة  �الأمريكية  �لقر�ر�ت  الفروف  �صريجي  �لرو�صي  �خلارجية  وزير  د�ن   •
و�جلوالن. وقال الفروف، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع نظريه �الأردين �أين �ل�صفدي 



167

ني�سان/ �أبريل 2019

�أن  �لدويل  �ملجتمع  �لفل�صطينية، وعلى  �الأر��صي  “نحن متخوفون مما يجري يف  يف عمّان: 

يلتزم بالقر�ر�ت �لدولية بهذ� �خل�صو�ص“. وفيما يتعلق بـ“�صفقة �لقرن“، قال الفروف: 

38
“لي�ص لدينا �أي معلومات حولها، ولكن �ملعطيات تثري قلقاً �صديد�ً“.

االإثنني، 2019/4/8

�ل�صجون  يف  �لفل�صطينيني  لالأ�رشى  �لقيادية  �لهيئات  �إن  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  قال   •
�الإ�رش�ئيلية بد�أت �إ�رش�باً مفتوحاً عن �لطعام، وذلك “بعد ف�صل �حلو�ر مع �إد�رة معتقالت 

�الحتالل ورف�صها ملطالبهم“. وجاء يف بيان �لنادي �أن خم�صة �أ�رشى من �لهيئات �لقيادية 

��صم  حتت  �الإ�رش�ب،  بد�أو�  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  خمتلف  من  �آخرين  �أ�صري�ً   30 ونحو 

على   5,700 نحو  عددهم  �لبالغ  �الأ�رشى  باقي  �إليهم  ين�صّم  �أن  على   ،“2 �لكر�مة  “معركة 
دفعات. ووفقاً للنادي، فاإن �لدفعة �لثانية من �الأ�رشى �صتبد�أ �الإ�رش�ب يف 2019/4/11، تليها 

39
�لدفعة �لثالثة يف 2019/4/13، يف حني �صتن�صّم �لدفعة �لر�بعة لالإ�رش�ب يف 2019/4/17.

��صتهجنت حركة حما�ص ت�رشيحات وزير �ل�صوؤون �خلارجية �لعماين يو�صف بن علوي يف   •
�ملنتدى �القت�صادي �لعاملي �ملنعقد يف �لبحر �مليت يف �الأردن، �إذ طالب �لدول �لعربية بطماأنة 

دولة �الحتالل على م�صتقبلها وتبديد خماوفها. و�أعربت �حلركة، يف ت�رشيح �صحفي، عن 

�صدمتها من هذ� �ملوقف �لغريب، معبًة عن ��صتنكارها ورف�صها �ملطلق لهذه �لت�رشيحات 

40
�لتي تخالف �حلقيقة و�ملنطق �ملو�صوعي.

“�ل�صيادة  فر�ص  حول  ت�رشيحاته  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  كرر   •
نف�صه  �لوقت  يف  وزعم  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  جميع  على  �الإ�رش�ئيلية“ 

مقابلة  يف  نتنياهو،  وقال  �لفل�صطينيني“.  مع  وم�صوؤول  حقيقي  “�صالم  �إىل  �صيتو�صل  �أنه 

“�إنني �أ�صل �إىل �لعامل من خالل قوة �قت�صادية و�أمنية  12 �الإ�رش�ئيلية:  �أجرتها معه �لقناة 

ودبلوما�صية، ومن هذ� �ملوقع �أ�صل �إىل �لعامل �لعربي. وال �أريد �لقول �إنني �لتقيت مع جميع 

41
�لزعماء �لعرب، لكنني �لتقيت مع عدد غري قليل منهم، وهم يحرتمون قوتنا“.

قال رئي�ص د�ئرة �لدر��صات �لفل�صطينية يف جامعة �إك�صرت University of Exeter �لبيطانية   •
و�إن  عن�رشي،  ف�صل  دولة  “�إ�رش�ئيل“  �إن   ،Ilan Pappé بابيه  �إيالن  �الإ�رش�ئيلي  �ملوؤرخ 

كان  �لذي  �لعن�رشي،  �لف�صل  نظام  ت�صبه  �لفل�صطينية  �الأر�ص  على  وهيمنتها  �صيطرتها 

�ليوم“ عب تلفزيون فل�صطني،  لـ“ملف  �إفريقيا. و�أو�صح بابيه، يف حديث  �صائد�ً يف جنوب 

ولي�صت  عن�رشية  عرقية  �لدولة  بجعل  قر�ر�ً  عاماً   15 قبل  �تخذو�  �الإ�رش�ئيليني  �أن 

42
ديوقر�طية.
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قالت وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية �لفل�صطينية، �إنها ر�صدت نحو 100 �نتهاك �إ�رش�ئيلي   •
و�أو�صح   .2019 مار�ص  �آذ�ر/  خالل  �الإبر�هيمي  و�مل�صجد  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  بحقّ 

تقرير �صادر عن �لوز�رة، �أنها �صجلت تز�يد�ً ملحوظاً يف �العتد�ء�ت و�القتحامات وحاالت 

�لتدني�ص للم�صجدين، بو�قع 56 �نتهاكاً لالأق�صى، و53 لالإبر�هيمي، �إ�صافة �إىل �العتد�ء على 

43
�صخ�صيات دينية فل�صطينية.

ك�صفت منظمة �ل�صالم �الآن Peace Now �الإ�رش�ئيلية �أنه منذ تويل بنيامني نتنياهو من�صب   •
رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �صنة 2009 مّت بناء 19,346 وحدة ��صتيطانية جديدة. وذكرت 

�ملنظمة �أن 13,608 وحدة ��صتيطانية بنيت يف م�صتعمر�ت معزولة، مبعدل 70%. و�أ�صارت 

44
�إىل �أنه مّت ��صتثمار �أكرث من 10 مليار �صيكل )نحو 2.8 مليار دوالر( يف �مل�صتعمر�ت.

�أكد مدير عام �ل�صيدلة بوز�رة �ل�صحة بقطاع غزة منري �لب�ص �أن و�قع �الأدوية بغزة بات   •
�إر�صال �لدو�ء للقطاع منذ بد�ية  �صعباً جد�ً بعدما رفعت �ل�صلطة يف ر�م �هلل يدها متاماً عن 

وز�رة  خمازن  يف  متوفرة  غري  �الأدوية  من   %48 من  �أكرث  �أن  �لب�ص  وبني  �جلاري.  �لعام 

�ل�صحة بغزة “نحو 237 �صنفاً دو�ئياً“، كما �أن �أكرث من 23% من �مل�صتهلكات �لطبية غري 

45
متوفرة.

بحركة  �لفل�صطيني  �لنا�صط  �عتقال  �أن  ر�صد  ل�صبكة  �مل�صتوى  رفيع  �أمني  م�صدر  ك�صف   •
�مل�صالح  �صّد  تخريبية  الأعمال  �لتخطيط  يف  تورطه  “ب�صبب  �لقاهرة  يف  �ل�صكني  زكي  فتح 

يتمثل  خطري  خمطط  يقود  كان  �ل�صكني  �أن  �مل�صدر  و�أ�صاف  و�لفل�صطينية“.  �مل�رشية 

ب�صكل  غزة  قطاع  يزور  �لذي  �مل�رشي  �الأمني  �لوفد  موكب  ال�صتهد�ف  “�لتخطيط  يف 

الإعادة �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �لعمادي  حممد  �ل�صفري  موكب  ��صتهد�ف  جانب  �إىل   مُتكرر، 

46
�إعمار غزة“.

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إن �ل�صفة �لغربية ملك للفل�صطينيني، وذلك تعقيباً   •
على كالم رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إنه �صي�صّم م�صتعمر�ت �إ�رش�ئيلية يف 

�أن  �أردوغان  و�أ�صاف   .2019/4/9 �لتي جتري يف  �لت�رشيعية  �النتخابات  فاز يف  �إذ�  �ل�صفة 

�أن تركيا �صتقف مع  �آخر، لتكري�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، موؤكد�ً  �إجر�ء  �إال  �خلطوة ما هي 

47
فل�صطني.

�صابق  موظف  على  �صنو�ت   7 بال�صجن  حكماً  �ل�صبع  بئر  يف  �ملركزية  �ملحكمة  �أ�صدرت   •
بالقن�صلية �لفرن�صية، بعد �أن �أدين بنقل �أ�صلحة من قطاع غزة �إىل �ل�صفة �لغربية. وزعمت 
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�لنيابة يف الئحة �التهام، �أن رومان فر�نك Roman Frank نقل �الأ�صلحة من غزة وعمد �إىل 

�رتكب  بحال  �لتنفيذ  وقف  مع  �ل�صجن  عقوبة  �ملحكمة  عليه  فر�صت  كما  �ل�صفة،  يف  بيعها 

48
خمالفات �صبيهة، ودفع غر�مة بقيمة 30 �ألف �صيكل )نحو 8,370 دوالر(.

بالدها  �أّن   ،Lindiwe Sisulu �صي�صولو  لينديوي  �إفريقيا  جنوب  خارجية  وزيرة  �أعلنت   •
�ّتخذه  �ل�صاأن  بهذ�  لقر�ر  تنفيذ�ً  “�إ�رش�ئيل“،  يف  �لدبلوما�صي  متثيلها  م�صتوى  خّف�صت 

�حلزب �حلاكم قبل 16 �صهر�ً. وقالت �لوزيرة �إّن هذ� �لقر�ر جار تنفيذه، و“لن نعنّي ممثالً 

�أّن “�ملكتب �صيظّل على م�صتوى مكتب �رتباط،  يف �إ�رش�ئيل على م�صتوى �صفري“، م�صيفًة 

49
و�صيعمل هكذ�“.

الثالثاء، 2019/4/9

�الإد�رة  تنوي  �لتي  �لع�رش“  “�صفقة  يقبل  لن  �إنه  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  قال   •
�الأمريكية عر�صها يف وقت قريب، مهما كانت. و�أ�صاف، “رف�صناها، الأنها تتجاوز حقوقنا 

�لتي �رشعتها لنا �ل�رشعية �لدولية“. وعّقب عبا�ص على �النتخابات �الإ�رش�ئيلية، قائالً: “نحن 

نتابع كل �صيء يحدث يف �لعامل، وبالذ�ت ما يجري عند جري�ننا، وكل ما ناأمله �أن ي�صريو� 

يف �لطريق �ل�صحيح للو�صول �إىل �ل�صالم“. و�أ�صاف: “ليفهمو� �أن �ل�صالم م�صلحة لنا ولهم 

للمفاو�صات،  ممدودة  د�ئماً  و�أيدينا  �ملفاو�صات،  طاولة  �إىل  لياأتو�  وبالتايل  �أجمع،  وللعامل 

ولكن لن نفرط بحقوقنا“. و�أكد عبا�ص �أنه م�صتعد للجلو�ص مع �أي حكومة �إ�رش�ئيلية تت�صكل 

50
�إذ� كانت توؤمن ب�صنع “�ل�صالم“.

)�إ�رش�ب �لطعام  عن  �ملفتوح  لالإ�رش�ب  �الحتالل  �صجون  يف  �أ�صري   400 نحو  �ن�صم   • 
يف  تركزت  معتقالت  عدة  يف  للتنظيمات،  �لقيادية  �لهيئات  به  �رشعت  و�لذي   )2 �لكر�مة 

معتقالت �لنقب، وريون، ونفحة، و�إي�صل، وعوفر، وجلبوع، وجمدو. و�أكد نادي �الأ�صري، 

يف بيان �صحفي، �أن هناك مفاو�صات غري مبا�رشة جتري د�خل �ل�صجون، وجهود م�رشية 

51
ما تز�ل م�صتمرة لل�صغط على �صلطات �الحتالل من �أجل حتقيق مطالب �الأ�رشى �حلياتية.

52
�فتتحت �صناديق �القرت�ع النتخابات �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �لـ 21، حيث ت�صارك 40 قائمة.  •

قال رئي�ص �لوزر�ء �الأردين، عمر �لرز�ز، �إن “�لدولة �الأردنية �الأكرث و�صوحاً يف ما يتعلق   •
ب�صفقة �لقرن، وموقفنا ثابت من �إقامة �لدولة �لفل�صطينية، وعا�صمتها �لقد�ص“، م�صدد�ً على 

�أنه “لن نقبل �أي حّل للق�صية �لفل�صطينية �إال وفق �ل�رشعية �لدولية باإن�صاء دولة فل�صطينية 

وعا�صمتها �لقد�ص“. وعما يثار ب�صاأن دفع مبالغ مالية لالأردن للقبول بـ“�صفقة �لقرن“، 
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يتغري  ولن  و�الإ�صاعات،  �لفرقة  لزر�عة  باملو�قف  بالت�صكيك  الأحد  ن�صمح  “ال  �لرز�ز:  قال 

53
�ملوقف �الأردين من �لق�صية �لفل�صطينية، ولن تغرينا �الأ�صفار �لتي تو�صع �أمام �الأرقام“.

�لرئي�ص �لرتكي  �لرو�صي فالديري بوتني، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع  �لرئي�ص  �أكد   •
تر�مب دونالد  �الأمريكي  نظريه  لقر�ر  بالده  �إد�نة  مو�صكو،  يف  �أردوغان  طيب   رجب 

54
�العرت�ف ب�صيادة “�إ�رش�ئيل“ على �جلوالن �ل�صوري �ملحتل.

االأربعاء، 2019/4/10

�أظهرت �لنتائج �صبه �لنهائية لالنتخابات �الإ�رش�ئيلية للكني�صت �لـ 21 تعادل حزب �لليكود  • 
مع مناف�صه �ملبا�رش حتالف �أزرق- �أبي�ص، حيث �أظهرت �لنتائج �الأولية، �أن �لليكود وحتالف 

55
�أزرق - �أبي�ص جنحا بح�صد 35 مقعد�ً لكل منهما.

تد�عيات  عن  �لكاملة  �مل�صوؤولية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  حّملت   •
�مل�صا�ص باالأ�رشى يف معتقالته. وحذرت �لف�صائل، خالل موؤمتر �صحفي نّظمته مبقر حركة 

�لزناد.  على  �أيديها  ت�صع  ز�لت  ما  �لتي  �ملقاومة  �صب  �ختبار  من  غزة،  قطاع  يف  �الأحر�ر 

و�لعدو�ن،  بالتطاول  �الأ�رشى  على  �صتمتد  �لتي  �ليد  �صتقطع  �ملقاومة  �أن  �لف�صائل  و�أكدت 

56
مطالبة �لو�صطاء بال�صغط على �الحتالل لوقف جر�ئمه.

�أن  �أنه يريد  �أفيجدور ليبمان،  “�إ�رش�ئيل بيتنا“، وزير �لدفاع �ل�صابق،  �أعلن رئي�ص حزب   •
بت�صكيل  نتنياهو  بتكليف   ،Reuven Rivlin ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  يو�صي 

د له نتنياهو باإقر�ر خطة لت�صفية حركة  �حلكومة �ملقبلة. ولكنه لن يفعل ذلك قبل �أن يتعهَّ

حما�ص. وبعد هذ� �الإعالن، �أغلق ليبمان هاتفه، وغادر �إىل �إحدى دول �أوروبا �ل�رشقية، يف 

عطلة طويلة. وقال �إنه ال يريد �إد�رة مفاو�صات، فلديه بع�ص �ملطالب �لتي طرحها علناً، فاإن 

57
و�فق عليها نتنياهو فاإنه �صيو�صي به، و�إن مل يو�فق ف�صتكون �أمامه �أزمة جدية.

�إ�صالمية ي�صتبه  �ل�رشطة د�همت مكاتب تابعة ملنظمات  �أن  �الأملانية،  �لد�خلية  �أعلنت وز�رة   •
�الإرهابية.  للمنظمات  �الأوروبي  �الحتاد  قائمة  على  �ملدرجة  حما�ص  حركة  متويلها  يف 

�لعامل  �أنحاء  “جميع  منظمتي  �أ�صا�صي  ب�صكل  ��صتهدفت  �ملد�همات  �أن  �لوز�رة  و�أكدت 

 Ansaar �إنرتنا�صونال  و“�أن�صار   “World-Wide-Resistance-Help م�صاعدة   - مقاومة 

تقدمي  �صتار  خلف  حما�ص،  مل�صلحة  �أمو�الً  جمعتا  �أنهما  ُيعتقد  �للتني   ،“International
58

م�صاعد�ت �إن�صانية، بح�صب “�لد�خلية �الأملانية“.
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ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية، �أن �رشكة حجز �ل�صقق و�لفنادق عب �الإنرتنت   •
�إير بي �أن بي �لدولية، �أعادت ن�صاطاتها للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية بال�صفة �لغربية. وبح�صب 

�مل�صتعمر�ت  يف  �ل�صقق  حلجز  �لرتويج  مبنع  قر�رها  عن  تر�جعت  �ل�رشكة  فاإن  �ل�صحيفة، 

2018، بعد رفع دعاوى ق�صائية �صّدها و�صغوط  �لذي �تخذته يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

59
مار�صتها عدة جهات �تهمتها بالتمييز �لديني.

اخلمي�س، 2019/4/11

قال نائب رئي�ص حركة حما�ص �صالح �لعاروري �إن �لق�صية �الأخطر على �ل�صعب �لفل�صطيني   •
�لدول  بع�ص  من  بدعم  فر�صها  �الأمريكية  �الإد�رة  حتاول  �لتي  �لقرن“،  “�صفقة  هي  �الآن 

�أن  بريزيت،  بجامعة  �نتخابي  مهرجان  خالل  له  كلمة  يف  �لعاروري،  و�أو�صح  �لعربية. 

حما�ص هي �جلد�ر �حلقيقي �أمام “�صفقة �لقرن“، موؤكد�ً �أنه “لن متر عبنا مهما كلفنا ذلك 

�لتي جرت بو�صاطة م�رشية،  �الأخرية مع �الحتالل  بالتفاهمات  �أثمان“. وفيما يتعلق  من 

قال �لعاروري �إن �لتهدئة يف غزة لي�صت �تفاقية �صالم �أو هدنة مع �الحتالل، و�إمنا �نتز�ع 

حلقوق معي�صية لل�صعب �لفل�صطيني بقوة �ملقاومة و�صالحها، م�صدد�ً على �أن حما�ص مل ولن 

تكون جزء�ً من �أي موؤ�مر�ت �أو مفاو�صات �رشية مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ب�صكل مبا�رش 

60
�أو غري مبا�رش.

حذر �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط، من �نفجار فل�صطيني قادم ال حمالة   •
ب�صبب �صيا�صات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وتابع: “�لعرب مهما حتدثو� مع �إ�رش�ئيل ال يكن 

�ألف  �لفل�صطينيني م�ص هي�صلمو� ولو بعد  �لفل�صطيني...  �ل�صعب  �أو  �لق�صية  �أن يتخلو� عن 

�صنة الأنهم م�ص هنود حمر بل عرب لهم تاريخهم وثقافتهم و�إرثهم �لعريق... ولن يقبلو� 

مبا ي�صمى �صفقة �لقرن وهم يقامون منذ 100 عام و�صيظلو� يقاومو� الألف عام قادمة �إن 

61
تطلب �الأمر ولن ي�صت�صلمو�“.

و�لغاز  �لنفط  ��صتخر�ج  يف  لبنان  حقّ  عون  مي�صال  �لعماد  �للبنانية  �جلمهورية  رئي�ص  �أكد   •
�آلية  �أو  منتدى  �أي  �إىل  �الن�صمام  رف�ص  على  م�صدد�ً  �خلال�صة،  �القت�صادية  �ملنطقة  �صمن 

62
تعاون ت�صارك فيها “�إ�رش�ئيل“، ال �صيما “منتدى غاز �رشق �ملتو�صط“.

�جلمعة،  �خلمي�ص/  ليل  �نت�صاف  قبيل  �الإ�رش�ئيلية،  لالنتخابات  �ملركزية  �للجنة  ن�رشت   •
 �لنتائج �لنهائية النتخابات �لكني�صت. و�أظهرت فوز حزب �لليكود وحتالف �أزرق - �أبي�ص

ن�صبة  جتاوز  يف  ف�صل  �جلديد  �ليمني  حزب  �أن  �لنتائج  �أكدت  كما  منهما،  لكل  مقعد�ً   35 بـ 
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بح�صب مقاعد،   5 من  ومريت�ص   Kulanu كُلنا  من  كل  تر�جع  �لنتائج  تظهر  كما   �حل�صم. 

�لبيان  وبح�صب  منها.  لكل  مقاعد   4 على  وح�صولها  �صابقاً،  ن�رشت  �لتي  �الأولية  �لنتائج 

 ،6,335,387 بلغ   21 �لـ  �لكني�صت  يف  �القرت�ع  حقّ  �أ�صحاب  عدد  فاإن  �للجنة،  عن  �ل�صادر 

و�أن عدد �لذين مار�صو� حّق �القرت�ع هو 4,335,320، فيما و�صل عدد �الأ�صو�ت �لالغية �أو 

63
�ملغلفات �لفارغة �إىل 30,756 �صوتاً، و�الأ�صو�ت �ل�صحيحة �إىل 4,304,564 �صوتاً.

على  �لهبوط  حماولتها  خالل   ،Beresheet بريي�صيت  �الإ�رش�ئيلية  �لف�صاء  مركبة  حتطمت   •
 ،Ofir Gendelman جندملان  �أوفري  وعب  فيها.  �ملحركات  �أحد  تعطل  بعد  �لقمر،  �صطح 

لتحطم  �أ�صفه  عن  في�صبوك،  على  �صفحته  عب  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  با�صم  �لناطق 

�إجناز عظيم، و�إ�رش�ئيل هي  �لقمر هو  �إىل  �إر�صال مركبة ف�صائية  “مع ذلك  �ملركبة، وقال: 

64
�لدولة �ل�صابعة �لتي �أجنزت ذلك... �إ�رش�ئيل دولة عظمى يف جمال �لف�صاء“.

�أهل  �إن  عبيد�ت  كمال  �ملحامي  �لقد�ص  يف  �لعربية  �ل�صناعية  �لتجارية  �لغرفة  رئي�ص  قال   •
�ملدينة �ملقد�صة يحتاجون �إىل دعم مدينة �لقد�ص بو�قعية، كونها تعي�ص �لتهمي�ص وتفريغها 

من �ملوؤ�ص�صات �لعاملة، وحتويل مر�فق �حلياة فيها من �صحة وتعليم للطابع �الإ�رش�ئيلي. 

�إجر�ء�ت  جر�ء  �لقد�ص  مدينة  تعي�صه  �لذي  �ل�صعب  �لتجاري  للو�قع  عبيد�ت  وعر�ص 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، م�صري�ً �إىل �إغالق 600 موؤ�ص�صة جتارية من �أ�صل 2,200 عاملة بعموم 

�ملقد�صة  �ملدينة  �لفندقية حلرمان  �لغرف  �أعد�د  باالإ�صافة لرت�جع  �لتجارية،  �ملدينة  �أ�صو�ق 

65
من �ل�صياحة �لدينية و�لتاريخية.

اجلمعة، 2019/4/12

�حلدود  على  �ملقامة  �خلم�صة“  �لعودة  “خميمات  مناطق  قرب  �صعبية  مو�جهات  �ندلعت   •
 54 �لـ  �جلمعة  يف  �صاركت  �لتي  غزة،  �صكان  من  كبرية  ح�صود  بني  غزة،  لقطاع  �ل�رشقية 

طفل،  ��صت�صهاد  عن  و�أ�صفرت  �لتطبيع“  ملو�جهة  “معاً  �صعار  حتت  �لعودة“،  لـ“م�صري�ت 

66
و�إ�صابة ثالثني.

قال نايف حو�متة، �الأمني �لعام للجبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، �إن �الأو�صاع �لتي   •
تعي�صها �لق�صية �لفل�صطينية �أ�صبحت �أكرث ق�صوة قيا�صاً مع كل �لفرت�ت �ل�صابقة. و�أ�صاف 

�إنه مل يتم �لبناء على بع�ص �لتطور�ت �الإيجابية �لتي  حو�متة يف حديث خا�ص ل�صبوتنيك، 

ل،  �صبت يف �صالح �لق�صية �لفل�صطينية، الفتاً �لنظر �إىل �أن “رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية عطَّ

للفل�صطينيني،  مفيد  ح�صاد  باأي  ياأت  مل  ما  �لقر�ر�ت،  من  عدد�ً  �أمريكية،  �صغوط  وحتت 

67
�صوى �ملر�رة و�لق�صوة“.
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89% من �لالجئني �لفل�صطينيني �ملهجرين من �صورية  �أعلنت وكالة �الأونرو� يف بريوت �أن   •
�إىل لبنان يعي�صون حتت خّط �لفقر. وقالت �لوكالة، يف تقرير �أ�صدرته حتت عنو�ن “�لند�ء 

�لفل�صطينيني  �ملهجرين  من   %95 �إن  �الإقليمية“،  �صورية  �أزمة  ب�صاأن   2019 ل�صنة  �لطارئ 

من �صورية يفتقرون لالأمن �لغذ�ئي. و�أكدت �أن �أكرث من 80% من �ملهجرين يعتمدون على 

68
�مل�صاعد�ت �لنقدية �لتي تقدمها �الأونرو�، باعتبارها �مل�صدر �لرئي�صي للدخل.

ملقا�صاة  �ل�صعي  من  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  حذّر   •
�إ�رش�ئيليني �أو �أمريكيني بعد �صكوى رفعها �لفل�صطينيون تدعو �ملحكمة لفتح حتقيق ب�صاأن 

69
“�إ�رش�ئيل“.

ال�صبت، 2019/4/13

�أدت �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة �ليمني �لقانونية �أمام رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود   •
عبا�ص. و�أكد حممد ��صتية �أن حكومته �صتخدم كل �لفل�صطينيني، و�أن برناجمها يلبي �أولويات 

�لتحرير  منظمة  وبرنامج  �لرئي�ص  برنامج  وهو  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  مكونات  خمتلف 

بتحقيق  �ملتمثلة  حكومته،  لبنامج  �لعري�صة  �خلطوط  ��صتية  و��صتعر�ص  �لفل�صطينية. 

و�الأ�رشى  �ل�صهد�ء  عائالت  ودعم  �لت�رشيعية،  لالنتخابات  و�لتح�صري  �لوطنية،  �لوحدة 

و�جلرحى، وتعزيز �صمود �ملو�طن على �أر�صه، و�لدفاع عن �لقد�ص، و�لنهو�ص باالقت�صاد 

70
�لوطني، وتعزيز �ل�رش�كة ما بني �لقطاع �لعام و�خلا�ص و�الأهلي.

�أكدت حركة حما�ص �أن ت�صكيل حركة فتح “حكومة ��صتية“ �صيُعزز من فر�ص ف�صل �ل�صفة   •
فاقدة  �نف�صالية  �حلكومة  هذه  �أن  موؤكدة  �لقرن“،  “�صفقة  لتنفيذ  عملية  كخطوة  غزة  عن 

“ت�صكيل حكومة  �إن  �لد�صتورية و�لوطنية. وقالت �حلركة، يف ت�رشيح �صحفي،  لل�رشعية 

فتح  حركة  مل�صالح  تلبية  �النق�صام  وتعزيز  و�الإق�صاء،  �لتفرد  ل�صيا�صة  ��صتمر�ر  ��صتية 

71
ورغباتها على ح�صاب م�صالح �صعبنا �لفل�صطيني ووحدته وت�صحياته ون�صاالته“.

م�صياف  مدينة  �إ�رش�ئيلية  طائر�ت  ق�صف  جر�ء  �إ�صابة   17 بوقوع  �ل�صوري  �ملر�صد  �أفاد   •
�لو�قعة يف ريف حماة �لغربي. وقال �ملر�صد، يف بيان �صحفي، �إن �لق�صف ��صتهدف مدر�صة 

�ملحا�صبة يف م�صياف، ومركز تطوير �صو�ريخ متو�صطة �ملدى يف قرية �لز�وي، ومع�صكر 

�لنظام  وقو�ت  �الإير�نية  للقو�ت  �لتابعة  م�صياف،  بريف  غ�صبان  �ل�صيخ  قرية  يف  �لطالئع 

72
�ل�صوري.
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قال بيري كرينبول، �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو�، يف بيان له: “�إن �ململكة �لعربية �ل�صعودية   •
حالياً هي ثالث �أكب مانح لالأونرو�، فهي قد تبعت مببلغ 800 مليون دوالر منذ عام 1994، 

73
مما ي�صكل �إ�صارة و��صحة على �لدعم �ملقدم لالجئي فل�صطني ولكر�متهم ورفاههم“.

االأحد، 2019/4/14

�أعاد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، و�أع�صاء حكومته، �أد�ء �ليمني �لقانونية، �أمام   •
�لرئي�ص حممود عبا�ص، بعد �أن تبني �أن هناك عبارة قد �صقطت �صهو�ً من ن�ص �ليمني خالل 

74
�أد�ئه يوم �ل�صبت 2019/4/13، وهي �الإخال�ص “لل�صعب وتر�ثه �لقومي“.

منتهي  عبا�ص،  حممود  قيام  �إن  بحر:  �أحمد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  قال   •
�لوالية، بت�صكيل حكومة برئا�صة ��صتية هو خمالفة د�صتورية ووطنية و�أخالقية وقانونية، 

وتكري�صاً ملنهج �ال�صتق�صاء و�النفر�د �لذي يار�صه. و�أ�صاف بحر، يف ت�رشيح له، �إن عبا�ص 

يحاول خطف �ل�رشعية �لفل�صطينية متهيد�ً لتمرير خمططات دولية و�إقليمية با�صم �ل�صعب 

�ملجل�ص  �إنها مل تنل ثقة  ��صتية حكومة غري د�صتورية، حيث  �أن حكومة  و�أكد  �لفل�صطيني. 

�لت�رشيعي ومتّ ت�صكيلها خالفاً الأحكام �لقانون �الأ�صا�صي، و�أدت �لق�صم �أمام حممود عبا�ص 

75
منتهي �لوالية.

قالت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني �إن �حلكومة �جلديدة ال متثل �ئتالفاً وطنياً، وال   •
متلك �صالحيات �لقر�ر �ل�صيا�صي، د�عية لت�صكيل حكومة وحدة وطنية ملجابهة �لتحديات. 

ووفقاً  و�حد،  �صيا�صي  حزب  هيمنة  حتت  و�حد،  بلون  “�حلكومة  �أن  �جلبهة  و�أ�صافت 

ل�صيا�صته، وال متثل �أي �صكل من �أ�صكال �الئتالف �لوطني“. وذكرت �جلبهة �أن: “�حلديث 

�ملكرر عن مهام هذه �حلكومة وعن حتديات �مل�صتقبل، لي�ص �صوى عبار�ت جوفاء من �أجل 

76
ذر �لرماد يف �لعيون“.

ال  د�صتورية  غري  حزبية  ��صتية  حكومة  �إن  خلف:  يا�رش  �الأحر�ر  حركة  با�صم  �لناطق  قال   •
حتظى بتو�فق �أو �إجماع وطني، ولن تكون �إال �أد�ة يف يد عبا�ص لتمرير �صيا�صاته �ملرفو�صة، 

77
و�لتي ال ت�صب �إال يف �صالح �الحتالل.

��صتية  حكومة  �أن  على  عزيز،  موؤمن  �ملجاهدين  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �صدد   •
“خطوة نحو تعزيز �النق�صام، ويتوجب وجود تو�فق وطني على رئا�صة �لوزر�ء وت�صكيل 

78
�حلكومة“.
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ك�صف حتقيق ��صتق�صائي بثته قناة �جلزيرة، وجاء �صمن برنامج “ما خفي �أعظم“، بد�يات   •
�كت�صاف �لغاز بغزة قبل عقدين من �لزمان، وكيف تعاملت �ل�صلطة �لفل�صطينية �آنذ�ك بقيادة 

وكيف  غزة،  الأهل  �ل�صماء“  “بهبة  و�صفه  �لذي  �الكت�صاف  هذ�  مع  عرفات  يا�رش  �لر�حل 

�لعامة.  خلزينتها  ور�فد  �لطاقة  لت�صغيل  كم�صدر  �لغاز  هذ�  من  )�ل�صلطة(  �صت�صتفيد  كانت 

وقدر خب�ء يف جمال �لطاقة و�لغاز حتدثو� لـ“ما خفي �أعظم“ �ملبالغ �لتي كان �صيدرها �لغاز 

�لفل�صطيني بنحو 4.5 مليار�ت دوالر �صنوياً، �إذ� ما مّت ��صتخر�ج هذ� �لغاز و�ال�صتفادة من 

79
�حلقول �ملحيطة ببحر غزة.

يخو�صها  �لتي   ،2 و�لكر�مة  �حلرية  معركة  �إىل  ريون،  �صجن  يف  �الأ�رشى  من  عدد  �ن�صم   •
80

�الأ�رشى لليوم �ل�صاد�ص على �لتو�يل ن�رشة الإخو�نهم �مل�رشبني عن �لطعام. 

على  جزئي  ب�صكل  �ملبنية  �ملنازل  بهدم  �لقد�ص،  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملحلية  �ملحكمة  �صمحت   •
�لقد�ص  لبلدية  �صمحت  �ملحكمة  فاإن  هاآرت�ص،  �صحيفة  وبح�صب  �ل�صالم“.  “غابة  �أر�ص 

جمعية  ت�صعى  �لتي  �الأر�ص  تلك  على  جزئياً  مبنية  �أنها  بحجة  �ملنازل،  تلك  بهدم  �ملحتلة، 

بتو�فق مع  �ل�صالم“،  “غابة  فيها �صمن تطوير  �صياحية  لبناء م�صاريع  �ال�صتيطانية  �إلعاد 

 بلدية �لقد�ص. وبح�صب �ل�صحيفة، فاإنه يوجد يف تلك �ملنطقة 60 مبنى يعي�ص فيها �أكرث من

81
500 فل�صطيني.

�ألغى وفد �إ�رش�ئيلي، ي�صمّ رجال �أعمال وم�صوؤولني، م�صاركته يف موؤمتر �أعمال بالبحرين   •
بعدم  �ملحامني  بعدما رف�صت حمكمة بحرينية طلب عدد من  �أمنية، وذلك  ب�صبب خماوف 

 Global �الأعمال  لريادة  �لعاملية  �ل�صبكة  رئي�ص  وقال  للوفد.  دخول  تاأ�صري�ت  �إ�صد�ر 

له،  بيان  يف   ،Jonathan Ortmans �أورمتانز  جوناثان   Entrepreneurship Network

�أنه �صيكون حمل ترحيب، فاإنه قرر هذ� �ل�صباح  �أبلغنا �لوفد �الإ�رش�ئيلي  “�أننا  بالرغم من 

�الأخرى   180 للدول  �إزعاج  �أي  يف  �لت�صبب  ولعدم  �أمنية،  خماوف  ب�صبب  �حل�صور  عدم 

82
�مل�صاركة“.

تلفزيونية  مقابلة  �أثناء  يف  �صوؤ�ل  على  رد�ً  بومبيو،  مايك  �الأمريكي،  �خلارجية  وزير  قال   •
مع قناة �صي �أن �أن، �إن كان يعتقد �أن “تعهد نتنياهو ب�صّم �ل�صفة �لغربية“ يكن �أن يلحق 

للحّل  �صنعر�صها  �لتي  �لروؤية  �أن  “�أعتقد  م�صيفاً:  �أعتقد“،  “ال  �الأمريكي:  بالطرح  �رشر�ً 

تعتب تغيري�ّ كبري�ً عن �لنموذج �ملتبع لغاية �الآن“. وقال بومبيو �إن �إد�رة تر�مب تريد “حياة 

83
�أف�صل“ لكل من �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني.
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�لرئي�ص  خطة  �أّن  �الأمريكية،   The Washington post بو�صت  �لو��صنطن  �صحيفة  ك�صفت   •
بـ“�صفقة  �ملعروفة  و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني  للت�صوية  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 

كاملة.  �صيادة  ذ�ت  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  �إقامة  �صمان  ت�صقط  �أن  �ملحتمل  من  �لقرن“، 

ونقلت �ل�صحيفة، يف تقرير، عن �أ�صخا�ص مطلعني على �لعنا�رش �الأ�صا�صية من �خلطة، �أّن 

�لتفا�صيل.  من  مزيد  دون  من  �لفل�صطينيني،  حلياة  عملية“  بـ“حت�صينات  فيها  يعد  تر�مب 

و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أنه من �ملتوقع �أن يقوم �لبيت �الأبي�ص بطرح �خلطة، يف وقت الحق 

84
من هذ� �لربيع �أو �أو�ئل �ل�صيف.

�إجناز  �إ�صطنبول، ب�رشورة  �أعماله يف مدينة  �أو�صى موؤمتر فل�صطينيي تركيا، �لذي �ختتم   •
�ملحدقة  لالأخطار  ��صت�صعار�ً  �ل�صفوف  ور�ّص  �لد�خلية،  �خلالفات  ونبذ  �لوطنية،  �لوحدة 

بالق�صية �لفل�صطينية. و�صاركت يف �ملوؤمتر، �لذي ُعقد حتت �صعار “وحدتنا طريق عودتنا“، 

�لفل�صطينيني  مئات  وبح�صور  �ل�صيا�صية،  �لتوجهات  كافة  من  فل�صطينية  موؤ�ص�صة   25

�ملقيمني يف تركيا، �إىل جانب جمموعة �أ�صدقاء فل�صطني يف جمل�ص �لنو�ب �لرتكي، وعدد من 

85
�ل�صخ�صيات �لفل�صطينية و�لعربية.

 Alexandria كورتيز   - �أوكا�صيو  �ألك�صاندريا  نيويورك،  والية  عن  �لديوقر�طية  �نتقدت   •
Ocasio-Cortez، �إعادة �نتخاب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو معتبًة �أّن ذلك 

�أن نتنياهو �صخ�صية  “�أعتقد  �أنحاء �لعامل“. وقالت:  “جزء من �صعود �ل�صلطوية يف جميع 
�صبيهة برت�مب“، م�صددة على �أن �صيا�صة �لواليات �ملتحدة جتاه “�إ�رش�ئيل“ يجب �أن تتاأثر 

يف حال قيام نتنياهو ب�صّم �ل�صفة �لغربية �أو �أجز�ء منها، موؤكدة �أن هناك “حمادثات جتري 

86
يف جتمعنا“ وذلك يف �إ�صارة ملجموعة من �لديوقر�طيني �لتقدميني.

االإثنني، 2019/4/15

هيئة  با�صم  �الإعالمي  �لناطق  وقال  �لت�صعيدية.  خطو�تهم  كافة  وقف  عن  �الأ�رشى  �أعلن   •
�صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين جمدي �لعدرة، �إن ممثلي �الأ�رشى تو�صلو� �إىل �تفاق مع �إد�رة 

و�إد�رة  �الأ�رشى  ممثلي  بني  �حلو�ر  جل�صات  �أن  مو�صحاً  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صجون 

�ل�صجون، �أف�صت �إىل �تفاق يق�صي برتكيب �أجهزة تلفونات عمومية يف �ل�صجون، ي�صتخدمها 

�لنقب خالل  �لذين جرى نقلهم من �صجن  �أ�صبوعياً، و�إعادة كافة �الأ�رشى  �أيام   3 �الأ�رشى 

من عليهم  فر�ص  �لذي  �لغر�مة  مبلغ  وتخفي�ص  يوماً،   20 من  �أكرث  قبل  �الأخري   �القتحام 

58 �ألف �صيكل )نحو 16.25 �ألف دوالر( �إىل 30 �ألف �صيكل )نحو 8.4 �ألف دوالر(، على �أن 
87

يتم �حلديث عن �إز�لة �أجهزة �لت�صوي�ص يف وقت الحق بعد تركيب �لتلفونات �لعمومية.
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�الأزمة  ملو�جهة  �لتق�صفية  �الإجر�ء�ت  من  �صل�صلة  �تخاذ  �لفل�صطيني،  �لوزر�ء  جمل�ص  قرر   •
�أر�صهم. وقرر  �ملو�طنني يف  �ملقد�صيني، و�لعمل على تعزيز �صمود  �ملالية وتعزيز �صمود 

جمل�ص �لوزر�ء عدم �رش�ء مركبات جديدة للوزر�ء و�الكتفاء با�صتعمال �ملركبات �لقدية، 

ووقف �ل�صفر على �لدرجة �الأوىل جلميع �لوزر�ء، و�إقر�ر �لذمم �ملالية للوزر�ء، مع �لتاأكيد 

88
على عدم رفع ن�صبة �ل�رش�ئب على �ملو�طنني، و�إعطاء �الأولوية لدعم �صمود �ملقد�صيني. 

�أن رئي�ص  �ملالكي يف مقابلة مع وكالة �صبوتنيك،  �لفل�صطيني ريا�ص  �أعلن وزير �خلارجية   •
�الإ�رش�ئيلي بنيامني  �لوزر�ء  للقاء رئي�ص  ��صتعد�د  �لفل�صطينية حممود عبا�ص على  �ل�صلطة 

89
نتنياهو دون �رشوط م�صبقة يف حال ��صت�صافت مو�صكو هذ� �للقاء.

�ملا�صي تدريبات  �الأ�صبوع  �ليونان �صهدت  �أن  �الإ�رش�ئيلي،  �لتلفزيون  12 يف  �لقناة  ك�صفت   •
و�الإمار�ت.  “�إ�رش�ئيل“  بينها  �ملختلفة  �لدول  من  لعدد  و��صعة  ع�صكرية  جوية  ومناور�ت 

وبثت �لقناة تقرير�ً يلقي �ل�صوء على م�صاركة طيارين من �لقو�ت �جلوية �الإمار�تية جنباً �إىل 

جنب مع طيارين �إ�رش�ئيليني يف تدريبات جوية باليونان. وت�صمن �لتقرير م�صاهد للطيارين 

�الإمار�تيني يف �أثناء �لتدريبات، وحديثاً الأحد �ل�صباط �الإ�رش�ئيليني �مل�صاركني، �لذي قال �إن 

90
�لطيارين من �جلانبني �لتقيا وتبادال �ملجامالت ب�صاأن كفاءة كل منهما.

وقّع 37 رئي�ص حكومة ووزير خارجية �صابقون يف �أوروبا على عري�صة رفعوها لالحتاد   •
“�صفقة  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  “لل�صالم“  �الأمريكية  �خلطة  رف�ص  �إىل  فيها  دعو�  �الأوروبي، 

�صحيفة  ن�رشتها  �لتي  �لعري�صة  وبح�صب  �لدولتني“.  “حّل  تت�صمن  مل  �إذ�  �لقرن“، 

لل�رش�ع  �لدولتني  حلّل  تاأييده  �إقر�ر  �إىل  �الأوروبي  �الحتاد  �ملوقِّعون  دعا  فقد  �جلارديان؛ 

�الإ�رش�ئيلي – �لفل�صطيني، قبيل ن�رش خطة “�صفقة �لقرن“، وطالبت �لعري�صة بعدم تاأييد 

91
“�صفقة �لقرن“ يف حال مل حترتم هذ� �ملبد�أ و�لقانون �لدويل.

�صيو�صي  �إنه  �صحفي،  موؤمتر  يف  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  قال   •
على  �مل�صادقة  �أولها  ب�رشوط  ولكن  �لقادمة،  �حلكومة  بت�صكيل  نتنياهو  بنيامني  بتكليف 

“قانون �لتجنيد“، و�حل�صول على حقيبتي وز�رتي “�لدفاع“ و“�ال�صتيعاب“، �للتني كانتا 
92

من ن�صيب حزبه يف �لكني�صت �ل�صابقة قبل خروجه من �الئتالف �حلكومي.

على  تتكتم  �ل�صورية  �الأمن  �أجهزة  �إن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  قالت   •
بالغة  باأنها  �لتوثيق  عمليات  و��صفة  لديها،  �ل�صجون  يف  فل�صطينياً   1,748 من  �أكرث  م�صري 

خاللها ق�صى  �لتي  �لتعذيب  �أنو�ع  لكافة  يتعر�صون  �ملعتقلني  �أن  وذكرت   �ل�صعوبة. 

93
548 الجئاً فل�صطينياً، ُعرف 77 منهم من خالل �ل�صور �مل�رشبة ل�صحايا �لتعذيب.
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�الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أن  �الإنرتنت،  على  موقعه  على  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صاباك  جهاز  ذكر   •
�الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صة  باعتبار  يق�صي  مر�صوم  على   2019/3/17 يف  وقع 

بريطانيا،  يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  و�ملنظمة  �لو�حدة،  �لعد�لة  وموؤ�ص�صة  )�صاهد(، 

تنظيمات �إرهابية. وذكر جهاز �ل�صاباك �أن هذه �ملوؤ�ص�صات تنتمي �إىل حركة حما�ص، وتعمل 

بح�صب  �لدولية،  �ل�صاحة  يف  “�إ�رش�ئيل“  ال�صتهد�ف  حما�ص  جهود  �إطار  يف  منها،  بتكليف 

94
موقع �ل�صاباك.

الثالثاء، 2019/4/16

�أ�صاد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �إ�صماعيل هنية، بانت�صار �الأ�رشى يف �صجون   •
�أن غزة  2، موؤكد�ً  �الحتالل و�نتز�عهم حقوقهم من �ل�صجان �ل�صهيوين يف معركة �لكر�مة 

�صت�صنع �صفقة وفاء �الأحر�ر �لثانية لتحريرهم. و�أو�صح هنية، خالل م�صاركته يف جل�صة 

يف  �الأ�رشى  مو�صوع  كان  �لو�صطاء،  مع  جتري  �لتي  �لتفاهمات  �أن  �لت�رشيعي،  للمجل�ص 

تفا�صيل �لتفاو�ص، م�صيفاً �أن �جلانب �لفل�صطيني قال بكل و�صوح باأنه ال يكن �لتو�صل 

رف�ص  هنية  و�أكد  �ل�صجون.  د�خل  �الأ�رشى  ق�صية  حّل  يتم  مل  �إذ�  م�صتقرة  تفاهمات  �إىل 

�لقد�ص  �أو  �ل�صفة  لن تنف�صل عن �صعبها، وعن  �أن غزة  على  �لتوطني، م�صدد�ً  ملبد�أ  حما�ص 

�إال  ما هي  �صيناء  يف  لغزة  ممتدة  عن دولة  �ملنت�رشة  �إن �خلر�ئط  �لالجئني. وقال  �أو ق�صية 

خزعبالت غري موجودة يف ذهن �أ�صغر طفل فل�صطيني، م�صدد�ً على �أن غزة �صتتمدد �صماالً 

95
يف فل�صطني، ولن تتمدد يف �صيناء �صب�ً و�حد�ً.

“حرب  ب�صّن  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �تهم   •
مع  مقابلة  يف  ��صتية،  وقال  �ال�صت�صالم.  على  �إجبارهم  بهدف  �لفل�صطينيني،  على  مالية“ 

�لواليات  �أعلنتها  �لتي  �ملالية  �حلرب  من  جزء  “�إ�رش�ئيل  �إن  بر�ص،  �الأ�صو�صيتد  وكالة 

مايل، �بتز�ز  “هذ�  �أن  على  م�صدد�ً  �ال�صت�صالم“،  نحو  دفعنا  �أجل  من  علينا   �ملتحدة 

96
ونحن نرف�صه“.

باأن  قوله  �مل�صتوى“،  بـ“رفيع  و�صفته  عربي  �أمني  م�صدر  عن  بر�ص  قد�ص  وكالة  نقلت   •
�ملدن  من  عدد  يف  للنظر،  الفتاً  �إ�رش�ئيلياً  �أمنياً  ن�صاطاً  ر�صدت  �للبنانية  �الأمنية  �الأجهزة 

�للبنانية و�ملخيمات �لفل�صطينية، ي�صتهدف قياد�ت وكو�در وموؤ�ص�صات تابعة �أو قريبة من 

“مّت حتذير حركة حما�ص،  �إنه  ��صمه،  �لذي طلب عدم ذكر  �مل�صدر،  حركة حما�ص“. وقال 

97
وطلب منها �رشورة �تخاذ �أق�صى �الحتياطات �الأمنية“.
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دول  زعماء  من  �ت�صاالت  تلقى  �أنه  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  �دعى   •
عربية و�إ�صالمية لتهنئته على �لفوز بانتخابات �لكني�صت. وقال نتنياهو، يف خطاب �حتفايل 

يف  �الأمل  نحو  للتقدم  كبرية  فر�صة  “�أمامنا  �ملحتلة:  �لقد�ص  يف  �لليكود  حزب  �أن�صار  �أمام 

98
�مل�صتقبل، لقد حّولنا �إ�رش�ئيل �إىل قوة عاملية �صاعدة“.

قال م�صوؤول ملف �ال�صتيطان يف �الأغو�ر )يف �ل�صفة �لغربية( معتز ب�صار�ت، يف حديث مع   •
�الأغو�ر  يف   )

2
كم �ألف   51( دومن  �ألف   51 على  يده  و�صع  �الحتالل  �إن  �لعربي“،  “�لقد�ص 

�ل�صمالية، ومنع �لدخول �إليها �إال باإذن من قائد جي�ص �الحتالل بال�صفة. و�أ�صاف �أن �لقر�ر 

�صمل عزل خم�صة قرى بدوية يف منطقة �الأغو�ر، و�ل�صيطرة على ينابيع �ملياه و�آليات زر�عية 

99
وخاليا �صم�صية.

فيها  بال�صيد  غزة  قطاع  ل�صيادي  ي�صمح  �لتي  �مل�صاحة  تو�صيع  �الحتالل،  �صلطات  قررت   •
تو�صيعها  �صيتم  �ل�صيد  م�صاحة  �أن  عيا�ص  نز�ر  �ل�صيادين  نقيب  و�أو�صح  �لقطاع.  ببحر 

ب�صكل �إ�صايف لت�صل �إىل 15 ميالً بحرياً، �بتد�ءً من بحر �ل�صيخ عجلني حتى مرفاأ رفح جنوب 

100
قطاع غزة.

ك�صف �الأكاديي �ل�صعودي �ملقيم يف �خلارج، �صعيد بن نا�رش �لغامدي، عن �صّن �صلطات   •
على  تغريدة  يف  �لغامدي،  وقال  فل�صطينيني.  مقيمني  �صّد  و��صعة  �عتقاالت  حملة  بالده 

�صفر  ومنع  �لفل�صطينيني،  من  الأعد�د  وو��صعة  جديدة  �عتقاالت  حملة  �ململكة،  “يف  تويرت: 

فاإن  �لغامدي،  وبح�صب  موؤ�ص�صاتهم“.  وم�صادرة  ح�صاباتهم،  وجتميد  منهم،  �آخرين 

“�لتهمة هي �لتعاطف مع �ملقاومة يف فل�صطني، و�هتمامهم بالقد�ص وغزة، وتاأييد حما�ص“. 
ولفت �لغامدي �لنظر �إىل �أن “�العتقاالت تطال مو�طنني كان �لفل�صطينيون على كفالتهم، �أو 

101
يعملون يف موؤ�ص�صاتهم“.

 ،Nathan Sales رشح من�صق مكافحة “�الإرهاب“ يف وز�رة �خلارجية �الأمريكية ناثان �صيلز�  •
خالل زيارة لـ“�إ�رش�ئيل“، باأن بالده تاأخذ باالعتبار �حتماالت و�أخطار تنفيذ عمليات �صّد 

�صحيفة  وذكرت  �لقرن“.  “�صفقة  �إعالن  على  رد�ً  �الأمريكيني،  و�لديبلوما�صيني  �جلنود 

يديعوت �أحرونوت �أن �صيلز ز�ر �أحد �الأنفاق �لتي �صدتها “�إ�رش�ئيل“ عند حدودها مع قطاع 

لالإرهاب  حما�ص  حركة  تخ�ص�صها  �لتي  �لكبرية  �ملو�رد  كمية  من  “فوجئ  �إنه  وقال  غزة، 

حما�ص  حركة  �أولويات  �صلّم  تعرف  �ملتحدة  “�لواليات  �أن  �صيلز  و�أ�صاف  �إ�رش�ئيل“.  �صدّ 

من خالل كيفية �رشف �الأمو�ل. فهي ال ت�رشف على حت�صني م�صتوى حياة �ملو�طنني، وال 
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يف  تطبيقه  نرى  �لذي  �ملبد�أ  نف�ص  وهو  �إ�رش�ئيل،  �صّد  لالإرهاب  و�إمنا  للتعليم،  وال  لل�صكن، 

102
�ل�صمال من طرف حزب �هلل و�إير�ن“.

خلريطة �صورة  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  ن�رش   • 
�صمن  �ملحتلة  �ل�صوري  �جلوالن  ه�صبة  فيها  تظهر  �الأمريكية،  �ل�صلطات  �عتمدتها  حمدثة 

حدود “�إ�رش�ئيل“. وغّرد غرينبالت يف ح�صابه �لر�صمي على تويرت قائالً: “مرحباً باخلارطة 

�الإ�رش�ئيلية  �إعالن �العرت�ف بال�صيادة  �لدولية �خلا�ص بنا، بعد  �جلديدة يف نظام �خلر�ئط 

103
على مرتفعات �جلوالن“.

االأربعاء، 2019/4/17

قرية  يف  �لبغوثي  �صالح  �ل�صهيد  منزل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جلي�ص  تابعة  �آليات  هدمت   •
104

كوبر، �صمال غرب مدينة ر�م �هلل، بعد خم�صة �أ�صهر على �غتياله.

�لفل�صطيني يو�جه �صدمة حادة على �صعيد  �إن �القت�صاد  �لدويل،  للبنك  قال تقرير حديث   •
�ال�صتخد�م  ذ�ت  �ل�صلع  على  �ملفرو�صة  و�لقيود  �ملقا�صة“،  “�أزمة  ب�صبب  �لعامة،  �ملالية 

�ل�صلع  نظام  بتطبيق  �لنظر  “�إ�رش�ئيل“  �إعادة  �إىل  له،  تقرير  يف  �لدويل  �لبنك  ودعا  �ملزدوج. 

ذ�ت �ال�صتخد�م �ملزدوج، “الأنه بات يعوق قدرة �القت�صاد على خلق وظائف كافية لل�صكان 

هذه  ت�صوية  تتم  مل  “�إذ�  �لدويل:  �لبنك  قال  �ملقا�صة،  �أزمة  وعن  �أعد�دهم“.  تتز�يد  �لذين 

�الأزمة، ف�صتزيد �لفجوة �لتمويلية من 400 مليون دوالر يف 2018 �إىل �أكرث من مليار دوالر يف 

105
.“2019

�صفيان  �ل�صفري  �الأردنيني  �ملغرتبني  و�صوؤون  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  �أكد   •
106

�صلمان �لق�صاة، �أن هناك 13 �أردنياً يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية.

�صيا�صي  م�صدر  عن  نقالً  تويرت،  على  تغريدة  يف  ر�فيد،  بار�ك  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي  كتب   •
�الأ�صبوع،  هذ�  �لبحرين  ز�ر  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  من  وفد�ً  �إن  قوله  �إ�رش�ئيلي 

107
و�صارك يف موؤمتر ريادة �الأعمال �لدويل، و�أجرى خاللها �صل�صلة من �للقاء�ت.

مع �نتهاء م�صاور�ت �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، مع قادة �الأحز�ب حول ت�صكيل   •
�حلكومة �جلديدة، يت�صح �أن غالبية �لنو�ب )65 من جمموع 120( �أو�صو� بتكليف بنيامني 

�لتي  �الأحز�ب  �أن  ويت�صح  جانت�ص.  بني  بتكليف  �أو�صو�   46 مقابل  �ملهمة،  بهذه  نتنياهو 

�الأحز�ب  وتكتال  مقعد�ً(،   35( �لليكود  هي  �حلكومة،  لت�صكيل  نتنياهو  بتكليف  �أو�صت 
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�لدينية �ليهودية �ل�رشقية )8 مقاعد(، و“�الأ�صكنازية �لغربية“ )8 مقاعد(، و“�حتاد �أحز�ب 

 �ليمني“ �ال�صتيطاين United Right alliance )5 مقاعد(، وحزب ليبمان “�إ�رش�ئيل بيتنا“

)5 مقاعد(، وحزب كلُّنا بقيادة وزير �ملالية مو�صيه كحلون )4 مقاعد(. و�أو�صى ثالثة �أحز�ب 

بتكليف بني غانت�ص، هي “حزب �جلرن�الت slareneG fo ytraP“ �لذي يقوده )53 مقعد�ً( 

وحزب �لعمل )6 مقاعد( وحزب مريت�ص )4 مقاعد(. و�أما �لقائمتان �لعربيتان فقد �متنعتا 

108
عن تر�صيح �أي منهما.

�الإ�صالح  كتلة  و�أع�صاء  رئي�ص  �حل�صينية،  ق�رش  يف  لقائه  خالل  �لثاين،  �هلل  عبد  �مللك  �أكد   •
ال  �أنه  على  م�صدد�ً  و�لقد�ص،  �لفل�صطينية  �لق�صية  من  �لثابت  �الأردن  موقف  على  �لنيابية، 

حّل للق�صية �لفل�صطينية �إال من خالل حّل �لدولتني، �لذي ي�صمن �إقامة �لدولة �لفل�صطينية 

م�صدد�ً  �ل�رشقية“،  “�لقد�ص  وعا�صمتها   1967 حزير�ن  من  �لر�بع  خطوط  على  �مل�صتقلة 

على �أن �الأردن لن يقبل باأن يار�ص عليه �أي �صغط ب�صبب مو�قفه من �لق�صية �لفل�صطينية 

109
و�لقد�ص.

مليار�ت   7.5 جتاوزت  �الأ�صلحة  من  “�إ�رش�ئيل“  مبيعات  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ذكرت   •
با�صم  متحدثة  و�رشحت  �لهادئ.  و�ملحيط  �آ�صيا  منطقة  �إىل  معظمها  كان   ،2018 يف  دوالر 

وز�رة �لدفاع لوكالة فر�ن�ص بر�ص )Agence France-Presse )AFP �أن ذلك �لرقم يقل عن 

110
9.2 مليار�ت دوالر �لذي مّت حتقيقه يف 2017.

اخلمي�س، 2019/4/18

ف�صائية  مع  تلفزيوين  لقاء  خالل  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •
�الأق�صى �أنه ال �أثمان �صيا�صية للتفاهمات �لتي �أبرمت مع �الحتالل بو�صاطة م�رشية، و�أنها 

�إن  �حلية  وقال  �حل�صار.  وك�رش  �لعودة  مل�صري�ت  �خل�صنة  �الأدو�ت  جتميد  مقابل  �أبرمت 

ق�صية �الأ�رشى و�الأق�صى فر�صت على طاولة �لتفاهمات؛ وقلنا للو�صطاء �إنه ال يكن الأي 

تفاهم �أن يكبلنا عن �لدفاع عن ق�صايانا �لوطنية. و�صدد على �أن �ل�صامن اللتز�م �الحتالل 

جمدناها.  �لتي  �لعودة  م�صري�ت  وو�صائل  ومقاومتنا،  �صعبنا  �إ�رش�ر  هو  �لتفاهمات  بهذه 

و�أكد �حلية �أننا لن نقبل �أر�صاً باأر�ص، ولن نقبل م�صاريع �لتوطني وال �لوطن �لبديل، و�أن 

111
فل�صطني هي فل�صطني، ولي�صت يف م�رش �أو �الأردن.

ك�صف مو�صى دودين م�صوؤول ملف �الأ�رشى يف �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص عن عر�ص   •
مع  لالأ�رشى  تبادل  �صفقة  ملف  لتحريك  خلفه،  تقف  �لتي  �جلهة  عن  يف�صح  مل  �أوروبي 
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�الأ�صري  يوم  مبنا�صبة  �الأ�رشى  �إعالم  مكتب  ن�رشه  فيديو  يف  دودين،  و�أو�صح  �الحتالل. 

�لفل�صطيني، �أن �لعر�ص يت�صمن تقدمي معلومات عن �جلنود �الإ�رش�ئيليني، مقابل �أن يف�صح 

2014. ولفت  �لذين �صقطو�، وخ�صو�صاً خالل عدو�ن  �ل�صهد�ء  �الحتالل عن جثث بع�ص 

�أن  �أن حركة حما�ص رف�صت �لعر�ص، و�أكدت باأن من يريد معلومات فعلية عليه  �إىل  �لنظر 

112
يفرج عن �أ�رشى.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، فتحي حماد �إن “�ملقاومة �لفل�صطينية م�صتعدة   •
�الإ�رش�ئيلي“.  باالأ�رشى يف �صجون �الحتالل  �التفاق �خلا�ص  تنفيذ  الإرغام �الحتالل على 

و�صدد على �أن “�ملقاومة، ويف �أي مو�جهة مقبلة وحمتملة مع جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

�صت�صب كل جهدها على خطف جنود جدد من �أجل حترير كافة �الأ�رشى وتبيي�ص �ل�صجون 

113
�الإ�رش�ئيلية ب�صكٍل كامل“.

�الإ�صالمية و�ل�صبيبة  �لكتلة  �أظهرت نتائج �النتخابات �لطالبية يف جامعة بريزيت ح�صول   •
23 لكل منهما، يف حني ح�صل �الإطار �لطالبي  �لطالبية على عدد مت�صاٍو من �ملقاعد بو�قع 

114
للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني على 5 مقاعد.

115
��صت�صهدت �صيدة فل�صطينية من مدينة بيت حلم، من جر�ء دع�صها من ِقبَل م�صتوطن.  •

�أفيف  �جلرن�ل  ت�صلم  على  يوم،   100 مرور  مبنا�صبة  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  قيادة  بادرت   •
“�لثقيلة“. وحتدثت قيادة  كوخايف رئا�صة �الأركان، بالك�صف عن عدد من خططها �حلربية 

�جلي�ص عن ت�صكيل وحدة قتالية من طر�ز جديد “متعددة �الأهد�ف“. و�أ�صار تقرير ن�رشه 

�أنه يف �ل�صهور �الأخرية مّت تخ�صي�ص  موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت على �الإنرتنت �إىل 

مو�رد وقدر�ت �أخرى للكتائب �لتي جتري تدريبات، وخ�صو�صاً فيما يتعلق بالت�صليح على 

�أ�صار  “�ل�رشعة و�لفتك“ خالل �حلرب. كما  �لفرق و�لكتائب، وذلك بهدف زيادة  م�صتوى 

�لتقرير �إىل �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قرر ت�صكيل وحدة هي �الأوىل من نوعها، وجتمع يف د�خلها 

و�ال�صتخبار�ت  �جلو  و�صالح  و�ملدرعات  �لهند�صة  و�صالح  �لبية  بالقو�ت  تت�صل  قدر�ت 

116
�لع�صكرية، بحيث “ت�صكل منوذجاً الإقامة وحد�ت �أخرى مماثلة يف �مل�صتقبل“.

لت�رشيح  ت�صتعد  �إنها  لها،  بيان  يف  �آيد(،  �أ�ص  )يو  �لدولية  للتنمية  �الأمريكية  �لوكالة  قالت   •
معظم �لعاملني �لتابعني لها يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، ولكنها ال تعتزم وقف ن�صاطها 

يتّم  �صوف  �أنه  �لبيان،  عن  نقالً  �لعامة،  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  وذكرت  بالكامل.  �ملنطقتني  يف 

تقلي�ص عدد �ملوظفني �ملحليني، ومعظمهم من �لفل�صطينيني ومن فل�صطينيي �لد�خل، �إ�صافة 

117
�إىل بع�ص �الإ�رش�ئيليني �ليهود، من نحو 100 موظف �إىل 14 موظفاً.
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“�ملغاربة و�جلز�ئريني و�لتون�صيني جهلة  �إن  �أييلت �صاكيد  �لعدل �الإ�رش�ئيلية  قالت وزيرة   •
وحمقى وي�صتحقون �ملوت“، يف �أحدث موقف عن�رشي لها جتاه �لعرب و�مل�صلمني. و�صددت 

�صاكيد، يف لقاء مع جلنة �ل�صوؤون �لعامة �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية )�أيباك(، على �أن “للكيان 

“�لكره  �أن  �لثالثة يف وقت و�حد“. و�أو�صحت �صاكيد  �لبلد�ن  �ل�صهيوين خطة لتدمري هذه 

�لذي يحمله لنا �ملغرب �لعربي �صيتم مو�جهته باإنهائهم عن �لوجود، ولن يبقى �أحد منهم 

118
على قيد �حلياة“.

�صيا�صتها  على  تعديالت  �أدخلت  �الأمريكية  �خلارجية  �إن  �لعبية،  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت   •
119

تق�صي بت�صجيل �أبناء �جلوالن �ملحتل �ملقيمني يف �أمريكا كاإ�رش�ئيليي �الأ�صل.

اجلمعة، 2019/4/19

�الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  يوثق  تقرير�ً  �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  �أطلق   •
حلقوق �الإن�صان بحّق �ل�صكان �لفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص خالل �آذ�ر/ مار�ص 2019. ووثق 

�لتقرير، �لذي حمل عنو�ن “غرباء يف �أر�صهم... �نتهاكات حقوق �الإن�صان يف مدينة �لقد�ص“، 

�لتع�صفية،  �العتقاالت  �لقد�ص ت�صمل  �الإن�صان يف  “�إ�رش�ئيل“ حلقوق  �نتهاكات  �صل�صلة من 

و�صيا�صة دهم �ملنازل، لالعتقال وتقييد �حلريات، وحظر �إقامة فعاليات فل�صطينية، �إ�صافة 

ومنع  و�لهدم  و�لتهويد  �ال�صتيطان  �إىل  �إ�صافة  �ل�صفر،  منع  و�أو�مر  �لع�صكري  �الإبعاد  �إىل 

120
تر�خي�ص �لبناء.

عربية:  نيوز  ل�صكاي  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال   •
ب�صاأنها“.  للتفاو�ص  ��صتعد�د  على  �جلانبان  يكون  �أن  يجب  ولكن  �صالم  خطة  “�صنقرتح 
�أجز�ء  بع�ص  عن  “ر��صني  �صيكونان  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �لطرفني  �إن  قائالً  و�أ�صاف 

�خلطة، وغري ر��صني عن �الأجز�ء �الأخرى“. وقال غرينبالت �إن خطة �لرئي�ص دونالد تر�مب 

يف  غرينبالت،  وقال  للفل�صطينيني.  �مل�رشية  �صيناء  جزيرة  �صبه  من  �أر�ص  منح  ت�صمل  لن 

من  جزء�ً  �صنقدم  باأننا  ت�صور�ً  ت�صمل  خطتنا  �أن  عن  تقارير  “�صمعت  تويرت:  على  تغريدة 

121
�صيناء �إىل غزة. هذ� كذب“.

ل�صالح  �لتج�ص�ص  يف  بتورطهما  ُي�صتبه  �صخ�صني  على  �لقب�ص  �لرتكية  �ل�صلطات  �أعلنت   •
وهما  ح�صن،  يو�صف  وزكي  �صعبان،  �صميح  �صامر  من  لكل  �لنيابة  ووجهت  �الإمار�ت. 

�ل�صيا�صي  و�لتج�ص�ص  �رشية  معلومات  على  �حل�صول  تهمة  فل�صطينيان،  مو�طنان 

و�لع�صكري. وت�صري �لتحقيقات وفقاً لالئحة �التهام �لتي �أعدها �ملدعي �لعام �جلمهوري يف 
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�إ�صطنبول �أن كالً من �ملقبو�ص عليهما كانا على �صلة مبحمد دحالن �لذي يقيم يف �الإمار�ت، 

ووفقاً للتفا�صيل �لو�ردة حول مهمة �جلا�صو�صني، فقد تركزت على متابعة �أن�صطة حركتي 

122
فتح وحما�ص يف تركيا و�أ�صماء منت�صبيها وم�صوؤوليها.

�صل�صلة  �إن  �لديوقر�طي  �حلزب  عن  �الأمريكي  �ل�صيوخ  جمل�ص  �أع�صاء  من  عدد  قال   •
خمتلف  عن  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  بها  قام  �لتي  �جلماعية  �لدعم  تخفي�صات 

“تدفع  لهم  �ملخ�ص�صة  �الأمو�ل  وحجب  �لفل�صطينيني  لالجئني  �الإن�صانية  �الإغاثة  منظمات 

�ل�صالم بعيد�ً عن متناول �ليد“، حيث قدم �صتة من �أع�صاء جمل�ص �ل�صيوخ �لديوقر�طيني 

�لغربية  �ل�صفة  للفل�صطينيني يف  �الأمريكية  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت  الإعادة  �لبارزين م�رشوعاً 

123
وغزة.

�أمريكية  م�صادر  ل�صان  على  �الأمريكية،   Foreign Policy بولي�صي  فورين  جملة  ن�رشت   •
حّق  كلياً  ت�صتبعد  �ملقبل  رم�صان  �صهر  بعد  �صتُعلن  �لتي  �لقرن“،  “�صفقة  باأن  ت�صمها،  مل 

�أن  �إىل  تقريرها،  يف  �ملجلة،  و�أ�صارت  و�أر��صيهم.  ديارهم  �إىل  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عودة 

قر�ر تر�مب وقف �مل�صاعد�ت �ملالية لوكالة �الأونرو�، و�صط دعو�ت الإلغائها، يندرج �صمن 

�لالجئني  عودة  عدم  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  لت�صوية  �الأمريكية  �الإد�رة  �صيا�صة 

124
و��صتيعابهم يف �لدول �لعربية �لتي يقيمون فيها حالياً.

 ،Gérard Araud قال �ل�صفري �لفرن�صي �ملنتهية واليته لدى �لواليات �ملتحدة، جري�رد �أرو  •
�إن خطة �لبيت �الأبي�ص، �لتي يعمل على �صياغتها جاريد كو�صرن، �صتكون “قريبة جد�ً مما 

ملجلة �أرو  و�أ�صاف   .“%99 بن�صبة  �لف�صل“  “م�صريها  و�صيكون  �الإ�رش�ئيليون“،   يريده 

ذي �أتالنتيك The Atlantic: “لكن هناك 1%، ال تن�صو� �لو�حد يف �ملائة. لدى تر�مب قدرة 

فريدة يف �ل�صغط على �الإ�رش�ئيليني؛ الأنه يتحلى ب�صعبية يف �إ�رش�ئيل“. وقال �أرو �إن كو�صرن 

“�إىل حّد ما، هذ� �أمر جيد.  “ال يعرف تاريخ �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي - �لفل�صطيني“، م�صيفاً: 
125

نحن ل�صنا هنا لنقول من هو �ملحق، ومن هو �ملخطئ؛ �إننا نحاول �إيجاد طريقة نحو حّل“.

ال�صبت، 2019/4/20

�أعدتها  21“ عن تفا�صيل خطة طويلة �الأمد  لـ“عربي  �أمني فل�صطيني ُمطلع  ك�صف م�صدر   •
و�إثارة  د�خلي  �رش�ع  لـ“�إ�صعال  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة 

�لفو�صى يف قطاع غزة؛ متهيد�ً لتغيري �لو�قع �ل�صيا�صي يف �لقطاع“. وبح�صب �مل�صدر، �لذي 

�لتي ُي�رشف عليها ب�صكل مبا�رش مدير جهاز  فاإن �خلطة،  �لك�صف عن هويته،  ف�صل عدم 
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�ملخابر�ت �لعامة يف ر�م �هلل، �للو�ء ماجد فرج، ترمي �إىل �إثارة �لفو�صى وتاأجيج �ل�صارع يف 

�لتو�فق و�لتن�صيق بني حركة حما�ص �لتي تدير �صوؤون �لقطاع،  قطاع غزة، و�رشب حالة 

وحركة  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  باقي  وبني 

126
�جلهاد �الإ�صالمي.

�ملا�صي، حول  �الأ�صبوع  �الإ�رش�ئيلية �حتجاجاً ر�صمياً تقدمت به فرن�صا  رف�صت �حلكومة   •
وغري  كاملة  �الأمو�ل  بت�صليم  خالله  من  طالبت  و�لذي  �لفل�صطينية،  �ملقا�صة  �أمو�ل  دفع 

127
منقو�صة لل�صلطة �لفل�صطينية، وفق ما �أوردته �لقناة 12 �الإ�رش�ئيلية.

�الأوروبي  �الحتاد  �إن  عثمان،  �صادي  فل�صطني  يف  �الأوروبي  �الحتاد  با�صم  �ملتحدث  قال   •
�ل�صيادة  فر�ص  �أم  �لقد�ص،  �رشقي  ب�صّم  �صو�ء  �إ�رش�ئيلية  �أحادية  �إجر�ء�ت  �أي  يرف�ص 

128
�الإ�رش�ئيلية على �أي جزء من �أر��صي �ل�صفة �لغربية.

�إعالن �صحب  �لفل�صطينية تعتزم  �لقيادة  �إن  �لعالول،  نائب رئي�ص حركة فتح، حممود  قال   •
�لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  جل�صة  يف  �الأمني  �لتن�صيق  ووقف  بـ“�إ�رش�ئيل“،  �العرت�ف 

قررت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �لعربي“،  “�لقد�ص  مع  حديث  يف  �لعالول،  و�أو�صح  �ملقبلة. 

�لقد�ص، وت�صجيع �ال�صتيطان  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  �ملنطقة عقب قر�رها نقل  �لت�صعيد يف 

ن�صمح  لن  نحن  لذلك  �لغربية،  بال�صفة  مناطق  ل�صّم  �لتح�صري  يتم  و�الآن  �الإ�رش�ئيلي، 

129
با�صتمر�ر �لو�صع �لر�هن.

االأحد، 2019/4/21

�أن �لدول �لعربية  �أكد جمل�ص جامعة �لدول �لعربية على م�صتوى وزر�ء �خلارجية �لعرب؛   •
�لدويل،  �لقانون  �أ�صا�ص  على  �ملبنية   ،2002 �صنة  �لعربية“  �ل�صالم  “مبادرة  قدمت  �لتي 

وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، ومبد�أ �الأر�ص مقابل “�ل�صالم“، ال يكنها �أن تقبل �أي خطة �أو 

�صفقة ال تن�صجم مع هذه �ملرجعيات �لدولية. وجدد �لتز�م �لدول �لعربية باتخاذ �الإجر�ء�ت 

هويتها  على  و�حلفاظ  فل�صطني،  دولة  عا�صمة  �ل�رشقية“،  “�لقد�ص  حلماية  �لالزمة 

�لعربية، ومكانتها �لقانونية و�لتاريخية، مبا ي�صمل مقد�صاتها �الإ�صالمية و�مل�صيحية، �صّد 

بدعم  �لعربية  �لدول  �لتز�م  �أكد  و�أخري�ً،  �الإ�رش�ئيلية.  و�ملمار�صات  و�خلطط  �ل�صيا�صات 

مو�زنة دولة فل�صطني، وتنفيذ قر�ر قمة تون�ص بتفعيل �صبكة �أمان مالية مببلغ 100 مليون 

�لتي و�ملالية  �ل�صيا�صية  �ل�صغوط  ملو�جهة  فل�صطني،  لدولة  دعماً  �صهرياً  �أمريكي   دوالر 

130
تتعر�ص لها.
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�خلارجية  وزر�ء  �جتماع  �أمام  كلمته  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •
�لعرب يف �لقاهرة، �إن �الأو�صاع �لفل�صطينية يف غاية �ل�صعوبة ومل تعد حمتملة وغري قابلة 

لال�صتمر�ر، ومقبلون على حتديات �صعبة بحاجة لدعم �صيا�صي ومايل عربي. وفيما يتعلق 

لـ“�إ�رش�ئيل“  عا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  بعد  عبا�ص:  ت�صاءل  �لقرن“،  “�صفقة  ي�صمى  مبا 

ونقل �ل�صفارة �الأمريكية �إليها، ووقف �مل�صاعد�ت لالأونرو�، و�إغالق مكتب منظمة �لتحرير 

131
يف و��صنطن، ماذ� تبقى من “�صفقة �لقرن“؟.

ورئي�ص  فتح،  حلركة  �لثوري  و�ملجل�ص  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لطري�وي،  توفيق  قال   •
لل�صلطة لقو�ت �الحتالل  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  “�صدّ“  �إن  �ل�صابق،  �لوقائي  �الأمن  جهاز 

“خطاأ كبري“. و�أ�صاف  �أثناء �جتياحها الأماكن يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة هو  �الإ�رش�ئيلي يف 

�أثناء �صوؤ�ل مقدم  �أمنية“، وذلك يف  “�صيا�صية ال  �لق�صية  تلك  �أن  لقاء متلفز،  �لطري�وي، يف 

132
�لبنامج حول �إجناز�ت حكومة �لوفاق برئا�صة ر�مي �حلمد �هلل.

االإثنني، 2019/4/22

وم�رش  �الأردن  �إىل  وفد�ً  �أر�صلت  حكومته  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •
�إىل  �لطبية  �لتحويالت  �لعربية و�ال�صتغناء عن  �لدول  �إىل  �لطبية  بالتحويالت  �لبدء  لدر��صة 

133
“�إ�رش�ئيل“.

رئي�ص  مطالبة  عدم  �إن  مرزوق:  �أبو  مو�صى  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •
�ل�صلطة حممود عبا�ص، خالل خطابه �أمام جمل�ص وزر�ء �خلارجية �لعرب، بوقف �لتطبيع 

�أبو مرزوق، يف تدوينة على  �لعربي مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، بحاجة للمر�جعة. و�أ�صاف 

�لقرن“،  “�صفقة  جتاه  موقفهم  لتوحيد  �جلامع  بيتهم  يف  �لعرب  عبا�ص  دعوة  �إن  تويرت، 

�ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية، عمل ي�صتحق  �لفل�صطينية، وحتري�صه على  �لق�صية  �لتي ت�صتهدف 

134
�الإ�صادة. و��صتدرك: “لكن �إقحام عبا�ص برو�يته عن حما�ص حتتاج �إىل �لت�صحيح“.

�لفرتة  طو�ل  �رشياً  ظّل  �أن  بعد  دبي،  يف  كني�ص  وجود  عن  متباهية،  “�إ�رش�ئيل“،  ك�صفت   •
تويرت،  على  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  ح�صابات  �أحد  �خلليج“،  يف  “�إ�رش�ئيل  وبارك  �ملا�صية. 

�أن  موؤكد�ً  �أر�صها،  على  تعي�ص  �لتي  �لديانات  خمتلف  الأتباع  و�حرت�مها  �الإمار�ت  خطوة 

135
حكومتها توجت ذلك بوجود كني�ص مبدينة دبي.

�ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  للمبعوث  مطوالً  مقاالً  تايز  نيويورك  �صحيفة  ن�رشت   •
فيها،  يقول  حما�ص“  بلوم  فعليك  تهمك  غزة  كانت  “�إذ�  عنو�ن  حتت  غرينبالت،  جاي�صون 
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�ملاأ�صاوية يف  �الإن�صانية  �الأو�صاع  �للوم على  �لتي تتحمل  �الإرهابية هي  “حركة حما�ص  �أن 

�أكرث  �الأمام بينما غزة تغرق  �إىل  �الآخرون  “ملاذ� يتحرك  قطاع غزة“. ويت�صاءل غرينبالت 

)�صيئة(“.  خيار�ت  �تخذت  غزة،  لقطاع  �لفعلي  �حلاكم  حما�ص،  الأن  و�خلر�ب؟  �لياأ�ص  يف 

حياة  لك�صب  كو�صيلة  �إ�رش�ئيل  وتدمري  �لعنف  تتبنى  “حما�ص  �أن  على  غرينبالت  وذكر 

“�مل�صكالت  �إىل  �أدى  �لفل�صطينيني  “�لدفاع“ عن  �أن هذ�  على  للفل�صطينيني“، م�صدد�ً  �أف�صل 

�لتي ن�صهدها �ليوم: �القت�صاد �ملتهالك، و�ملئات �لذين يقتلون ب�صبب �لعنف كل عام، و�أعلى 

136
معدالت �لبطالة يف �لعامل. حما�ص هي �مل�صوؤولة عن هذ� �لو�صع يف غزة“.

الثالثاء، 2019/4/23

قال جاريد كو�صرن، خالل م�صاركته يف منتدى جملة تامي Time يف و��صنطن، �أنه �صيك�صف   •
عن “�صفقة �لقرن“، بعد �نتهاء �صهر رم�صان، مطلع حزير�ن/ يونيو 2019، بالتز�من مع 

�جلانبيني  على  “�صيتعني  �أنه  كو�صرن  وتابع  �جلديدة.  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عن  �الإعالن 

“�خلطة تت�صمن خطو�ت نقوم من خاللها بالبناء من  تقدمي تنازالت“. و�دعى كو�صرن �أن 

�الأ�صفل �إىل �الأعلى، �صنح�صن حياة �لفل�صطينيني ونتعامل مع �لق�صايا �ل�صيا�صية �الأ�صا�صية 

للنز�ع“. ولدى �صوؤ�له عن حلّ �لدولتني، قال كو�صرن: “نحن نركز على �صبل حت�صني �لو�صع 

�الأمن، و�صتمكن �خلطة من  �إ�رش�ئيل هو  �لرئي�صي يف  للفل�صطينيني، و�ل�صاغل  �القت�صادي 

137
�حلفاظ عليه“.

ك�صف ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل، عن �إجر�ء حركته نقا�صات   •
ندوة  خالل  �لبدويل،  وقال  �لقرن“.  “�صفقة  ملو�جهة  عليا  وطنية  هيئة  لت�صكيل  مكثفة 

حو�رية نظمتها وز�رة �الإعالم بغزة حول �آليات مو�جهة “�صفقة �لقرن“، �إن �لهيئة �صت�صّم 

وقوى  و�ل�صتات،  �للجوء  وخميمات  �ملحتل،  �لد�خل  عن  وممثلني  �لفل�صطينية،  �لف�صائل 

ولي�ص  �ل�صفقة  مو�جهة  هي  �ملتبعة  �ال�صرت�تيجية  �أن  �لبدويل  و�أكد  و�إ�صالمية.  عربية 

�لرف�ص فقط، م�صري�ً �إىل �رشورة �إعد�د �أ�صاليب ملو�جهتها تنبثق عنها جمموعة من �الأهد�ف 

138
�ال�صرت�تيجية.

�لقرن، ولن نقبل با�صتمر�ر  “نرف�ص �صفقة  �لفل�صطيني حممد ��صتية:  قال رئي�ص �لوزر�ء   •
�صو�ء  موؤخر�ً،  �الأمريكية  �الإد�رة  �تخذتها  �لتي  و�لقر�ر�ت  و�الإجر�ء�ت  �لر�هن،  �لو�صع 

عا�صمة  بالقد�ص  و�العرت�ف  للقد�ص،  �ل�صفارة  نقل  �أو  لالأونرو�،  �ملقدمة  �مل�صاعد�ت  قطع 

139
الإ�رش�ئيل، ُتعد �أ�صو�أ من �لن�ص �ملكتوب ل�صفقة �لقرن“.
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�إطالق ��صم �لرئي�ص �الأمريكي  �أنه يعتزم  �أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو   •
نتنياهو:  �ملحتلة. وقال  �ل�صوري  دونالد تر�مب على م�صتعمرة جديدة يف ه�صبة �جلوالن 

�لتاريخي  قر�ره  تر�مب  �لرئي�ص  �تخذ  عندما  ب�صدة  تاأثرنا  �الإ�رش�ئيليني  جميع  “نحن 
140

باالعرت�ف ب�صيادة �إ�رش�ئيل على مرتفعات �جلوالن“.

قال بت�صلئيل �صموتريت�ص، ع�صو �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، و�لذي من �ملحتمل �أن يتوىل وز�رة   •
�لعدل �أو �لتعليم يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ملقبلة، �إنه ال يوجد حالياً �أي حّل �صامل لل�رش�ع مع 

�أنه �صيتم تطبيق  �إذ�عة �جلي�ص،  �لفل�صطينيني. و�أكد �صموتريت�ص، خالل ت�رشيحات نقلتها 

و�الأمني  �ل�صيا�صي  �لو�صع  �صيح�ّصن  وذلك  �لغربية،  �ل�صفة  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة 

141
لـ“�إ�رش�ئيل“.

و�صف مر�صح �حلزب �لديوقر�طي �الأمريكي �ملحتمل للرئا�صة �ل�صناتور بريين �صاندرز   •
Bernie Sanders، رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو بال�صيا�صي �صديد �لتطرف، 

خ�صو�صاً �أنه يعامل �ل�صعب �لفل�صطيني بطريقة غري عادلة. وقال �صاندرز: “�إ�رش�ئيل لديها 

حكومة يينية عن�رشية ال تتوقف عن مهاجمة �لفل�صطينيني“ م�صتدركاً قوله: “ت�رشيحاتي 

و�نتقاد�تي لنتنياهو ال تنم عن معاد�تي الإ�رش�ئيل“. ور�أى �صاندرز �أنه من غري �ل�رشوري 

142
��صتمر�ر �لدعم �الأمريكي مبئات �ملاليني من �لدوالر�ت ل�صالح “�إ�رش�ئيل“.

3,345,535 دوالر�ً  تبلغ قيمتها  �ملالية  �مل�صاعد�ت  �ليابان حزمة جديدة من  قدمت حكومة   •
�أمريكياً من �مليز�نية �لتكميلية للعام 2018 ملكتب �الأمم �ملتحدة خلدمات �مل�صاريع، مل�صاعدة 

143
�ل�صعب �لفل�صطيني.

االأربعاء، 2019/4/24

على تغريدة  يف  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  كتب   • 
تويرت، �إن “�الإ�صاعات �لتي تقول �إن خطة �ل�صالم تت�صمن كونفدر�لية بني �الأردن و�إ�رش�ئيل 

�صحيحة“.  غري  للفل�صطينيني  بديالً  وطناً  �الأردن  ي�صبح  �أن  �أو  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة 

�هلل  عبد  “�مللك  �أن  على  م�صدد�ً  �الإ�صاعات“،  تن�رشو�  ال  “رجاء  قائالً:  غرينبالت  و�أ�صاف 

144
�لثاين و�الأردن حلفاء �أقوياء للواليات �ملتحدة“.

يف  نار  و�إطالق  طعن  عملية  بتنفيذ  �ملتهم  عائلة  منزل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  فجرت   •
2019/3/17، بالقرب من مفرق م�صتعمرة �أرئيل قرب �صلفيت �ل�صهيد عمر �أبو ليلى، يف بلدة 

145
�لز�وية غرب �صلفيت، و�أحلقت �أ�رش�ر�ً بعدد من �ملنازل �ملجاورة.
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موظف  �ألف   27 نحو  �أحالت  �حلكومة  �إن  غنّام  فريد  �لفل�صطينية  �ملالية  وز�رة  وكيل  قال   •
عمومي للتقاعد �ملبكر منذ 2017. وذكر غنّام، على هام�ص م�صاركته يف جل�صة خا�صة تابعها 

�الأمنية(  )�الأجهزة  �لع�صكريني  �ل�صفة وغزة من  �ملتقاعدين يف  �أن عدد  �الأنا�صول،  مر��صل 

بلغ 18 �ألفاً من �أ�صل قر�بة 62 �ألفاً يف �ل�صفة وغزة. يف �ملقابل، بلغ عدد �ملتقاعدين �ملدنيني 

يف �ل�صفة وغزة 9,238 موظفاً. وذكر غنّام �أن عدد موظفي �لقطاع �لعام �ملدين و�لع�صكري 
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حالياً ��صتقر على 133,200، منهم 33,800 يف غزة، و99,400 يف �ل�صفة.

 2019 �لطارئ ل�صنة  “�لند�ء  �أ�صدرته حتت عنو�ن  �لذي  �الأونرو� يف تقريرها  �أعلنت وكالة   •
�لالجئني  بني  �لبطالة  معدل  �أن  بياناتها،  لقاعدة  ووفقاً  �الإقليمية“،  �صورية  �أزمة  ب�صاأن 

�أن ما يقرب من ن�صف عدد  �إىل  52%؛ م�صرية  لبنان بلغ نحو  �لفل�صطينيني من �صورية يف 

فل�صطينيي �صورية يف لبنان تقل �أعمارهم عن 25 �صنة، و20-25% منهم ترت�وح �أعمارهم 

بني 15 و24 �صنة. ومن بني جميع �لفئات �لعمرية من �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، يعاين 

طول  ب�صبب  بينهم   %57 �إىل  �ملعدل  هذ�  ويرتفع   ،)%36( للبطالة  معدل  �أعلى  من  �ل�صباب 
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�الأزمة وعدم متكنهم من �لعمل لتح�صني ظروف معي�صتهم.

Eran Lerman، م�صاعد رئي�ص معهد  قال �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي يف �الحتياط عري�ن لريمان   •
 The Jerusalem Institute for Strategy and و�الأمنية  �ال�صرت�تيجية  للدر��صات  �لقد�ص 

تخدم  غزة  يف  وحما�ص  “�إ�رش�ئيل“  بني  �جلارية  �مل�رشية  �لو�صاطة  �إّن   ،Security - JISS

�لتوّجه �ال�صرت�تيجي �الإ�رش�ئيلي يف �لقطاع، وتعتبه كنز�ً ��صرت�تيجياً يفِر�ص نف�صه على 

تل �أبيب، على حّد قوله. و�أ�صاف لريمان، يف ورقٍة بحثيٍّة، �إّن �لدولة �لعبية معنيٌة بتثبيت 

�الإ�رش�ئيلي  �ل�صالم  �تفاق  الأّن  �ل�رش�ع،  �إد�رة  فر�صية  خالل  من  غزة  يف  �مل�رشي  �لدور 

�مل�رشي منذ �أربعني عاماً جنح يف �لت�صدّي للتهديد �الأمني يف �صيناء، وُمو�جهة �الخرت�قات 

148
�خلارجية يف �لبحر �ملتو�صط، حتى بعد ظهور �كت�صافات �لطاقة �جلديدة.

�أن  �الأمريكي،   Pew Research Center لالأبحاث  بيو  مركز  �أجر�ه  للر�أي  ��صتطالع  �أظهر   •
71% من جممل  51% من �الأمريكيني كوّنو� ر�أياً �صلبياً حول �حلكومة �الإ�رش�ئيلية. وعّب 

�ال�صتطالع  باأن  علماً  �لفل�صطينية،  �حلكومة  حيال  �ل�صلبي  ر�أيهم  عن  �آر�وؤهم  �مل�صتطلعة 

يف  �مل�صاركون  �أعرب  ذلك،  ومع  غزة.  وحكومة  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  حكومة  بني  ييّز  مل 

�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيليني، حيث  �ل�صعب  �إيجابية حول  �أكرث  �ال�صتطالع عن وجهات نظر 

قال 64% منهم �إن لديهم ر�أي �إيجابي عن �ل�صعب �الإ�رش�ئيلي مقابل 28% ينظرون ب�صلبية 
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�ل�صعب  عن  �إيجابي  ر�أي  لديهم  �إن  �مل�صتطلعني  من   %47 قال  حني،  يف  �الإ�رش�ئيليني.  �إىل 

149
�لفل�صطيني، مقابل 45% قالو� �إنهم كّونو� وجهة نظر �صلبية عن �ل�صعب �لفل�صطيني.

ب�صار  �صورية  “حاكم  �أن  جنبالط  وليد  �للبناين  �ال�صرت�كي  �لتقدمي  �حلزب  رئي�ص  �عتب   •
من  معلومات  “يلك  �أنه  عن  كا�صفاً  �لعامل“،  يف  كذ�ب  �أكب  هو  رو�صيا(  )�صديق  �الأ�صد 

ديبلوما�صي رو�صي �أن �الأ�صد �أر�صل ر�صالة لنتنياهو �صنة 2012، قال فيها: يف حال تق�صمت 

�الإ�رش�ئيلي:  �جلو�ب  فكان  �إ�رش�ئيل،  على  خطر�ً  تكون  لن  �لعلوية  �لدويلة  فاإن  �صورية، 

“ال عالقة ل�صفقة �لقرن بتوطني  ]Eli Cohen[“. و�أ�صاف:  نريد رفاة �جلا�صو�ص كوهني 

�لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان كما ي�صيع بع�ص �ليمني �للبناين، �صفقة �لقرن هي فل�صطني، 

وهنا تدخل �ل�صيا�صة �الأمريكية يف حماولة ر�صم فل�صطني جديدة على ح�صاب �لفل�صطينيني“، 

150
موؤكد�ً �أن “م�رشوع �لدولتني �نتهى منذ زمن بعيد“.

“�صفقة  فريدمان  ديفيد  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  يف  �الأمريكي  �ل�صفري  و�صف   •
�صحيفة معه  �أجرتها  مقابلة  ويف  �ل�صندوق“.  خارج  “تفكري�ً  تعك�ص  باأنها   �لقرن“ 

جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية، جتنب فريدمان �لردّ على ما �إذ� كان قر�ر تر�مب �العرت�ف 

يف  �أمريكي  العرت�ف  مقدمة  يثل  �أن  يكن  �ملحتل  �جلوالن  على  �الإ�رش�ئيلية  بال�صيادة 

“�إ�رش�ئيل“ لل�صفة �لغربية. وح�صب فريدمان، فاإن قيمة �خلطة �الأمريكية  �مل�صتقبل ب�صمّ 

�ل�صلطة  قيادة  موقف  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لر�هن“،  �لو�صع  عن  “بديالً  متثل  �أنها  يف  تكمن 
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�لفل�صطينية �لر�ف�ص لها “ال يكن �أن يحول دون حماولة �إنهاء �لو�صع �لقائم“.

�أن �حلكومة �ل�صوي�رشية تقوم، منذ عام، بتقدمي متويل  “�إ�رش�ئيل �ليوم“  زعمت �صحيفة   •
فقد  �ل�صحيفة  وح�صب  �إ�رش�ئيل“.  بـ“دولة  �الإ�رش�ر  �إىل  تهدف  قانونية  الإجر�ء�ت  مبا�رش 

�خلارجية  وز�رة  ِقبل  من  عام،  قبل  دوالر،  مليوين  عن  يقل  ال  �لذي  �لتمويل،  حتويل  مّت 

�ل�صوي�رشية، عن طريق �صفارتها يف ر�م �هلل، �إىل عدد من �ملنظمات �الإ�رش�ئيلية و�لفل�صطينية. 

و�صملت تلك �لعقود، بح�صب �ل�صحيفة، متويل ميز�نيات ثالث منظمات �إ�رش�ئيلية؛ مركز 

 Physicians for Human و�أطباء حلقوق �الإن�صان ،)HaMoked لدفاع عن �لفرد )هموكيد�

)عد�لة( �إ�رش�ئيل  يف  �لعربية  �الأقلية  حقوق  حلماية  �لقانوين  و�ملركز   ،  Rights-Israel 

)The Legal Center For Arab Minority Rights In Israel )Adalah. من جانبها، قالت 

�ل�صفارة �ل�صوي�رشية يف تعقيبها على �لتقرير، �إن “�صوي�رش� ال ت�صارك يف �أي ن�صاط يهدف 

من  �لعديد  يف  �إ�رش�ئيل  مع  مزدهرة  عالقة  تطور  �صوي�رش�  �إ�رش�ئيل،  بدولة  �الإ�رش�ر  �إىل 
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�ملجاالت“، وفق ما نقلت عنهم �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“.
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اخلمي�س، 2019/4/25

�أزمة  من  تقرير،  يف  مالدينوف  نيكوالي  �الأو�صط،  لل�رشق  �ملتحدة  �الأمم  مبعوث  حذّر   •
�قت�صادية غري م�صبوقة يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، كما �أ�صار �إىل �أن �ل�صعب �لفل�صطيني 

�لدولة  وبناء  �ملنطقة  ��صتقر�ر  تهدد  م�صبوقة  غري  و�صيا�صية  �قت�صادية  حتديات  يو�جه 

“�أزمة  �إىل وجود  �لفل�صطينية. ولفت �لتقرير �لنظر، مبا يتعلق بالو�صع يف �ل�صفة �لغربية، 

على  للت�صوية  �صيا�صية  �آفاق  وغياب  �الإن�صانية  �الحتياجات  زيادة  تر�فقها  كبى  مالية 

�أ�صا�ص �لتفاو�ص“، حمذر�ً من �أن ذلك “يهدد ��صتقر�ر �ل�صفة �لغربية وم�صاعي بناء �لدولة 

153
�لفل�صطينية عموماً“.

�ليهودي“.  �لف�صح  “عيد  �أيام  خالل  �الأق�صى،  �مل�صجد  �مل�صتوطنني  من  �الآالف  ��صتباح   •
و�أو�صح مركز معلومات و�دي حلوة �أن 2,230 متطرفاً �قتحمو� �الأق�صى �ملبارك منذ يوم 

�الأحد 2019/4/21 حتى ظهر يوم �خلمي�ص 2019/4/25. و�أ�صاف �ملركز �أن �ليوم �خلمي�ص 
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�صهد �أو�صع �القتحامات حيث �قتحمه 724 م�صتوطناً.

�أعلن �صالح �جلو يف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن ت�صكيله �رشب طائر�ت مقاتلة جديدة.   •
لتفعيل  نوعه،  من  �لثاين  هو  �ل�رشب  �أن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  وذكرت 

)حماة   116 �رشب  عليه  �أطلق  قد  �جلديد  �ل�رشب  �أن  و�أو�صحت  �لقتالية.  �أف-35  طائر�ت 

�جلديد  �ل�رشب  قائد  عن  �لتقرير  ونقل   .The Lions of the South Squadron �جلنوب( 

�أن ي�صبح عملياتياً يف مطلع �ملا�صي، ويتوقع  �الأ�صبوع  �ل�رشب خالل  �فتتاح  مّت  �أنه   “ن“، 
155

�صنة 2020.

قالت “�إ�رش�ئيل“، �إنها �صت�صارك يف معر�ص �إك�صبو 2020 دبي Expo 2020 Dubai، وهو   •
ما و�صفه رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي باأنه عالمة على حت�صن مكانة بالده يف منطقة �خلليج. 

ويقول �ملوقع �الإلكرتوين للمعر�ص �لعاملي �إن دبي �أكدت �أن 192 دولة �أعلنت م�صاركتها يف 
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�ملعر�ص.

اجلمعة، 2019/4/26

هي  حمطة  �أمام  �ليوم  “�إننا  هنية:  �إ�صماعيل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •
�إىل  �لهادفة  �لقرن“،  “�صفقة  يف  متمثلة  �ل�صهيوين،  �لعدو  مع  �ل�رش�ع  تاريخ  يف  �الأخطر 

ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية ويف مقدمتها �لقد�ص“. لكنه �أكد قائالً: “نقول بكل يقني و�إيان 
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وعلى  و�الإيان،  �ل�صمود  �صخرة  على  �صتتحطم  و�ل�صفقات  �ملوؤ�مر�ت  هذه  باأن  وثبات، 

�صخرة �لوعي �جلهادي �لثوري �ملقاوم �لذي يتحلى به �صعبنا �لفل�صطيني و�ل�صعب �الأردين 
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�ل�صقيق“.

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  جي�ص  �عتد�ء  جر�ء  خمتلفة،  بجر�ح  فل�صطينياً،  متظاهر�ً   60 �أُ�صيب   •
158

على �مل�صاركني يف م�صري�ت �لعودة، �رشقي قطاع غزة.

و�إ�صابة  فل�صطينياً،   272 ��صت�صهاد  عن  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أفادت   •
1,680 �آخرين، خالل م�صاركتهم يف م�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار خالل �لفرتة �ملمتدة ما 
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بني 2018/3/30 و2019/4/16.

“�إ�رش�ئيل“.  مقاطعة  يحظر  بقانون  �لعمل  وقف  �الأمريكية  تك�صا�ص  والية  يف  �لق�صاء  قرر   •
 ،Robert Pitman بيتمان  روبرت  قرر  �أمريكية،  �صحف  ن�رشتها  �إعالمية  تقارير  ووفق 

لالأطر�ف  يتيح  بقانون  �لعمل  وقف  تك�صا�ص،  بوالية  �أو�صنت  مدينة  يف  �الحتادي  �لقا�صي 

ونقلت  �إ�رش�ئيل“.  “مقاطعة  حمالت  يف  �مل�صاركة  بعدم  بالتعهد  �ملطالبة  �لعمل،  عقود  يف 

�ل�صحف عن بيتمان قوله �إّن �مل�صاركة يف حمالت �ملقاطعة تدخل �صمن نطاق حرية �لتعبري، 

160
م�صيفاً �أن �لقانون ف�صل يف خدمة م�صالح �لدولة.

ال�صبت، 2019/4/27

و��صرت�تيجية  روؤية  تثبيت  �إىل  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  دعا   •
�لقوى  عليه  تتو�فق  وطني  �رشف  مبيثاق  و�لتعهد  �لقرن“،  “�صفقة  الإ�صقاط  وطنية 

�لفل�صطيني  �لبنامج  من  �الأدنى  �حلّد  على  و�حلفاظ  “�ل�صفقة“،  ملو�جهة  �لفل�صطينية 

�لقرن“  �صفقة  ملو�جهة  “متحدون  �لوطني  �للقاء  خالل  له  كلمة  يف  هنية،  وقال  �مل�صرتك. 

�لذي دعت �إليه حما�ص يف مدينة غزة، �إن هذه �لروؤية �صيتّم عر�صها يف حو�ر معمق من �أجل 

لـ“�صفقة �لقرن“  “�صفقة �لقرن“. وجدد هنية رف�ص حما�ص  تثبيت روؤية وطنية الإ�صقاط 

�ل�صيادة  ترف�ص  حما�ص  �أن  على  موؤكد�ً  حال،  باأي  معها  �لتعاطي  وعدم  وتف�صيالً،  جملة 

جزء�ً  و�الحتالل  �ال�صتيطان  العتبار  حماولة  و�أي  �لقد�ص،  من  جزء  �أي  على  �ل�صهيونية 

من �لكيان �ل�صهيوين �ملرفو�ص، و�أي حماوالت لت�صتيت �جلغر�فيا �لفل�صطينية، و�لكيانية 

161
�ل�صيا�صية.

عوين  عمر  �ملعتقل  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  ونادي  و�ملحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  نعت   •
م�صت�صفى  يف  �رتقى  �لذي  قلقيلية،  ق�صاء  �صنرييا  بلدة  من  عاماً(   20( يون�ص  �لكرمي  عبد 
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�لهيئة  وقالت  �ملا�صي.  �الأ�صبوع  لها  تعر�ص  خطرية  باإ�صابة  متاأثر�ً  �الإ�رش�ئيلي،  بلن�صون 

219 �صهيد�ً  �إىل  �إنه با�صت�صهاد �ملعتقل يون�ص، يرتفع عدد �صهد�ء �حلركة �لوطنية �الأ�صرية 
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�رتقو� منذ �صنة 1967.

�لنا�رش  عبد  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  يف  و�لتوثيق  �لدر��صات  وحدة  رئي�ص  قال   •
�لفل�صطينيني  �الأطفال  �صفوف  يف  �صجلت  �عتقال  حالة  �ألف  خم�صني  من  �أكرث  �إن  فرو�نة، 

�الأق�صى �نتفا�صة  �ندالع  منذ  حالة   16,655 بينها  من   ،1967 �صنة  منذ   �لقا�رشين 

يف  �الأ�رشى  لن�رشة  موؤمتر  خالل  قدمها  عمل  ورقة  يف  فرو�نة،  و�أ�صاف   .2000 �صنة 

حالة   700 نحو   2010-2000 �لفرتة  خالل  بلغ  �ل�صنوية  �العتقاالت  معدل  �إن  بروك�صل، 

 �صنوياً، فيما �رتفع ب�صكل الفت للنظر بعد ذلك لي�صل معدل �العتقاالت �ل�صنوية خالل �لفرتة
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2011-2018 �إىل 1,250 حالة �صنوياً. 

االأحد، 2019/4/28

�نهيار  من  �صديدة  خماوف  هناك  �أن  �الإ�رش�ئيلية،   Reshet kan كان  ري�صت  �صبكة  ذكرت   •
�ل�صلطة �لفل�صطينية لدى �الأجهزة �الأمنية ولدى �مل�صتوى �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي، ما دفعها 

�الأخرية  �أن  �إال  �رش�ً،  لل�صلطة  دوالر(  مليون   181.8 )نحو  �صيكل  مليون   660 نحو  لنقل 

�أن بنيامني نتنياهو، ومو�صيه  �إىل  �ملقتطع. و�أ�صارت  �ملبلغ  ��صتالمها وطلبت كامل  رف�صت 

كحلون، در�صا عدة خطط ملحاولة �إقناع �ل�صلطة بت�صلمها، �إال �أن �متناع �ل�صلطة عن ذلك، قد 

يدفعها خلطو�ت �أخرى من �أجل منع تدهور �الأو�صاع �القت�صادية لل�صلطة، �الأمر �لذي يهدد 

ح�صني  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزير  مع  �جتمع  كحلون  باأن  �لعبية،   13 قناة  وقالت  بانهيارها. 
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�ل�صيخ لبحث هذه �لق�صية، و�أن ح�صني �ل�صيخ طالب بدفع �الأمو�ل �ملقتطعة كاملة.

�لقائم، و�صيتم  �لو�صع  با�صتمر�ر  نقبل  “لن  ��صتية:  �لفل�صطيني حممد  �لوزر�ء  قال رئي�ص   •
�إعادة �لنظر يف �لعالقة مع �إ�رش�ئيل، مبا ي�صمل �لعالقة �ل�صيا�صية و�لقانونية و�القت�صادية 

�لقرن“،  “�صفقة  ملو�جهة  دويل  حتالف  �إيجاد  �رشورة  على  ��صتية  و�صدد  و�الأمنية“. 

و�خلروج مبوقف �صيا�صي و��صح للتاأكيد على �أنه ال بديل عن حّل �لدولتني، و�إقامة �لدولة 
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�لفل�صطينية على حدود 1967 وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“.

�أعلنت “�إ�رش�ئيل“ �أن جهاز �ل�صاباك و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �أحبطا عملية تفجري، خططت لها   •
حركة حما�ص، خالل �نتخابات �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �لتي �أجريت يف 2019/4/9، من خالل 

�عتقال  جرى  �أنه  �الإ�رش�ئيلية  �الإعالم  و�صائل  وذكرت  �ملحتلة.  �لقد�ص  �صكان  �أحد  جتنيد 
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�ل�صاب يحيى �أبو دية، �لبالغ من �لعمر 23 عاماً، �لنا�صط يف حما�ص، من قرية �لزعيم �لو�قعة 
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�إىل �ل�رشق من �لقد�ص.

�جلندي  رفات  ��صتعادت  �أن  بعد  وذلك  �صوريني،  �أ�صريين  �رش�ح  “�إ�رش�ئيل“  �أطلقت   •
�الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  بعثة  �إىل  نقلهما  مّت  حيث  باومل،  زخاريا  �الإ�رش�ئيلي 

)International Committee of the Red Cross )ICRC عب معب �لقنيطرة يف �جلوالن 
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�ملحتل.

قال فائد م�صطفى، �ل�صفري �لفل�صطيني يف �أنقرة، يف ت�رشيح خا�ص لـ“�لقد�ص �لعربي“، �إن   •
�أن �ملوقوف زكي مبارك �ملتهم بالتج�ص�ص ل�صالح �الإمار�ت،  �أبلغنا �ليوم  “�جلانب �لرتكي 
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وجد منتحر�ً يف مكان توقيفه يف �أحد �ل�صجون �لرتكية“.

االإثنني، 2019/4/29

ملدينة  تابعة  بلد�ت  يف  و��صعة  وجتريف  هدم  بحملة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  قامت   •
�آليات  حلوة  و�دي  معلومات  مركز  ووثق  ترخي�ص.  دون  �لبناء  بحجة  �ملحتلة  �لقد�ص 

 �لبلدية �لتي نفذت عمليات هدم و��صعة يف بلد�ت �صلو�ن و�صور باهر وجبل �ملكب، وطالت

�لعليا،  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  تُ�صمى  ما  و�صادقت  وحيو�نية.  وزر�عية  �صكنية  من�صاأة   25

60 منزالً  �ملبارك �صيطال  على هدم و��صع يف حي و�دي يا�صول، جنوب �مل�صجد �الأق�صى 
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فل�صطينياً وي�رشد نحو 500 فل�صطيني.

و��صتعادة  �النق�صام  الإنهاء  جديدة  مبادرة  فل�صطينية،  ودينية  وطنية  �صخ�صيات  �أطلقت   •
موؤمتر  خالل  �ل�صخ�صيات،  وطالبت  �الحتالل.  خمططات  ومو�جهة  �لفل�صطينية  �لوحدة 

�صحفي عقد مبنزل رئي�ص �لهيئة �ل�صعبية �لعاملية لعد�لة و�صالم �لقد�ص �الأب مانويل م�صلَّم 

يف بريزيت، باإجر�ء �نتخابات للمجل�ص �لوطني يف �لد�خل و�خلارج، متهيد�ً الإنهاء �النق�صام 
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و�لدفاع عن �ل�صعب و�الأر�ص �لفل�صطينية.

و��صح  �ملقا�صة  �أمو�ل  من  “موقفنا  �إن  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •
و�الأ�رشى،  و�جلرحى  �ل�صهد�ء  �أمو�ل  خا�صة  منقو�صة،  �إ�رش�ئيل  من  ��صتالمها  نقبل  ولن 

وغريها“. و�أ�صاف قائالً: “قررنا �أن نتوجه للعامل لن�رشح �لو�صع �لذي بيننا وبني �أمريكا، 

�أو�صلو لليوم تر�جعت عن كل  “�إ�رش�ئيل منذ �تفاق  �إن  و�إ�رش�ئيل، وحما�ص“. وقال عبا�ص 

�التفاقيات. نريد �أن نعي�ص معهم ب�صالم كجري�ن، ولكن لي�ص باأي ثمن، فلدينا حقوق تعب 

171
عنها �ل�رشعية �لدولية، �لتي مل تعد هذه �الأيام حمل �هتمام �الإد�رة �الأمريكية“.
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متّ �لك�صف عن �فتتاح �أ�صرت�ليا مكتب جتارة ودفاع يف �لقد�ص خالل �صهر �آذ�ر/ مار�ص 2019.   •
ومّت �الإعالن عن �خلطوة على �ملو�قع �حلكومية، من دون �أن ي�صارك �أي م�صوؤول �أ�صرت�يل 

�أو �إ�رش�ئيلي يف مر��صم �فتتاح �ملكتب �جلديد. وقالت متحدثة با�صم �ل�صفارة �الأ�صرت�لية يف 

تل �أبيب ل�صحيفة “تايز �أوف �إ�رش�ئيل The Times of Israel“ �إن “�ملكتب يركز يف ن�صاطه 

�ملتحدثة  �الأ�صرت�لية“، و�صددت  �لتجارة و�ال�صتثمار  و�أن�صاأته وتديره جلنة  �لتجارة،  على 

تل  يف  �الأ�صرت�لية  لل�صفارة  �متد�د�ً  ولي�ص  دبلوما�صي  بو�صع  يتمتع  “لن  �ملكتب  �أن  على 

172
�أبيب“.

�لق�صية  ذلك  يف  مبا  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �لو�صع  حول  جل�صة  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  عقد   •
�لفل�صطينية. وبد�أت روزماري ديكارلو Rosemary DiCarlo، وكيلة �الأمني �لعام لل�صوؤون 

�إن غياب �حلّل �ل�صيا�صي يقو�ص جهود معاجلة  �ل�صيا�صية وبناء �ل�صالم، �إحاطتها بالقول 

و�صددت  �ملحتلة.  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  و�ل�صيا�صية  و�القت�صادية  �الإن�صانية  �الأزمة 

ديكارلو على �أنه “حتت �صغط �لعنف و�لتو�صع �ال�صتيطاين و�لتد�بري �الأحادية و�النق�صام 

�إحياء حّل  �آمال  �ملنال.  �لعادل و�لد�ئم بعيدة  �ل�صالم  �آفاق  �لثقة، تبقى  �لفل�صطيني و�نعد�م 

�لدولتني، ما ز�لت تـُ�صتبدل باملخاوف �ملتنامية ب�صاأن �صّم �الأر��صي يف �مل�صتقبل“. و�أ�صارت 

ديكارلو �إىل �أن “�حتمال �إقامة دولة فل�صطينية قادرة على �لبقاء ومت�صلة جغر�فياً ما ز�لت 

ُتقو�ص باحلقائق على �الأر�ص... �إن �لو�صع �لر�هن لن يوؤدي �صوى �إىل مزيد من �لتدهور 
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و�لت�صدد بني �الأطر�ف و�ملعاناة و�ل�رش�ع“.

الثالثاء، 2019/4/30

قررت “�إ�رش�ئيل“ تقلي�ص م�صاحة �ل�صيد يف �صو�طئ قطاع غزة، �إىل 6 �أميال بحرية. وقال   •
�أفيخاي �أدرعي، �لناطق با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف بيان مقت�صب، �إن هذ� �لقر�ر، �تخذ رد�ً 

“�إ�رش�ئيل“.  �الإثنني، باجتاه  �أم�ص  �الإ�صالمي، �صاروخ، م�صاء  “�إطالق حركة �جلهاد  على 
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ومل ت�صدر حركة �جلهاد، تعقيباً فورياً على ما ذكره �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

 Federica دعت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني  •
�إىل تنفيذ �التفاقيات �القت�صادية و�ملالية �ملوقعة مع �لفل�صطينيني  “�إ�رش�ئيل“   Mogherini

ب�صكل كامل، ومن �صمنها بروتوكول باري�ص. وقالت موغرييني يف موؤمتر �صحفي عقدته 

�ملالية  �الأزمة  �إنه يجب حّل  �لبلجيكية بروك�صل،  �لعا�صمة  �ملانحني، يف  على هام�ص موؤمتر 

�أبعاد خطرية  له  �أن تكون  �نهيار مايل يكن  �لفل�صطينيون، ملنع  لها  �لتي يتعر�ص  �حلالية، 
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�لفل�صطينيني،  بدعم  م�صتمر  �الأوروبي  �الحتاد  �أن  و�أكدت  برمتها.  �ملنطقة  يف  �الأمن  على 

�إ�صافية  م�صاعد�ت  عن  �أعلن  �الحتاد  �أن  �إىل  م�صرية  بكر�مة،  �لعي�ص  يف  �حلق  لهم  الأن 

)نحو يورو  مليون   22 بقيمة  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  فقر�ً  �الأكرث  �حلاالت   لدعم 

175
24.5 مليون دوالر(.

�أ�صدر حاخامان يف كلية دينية ع�صكرية يف م�صتعمرة عيلي بال�صفة �لغربية، يف ت�صجيالت،   •
 Adolf هتلر  �أدولف  نظر  وجهة  عن  مد�فعني  �لعرب،  �صدّ  وفا�صية  عن�رشية  مالحظات 

�إن هتلر كان على حّق يف كّل  Hitler، ودعو� علناً للفوقية �ليهودية. وقال �أحد �حلاخامني: 

كلمة قالها، لكنّه كان يف �لطرف �خلاطئ، طبقاً الأقو�ل �حلاخام. وقال �حلاخام �الآخر: “نحن 

عن�رشيون. نحن نوؤمن بالعن�رشية، هناك عروق يف �لعامل و�ل�صعوب لديها ميز�ت ور�ثية، 

176
وهذ� يتطلب منّا م�صاعدتهم، و�ليهود هم عرق �جنح“، د�عياً �إىل ��صتعباد غري �ليهود. 
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االأربعاء، 2019/5/1

�ملانحة  �لدول  ومنتدى  �الأوروبي  �الحتاد  �إن  �الإ�رش�ئيلية،  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت  	•
للفل�صطينيني، �قرتحا �صيغة و�صطية حلّل �أزمة ��صتيالء “�إ�رش�ئيل“ على جزء من �ل�رش�ئب 

�الأ�رشى  عائالت  رو�تب  �رشف  معايري  فاإن  �الأوروبي،  �ملقرتح  وح�صب  �لفل�صطينية. 

�لن�صاط  �أو  �لتهم  وخطورة  �حلكم  مبدة  مرتبطة  تكون  �أن  يجب  ال  �لفل�صطينيني  و�ل�صهد�ء 

عن  هاآرت�ص  ونقلت  �الجتماعي.  عائلته  و�صع  على  بناء  بل  �ل�صهيد،  �أو  �الأ�صري  نفذه  �لذي 

م�صوؤولني م�صاركني يف منتدى �لدول �ملانحة يف بروك�صل قولهم، �إن ما عر�صه �الأوروبيون 

1
هو منوذج م�صابه لنظام �لتاأمني �لوطني �الإ�رش�ئيلي.

لدعم  للمانحني  �لدولية  �لتن�صيق  جمموعة  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  طالب  	•
 The International Donor Coordination Group in Support �لفل�صطيني  �القت�صاد 

�مل�صتمرة  “�إ�رش�ئيل“  �نتهاكات  of the Palestinian Economy �خلروج بتو�صيات تدين 

للقو�نني �لدولية و�التفاقات �ملوقعة، وباتخاذ �إجر�ء�ت لل�صغط عليها لالإفر�ج عن �الأمو�ل 

�لفل�صطينية �ملقتطعة. ودعا ��صتية، يف كلمة فل�صطني �أمام �جتماع جلنة �الت�صال �ملخ�ص�صة 

)The Ad Hoc Liaison Committee )AHLC يف �لعا�صمة �لبلجيكية بروك�صل، �إىل �ل�صغط 

على “�إ�رش�ئيل“ و�لتدخل الإيجاد مدققني دوليني على �لفو�تري �لتي تقتطعها “�إ�رش�ئيل“ من 

“�لرف�ص �لفل�صطيني ال�صتالم �أمو�ل �ملقا�صة  �إن  �أمو�ل �ملقا�صة بغري وجه حّق. و�أ�صاف: 

�ملقتطعة منها رو�تب �الأ�رشى و�ل�صهد�ء، رغم �الأزمة �خلانقة، له �أ�صباب �صيا�صية ووطنية 

2
وقانونية“.

�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �القت�صادية،  لل�صوؤون  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  م�صت�صار  �أعلن  	•
باري�ص  بروتوكول  تغيري  �أجل  من  �لعمل  بدء  عن  م�صطفى،  حممد  �ال�صتثمار  �صندوق 

3
و�النفكاك �لتدريجي عن �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي.

�العرت�ف  عدم  �إن  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال  	•
لل�صامية.  معاد�ة  يثل  �لوجود  يف  وحقهم  �ليهودي  وبال�صعب  وب�رشعيتها،  بـ“�إ�رش�ئيل“، 

�أن  على  �الإ�رش�ئيلية،  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  مع  مقابلة  خالل  غرينبالت،  و�صدد 
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هو�دة.  بال  �ل�صامية  معاد�ة  حماربة  �صتو��صل  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة 

�حلّق لها  لي�ص  �إ�رش�ئيل  �أن  تّدعي  �لتي  �لرو�يات  �أبد�ً  نقبل  �أال  “يجب  غرينبالت:   وقال 

4
يف �لوجود“.

�لدولتني  حّل  �إن  كو�صرن،  جاريد  و�صهره  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  قال  	•
�لتخلي  يتطلب  مما  �ل�صابق،  يف  ينجح  مل  �ل�صالم  وجلب  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  لل�رش�ع 

�ل�صالم.  لتحقيق  توؤدي  قد  �ل�صندوق“  “خارج  خالقة  �أفكار  وجتربة  �ل�صياق،  هذ�  عن 

�صنطرح  �إننا  نقل  “مل  �لدولتني:  حّل  م�صري  عن  �صوؤ�ل  على  رّده  �إطار  يف  كو�صرن،  وقال 

�لنا�ص على  �إذ� ركز  �أنه  “�أعتقد  ذلك )حّل �لدولتني( بو�صوح كجزء من �خلطة“، مو�صحاً: 

نقاط �حلو�ر �لتقليدية �لقدية، فلن نحقق �أي تقدم. فقد كان لديك مبادرة �ل�صالم �لعربية 

�أن ذلك كان �صينجح، لكننا  �أنها كانت حماولة جيدة للغاية. لو  �أعتقد  2002، و�لتي  يف عام 

�صيئاً �صنطرح  �إذ�ً  ننجح،  ومل  �الأ�صا�ص  هذ�  على  طويل  زمن  منذ  �ل�صالم  �صنع   حاولنا 

5
خمتلفاً“.

قال �مل�صت�صار �الإعالمي لوكالة �الأونرو� عدنان �أبو ح�صنة، �إن �الأونرو� قررت �إعادة تعيني  	•
مئات �ملوظفني �لذين مّت حتويلهم �إىل دو�م جزئي ب�صبب �الأزمة �ملالية �لتي مرت بها �لوكالة. 

و�أو�صح �أبو ح�صنة يف ت�رشيح خا�ص لـ“�لر�أي“، �أنه و�عتبار�ً من 2019/5/1، �صيتم �إعادة 

6
تعيني ما يقارب 500 من موظفي �الأونرو� من دو�م جزئي �إىل دو�م كلي.

اخلمي�س، 2019/5/2

�أعلن م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب و�صهره جاريد كو�صرن �أن خطته �ملنتظرة  	•
عا�صمة  �لقد�ص  �صتكّر�ص  �لقرن“،  “�صفقة  ي�صمى  ما  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  لـ“�ل�صالم“ 

 Washington �الأدنى  �ل�رشق  ل�صيا�صة  نّظمه معهد و��صنطن  لـ“�إ�رش�ئيل“. وخالل موؤمتر 

�الإد�رة  �إ�رش�ر  ب�صاأن  �صوؤ�ل  على  رد�ً  كو�صرن  قال   ،Institute for Near East Policy

�صيئاً  يعني  م�صطلح  هذ�  �إن  �لدولتني،  حّل  �صّد  �أو  مع  موقف  �تخاذ  عدم  على  �الأمريكية 

و�حد�ً بالن�صبة لالإ�رش�ئيليني، ويعني �صيئاً �آخر للفل�صطيني، ولذلك تقرر عدم قوله، موؤكد�ً 

�أن �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ �صيكون جزء�ً من �أي �تفاق نهائي. ودعا كو�صرن 

“�إ�رش�ئيل“ �إىل تقدمي تنازالت. ورد�ً على �صوؤ�ل ب�صاأن �إمكانية قيام “�إ�رش�ئيل“ ب�صّم �أجز�ء 
من  بخطو�ت  “�إ�رش�ئيل“  تقوم  �أال  ياأمل  �إنه  كو�صرن  قال  �إليها،  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  من 

7
جانب و�حد قبل عر�ص �صفقة �لقرن �الأمريكية.
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م�صاريع  “هنالك  ردينة:  �أبو  نبيل  �الإعالم  وزير  �لفل�صطيني،  �لوزر�ء  رئي�ص  نائب  قال  	•
م�صبوهة يف �ملنطقة مّت رف�صها جميعاً، ولن يتّم �إعطاء �رشعية الأي م�رشوع �أو خطة ما مل 

يو�فق عليه �ل�صعب، و�لقيادة، و�لرئي�ص“. و�صدد �أبو ردينة، خالل موؤمتر �صحفي، على �أنه 

“لن ي�صمح الأحد بالتكلم با�صم �ل�صعب �لفل�صطيني، كما �أننا لن نح�رش �أي موؤمتر ال تكون 
8

�ل�رشعية �لدولية ومبادرة �ل�صالم �لعربية �أ�صا�صه“.

للريادة  �لدولة  ووزير  زيارة،  حممد  �لفل�صطيني  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أعلن  	•
و�لتمكني �أ�صامة �ل�صعد�وي، عن �إطالق 217 م�رشوعاً زر�عياً تنموياً يف قطاع غزة، بتمويل 

9 
من �الحتاد �الأوروبي.

قال �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني زياد �لنخالة، �إن “�أي م�صا�ص باأفر�د  	•
�ملنظمة و�ملبيّتة، �صرند عليها بكل  �الغتياالت  �لتنظيمية عب  �ملقاومة مهما كانت مو�قعهم 

قوة، و�صن�صتهدف مدناً كبى مقابل ذلك، بغ�ص �لنظر عن �أي تفاهمات �أبرمت، �أو �صوف 

تبم، ولن يكون �أمامنا �أي خطوط حمر�ء“. و�صدد �لنخالة، يف ت�رشيحات �صحفية، على �أن 

وجود �ملقاومة مرتبط بوجود “�إ�رش�ئيل“، و�أن ف�صائل �ملقاومة يف حالة مو�جهة م�صتمرة 

10
مع �الحتالل، و�أن هذه �ملو�جهة لن تتوقف �إال بزو�له.

�أ�صافت “�إ�رش�ئيل“ 56 قتيالً �إىل تعد�د �لقتلى �لذين تطلق عليهم “قتلى معارك �إ�رش�ئيل“،  	•
منذ  �لقتلى،  تعد�د  وي�صمل  �الإ�رش�ئيلية.  �لدفاع  وز�رة  ن�رشتها  معطيات  مبوجب  وذلك 

حفل �إحياء ذكرى �لقتلى يف �صنة 2018، 40 قتيالً من “معاقي �جلي�ص“ �لذين توفو� نتيجة 

“قتلى  “�الإعاقة“، و�عرتف بهم �صمن قتلى �جلي�ص. وبح�صب معطيات �لوز�رة، فاإن عدد 
تعد�د  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر   .1860 �صنة  منذ  قتيالً،   23,741 �إىل  و�صل  �إ�رش�ئيل“  معارك 

�إ�رش�ئيل“ ي�صمل قتلى �جلي�ص، و�ل�صاباك، و�ملو�صاد، و�ل�رشطة، وم�صلحة  “قتلى معارك 
11

�ل�صجون، وقتلى �خلاليا �ل�رشية و“�للو�ء �ليهودي“.

وّثق تقرير �صادر عن مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني 53 م�رشوعاً  	•
��صتيطانياً يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة خالل ني�صان/ �أبريل 2019. ووفقاً لتقرير �ملركز، فقد 

�صملت �مل�صاريع و�الأن�صطة �ال�صتيطانية م�صادرة �أر��صي و�إخطار�ت هدم، فيما �صادقت 

على بناء �آالف �لوحد�ت �ل�صكنية �ال�صتيطانية يف م�صتعمر�ت �ل�صفة بعد م�صادرة وجتريف 

حتتل  ز�لت  ما  �ملحتلة،  �لقد�ص  �أن  �ملركز  وذكر  ��صتيطانية.  طرق  و�صق  مو�طنني  �أر��صي 

12
�ملرتبة �الأوىل يف قائمة �ال�صتهد�ف.
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قال �الأمني �لعام حلزب �هلل ح�صن ن�رش �هلل: “على �للبنانيني �أن ال ي�صمحو� الأحد بالتهويل  	•
و�أ�صاف  �لقوة حقيقية وجادة“.  لبنان قوي بجي�صه و�صعبه ومقاومته، وهذه  الأن  عليهم 

قائالً: “�أجدد لكم با�صم �إخو�نكم يف �ملقاومة �الإ�صالمية، �أن �لفرق و�الألوية �الإ�رش�ئيلية �لتي 

13
�صتفكّر يف �لدخول �إىل جنوب لبنان �صتدّمر وحتطم، و�أمام �صا�صات �لتلفزة �لعاملية“.

�لفل�صطينيني وموظفي  �لعام لوكالة �الأونرو� بيري كرينبول ر�صالة لالجئني  وجّه �ملفو�ص  	•
عمل  ��صتمر�ر  على  وتاأكيده  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  حلقوق  دعمه  عن  فيها  �أعرب  �الأونرو�، 

14
وكالة �الأونرو� يف تقدمي خدماتها لالجئني �لفل�صطينيني باإر�دة قوية، و�ن�صباط مايل.

باحتفال  �لعاملي“  �لعمال  “عيد  �أيار  من  �الأول   “PAME “بامه  �ليونان  عمال  �حتاد  �أحيا  	•
جماهريي �أقيم يف �ل�صاحة �لرئي�صية باأثينا، مقابل �لبملان �ليوناين بح�صور نحو 50 �ألف 

�لفل�صطينية،  �الأعالم  فيه  رفعت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  �لت�صامن  طابع  و�أخذ  �صخ�ص، 

15
و�صعار�ت �لت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

بحّل  تبد�أ  �أن  يجب  �الإرهاب  مكافحة  �إن  �لغامن  مرزوق  �لكويتي  �الأمة  جمل�ص  رئي�ص  قال  	•
�لق�صية �لفل�صطينية. و�أكد �لغامن، خالل لقائه مع عدد من روؤ�صاء حترير �ل�صحف و�ملو�قع 

�الإخبارية �مل�رشية مبقر �لبملان يف �لعا�صمة �لكويتية، �أن هناك حماوالت جادة يقوم فيها 

بدور رئي�صي لطرد “�إ�رش�ئيل“ من �الحتاد �لبملاين �لدويل. وحول �لتطبيع مع �الحتالل، 

قال: “�إن هناك بع�ص �لدول لها عالقات �صيا�صية مع �إ�رش�ئيل. نتفهم ظروفها بالطبع، لكن 

16
ال يوجد �أي تطبيع برملاين �أو �صعبي عربي مع تل �أبيب“.

اجلمعة، 2019/5/3

�جلي�ص  ق�صف  جر�ء  غزة،  قطاع  يف  �آخرون،   51 �صيب 
ُ
و�أ فل�صطينيني،  �أربعة  ��صت�صهد  	•

فعاليات  يف  �مل�صاركني  �ملتظاهرين  على  قو�ته  و�عتد�ء  حما�ص،  حلركة  موقعاً  �الإ�رش�ئيلي 

17
م�صرية �لعودة، �رشقي �لقطاع.

�ل�صعودية.  �لعربية  للمملكة  يهودي  وفد  زيارة  عن  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت  	•
و�ملعروفة  تويرت،  على  �لر�صمية  �صفحتها  على  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  ون�رشت 

با�صم “�إ�رش�ئيل بالعربية“، تغريدة جديدة، جاء فيها �أنه للمرة �الأوىل �صيزور وفد يهودي 

�صفحة  ونقلت  �الإ�صالمي.  �لعامل  ر�بطة  من  دعوة  على  بناء  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 

 “�إ�رش�ئيل بالعربية“ على ل�صان �أمني عام ر�بطة �لعامل �الإ�صالمي، �ل�صيخ �ل�صعودي حممد 
18

بن عبد �لكرمي �لعي�صى، قوله �إن �لزيارة �صتقام يف كانون �لثاين/ يناير 2020.
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جيمي  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صانية  لل�صوؤون  �ملتحدة  �الأمم  من�صق  دعا  	•

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  به  تقوم  ما  وقف  �إىل   Jimmy Mcgoldrick ماكغولدريك 

من تدمري ملمتلكات �لفل�صطينيني يف �رشقي �لقد�ص على �لفور. وقال ماكغولدريك، يف بيان 

�صحفي �صادر عن مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(: �إن “عمليات 

�أّدى �إىل  �لهدم يف �لقد�ص �ل�رشقية �صهدت �رتفاعاً بوترية مذهلة خالل �ل�صهر �ملن�رشم، ما 

�إن  �آخرين ل�ُصبل عي�صهم بني ع�صيّة و�ُصحاها.  �لفل�صطينيني وفقد�ن  تهجري �لع�رش�ت من 

يلكه  مبنًى   111 ر  ُدمِّ  ،2019/4/30 حتى  �أنه  �لبيان،  يف  وجاء  يتوّقف“.  �أن  بّد  ال  �أمر  هذ� 

�ملباين هذه  من   %57 ن�صبته  ما  ُهدم  وقد   ،2019 خالل  �لقد�ص  �رشقي  يف   فل�صطينيون 

)63 من بني 111 مبنًى( خالل �صهر ني�صان/ �أبريل. وبذلك، �رتفع �لعدد �لكلي لعمليات �لهدم 

19
يف �ل�صفة �لغربية �إىل 214 عملية يف 2019.

ال�صبت، 2019/5/4

�أطلقت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة عدة ر�صقات �صاروخية جتاه م�صتعمر�ت  	•

�إعالم  �أر�صٍ زر�عية �رشق بيت حانون. وقالت و�صائل  غالف غزة، فيما ق�صف �الحتالل 

نتيفوت،  م�صتعمر�ت  على  �صاعة  ربع  خالل  ت�صاقطت  �ل�صو�ريخ  ع�رش�ت  �إن  عبية 

وع�صقالن، و�صعر هنيغف. وذكرت �أن �صفار�ت �الإنذ�ر دّوت يف عدة مناطق يف م�صتعمر�ت 

�لغالف، حيث متّ تفعيل �لقبة �حلديدية �لتي حاولت �لت�صدي لر�صقات �ل�صو�ريخ �ملنطلقة 

من �لقطاع جتاه �مل�صتعمر�ت. وقررت �صلطات �الحتالل �إغالق كافة �ملعابر �حلدودية �لتي 

�إىل  �لنزول  من  �ل�صيادين  منع  جانب  �إىل   1948 �صنة  �ملحتلة  باالأر��صي  غزة  قطاع  تربط 

20
�لبحر.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، “�إن �أ�صغر �صاب و�أكب �صيخ يف هذ� �ل�صعب  	•

يرف�ص كل �لرف�ص ما ي�صمى ب�صفقة �لقرن“. ورد�ً على �صوؤ�ل حول ت�رشيحات م�صت�صار 

�لرئي�ص �الأمريكي جاريد كو�صرن بخ�صو�ص “�صفقة �لقرن“، قال: “�إن كل ما يقوله كو�صرن، 

�حلدود، �أو  �لالجئني،  �أو  بالقد�ص،  يتعلق  فيما  �صو�ء  قدموه  ما  كل  وكذلك  نقبله،  ال   نحن 

21
�أو �مل�صتعمر�ت �أو غريها“.
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االأحد، 2019/5/5

�أكد �إ�صماعيل هنية، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �أن رّد �ملقاومة مرتبط مب�صتوى  	•

�أن �لعودة حلالة �لهدوء ممكنة، و�ملحافظة  �لعدو�ن و�ال�صتهد�ف �ل�صهيوين، م�صدد�ً على 

22
عليها مرهون بالتز�م �الحتالل بوقف تام الإطالق �لنار وتنفيذ �لتفاهمات.

�مل�صلح  �جلناح  �لقد�ص،  و�رش�يا  حما�ص،  حلركة  �مل�صلح  �جلناح  �لق�صام،  كتائب  �أعلنت  	•

�لف�صيالن  �إ�رش�ئيلية �رشق غزة. وذكر  ��صتهد�فهما لناقلة جند  حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، 

�لو�صطى  �ملحافظة  �رشق  لالحتالل  جند  ناقلة  ��صتهد�ف  م�صرتك،  �إعالن  يف  �لع�صكريان، 

�لفل�صطينية،  �ملقاومة  وكانت  �صاعات.  خالل  �لثانية  للمرة   ،Kornet كورنيت  ب�صاروخ 

��صتهد�ف مركبة لالحتالل ب�صاروخ كورنيت موّجه، �رشق  �أعلنت قبل �صاعات من ذلك، 

23
بيت حانون �صمال قطاع غزة.

فل�صطينياً جر�ء  24 مو�طناً  ��صت�صهاد  �لفل�صطينية يف قطاع غزة عن  �ل�صحة  �أعلنت وز�رة  	•

2019/5/4. وذكرت �أن  عدو�ن �الحتالل �ملتو��صل على قطاع غزة منذ �صباح يوم �ل�صبت 

من بني �ل�صهد�ء �صيدة وجنينها ور�صيعة، �إ�صافة الإ�صابة 146 فل�صطينياً بجروح. و�أعلنت 

وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان عن ت�رشر 600 وحدة �صكنية، وبلغ عدد �لوحد�ت �ملهدمة 

�ملحالت  ع�رش�ت  لت�رشر  �إ�صافة  جزئي،  ب�صكل  ت�رشرت  وحدة   530 �إىل  �إ�صافة   ،70 كلياً 

�أن  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت  كما  �الإعالمية.  و�ملوؤ�ص�صات  �لتجارية 

غزة.  مدينة  غربي  �لد�خلي،  �الأمن  جهاز  لقيادة  �لرئي�صي  �ملقر  ق�صفت  �الحتالل  طائر�ت 

وقال �ملتحدث با�صم �لوز�رة، �إياد �لبزم، �إن “�لق�صف �الإ�رش�ئيلي �أدى �إىل تدمري �ملقر ب�صكل 

24
كامل“.

ع�صقالن  على  غزة  قطاع  من  �أطلقت  �صو�ريخ  �صقوط  جر�ء  �إ�رش�ئيليني  �أربعة  قتل  	•	

وبئر �ل�صبع و�أ�صدود، و�أوقفت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية حركة �لقطار يف بئر �ل�صبع بعد �إ�صابة 

25
مبا�رشة ل�صكة �حلديد.

�ملقاتالت �حلربية  �إن  له،  �أدرعي، يف بيان  �أفيخاي  �الإ�رش�ئيلي،  �ملتحدث با�صم �جلي�ص  قال  	•

�الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حلركتي  تابعاً  هدفاً   40 نحو  ��صتهد�ف  ��صتكملت  �الإ�رش�ئيلية 

�ل�صبت  �صباح  منذ  هاجم  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �إىل  م�صري�ً  غزة،  من  متفرقة  مناطق  يف 

26
2019/5/4، نحو 320 هدفاً تابعاً للف�صائل �لفل�صطينية.
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بعدما  �لكامل  بدعم و��صنطن  “�إ�رش�ئيل“ حتظى  �أن  تر�مب،  �الأمريكي دونالد  �لرئي�ص  �أكّد  	•
ق�صفت �لطائر�ت و�ملدفعية �الإ�رش�ئيليّة قطاع غزة. وكتب تر�مب على تويرت “مرة جديدة، 

ُتو�جه �إ�رش�ئيل و�بالً من �لهجمات �ل�صاروخيّة �لقاتلة من جانب حركتَي حما�ص و�جلهاد 

و�أ�صاف  مو�طنيها“.  عن  دفاعها  يف   %100 �إ�رش�ئيل  ندعم  نحن  �الإرهابيّتني.  �الإ�صالمي 

“ل�صعب غّزة، هذه �الأعمال �الإرهابيّة �صّد �إ�رش�ئيل لن جتلب لُكم �صيئاً �صوى مزيد  قائالً: 

27
من �لبوؤ�ص. �أنهو� �لعنف و�عملو� من �أجل �ل�ّصالم، هذ� يكن �أن يحدث!“.

االإثنني، 2019/5/6

و�فق �لقادة �لفل�صطينيّون يف قطاع غّزة على وقف الإطالق �لنار مع “�إ�رش�ئيل“ يف وقت باكر  	•
�الإثنني. وقد تو�صّطت م�رش يف �ّتفاق لوقف �إطالق �لنار دخل حيز �لتنفيذ �ل�صاعة 4:30 فجر�ً 

)01:30 بتوقيت غرينت�ص( بح�صب ما قال م�صوؤول يف حركة حما�ص و�آَخر يف حركة �جلهاد 

بر�ص  فر�ن�ص  لوكالة  فل�صطيني  م�صوؤول  وقال  هويتيهما.  ك�صف  عدم  ��صرتطا  �الإ�صالمي 

�الحتالل  يقوم  �أن  وب�رشط  ومتز�مناً،  متبادالً  يكون  �أن  ب�رشط  مّت  �لنار  �إطالق  “وقف  �إن 

من  فاإن  �لفل�صطيني،  �مل�صوؤول  وبح�صب  غزة“.  قطاع  عن  �حل�صار  ك�رش  تفاهمات  بتنفيذ 

بني �خلطو�ت “�صيتم �إعادة م�صاحة �ل�صيد من 6 �إىل 15 ميالً، و��صتكمال حت�صني �لكهرباء، 

28
و�لوقود، و��صتري�د �لب�صائع، وحت�صني �لت�صدير“.

بعد  �الجتماعي،  �ل�صمان  موؤ�ص�صة  موظفي  عمل  �إنهاء  �لفل�صطينية  �لعمل  وز�رة  قررت  	•
نحو �أربعة �أ�صهر على قر�ر �لرئي�ص حممود عبا�ص باإيقاف �إنفاذ قانون �ل�صمان على خلفية 

29
�حتجاجات نفذها �آالف �لعمال و�ملوظفني يف �لقطاع �خلا�ص، �صّد �لقانون، يف عدة مدن.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو، �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي وّجه �رشبة قا�صية  	•
�رشبة  وّجهنا  �ملا�صيني  “باليومني  قائالً:  و�أ�صاف  �الإ�صالمي.  و�جلهاد  حما�ص  حلركتي 

ون�صطاء  قادة  و��صتهدفنا  هدفاً،   350 نحو  هاجمنا  لقد  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حلما�ص  قوية 

�لتقديرية“.  و�حلكمة  �ل�صب  تتطلب  فاحلملة  �الإرهاب،  �أبر�ج  تدمري  مّت  كما  �إرهابيني، 

وتابع قائالً: “�حلملة مل تنته وتتطلب �ل�صب و�حلكمة و�ملد�والت، ونحن ن�صتعد للمتابعة، 

30
و�لهدف كان وال يز�ل �صمان �ل�صالم و�الأمن ل�صكان �جلنوب“.

�أعلن وزير �الأوقاف �مل�رشي حممد خمتار جمعة �أن �لفتوى �ل�رشعية �ملرتبطة بحكم زيارة  	•
�مل�صجد �الأق�صى يف ظّل و�صعه �لر�هن يجب �أن تقف على �مل�صلحة �لوطنية، مو�صحاً �أن تلك 

31
�مل�صلحة يقدرها �حلاكم �أكرث مما يقدرها �لعامل.
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“�إ�رش�ئيل“،  يف  �ل�صكان  عدد  حول  معطيات  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  ن�رشت  	•
�رشقي  �صكان  �صمنهم  من  ن�صمة،   9,021,000 بلغ  �ل�صكان  عدد  فاإن  �ملعطيات،  وح�صب 

عددهم  يقدر  �لذين  �جلوالن،  ه�صبة  يف  و�ل�صوريني  �ألفاً،   300 نحو  عددهم  �لبالغ  �لقد�ص، 

 ،%74.2 6,697,000، ي�صكلون  �ليهود بلغ  �أن عدد  �ألف. و�أ�صافت �ملعطيات   20 باأكرث من 

وعدد �لعرب 1,890,000، ي�صكلون 20.9%، من �صمنهم �صكان �رشقي �لقد�ص و�جلوالن. 

�أنه منذ �لفرتة �ملو�زية من �صنة 2018 ز�د عدد �صكان “�إ�رش�ئيل“ 177 �ألف  ويت�صح �أي�صاً 

بزيادة قدرها 2%، وخالل تلك �لفرتة، ولد 188 �ألف طفل، وو�صل 31 �ألف مهاجر يهودي، 

كما تويف 47 �ألف، ومنذ �لنكبة و�إقامة “�إ�رش�ئيل“ و�صل �إىل “�إ�رش�ئيل“ 3.2 ماليني مهاجر، 

45% من  �أن  �الإح�صاء،  1990. و�أظهرت معطيات د�ئرة  43% منهم بعد �صنة  ��صتقد�م  مّت 

32
�ليهود حول �لعامل يعي�صون يف “�إ�رش�ئيل“.

الثالثاء، 2019/5/7

قال �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي زياد �لنخالة، يف حو�ر خا�ص مع قناة �مليادين،  	•
�ملدن  وكل  �أبيب  تل  ق�صف  عن  �صيف�صلنا  كان  غزة  يف  �الأخرية  �ملعركة  ��صتمرت  “لو  �إنه 

�الإ�رش�ئيلية �صاعات قليلة“، موؤكد�ً �أنه “يوجد �تفاقات �صمنية بني قوى �ملقاومة �لفل�صطينية 

“متفقون مع �الأخوة يف حما�ص حول  بالرد على �عتد�ء�ت �الحتالل فور�ً“. وقال �لنخالة: 

�لبنامج �لقادم يف مو�جهة �إ�رش�ئيل و�لرد على �عتد�ء�تها... نحن متفقون مع حما�ص على 

مقاومة“.  حركة  الأنها  كثري�ً،  يريحنا  �أمر  وهو  غزة،  لقطاع  قيادتها  وخا�صة  �صيء،  كل 

و�أ�صار �لنخالة �إىل �أن “�لرئي�ص حممود عبا�ص وّجه ر�صالة عربية، م�صمونها جتريد غزة من 

�ل�صالح و�عتبار �ملقاومة ملي�صيا“. وك�صف �لنخالة �أن م�رش لن تعود �إىل رعاية �مل�صاحلة 

33
�لفل�صطينية الأ�صباب عدة.

خالل  �أطلقت،  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  �إن  �لثانية،  �لعبية  �لقناة  قالت  	•
مقتل يف  ت�صببت  “�إ�رش�ئيل“،  يف  مناطق  عدة  جتاه  �صاروخاً   690 �لت�صعيد،   يومي 

 4 �إ�رش�ئيليني، وتدمري 21 منزالً، و�إ�صابة �لع�رش�ت، و�أ�رّشت بعدة مركبات. وزعمت �لقناة 

�أن �لقبة �حلديدية جنحت يف �عرت��ص 240 �صاروخاً فقط. �أما فيما بتعلق بهجمات �الحتالل 

350 هدفاً بقطاع  �أفادت �لقناة باأن �جلي�ص هاجم خالل يومي �لت�صعيد،  على �لقطاع، فقد 

غزة، وقام بت�صفية �ثنني من �لقادة �لع�صكريني �مليد�نيني، و��صتهدف 6 منازل، وعدة �أبر�ج، 

34
ونفقاً و�حد�ً.
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قالت وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطينية، �إن �حل�صيلة �لنهائية لالأ�رش�ر �لناجتة  	•

بينها من  �صكنية،  وحدة   700 من  �أكرث  تدمري  بلغت  غزة،  قطاع  على  �الأخري  �لت�صعيد   عن 

مالية  م�صاعدة  تقدمي  عن  �رشحان،  ناجي  �لوز�رة  وكيل  و�أعلن  كامل.  ب�صكل  وحدة   100

عاجلة بقيمة �ألف دوالر من خالل �ملوؤ�ص�صات �خلريية لكل منزل مهدم ب�صكل كامل. وذكرت 

�ل�صور�ين  عيادة  لت�رشر  �إ�صافة  �إ�صعاف،  و�صيار�ت  مركبات  دمر  �الحتالل  �أن  �لوز�رة 

�لكهرباء  �صبكات  وت�رشر  متفرقة،  جزئية  باأ�رش�ر  مدر�صة   13 وت�رشر  �ل�صجاعية،  يف 

35
و�خلطوط �لرئي�صية �ملغذية للقطاع.

�الأق�صى  للم�صجد  �قتحاماتهم  من  كثفو�  �مل�صتوطنني  �إن  حلوة  و�دي  معلومات  مركز  قال  	•

�ملبارك، خالل ني�صان/ �أبريل 2019، حيث �قتحمه 3,658 من �مل�صتوطنني و�لطالب �ليهود. 

�أ�صدر  كما  ل�صيدة،  �أحدها  �الأق�صى،  عن  �إبعاد  قر�ر   18 �إ�صد�ر  �ملعلومات  مركز  ور�صد 

�الحتالل قر�ر�ً يق�صي مبنع �صابَني مقد�صيَني من �ل�صفر. و�أفاد �ملركز باأن قو�ت �الحتالل 

36
نفذت خالل ني�صان/ �أبريل 130 حالة �عتقال يف �لقد�ص.

ن�رشت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية، على موقعها على �ل�صبكة تفا�صيل بنود وثيقة  	•

�أحد  يعرف  �أن  “دون  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  موظفي  بني  تد�ولها  يتم  �إنه  قالت 

م�صدرها“، ودون �أن تكون موّقعة ب�صكل ر�صمي من �أي طرف، لكنها حتوي بنود�ً �صبيهة 

مبا يتم ن�رشه عن خطة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب ب�صاأن �لق�صية �لفل�صطينية. وبح�صب 

�ل�صحيفة فاإن �لوثيقة مف�صلة ب�صكل يوحي مب�صد�قية ما جاء فيها، لكن من يقف ور�ءها 

جمهول �لهوية، مع �حتمال �أن تكون مزورة. و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن �التفاق ُيوقع عليه 

فل�صطينية  دولة  وُتقام  حما�ص.  وحركة  �لفل�صطينية  �لتحرير  ومنظمة  “�إ�رش�ئيل“  من  كل 

تدعى “فل�صطني �جلديدة“ على �أر��صي �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة با�صتثناء �مل�صتعمر�ت. 

و�صتبقى �لكتل �ال�صتيطانية باأيدي “�إ�رش�ئيل“، و�صت�صّم �إليها �مل�صتعمر�ت �ملعزولة، ويبقى 

لـ“�إ�رش�ئيل“ و“فل�صطني  “�إ�رش�ئيل“، وتبقى �لقد�ص عا�صمة م�صرتكة  غور �الأردن باأيدي 

�جلديدة“، ويكون �ل�صكان �لعرب مو�طني “فل�صطني �جلديدة“. وت�صري �لوثيقة �إىل �أن م�رش 

�صتُوؤجر لـ“فل�صطني �جلديدة“ �أر��ٍص الإقامة مطار، وم�صانع، والأغر��ص �لتجارة و�لزر�عة 

بدون مناطق لل�صكن. كما �صيُ�صق طريق �رشيع بني �ل�صفة و�لقطاع، و�صي�صمح باإقامة خط 

لنقل �ملياه �ملحالة بني �ل�صفة و�لقطاع. ومع �لتوقيع على �التفاق ُتْوِدع حما�ص كل �صالحها، 

بت�صكيل  �جلديدة“  لـ“فل�صطني  ي�صمح  ولن  م�رش.  لدى  �ل�صخ�صي،  �ل�صالح  ذلك  يف  مبا 
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�قت�صادية،  ناحية  ومن  �ل�رشطة.  بحوزة  خفيفة  �أ�صلحة  �صيكون  �لوحيد  و�ل�صالح  جي�ص، 

بن�صبة  �الأوروبي  و�الحتاد   ،%20 بن�صبة  �جلديدة“  “فل�صطني  �ملتحدة  �لواليات  �صتدعم 

10%، ودول �خلليج بن�صبة 70%، وتر�صد ميز�نية قدرها 30 مليار دوالر على مد�ر خم�ص 
37

�صنو�ت مل�صاريع قومية لـ“فل�صطني �جلديدة“.

االأربعاء، 2019/5/8

جيمي  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صانية  لل�صوؤون  �ملتحدة  �الأمم  من�صق  دعا  	•
ماكغولدريك �إىل توفري 20 مليون دوالر ب�صكل عاجل لتمويل خطة للطو�رئ يف غزة، ودعم 

�ملن�صاآت �لطبية، و�إنقاذ 1,700 �صخ�ص �أ�صيبو� بجروح خطرية يف مظاهر�ت م�صرية �لعودة 

�آالف دوالر،   4 �إن متو�صط ديون �الأ�رشة يف غزة يبلغ  �مل�صوؤول �الأممي  �الأ�صبوعية. وقال 

400 دوالر، و�إن �لو�صع يزد�د �صوء�ً ب�صبب �الرتفاع �ملزمن  بينما متو�صط �لرو�تب يبلغ 

ملعدالت �لبطالة. و�أ�صار ماكغولدريك �إىل �أن ند�ء �الأمم �ملتحدة �الإن�صاين ل�صنة 2019 �لبالغ 

38
350 مليون دوالر مل يّول �صوى 14% منه فقط.

كتب �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، يف تغريدة على تويرت:  	•
“ال زلُت �أ�صمع عن تقارير مغلوطة“، ليكرر تغريدة قدية له، تفيد حرفياً بالتايل: “�أ�صمع 
عن تقارير تتحدث عن �أن خطتنا تت�صمن �إعطاء جزء من �صيناء )�مل�رشية( لغزة. هذ� لي�ص 

�صحيحاً. رجاًء، ال ت�صدقو� كل ما تقروؤون. من �ملفاجئ و�ملحزن روؤية كيف �أن �لنا�ص �لذين 

39
ال يعرفون ما تت�صمنه �خلطة، تن�رش تقارير مغلوطة“.

�إد�رة  بها  تقوم  �لتي  �البتز�ز  “�صيا�صة  �إن  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  	•
تر�مب �صو�ء باإغالق مكتب منظمة �لتحرير، �أو نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، وجتفيف 

ب�صفقة  و�لقبول  �ال�صت�صالم  على  جتبنا  لن  �لوطنية،  ولل�صلطة  لالأونرو�  �ملالية  �مل�صادر 

�لقرن“. و�أ�صاف ��صتية، “�إذ� مل حتتوِ �صفقة �لقرن على �لقد�ص وال �حلدود وحقوق �ل�صعب 

�لفل�صطيني �ل�رشعية، فلماذ� �صنقبل بها؟ ر�أينا �أفعاالً على �الأر�ص �أ�صو�أ من �لن�ص �ملكتوب 

40
ل�صفقة �لقرن“.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية �إنه ما د�م �حل�صار يف قطاع غزة قائماً  	•
�أنه مل ولن يكون  �أو �ال�صتقر�ر. و�صدد �حلية على  فلن ينعم �الحتالل وال �ملنطقة بالهدوء 

وجود  �أن  �حلية  و�أكد  �صيء.  باأي  للمقاي�صة  �لبحث  طاولة  على  معرو�صاً  �ملقاومة  �صالح 

وفود للحركة يف �أي مكان بالعامل ال يعني �أن تكبّل �أيدينا يف �لرّد على جر�ئم �الحتالل، وقال: 
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“�الحتالل و�هم �إن ظنّ �أن وجود قياد�ت من حما�ص و�جلهاد يف م�رش �أو غريها �صيوؤثر على 
41

قر�ر �ملقاومة بالرّد على جر�ئمه“.

�نتهاكاً   2,457 �ملحتلة،  بال�صفة  حما�ص  حلركة  �الإعالمية  �لد�ئرة  عن  �صادر  تقرير  وّثق  	•
42 

لقو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة و�لقد�ص خالل �صهر ني�صان/ �أبريل 2019.

اخلمي�س، 2019/5/9

قال �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، يف �أول حديث �إىل مطبوعة  	•
عربية هي “�ملجلة“، وتن�رش “�ل�رشق �الأو�صط“ ملخ�صاً له بالتز�من، ب�صاأن رف�ص �ل�صلطة 

فهم  �ل�صعب  “من  غرينبالت:  قال  �صدورها،  قبل  خطته  ورف�صها  معه  �للقاء  �لفل�صطينية 

ملاذ� قد ترف�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية خطة مل ترها. ي�صتحق �لفل�صطينيون كر�مة، وفر�صة، 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  “تت�رشف  �أن  �أمله  عن  غرينبالت  و�أعرب  �أف�صل“.  حياة  و�أ�صلوب 

مبهنية وتلقي نظرة جادة على �خلطة، وحتكم عليها وفقاً الأ�ص�ص مو�صوعية، و�أن تتناولها 

باأ�صلوب بنّاء“. و�صدد غرينبالت على �أنه يعتقد �أن “�لتاريخ �صوف ُي�صدر حكماً قا�صياً على 

�ل�صلطة �لفل�صطينية لرف�صها فر�صة يكن �أن تعطي للفل�صطينيني �صيئاً خمتلفاً متاماً، �صيئاً 

43
�إيجابياً للغاية، مقارنًة مبا لديهم �ليوم“.

قال وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، يف كلمة �ألقاها خالل جل�صة يف جمل�ص �الأمن  	•
�إىل  “�لطريق �لوحيد لتحقيق �ل�صالم �لعادل و�لد�ئم يف �ل�رشق �الأو�صط، ي�صتند  �إن  �لدويل، 

�ملعايري �لدولية وقر�ر�ت جمل�ص �الأمن و�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة“. و�أ�صاف �ملالكي، 

�أنه “عندما تدّعي �لواليات �ملتحدة �أن �لقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل، وتّدعي �أن ذلك ال يعد خرقاً 

للقانون �لدويل، فال يكن لنا �أن ننخرط يف خطتها لل�صالم“. وتابع قائالً: “ال نعرتف �أ�صالً 

يكن  وال  لنا،  بالن�صبة  ��صت�صالم  وثيقة  �صتطرحها  �لتي  �ل�صالم  وخطة  به...  �صتقوم  مبا 

44
قبولها“.

بدعوة من جمعية �لدفاع عن حقوق �ملهجرين، �صارك �الآالف من فل�صطينيي 1948، يف عدة  	•
�لعودة  م�صرية  مركزها  ويف  فل�صطني،  نكبة  منذ  �ملهجرة  �لفل�صطينية  �لقرى  �إىل  م�صري�ت 

�حلركات  قياد�ت  �مل�صرية  وتقدمت  �لالجئني.  بحقوق  مت�صكهم  معلنني  خبيزة،  قرية  �إىل 

45
و�الأحز�ب �ل�صيا�صية و�لقوى �لوطنية، و�لنو�ب �لعرب يف �لكني�صت، وجلنة �ملتابعة �لعليا.

�ل�صنو�ر زيارته مل�رش، و�لتي ر�فقه فيها  �ختتم رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى  	•
�للقاء�ت  �لعديد من  �ل�صيا�صي للحركة روحي م�صتهى. و�أجرى وفد حما�ص  �ملكتب  ع�صو 
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مقدمتها  ويف  �لعامة،  ر�ت  جهاز  وقيادة  كامل،  عبا�ص  �للو�ء  �مل�رشية  �ملخابر�ت  وزير  مع 

46
�ملباحثات �خلا�صة بوقف �لعدو�ن �ل�صهيوين على قطاع غزة.

طالب رئي�ص �جلمهورية �للبنانية مي�صال عون جمل�ص كنائ�ص �ل�رشق �الأو�صط بـ“م�صاعدة  	•
لبنان يف حّل م�صاألة �لنازحني �ل�صوريني، من خالل �إقناع �لدول �لغربية بقبول عودتهم يف 

�أ�رشع وقت ممكن �إىل بلدهم“، الفتاً �لنظر �إىل �أن “�إ�رش�ئيل �أعلنت �أن �لالجئني �لفل�صطينيني 

�إذ� بقو� عندنا مع  لبنان هناك ن�صف مليون الجئ فل�صطيني،  �الآن. يف  �صيبقون حيث هم 

�ألف نازح �صوري، ال يعود للبنان من وجود، الأن �لديوغر�فيا �خلا�صة به  مليون و600 

47
تتغري بالكامل“.

�ن�صحبت ثالث �رشكات عاملية عاملة بقطاع �لقطار�ت من مناق�صة خا�صة بنظام �لقطار�ت  	•
حملية  لوكاالت  ووفقاً  وبالقد�ص.  ببع�صها  �مل�صتعمر�ت  تربط  �لتي  �خلفيفة  �الإ�رش�ئيلية 

 Macquarie Group وماكو�ري  �لكندية،   Bombardier بومباردييه  �رشكة  فاإن  وعاملية، 

�صغط  بعد  �لقطار�ت،  مناق�صة  من  �ن�صحبت  �الأملانية   Siemens و�صيمنز  �الأ�صرت�لية، 

48
م�صتمر من منظمات حقوقية وحركات �ملقاطعة.

قال نز�ر عيا�ص، نقيب �ل�صيادين، لالأنا�صول: “�إن �الحتالل �أبلغنا باإعادة فتح �لبحر �أمام  	•
غزة  ميناء  من  بحرياً  ميالً   12 لـ  وتزيد  غزة،  �صمايل  من  �أميال   6 م�صاحة  على  �ل�صيادين 

49
وحتى رفح جنوباً“.

اجلمعة، 2019/5/10

�آالف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قمع  جر�ء  �آخرون   30 و�أ�صيب  فل�صطيني  ��صت�صهد  	•
على  �حل�صار  وك�رش  �لكبى  �لعودة  م�صري�ت  فعاليات  يف  �صاركو�  �لذين  �لفل�صطينيني 

�حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة، يف �جلمعة �لـ 59 للم�صري�ت. و�أفادت ح�صيلة ر�صمية ن�رشتها 

قبل  �لعودة  �نطالق م�صري�ت  ��صت�صهدو� منذ  فل�صطينيني   304 باأن  �ل�صحة يف غزة  وز�رة 

13 �صهر�ً. وذكرت �لوز�رة، يف بيان لها، �أن من بني �إجمايل �ل�صهد�ء 59 طفالً و10 �صيد�ت، 
50

م�صرية �إىل �إ�صابة �أكرث من 17 �ألف �آخرين بجروح.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية �إن زمن فر�ص �الحتالل للمعادالت  	•
وزمن �ل�صعف �نتهى. وتابع قائالً: “نقول لالحتالل �إن ما ر�أيته هي �صورة م�صغرة من 

“�صعبنا ومقاومته  �أن  �لق�صام لو زدمت لزدنا“. و�أكد �حلية  حرب م�صغرة، وكما قال قائد 

و�أن  م�صتمرة،  �لعودة  م�صري�ت  �أن  على  م�صدد�ً  و�صالحها،  باأيديها  حقوقنا  تنتزع 
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لها  حاميًة  و�صتكون  �مل�صري�ت،  هذه  درع  �صتبقى  �لق�صام  كتائب  ر�أ�صها  وعلى  �ملقاومة 

51
وللمتظاهرين“.

يف خطوة غري م�صبوقة، �أطلقت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية ُكتيباً  	•
�حلا�صمة  �لقر�ر�ت  و�أهم  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �صرية  يتناول  رئي�صنا“  “قدوتنا  بعنو�ن 

و�حل�صا�صة يف تاريخ �ل�صعب �لفل�صطيني تخليد�ً ومتجيد�ً له، �صمن مبادرة “الأجل فل�صطني 

52
نتعلم“؛ �أثارت موجة عارمة من �النتقاد�ت و�ل�صخرية يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية.

قال �ملطر�ن عطا �هلل حنا، رئي�ص �أ�صاقفة �صب�صطية للروم �الأرثوذك�ص، باأن �صيا�صة �البتز�ز  	•
�لتي يتعر�ص لها �لفل�صطينيون كي يقبلو� مبا ي�صمى “�صفقة �لقرن“ �مل�صوؤومة لن جتبهم 

على �ال�صت�صالم و�لقبول بها. و�أو�صح حنّا، خالل ��صتقبال �صحفيني، �أن “�صفقة �لقرن“ 

ب�صكل  �لقد�ص  مدينة  و�رشقة  كلي،  ب�صكل  �لفل�صطينية  �لق�صية  لت�صفية  باالأ�صا�ص  تهدف 

53
كامل.

ومية  �ملية  خميم  يف  و�لتح�صينات  و�لد�صم  �حلو�جز  �إز�لة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  با�رشت  	•
لالجئني �لفل�صطينيني يف جنوب لبنان. و�صدر عن قيادة �جلي�ص �للبناين - مديرية �لتوجيه 

بياناً �أ�صارت فيه �إىل �أن تلك �خلطوة جاءت بتن�صيق كامل معها، موؤكدة على حر�صها �لد�ئم 

54
على تاأمني �ال�صتقر�ر على جميع �الأر��صي �للبنانية.

�لقيادة  �أع�صاء  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  �تهم  	•
�لفل�صطينية بال�صعي لو�أد خطة �ل�صالم �الإ�رش�ئيلية - �لفل�صطينية �لتي يرعاها تر�مب، حتى 

على  �لفل�صطينيني  �مل�صوؤولني  رويرتز،  مع  مقابلة  يف  غرينبالت،  وحّث  عنها.  �لك�صف  قبل 

55
�النتظار حتى يرو� تفا�صيل �خلطة، قائالً �إن من �خلطاأ �إعالن “وفاتها فور و�صولها“.

ال�صبت، 2019/5/11

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �إنه لن يقبل بـ“�صفقة �لع�رش“، �لتي جتاوزت  	•
كل �ل�رشعيات �لدولية، و�لتي �صتطرحها �الإد�رة �الأمريكية قريباً، وقال: “�إنه مل تعد هناك 

بالقد�ص  �العرت�ف  خالل  من  للجميع،  مك�صوفة  �أ�صبحت  بنودها  فاأغلب  لتطرح  �صفقة 

�إليها، وحماولة �لق�صاء على وكالة �الأونرو�،  عا�صمة الإ�رش�ئيل، ونقل �ل�صفارة �الأمريكية 

56
و�إلغاء ق�صية �لالجئني، وغريها من �لقر�ر�ت �ملنحازة لالحتالل ب�صكل �أعمى“.

قال �ملتحدث با�صم حركة حما�ص عبد �للطيف �لقانوع، �إن رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة،  	•
�ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملن�صّق  من   ،2019/5/9 �خلمي�ص  يوم  �ت�صاالً  تلقى  هنية،  �إ�صماعيل 
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�صري  على  �الأخري  هذ�  فيه  �أكد  مالدينوف،  نيكوالي  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية 

يوم  غزة،  ز�ر  �لذي  �مل�رشية  �ملخابر�ت  وفد  �أن  �إىل  �لقانوع  و�أ�صار  متت.  �لتي  �لتفاهمات 

57
�خلمي�ص، �أبلغ حما�ص ب�صري تفاهمات �لتهدئة و�لتز�م “�إ�رش�ئيل“ بتنفيذها.

االأحد، 2019/5/12

�إغالق د�م ثمانية  �الإ�رش�ئيلي فتح معابر قطاع غزة جمدد�ً، بعد  �أعادت �صلطات �الحتالل  	•
58

�أيام ب�صبب �لت�صعيد �لع�صكري و�الأعياد �ليهودية.

�الأمني  �ل�صياج  على  �ملك�صوفة  �ملنطقة  يف  خر�صاين  جد�ر  �إقامة  يف  “�إ�رش�ئيل“  �رشعت  	•
ع�صكرية  �صيارة  ��صتهد�ف  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  جناح  بعد  غزة،  قطاع  �صمال 

�إعالم  و�صائل  وبح�صب  موّجه.  كورنيت  �صاروخ  با�صتخد�م  مبا�رش  ب�صكل  �إ�رش�ئيلية 

�صيكل مليون   100 نحو  كلفته  تبلغ  ذكية،  بتقنيات  �ملدمج  �خلر�صاين  �جلد�ر  فاإن   عبية 

)نحو 27.8 مليون دوالر(، و�صيتم بناوؤه على طول م�صار�ت �ل�صكة �حلديد، بهدف حماية 

لف�صائل  ��صتهد�ف  �أي  من  غزة،  قطاع  جهة  من  �ملك�صوفة  �ملنطقة  يف  ي�صري  �لذي  �لقطار، 

59
�ملقاومة يف �أي جولة ت�صعيد مقبلة.

�لتي  �خل�صائر  معطيات  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رش�ئب  ل�صلطة  �لتابع  �لتعوي�صات  �صندوق  ن�رش  	•
وقام  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  �صو�ريخ  من  �الأخري  �لت�صعيد  خالل  �ملحتلة  باملدن  حلقت 

مدينتي  باأن  �ل�رش�ئب  �صلطة  تقرير  و�أفاد  و�إح�صائيون.  مهند�صون  �خل�صائر  بتقدير 

 �أ�صدود وع�صقالن، كانتا �الأكرث ت�رشر�ً، �إذ �صهدت �أ�صدود ت�رشر 166 مبنى ب�صكل مبا�رش،

و90 حالة تلف للمركبات، �أما ع�صقالن ف�صجلت 182 حالة �رشر مبا�رش يف �ملباين، و50 حالة 

�رشر يف �ملركبات. ووفقاً لل�صندوق، فقد مّت خالل �الأيام �ملا�صية رفع 754 طلباً للتعوي�ص 

عن �الأ�رش�ر �ملبا�رشة �لتي �أعقبت �صقوط �ل�صو�ريخ، معظمها من �أ�صدود وع�صقالن، كما 

60
مّت فح�ص 95% من �الأ�رش�ر.

�تهمت حمكمة �الحتالل �ملركزية يف �لقد�ص ثالثة فل�صطينيني من �صكان مدينة �لقد�ص �ملحتلة  	•
وتنفيذ  �إ�رش�ئيلية،  ل�صخ�صيات  �غتيال  عمليات  لتنفيذ  بالتخطيط  حما�ص  حلركة  ينتمون 

61
عملية �إطالق نار كبرية يف تل �أبيب.

قالت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �إن حقوقها �ملالية من �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني،  	•
�لقدية  �ل�صيا�صة،  هذه  �إد�نة  على  لها،  بيان  يف  �جلبهة،  و�أكدت  �صهر�ً.   18 منذ  م�صادرة 

�جلديدة، و�عتبتها جتاوز�ً وم�صادرة ل�صالحيات �ملجل�ص �لوطني، �لذي �أقر هذه �حلقوق 
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�ملوؤ�ص�صة  �لفردي على قر�ر  للقر�ر  �إطاره، و�أنها تعك�ص تغوالً  �ملن�صوية يف  �لقوى  ملختلف 

�لد�فع  ز�ل  ال  ومو�قفها  للجبهة  �البتز�ز  وهم  �أن  “يبدو  �جلبهة:  و�أ�صافت  ومكوناتها. 

تخ�صع  ال  ومو�قفها  �جلبهة  �أن  جتربته  و�قع  ومن  يقيناً  يدرك  �أنه  رغم  �لقر�ر،  ل�صاحب 

62
للم�صاومة و�البتز�ز“.

الإقامة  �ملحدد  �ملكان  على  �لعثور  عن  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن  	•
�لرئي�ص  ��صم  حتمل  �ملحتلة،  �ل�صورية  �جلوالن  ه�صبة  �أر�ص  يف  جديدة  يهودية  م�صتعمرة 

�إىل تر�مب،  “ردّ �جلميل“  �الأمريكي دونالد تر�مب. وعدّ نتنياهو هذه �مل�صتعمرة �صيئاً من 

�الأمريكية  �ل�صفارة  لـ“�إ�رش�ئيل“، ونقل  بالقد�ص عا�صمة  على قر�ره بخ�صو�ص �العرت�ف 

63
�إليها من تل �أبيب، و�العرت�ف بال�صيادة �الإ�رش�ئيلية على ه�صبة �جلوالن.

�نتهت  �لذي  �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  �أن  �لعبية   13 قناة  ك�صفت  	•
واليته موؤخر�ً، حذّر �لبيت �الأبي�ص من تفجر �الأو�صاع يف �ل�صفة �لغربية قبيل �أو بعد ن�رش 

�آيزنكوت  حتذير�ت  فاإن  �لقناة،  وبح�صب  �لقرن“.  “�صفقة  �مل�صماة  للت�صوية  تر�مب  خطة 

جاءت خالل جل�صة مغلقة عقدت �الأ�صبوع �ملا�صي يف �لبيت �الأبي�ص مب�صاركة �صخ�صيات 

64
�إ�رش�ئيلية و�أمريكية.

لت�صفية  �الأمريكية  �ل�صالم“  “خطة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  “�الأخبار“  �رشكة  ن�رشته  تقرير  �أفاد  	•
�لق�صية �لفل�صطينية، و�لتي يطلق عليها “�صفقة �لقرن“، تت�صمن �إحالل �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية 

65
على جميع �مل�صتعمر�ت �ملقامة على �أر��صي �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

�صادقت حمكمة �الحتالل �ملركزية يف مدينة �للد على �صفقة �دعاء بني نيابة �الحتالل �لعامة،  	•
وفتى قا�رش يهودي م�صتبه به بامل�صاركة يف �لعملية �الإرهابية، �لتي �أ�صفرت عن ��صت�صهاد 

ثالثة مو�طنني من عائلة دو�ب�صة حرقاً، يف قرية دوما جنوب �رشق مدينة نابل�ص. وتق�صي 

�صفقة �الدعاء باأن يعرتف �لفتى بالتاآمر على �رتكاب جرية، لكن مّت �صطب �تهامه باأن له 

عالقة مبا�رشة بالتخطيط للعملية �الإرهابية و�إحر�ق منزل عائلة دو�ب�صة، وذلك بادعاء �أنه 

66
مل ي�صل �إىل منزل �لعائلة و�أنه “توجد �صعوبة يف �إثبات �لنية“.

�صيئاً  هناك  �إن  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال  	•
“�صفقة  با�صم  �ملعروفة  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لت�صوية  �الأمريكية  �خلطة  يف  و��صحاً  و�حد�ً 

و�أ�صاف  �إ�رش�ئيل“.  �أمن  على  ت�صاوم  لن  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  “�إد�رة  �أن  هو  �لقرن“، 

�ل�صفقة �إن  �الأمريكية،   Fox News نيوز  فوك�ص  �صبكة  مع  لقاء  خالل   غرينبالت 
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�صتتطّرق لكافة “ق�صايا �حلّل �لد�ئم“، و�أنه “لي�ص �صحيحاً �أن �خلّطة �قت�صادية. �إنها خّطة 

67
�صيا�صية و�قت�صادية، تتطّرق لكافة ق�صايا �حلّل �لد�ئم“.

االإثنني، 2019/5/13

قال �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف،  	•
�ملا�صي  �الأ�صبوع  “نهاية  غزة:  قطاع  جنوب  خانيون�ص،  يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  خالل 

�إنقاذ  علينا  كان  ما  �إذ�  لكن  ه�ص،  و�لو�صع  متوترين  كنا  ر�بعة.  حلرب  يكون  ما  �أقرب  كنا 

�لهدوء“.  على  و�حلفاظ  �لتفاهمات  بتثبيت  نبد�أ  �أن  فعلينا  و�الأمل  و�لدمار  �حلرب  من  غزة 

و�أ�صاف قائالً: “�أمتنى �أن يكون �جلميع فهم �أن �أي مو�جهة مقبلة يكن �أن تكون و�صيكة 

وقد تكون قا�صية. ال يوجد �أي طرف يريد �حلرب؛ الأنها �صتجلب �لدمار على �الإ�رش�ئيليني 

68
و�لفل�صطينيني“.

)نحو  �صيكل  مليوين  �صتدفع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �لعبية  معاريف  �صحيفة  ذكرت  	•
 2002 �صنة  يف  فل�صطيني  �صاب  يد  على  قتل  �إ�رش�ئيلي  م�صتوطن  لعائلة  دوالر(  �ألف   561

�إ�رش�ف  �لعملية عمل حتت  �أن منفذ  د�خل منطقة عطاروت �ل�صناعية. وزعمت �ل�صحيفة، 

�أن  �إىل  و�أ�صارت  �لبغوثي.  مرو�ن  �الأ�صري  فتح  يف  للقيادي  �مل�صاعدين  كبار  �أحد  وتوجيه 

عائلة �مل�صتوطن رفعت يف �صنة 2008 دعوى �صّد �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لبغوثي، مطالبًة 

من  عدة  �صنو�ت  وبعد  دوالر(،  مليون   36.5 )نحو  �صيكل  مليون   130 �إىل  ي�صل  بتعوي�ص 

69
�ملفاو�صات قررت �ل�صلطة دفع �ملبلغ.

�ن�صمام حزب  �إنه لن يو�فق على  �أفيجدور ليبمان  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  قال وزير  	•
“�إ�رش�ئيل بيتنا“ حلكومة برئا�صة بنيامني نتنياهو �جلديدة قبل �صمان حتقيق مطالبه، ويف 
مقدمتها �حرت�م قر�ر�ته وخ�صو�صاً تلك �ملتعلقة بغزة، و�لتي ي�صرتط فيها “�نتهاج �صيا�صة 

70
ح�صم يف غزة“، و�إنه لن يكون �رشيكاً الأي ت�صوية هناك.

غالف  م�صتعمر�ت  يف  يعملون  �إ�رش�ئيلية  م�صانع  �أ�صحاب  �أن   ،12 �لعبية  �لقناة  ذكرت  	•
غزة �أ�صبحو� على و�صك �النهيار و�الإفال�ص. ونقلت �لقناة عن �أ�صحاب �مل�صانع قولهم �إن 

��صتمر�ر جوالت �لقتال و�إطالق مئات �ل�صو�ريخ من غزة باجتاه تلك �مل�صتعمر�ت �صيدفعهم 

71
نحو �النهيار و�الإفال�ص �إىل جانب ��صتمر�ر حر�ئق �لبالونات و�ال�صطر�بات على �حلدود.

ن�رش موقع باز�م Bazam �لعبي �أن تكلفة يوم قتال و�حد من �أيام جولة �لت�صعيد �الأخرية  	•
25.25 مليون دوالر(.  90 مليون �صيكل )نحو  �أكرث من  �الإ�رش�ئيلي  مع غزة كلف �جلي�ص 
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ووفقاً للمتحدث با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي فقد هاجم �صالح �جلو 350 هدفاً يف غزة، حيث 

�أكرث  �ملختلفة  باأنو�عها   F-15 �أو  �أف–15  ملقاتالت  �لو�حدة  �لطري�ن  �صاعة  تكلفة  تبلغ 

�أكرث من �لو�حدة  F-16 لل�صاعة  �أو  �ألف دوالر، يف حني تبلغ تكلفة طري�ن �أف–16   22  من 

من �أكرث  �إىل  �ملاأهولة  غري  للطائر�ت  �لو�حدة  �لطري�ن  �صاعة  تكلفة  وت�صل  دوالر،  �آالف   9 

�لتي �صاركت يف هذه �جلولة و�لتي  �ملروحيات  �إىل  �إ�صافة  �لو�حدة،  لل�صاعة  �آالف دوالر   5

تتميز بتكلفتها �لعالية. �أما فيما يتعلق بال�صو�ريخ و�لذخرية �لتي �أطلقتها �لطائر�ت مبختلف 

من �أكرث  �إطالق  ومّت  دوالر.  �ألف   20 من  �أكرث  �إىل  �لو�حد  �ل�صاروخ  تكلفة  في�صل   �أنو�عها 

�لقبة  و�أطلقت  �الأخرية،  �جلولة  خالل  �مل�صتعمر�ت  جتاه  غزة  قطاع  من  �صاروخ   800

�حلديدية عدد�ً �أكب من �ل�صو�ريخ �العرت��صية، حيث ت�صل تكلفة �صاروخ �لقبة �حلديدية 

72
�لو�حد �إىل �أكرث من 100 �ألف دوالر.

عدد  �إن  فل�صطني،  لنكبة   71 �لـ  �لذكرى  ع�صية  تقرير  يف  لالإح�صاء،  �ملركزي  �جلهاز  قال  	•

نحو بلغ  فل�صطني(  وخارج  )د�خل   1948 �صنة  �لنكبة  منذ  و�لعرب  �لفل�صطينيني   �ل�صهد�ء 

100 �ألف �صهيد، فيما �صجلت منذ �صنة 1967 مليون حالة �عتقال. و�أ�صار �إىل �أن عدد �الأ�رشى 

يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بلغ نحو 5,700 �أ�صري، منهم 250 طفالً، و47 �مر�أة، �أما عدد 

حاالت �العتقال فبلغت خالل �صنة 2018 نحو 6,500 حالة، من بينهم 1,063 طفالً، و140 

73
�مر�أة.

 2019 60 مليون دوالر بحلول �صهر حزير�ن/ يونيو  �إن عدم توفري  �الأونرو�  قالت وكالة  	•

�صيجعل مقدرتها على تقدمي �لغذ�ء لنحو مليون الجئ يف قطاع غزة عر�صة لتحديات كبرية. 

و�أ�صافت �لوكالة، يف بيان لها، �أن ذلك ي�صمل نحو 620 �ألف �صخ�ص يعانون من فقر مدقع 

)وهي حالة من حاالت �لفقر �لتي ال ي�صتطيع �الإن�صان معها �حل�صول على �حلّد �الأدنى من 

�حلر�رية  �ل�صعر�ت  من  �الأدنى  �حلّد  على  للح�صول  �لالزمة  �الأ�صا�صية  �لغذ�ئية  �حلاجات 

مطلق  فقر  من  يعانون  �صخ�ص  �ألف   390 ونحو  �العتيادية(،  ن�صاطاته  يز�ول  حياً  لبقائه 

�الأدنى  �حلّد  على  �حل�صول  معها  �الإن�صان  ي�صتطيع  ال  �لتي  �لفقر  حاالت  من  حالة  )وهي 

 من �حلاجات �الأ�صا�صية �لغذ�ئية وغري �لغذ�ئية معاً(. وقالت �لوكالة يف بيانها: “من �أقل من

�لعام  �الأونرو� يف غزة يف  �ملعونة �الجتماعية من  �ألف الجئ من فل�صطني كانو� يتلقون   80

يكنهم  وال  طارئة  غذ�ئية  معونة  �إىل  بحاجة  �صخ�ص  مليون  من  �أكرث  �ليوم  هنالك   ،2000
74

بدونها �أن يعي�صو� يومهم ذلك“.
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قالت وز�رة �خلارجية �لبولندية، يف بيان على موقعها �الإلكرتوين، �إن و�ر�صو “قررت �إلغاء  	•

زيارة م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني، بعد �أن �أجرى �جلانب �الإ�رش�ئيلي تغيري�ت يف �للحظة �الأخرية 

باإعادة  متعلقة  م�صائل  على  �أ�صا�ص  ب�صكل  �ملحادثات  تركز  �أن  مقرتحاً  �لوفد،  تركيبة  يف 

75
ممتلكات“، يهودية �صودرت خالل �ملحرقة �لنازية.

الثالثاء، 2019/5/14

قالت جهات ��صتخبارية �إ�رش�ئيلية، �إنها تعتقد �أن �لتن�صيق �الأمني مع �أجهزة �الأمن �لتابعة  	•

�ملتدهور  �القت�صادي  �لو�صع  ب�صبب  �صهور  ثالثة  خالل  يت�رشر  قد  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

�إىل  هاآرت�ص،  �صحيفة  بح�صب  �الإ�رش�ئيلية،  �الأمنية  �الأجهزة  تقدير�ت  وت�صري  لل�صلطة. 

�لتعاون  على  مكافاأته  “عدم  ب�صبب  حمبط  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن 

حتققان  �إ�رش�ئيل  حتاربان  �للتان  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  �أن  حني  يف  �الأمني، 

�إجناز�ت جدّية القت�صاد قطاع غزة“. وجاء يف �لتقرير، �أي�صاً، �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي وقف، 

موؤخر�ً، على حماولة حلما�ص ال�صتغالل و�صع �ل�صلطة �لفل�صطينية لت�صكيل خاليا تابعة لها 

يف �ل�صفة. وبح�صب معطيات �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، ففي �صنة 2018 �أحبط �جلي�ص و�ل�صاباك 

76
820 “خلية �إرهابية“ يف �ل�صفة، ن�صفها لها عالقة بحركة حما�ص.

�لفل�صطيني  �جلانبنْي  بني  عقد  �جتماع  عن  �لنقاب  )مكان(  �الإ�رش�ئيلية  �لبث  هيئة  ك�صفت  	•

و�الإ�رش�ئيلي، خالل �الأ�صبوع �حلايل، للبحث يف مو�صوع عائد�ت �ل�رش�ئب �لفل�صطينية �لتي 

�حتجاجاً  ��صتالمها  �الأخرية  ترف�ص  و�لتي  )�ملقا�صة(،  �ل�صلطة  ل�صالح  �إ�رش�ئيلي  جتبيها 

على قيام تل �أبيب بخ�صم قيمة خم�ص�صات �ل�صهد�ء و�الأ�رشى. وقالت �الإذ�عة �إنه �صارك يف 

�الجتماع كل من وزير �ملالية �الإ�رش�ئيلي، مو�صيه كحلون، ورئي�ص �لهيئة �لعامة لل�صوؤون 

77
�ملدنية �لفل�صطينية، ح�صني �ل�صيخ.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �إن “هناك �زدهار�ً جديد�ً ونه�صة جديدة  	•

و�أ�صاف  ي�صمها.  مل  و�الإ�صالمية“،  �لعربية  �لدول  من  و�لكثري  �إ�رش�ئيل  بني  للعالقات 

78
نتنياهو: “نحن موحدون يف �لرغبة ل�صد �لعدو�ن �الإير�ين“.

�لنريب  خميم  يف  �آخرون   14 وجرح  �الأطفال،  من  غالبيتهم  فل�صطينيني،   8 ��صت�صهد  	•

�صو�ريخ من  بعدد  �ملخيم  �لن�رشة  جبهة  ��صتهدفت  �أن  بعد  �صورية،  �صمال  حلب   يف 

79
.Grad غر�د
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19,346 منزالً جديد�ً  بت�صييد  “�إ�رش�ئيل“ قامت  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  �أفادت حركة  	•
 2009 �صنة  �حلكومة  رئا�صة  نتنياهو  بنيامني  ت�صلم  منذ  �لغربية،  �ل�صفة  يف  للم�صتوطنني 

80
وحتى نهاية 2018.

قال رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة، حممد �لعمادي، �إن �لت�صعيد �لع�صكري �الأخري  	•
موجة  يف  بالكامل  �ملنطقة  ُيدخل  �أن  كاد  بالقطاع،  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  “�إ�رش�ئيل“  بني 

بالت�صعيد،  ترغبان  “ال  و“�إ�رش�ئيل“  حما�ص  �أن  �لعمادي  و�أكد  نتائجه.  تعرف  ال  ت�صعيد 

ومن  �حلدود“.  على  يحدده(  )مل  ع�صكري  تنظيم  ب�صبب  م�صكلة  كانت  �الأخرية  و�جلولة 

�ملنحة  قيمة  “�إن  وقال  �الأخرية،  �لقطرية  �ملنحة  تفا�صيل  �إىل  �لعمادي  تطرق  �أخرى،  جهة 

لل�صلطة  دوالر  مليون   300 تخ�صي�ص  مّت  غزة،  وقطاع  �لغربية  لل�صفة  دوالر  مليون   480

قرو�ص  �صكل  على  دوالر  مليون  و250  مالية،  منحة  دوالر  مليون   50 منها  �لفل�صطينية، 

مليون   180 تخ�صي�ص  “مّت  �أنه  و�أ�صاف  �لفل�صطينية“.  �حلكومة  ميز�نية  لدعم  مبا�رشة 

دوالر لتقدمي �لدعم �الإغاثي و�الإن�صاين �لعاجل ودعم بر�مج �الأمم �ملتحدة، ودعم وتطوير 

81
قطاع �لكهرباء بتزويد حمطة �لكهرباء بالوقود حتى نهاية �لعام �حلايل“.

ت�صارعت وترية �صلب “�إ�رش�ئيل“ �أر��صي �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية، منذ تويل �لرئي�ص  	•
�الأمريكي دونالد تر�مب من�صبه، مطلع �صنة 2017؛ ل�صالح م�صتعمر�ت يهودية، ب�صكل غري 

م�صبوق؛ ح�صب تقرير ن�رشته وكالة �الأ�صو�صيتد بر�ص �الأمريكية. و�أفاد �لتقرير، ��صتناد�ً 

�إىل بيانات �إ�رش�ئيلية ر�صمية، �أن ��صتثمار�ت تل �أبيب يف جمال �لطرق و�ملد�ر�ص و�ملوؤ�ص�صات 

�حلكومية يف �ل�صفة �لغربية �رتفعت بن�صبة 39%. و�أ�صار �أن �لبيانات �ل�صادرة عن وز�رة 

333 مليون دوالر  �إىل �رتفاع �ال�صتثمار�ت يف �مل�صتعمر�ت غري �لقانونية من  �ملالية، ت�صري 

82
�صنة 2016، �إىل 459 مليون دوالر �صنة 2017.

االأربعاء، 2019/5/15

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن �لتفاو�ص �الئتاليف �أ�صبح �صبه م�صتحيل،  	•
الأن جميع �لكتل تقريباً تطرح متطلبات تعجيزية تعار�ص بع�صها �لبع�ص. وحّذر من �أنه قد 

83
ال ي�صتطيع ت�صكيل �حلكومة �ملقبلة �إذ� مل تنزل هذه �الأحز�ب عن �ل�صجرة.

�صلّم وزير �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، م�صجل حمكمة �لعدل �لدولية  	•
International Court of Justice يف الهاي �لهولندية، الئحة �لدعوى �لق�صائية �لتي �أعدتها 

84
دولة فل�صطني �صدّ �لواليات �ملتحدة �الأمريكية لنقلها �صفارتها �إىل مدينة �لقد�ص.
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مقاومة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  على   ،71 �لـ  �لنكبة  ذكرى  يف  حما�ص،  حركة  �صددت  	•
�الحتالل بكل �لو�صائل، ويف مقدمتها �ملقاومة �مل�صلحة، �لتي ُتعّد خيار�ً ��صرت�تيجياً حلماية 

�أحمر، و�أنه  �ملقاومة خّط  �أن �صالح  �لفل�صطيني و��صرتد�د حقوقه. و�أكدت �حلركة  �ل�صعب 

�صمن  تندرج  �ملقاومة  �إد�رة  عملية  و�أن  تطويره،  على  �لعمل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  من 

عملية �إد�رة �ل�رش�ع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، مبا ي�صمن ك�رش معادالته وحماية م�صالح 

85
�صعبنا و�لدفاع عنه و��صرتد�د حقوقه �مل�صلوبة.

�لعر�ق،  “�ئتالف �لوطنية“ يف  �لقيادي يف حركة حما�ص، �صالح �لبدويل، على رئي�ص  ردّ  	•
�إياد عالوي نافياً �دعاء�ته، بالقول “نحن ال نوّجه �صالحنا �إىل �صدرنا يا عالوي“. وكان �إياد 

عالوي قد �دَّعى �إن �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية زوّدت �لواليات �ملتحدة ب�صور من�صات �إطالق 

�صو�ريخ بالي�صتية موجودة يف غزة و�صورية ومدينة �لب�رشة جنوب �لعر�ق، وموّجهة �إىل 

86
دول �خلليج و“�إ�رش�ئيل“.

على  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  جي�ص  �عتد�ء  جر�ء  خمتلفة،  بجر�ح  فل�صطينياً   65 �أُ�صيب  	•
87

�مل�صاركني يف مليونية �لعودة وك�رش �حل�صار، �رشقي قطاع غزة.

قال وزير �لدولة �الإمار�تي لل�صوؤون �خلارجية �أنور قرقا�ص، يف لقاء مع �صحفيني يف دبي،  	•
فل�صطينية  دولة  ترى  �أن  تريد  بالده  �إن  م�صيفاً  �إيجابي،  �صيء  “�إ�رش�ئيل“  مع  �حلو�ر  �إن 

“�حلو�ر مع �إ�رش�ئيل  �إن  “�لقد�ص �ل�رشقية“. و��صتدرك قرقا�ص بالقول  م�صتقلة عا�صمتها 

�ل�صالم“  “عملية  يف  �الأمريكية  للم�صاركة  �لدعم  مبدياً  �صيا�صياً“،  معهم  نتفق  �أننا  يعني  ال 

88
�لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية.

�أغلقت �لنيابة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، ملف �لتحقيق يف ��صت�صهاد �إبر�هيم �أبو ثريا، وهو مقعد  	•
قتل بر�صا�ص قو�ت �الحتالل، يف �أثناء م�صاركته بفعاليات م�صري�ت �لعودة قرب حدود قطاع 

غزة يف كانون �الأول/ دي�صمب 2017، دون �تخاذ �أي �إجر�ء�ت ق�صائية �صّد �أي من �جلنود 

�جلي�ص  يف  �جلنائي“  �لتحقيق  “وحدة  ي�صمى  ما  عن  هاآرت�ص  �صحيفة  ونقلت  و�ل�صباط. 

�لفيديو للحادث، مل  “��صتجو�ب �جلنود ومر�جعة �رش�ئط  �الإ�رش�ئيلي، �دعاءها باأنه وبعد 

89
يتم �إيجاد �أي دليل على �أن �أبو ثريا قتل بنري�ن مبا�رشة من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي“.

 Shomron Regional �الإقليمي  Yossi Dagan، رئي�ص جمل�ص �صمرون  قال يو�صي دغان  	•
مدينة  يف  �أقيم  م�صرتك  جماعي  �إفطار  خالل  �ألقاها  كلمة  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف   Council

�خلليل بح�صور �صخ�صيات معروفة من �مل�صتوطنني: “يحمل كل منا �أفكار�ً خمتلفة، ولكني 

�أدرك �أنه �صتخرج من هنا ب�صائر طيبة لليهود وللعرب على حّد �صو�ء. �إذ� بذلنا جهد�ً كبري�ً 
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فاإننا �صنتمكن من خلق م�صار �آخر للتفاهم و�الحرت�م �ملتبادل“. و�أ�صاف قائالً: “بعد مرور 

�صنو�ت طويلة على �تفاقات �أو�صلو، وبعد �ملعاناة �لتي يتعر�ص لها �جلميع، بودنا �خلروج 

�قت�صادي و�إن�صاين ومناطق �صناعية م�صرتكة و��صتثمار�ت  مببادرة تنطوي على تعاون 

�قت�صادية، �لتي من �صاأنها �أن تكون بد�ية جيدة“، م�صدد�ً على �أنه “�صنخلق هنا بديالً مل�صلك 

90
�الإرهاب و�لف�صاد �لذي يعمّ �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل“.

71 عاماً على ذكرى نكبة فل�صطني،  قالت منظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي(، مبنا�صبة مرور  	•
جبو� على �لفر�ر من ديارهم يف 1948 

ُ
�إن عدم �حرت�م “�إ�رش�ئيل“ حلّق �لفل�صطينيني �لذين �أ

91
بالعودة �إليها ُيعّد �نتهاكاً �صارخاً للقانون �لدويل.

وقّع 670 �صخ�صيةً وفرد�ً على مذكرة موجهة �إىل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص،  	•
�ل�صعب  وهيئات  و�أطر  �لوطني،  �لعمل  وقادة  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  و�أع�صاء 

�أهد�فها“.  و�إحباط  ملنعها  يجب  ما  نفعل  مل  �إذ�  قادمة  “�لكارثة  عنو�ن  حتت  �لفل�صطيني، 

وجاءت هذه �ملذكرة بناء على تو�صية لقاء وطني نظمه مركز م�صار�ت، وح�رشته ع�رش�ت 

�ل�صخ�صيات من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. و�صمت قائمة �ملوقعني �صيا�صيني من خمتلف 

وكتّاب  وباحثني  و�قت�صاديني  و�أكادييني  وحما�ص،  فتح  حركتي  من  وقياد�ت  �لف�صائل، 

و�أدباء، وممثلني عن موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين و�ملر�أة و�ل�صباب. وترى �ملذكرة �أّن �الإجماَع 

�لبناء  يكن  م�صيئاً  عن�رش�ً  ي�صّكل  �لقرن“  “�صفقة  �الأمريكية  �خلطة  رف�ص  على  �لوطنيَّ 

عليه، ولكنّه �صوف يتحول �إىل رف�ٍص لفظٍي و�صكلٍي يتبعه �عتماد �أ�صلوب �لتكيّف مع �لوقائع 

�جلديدة �لتي �صوف تت�صكل نتيجة لتطبيق تلك �خلطة، �إذ� مل يرتبط ب�صل�صلة من �الإجر�ء�ت 

و�خلطو�ت �جلاّدة وعميقة �لتاأثري على �لو�صع �لوطني �مل�صتت و�ملمّزق، وعلى �لو�صَعنْي 

�لقيام  �إىل  �ملبادرة  ينبغي  �لتي  �خلطو�ت  من  �صل�صلة  �إىل  �ملذكرة  ودعت  و�لدويل.  �الإقليمي 

بها؛ لتهيئة مناخ خمتلف يف �لرد على �مل�رشوع �الأمريكي – �الإ�رش�ئيلي، وح�صد كل �لطاقات 

92
�لوطنية و�حلليفة من �أجل �إ�صقاطه.

اخلمي�س، 2019/5/16

م�صرّية  طائرة  طورت  حما�ص  حركة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت  	•
)درون( حتمل �صاروخاً ذ� ر�أ�ص قتايل م�صاد للدبابات. ويف �جلولة �لقتالية �الأخرية، حاولت 

تدمري مركبة ع�صكرية �إ�رش�ئيلية بو��صطة هذ� �ل�صاروخ. وجاء يف تقرير ن�رشته يديعوت �أن 

�لطائرة �مل�صرية �مل�صلحة ب�صاروخ كانت تهدف، من بني جملة �أهد�فها، �إىل �رشب منظومة 

93
�لقبة �حلديدية، و�خرت�ق �ملركبات �مل�صفحة.
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قال م�صوؤول �إعالم �الحتاد �الأوروبي يف �الأر��صي �لفل�صطينية، �صادي عثمان، يف بيان له:  	•

“لي�ص هناك �أي حتقيق من قبل �الحتاد �الأوروبي يف �لكتب �ملدر�صية �لفل�صطينية. لكن هناك 
نية الإجر�ء در��صة �أكاديية م�صتقلة تهدف �إىل تقدمي حتليل �صامل ومو�صوعي لتلك �لكتب. 

معايري  ومنها  �لدولية،  للمعايري  وفقاً  �ملدر�صية  �لكتب  مر�جعة  على  �صت�صاعد  �لدر��صة 

 United Nations Educational,[ )منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة )�ليون�صكو

يف  و�لت�صامح  �ل�صالم  حول   ]Scientific and Cultural Organization )UNESCO(

94
�لتعليم“.

في�صبوك  من�صتي  على  مزور�ً  �إ�رش�ئيلياً  ح�صاباً   265 �إغالقه  في�صبوك  موقع  �أعلن  	•

على  للتاأثري  دول  بعدة  من�صقة  بن�صاطات  تقوم  وجمموعات  و�صفحات  و�ن�صتجر�م، 

�إن  �صيا�صاتها �لد�خلية و�النتخابات فيها. وقال في�صبوك، يف بيان على �صفحته �لر�صمية، 

هذه �لن�صاطات �الإلكرتونية، وم�صدرها “�إ�رش�ئيل“، تركزت يف كل من نيجرييا، و�ل�صنغال، 

�أمريكا �لالتينية وجنوب  �إفريقيا، ويف بع�ص دول  وتوغو، و�أجنوال، و�لنيجري، وتون�ص يف 

95
�رشق �آ�صيا، دون �أن يحددها.

اجلمعة، 2019/5/17

جماعي  موقف  باتخاذ  �أوروبا  دول  �ملالكي،  ريا�ص  �لفل�صطيني،  �خلارجية  وزير  طالب  	•

ي�صتعد  متهور  بـ“�صائق  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  مقارناً  �الأمريكية،  �لقرن“  “�صفقة  �إز�ء 

ت�صاتام  معهد  يف  �ألقاها  كلمة  �أثناء  يف  �ملالكي،  و�أعلن  هوة“.  �إىل  جرف  من  �صيارته  لتوجيه 

هاو�ص Chatham House للدر��صات �لدولية يف لندن، �أن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود 

نتنياهو  �الإ�رش�ئيلي بنيامني  �لوزر�ء  عبا�ص ي�صتعد الإجر�ء مفاو�صات مبا�رشة مع رئي�ص 

يف مو�صكو، تلبية لدعوة �لرئي�ص �لرو�صي فالديري بوتني، م�صري�ً �إىل �أن هذه �لقمة �صتوؤتي 

96
ثمارها �إذ� مّت تنظيمها ب�صورة جيدة.

 ،Denk دنك  حزب  عن  �لهولندي،  �لبملان  يف  �لنائب  �رش�ح  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أطلقت  	•

�جلمعة  يوم  �صباح  �إيقافه  بعد  �لرتكية،  �الأ�صول  ذي   ،Tunahan Kuzu كوزو  توناهان 

2019/5/17. ون�رش كوزو عب ح�صابه على موقع تويرت، مقطعاً م�صور�ً له �أمام قبة �ل�صخرة 

يف �مل�صجد �الأق�صى، �أكد خالله �إطالق �رش�حه بعد توقيفه من �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية. وقال 

97
�لنائب �لهولندي: “�أنا حٌر �الآن، ويف يوم من �الأيام �صتتحرر فل�صطني“.
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ك�صف تقرير ملنظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي( معلومات جديدة عن تورط “�إ�رش�ئيل“ ب�صفقات  	•
 بيع �أ�صلحة و�أجهزة جت�ص�ص لدول و�أنظمة ��صتبد�دية يف �لعامل، ت�صتخدم يف �رتكاب جر�ئم

“�صورة  قتل، ويف �ملالحقة و�ال�صطهاد، من بينها �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وحتت عنو�ن 

“�أمن�صتي“،  تقرير  يف  جاء  ما  معظم  ح�رشياً  ن�رشت  �لتي  هاآرت�ص،  �صحيفة  تقول  مرعبة“ 

ر�صمياً  تتحمل  “�إ�رش�ئيل“  �أن  هاآرت�ص  وترى  مرعبة،  �صورة  يعك�ص  �لتقرير  م�صمون  �إن 

�مل�صوؤولية عن �ملتاجرة بال�صالح، حتى و�إن كانت تتّم يف �أحيان كثرية على يد �رشكات خا�صة. 

98
وي�صري �لتقرير �إىل �أن �رشكات �أمنية �إ�رش�ئيلية ت�صدر �ل�صالح و�لعتاد �إىل نحو 130 دولة.

دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  بحركة  �الأملاين  �لبملان  ندد  	•
بقيادة  �ملحافظون  قدمه  �لذي  �لقر�ر،  يف  وجاء  لل�صامية.  معادية  باأنها  وو�صفها  �أ�ص(، 

�مل�صت�صارة �أجنيال مريكل Angela Merkel و�رشكاوؤهم �حلزب �لديوقر�طي �الجتماعي 

 The Greens �خل�رش  حزبا  وكذلك   Social Democratic Party of Germany �الأملاين 

“�أن حجج �حلركة و�الأ�صاليب �لتي   ،Free Democratic Party و�لديوقر�طيون �الأحر�ر 

99
ت�صتخدمها معادية لل�صامية“.

ال�صبت، 2019/5/18

�الأق�صى  �مل�صجد  �ل�صبت،  �جلمعة  ليلة  منت�صف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  �قتحمت  	•
�ملبارك، من جهة باب �ملغاربة، و�أخرجت �ملُ�صلني �ملعتكفني فيه بالقوة. ونقالً عن م�صادر يف 

�الأوقاف �الإ�صالمية، ��صطر �ملعتكفون للتوجه �إىل م�صجد �ملئذنة �حلمر�ء يف حارة �ل�صعدية 

100
بالبلدة �لقدية للمبيت و�لتعبد فيه.

ك�صف تقرير �صادر عن �لبنك �لدويل �أن �لفل�صطينيني �ملغرتبني قامو� بتحويل نحو 2.6 مليار  	•
دوالر �إىل �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية خالل 2018. ورتب �لبنك �لدويل يف �أحدث تقاريره، 

فل�صطني باملرتبة �ل�صاد�صة عربياً بحجم حو�الت �ملغرتبني ل�صنة 2018. و�أ�صار �لبنك �لدويل 

يف تقريره، موجز �لهجرة و�لتطوير رقم 31، �إىل �أن حتويالت �لفل�صطينيني �ملغرتبني �ملقدرة 

101
كن�صبة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل بلغت 10.4% يف نهاية �صنة 2018.

يف �أقيمت  �لتي  فيجن(،  )يورو  �الأوروبية  �الأغنية  م�صابقة  ال�صتغالل  “�إ�رش�ئيل“  �صعت  	•	
تل �أبيب، من �أجل حتقيق غايات دعائية، لكنها فوجئت برفع �أعالم فل�صطني خاللها بالبث 

�الأغنية،  بعد  �لنقاط  عن  �لك�صف  عملية  وخالل  �إرباك.  بحالة  ت�صبب  مما  و�ملبا�رش  �حلي 

Hatari من �آي�صلند� بالتلويح باأعالم فل�صطينية، قبل �أن ي�صارع  بادر �أع�صاء فرقة هتاري 
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�مل�صابقة،  يف  بقوة  �ملناف�صة  �لفرق  من  كانت  �لتي  �لفرقة،  ون�رشت  مل�صادرتها.  �حلر��ص 

102
�صورة �أع�صائها مع �لعلم �لفل�صطيني يف ح�صابها على �ن�صتجر�م.

�الأدب،  مبجال  �أوروبا  يف  �مر�أة  �أف�صل  بجائزة  زهرة،  �أبو  �أماين  �لفل�صطينية  �ل�صابة  فازت  	•
�الحتاد  م�صتوى  على  �الأملانية    Edition F �أف  �أدي�صن  موؤ�ص�صه  نظمتها  م�صابقة  خالل 

�الأوروبي. و�صارك يف �مل�صابقة، �أكرث من �ألف �صيدة يف �صتى �ملجاالت مثل �لطب، و�لهند�صة، 

103
و�لفن، و�الأدب، وغريها من جماالت متعددة، و�أ�صفرت عن فوز 25 �صيدة.

على �صابقاً  ��صتولت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �الإدري�صي،  �ملقرئ  زيد  �أبو  �ملغربي،  �ملفكر  قال  	•	
و�أو�صح  معرفياً“.  �لقد�ص  “ل�رشقة  �لعثماين  �الأر�صيف  من  مقد�صية  وثيقة  ماليني  ثالثة 

�أهاليها  �إىل �لع�رش �لعثماين، و�أن  �أحدث �ملباين �ملقد�صية تعود  �أن  �الإدري�صي، خالل ندوة، 

كانو� يف�صلون �لبقاء باملدينة �لقدية حباً يف �لتقرب من �مل�صجد �الأق�صى. ولفت �الإدري�صي 

 �لنظر �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ ��صتولت على حارة �ملغاربة بالقد�ص، وهدمت 135 عقار�ً بها، وطردت

104
635 مغربياً.

االأحد، 2019/5/19

“�صفقة  تاأجيل  قررت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  مطلعة  م�صادر  من  �لقد�ص  �صحيفة  علمت  	•
�لقرن“ حتى �إ�صعار �آخر، و�أن �لرتكيز �صيكون حالياً على �جلانب �القت�صادي، وهو ما �أكده 

لل�صحيفة م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن. وباملقابل، 

 Cable News Network �أن  �أن  �صي  ل�صبكة  �الأمريكية  �الإد�رة  يف  رفيع  م�صوؤول  قال 

)CNN( �أن �لبيت �الأبي�ص �صيُعلن عن �لق�صم �الأول من “�صفقة �لقرن“، و�لتي �صتت�صمن 

�ال�صتثمار�ت  جلذب  �قت�صادية  عمل“  “ور�صة  �الأمريكيون  �مل�صوؤولون  عليه  ُيطلق  ما 

يف �ملنامة،  �لبحرينية،  �لعا�صمة  يف  �جلل�صة  و�صتقام  و�ملنطقة،  وغزة  �لغربية  �ل�صفة   �إىل 

25 و2019/6/26، و�صتجمع عدد�ً من وزر�ء �ملالية مبجموعة من �القت�صاديني �لبارزين يف 

�أربعة عنا�رش وهي: �لبنية �لتحتية،  �إن �خلطة �صتت�صمن  �ملنطقة. وقال �مل�صدر �الأمريكي 

و�ل�صناعة، و�لتمكني و�ال�صتثمار يف �ل�صعوب، باالإ�صافة �إىل �الإ�صالحات �حلكومية، وذلك 

105
من �أجل �إيجاد بيئة جاذبة لال�صتثمار يف �ملنطقة.

�أّن  �أن،  �أن  �صي  ل�صبكة  ردينة،  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �ملتحدث  قال  	•
“ور�صة �لعمل“ �لتي �أعلنت عنها �لواليات �ملتحدة و�لتي �صتقام بالبحرين، “عقيمة“. ور�أى 
�أبو ردينة �أن “�أي خطة �قت�صادية بال �آفاق �صيا�صية لن تف�صي �إىل �صيء“. وعند �صوؤ�له عما 
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�إذ� كان �صيح�رش �لفل�صطينيون “ور�صة �لعمل“، قال �أبو ردينة �إن هذ� �لقر�ر يعود للرئي�ص 

106
حممود عبا�ص.

حلركة  �ملعادي  �الأملاين  �لبملان  قر�ر  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  د�نت  	•
�للجنة  وقالت  وعن�رشية.  لل�صامية  معادية  باأنها  �حلركة  بو�صف  �أ�ص(،  دي  )بي  �ملقاطعة 

و�ملوؤ�ص�صات  و�الأحز�ب  �الأطر  مع  �لعالقة  يف  �لنظر  �صتعيد  �إنها  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 

�ل�صعب  حقوق  معاد�ة  يف  و�لتورط  �الحتالل  مع  �لتورط  بهذ�  �أملانيا  ��صتمرت  �إن  �الأملانية 

.
107

�لفل�صطيني

�صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، على م�رشوع قانون يلغي حتديد عدد وزر�ء �حلكومة، يف  	•
حماولة من وزر�ء حزب �لليكود يف �حلكومة، الإر�صاء �ل�رشكاء �ملحتملني يف �الئتالف �ملقبل، 

108
مبنح حقائب وز�رية الأكب عدد ممكن.

رئي�ص  �أن  مقربني،  مع  له  لقاء  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �لوزر�ء  رئي�ص  ك�صف  	•
يف  جمدد�ً  �لدفاع  حقيبة  بتويل  يطالب  �لذي  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب 

�أمام ت�صكيل �حلكومة، بعدما و�صع �رشوطاً �صعبة،  �حلكومة �ملقبلة، هو �لعقبة �لرئي�صية 

�لتعامل  يف  مطلقة  �صالحيات  على  �حل�صول  مثل:  عنها،  للتنازل  م�صتعد  غري  �أنه  و�أعلن 

غزة،  قطاع  يف  حما�ص  حكم  بت�صفية  للجي�ص  �أمر  �إعطاء  ذلك  يف  مبا  حما�ص،  حركة  مع 

مع  يتعار�ص  ما  وهو  تعديالت،  �أي  دون  من  للجي�ص  �ليهود  �ل�صبان  جتنيد  قانون  و�صّن 

)يهدوت هتور�ة( �لتور�ة  يهود  �ل�رشقيني وحزب  لليهود  �صا�ص  �لدينية:  �الأحز�ب   �رشوط 

109
)United Torah Judaism )Yahadut Hatorah لليهود �لغربيني.

جدد وزير �لدفاع �ل�صابق �أفيجدور ليبمان �حتجاجه على �صيا�صة �حلكومة �إز�ء غزة، لكنه  	•
�إىل �ئتالف برئا�صة رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو  �أنه لن ي�صرتط دخوله  �إىل  �أنه يلمّح  بد� 

باإطالق حرب �أخرى �صّد �لقطاع �لذي حتكمه حركة حما�ص. ويف من�صور مطول ن�رشه على 

في�صبوك، قال ليبمان �إن هناك حاجة �إىل “�تفاق �أق�صى“ بني رئي�ص �لوزر�ء ووزير �لدفاع 

110
حول م�صائل متعلقة باأمن “�إ�رش�ئيل“، مبا يف ذلك �ال�صرت�تيجية يف غزة.

فل�صطيني  �ألف   35 مغادرة  �صهدت   2018 �صنة  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ن�رشته  تقرير  �أظهر  	•
قطاع غزة، عب معب رفح، من دون رجعة، يف �أكب هجرة طوعية من نوعها من غزة خالل 

�ل�صباب  من  هم  �ملغادرين  معظم  �أن  حول  �صابقة  تقارير  �لتقرير  و�أكد  �ملا�صية.  �ل�صنو�ت 

�حلا�صلني على �صهاد�ت جامعية، وينحدرون من عائالت دخلها �ل�صنوي مرتفع، مبن فيهم 

111
150 طبيباً من م�صت�صفيات غزة.
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االإثنني، 2019/5/20

يعتزم  �لذي  �حل�صانة،  قانون  يعار�ص  “�إ�رش�ئيل“  يف  �جلمهور  �أغلبية  �أن  ��صتطالع  �أظهر  	•
خطرية.  ف�صاد  ب�صبهات  حماكمته  منع  بهدف  �صنّه  نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة،  رئي�ص 

وح�صب �ال�صتطالع، �لذي ن�رشه موقع و�ال �الإلكرتوين، فاإن 56% يعار�صون منح ح�صانة 

واليتهم.  �نتهاء  حني  �إىل  حماكمتهم  متنع  كني�صت  و�أع�صاء  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  لرئي�ص 

وقال 51% �إنهم يعار�صون ��صتمر�ر والية نتنياهو يف رئا�صة �حلكومة يف حال تقدمي الئحة 

112
�تهام �صّده.

عنها  �أعلنت  �لتي  �لعمل  ور�صة  بخ�صو�ص  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  	•
�حللول  عب  �إال  يكون  لن  فل�صطني  يف  لل�رش�ع  حّل  �أي  “�إن  �ال�صتثمار،  حول  و��صنطن 

�ل�صيا�صية �ملتعلقة باإنهاء �الحتالل، و�إحقاق حقوق �صعبنا، �ملتمثلة يف �إقامة دولته �مل�صتقلة، 

ذ�ت �ل�صيادة و�لقابلة للحياة على حدود عام 67 وعا�صمتها �لقد�ص، وحّق �لعودة لالجئني، 

��صتناد�ً �إىل قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية و�لقانون �لدويل“. و�أ�صاف ��صتية، خالل جل�صة جمل�ص 

�لفل�صطيني  الأن  �ل�صيا�صي،  للحّل  نتيجة  هو  �القت�صادي  �ل�صاأن  �أن  �الأ�صبوعية،  �لوزر�ء 

وقيادته ال يبحث عن حت�صني �رشوط حياة حتت �الحتالل، مو�صحاً �أن جمل�ص �لوزر�ء مل 

ي�صت�رش حول هذه �لور�صة ال من ناحية �ملدخالت، وال �ملخرجات، وال �لتوقيت، وال حتى يف 

113
�ل�صكل و�ملحتوى.

�إطالق  لوقف  التفاق  �لتو�صل  ب�صاأن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  مز�عم  حما�ص  حركة  نفت  	•
�لنار مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ملدة �صتة �أ�صهر. وقال �لناطق با�صم حما�ص فوزي برهوم، 

يف تغريدة على تويرت: “ال �صحة ملا تناقلته و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية حول �لتو�صل التفاق 

تهدئة ملدة �صتة �أ�صهر“. و�أ�صاف: “نوؤكد �أن وقف �إطالق �لنار بني �ملقاومة و�الحتالل كان 

114
مقابل �لتز�مه بتنفيذ كافة �لتفاهمات“.

طالبت حركة حما�ص �لدول �لعربية بعدم تلبية دعو�ت �مل�صاركة، فيما �صمي “ور�صة عمل  	•
للوقوف  ودعتها  �ملنامة،  �لبحرينية  �لعا�صمة  يف   2019 يونيو  حزير�ن/  يف  �قت�صادية“ 

�الأمريكية  �خلطة  ملو�جهة  ودعمه  و�الأدو�ت،  �لو�صائل  بكل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل 

متثل  �أن�صطة  �أو  خطو�ت  �أي  ور�ء  من  �خلبيثة“  “�الأهد�ف  من  حما�ص  وحّذرت  و�إف�صالها. 

و�عتماد  وتطبيقها،  �لقرن“  “�صفقة  تبني  يف  �لعملي  �لعربي  و�النخر�ط  للتطبيع  بو�بة 

�لق�صية  الإنهاء  �القت�صادي“  “�ل�صالم  ي�صمى  ملا  تر�مب(   - )نتنياهو  �الإ�رش�ئيلية  �لروؤية 

115
�لفل�صطينية.
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�إحدى  مبحاذ�ة  تر�بية  �صو�تر  بو�صع  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  �لتابعة  �جلر�فات  �رشعت  	•
كورنيت  ل�صو�ريخ  �لتعر�ص  خ�صية  وذلك  غزة،  غالف  يف  و�لكيبوت�صات  �مل�صتعمر�ت 

�مل�صادة للدروع و�لدبابات، عقب ��صتهد�ف ف�صائل �ملقاومة �آلية ع�صكرية ب�صاروخ موّجه 

116
خالل �لت�صعيد �الأخري.

الثالثاء، 2019/5/21

�أ�صيب بها يف م�صري�ت  �أحدهما من قطاع غزة متاأثر�ً بجروح  ��صت�صهد فل�صطينيان �ثنان،  	•
117

�لعودة، و�آخر من �ل�صفة �ملحتلة دع�صه م�صتوطن قرب قلقيلية.

�أن  له،  بيان  يف  خليفة،  �آل  حممد  بن  �أحمد  بن  خالد  �ل�صيخ  �لبحريني  �خلارجية  وزير  �أكد  	•
��صت�صافة بالده للموؤمتر �القت�صادي �لذي �أعلن عنه �لبيت �الأبي�ص حول خطة “�ل�صالم“ بني 

“�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني، يف حزير�ن/ يونيو 2019، يندرج �صمن نهج بالده “�ملتو��صل 
و�لد�عم للجهود �لر�مية لتمكني �ل�صعب �لفل�صطيني من �لنهو�ص بقدر�ته، وتعزيز مو�رده 

لتحقيق تطلعاته �مل�رشوعة“، م�صدد�ً على �أنه “لي�ص هناك �أي هدف �آخر من ��صت�صافة هذه 

118
�لور�صة“.

غزة  قطاع  �صو�طئ  قبالة  �ل�صيد  على  �ملفرو�صة  �لقيود  خففت  �أنها  “�إ�رش�ئيل“  �أعلنت  	•
“�إ�رش�ئيل“  �إن  �ملعابر،  على  �مل�رشفة  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  وحدة  وقالت  �ملحا�رش، 

لل�صيادين  �صمحت  �لتي  �مل�صافة  وهي  بحرياً،  ميالً   15 حتى  �ل�صيد  م�صاحة  و�ّصعت 

�خلطوة  هذه  �إن  قالت:  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  لكن  �صابق.  وقت  يف  �إليها  بالو�صول 

�ل�صهر �حلايل، يف  �لتي مّت حتقيقها بد�ية  �ل�صغرية و�لهادئة“  “�لتفاهمات  ت�صكل جزء�ً من 

119
حني ت�صتمر �ملفاو�صات لتحقيق “تفاهمات �أكب“.

قدم ع�صو �لكني�صت ميكي زوهر Miki Zohar، من كتلة �لليكود، �قرت�حاً لتعديل “قانون  	•
�لكني�صت.  جلنة  م�صادقة  بعد  فقط  �لكني�صت  ع�صو  مع  �لتحقيق  يتاح  بحيث  �حل�صانة“، 

وعقبت ع�صو �لكني�صت �صيلي يحيموفيت�ص على تقدمي �قرت�ح �لتعديل بالقول �إن ذلك ي�صكل 

تاأكيد�ً و��صحاً على �أن �لهدف �الأ�صمى للمفاو�صات �الئتالفية هو جناة رئي�ص حكومة فا�صد 

من طائلة �لقانون من خالل هدم �لديوقر�طية �الإ�رش�ئيلية. وعلم �أن وزير �لدفاع �الأ�صبق 

�لذي  �لقانون،  تعديل  �قرت�ح  هاجم   ،Moshe Ya’alon يعلون  مو�صيه  �لكني�صت  وع�صو 

طائلة  من  بجلده  �لنجاة  من  نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة،  رئي�ص  لتمكني  يهدف  باأنه  و�صفه 

120
�لقانون.
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قالت جمعيات حلقوق �الإن�صان: “چي�صاه Gisha – م�صلك“ وعد�لة ومركز �مليز�ن حلقوق  	•
با�صم �صياد  �صفينة  �حتجاز  �أن  �لعليا،  �الإ�رش�ئيلية  للمحكمة  �لتما�صها  – غزة، يف  �الإن�صان 

لدى  �ملوجودة  غزة  من  �ل�صيد  قو�رب  باقي  �حتجاز  كما  قانوين،  غري  غزة،  من  �أ�صماك 

“�إ�رش�ئيل“، و�أنه مّت ب�صكل خمالف لكافة �لقو�نني وبغري �صالحية قانونية. و�أعلنت �لنيابة 
�لقريبة  �الأ�صهر  خالل  “�لعمل  تنوي  �أنها  �لعليا،  للمحكمة  قدمته  �لذي  �لرّد  يف  �الإ�رش�ئيلية 

على �إعادة �ل�صفينة لقطاع غزة، وكذلك بقية قو�رب �ل�صيد من قطاع غزة �لتي مّت �حتجازها 

وفقاً  وذلك  قارباً(،   65 )قر�بة  مل�صادرتها  حاجة  هنالك  يكن  ومل  �لبحرية،  �صالح  قبل  من 

121
العتبار�ت �أمنية و�صيا�صية ولتقدير�ت �الأو�صاع �الأمنية“.

وّقع مئتا م�صوؤول �أمني �إ�رش�ئيلي �صابق على عري�صة موجهة �إىل رئي�ص �حلكومة، بنيامني  	•
نتنياهو، طالبوه فيها بااللتز�م باإجر�ء ��صتفتاء �صعبي قبل �أن يتخذ قر�ر�ً بفر�ص �لقانون 

�لتلفزيونية   12 �لقناة  ذكرت  ح�صبما  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  مناطق  على  �الإ�رش�ئيلي 

لـ“�إ�رش�ئيل“  �ل�صفة  يف  مناطق  �صّم  �أن  من  �لعري�صة  على  �ملوقعون  وحّذر  �الإ�رش�ئيلية. 

فر�غاً  و�صين�صئ  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �الأمني  للتن�صيق  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وقف  �إىل  �صيوؤدي 

�أمنياً ت�صتغله حركة حما�ص وف�صائل فل�صطينية م�صلحة �أخرى. و�أكدت �لعري�صة �أن �صّم 

�ل�صفة يعني �لق�صاء على �حتمال �لت�صوية �ل�صيا�صية. وختمو� عري�صتهم باأن “هذه خطوة 

122
غري م�صبوقة من حيث تبعاتها �لهد�مة على �أمن �إ�رش�ئيل“.

من  كهدية  م�صفحة  �آليات  �أ�صهر،  ت�صعة  نحو  قبل  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ت�صلمت  	•
بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  م�صادقة  عقب  وذلك  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 

�جلي�ص  �أركان  ورئي�ص  ليبمان،  �أفيجدور  �ل�صابق،  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  ووزير  نتنياهو، 

�الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، غادي �آيزنكوت، بعد �صنو�ت من �ملماطلة. وبح�صب �لتقارير �لو�ردة، 

�الأمريكية،  �الإد�رة  لرغبة  تلبية  �أ�صهر،  ت�صعة  نحو  قبل  و�فقت  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  فاإن 

123
على �ل�صماح الأجهزة �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، باإدخال ع�رش �آليات م�صفحة.

رحبت دولة �الإمار�ت باالإعالن عن ور�صة �لعمل �القت�صادية “�ل�صالم من �أجل �الزدهار“  	•
�لور�صة  دعم  موؤكدة  �ملتحدة،  �لواليات  مع  بال�رش�كة  �لبحرين  مملكة  �صت�صت�صيفها  �لتي 

�الإمار�ت  �إن  �لدويل، يف بيان لها:  و�مل�صاركة بوفد فيها. وقالت وز�رة �خلارجية و�لتعاون 

تقف مع كافة �جلهود �لدولية �لر�مية �إىل �زدهار �ملنطقة، وتعزيز فر�ص �لنمو �القت�صادي، 

�أبناء  خ�صو�صاً  �ملنطقة  �أبناء  من  �لكثري  يعي�صها  �لتي  �ل�صعبة  �لظروف  من  و�لتخفيف 

�ل�صعب �لفل�صطيني �ل�صقيق. وقالت �لوز�رة �إن �الإمار�ت، و�إذ ترحب بور�صة “�ل�صالم من 
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عا�صمتها  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  قيام  ب�صاأن  �ل�صيا�صي  موقفها  لتوؤكد  �الزدهار“،  �أجل 

124
“�لقد�ص �ل�رشقية“.

االأربعاء، 2019/5/22

وكالة  مهام  نقل  �إىل  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  دعا  	•
�الأونرو� �إىل حكومات �لبلد�ن �مل�صيفة لالجئني �لفل�صطينيني. وقال غرينبالت، يف �إحاطة له يف 

جمل�ص �الأمن �لدويل: “متّ ��صتخد�م �لالجئني �لفل�صطينيني كاأدو�ت �صيا�صية. �الأونرو� تعي�ص 

يف �لرمق �الأخري“. وحول �لور�صة �القت�صادية يف �لبحرين، قال غرينبالت: “�لفل�صطينيون 

125
�صيخ�رشون �إذ� �متنعو� عن �مل�صاركة يف �لور�صة �القت�صادية بالبحرين �ل�صهر �ملقبل“.

عبّت حركة فتح عن معار�صتها لـ“ور�صة �لبحرين“، وحّذرت من “�أهد�فها �خلبيئة“. وقال  	•
�لفل�صطينيني  “جلب  �لور�صة هو  �لهدف من ور�ء  �إن  �لقو��صمي،  �أ�صامة  �لناطق با�صم فتح 

للبدء بتنفيذ �صفقة �لعار من �لبو�بة �القت�صادية حتت حجة نقل �ل�صعب �لفل�صطيني �إىل و�قع 

�أف�صل“. و�صدد �لقو��صمي على �أن �أي فل�صطيني ي�صارك يف هذ� �ملوؤمتر هو “خائن وعميل 

لو� �أحد�ً  وجبان“، ودعا جميع �لعرب �إىل عدم �مل�صاركة، موؤكد�ً �أي�صاً �أن �لفل�صطينيني مل يخوِّ

126
للحديث با�صمهم.

�ل�صعودية  �لتويجري ح�صور  �ل�صعودي حممد بن مزيد  �أعلن وزير �القت�صاد و�لتخطيط  	•
للموؤمتر. وقال موقع �لوكالة �ل�صعودية )و��ص( �إن م�صاركة �لوزير ُتعّد “��صتمر�ر�ً ملو�قف 

�ململكة �لثابتة و�لد�عمة لل�صعب �لفل�صطيني �ل�صقيق، وملا يحقق له �ال�صتقر�ر و�لنمو و�لعي�ص 

و�ال�صتقر�ر  باالأمن  عام  ب�صكل  �ملنطقة  على  يعود  ومبا  وطموحاته،  �آماله  ويحقق  �لكرمي، 

127
و�لرخاء“.

�إ�رش�ئيلية  �ل�صابق، من حماوالت  �ملو�صاد  Danny Yatom، رئي�ص جهاز  حذّر د�ين ياتوم  	•
ل�صّم �ل�صفة �لغربية �أو �مل�صتعمر�ت يف تلك �ملنطقة. و�صدد على �أن �أي �صّم لتلك �مل�صتعمر�ت 

�أن  يكن  �لفر�غ،  من  حالة  �إىل  �ملنطقة  و�صيحّول  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �نهيار  �إىل  �صيوؤدي 

128
تت�صبب بحالة من �ل�رش�ع �الأمني.

حذّر رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي مهاتري حممد من مغبة �ت�صاع د�ئرة �لعنف و�ل�رش�ع يف �ل�رشق  	•
�الأو�صط ب�صبب عدم حّل �لق�صية �لفل�صطينية ومتكني �لفل�صطينيني من نيل حقوقهم. وقال 

حممد، يف كلمته يف حفل �إفطار للجالية �لفل�صطينية: “�إذ� كانت هناك فر�صة للتو�صل �إىل �صالم 

�لفل�صطينية  �لق�صية  حّل  �أن  حممد  و�أ�صاف  �لفل�صطينية“.  �لق�صية  حّل  من  بّد  فال  عاملي، 
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يقت�صي �إيجاد حّل لق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، ومتكينهم من �لعودة �إىل �أر��صيهم �لتي 

��صتوىل عليها �الإ�رش�ئيليون بطرق غري قانونية، وو�صع حّد جلر�ئم �الإبادة �لتي يار�صها 

�لقوى  �صيا�صات  حممد  وهاجم  �لفل�صطينية.  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �الحتالل 

�لرغم  على  رعايتها  يف  م�صتمرة  و�إنها  بوقاحة،  “�إ�رش�ئيل“  �صنعت  �إنها  قال  �لتي  �لدولية 

حلقوق  وخرقها  �الإن�صانية،  بحّق  جر�ئم  و�رتكابها  �لدولية،  �لقو�نني  جميع  خمالفتها  من 

129
�الإن�صان.

بيان  يف  وحذرو�،  �لقانون“،  �صلطة  �أجل  من  “�ئتالفاً  �لقانون  يف  خبري  مئة  من  �أكرث  �صّكل  	•
وتوقع  �لق�صائي،  �جلهاز  تدمر  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�رشيعات  من  عنهم،  �صدر 

بر�مج  �أن  على  �إجماع  �خلب�ء  ي�صود  �أنه  �لبيان  يف  وجاء  �لديوقر�طي.  باالإطار  �أ�رش�ر�ً 

�لت�رشيع �خلا�صة باحلكومة �صوف ت�صبب �رشر�ً ال يكن �إ�صالحه لالإطار �لديوقر�طي يف 

130
“�إ�رش�ئيل“.

اخلمي�س، 2019/5/23

ن�رشت جهات �أمنية م�صمون تقرير �رشي، �أعدته قيادة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وقّدمته موؤخر�ً  	•
�إىل �حلكومة، �أعربت فيه عن تقديرها �أن “�ل�صلطة �لفل�صطينية لن ترت�جع عن رف�صها �خلطة 

رف�صها  عن  ترت�جع  ولن  �لعربي،  �الإ�رش�ئيلي  لل�رش�ع  �ل�صيا�صية  للت�صوية  �الأمريكية 

�جلي�ص  تقرير  تقدير�ت  وبح�صب  �ل�صلطة“.  لدعم  �القت�صادية  �ملنامة  ور�صة  يف  �مل�صاركة 

 Amos هرئيل  عامو�ص  هاآرت�ص،  ل�صحيفة  �لع�صكري  �ملحلل  �أوردها  �لتي  �الإ�رش�ئيلي، 

Harel، فاإن “جميع قادة �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية يتفقون على �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�صتبد�أ باالنهيار �القت�صادي بعد �صهرين �أو 3 �أ�صهر“. وقال �لتقرير �إن �نهيار �ل�صلطة ياأتي 

ب�صبب �إلغاء �مل�صاعد�ت �الأمريكية من جهة، وب�صبب رف�ص �ل�صلطة ت�صلّم �أمو�ل �ل�رش�ئب 

131
�لفل�صطينية )�لتي جتبيها “�إ�رش�ئيل“(، ناق�صة.

تو�فقت �أحز�ب �إ�رش�ئيلية، بزعامة حزب �لليكود، على ت�صكيل حكومة �ئتالفية بـ 60 مقعد�ً  	•
�أفيجدور ليبمان.  “�إ�رش�ئيل بيتنا“ �لذي يتزعمه  �أحز�ب �ليمني بدون م�صاركة حزب  من 

وبح�صب بيان حلزب �لليكود، فاإن نتنياهو عقد �جتماعاً مع روؤ�صاء �أحز�ب �صا�ص، ويهدوت 

وقرر  مقعد�ً.   60 بـ  حكومة  ت�صكيل  على  وتو�فقو�  �ليمينية،  �الأحز�ب  و�حتاد  هتور�ة، 

�الإ�رش�ئيليني،  �ملو�طنني  ل�صالح  تاأخري  دون  يينية  حكومة  ت�صكيل  باالإجماع  �ملجتمعون 

د�عني ليبمان �إىل �لوفاء بوعوده �النتخابية و�الن�صمام للحكومة �ليمينية وعدم مد يده �إىل 

حكومة ي�صارية. وقال حزب ليبمان رد�ً على ذلك �إن هذه حكومة حريدمي ولي�صت حكومة 
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يينية، و��صفاً �إياها باحلكومة �ملت�صددة، م�صيفاً: “بدالً من �حلفاظ على دولة يهودية، يتم 

132
حتويل �إ�رش�ئيل �إىل دولة دينية“.

ممن  �ل�صورية  �ل�صجون  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  من  �لتعذيب  �صحايا  ح�صيلة  �رتفعت  	•
يف  �لنز�ع  بد�ية  منذ  �صحايا   605 �إىل  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  وثقتهم 

بينهم  �ل�صورية  �ل�صجون  يف  فل�صطينياً  الجئاً   1,757 �عتقال  �ملجموعة  وثقت  كما  �صورية. 

�أطفال، ون�صاء، وكبار يف �ل�صن، و�أ�صقاء، و�آباء، و�أبناء، وعائالت باأكملها، ور�ّصع يف �أح�صان 

�أمهاتهم. وتوؤكد �صهاد�ت ملفرج عنهم من �ل�صجون �ل�صورية تعر�ص �لالجئني �لفل�صطينيني 

بالكهرباء  �لتعذيب و�الإذالل، من �رشب و�صعق  �أ�صكال  لكافة  �ل�صورية  �الأمنية  �الأفرع  يف 

133
و�غت�صاب.

�أكد �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو� بيري كرينبول �أن نزع �ل�رشعية عن �الأونرو� من �أي جهة  	•
كانت لن ينجح، م�صدد�ً على مو��صلة عملها تطبيقاً لتفوي�صها �ملمنوح من �جلمعية �لعامة 

لالأمم �ملتحدة. ورف�ص كرينبول، خالل موؤمتر �صحفي عقده مبقر وكالة �الأونرو� يف غزة، 

هو  �ل�صيا�صي  �جلانب  �أن  معتب�ً  �لالجئني،  ق�صية  �إد�مة  يف  �ل�صبب  باأنها  �الأونرو�  �تهام 

134
�ل�صبب يف وجود �الأونرو� و��صتمر�ر ق�صية �لالجئني، وبالتايل مو��صلة خدماتها.

اجلمعة، 2019/5/24

�صديقة  دولة  �إ�رش�ئيل  تكون  �أن  “يجب  علوي:  بن  يو�صف  �لعماين  �خلارجية  وزير  قال  	•
�خلطة  تعالج  مل  و�إذ�  مغت�صبة.  دولة  ولي�صت  �رشيكة  دولة  تكون  و�أن  للفل�صطينيني، 

�أجرته  حو�ر  يف  علوي،  بن  و�أ�صاف  ناق�صة“.  خطة  �صتكون  �الأمور  هذه  كل  �الأمريكية 

تكون  �أن  قبول  يكن  “ال  قائالً:  �الأو�صط،  �ل�رشق  �صحيفة  ون�رشته  “�ملجلة“،  جملة  معه 

�أمو�ل،  م�صاألة  لي�صت  �مل�صاألة  مقبوالً.  يكون  لن  هذ�  خيام.  وللفل�صطينيني  دولة  الإ�رش�ئيل 

10 ماليني يف �لد�خل ويف �ل�صتات“. وعن �خلطة �الأمريكية  لكنها م�صاألة �صعب يقدر بنحو 

�جلديدة لـ“�ل�صالم“، قال بن علوي: “�إ�رش�ئيل وفل�صطني تقعان يف منطقة جغر�فية و�حدة، 

135
وبالتايل ال بّد �أن تكون بينهما �رش�كات مفيدة للطرفني“.

“متتلك  �ملقاومة  �إن  �لفل�صطينية،  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  �لنخالة،  زياد  قال  	•
“بذل كل  �إىل �رشورة  �إ�صقاط �صفقة �لقرن“. ودعا �لنخالة  �أور�ق �لقوة ما يكنها من  من 

�جلهود من �أجل �إعادة �لوحدة �لوطنية �إىل �ل�صف �لفل�صطيني، يف �إطار �لثو�بت �لوطنية، ويف 

136
مقدمتها حترير فل�صطني �لتاريخية“.
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�لفتاح  عبد  �مل�رشي،  �لرئي�ص  �أن  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  ذكر  	•
يوم  منذ  �ملندلعة  �حلر�ئق  موجة  �إخماد  يف  للم�صاعدة  �إطفاء  مروحيتَي  �أر�صل  �ل�صي�صي، 

بفعل   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �أنحاء  خمتلف  يف   2019/5/23 �خلمي�ص 

درجات �حلر�رة �صديدة �الرتفاع. كما ذكر نتنياهو �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �أر�صلت �صيارَتي 

137
�إطفاء للم�صاعدة يف �إخماد �حلر�ئق.

ال�صبت، 2019/5/25

الحظ �لعديد من �ل�صائقني �لفل�صطينيني �لذين يتعر�صون ملخالفات �صري حتررها �ل�رشطة  	•
�أن  مكثف،  وب�صكل  �اللتفافية،  و�ل�صو�رع  �لغربية  �ل�صفة  طرقات  يف  بحقهم  �الإ�رش�ئيلية 

“�ل�رشطة عبارة  �ملخالفات  هذه  �صفحة  ر�أ�ص  على  ت�صيف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة   قيادة 

138
�الإ�رش�ئيلية - �لوحدة: حمافظة يهود� و�ل�صامرة/ حمافظة �أور�صليم �لقد�ص“.

�رشّح رئي�ص �لوزر�ء �لت�صيكي �أندريه بابي�ص Andrej Babis، �أن بالده لن تنقل �صفارتها  	•
برملانية  �أور�ق  موقع  معه  �أجر�ه  �صحفي،  لقاء  خالل  �ملحتلة،  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من 

تلتزم  “حكومتنا  بابي�ص:  وقال  بر�غ.  �لت�صيكية  �لعا�صمة  يف   ،Parliamentary papers

يريد  �أوروبا  يف  �أحد  وال  �ل�صلة،  ذ�ت  �ملتحدة  �الأمم  وبقر�ر�ت  �الأوروبي،  �الحتاد  مبوقف 

139
حالياً نقل �صفارته، وجمهورية �لت�صيك لن تكون �لبادئة“.

االأحد، 2019/5/26

�ملكلف  �حلكومة  رئي�ص  قدمه  �قرت�ح  على  هتور�ة  يهدوت  حلزب  �لدينية  �ملرجعية  و�فقت  	•
بنيامني نتنياهو، على �أمل �أن يقود �إىل �نفر�جة يف �أزمة ت�صكيل �حلكومة، فيما رف�صه رئي�ص 

حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“، �أفيجدور ليبمان، لتتعرث جمدد�ً جهود نتنياهو بت�صكيل حكومته 

140
�خلام�صة.

�صمل“  مّل  “منع  قانون  �رشيان  متديد  �الأخرية  جل�صتها  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قررت  	•
�أمر  2020. وقد قررت طرح  “�إ�رش�ئيل“ حتى نهاية متوز/ يوليو  �لفل�صطينية يف  �لعائالت 

141
�لتمديد مل�صادقة �لكني�صت يف �أقرب فر�صة.

�لقبلي،  بامل�صجد  �ملعتكفني  �لفل�صطينيني  ع�رش�ت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �رشطة  حا�رشت  	•
وذلك بالتز�من مع �قتحام جمموعات من �مل�صتوطنني ل�صاحات �مل�صجد �الأق�صى. وذكرت 

د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية �أن �رشطة �الحتالل فتحت باب �ملغاربة، و�صمحت للم�صتوطنني 
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�الأو�خر من �صهر رم�صان. و�صادت  �لع�رش  بدء  �الأق�صى، مع  باقتحام  �الأجانب  و�ل�صياح 

142
حالة من �لتوتر يف �صاحات �مل�صجد �الأق�صى.

ع�صيون،  توقيف  مركز  يف  �لقابعني  �الأ�رشى  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت  	•

جنوب بيت حلم، يعانون ظروفاً �صعبة وقا�صية، ب�صبب �صوء �ملعاملة و�الحتياجات �ملقدمة 

لهم من قبل �إد�رة �ملعتقل، خ�صو�صاً يف �صهر رم�صان. ولفتت حمامية �لهيئة، �لتي ز�رت 

�أ�رشى �ملعتقل، �أن �الأ�رشى ي�صومون �أياماً متتالية، وال يتناولون �صوى بع�ص �ملاء ب�صبب 

للرف�ص  �ملعتقلني  يدفع  ما  و�لنوعية،  �لكم  حيث  من  كاإفطار  لهم  تقدم  �لتي  �الأطعمة  �صوء 

143
و�الحتجاج باإرجاعها وعدم تناولها.

على  �الأخري  �لعدو�ن  خ�صائر  �إجمايل  �أن  غزة  يف  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  �أعلنت  	•

�لقطاع بلغ نحو 9.5 ماليني دوالر �أمريكي. و�أو�صح ناجي �رشحان، وكيل �لوز�رة، خالل 

لقاء نّظمه �ملكتب �الإعالمي �حلكومي بغزة، �أن “�خل�صائر �صاملة خمتلف �لقطاعات، �لزر�عي 

144
و�القت�صادي و�ل�صحة و�لتعليم و�لبنى �لتحتية“.

�إليها  يوؤدي  قد  م�صاألة  “�أهم  �أن  �إىل  �هلل،  ن�رش  ح�صن  �للبناين  �هلل  حلزب  �لعام  �الأمني  �أ�صار  	•

�أمام توطني �لالجئني يف لبنان وباقي  �لباب  �أنه قد يفتح  �لبحرين[  ]يف  �ملوؤمتر �القت�صادي 

�للبناين،  �لوطني  �مل�صتوى  على  م�صرتكة  �أر�صية  هناك  �أن  على  �هلل  ن�رش  و�صدد  �لدول“. 

حيث ُيجِمع �للبنانيون على رف�ص �لتوطني، د�صتورياً و�صيا�صياً وعلى كل �صعيد، وهناك 

�أر�صية م�صرتكة مع �الإخوة �لفل�صطينيني على رف�ص �لتوطني و�حلّق يف �لعودة، موؤكد�ً على 

�أنه “�ليوم �أ�صبحنا يف مرحلة ال يكفي �أن نقول فيها �أننا �صّد �لتوطني، الأن �خلطر يقرتب“. 

ودعا ن�رش �هلل �إىل “لقاء �رشيع بني �مل�صوؤولني �للبنانيني و�لفل�صطينيني لو�صع خطة ملو�جهة 

و�صع  و�ملطلوب  تكفي،  تعد  مل  �لبيانات  الأن  ننتبه  �أن  يجب  و�ليوم  �لقادم،  �لتوطني  خطر 

145
خطة م�صرتكة ملو�جهة خطر �لتوطني �لز�حف“.

االإثنني، 2019/5/27

قالت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلية )مكان(، يف تقرير لها، �إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية حاولت �لتحايل  	•

من �أجل منع �النهيار �القت�صادي لل�صلطة �لفل�صطينية عب حتويل 660 مليون �صيكل )نحو 

182.8 مليون دوالر( حل�صاب �ل�صلطة دون علم �الأخرية بذلك. و�أكدت �لهيئة �أن “�إ�رش�ئيل“ 

كانت تاأمل من هذه �خلطوة �أن تبتلع �ل�صلطة هذه �خلدعة، و�أن حتّل م�صكلتها �القت�صادية، 
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ورف�صت  “�إ�رش�ئيل“  �إىل  �الأمو�ل  �إعادة  �لبنوك  من  �ل�صلطة  طلبت  �أيام  عدة  وبعد  �أنه  �إال 

146
��صتالمها منقو�صة، ومتت �إعادتها �إىل “�إ�رش�ئيل“ فعالً.

مز�د�ً  باعتباره  �أمريكا،  �إليه  تدعو  �لذي  �لبحرين،  موؤمتر  مقاطعة  �إىل  فتح،  حركة  دعت  	•
147

لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية برمتها من بو�بة �القت�صاد و�الزدهار.

حذّرت �لف�صائل �لفل�صطينية �لرئي�صية من ور�صة �لعمل �القت�صادية �لتي تنظمها �لبحرين  	•
بيان  يف  �لف�صائل،  وقالت  و2019/6/26.   25 يف  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  مع  بال�رش�كة 

�ملنامة،  “موؤمتر  �لرئي�صية(:  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �لقوى  )ت�صم  �ملتابعة  جلنة  عن  �صدر 

ور�صة عمل ت�صفوية حتت عنو�ن م�صلل وهو )�ل�صالم من �أجل �الزدهار(، يف حماولة من 

�لف�صائل،  و�عتبت  �لقرن“.  �صفقة  موؤ�مرة  من  �الأوىل  �ملرحلة  لتمرير  �الأمريكية  �الإد�رة 

و�جلبهة  �ل�صعبية،  و�جلبهة  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  وحما�ص،  “فتح،  حركات  �صمنها  ومن 

�لديوقر�طية“، �أن موؤمتر �ملنامة يهدف لـ“�إ�صغال �ملنطقة بالق�صايا �القت�صادية و�الإن�صانية، 

 
148

و�لفنت �لطائفية، على ح�صاب حقوق وثو�بت �ل�صعب �لفل�صطيني“.

عدم  بعد  �حلكومة،  ت�صكيل  يف  بف�صله  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  �أقر  	•
�الئتالف  يف  بالدخول  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  �إقناع  من  متكّنه 

�نتخابات جديدة، حيث  �إجر�ء  �أول خطوة باجتاه  �لكني�صت  �تخذ  لذلك  �حلكومي. ونتيجة 

و�فق يف ت�صويت �أول على قانون حلّل نف�صه. و�لت�صويت كان بغالبية 65 نائباً، مقابل 43، 

149
مع �متناع 6 عن �لت�صويت.

�لبحرين.  ور�صة  يف  ت�صاركا  لن  ورو�صيا،  بالده،  �أن  فل�صطني،  لدى  �ل�صني  �صفري  �أعلن  	•
�ملنامة  ور�صة  يف  �مل�صاركة  عدم  على  �تفقتا  و�ل�صني،  رو�صيا  �إن  �ل�صيني  �ل�صفري  وقال 

150
�القت�صادية.

�ل�صوري  للنظام  جندياً  �أن  )�صانا(  �ل�صوري  للنظام  �لتابعة  �لر�صمية  �الأنباء  وكالة  ذكرت  	•
قتل، و�أ�صيب �آخر، نتيجة ق�صف جلي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ��صتهدف حمافظة �لقنيطرة 

جنوبي �صورية. ومن جهته، �أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن �لق�صف جاء رد�ً على �إطالق نري�ن 

م�صاّد�ت �أر�صية �صورية باجتاه طائرة ع�صكرية �إ�رش�ئيلية، كانت يف حتليق �عتيادي �صمايل 

151
�لبالد.

ب�صحيفة  مقال  يف   Yossi Melman ميلمان  يو�صي  �ال�صتخبار�تية  �ل�صوؤون  معلّق  ك�صف  	•
لها،  �ملعادية  �لقائمة  من  �لعر�ق  دولة  �إز�لة  قررت  �الإ�رش�ئيلية  “�حلكومة  �أن  معاريف، 
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�الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون على  �ملالية  �لتجارة معها، حيث وقّع وزير  و�صمحت مبز�ولة 

ُتعّد تو��صالً مع دولة  �لعر�ق  �لتجارة مع  �أن  باإحد�ث تعديل قانون كان ين�ص على  وثيقة 

152
معادية.

الثالثاء، 2019/5/28

من  قر�ر  بوجود   Sharon Afek �أفيك  �صارون  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لعام  �ملدعي  �أقرّ  	•

يقتلون  �لذين  �الحتالل  جلنود  �لكاملة  �حل�صانة  مبنح  و�لق�صائي  �ل�صيا�صي  �مل�صتوى 

�لفل�صطينيني، ودعمهم، وتوفري �حلماية �لق�صائية لهم. وقال �أفيك، يف ت�رشيحات �صحفية، 

ولن  قر�ره،  يف  �أحد  �أي  �إىل  �لعودة  دون  �لنار  يطلق  �أن  عليه  للخطر  يتعر�ص  جندي  �أي  �إن 

يتعر�ص للم�صاءلة. ويف �صياق ذي �صلة، قال �أفيك، خالل م�صاركته يف موؤمتر دويل للنيابة 

�لع�صكرية ب�صاأن قو�نني �حلرب، �إنه ال توجد �صالحية للمحكمة �جلنائية �لدولية للنظر يف 

ق�صايا تت�صل بال�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني؛ يف �إ�صارة �إىل جر�ئم �الحتالل بحق �ل�صعب 

153
�لفل�صطيني.

للتنمية،  �الإ�صالمي  �لبنك  مع  عورتاين  مرو�ن  �لفل�صطيني  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  وقّع  	•

يف  �لتعليم  قطاع  لدعم  دوالر  مليون   12 بقيمة  �تفاقية  �الأق�صى،  ل�صندوق  مدير�ً  ب�صفته 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. و�أو�صح عورتاين �أن �التفاقية تهدف �إىل �إن�صاء وجتهيز وتاأثيث 

وتو�صعة �أبنية مدر�صية يف �ل�صفة وغزة، مبا ي�صمل بناء وجتهيز �صبع مد�ر�ص يف �ل�صفة، 

154
وثالث يف غزة.

�لنو�ب  عدد  باأن  للدر��صات،  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  ن�رشها  حقوقية  معطيات  �أفادت  	•
155

�لفل�صطينيني �ملختطفني يف �صجون �الحتالل قد �نخف�ص �إىل �صبعة.

�صادقت جلنة �لت�رشيعات يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، على م�رشوع قانون حلّ �لكني�صت، ما  	•
156

يعني متريره �إىل �لقر�ءتني �لثانية و�لثالثة يف جل�صة عامة.

نز�ع  يف  قو�تها  �نخر�ط  طبيعة  �إعالن  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  دعت  	•

�ملدنيني.  �صّد  �نتهاكات“  بـ“�رتكاب  �لقاهرة  �إىل  �تهامات  موجهة  �مل�رشية،  �صيناء  �صمال 

جاء ذلك يف تقرير للمنظمة، يتطرق �إىل �الأو�صاع يف �صيناء، �لتي قلّت فيها وترية �لهجمات 

�مل�صلحة، مع ��صتمر�ر عملية ع�صكرية للجي�ص فيها منذ �صباط/ فب�ير 2018. ودعت �ملنظمة 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  غار�ت  فيها  �أدت  �لتي  �حلو�دث  يف  ب�صفافية  “�لتحقيق  �إىل  “�إ�رش�ئيل“ 
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�إىل �إ�صابات بني �ملدنيني يف �صيناء“، �إ�صافة �إىل “�الإعالن للعموم عن طبيعة �نخر�ط �لقو�ت 

157
�الإ�رش�ئيلية يف نز�ع �صمال �صيناء“.

�نتقدت رو�صيا �ملبادرة �الأمريكية لعقد ور�صة �لعمل “�ل�صالم من �أجل �الزدهار“ يف �لبحرين،  	•
متهمة و��صنطن مبحاولة فر�ص �صبل بديلة لت�صوية �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي بعيد�ً 

�إىل  �لدوؤوب  “�ل�صعي  �أن  �إىل  لها،  بيان  يف  �لرو�صية،  �خلارجية  و�أ�صارت  �لدولتني.  حّل  عن 

تبديل مهمة حتقيق حّل �صيا�صي �صامل بحزمة من �ملكافاآت �القت�صادية، ومتييع مبد�أ �إقامة 

158
دولتني لل�صعبني، يثري قلقاً عميقاً“.

االأربعاء، 2019/5/29

�صادقت �لهيئة �لعامة للكني�صت بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة على حلّ �لكني�صت، بعد منت�صف  	•
ليلة �الأربعاء �خلمي�ص، متهيد�ً للتوجه �إىل �نتخابات عامة �صتجري يف 2019/9/17. و�أّيد 74 

159
ع�صو�ً م�رشوع �لقانون بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة، بينما عار�صه 45 ع�صو كني�صت.

�إن  �ملظامل(،  )ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة  عام  مدير  دويك،  عمّار  قال  	•
من يقرب  ما  وجرحت   ،2018 �صنة  يف  طفالً،   57 بينهم  فل�صطينياً،   312 قتلت   “�إ�رش�ئيل“ 

160
8,300 فل�صطيني.

��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف �لعا�صمة �الأردنية عمّان، �ل�صيخ عبد  	•
و�أكد  خليفة.  �آل  �صلمان  بن  عي�صى  بن  حمد  �لبحرين  ملك  مبعوث  خليفة،  �آل  �أحمد  بن  �هلل 

161
عبا�ص على �أنه “لن ن�صارك يف �لور�صة �الأمريكية �ملقرتحة يف �لبحرين“.

قالت و�صائل �إعالمٍ عبيّةٍ، نقالً عن حمافل �أمنيةٍ رفيعة �مل�صتوى يف تل �أبيب، �إن �ملوؤ�ص�صة  	•
�لع�صكرية يف �جلي�ص ويف وز�رة �لدفاع �أعربت عن قلقها �ل�صديد من ح�صول حركة حما�ص 

�لطر�ز  هذ�  تهريب  من  متّكنت  �حلركة  �أن  �إىل  �لنظر  الفتًة  �لطائر�ت،  �صّد  �صو�ريخ  على 

�الأ�صلحة يف  �إىل قطاع غزة، وذلك من خمازن  �ملُ�صنعة يف رو�صيا،  �ملُتقدمّة،  �ل�صو�ريخ  من 

162
ليبيا.

طالبت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني باإعادة �العتبار ملنظمة �لتحرير ودورها وبرناجمها  	•
�لتحرري. وقالت �جلبهة، يف بيان لها، مبنا�صبة مرور 55 عاماً على تاأ�صي�ص منظمة �لتحرير: 

“�إن �ملنظمة ال يجب �أن تبقى —كما حالها �ليوم— �أ�صريًة ل�صيا�صة �لتفرد و�لهيمنة وتغييب 
�ملتمثلة  �لقائمة،  �لفر�صة  �غتنام  ب�رشورة  �جلبهة  وطالبت  و�الجتماعي“.  �لوطني  دورها 
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بحالة �الإجماع �لوطني �لر�ف�صة لل�صفقة �الأمريكية لت�صفية �لق�صية �لوطنية �لفل�صطينية، 

�لتحرري،  وبرناجمها  �لوطني،  مبيثاقها  للمنظمة  �العتبار  �إعادة  نحو  �رشيعاً  باالإقد�م 

163
ودورها ووظيفتها وطنياً و�جتماعياً.

وز�رية  حقائب  �أربع  ت�صمن  �لليكود،  حزب  من  عر�صاً  �الإ�رش�ئيلي  �لعمل  حزب  رف�ص  	•

رئي�ص  يبذلها  �لتي  �الأخرية  �للحظات  جهود  يف  وذلك  �حلكومي،  �الئتالف  �إىل  لالن�صمام 

�حلكومة �ملكلف، بنيامني نتنياهو، للتو�صل �إىل �تفاقات �ئتالفية. و�أعلن رئي�ص حزب �لعمل 

�آيف غباي، رف�ص �حلزب عر�ص �لليكود، وقال غباي �إن “�حلزب تلقى �لعديد من �لعرو�ص 

164
خالل �ل�صهر �ملا�صي للم�صاركة يف �حلكومة، كان �آخرها �لليلة �ملا�صية“.

�صوّت جمل�ص �لنو�ب �لت�صيكي، �صدّ م�رشوع قر�ر نقل �ل�صفارة �لت�صيكية، من تل �أبيب �إىل  	•

66 نائباً فقط  �لقد�ص �ملحتلة. ومل يْحَظ �مل�رشوع باالأغلبية �لالزمة لتمريره، بعد ت�صويت 

165
ل�صاحله، من �أ�صل 178 نائباً ح�رشو� �جلل�صة، وفقاً ملوقع جمل�ص �لنو�ب �لت�صيكي.

اخلمي�س، 2019/5/30

�لدويل لدعم  �ل�صنو�ر، خالل كلمته باملوؤمتر  قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى  	•

هو  �لقرن“  “�صفقة  من  �لهدف  �إن  �لعاملي،  �لقد�ص  ليوم  و�إحياءً  �لفل�صطينية  �النتفا�صة 

و�الإ�صالمية،  �لعربية  منطقتنا  يف  “�إ�رش�ئيل“  ودمج  �ملنطقة،  يف  �ل�رش�ع  �إنهاء  �إىل  �ل�صعي 

يف  و�الأعد�ء  لالأ�صدقاء  جديدة  م�صفوفة  ت�صكيل  �إعادة  جتاه  �الأمة  وعي  ت�صكيل  و�إعادة 

�ملنطقة. وتوجّه �ل�صنو�ر بال�صكر الإير�ن، و�أكد �أنه لوال دعم �إير�ن للمقاومة ملا �متلكنا هذه 

�إىل �أن �إير�ن دعمت �ملقاومة بال�صالح و�خلب�ت. و�أكد �ل�صنو�ر �أن “�صفقة  �لقدر�ت، منبهاً 

�لوقود  نكون  الأن  وجاهزون  و�حدة،  دم  وقطرة  ينب�ص  ِعرق  فينا  د�م  ما  متر  لن  �لقرن“ 

166
الإ�صقاط “�ل�صفقة“.

�تهم رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، “�إ�رش�ئيل“ بانتهاك وخرق “كافة �التفاقيات  	•

�ملوقعة، خ�صو�صاً �تفاق باري�ص“. وقال ��صتية �إن حّل �لدولتني “يف خطر ب�صبب �ملخططات 

�الإ�رش�ئيلية ل�صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية، �الأمر �لذي يق�صي على �أي فر�صة الإقامة �لدولة 

167
�لفل�صطينية“.

��صتهد�ف  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �لقد�ص،  �رش�يا  �أعلنت  	•

�آليتني ع�صكريتني بو��صطة طائرة م�صرية الأول مرة يف تاريخ �ملقاومة �لفل�صطينية. و�أكدت 
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خالل  م�صرية  طائرة  بو��صطة  ع�صكريتني  �آليتني  ��صتهد�ف  من  متكنت  �أنها  �لقد�ص  �رش�يا 

على  تكتم  �ل�صهيوين  �لعدو  و�أن   ،2014 �صيف  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 

168
�لعملية و�أخفى خ�صائره.

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو عقد �جتماع ثالثي �إ�رش�ئيلي – �أمريكي - 	•	

وقال  �الإقليمية.  �الأمنية  �لق�صايا  ملناق�صة   2019 يونيو  حزير�ن/  خالل  �لقد�ص  يف  رو�صي 

فالديري  �لرو�صي  و�لرئي�ص  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  على  “�قرتحت  نتنياهو: 

�لو�صع  ملناق�صة  �لقد�ص  يف  جتتمع  �إ�رش�ئيلية  رو�صية  �أمريكية  ثالثية  جلنة  ت�صكيل  بوتني 

�الأمني يف �ل�رشق �الأو�صط، وو�فق �لرئي�صان على ذلك.. هذ� �أمر غري م�صبوق. لقاء من هذ� 

169
�لقبيل مل يحدث من قبل يف �إ�رش�ئيل، �أبد�ً“.

لبناء مناق�صة  طرح  قررت  �الإ�رش�ئيلية  �الإ�صكان  وز�رة  �أن  �لعبية،  �الإذ�عة  ذكرت  	•	

زئيف  ب�صجات  م�صتعمرة  بني  �لبناء  ويتوزع  �ملحتلة.  �لقد�ص  يف  ��صتيطانية  وحد�ت   805
170

بو�قع 460 وحدة ��صتيطانية، وم�صتعمرة ر�موت بو�قع 345 وحدة ��صتيطانية.

�لقرن“  “�صفقة  �إن  �لديار  ل�صحيفة  لبنان،  يف  فتح  قيادة  ع�صو  �ملقدح،  منري  �للو�ء  قال  	•

ت�صري بوترية �رشيعة على �أر�ص �لو�قع. وعن م�صري �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، فقد 

�أو  �لدولة  �صيناء  لت�صبح  م�رش،  جنوب  �صيناء،  �إىل  �صينتقلون  غالبيتهم  باأن  �ملقدح  ك�صف 

مقرتحات عن  �أردنية  جهات  من  لت�رشيبات  وفقاً  �ل�صتات،  لفل�صطينيي  �لبديلة   �الأر�ص 

على  �لفل�صطينيني  �لالجئني  من   %70 �لها�صمية  �ململكة  �صتوطّن  حني  يف  �لقرن“،  “�صفقة 
171

�أر��صيها. ومل يو�صح �ملقدح م�صدر معلوماته.

اجلمعة، 2019/5/31

طعن  عملية  يف  خطرية  بجروح  �أحدهما  �إ�رش�ئيليان  و�أ�صيب  فل�صطيني،  �صاب  ��صت�صهد  	•

روزنفيلد  ميكي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  با�صم  �لناطق  وقال  �ملحتلة.  �لقد�ص  مدينة  يف  وقعت 

Micky Rosenfeld �إن �أحد �جلريحني �الإ�رش�ئيليني يف حالة خطرية جد�ً، و�الآخر يعاين من 
172

جروح بليغة.

�أكد �لبيان �خلتامي �ل�صادر عن �لقمة �لعربية �لطارئة يف مكة �ملكرمة مت�صك �لدول �لعربية  	•
173

بقر�ر�ت قمتي �لظهر�ن وتون�ص بخ�صو�ص �لق�صية �لفل�صطينية.
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مرتفعات  ت�صم  لـ“�إ�رش�ئيل“  خريطة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  حمل  	•
 ،“Nice جلوالن موقعة من �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب. وقد كتب تر�مب كلمة “ناي�ص�

�أي ر�ئع، بجانب �صهم ي�صري �إىل �الأر�ص، و�لتي �عرتف باأنها �أر�ص ذ�ت �صيادة �إ�رش�ئيلية يف 

�آذ�ر/ مار�ص 2019. وقال نتنياهو �إن م�صت�صار تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن قد قدم له 

174
�خلريطة �ملوقعة كهدية.
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ال�صبت، 2019/6/1

�لتخلي عن  �لقد�ص، وال  ببيع  “�إننا لن نقبل  �لفل�صطينية حممود عبا�ص  �ل�صلطة  قال رئي�ص  	•
ثو�بتنا �لوطنية وحقوق �صعبنا، و�صيبقى �صعبنا �صامد�ً على �أر�صه، ولن يركع �إال هلل وحده، 

و�صيو��صل ن�صاله �مل�رشوع �إىل �أن يحقق �أهد�فه �لوطنية“. و�أ�صاف عبا�ص، يف كلمته �لتي 

وزعت يف موؤمتر �لقمة �الإ�صالمية يف دورتها �لـ 14 �ملنعقدة يف مكة �ملكرمة: “�إننا مقبلون على 

�أمام خيار�ت ال حتمد عقباها،  مرحلة غاية يف �ل�صعوبة، �الأمر �لذي قد يفتح �لباب و��صعاً 

مبا يف ذلك �تخاذ قر�ر�ت م�صريية، وكلنا ثقة �أنكم )�لقادة( �صتكونون كما كنتم د�ئماً معنا يف 

1
ن�صالنا، �صد�ً منيعاً و�صند�ً يف وجه حماوالت ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية“.

�أبو مرزوق، يف تغريدة على تويرت،  �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص مو�صى  �ملكتب  ذكر ع�صو  	•
�أن وفد�ً من �حلركة، برئا�صة �الأخ �لرئي�ص �ل�صابق للمكتب �ل�صيا�صي حلما�ص خالد م�صعل، 

بكافة  �لوطنية  ق�صيتنا  “��صتعر��ص  ومّت  ثاين،  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  قطر  �أمري  �لتقى 

�أ�صقائها  بجانب  قطر  وقوف  �الأمري  �صمو  و�أكد  �لر�هنة،  �ملرحلة  يف  بها  متر  وما  جو�نبها، 

2
�لفل�صطينيني ودعمها لهم على كافة �ل�صعد“.

ك�صف ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد �أن م�رش تقوم بتحرك جدي يف ملف  	•
�الأحمد،  وقال   .2007 منذ  �مل�صتمر  �لد�خلي  �النق�صام  حالة  و�إنهاء  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة 

“�ت�صاالت م�صتمرة ومتو��صلة مع �جلانب �مل�رشي  �إن  �لر�صمية،  الإذ�عة �صوت فل�صطني 

“�رشورة  من �أجل �خلروج من �جلمود يف هذ� �مللف �لذي م�صى عليه عدة �صهور“، موؤكد�ً 

]ت�رشين  يف  وحتديد�ً  �صابقاً،  حما�ص  حركة  مع  توقيعها  مّت  �لتي  �مل�صاحلة  �تفاقيات  تنفيذ 

3
�الأول/[ �أكتوبر 2017“.

و�الأجهزة  �جلي�ص  �إن  �آيزنكوت،  غادي  �ل�صابق،  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  قال  	•
�لعربية  �لدول  مع  �لتعاون  يف  �لقائمة  �لفر�ص  ��صتغالل  تو��صل  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبارية 

و�أ�صار  �ملتعاظمة.  �الإقليمية  �لتحديد�ت  ومو�جهة  �لقومي  �أمنها  عن  �لدفاع  يف  “�ملعتدلة“ 
�آيزنكوت، يف مقابلة �أجرتها معه �صحيفة معاريف، �إىل �أن �جلي�ص وكالً من جهازي �ل�صاباك 

�لعامل �لعربي، يف حماولة لتقلي�ص �ملخاطر  و�ملو�صاد يعملون ب�صكل وثيق مع نظر�ئهم يف 
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تعزيز  ل�صمان  �رشورياً  بات  �لتعاون  هذ�  �أن  على  م�صدد�ً  “�إ�رش�ئيل“،  لها  تتعر�ص  �لتي 

4
قدرة “�إ�رش�ئيل“ على �لت�صدي للتحديات �الإقليمية.

�أفادت معطيات �صادرة عن مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني باأن 36  	•
�ل�صفة  33 من غزة وثالثة من  2019، بينهم  �أيار/ مايو  ��صت�صهدو� خالل �صهر  فل�صطينياً 

�لغربية. و�أ�صار �ملركز �إىل �أن عدد �ل�صهد�ء منذ �إعالن تر�مب �لقد�ص عا�صمة لدولة �الحتالل 

�الحتياجات  ذوي  من  و6  �صيدة،  و18  طفالً،   98 بينهم   448 �إىل  �رتفع   ،2017/12/6 يف 

�الإعد�د  خالل  �ملقاومة  عنا�رش  من   21 ��صت�صهاد  نف�صها  �لفرتة  �صهدت  فيما  �خلا�صة. 

و�لتجهيز، و72 نتيجة �لق�صف �الإ�رش�ئيلي، و10 �أ�رشى يف �صجون �الحتالل، و��صت�صهاد 

�لغزيّ فادي �لبط�ص بعملية �غتيال يف ماليزيا. و�أو�صحت �لدر��صة �الإح�صائية �لتي �أعدها 

�ملركز، �أن �صهد�ء م�صري�ت �لعودة على حدود غزة �ل�رشقية، و�لتي �نطلقت يف 2018/3/30، 

�رتفع عددهم حتى نهاية �أيار/ مايو 2019 �إىل 249 �صهيد�ً، بينهم 67 طفالً، و�صحفينَْي، و3 

5
من عنا�رش �لطو�قم �لطبية.

�أفاد مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق، �لتابع لد�ئرة �لعمل و�لتخطيط يف منظمة  	•
�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على  �إثر  �أطفال و4 �صيد�ت، �رتقو�   4 31 �صهيد�ً، بينهم  باأن  �لتحرير، 

قطاع غزة خالل �أيار/ مايو 2019. و�أ�صار �ملركز، يف تقريره �ل�صهري حول �أبرز �النتهاكات 

350 فل�صطينياً يف �ل�صفة و�لقد�ص وقطاع غزة  �أن قو�ت �الحتالل �عتقلت  �إىل  �الإ�رش�ئيلية، 

154 نتيجة غار�ت  380 فل�صطينياً، بينهم  �إ�صابة  �إىل  �لنظر  2019، ولفت  �أيار/ مايو  خالل 

يف  �أ�صيبو�   42 �إىل  �إ�صافة  �لعودة،  مب�صري�ت  م�صاركتهم  خالل  و184  �الحتالل،  طائر�ت 

يف  ومن�صاأة  بيتاً   20 نف�صها  �لفرتة  خالل  هدمت  �الحتالل  �صلطات  �أن  �ملركز  وبنّي  �ل�صفة. 

6
�ل�صفة و�لقد�ص.

االأحد، 2019/6/2

�لتفريق  يجب  �إنه  �لتحرير،  ملنظمة  �لتابعة  �الإ�رش�ئيلي،  �ملجتمع  مع  �لتو��صل  جلنة  قالت  	•
�لعمل على  �أمر مرفو�ٌص ومد�ٌن فل�صطينياً، وبني  �لتطبيع مع �الحتالل و�أدو�ته، وهو  بني 

�جلبهة �الإ�رش�ئيلية �لد�خلية، من خالل �حلو�ر و�لتو��صل و�لنقا�ص مع �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي 

�لتو��صل  �للجنة، يف بيان لها، تعقيباً على ما تناولته و�صائل  �ملتعددة. و�صددت  و�رش�ئحه 

بـ“�لتطبيعي“ �صاركت به �للجنة، و“�لتهجم �لال م�صوؤول“  �الجتماعي حول لقاء و�صفوه 

على �مل�صاركني فيه، و�الإ�صاءة �إليهم، على �أن منظمة �لتحرير ببناجمها �لوطني هي �ملظلة 

7
�ل�رشعية للجنة �لتو��صل.
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�الإ�رش�ئيلية  ��صتباكات بني م�صلنّي فل�صطينيني و�ل�رشطة  �الأق�صى  �مل�صجد  �صهدت باحات  	•
يف يوم عطلة يهودية تتز�من مع �الأيام �الأخرية من �صهر رم�صان. و�أغلقت عنا�رش �ل�رشطة 

عقب  منها  تبقى  ما  �مل�صلّون  فّك  وقد  �حلديدية،  بال�صال�صل  �لقبلي  �مل�صلى  �الإ�رش�ئيلية 

وقال  �لوقت.  لبع�ص  �مل�صجد  د�خل  �صخ�ص   2,000 نحو  حا�رشت  �لتي  �لقو�ت  �ن�صحاب 

8
نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، يف بيان له، �إن قو�ت �الحتالل �عتقلت نحو 50 فل�صطينياً.

ك�صفت �صحيفة نيويورك تايز �أن مقرتحات ويل عهد �أبو ظبي �ل�صيخ حممد بن ز�يد، هي  	•
جوهر خطة م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن، لت�صوية 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي. وقالت �ل�صحيفة، يف حتقيق لها، �إن �بن ز�يد هو �أول من 

قدم روؤية لت�صوية من �خلارج للق�صية �لفل�صطينية وتبنتها �إد�رة تر�مب. و�أ�صافت �أن هذه 

 Barack �أوباما  �ل�صابق بار�ك  �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي  �ملقرتحات هي ذ�تها �لتي رف�صتها 

9
Obama من قبل.

�إن �لفل�صطينيني  قال م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن،  	•
وعندما  فل�صطينية.  دولة  �إقامة  تاأييد  حّد  �إىل  ي�صل  مل  ولكنه  �مل�صري“،  “تقرير  ي�صتحقون 

 HBO )Home Box Office( أو� �أيت�ص بي  �صئل كو�صرن، يف برنامج تلفزيوين على حمطة 

�لتلفزيونية عما �إذ� كان يكن للفل�صطينيني توقع �لتحرر من �لتدخل �لع�صكري و�حلكومي 

�أن  يعتقد  كان  �إذ�  عما  كو�صرن  و�صئل  عالياً“.  “طموحاً  �صيكون  هذ�  �إن  قال  �الإ�رش�ئيلي، 

جيد  �صوؤ�ل  “هذ�  فقال:  �إ�رش�ئيلي،  تدخل  دون  �أنف�صهم  يحكمو�  �أن  �لفل�صطينيني  باإمكان 

جد�ً. هذ� �أمر علينا �أن ننتظر لرن�ه. �الأمل �أن ي�صبحو� قادرين، مبرور �لوقت، على �حلكم“. 

ثقة  عدم  ب�صاأن  مهتم  غري  �إنه  كو�صرن  قال   ،Axios �أك�صيو�ص  موقع  مع  مقابلة  وخالل 

�إن كانت �خلطة �صتح�ّصن حياتهم،  به؛ الأنهم �صيبنون قر�ر�تهم على م�صاألة  �لفل�صطينيني 

�أن  �لفل�صطينيون مع �لوقت قادرين على �حلكم. و�أكد كو�صرن  �أن ي�صبح  �أنه ياأمل  م�صيفاً 

�لفل�صطينيني يحتاجون �إىل نظام ق�صائي عادل، وحرية �إعالم، وحرية تعبري، وت�صامح مع 

10
جميع �الأديان، قبل �أن ت�صبح �الأر��صي �لفل�صطينية “قابلة لال�صتثمار فيها“.

�صبعة  و�إ�صابة  جنود  ثالثة  مقتل  �صوري  ع�صكري  م�صدر  عن  رويرتز  وكالة  نقلت  	•
�إن  “�إ�رش�ئيل“  قالت  �أن  بعد  وذلك  �لقنيطرة،  ريف  على  �إ�رش�ئيلي  ق�صف  جر�ء  �آخرين 

حملية  م�صادر  وكانت  �ملحتلة.  �جلوالن  مرتفعات  باجتاه  �صورية  من  �أطلقا  �صاروخني 

 �أفادت باأن من بني �ملو�قع �مل�صتهدفة، ب�صت غار�ت ُمتتالية، تل �أبو �لثعالب يف حميط �لك�صوة

11
جنوب دم�صق.



254

اليوميات الفل�سطينية

�خلارجية  وزير  �عرت�فات  ت�صمن  �صوتي  ت�صجيل  عن  بو�صت  و��صنطن  �صحيفة  ك�صفت  	•
“�صفقة  رف�ص  يتّم  قد  باأنه  يهود،  زعماء  مع  مغلق  �جتماع  يف  بومبيو،  مايك  �الأمريكي، 

من  �ن�صحابها  تعلن  باأن  �ملعنية  �الأطر�ف  بع�ص  من  توقعات  هناك  و�أن  �لنهاية،  يف  �لقرن“ 

كافية  م�صاحة  على  �حل�صول  يكن  “هل  بومبيو:  وت�صاءل  لها.  منا�صبة  غري  الأنها  �خلطة 

للنقا�ص حول كيفية تطويرها؟“. و�أ�صاف بومبيو �أن �لبع�ص قد يقول �إنها مل تاأِت باجلديد، 

12
و�إنها ال تالئمه، و�إنها حتتوي على ناحيتني جيدتني وت�صع نو�ٍح �صيئة.

ك�صف قائد يف �صالح �ملدفعية بكتائب �لق�صام �لنقاب عن معلومات جديدة تتعلق باملو�جهة  	•
�لتي خا�صتها �ملقاومة �لفل�صطينية، ويف مقدمتها كتائب �لق�صام، مع جي�ص �الحتالل مطلع 

�أيار/ مايو 2019، رد�ً على عدو�نه بحّق �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني. ويف حديث خا�ص ملوقع 

�لق�صام �الإلكرتوين قال �أبو معاذ: “�إن معدل �إطالق �ل�صو�ريخ من قبل كتائب �لق�صام خالل 

مئات  جماهدونا  �أطلق  حيث  �الحتالل،  مع  �ملو�جهة  تاريخ  يف  �الأعلى  هو  �الأخرية  �جلولة 

�ل�صو�ريخ ذ�ت �لقدرة �لتدمريية �لكبرية خالل 30 �صاعة فقط“. وك�صف �أبو معاذ �أن معظم 

�صّجيل،  عائلة  من  �صو�ريخ  هي  �ل�صاروخية،  �لرمايات  يف  ��صتخدمت  �لتي  �ل�صو�ريخ، 

�أبرزها  كان  حيث  كبرية،  تدمريية  بقدرة  تتميز  و�لتي  �ملختلفة،  مبَدَياتها  �ل�صنع،  حملية 

�صاروخ �أ�ص40 �أو S40، �لذي دكّ �أ�صدود وبئر �ل�صبع، و�صبب دمار�ً هائالً، الفتاً �لنظر �إىل 

13
�أن �صو�ريخ �صجّيل ��صتخدمت يف دكّ ع�صقالن و�أحدثت دمار�ً بالغاً.

متار حقل  من  �لطبيعي  للغاز  جتريبي  ب�صخ  �الإ�رش�ئيلية   Delek ديليك  �رشكة  بد�أت  	•	
على   Globes جلوب�ص  �صحيفة  وذكرت  م�رش.  �إىل  �ملتو�صط  �لبحر  يف   Tamar gas field

موقعها �الإلكرتوين، �أن �صّخ �لغاز �لتجريبي بد�أ يوم �جلمعة 2019/5/31، من خالل �أنبوب 

من  ر�صمياً  �لغاز  �صّخ  يبد�أ  �أن  على  �لعري�ص،  �إىل  ع�صقالن  من  يتد  �لبحر،  �صطح  حتت 

90 كم، وهو مبلكية  �الأنبوب قر�بة  2019/6/30. ويبلغ طول هذ�  �إىل م�رش يف  “�إ�رش�ئيل“ 
 Delek Drilling رشكة غاز �رشق �ملتو�صط �مل�رشية، �لتي ��صرتتها �رشكتا ديليك دريلينغ�

�ل�رشق  �الأمريكية باال�صرت�ك مع �رشكة غاز   Nobel Energy �إنريجي  �الإ�رش�ئيلية ونوبل 

14
�مل�رشية، وكانت ت�صتخدم يف �ملا�صي ل�صخ �لغاز من م�رش �إىل “�إ�رش�ئيل“.

االإثنني، 2019/6/3

�إن ت�رشيحات كو�صرن �لتي قال فيها  �أبو ردينة،  قال �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة نبيل  	•
�إنه غري متاأكد من قدرة �ل�صعب �لفل�صطيني على حكم نف�صه، و�إن تخل�ص �لفل�صطينيني من 
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�الحتالل طموح عال، ت�صكل ��صتفز�ز�ً و��صتخفافاً بال�صعب �لفل�صطيني وباالأمتني �لعربية 

و�الإ�صالمية، وتُعبّ عن مدى ف�صل ما ي�صمى بـ“خطة �لقرن“، �لتي حتاول �الإد�رة �الأمريكية 

15
ت�صويقها بال فائدة.

�أكد رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �أن �ملقاومة �صتعمل على مر�كمة �لقوة  	•
ال�صتكمال عدة �لتحرير، و�لوقوف للعدو باملر�صاد، وردعه عن �لتغول على حقوق �ل�صعب 

�لفل�صطيني ومقد�صاته. و�أعلن �ل�صنو�ر موقف ف�صائل �ملقاومة �لر�ف�ص لـ“�صفقة �لقرن“، 

بع�ص  هرولة  من  و��صتغرب  �لبحرين،  ملوؤمتر  �لف�صائل  رف�ص  عن  وعبّ  �ملوؤ�مر�ت،  وكل 

و�الإ�رش�ب  �حلد�د  �إعالن  �إىل  �لبحرين“  يف  “�أهلنا  د�عياً  �الحتالل،  الإر�صاء  �لعربية  �لدول 

16
يومي 25 و2019/6/26.

قال ع�صو �لكني�صت بت�صلئيل �صموتريت�ص �إن “�إ�رش�ئيل“ يجب �أن تعمل مبوجب “�لق�صاء  	•
�لتور�تي“. وقال �صموتريت�ص، يف مقابلة مع هيئة �الإذ�عة �لر�صمية �الإ�رش�ئيلية، �إن “�إ�رش�ئيل 

�صتعود لتد�ر كما كانت يف �أيام �مللك د�وود و�مللك �صليمان، مبوجب �لتور�ة... هكذ� يجب �أن 

17
تكون، وهذه دولة يهودية“.

“�للجنة للبنى �لتحتية �لقومية“ �الإ�رش�ئيلية، بعد رف�ص �العرت��صات،  �صادقت ما ت�صمى  	•
�ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �لب�ق  حائط  �إىل  ي�صل  مُعلَّق(  )قطار  هو�ئية  �صالل  �إقامة  م�رشوع  على 

و�لذي تعمل عليه وز�رة �ل�صياحة وما ت�صمى “�ل�صلطة لتطوير �لقد�ص“. وبح�صب �ملخطط، 

فاإن م�صار �ل�صالل �لهو�ئية ي�صل �إىل 1,400م، وي�صمل 3 حمطات تبد�أ من �مل�صتعمرة �الأملانية 

عربة   73 ي�صم  كما  �ملغاربة،  باب  يف  �الأخرية  و�ملحطة  �صهيون،  جبل  ثمّ  �لطالبية(،  )قرب 

)�صلة( هو�ئية. وبح�صب �ملخططني ف�صيكون باالإمكان نقل نحو 3 �آالف �صخ�ص يف �ل�صاعة يف 

18
كل �جتاه.

�لتيفور يف حم�ص، ما  �إير�نية“ يف مطار  “قو�عد وم�صتودعات  �إ�رش�ئيلية  ��صتهدفت غار�ت  	•
ت�صبب مبقتل 15 عن�رش�ً من هذه �لقو�ت، وذلك يف ثاين ��صتهد�ف �إ�رش�ئيلي خالل 24 �صاعة 

19
ملو�قع �صورية.

�أنف�صهم“، بعد  بـ“��صتجماع  �الإ�رش�ئيليني  �ل�صا�صة  �الأمريكي دونالد تر�مب  �لرئي�ص  طالب  	•
ف�صل رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو يف ت�صكيل حكومة جديدة، وتوّجه �لبالد �إىل �نتخابات 

�لبيت  حديقة  يف  لل�صحفيني  تر�مب  وقال   .2019 خريف  يف  �إجر�وؤها  �ملقرر  من  جديدة 

�الأبي�ص، قبل توجهه يف زيارة ر�صمية �إىل بريطانيا: �إن “�لو�صع يف �إ�رش�ئيل فو�صوي ب�صبب 
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�النتخابات. ول�صنا �صعد�ء بذلك“. و�أ�صار تر�مب �أي�صاً �إىل �أن وزير خارجيته مايك بومبيو 

قد يكون حمقاً يف تقييمه باأن “�صفقة �لقرن“ قد تف�صل، وقال: “�أعتقد �أن لدينا فر�صة جيدة، 

20
ولكن �صرنى ما �صيحدث“.

قالت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني، يف موؤمتر  	•
�صحفي، �إن بعثة �الحتاد �الأوروبي يف �لقد�ص �أبلغت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �ملعنية مبطالبتها 

�أعقاب  يف  ذلك  وياأتي  عليها.  ت�صتحوذ  �لتي  �ملمتلكات  عن  للفل�صطينيني  تعوي�صات  بتقدمي 

منحها  مركبة  �أجز�ء  من  م�صنوعة  در��صية  ف�صول  بيع  عن  �إ�رش�ئيلية  خمططات  �إعالن 

21
�الحتاد الأطفال فل�صطينيني.

الثالثاء، 2019/6/4

تدخلت �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية ومنعت بالقوة عنا�رش من جماعة حزب �لتحرير من  	•
�إقامة �صالة عيد �لفطر يوم �لثالثاء 2019/6/4، متحّدين قر�ر د�ئرة �الإفتاء �لتي �أعلنت �أن 

22
يوم �الأربعاء 2019/6/5 هو �أول �أيام �لعيد ولي�ص �لثالثاء.

 Alex في�صمان  �أليك�ص  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  يف  �لع�صكريني  �ملحللني  كبري  ك�صف  	•
Fishman، عن �صفقة ثالثية رو�صية �أمريكية �إ�رش�ئيلية ب�صاأن �صورية. وقال في�صمان �إن 

يونيو  حزير�ن/  �صهر  خالل  عقده  �ملزمع  �الإ�رش�ئيلي  �لرو�صي  �الأمريكي  �الأمني  �ملوؤمتر 

2019، �صيوؤ�صّ�ص ل�صفقة ثالثية تعرتف مبوجبها تل �أبيب وو��صنطن ب�رشعية نظام �الأ�صد، 

و��صنطن  �صتقل�ص  كما  �صورية.  يف  �الإير�ين  �لنفوذ  من  �حلدّ  على  رو�صيا  تعمل  �أن  مقابل 

23
مبوجب هذه �ل�صفقة �لعقوبات �ملفرو�صة على رو�صيا.

االأربعاء، 2019/6/5

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، �أمام �ل�صحفيني، بعد و�صعه �إكليالً من �لزهور  	•
�ل�صالم  “خطة  �إن  �لفطر،  يا�رش عرفات، مبنا�صبة حلول عيد  �لر�حل  �لرئي�ص  على �رشيح 

24
�الأمريكية �صتذهب �إىل �جلحيم، موؤكد�ً �أن �لفل�صطينيني �صيو�جهون هذه “�ملوؤ�مرة“.

تايز  نيويورك  ل�صحيفة  ت�رشيحات  يف  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  	•
“�ل�صلطة �لفل�صطينية �الآن على و�صك �النهيار ب�صبب م�صاكل مالية تفاقمت  �إن  �الأمريكية، 

من  و�الأ�رشى  قو�تها  �صّد  �لعمليات  منفذي  ذوي  رو�تب  �صحب  �إ�رش�ئيل  قر�ر  جر�ء 

�أمو�ل �ل�رش�ئب، ما دفع �ل�صلطة �إىل رف�ص ت�صلّم هذه �الأمو�ل، الأن ذلك يعتب �عرت�فاً باأن 
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�صيا�صياً،  مقبول  غري  �الأمر  “هذ�  �أن  على  م�صدد�ً  �إرهابيون“،  و�الأ�رشى  �لعمليات  منفذي 

�الأمريكية  �ملحاكم  �أمام  �صكاوى  �لفل�صطينية  و�مل�صارف  �ل�صلطة  مو�جهة  �إىل  يوؤدي  وقد 

25
و�الإ�رش�ئيلية“.

دعا ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية �إىل �لتوّحد جميعاً ملو�جهة �مل�رشوع  	•
�حلية،  وقال  �لفل�صطينية.  بالق�صية  �ملحدقة  �الأخطار  ومو�جهة  �الأمريكي  �ل�صهيوين 

لتحقيق  للوحدة بال قيود وال �رشوط  “�أيدينا ممدودة  �إن  �لعيد مبدينة غزة،  خالل خطبة 

��صرت�تيجية وطنية و��صحة“. و�أ�صاف �أنه “يحزننا �أن نرى بع�ص �الأنظمة و�لدول ت�صّوق 

لالحتالل على �رش�ع �لتطبيع �ملك�صور، الأن �لقادم على �الأمة ال ي�صتهدف فل�صطني وحدها، 

26
و�إمنا كل �الأمة ومقدر�تها“.

�نتقد �ملر�صد �الإير�ين �الأعلى علي خامنئي �خلطة �الأمريكية لـ“�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط،  	•
د�عياً دول �خلليج �إىل عدم دعمها. وقال خامنئي، يف خطبة �صالة عيد �لفطر، �إن “�لهدف من 

هذ� �ملوؤمتر هو حتقيق خطة �خليانة �خلبيثة �الأمريكية �مل�صماة �صفقة �لقرن“، موؤكد�ً على �أن 

هذه �ل�صفقة “لن تتحقق، وهذه �ل�صفقة خيانة لالأمة �الإ�صالمية، ولن ترى �لنور“. و�أ�صاف 

قائالً �إن “زعماء بع�ص �لبلد�ن �الإ�صالمية يّهدون �الأر�صية لتطبيق �صفقة �لقرن“، موؤكد�ً 

�أن “خيانة بع�ص �لبلد�ن �الإ�صالمية للق�صية �لفل�صطينية ت�صتدعي �النتباه“. وتابع �أن “على 

27
حكام �ل�صعودية و�لبحرين �أن يعرفو� �أنهم دخلو� م�صتنقعاً ال نهاية له“.

اخلمي�س، 2019/6/6

�أوهانا  �أمري  �لليكود  حزب  عن  �لنائب  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  عنيّ  	•
تاريخ  يف  �جلن�صية  مبثليته  يقّر  وزير  �أول  لي�صبح  بالوكالة،  للعدل  وزير�ً   Amir Ohana

28
“�إ�رش�ئيل“.

�صعوديني  باحثني  �إىل  موؤخر�ً،  �ن�صّمو�،  �إ�رش�ئيليني  باحثني  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت  	•
و�صود�نيني وم�رشّيني و�أردنيني، للم�صاركة يف مركز �أبحاث �صوي�رشّي متخ�ّص�ص بـ“�إنقاذ 

�ل�صوي�رشي  �لفدر�يل  �ملعهد  لهاآرت�ص، تو�ّصط  �الأحمر. ووفقاً  �لبحر  �ملرجانيّة“ يف  �ل�صعاب 

للحكومة  �لتابع  لوز�ن،  يف   ،Swiss Federal Institute of Technology للتكنولوجيا 

�لتي ال يقيم عدد منها عالقات ديبلوما�صية  �لعربية  “�إ�رش�ئيل“ و�لدول  �ل�صوي�رشّية، بني 

29
معها، منها �ل�صود�ن و�ل�صعودية.
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�أعاد �أع�صاء من جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي ومن جمل�ص �لنو�ب يثلون �حلزبني، �جلمهوري  	•
�صنوياً  دوالر  مليون   50 يخ�ص�ص   ،2019/6/5 يف  قانون  م�رشوع  تقدمي  و�لديوقر�طي، 

لال�صتثمار يف �القت�صاد �لفل�صطيني، وكذلك للب�مج �لتي تعّزز �لعالقات �ل�صلمية و�لتعاي�صية 

بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني. وبح�صب م�رشوع �لقانون، �صين�صئ �لكوجنر�ص �صندوقاً 

و�ل�رشكات  �الأعمال  رو�د  بني  �لتمويل  وم�صاريع  �مل�صرتكة  �القت�صادية  “�لتنمية  لتعزيز 

�لفل�صطينية، وتلك �ملوجودة يف �لواليات �ملتحدة و�إ�رش�ئيل، لتح�صني �لتعاون �القت�صادي 

�ل�صلمي  و�لتعاي�ص  �ملجتمع  بناء  يف  �مل�صاركة  وزيادة  �لنا�ص،  بني  �ل�صالم  بناء  وبر�مج 

و�حلو�ر و�مل�صاحلة بني �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني“، و�صيعمل �ل�صندوق �ملقرتح يف �إطار 

30
�لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية )يو �أ�ص �آيد( ووز�رة �خلارجية.

�الأ�صلحة  بيع  على  حظر  فر�ص  �الأوروبي  �الحتاد  مفو�صية  �أوروبياً  �أكاديياً   155 نا�صد  	•
�إىل  مفتوحة  ر�صالة  ويف  �لعلمية.  �الأبحاث  بر�مج  يف  �مل�صاركة  من  ومنعها  “�إ�رش�ئيل“،  �إىل 

�رشيح،  ب�صكل  �الإن�صان  حقوق  تنتهك  �أبيب  تل  �أن  �إىل  �لنظر  �الأكادييون  لفت  �ملفو�صية، 

�لر�صالة  على  �ملوقعون  ودعا  �ل�صالح.  بيعها  على  �صامل  حظر  بفر�ص  �الحتاد  مطالبني 

 Horizon 2020 الحتاد �الأوروبي �إىل تعليق م�صاركة “�إ�رش�ئيل“ يف برنامج �أفق 2020 �أو�

31
�لعلمي حتى تتوقف عن �نتهاك �لقانون �لدويل.

اجلمعة، 2019/6/7

�لوزر�ء  �أن  �أن تبني  بعد  �لتي تعاين �صائقة مالية،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �ملتحدة  �الأمم  د�نت  	•
وثائق  و�أظهرت   .%67 بن�صبة  �الأجور  يف  زيادة  �رش�ً  �أنف�صهم  �أعطو�  �ل�صابقة  �حلكومة  يف 

م�رشبة زيادة �لرو�تب �ل�صهرية يف �صنة 2017 من ثالثة �آالف دوالر �إىل خم�صة �آالف دوالر. 

وقال �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف: 

“�إن مثل هذه �ملمار�صات تتحدى �ملنطق وتثري غ�صب �لنا�ص، يف وقت يعاين �لفل�صطينيون 
32

من �صعوبات �قت�صادية“.

�دعى جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أن جهاز �ل�صاباك �أحبط حماولة نقل مو�د، من قطاع غزة  	•
�إىل �صيناء، من �أجل �صنع قذ�ئف �صاروخية ل�صالح حركة حما�ص. وحدث ذلك قبل �صهر، 

“منطقة  �إىل  دخال  فل�صطينيني  قاربني  و�أن  �الحتالل،  جي�ص  با�صم  للمتحدث  بيان  بح�صب 

�أن  �لبيان  �أمنية“. وتابع  “خرقا بذلك تعليمات  �لقاربني  و�أن  �لقطاع،  حمظورة“ يف جنوب 

حتقيق �ل�صاباك �أظهر �أن �ملعتقلني توجهو� من قطاع غزة �إىل �صيناء “يف �إطار حماولة تهريب 

33
مو�د ممنوعة، بينها 24 برميل فيبجال�ص، ت�صتخدمها حما�ص يف �صناعة �ل�صو�ريخ“.
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ال�صبت، 2019/6/8

يف  “�حلّق“  متلك  “�إ�رش�ئيل“  �أن  فريدمان  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  �أكد  	•
�صّم “جزء“ من �أر��صي �ل�صفة �لغربية. ويف مقابلة ن�رشتها �صحيفة نيويورك تايز، قال 

“يف ظّل ظروف  �إىل حّد ما، وقال:  �أمر م�رشوع  �لغربية  �أر��ٍص يف �ل�صفة  �إن �صّم  فريدمان 

�إ�رش�ئيل متلك �حلق يف �ملحافظة على جزء من، لكن على �الأغلب لي�ص كل  �أن  �أعتقد  معيّنة، 

�ل�صفة �لغربية“. وقال فريدمان �إن “�آخر ما يحتاجه �لعامل هو دولة فل�صطينية فا�صلة بني 

�إ�رش�ئيل و�الأردن“. ور�أى فريدمان �أن خطة تر�مب تهدف �إىل حت�صني ظروف �لفل�صطينيني 

34
�ملعي�صية، ولكنها لن ت�صّكل “حاّلً د�ئماً للنز�ع“.

�أعمال �ملقاومة �لفل�صطينية و�لعمليات �لفد�ئية  �أفاد موقع �لقناة �ل�صابعة �لعبية، باأن عدد  	•
2019. وقالت �لقناة  �أيار/ مايو  �صّد �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني ت�صاعف ثالث مر�ت خالل 

يف عملية   126 من  �لعمليات  عدد  و�رتفع  �صنتني“.  خالل  دموية  “�الأكرث  مايو  �أيار/   �إن 

يف �الأخرية  �لت�صعيد  موجة  �ندالع  مع  بالتز�من  مايو،  �أيار/  يف   449 �إىل  �أبريل،   ني�صان/ 

قطاع غزة. و�أدت عمليات �ملقاومة �إىل قتل 4 �إ�رش�ئيليني، نتيجة ل�صو�ريخ �ملقاومة �ملنطلقة 

35
من قطاع غزة.

�إ�رش�ب مفتوح عن  �ل�رشوع يف  �الإ�صالمي يف �صجون �الحتالل  �أ�رشى حركة �جلهاد  �أعلن  	•
�لطعام منت�صف حزير�ن/ يونيو 2019، يف حال مل ُتعد �ل�صلطة �لفل�صطينية رو�تبهم �ملقطوعة 

�ملقطوعة  �الأ�رشى  وطالب  �الأ�رشى.  عن  �صادر  بيان  ذكر  ما  بح�صب  ون�صف،  عام  منذ 

رو�تبهم، وعددهم 35، موؤ�ص�صة �لرئا�صة و�الأطر �لقيادية لل�صلطة �لفل�صطينية باإعادة حقهم 

�ملايل �لكامل وعدم �لتمييز بني �الأ�رشى على �أ�صا�ص �النتماء �حلزبي و�لف�صائلي. و�أو�صحو� 

�رش �أ�رشى قطاع غزة غري �ملنتمني 
ُ
�أنه يف �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2018 قطعت رو�تب �أ

جريح،  1,100 نحو  رو�تب  قطعت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  مع  فتح.   حلركة 

36
و400 �أ�صري، و1,668 عائلة �صهيد منذ �أكرث من �صهرين جميعهم يف قطاع غزة.

هاجم رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق �إيهود بار�ك Ehud Barak �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية  	•
و�تهمها باأنها “خا�صعة“ لرئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو. وقال بار�ك، عب 

�رشيط م�صوّر ن�رشه على تويرت: “نتنياهو غارق يف �لتحقيقات و�التهامات، وب�صبب �صعفه 

ال ينجح حتى باإقامة حكومة. كذلك قال بار�ك “�إن فعل �ل�صيء نف�صه وتوقع �حل�صول على 

37
نتائج خمتلفة هو �جلنون“.
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خمتلف  من  مقاتلة  �إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  وحد�ت  تدرب  عن  تقرير�ً  �لعبية   12 قناة  ن�رشت  	•

�إ�صعاف قو�ت  �لوحد�ت على عمليات توّغل د�خل �حلدود �للبنانية، و�حتالل قرى بهدف 

حزب �هلل يف �أي مو�جهة حمتملة. وبح�صب �لتقرير، فاإن جميع �لوحد�ت �مليد�نية �أنهت يوم 

38
�الأربعاء، 2019/6/5 تدريبات ومناور�ت و��صعة حتاكي �حتالل قرى لبنانية.

�أعلنت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، عن ��صت�صهاد 39 الجئاً فل�صطينياً خالل  	•

15 الجئاً ق�صو�  �أن من بني �ل�صحايا  2019. و�أو�صحت �ملجموعة، يف بيان لها،  �أيار/ مايو 

حتت �لتعذيب يف �صجون ومعتقالت �لنظام �ل�صوري، و10 جر�ء �لق�صف، و7 �آخرين �أعدمو� 

ميد�نياً، و2 نتيجة طلق ناري، و4 ب�صبب �لتفجري، و�آخر ُقتل بر�صا�ص قنا�ص. و�أو�صحت 

�ملجموعة �أن عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �لذين ��صت�صهدو� جر�ء ��صتمر�ر �حلرب يف �صورية 

39
بلغ 3,987 �صحية.

االأحد، 2019/6/9

قالت �ل�صلطة �لفل�صطينية �إنها تدر�ص تقدمي �صكوى �صدّ �صفري �لواليات �ملتحدة �الأمريكية  	•

لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان، لدى �ملحكمة �جلنائية �لدولية، ب�صبب “خطورته على �ل�صلم 

و�الأمن يف �ملنطقة“. ود�نت وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية “ت�رشيحات ومو�قف �مل�صتوطن 

�أجز�ء من �ل�صفة �لغربية. و�تهمته  “�إ�رش�ئيل“ �صّم  �إن من حّق  فريدمان“، �لتي قال فيها 

باأنه يحمل “�أفكار�ً عن�رشية كولونيالية فوقية ومقززة“ ب�صبب و�صفه �لدولة �لفل�صطينية 

40
�لتي يكن �أن تقوم باأنها فا�صلة.

�لعويوي حقق ن�رش�ً حقيقياً  �الأ�صري ح�صن  باأن  �الأ�رشى و�ملحررين،  �أفادت هيئة �صوؤون  	•

على �إد�رة �ل�صجون، وعلّق �إ�رش�به �ملفتوح عن �لطعام، و�لذي بد�أه قبل 69 يوماً لو�صع حّد 

العتقاله �الإد�ري. و�أو�صحت �لهيئة، يف بيان �صحفي، �أن �ملفاو�صات بني �الأ�صري �لعويوي 

من  �صهور  �صتة  بعد  عنه  باالإفر�ج  يق�صي  باتفاق  �نتهت  و��صتخبار�تها  �ل�صجون  و�إد�رة 

41
�نتهاء �الأمر �الإد�ري �الأول، وبذلك يكون موعد �الإفر�ج عنه قبل نهاية �صنة 2019.

قال وزير �خلارجية �لقطري �ل�صيخ حممد بن عبد �لرحمن �آل ثاين �إن بالده �صتوؤيد �أي خطة  	•

لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط يقبل بها �لفل�صطينيون، موؤكد�ً، لل�صحفيني يف لندن، عدم �إمكانية 

42
فر�ص �أي حلّ على �لفل�صطينيني من جانب �لواليات �ملتحدة.
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االإثنني، 2019/6/10

�أرجاأت �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، دعوة “�إ�رش�ئيل“، ر�صمياً، �إىل موؤمتر �ملنامة. وقالت �لقناة  	•
كو�صرن،  جاريد  و�صهره  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  �إن   ،13 �الإ�رش�ئيلية 

�أبلغ رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف �جتماعهما يف �لقد�ص يف 2019/5/30، باأن 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية تنتظر تاأكيد �ملزيد من �لدول �لعربية م�صاركتها يف �ملوؤمتر قبل 

43
دعوة “�إ�رش�ئيل“.

�لدولية  �لوكالة  تقرير  على  تعقيباً  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  قال  	•
للطاقة �لذرية )The International Atomic Energy Agency )IAEA، و�لذي �أ�صار �إىل 

بتطوير  الإير�ن  ت�صمح  لن  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �ليور�نيوم،  تخ�صيب  وترية  �صارعت  �إير�ن  �أن 

�أ�صلحة نووية، “تعرّ�صها وتعرّ�ص �لعامل كله للخطر“، على حدّ قوله. و�تهم نتنياهو وزير 

44
�خلارجية �الإير�ين حممد جو�د ظريف بـ“�لكذب“.

50% يف حاالت فتح ملفات  ذكرت قناة �صبكة ري�صت كان �لعبية �أن هناك �رتفاعاً بن�صبة  	•
�أثناء �خلدمة  �إ�رش�ئيليني، قامو� بارتكاب جر�ئم وخمالفات جنائية، يف  حتقيق، �صّد جنود 

بالن�صبة نف�صها  �رتفاع  �إىل  �لنظر  �لقناة  �لع�صكرية، على مد�ر عامني. ولفتت  �ملو�قع  د�خل 

�ملو�قع  د�خل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �صفوف  يف  �جلن�صي،  و�لتحر�ص  �الغت�صاب  حاالت  يف 

45
وخالل �خلدمة �لع�صكرية.

ق�صية  يف  �الأرثوذك�صية  �لكني�صة  به  تقدمت  �لتما�صاً  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  رف�صت  	•
�ال�صتيطانية،   Ateret Cohanim كوهانيم  عطرييت  جلمعية  �لقد�ص  يف  لها  ممتلكات  بيع 

للجمعية  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �لعتيقة  �لبلدة  يف  للكني�صة  عقار�ت  ثالثة  بيع  على  و�صادقت 

�الأيام  تلقت يف  �إنها  �لبطريركية قوله  هاآرت�ص عن م�صدر يف  �ال�صتيطانية. ونقلت �صحيفة 

�الأخرية �صهاد�ت جديدة عن �لف�صاد يف عملية بيع �الأمالك، و�إن �لكني�صة تنوي �لعمل على 

46
�إلغاء �لقر�ر.

قال وكيل وز�رة �الأوقاف �لفل�صطيني ح�صام �أبو �لرب، �إن �الحتالل �نتهك �مل�صجد �الأق�صى  	•
�أكرث من 30 مرة، ومنع رفع �الأذ�ن يف �مل�صجد �الإبر�هيمي 42 وقتاً خالل �أيار/ مايو 2019، 

وعلى  �مل�صاجد،  باقي  وعلى  و�الإبر�هيمي  �الأق�صى  �مل�صجدين  على  �العتد�ء�ت  جممل  و�أن 

90 �عتد�ء خالل  �حلر��ص، و�الإبعاد�ت، و�العتد�ء�ت على �ملقابر، بلغت يف جمملها �أكرث من 

47
هذ� �ل�صهر.
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�إن  �ل�صهري،  تقريرها  يف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  يف  �لدولية  �لعالقات  د�ئرة  قالت  	•
مايو  �أيار/  خالل  خمتلفة،  بجروح   312 و�أ�صابت  فل�صطينياً،   29 قتلت  �الحتالل  قو�ت 

�لور�ص  ع�رش�ت  بينها  ومن�صاأة،  �صكنية  وحدة   800 تعر�ص  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار   .2019

 و�ملحال �لتجارية و�ملكاتب �الإعالمية، للدمار، خالل ق�صف قو�ت �الحتالل وعدو�نها على

48
قطاع غزة خالل �لفرتة ذ�تها.

�أقدم جمهولون عند منت�صف �الأحد 2019/6/9 - �الإثنني 2019/6/10 على �غتيال م�صوؤول  	•
مدير  من�صب  �أي�صاً  ي�صغل  �لذي  جر�ر،  قا�صم  حممد  �ل�صيخ  �صبعا،  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة 

م�صتو�صف �لرحمة �لطبي، حيث تعر�ص �إىل �إطالق نار. ونعت �جلماعة �الإ�صالمية، يف بيان 

�أيادي  �أن ن�صتثني منها  “مثل هكذ� عمليات وجر�ئم ال يكن  �أن  لها، �ل�صيخ جر�ر، و�أكدت 

49
�لعدو �الإ�رش�ئيلي، �لذي ال يز�ل يحتّل جزء�ً من �أر�صنا ويرتّب�ص باأهلها“.

�ملعار�صة  من  وفد  زيارة  عن   Edy Cohen كوهني  �إيدي  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي  ك�صف  	•
�ملعار�ص  �لوفد  رئي�ص  �صماه  ما  لقائه  �أثناء  يف  فيديو  مقطع  ن�رش  حيث  �أبيب،  تل  �ل�صورية 

50
�ل�صوري ع�صام زيتون.

ك�صف خ�رش حبيب، �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي، وع�صو جلنة �مل�صاحلة �ملجتمعية،  	•
عن ت�صوية ملف 40 �صهيد�ً من �صحايا �أحد�ث �النق�صام بني حركتي فتح وحما�ص. و�أو�صح 

من وجميعهم  �ل�صحايا  ملف  لت�صوية  �لتو�صل  مّت  �أنه  لـ“�لقد�ص“،  ت�رشيحات  يف   حبيب 

مبلغ دفع  �صيتم  �أنه  وبنّي  حما�ص.  من  ومثلهم  فتح،  من  �صهيد�ً   20 باعتماد  غزة،   قطاع 

50 �ألف دوالر لكل عائلة �صهيد، بدعم من �الإمار�ت �لتي رعت م�رشوعاً مماثالً لنحو 134 
51

�أ�رشة من �أ�رش �ل�صهد�ء، الفتاً �لنظر �إىل �أن �للجنة متكنت من ت�صوية ملفات 174 �أ�رشة.

الثالثاء، 2019/6/11

�أ�صفر ��صتباك م�صلح، وقع فجر يوم �لثالثاء يف مدينة نابل�ص، بني جنود �الحتالل �الإ�رش�ئيلي  	•
�لفل�صطيني،  �الأمن  عنا�رش  من  �ثنني  �إ�صابة  عن  �لفل�صطيني  �لوقائي  �الأمن  من  وقو�ت 

و�أتى �ال�صتباك عقب حما�رشة قو�ت �الحتالل ملقر �الأمن �لوقائي يف منطقة �لطور جنوب 

52
نابل�ص.

�إد�رة �لرئي�ص دونالد تر�مب  �أبلغت  �أن م�رش و�الأردن و�ملغرب  �أمريكيون  ذكر م�صوؤولون  	•
وقال  �لدول.  تلك  متثيل  م�صتوى  �إىل  �الإ�صارة  دون  �لبحرين  موؤمتر  ح�صور  باعتز�مها 

�الأعمال  قطاع  لكبار  وكذلك  و�ملالية  �القت�صاد  لوزر�ء  �لدعوة  وجهو�  �إنهم  �مل�صوؤولون 
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باملنطقة و�لعامل، للم�صاركة وبحث �ال�صتثمار يف �القت�صاد �لفل�صطيني �ملتعرث بقطاع غزة 

53
و�ل�صفة �لغربية.

ك�صف موقع �لقناة �ل�صابعة �الإ�رش�ئيلية �لتابع للم�صتوطنني �أن وز�رة �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية  	•
و�صحب  �ملقاطعة  حركة  �صّد  �قت�صادية  مبعركة  و�صفته،  فيما  �رشعت،  �الإ�رش�ئيلية 

م�رشفياً  ح�صاباً  ثالثني  �إغالق  خالل  من  �أ�ص(،  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت 

للمنظمات �لتابعة لها. و�أ�صار �ملوقع �إىل �أن هذه “�ملعركة“ تاأتي �متد�د�ً لتقرير �صابق ن�رشته 

�لوز�رة بعنو�ن “م�صلحون بربطات عنق“، زعمت فيه وجود عالقات وثيقة بني بي دي �أ�ص 

�ل�صعبية  و�جلبهة  حما�ص  مثل  �مل�صلحة  �لفل�صطينية  �ملنظمات  وبني  �حلقوقيني،  ون�صطائها 

�الأ�رشة  �أع�صاء  على  تعميمها  مّت  فيه  �لو�ردة  و�ملعلومات  �لتقرير  و�أن  فل�صطني،  لتحرير 

54
�لدولية، “ما �أ�صفر عن تر�جع �لدعم �ملايل �لذي جتمعه حركات �ملقاطعة حول �لعامل“.

1,610 �نتهاكات  وثّق تقرير �صادر عن �لد�ئرة �الإعالمية حلركة حما�ص بال�صفة �لغربية،  	•
�أبرز  فاإن  �لتقرير،  وبح�صب   .2019 مايو  �أيار/  خالل  و�لقد�ص  �ل�صفة  يف  �الحتالل  لقو�ت 

ووفقاً  �الحتالل.  بر�صا�ص  �ثنني  فل�صطينيني  ��صت�صهاد  يف  متثلت  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات 

و�أو�صح  م�صتوطناً.   815 قبل  من  مرة،   23 �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحام  تكرر  فاإنه  للتقرير 

�أكرثها  كان  كافة،  �ل�صفة  مدن  من  فل�صطينياً   365 �عتقال  �صهد  نف�صه  �ل�صهر  �أن  �لتقرير 

ملدنها  �قتحام  عملية   279 و�لقد�ص  �ل�صفة  مناطق  و�صهدت  معتقالً.   118 بو�قع  �لقد�ص  يف 

283 حاجز�ً ثابتاً وموؤقتاً.  169 منزالً، كما �أقامت قو�ت �الحتالل  �ملختلفة، تخللها مد�همة 

55
و�صهد �صهر �أيار/ مايو هدم �الحتالل ملنازل 8 مو�طنني.

 Shimon Peres Negev Nuclear �لنقب  يف  �لنووية  لالأبحاث  برييز  �صيمون  مركز  �أقر  	•
وحو�دث  م�صعة  ملو�د  ت�رشبات  ح�صل  �أنه  �الأوىل،  للمرة  ديونا،  يف   Research Center

على مّر �ل�صنني يف �ملركز. جاء ذلك يف وثيقة ك�صفت عنها يف �إطار دعوى تعوي�صات قدمها 

عامل �صابق يف �ملركز �لنووي، يدعى فريدي طويل Faridi Taweel، و�لذي �أ�صيب مبر�ص 

56
�ل�رشطان.

�لعليا  �ملحكمة  قر�ر  تطبيق  على  �لعمل  �ال�صتيطانية  كوهانيم  عطرييت  جمعية  با�رشت  	•
�لتي تقطنها منذ  �الأرثوذك�صية،  للكني�صة  �لتابعة  �لبيوت  �لفل�صطينية من  �لعائالت  و�إخالء 

57
�أكرث من 70 عاماً، يف حي �لن�صارى يف �لبلدة �لقدية من �لقد�ص.

ك�صف رئي�ص �حتاد جمعيات رجال �الأعمال �لفل�صطينيني، �أ�صامة عمرو، عن دعو�ت وّجهت  	•
لرجال �الأعمال للم�صاركة يف موؤمتر �لبحرين، و�أنه مّت رف�صها. وقال عمرو، يف حديث الإذ�عة 



264

اليوميات الفل�سطينية

�صوت فل�صطني �لر�صمية، “�إن �لرف�ص كان �إما ب�صكل فردي، �أو ب�صكل جماعي“، م�صري�ً �إىل 

�أن �الحتاد �تخذ قر�ر�ً يف وقت �صابق ب�رشورة �اللتز�م مبوقف �لقيادة �لفل�صطينية، و�أن من 

58
يخالف هذ� �ملوقف �لوطني �لر�ف�ص للور�صة، خارج عن �ل�صف �لوطني �لفل�صطيني.

قال وزير �خلارجية �للبناين جب�ن با�صيل �إن بالده لن ت�صارك يف موؤمتر �لبحرين لغياب  	•
�لفل�صطينيني عنه. و�أ�صاف با�صيل، يف مقابلة مع �صبكة �صي �أن �أن �الأمريكية من لندن، حيث 

�ملطروحة  �خلطة  عن  و��صحة  فكرة  لدينا  تكون  �أن  “نف�صل  قائالً:  ر�صمية،  بزيارة  يقوم 

لل�صالم حيث �إننا مل نُ�صت�رش ب�صاأنها، ومل نبلّغ بها“. ولفت با�صيل �لنظر �إىل �أن “لبنان لديه 

�أر��ص حمتلة وفيه عدد كبري من �لالجئني منذ عام 1948، ولي�ص �أمر�ً طبيعياً عدم ��صت�صارته 

59
فيما ي�صمى خطة �صالم“.

قالت �لناطقة �لر�صمية با�صم وز�رة �خلارجية �الأمريكية �إن �صيا�صة �لواليات �ملتحدة جتاه  	•
على  ترّد  كانت  �لتي  �لناطقة،  وقالت  تتغري.  مل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان 

�إذ�  �ل�صحفي يف وز�رة �خلارجية عما  �إيجازها  �أثناء  �لقد�ص، يف  لها �صحيفة  �صوؤ�ل وجهته 

ما قاله �صفري و��صنطن يف “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان باأن “�إ�رش�ئيل لها �حلّق يف �صم �أجز�ء 

“مل يتغري موقف �الإد�رة  �أ�صبح يثّل �ل�صيا�صة �الأمريكية �لر�صمية:  من �ل�صفة �لغربية“، 

من �مل�صتوطنات، ومل تتغري �صيا�صتنا يف �ل�صفة �لغربية، وال �أعتقد �أن هناك �أي �صيء جديد 

60
لالإبالغ عنه“.

�أكرث من مئة جمعية ونقابة وحركة وفنانني وموؤ�ص�صات ومر�كز ثقافية وترفيهية  �أعلنت  	•
من  حّرة  مناطق  �أْي  �الإ�رش�ئيلي،  �لعن�رشي  �لف�صل  من  خالية  �أنها  �إيطاليا  يف  وريا�صية 

يتخذون  فاإّنهم  �أن�صطتهم،  يف  �الأخالقيات  دمج  �صمان  ومع  �الإ�رش�ئيلي،  �الأبارتهايد 

موقفاً ُمد�ِفعاً عن حقوق �الإن�صان و�صّد جميع �أ�صكال �لتمييز، ت�صامناً مع مطالبة �ل�صعب 

�ال�صتثمار�ت  �ملقاطعة و�صحب  �لفل�صطيني باحلرية و�لعد�لة و�مل�صاو�ة، كما ذكرت حركة 

61
وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص( - فرع �إيطاليا يف بياٍن ر�صمّي يف �صفحتها على تويرت.

االأربعاء، 2019/6/12

قررت �حلكومة �ملولدوفية نقل �صفارة بالدها �إىل �لقد�ص. وقال رئي�ص �حلكومة يف مولدوفا،  	•
بافيل فيليب Pavel Filip، �إن �لقر�ر ياأتي يف �إطار وفاء حكومته بتعهد�تها. و�أ�صاف فيليب، 

تعي�صها  �لتي  �ل�صيا�صي  �لغمو�ص  حالة  ب�صبب  جاء  �تخذه،  �لذي  �لقر�ر  �إن  له،  ت�رشيح  يف 

هذ�  تعطيل  �ل�صلطة  على  لال�صتيالء  �ل�صاعية  �الأحز�ب  �أحد  مبحاولة  و�صفه  وما  �لبالد، 

62
�مل�رشوع.



265

حزيران/ يونيو 2019

�لعامل  يف  نوعي  تغيري  يحدث  �إنه  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  قال  	•
�الإ�صالمي بـ“ف�صل قوة �إ�رش�ئيل“، م�صيفاً �أن “�إ�رش�ئيل“ تعمل على “منع �أعد�ئها من �إقامة 

63
قو�عد هجومية بالقرب منها“. وتابع قائالً �إن “�لدول �ملعتدلة تن�صج عالقات معنا“.

�أكدت �حلكومة �لفل�صطينية �أن موقف دولة فل�صطني ومنظمة �لتحرير، فيما يتعلق بور�صة  	•
عمل �ملنامة ثابت، و�أنها لن حت�رش تلك �لور�صة، د�عية �جلميع �إىل عدم ح�صورها. وجاء يف 

بيان �صادر عن �ملتحدث �لر�صمي با�صم �حلكومة �إبر�هيم ملحم، �أنه “خالفاً ملا قيل باالأم�ص 

و�ململكة  �لها�صمية،  �الأردنية  �ململكة  يف  �الأ�صقاء  باأن  علماً  �لفل�صطينية  �حلكومة  �أخذت  فقد 

64
�ملغربية، وجمهورية م�رش �لعربية، مل يعلنو� قبولهم �مل�صاركة يف ور�صة �لبحرين“.

�أنهم   ،Al-Monitor �أكّد �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي خ�رش حبيب ملوقع �ملونيتور  	•
“�صفقة  �لعامل، عازمون على عدم مترير  �أحر�ر  يف �حلركة، وبامل�صاركة مع موؤّيديهم من 

�لقرن“، مو�صحاً �أن �ل�صعب �لفل�صطيني باأطيافه كاّفة ر�ف�ص لها، ملا لها من تد�عيات خطرية 

وم�صادرة حلقوقه. وعن ��صتخد�م �لقّوة يف �إ�صقاط �خلطة �الأمريكية، قال: “�حلركة جاهزة 

�إن لزم �الأمر ال�صتخد�م �لقّوة، فاملقاومة لديها قّوة ت�صتطيع �أن ت�صع حّد للهيمنة �الأمريكية 

�لت�صعيد  �حتماالت  فتبقى  �أر�صنا،  على  جاثمة  �إ�رش�ئيل  “طاملا  وقال:  و�الإ�رش�ئيلية“. 

ملو�جهة  خيار  �أن�صب  �لقتالية  معّد�تها  وتطوير  �ملقاومة  خيار  ويبقى  حلظة،  كّل  يف  و�ردة 

65
�إ�رش�ئيل“.

�لدول  د�عياً  �لبحرين،  ور�صة  مبقاطعة  �لعربية  �لدول  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  طالب  	•
“�لند�مة“. ودعا  �أعلنت �مل�صاركة �إىل �لرت�جع عن ذلك، وو�صف �لور�صة باأنها ور�صة  �لتي 

�هلل،  ر�م  يف  عقده  �لفتياين،  ماجد  �ملجل�ص  �رش  الأمني  �صحفي  موؤمتر  خالل  فتح“،  “ثوري 
بعد �جتماعات طارئة الأع�صاء �ملجل�ص عقدت خالل يومني، مملكة �لبحرين الإلغاء �لور�صة. 

�أخ�رش لالإد�رة �الأمريكية، لتكون �صم�صار�ً  “�إعطاء �صوء  �أن �مل�صاركة فيها  ور�أى �ملجل�ص 

66
وو�صيطاً لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية و�لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، و�إيجاد بديل عنه“.

لور�صة  �لطاهر عن موؤمتر �صعبي مو�ٍز  �ل�صعبية يف �صورية ماهر  �لقيادي يف �جلبهة  �أعلن  	•
�لبحرين يُعقد يف بريوت بالتز�من مع عقد �لور�صة �لتي �صتعقد يف �لبحرين. و�أ�صاف �لطاهر 

�أن “�ملوؤمتر �صيكون بح�صور ف�صائل منظمة �لتحرير وكافة �لقوى �ل�صيا�صية و�صخ�صيات 

مقابل  �قت�صادية  ر�صوة  الأي  �لر�ف�ص  و�لعربي  �لفل�صطيني  �ملوقف  على  للتاأكيد  عربية، 

بيع �حلقوق �لفل�صطينية، و�أن �صعبنا متم�صك بق�صيته �ملركزية دون �النتقا�ص �أو �مل�صا�ص 

67
بها“.
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�أعلنت �الأمم �ملتحدة �أنها �صتوفد نائب من�صق �الأمم �ملتحدة لل�صوؤون �الإن�صانية يف �الأر��صي  	•
68

�لفل�صطينية �ملحتلة جيمي ماكغولدريك حل�صور ور�صة �ملنامة.

اخلمي�س، 2019/6/13

�أكدت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، يف �جتماعها �لت�صاوري، �لذي عقدته يف  	•
ر�م �هلل، موقفها �لر�ف�ص لور�صة �لعمل �لتي دعت �الإد�رة �الأمريكية لعقدها يف �ملنامة. ودعت 

�للجنة، يف بيان لها، جميع �الأطر�ف �لتي تلقت دعو�ت، عدم �ال�صتجابة للدعوة. وطالبت من 

�لدول �لعربية �لتم�صك مببادرة �ل�صالم �لعربية ل�صنة 2002 دون �أي تغيري �أو تعديل، كذلك 

قر�ر�ت قمة �لظهر�ن )قمة �لقد�ص( 2018، وقر�ر�ت قمة تون�ص 2019، وقمة منظمة �لتعاون 

69
�الإ�صالمي 2019.

 ،Nikki Haley قالت �صفرية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �ل�صابقة يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل 	•
“�إ�رش�ئيل“ فوق كل �صيء �آخر.  “�صفقة �لقرن“ و�لرئي�ص دونالد تر�مب يرون �أن �أمن  �إن 

بها،  �لرتحيب  ينبغي  وبالتايل  “�إ�رش�ئيل“،  ترعب  لن  لـ“�ل�صالم“  تر�مب  خطة  �أن  وبيّنت 

لـ“�إ�رش�ئيل“. وتابعت  �لقومي  �الأمن  �الإ�رش�ر مب�صالح  �أن �خلطة تعتمد على منع  موؤكدًة 

قائلة: “رف�ص عبا�ص يك�صف وجهه �حلقيقي، ويدل �أن �لدول �لعربية باالأ�صا�ص ال تهتم حقاً 

بالفل�صطينيني، الأنه لو كان �لفل�صطينيون مهمني بالن�صبة لهم، ف�صوف يقودون �أبو مازن �إىل 

70
طاولة �ملفاو�صات من �أجل حت�صني �حلياة و�لو�صع“.

�إن موجة كبرية من �النتقاد�ت وّجهها �مل�صتوطنون يف غالف غزة  12 �لعبية  قالت �لقناة  	•
بعد �أحد�ث ليلة �خلمي�ص 2019/6/13. وقال رئي�ص م�صتعمرة �أ�صكول �إنهم �صهدو� 11 جولة 

ت�صعيد ما�صية جميعها �نتهت بدون �أي نتيجة، و�أ�صاف �أنهم ال ي�صتطيعون �رشح �صيا�صة 

رئي�ص  و�أكد  �ل�صيا�صة.  هذه  هي  ما  يعرفون  ال  الأنهم  غزة  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

�مل�صتعمرة �أنهم يعي�صون منذ عام ون�صف يف هذ� �لو�صع، وطالب �حلكومة باإحد�ث تغيري 

كبري يف تعاملها مع �الأو�صاع بقطاع غزة. و�أكدت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن ف�صائل 

�ملقاومة يف قطاع غزة هي من حتدد م�صتوى �لنري�ن. وقال �ملحلل �لع�صكري يف �ل�صحيفة 

متان ت�صوري Matan Tzuri، �إنه كما هو �حلال مع �ل�صو�ريخ، �ل�صيء نف�صه ينطبق على 

71
�لبالونات.

من �أكرث  حديثاً  �أقامت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  �لقد�ص،  حمافظ  نائب  �صيام،  �هلل  عبد  قال  	•	
72

20 كني�صاً يهودياً يف مناطق متفرقة من �رشقي مدينة �لقد�ص.
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دعا �لبطاركة وروؤ�صاء �لكنائ�ص يف �لقد�ص �ملحتلة يف بيان م�صرتك، حكومات �لعامل للتدخل  	•
�مل�صتوطنني لال�صتيالء عليها و�مل�صا�ص  �ملدينة من م�صاريع  �مل�صيحية يف  �الأوقاف  وحماية 

بـ“�لو�صع �لر�هن“ فيها. جاء هذ� �لند�ء بعد م�صادقة �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا على �صفقة 

73
بيع م�صبوهة لثالثة �أوقاف م�صيحية يف باب �خلليل يف �لقد�ص �ملحتلة قبل �أيام.

ك�صفت جلنة �إعمار �خلليل عن �رشوع �مل�صتوطنني ببناء بوؤرة ��صتيطانية جديدة على قطعة  	•
�أر�ص خلف �صوق �لذهب �ملغلق يف �لبلدة �لقدية مبدينة �خلليل، باالإ�صافة لرتميم مر�فق 

74
تابعة ملحطة وقود �صارع �ل�صهد�ء، و�ملعروفة بـ“كازية �جلعبي“.

مع  �صيتعامل  �الأردن  �إن  �ل�صفدي  �أين  �الأردين  �ملغرتبني  و�صوؤون  �خلارجية  وزير  قال  	•
�أي طرح حول �لق�صية �لفل�صطينية وفق ثو�بته �لر��صخة، �لتي توؤكد �أن ال حّل لل�رش�ع من 

دون قيام �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة على خطوط 1967، وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“، 

�صوؤ�ل حول ور�صة  رّد على  �لعربية. ويف  �ل�صالم  �لدولية ومبادرة  �ل�رشعية  وفق قر�ر�ت 

75
�لبحرين، قال �ل�صفدي: نحن من يعلن مو�قفنا، وعندما نتخذ قر�ر�ً نعلنه بو�صوح وثقة.

لتوطني  خطوة  �أي  يرف�ص  “لبنان  �أن  عون  مي�صال  �للبنانية  �جلمهورية  رئي�ص  �أكد  	•
76

�لفل�صطينيني، وفقط بالثقافة و�حلو�ر يتوّطد �ل�صالم يف �لعامل“.

 European Court of �الأوروبية  �لعدل  حمكمة  لدى  �لعام  �مل�صت�صار  مر�فعة  خَلُ�صت  	•
�مل�صتوطنات  �لقادمة من  �ملنتجات  �أ�صل  يتم تو�صيح  �أن  �ل�رشوري  “من  �أنه  �إىل   ،Justice

�لذي  �حلكم،  �نتظار  يف  وذلك  للم�صتهلكني“،  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية 

هوجان  جري�رد  �الإيرلندي  �ملحكمة،  لدى  �لعام  �مل�صت�صار  وبح�صب  بعد.  تاريخه  يعلن  مل 

Gerard Hogan، فاإن “قانون �الحتاد �الأوروبي ي�صرتط �أن يذكر �ملنتج �لذي �أنتج يف �أر�ص 

حتتلها �إ�رش�ئيل منذ عام 1967، �ال�صم �جلغر�يف لتلك �ملنطقة، وذكر �أن �ملنتج ��صتورد من 

م�صتوطنة �إ�رش�ئيلية“، ور�أى �أن عدم ذكر �الإ�صارة �إىل بلد من�صاأ �ملنتج، �أو م�صدره من �أر�ص 

77
حتتلها “�إ�رش�ئيل“، وبالتايل م�صتعمرة، قد “ي�صلل �مل�صتهلك“.

قدّم عدد من �مل�رشّعني �لديوقر�طيني يف �لكوجنر�ص �الأمريكي، تاأييدهم وتبنيهم مل�رشوع  	•
�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  و�صلطات  قو�ت  متار�صها  �لتي  �العتقاالت  الإنهاء  ي�صعى  قانون 

 Betty بيتي مكولوم  �لنائبة  بالت�رشيع، كتبت  يتعلق  بيان  �لفل�صطينيني. ويف  �الأطفال  �صدّ 

McCollum: �إن “نظام �حتجاز �الأحد�ث �لع�صكري يف �إ�رش�ئيل، يهدف �إىل ترهيب �الأطفال 

ت�صمح  �أن  �لقدر  بنف�ص  �مل�صني  من  لكن  �إد�نته،  يجب  وترويعهم.  وعائالتهم  �لفل�صطينيني 
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�صكل  على  الإ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لواليات  تقدمها  �لتي  �الأمريكيني  �ل�رش�ئب  د�فعي  �أمو�ل 

�صّد  �الإن�صان  حلقوق  �صارخاً  �نتهاكاً  بو�صوح  ُيعتب  ما  مبو��صلة  ع�صكرية  م�صاعد�ت 

 Barbara �الأطفال“. و��صرتك يف رعاية م�رشوع �لقانون من ممثلي �لكوجنر�ص: باربر� يل 

جايابال  وبر�ميال   ،Ian Presley بري�صلي  و�آيان  طليب،  ور�صيدة  عمر،  و�إلهان   ،Lee
78

.Pramila Jayapal

اجلمعة، 2019/6/14

با�صتهد�ف  وقامت  غزة،  قطاع  على  غار�ت  �صل�صلة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  طائر�ت  �صنّت  	•
غزة،  مدينة  �رشق  جنوب  �لزيتون  حي  �رشق  �لفل�صطينية  للمقاومة  �لتابع  تون�ص،  موقع 

�أ�صاب مبنى يف م�صتعمرة  �أطلق من غزة  بعدة �صو�ريخ، بعد مز�عم عبية باأن �صاروخاً 

تثبيت  �ُصبل  �لو�صطاء  مع  تتابع  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �إن  حما�ص  حركة  وقالت  �صديروت. 

�لهدوء، و“تهيئة �الأجو�ء لتنفيذ تفاهمات ك�رش �حل�صار“. وقال حازم قا�صم، �لناطق با�صم 

�حلركة يف بيان له: “�إن �لتهديد�ت �لتي يطلقها بع�ص قادة �أحز�ب �الحتالل �صعياً لتح�صيل 

79
مزيد من �الأ�صو�ت �النتخابية، ال ُتخيف �صعبنا وال مقاومته“.

�إ�صماعيل هنية رئي�ص �ملكتب  ك�صفت م�صادر فل�صطينية مطّلعة، تفا�صيل �للقاء �لذي جمع  	•
�ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملن�صّق  مع  �حلركة،  قياد�ت  من  وعدد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي 

لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف. ووفقاً للم�صادر، فاإن هنية �أو�صح 

ومنحها  �حلالية،  �جلهود  با�صتمر�ر  معنية  �لف�صائل  جميع  ومعها  حركته  �أن  ملالدينوف 

منها،  �لرئي�صي  للهدف  و�صوالً  �الأمام،  �إىل  بخطوة  خطوًة  تتقدم  حتى  �لوقت  من  مزيد�ً 

�ملتمثل يف ك�رش �حل�صار ب�صكل كامل، وحتقيق كافة مطالب �ل�صعب �لفل�صطيني. وك�صفت 

فيها:  قالت  مالدينوف،  عب  لالحتالل  ر�صالة  بعثت  حما�ص  �أن  �لعبية  معاريف  �صحيفة 

“�إما �أن يلتزم �الحتالل تطبيق تفاهمات �لتهدئة، �أو �صتُجبه �حلركة على ذلك بطريقتها“. 
و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن حما�ص “�أمهلت �إ�رش�ئيل حتى �صباح �لغد الإعادة م�صاحة �ل�صيد 

80
على �صو�طئ قطاع غزة حتى 15 ميالً بحرياً“.

�لعودة  م�صري�ت  ��صتمر�ر  على  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �صدد  	•
وقوى  وف�صائل  ومقاومة  ك�صعب  نقبل  لن  و“�أننا  �أهد�فها،  حتقيق  حتى  �حل�صار  وك�رش 

�أن يدفع �صعبنا ثمن �ل�رش�عات �الإ�رش�ئيلية �لد�خلية، و�لف�صل �لد�خلي �ل�صهيوين �ملتمثل 

باالنتخابات وت�صكيالت �حلكومات �لظاملة“. و�أ�صاف قائالً: “�صننتزع �إلز�م �الحتالل بهذه 

�تفقنا عليها بنود�ً ومبادئ برعاية م�رشية  �أن  �لتفاهمات يوم  �نتزعنا هذه  �لتفاهمات كما 
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�أن �ل�صعب �لفل�صطيني لن يقبل بالرت�جع عن �لتفاهمات �ملنتزعة  و�أممية وقطرية“، موؤكد�ً 

81
حتت �صيف م�صري�ت �لعودة، و“لريفع �حل�صار عن غزة و�إىل �الأبد“.

�أعدّ رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �أفيف كوخايف، خطة عمل ع�صكرية متعددة �ل�صنو�ت،  	•
�أطلق عليها ��صم “ْتنوفاه Tnufa“ )زخم �أو قوة د�فعة(، وهي �خلطة �ال�صرت�تيجية لتفعيل 

قو�ت �جلي�ص، و�صتحل مكان خطة جدعون Gideon، �لتي و�صعها رئي�ص �الأركان �ل�صابق 

غادي �آيزنكوت. وبح�صب �ملحلل �لع�صكري يف �صحيفة يديعوت �أحرونوت، �أليك�ص في�صمان، 

فاإن خطة كوخايف تق�صي “باإبادة منهجية للعدو. و�لوحد�ت �ملقاتلة ُتختب وفقاً لعدد �لقتلى 

�أن  �لتي يتّم تدمريها“. و�أ�صاف في�صمان  �إىل جانب �الأ�صلحة  و�جلرحى يف �جلانب �الآخر، 

�لتي تعني ت�صفية ج�صدية، عنيفة،  “كوخايف يتحدث عن �رشبة قا�صية يف �جلولة �الأوىل، 
ع�صكرية  وحدة  على  و�صيتعني  يومياً...  للعدو  �لقتلى  مئات  بوترية  ق�صري،  وقت  خالل 

تدخل �إىل �أنظمة �لعدو �أن تدمر، كاإجناز مطلوب، �أكرث من 50% من قوة �لعدو. وهذ� ينطبق 

82
على لبنان وغزة“.

يتمثل بو�صع  “�حلّل مع غزة  �إن  �أبي�ص،   - �أزرق  بني جانت�ص زعيم حتالف  قال �جلرن�ل  	•
قادة حما�ص على �أجندة �الغتيال، الأن �الن�صغال بتو�صيع م�صاحة �ل�صيد، �أو �إدخال �الأمو�ل 

�لقطرية، ال حتّل �الأزمة �لقائمة يف غالف غزة، و�لنتيجة ما نر�ه �أمامنا على �أر�ص �لو�قع“. 

�صل�صلة  يف  يكمن  “�حلّل  �أن  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  جانت�ص،  و�أ�صاف 

ثانيها  غزة،  يف  حما�ص  �إىل  م�صبوقة  وغري  موجعة  قا�صية  �رشبات  توجيه  �أولها  خطو�ت 

وم�صاريع  �قت�صادية،  رو�فع  مع  �صيا�صية  مبادرة  لتقدمي  �صين�صاأ  �لذي  �لهدوء  ��صتغالل 

High Tech يف  لتحلية �ملياه، و�لكهرباء، و�حلّد من �لبطالة الآالف �لعمال، وخب�ء �لهايتك 

83
�إ�رش�ئيل ور�م �هلل“.

“عدم  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  رئي�ص  يدلني،  عامو�ص  �جلرن�ل  قال  	•
��صتعد�دنا للقتال �أمام حما�ص فتح �صهيتها ملو�جهتنا، ولذلك ال �أمل بتحقيق ت�صوية �صاملة 

نوعية“.  ب�صورة  فيها  حما�ص  ��صتهد�ف  يتم  جوهرية  حيوية  ع�صكرية  مو�جهة  دون 

و�أ�صاف، يف مقابلة مع �صحيفة معاريف، �أن “�حلديث عن بالونات حارقة وم�صافات �ل�صيد 

م�صائل تكتيكية، الأنها تعني �أن �إ�رش�ئيل لي�ص لديها �صيا�صة ��صرت�تيجية �أمام غزة، مع �أن 

“حما�ص �صّخ�صت جملة  �أن  على  �إ�رش�ئيل“، م�صدد�ً  �صيا�صة و��صحة جتاه  لديها  �الأخرية 

�أن  بو�رد  لي�ص  �إ�رش�ئيل  و�أن  خطر،  يف  لي�صت  �صلطتها  �أن  �أهمها  �إ�رش�ئيل،  تعي�صها  وقائع 

84
ت�صقطها، وغري معنية بحرب و��صعة، مما جعلها تدرك �لهام�ص �ملتاح �أمامها“.
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قمعت قو�ت �الحتالل �مل�صاركني يف جمعة “ال ل�صمّ �ل�صفة“ من م�صري�ت �لعودة �ل�صلمية  	•

�إ�صابة بغزة،  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  و�أكدت  غزة.  لقطاع  �ل�رشقية  �حلدود   على 

85
46 مو�طناً بر�صا�ص �الحتالل، باالإ�صافة الإ�صابة ثالثة م�صعفني.

ال�صبت، 2019/6/15

�لعامة  �إىل رئي�ص جلنة �النتخابات  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، ر�صالة  �ل�صلطة  وجّه رئي�ص  	•

بقر�ر  �لتز�ماً  وذلك  �لعامة،  لالنتخابات  �لتح�صري  تطور�ت  باآخر  لتزويده  نا�رش،  حنّا 

�إعالن  �إىل  فل�صطني  دولة  رئي�ص  تدعو  �لتي  �لفقرة  خ�صو�صاً  �لعليا،  �لد�صتورية  �ملحكمة 

2018 يف  ل�صنة   10 �لقر�ر رقم  تاريخ ن�رش  �أ�صهر من  �لعامة خالل �صتة  �النتخابات  �إجر�ء 

86
�جلريدة �لر�صمية.

جلميع  موحد  فل�صطيني  موقف  بريوت،  يف  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص  رئا�صة  مقر  من  �صدر  	•

�لقوى �لفل�صطينية يف منظمة �لتحرير وحتالف �لقوى �لفل�صطينية، برف�ص “�صفقة �لقرن“ 

عن  �لدفاع  يف  �لفل�صطيني  �ل�صف  توحيد  �أجل  من  �لعمل  وتاأكيد  �ملنامة،  موؤمتر  ومقاطعة 

مع  بري  نبيه  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  عقدهما  لقاءين  خالل  ذلك  جاء  �لفل�صطينية.  �لق�صية 

ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير وع�صو �للجنة �ملركزية لفتح عز�م �الأحمد؛ ومع وفد 

من �أمناء حتالف �لقوى �لفل�صطينية، �لذي حتدث با�صمهم نائب رئي�ص حركة حما�ص �صالح 

“لدينا قناعة تامة باأن  �إن  �للقاء،  �لعاروري، خالل موؤمتر �صحفي عقب  �لعاروري. وقال 

�اللتفاف �لفل�صطيني �ملوّحد حول رف�ص �صفقة �لقرن �صيُف�صل هذه �ل�صفقة مهما كان من 

�لتوطني  رف�ص  على  متفقون  “نحن  وتابع:  لتمريرها“.  و�إغر�ء�ت  و�صغوطات  حماوالت 

�لفل�صطيني يف لبنان، باعتباره عنو�ناً لتنازلنا عن حقنا �لتاريخي و�لوطني يف �أر�صنا وبلدنا 

�أن هناك  �لعاروري  �أكد  �للبنانية،  �لفل�صطينيني باملخيمات  فل�صطني“. وفيما يتعلق ب�صالح 

�لتز�ماً فل�صطينياً باأن يكون هذ� �ل�صالح رمز�ً ال�صتمر�ر ن�صالهم وق�صيتهم �لوطنية، ولي�ص 

87
الأي �رش�عات د�خلية، �أو الأي ��صتخد�مات د�خل �ل�صاحة �للبنانية.

و�قع  �أمر  لفر�ص  �لر�مية  �جلهود  بالده  رف�ص  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  �أكد  	•

جديد يف �لقد�ص. وقال �أردوغان، يف كلمة خالل �أعمال �لدورة �خلام�صة لقمة “�لتعاون وبناء 

تد�بري �لثقة يف �آ�صيا“، بالعا�صمة �لطاجيكية دو�صنبه: “نرف�ص �جلهود �لر�مية لفر�ص �أمر 

88
و�قع جديد يف �لقد�ص“.
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�أعلن �أ�رشى حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف �صجون �الحتالل �ملقطوعة رو�تبهم من قبل �ل�صلطة  	•
وقال   .2019/6/16 يف  �ملقررة  �لطعام  عن  �ملفتوح  �الإ�رش�ب  خطوة  جتميد  �لفل�صطينية 

�ملتحدث با�صم حركة �جلهاد، د�ود �صهاب، �إن �الأ�رشى تلقو� وعود�ت من جهات ر�صمية من 

89
�ل�صلطة �لفل�صطينية تقت�صي باإعادة �حلقوق لهم خالل مدة ال تتجاوز �ل�صهر.

االأحد، 2019/6/16

�أرغمان  ند�ف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  رئي�ص  �أن  �أبيب،  تل  يف  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت  	•
يف �أيام  قبل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  برئي�ص  �لتقى   ،Nadav Argaman 

خائباً،  عاد  لكنه  �لفل�صطينية،  �ملقا�ّصة  �أمو�ل  �قتطاع  �أزمة  حلّل  �أخرى  حماولة  يف  �هلل،  ر�م 

90
وحّذر حكومته من �أن �أمو�ل �ل�صلطة �صتنفد يف نهاية متوز/ يوليو 2019.

�ملحتل،  �ل�صوري  �جلوالن  يف  عقدت  “�حتفالية“  جل�صة  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  �صادقت  	•
��صم  �الأمريكي، دونالد تر�مب. و�صيكون  �لرئي�ص  ��صم  �إقامة م�صتعمرة جديدة، على  على 

بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  وقال  تر�مب.  ه�صبة  �أي  تر�مب،  ر�مات  �مل�صتعمرة 

مرتفعات  يف  جديدة  م�صتوطنة  �إقامة  باأمرين:  �لقيام  على  ن�صادق  �ليوم  هذ�  “يف  نتنياهو: 

�ل�صهيونية  �الأولوية  عن  يعّب  و�لذي  �ل�صنني،  ع�رش�ت  منذ  يتم  مل  �لذي  �الأمر  �جلوالن، 

�إ�رش�ئيل، �لرئي�ص  �لعليا، و�الأمر �الآخر، هو تكرمي �صديقنا، وهو �صديق عظيم جد�ً لدولة 

�أول  وهو  �جلوالن،  مرتفعات  على  �إ�رش�ئيل  ب�صيادة  موؤخر�ً  �عرتف  �لذي  تر�مب،  دونالد 

91
زعيم دويل يفعل ذلك“.

على  �صفحته  يف  من�صور  يف  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا“  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  قال  	•
على  الفان،  وكاحول  �لليكود  حزبي  �إجبار  هي  �ليوم  �حلزب  يف  “مهمتنا  �إن  في�صبوك، 

و�إنه  و�ملتطرفة“،  �لدينية  �الأحز�ب  �بتز�ز  دون  من  ليب�لية  وطنية  طو�رئ  حكومة  �إقامة 

بت�صكيل لتكليفه  نتنياهو،  بنيامني  غري  �آخر  �صخ�ص  باختيار  �لتو�صية  �إمكانية  ي�صتبعد   ال 

92
�حلكومة �ملقبلة.

ملكافحة  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  ل�صكرتارية  �ملقدم  �الأول  �لوطني  �لتقرير  نتائج  �أظهرت  	•
�لت�صحر، �أن موؤ�رش�ت �لت�صحر تظهر يف �أكرث من 50% من �أر��صي �ل�صفة �لغربية، و�لتي 

حتتاج �إىل جهد كبري الإعادة تاأهيل هذه �ملو�رد �لطبيعية �ملتدهورة، وما يقارب 15% منها يف 

حالة تدهور فعلي. وك�صف �لتقرير �لذي �صدر عن �الإد�رة �لعامة للغابات و�ملر�عي و�حلياة 

�لبية يف وز�رة �لزر�عة، �أن �أحد �أهم م�صببات حالة تدهور �الأر��صي يف �ل�صفة هو �الحتالل، 
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�لذي يقوم بتجريف �الأر��صي �لزر�عية، و�لقطع �ملمنهج لالأ�صجار )�أكرث من مليون �صجرة 

93
خمتلفة منذ �صنة 2000(.

�الإ�رش�ئيلية   Mekorot ميكوروت  �رشكة  �أن  �لعبية،  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت  	•
بد�أت مّد خط �أنابيب مياه ل�صالح قطاع غزة، بقرب �خلط �لقدمي قبالة حدود و�صط �لقطاع. 

تنفيذه  ويتّم  �ل�صو�كل،  ماليني  �إىل  ت�صل  �جلديد  �مل�رشوع  تكلفة  �أن  �ل�صحيفة،  و�أو�صحت 

مببادرة  يتم  �مل�رشوع  هذ�  فاإن  لل�صحيفة،  ووفقاً  �الإ�رش�ئيلية.  �ملياه  �صلطة  مع  بالتعاون 

حما�ص  حركة  مع  جتري  �لتي  بالتفاهمات  مرتبطاً  ولي�ص  م�صتقل،  وب�صكل  �إ�رش�ئيلية، 

94
بو�صاطة �أطر�ف خمتلفة، و�أن �لهدف منه حت�صني �إمد�د�ت �ملياه �لتي يتم نقلها لغزة.

قالت �لهيئة �مل�رشية �لعامة للبرتول و�ل�رشكة �مل�رشية �لقاب�صة للغاز�ت �لطبيعية )�إيجا�ص  	•
�الأطر�ف،  بني  �لقائم  �لنز�ع  حلّل  ودي  �تفاق  �إىل  تو�صلتا  �إنهما  لهما،  بيان  يف   ،)EGAS

وت�صوية وتخفي�ص مبلغ �حلكم �ل�صادر ل�صالح “هيئة كهرباء �إ�رش�ئيل“ �لبالغ 1.7 مليار 

دوالر �إىل 500 مليون دوالر. وذكر �لبيان �أن مبلغ �لت�صوية �صيتم �صد�ده على ثماين �صنو�ت 

ون�صف، بو�قع 60 مليون دوالر دفعة مقدمة يف تاريخ تفعيل �تفاق �لت�صوية، و40 مليون 

دوالر بعد �صتة �أ�صهر من تاريخ �لتفعيل، و�صد�د �ملبلغ �ملتبقي بو�قع 25 مليون دوالر على 

16 ق�صطاً كل �صتة �أ�صهر. و�أ�صاف �لبيان �أن “هيئة كهرباء �إ�رش�ئيل“ �صتتنازل عن جميع 
95

�حلقوق �لنا�صئة �أو �ملتعلقة بحكم �لتحكيم �ل�صادر ل�صاحلها.

 The Friends of Zion Heritage Center قال موؤ�ص�ص مركز �أ�صدقاء �لرت�ث �ل�صهيوين  	•
مايك �إيفانز Mike Evans �إن ويل �لعهد �ل�صعودي حممد بن �صلمان وويل عهد �أبو ظبي حممد 

بن ز�يد �أكرث دعماً لـ“�إ�رش�ئيل“ من كثري من �ليهود. و�أ�صاف �إيفان�ص، يف خطاب �أمام موؤمتر 

�صحيفة جريوز�ليم بو�صت يف نيويورك، �أنه �لتقى بالرجلني �لذين و�صفهما بالر�ئعني، كما 

96
�متدح، يف ت�رشيحات للجزيرة بعد �ملوؤمتر، �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي.

قال �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، يف ت�رشيح �أدىل به خالل  	•
خطة  تعر�ص  �أن  �ملرّجح  من  �إنه  �الإ�رش�ئيلية،  بو�صت  جريوز�ليم  ل�صحيفة  �صنوي  موؤمتر 

“�صفقة �لقرن“ بعد ت�صكيل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019. و�أ�صاف 
�الأخري  �لتاأجيل  بعد  �خلطة  لك�صف  زمني  جدول  �أي  حتدد  لن  تر�مب  �إد�رة  �أن  غرينبالت 

و�أعرب   .2019 �أبريل  ني�صان/  يف  “�إ�رش�ئيل“  يف  جرت  �لتي  �النتخابات  ب�صبب  الإعالنها، 

غرينبالت عن دعمه لت�رشيحات �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“، ديفيد فريدمان، �لذي 

97
قال فيه �إن لدى تل �أبيب �حلّق يف �صّم بع�ص �أر��صي �ل�صفة �لغربية.
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االإثنني، 2019/6/17

�أعلن �لتلفزيون �لر�صمي �مل�رشي عن وفاة �لرئي�ص �ل�صابق حممد مر�صي يف �أثناء ح�صوره  	•

جل�صة حماكمته يف ق�صية �لتخابر مع كل من دولة قطر وحركة حما�ص وحزب �هلل �للبناين، 

وقال �إن مر�صي تعر�ص لنوبة �إغماء بعد جل�صة �ملحاكمة تويف على �إثرها. بدوره، نقل مر��صل 

�جلزيرة نت حممد �صيف �لدين عن �صاهد عيان ح�رش جل�صة �ملحاكمة، �أن حمامي مر�صي 

تر�فع مطالباً ببطالن �ملحاكمة، ثّم حتدث مر�صي كا�صفاً عن �متالكه م�صتند�ت خا�صة، بها 

معلومات مهمة يريد عر�صها يف حماكمة خا�صة. ونقلت م�صادر للجزيرة ما قاله مر�صي يف 

�آخر حلظات حياته: “حتى �الآن ال �أرى ما يجري يف �ملحكمة، ال �أرى �ملحامي وال �الإعالم وال 

�ملحكمة، وحتى �ملحامي �ملنتدب من �ملحكمة لن يكون لديه معلومات للدفاع عني“. ثّم �أن�صد 

98
بيت �ل�صعر “بالدي و�إن جارت علي عزيزة و�أهلي و�إن �صنو� علي كر�م“.

�لفل�صطيني، و�لعاملني  �الأ�صيل، و�ل�صعب  �ل�صقيقة و�صعبها  “م�رش  �إىل  نعت حركة حما�ص  	•

وقالت  مر�صي.  حممد  �ل�صابق  �مل�رشي  �لرئي�ص  �لعامل“،  و�أحر�ر  و�الإ�صالمي،  �لعربي 

حما�ص، يف بيان �صحفي، �إن مر�صي تويف بعد م�صرية ن�صالية طويلة ق�صاها يف خدمة م�رش 

�الإقليمية  �الأ�صعدة  �لفل�صطينية، على جميع  �لق�صية  �الأمة، ويف مقدمتها  و�صعبها وق�صايا 

و�لدولية، يف �صياق �مل�صو�ر �لطويل يف �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين، و�إنه قّدم �لكثري دفاعاً 

عن �لقد�ص و�الأق�صى منذ كان ع�صو�ً يف �لبملان �مل�رشي. و�أكدت �حلركة �أن “غزة �صت�صّطر 

م�صوؤولية  بكل  و�لت�صدي  ح�صارها،  فّك  على  و�لعمل  جتاهها  و�ل�صجاعة  �خلالدة  مو�قفه 

قومية للعدو�ن �ل�صهيوين �لظامل عليها �صنة 2012 يف حينه مبد�د من ذهب، و�صتبقى خالدة 

99
يف وجد�ن �ل�صعب �لفل�صطيني و�الأمة“.

�إبان  �لتوتر  بلغت ذروة  �أبيب و�لقاهرة  تل  �أن عالقات  �لعبي  �الإخباري  �أ�صار موقع و�ال  	•

�إبان حكمه  �أن مر�صي دعا  �ملوقع  و�أو�صح  �ل�صابق، حممد مر�صي.  �مل�رشي  �لرئي�ص  حكم 

�أن خطاب  �ملوقع  و�أ�صاف   .Camp David Accords �تفاقية كامب ديفيد  بنود  �إىل تعديل 

مر�صي �لوحيد �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ركز على �لق�صية �لفل�صطينية، ومل يذكر 

100
��صم “�إ�رش�ئيل“ �أبد�ً.

متّ توقيع �تفاقيتي متويل �إ�صايف ل�صالح �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إحد�هما من �لبنك �لدويل بقيمة  	•

 French Development 15 مليون دوالر، و�لثانية من �لوكالة �لفرن�صية للتنمية )�أ ف د( 

 Agency بقيمة 10 ماليني يورو )نحو 11.3 مليون دوالر(، ل�صالح برنامج تطوير �لبلديات
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“�ملرحلة �لثالثة“، �ملنفذ من خالل �صندوق تطوير و�إقر��ص �لهيئات �ملحلية، وذلك يف ر�م �هلل 
101

برعاية وح�صور رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية.

�حل�صار  “ك�رش“  تفاهمات  من  �أو�صع“  “رزمة  بتنفيذ  �لبدء  �صيتم  �إنه  حما�ص  حركة  قالت  	•

�إقليمية. وقال �ملتحدث با�صم �حلركة، حازم  �الإ�رش�ئيلي عن قطاع غزة، بف�صل و�صاطات 

�ملرحلة ملفات دعم  ت�صمل يف هذه  �الأو�صع  �لتفاهمات  �إن رزمة  قا�صم، ل�صحفيني يف غزة، 

�أن  قا�صم  وذكر  �ملعابر.  وحركة  �ملوؤقت،  و�لت�صغيل  و�ملياه،  و�لكهرباء،  �لفقرية،  �الأ�رش 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �لتز�م  �ملا�صية،  �لقليلة  �الأيام  خالل  للف�صائل  نقلو�  “�لو�صطاء 
102

بتفاهمات ك�رش �حل�صار عن غزة“.

قالت نائب وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ت�صيبي حوتوفيلي Tzipi Hotovely: “حان �لوقت  	•

لفر�ص �لقانون �الإ�رش�ئيلي على �ملناطق )ج(“. ودعت حوتوفيلي، خالل �ملوؤمتر �ل�صنوي 

ل�صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية، �ملنعقد يف والية نيويورك �الأمريكية، �إىل ��صتخد�م 

�صحيحاً،  لي�ص  �ل�صّم  م�صطلح  “��صتخد�م  وقالت:  “�ل�صّم“.  ولي�ص  “�ل�صيادة“  م�صطلح 

103
فاأنت ت�صّم �صيئاً ال يخ�صك، هذه لي�صت ق�صة �صّم“.

 Stockholm �ل�صالم  الأبحاث  �لدويل  �صتوكهومل  معهد  عن  �صدر  دويل،  تقرير  قال  	•

)International Peace Research Institute )SIPRI �إن “�إ�رش�ئيل“ متتلك ما بني 80–90 

104
ر�أ�صاً نووياً، بالرغم من تكتمها على قدر�تها يف هذ� �ملجال.

�ليمني، �أحز�ب  �حتاد  رئي�ص  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  عنيّ  	•	

�الحتاد  كتلة  ورئي�ص  �النتقالية،  �حلكومة  يف  للرتبية  وزير�ً   ،Rafi Peretz بريت�ص  ر�يف 

يف  ع�صو�ً  �أي�صاً  �صموتريت�ص  وعني  للمو��صالت.  وزير�ً  �صموتريت�ص،  بت�صلئيل  �لقومي، 

�ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية، يف حني عنّي بريت�ص مر�قباً يف �ملجل�ص 

105
�لوز�ري.

�صادقت بلدية �الحتالل يف �لقد�ص على �إطالق �أ�صماء حاخامات على �صو�رع يف بلدة �صلو�ن  	•

�ملال�صقة الأ�صو�ر �لبلدة �لقدية من �جلهة �جلنوبية �ل�رشقية. و�صادقت جلنة �الأ�صماء يف 

�لبلدية، برئا�صة رئي�ص �لبلدية، على �إطالق �أ�صماء على خم�صة �أزقة و�صو�رع �صغرية بحي 

بطن �لهوى يف �صلو�ن، علماً �أنه ي�صتوطن �لبلدة نحو 12 عائلة من �مل�صتوطنني، و�صط مئات 

106
�لعائالت �لفل�صطينية.
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بهدم  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  �صمحت،  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت  	•
�لفل�صطينية يف  �ل�صلطة  �لذي يقع حتت �صيطرة  100 �صقة �صكنية يف �حلي  13 مبنى ت�صم 

�أمنياً“. وعلى  �لف�صل، و“ت�صكل خطر�ً  �أنها قريبة من جد�ر  �لقد�ص، وذلك بذريعة  �رشقي 

�لرغم من �أن �لقر�ر يعني هدم 20 �صقة ماأهولة و�لباقية يف مرحلة �لبناء مب�صادقة �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، �إال �أنه ي�صكل �صابقة ت�صمح جلي�ص �الحتالل بهدم �آالف �ملباين �ملحاذية جلد�ر 

107
�لف�صل يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

بحثت �لدول �لعربية �مل�صيفة لالجئني )فل�صطني، و�الأردن، و�صورية، ولبنان، وم�رش( مع  	•
بيري كرينبول، �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو�، م�صتجد�ت �أزمة �لوكالة �ملالية. و�أكدت �لدول 

�مل�صيفة، باالإ�صافة �إىل جامعة �لدول �لعربية، دعمها لالأونرو� يف مو�جهة �أزمتها �ملالية وكافة 

�ملوؤ�مر�ت �لتي ت�صتهدفها. من جهته، و�صع كرينبول �لدول �مل�صيفة يف �صورة �لو�صع �ملايل 

للعام  ميز�نيتها  من  دوالر  مليون   350 من  يقارب  ما  تلقت  �أنها  �إىل  �لنظر  الفتاً  لالأونرو�، 

211 مليون  بـ  يقدر  1.2 مليار دوالر، و�أنها �صتو�جه عجز�ً مالياً فعلياً  بـ  �لتي تقدر   2019
108

دوالر.

هام�ص  على  �جتماعاً   Non-Aligned Movement �النحياز  عدم  حركة  وزر�ء  عقد  	•
108th Session of the International Labour �لدويل  �لعمل  ملوؤمتر   108 �لدورة   �أعمال 

Conference -ILO، �لهيئة �الأعلى ل�صناعة �لقر�ر يف منظمة �لعمل �لدولية، بدعوة من �لوفد 

حلركة  �حلايل  �لرئي�ص  ب�صفتها  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �لبوليفارية،  فنزويال  جلمهورية  �لد�ئم 

عدم �النحياز. و�أكد رئي�ص �الجتماع دعم بالده ودول �حلركة �مل�صتمر للق�صية �لفل�صطينية 

و�صعب وعمال فل�صطني. ويف ختام هذ� �الجتماع مّت �عتماد �الإعالن �لوز�ري �لذي ت�صمن 

�إد�نة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأر��صي �لفل�صطينية و�جلوالن �ل�صوري، ويدعم كافة �جلهود 

109
الإقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“.

الثالثاء، 2019/6/18

قال رئي�ص �صلطة �لنقد �لفل�صطينية عز�م �ل�صو� �إن �لو�صع �ملايل �لفل�صطيني على �صفا �النهيار  	•
بعد تعليق م�صاعد�ت �أمريكية مبئات �ملاليني من �لدوالر�ت. و�أبلغ �ل�صو� وكالة رويرتز �أن 

�ل�صغوط �ملالية �ملت�صاعدة على �ل�صلطة �لفل�صطينية دفعت ديون �ل�صلطة لالرتفاع ب�صدة �إىل 

ثالثة مليار�ت دوالر، و�أف�صت �إىل �نكما�ص حاد يف �قت�صادها �لذي يقدر حجمه بـ 13 مليار 

تزد�د  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أزمة  �إن  �ل�صو�  وقال  �صنو�ت.  خالل  �الأوىل  للمرة  وذلك  دوالر 
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تفاقماً من جر�ء عدم �لتز�م �لدول �لعربية بتعهد�تها، حيث ال تقدم �صوى 40 مليون دوالر 

110
�صهرياً، وهو رقم �صئيل للغاية مقارنة مع �لعجز �ملايل لل�صلطة.

�أكمل رجال �أعمال فل�صطينيون �تفاقاً مع حكومة �ل�صلطة �لفل�صطينية، يق�صي بتوفري قر�ص  	•

مايل قيمته 200 مليون دوالر، مل�صاعدتها يف �إد�رة �أزمة �ملقا�صة �حلالية. وقال رجل �الأعمال 

وملدة �ملقبل  �ل�صهر  من  �عتبار�ً  للحكومة  �صيوّرد  �لقر�ص  �إن  �مل�رشي  منيب   �لفل�صطيني 

111
3 �صهور الحقة، مبتو�صط 50–70 مليون دوالر �صهرياً.

تناقلت و�صائل �إعالم حملية، نقالً عن م�صادر �أمنية، �أن �الأمن �لفل�صطيني منع �إقامة بيوت  	•

�لعز�ء للرئي�ص �مل�رشي �لر�حل حممد مر�صي يف �ل�صفة �لغربية، لكن بعد وقت ق�صري جد�ً 

متّ حذف �خلب، فيما نقل رئي�ص �ملكتب �الإعالمي ملفو�صية �لتعبئة و�لتنظيم منري �جلاغوب 

باأي  يدِل  مل  �أنه  �ل�صمريي  عدنان  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  با�صم  للناطق  ت�رشيحاً 

112
ت�رشيحات �صحفية حول بيت عز�ء �ملرحوم حممد مر�صي.

�ل�صلطة  �أجهزة  �أن  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  جلنة  �أعدته  تقرير  �أفاد  	•

�لفل�صطينية يف �ل�صفة نفذت 316 �نتهاكاً بحّق �لفل�صطينيني خالل �أيار/ مايو 2019، �صملت 

60 حالة �عتقال، و34 حالة ��صتدعاء، و127 حالة �حتجاز، و43 عملية مد�همة ملنازل و�أماكن 

عمل. و�صكلت حمافظة نابل�ص �الأعلى على �صعيد �نتهاكات �ل�صلطة بو�قع 80 �نتهاكاً، تلتها 

113
حمافظة قلقيلية بو�قع 62 �نتهاكاً.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو “�إننا يف �ل�رش ويف �لعلن جنري �ت�صاالت مع  	•

زعماء كرث يف �لعامل �لعربي، وتوجد عالقات و��صعة بني �إ�رش�ئيل وغالبية �لدول �لعربية“. 

حماولة  يف  نباركه،  نحن  جد�ً،  هام  موؤمتر  �لبحرين  يف  �صيقام  جد�ً  “قريباً  نتنياهو:  وقال 

�صيح�رشه  بالطبع  �ملنطقة.  م�صاكل  وحّل  �أف�صل،  م�صتقبالً  حتقق  �أن  �ملتحدة  �لواليات 

114
�إ�رش�ئيليون“.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي يجري مناورة و��صعة �لنطاق، ت�صتمر  	•

طائر�ت  مرة  الأول  فيها  ت�صارك  متعددة،  جبهات  على  قتالية  عمليات  حتاكي  �أيام،  لعدة 

�الأربعاء  يوم  وينتهي   2019/6/16 �الأحد  يوم  �نطلق  �لذي  �لتمرين،  يف  وت�صارك  �أف–35. 

جوي  دفاع  ووحد�ت  م�صرية،  وطائر�ت  �صحن،  وطائر�ت  مقاتلة،  طائر�ت   ،2019/6/19
115

وقو�ت دعم برية، ويحاكي قتاالً متز�مناً يف قطاع غزة و�صورية ولبنان.
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قررت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هدم 16 من�صاأة فل�صطينية �صكنية يف �صور باهر مبدينة  	•
�لقد�ص �ملحتلة، ت�صمل �أكرث من مئة �صقة، مما يوؤدي �إىل طرد ع�رش�ت �لعائالت �لفل�صطينية 

116
من منازلها.

( لبناء حي 
2
قالت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية، �إن �إ�رش�ئيل خ�ص�صت نحو 1,200 دومن )1.2 كم 	•

جديد من �صاأنه تو�صيع م�صتعمرة �إفر�ت باجتاه مدينة بيت حلم. و�أو�صحت هاآرت�ص �أنه من 

�ملتوقع �أن ُيو�صع �حلي �جلديد �ملنطقة �ل�صكنية يف م�صتعمر�ت غو�ص عت�صيون حتى �أطر�ف 

117
�ل�صو�حي �جلنوبية للمدينة �لفل�صطينية، بحيث يتّم تطويقها بامل�صتعمر�ت.

ح�رشية  مقابلة  يف  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  �أكد  	•
باعتباره  �لبحرين  يف  �القت�صادي  �ملوؤمتر  طبيعة  على   ،i24news نيوز   24 �آي  قناة  مع  له 

�صيا�صياً، و�أكد �أنه منذ �أن �ختارت �ل�صلطة �لفل�صطينية مقاطعة �لقمة، فلن تتم دعوة م�صوؤويل 

من  خارجية  وزر�ء  �أو  �الآخرين  �لعامل  قادة  دعوة  تتّم  ولن  �أي�صاً،  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

دول �أخرى. و�صدد غرينبالت على �أن �ملوؤمتر �صيكون “�إهد�ر فر�صة هامة“ للفل�صطينيني 

يعتب  وال  �قت�صادي،  �صالم  جمرد  لي�ص  “�ملوؤمتر  غرينبالت  و�أ�صاف  ح�صورهم،  بعدم 

“�أن �ملرحلة �لثانية من خطة �ل�صالم �صتتعامل مع �لق�صايا  ر�صوة للفل�صطينيني“، م�صيفاً 

118
�ل�صيا�صية“.

االأربعاء، 2019/6/19

قال موقع و�ال �لعبي، �إن عدد�ً كبري�ً من �أ�صحاب �ملحالت �لتجارية يف م�صتعمر�ت غالف  	•
يف  حما�ص  حركة  �أن  له،  تقرير  يف  �ملوقع،  وذكر  باهظة.  �قت�صادية  خ�صائر  تكبدو�  غزة 

بتكبدها  �لت�صبب  خالل  من  “�إ�رش�ئيل“  على  �قت�صادياً  �نت�صار�ً  حتقق  �أن  ��صتطاعت  غزة 

غزة؛  لقطاع  �ملحاذية  �جلنوبية  �مل�صتعمر�ت  يف  �صيّما  ال  باهظة،  ومالية  �قت�صادية  خ�صائر 

الأن م�صتعمرة �صديروت و�لبلد�ت �ملحيطة بها ت�صكل �لهدف �الأ�صا�صي لقذ�ئف و�صو�ريخ 

119
�ملنظمات �لفل�صطينية.

قال ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، و�للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد، “�إن  	•
�الأخوة �مل�رشيني �أبلغونا �أن هناك تطور�ً �إيجابياً يف ملف �إنهاء �النق�صام، ويريدون ��صتكمال 

120
�مل�صاور�ت مع حركة حما�ص“.

�لطاقة  وزير  قر�ر  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  �لتابع  �لبحرية  �صالح  يف  كبار  �صباط  قال  	•
�الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز، وقف �صخّ �لغاز �لطبيعي من حقل متار باجتاه مدينة ع�صقالن 
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ً دعما �صكل   ،2019 مايو  �أيار/  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  ن�صوب  �أعقاب   يف 

121
حلركة حما�ص.

و�صحب  �ملقاطعة  حركة  ملحاربة  �لقد�ص  يف  دويل  موؤمتر  �أكب  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �فتتح  	•
�ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص(، مب�صاركة مئات �لنا�صطني و�ملوؤيدين من �أكرث 

من 30 دولة. ويف كلمته خالل �ملوؤمتر، قال وزير �الأمن �الإ�رش�ئيلي و�ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية 

122
جلعاد �أرد�ن �إن حركة �ملقاطعة لديها نية لتدمري “�إ�رش�ئيل“، وهي �أكب تهديد.

�الإ�رش�ئيلية  “�العتد�ء�ت  بعنو�ن  جديد�ً  تقرير�ً  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  �أ�صدر  	•
�أثناء  يف  �ل�صيادين  جتاه  نار  �إطالق  حادثة   434 فيه  وّثق  �لفل�صطينيني“،  �ل�صيادين  على 

و�إتالف �صياد�ً،   22 و�إ�صابة  �ثنني،  �صياَدْين  مقتل  عنها  جنم  عملهم،  مبمار�صة   قيامهم 

قارب   25 و�حتجاز  �صياد�ً،   121 �عتقال  �إىل  �ملطاردة  حو�دث  �أدت  كما  �صيد.   قارب   15

للتقرير،  لل�صيادين. ووفقاً  �حتجاز قطع من �صباك �صيد تعود ملكيتها  �إىل  �إ�صافة  �صيد، 

ميالً،  �إىل15   6 بني  ما  ترت�وح  مل�صافات  غزة،  قطاع  بحر  يف  �ل�صيد  م�صاحة  تو�صيع  فاإن 

ولفرت�ت متقطعة، منذ مطلع ني�صان/ �أبريل 2019، مل يحدث فرقاً كبري�ً يف عمل �ل�صيادين، 

123
وخ�صو�صاً من ناحية زيادة كمية �الإنتاج �ل�صمكي.

�عتذر لبنان عن عدم تلبية دعوة �لبيت �الأبي�ص له للم�صاركة يف �ملوؤمتر �لدويل �لذي �صيعقد  	•
باأن  �الأو�صط“  لـ“�ل�رشق  ديبلوما�صي  م�صدر  و�أفاد   .2019/6/ و26   25 يومي  �لبحرين  يف 

و�ملغرتبني  �خلارجية  وزير  �إىل  ولي�صت  خليل  ح�صن  علي  �ملال  وزير  �إىل  وُجّهت  �لدعوة 

124
جب�ن با�صيل، “الأن �ملناق�صات �صتكون ��صتثمارية و�قت�صادية ومالية“.

بتخريب  فتح  حركة  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  �تهم  	•
�لهادفة لتثبيت �الحتالل. وغّرد  �الأمريكية  �لقرن“  “�صفقة  �إىل  �إ�صارة  للتعاي�ص، يف  فر�صة 

�أمر�ً  �أن يكون  للتعاي�ص وما يجب  �أخرى  “فتح تف�صل فر�صة  غرينبالت على توتري قائالً: 

يجب  �ل�صالم  حتقيق  �أجل  ومن  فتح.  �أ�ص�صتها  قاعدة  على  �ل�صالم  بناء  يكن  ال  طبيعياً. 

125
ت�صوية �لق�صايا �لعديدة. ويجب ت�صجيع �لتعاي�ص“.

خلمي�س، 2019/6/20

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن ور�صة �لبحرين تندرج �صمن  	•
�جلهود �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية لتدمري �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، مو�صحاً باأن �لور�صة 

من  �لفل�صطينية  �لق�صية  ق�رش  �إىل  وتهدف  �صيا�صي،  م�صمونها  لكن  �قت�صادية،  و�جهتها 
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على  م�صدد�ً  و�إن�صانية،  �قت�صادية  ق�صية  �إىل  و�ال�صتقالل  �حلرية  عن  يبحث  �صعب  ق�صية 

�أن كل حماوالت طم�ص حقّ �لعودة هي حماوالت فا�صلة. و�أكد هنية �أن �الأولوية �لق�صوى 

على  �مل�صاحلة  حتقيق  �إىل  هنية  ودعا  �لفل�صطينية.  �لوطنية  �لوحدة  ��صتعادة  هي  حلما�ص 

عدة م�صتويات. وقال هنية �إن �لتفاهمات �لتي �أبرمت مع �الحتالل برعاية م�رشية وقطرية 

و�أممية دخلت مربع �خلطر ب�صبب تباطوؤ وتلكوؤ �الحتالل يف تنفيذ بنودها، وتعامله بعدم 

�حرت�م مع جهود �لو�صطاء، و�لتعامل مبز�جية عالية، وعدم �لتز�مه باال�صتحقاقات �ملطلوبة 

126
منه.

�لنقب  �صجن  من  عطون  �أحمد  �ملقد�صي  �لنائب  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أفرجت  	•
127

�ل�صحر�وي، بعد �أن �أم�صى �صبعة �أ�صهر يف �العتقال �الإد�ري.

حذّر �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف  	•

من مغبة �صّم “�إ�رش�ئيل“ لل�صفة �لغربية �ملحتلة �أو بع�ص �أجز�ئها، معتب�ً �أن ذلك “�صيدّمر 

باإمكانية  �لدويل  �الأمن  �أع�صاء جمل�ص  �إىل  �لدولتني“. و�أ�صار مالدينوف  �ل�صالم و�آفاق حلّ 

128
“�نهيار �ل�صلطة �لفل�صطينية نتيجة �الأزمة �ملالية �خلطرية �لتي متر بها حالياً“.

�ملحتلة فل�صطني  �أر��صي  دخوله  بعد  �أردين،  �أعمال  رجل  �عتقلت  �أنها  “�إ�رش�ئيل“  �أعلنت  	•	
129

�صنة 1948، ز�عمة �أنه يعمل ل�صالح �ملخابر�ت �الإير�نية.

ت�صتهدف جديدة  نقدية  م�صاعد�ت  بتوزيع  غزة  قطاع  الإعمار  �لقطرية  �للجنة  بد�أت  	•	

رئي�ص  وقال  وحما�ص.  “�إ�رش�ئيل“  بني  �لتهدئة  تفاهمات  من  كجزء  فقرية،  عائلة  �ألف   60

6 مليون دوالر الإعانة  “مّت تخ�صي�ص مبلغ  �للجنة �ل�صفري حممد �لعمادي، يف بيان له، لقد 

130
�الأ�رش �لفقرية، و4 مليون دوالر لتنفيذ م�صاريع �أخرى م�صتد�مة“.

�تفقت �الأحز�ب �لعربية �ملمثلة يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي على خو�ص �النتخابات �الإ�رش�ئيلية  	•

�لعامة �ملقبلة يف �أيلول/ �صبتمب 2019 بقائمة و�حدة، بعد �أن كانت خا�صت �نتخابات ني�صان/ 

131
�أبريل 2019 بقائمتني منف�صلتني.

�لكايف  بال�صكل  جاهزين  لي�صا  و�ل�صحة  �الأمن  جهازي  �إن  �إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  قال  	•

�أكرث من جبهة. ونقلت �صحيفة هاآرت�ص عن م�صوؤول  �أثناء حرب يف  لالعتناء مب�صابني يف 

يف جهاز �الأمن قوله �إن �إخالء جنود م�صابني يتوقع �أن يكون �أكرث تعقيد�ً يف �حلرب �ملقبلة 

على ذلك“. و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيلي مل ي�صع بعد رد�ً  �لعدو، و�جلي�ص  �أ�صلحة  “ب�صبب تطور 



280

اليوميات الفل�سطينية

�مل�صوؤول نف�صه �أنه يوجد نق�ص بن�صبة 30% تقريباً يف �صيار�ت �الإ�صعاف �لع�صكرية �ملطلوبة 

132
يف �حلرب، و�أن 20% من وظائف �الأطباء يف �جلي�ص �صاغرة.

اجلمعة، 2019/6/21

قال رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج ماهر �صالح، �إن �لرئي�ص �مل�رشي �ل�صابق حممد مر�صي  	•
�صالح  و��صتعر�ص  وم�صتقبلها.  �الأمة  ورفعة  و�لقد�ص  فل�صطني  بحب  مملوء  وقلبه  رحل 

مناقب �لفقيد، و�صفاته �حلميدة، وجهده يف �لدعوة �الإ�صالمية، و�أد�ءه �لبملاين، وخ�صو�صاً 

مقاومته للم�رشوع �ل�صهيوين. وتوقف �صالح عند �لدور �لذي قام به �لرئي�ص مر�صي يف 

دعم �لق�صية �لفل�صطينية، ومو�جهة �الحتالل، و�لدفاع عن غزة. وقال �إن مر�صي، يف �أثناء 

�أد�ر جهد�ً �صيا�صياً وديبلوما�صياً، عربياً و�إقليمياً للدفاع عن غزة، وملنع �الحتالل  رئا�صته 

من حتقيق �أهد�فه من �لعدو�ن. و�أكد �صالح �أن مر�صي �صاحب �صرية عطرة، و�أن �الأجيال 

133
�صتحفظ دوره �لوطني و�الإ�صالمي.

من   63 �لـ  �الأ�صبوع  فعاليات  يف  للم�صاركني  �الحتالل  قمع  جر�ء  غزياً،   70 نحو  �أ�صيب  	•
134

م�صري�ت �لعودة، �لتي حملت هذ� �الأ�صبوع �صعار “�الأر�ص م�ص للبيع“.

 ،Nicu Popescu بوبي�صكو  نيكو  مولدوفا  يف  �الأوروبي  و�لتكامل  �خلارجية  وزير  �أعلن  	•
تر�جع بالده عن قر�ر �حلكومة �ل�صابقة بنقل �صفارتها من تل �أبيب �إىل �لقد�ص. وعلّل �لوزير 

�لرت�جع عن �لقر�ر باأنه يف وقت �عتماده، مل تكن �حلكومة �ملولدوفية، برئا�صة بافيل فيليب، 

موجودة من �لناحية �لقانونية، بل كانت هناك حكومة جديدة، يف ذلك �لوقت، برئا�صة مايا 

135
.Maia Sandu صاندو�

ال�صبت، 2019/6/22

�لرئي�ص �إد�رة  خطة  �إن  رويرتز  عليها  �طلعت  ووثائق  �أمريكيون  م�صوؤولون  قال  	•	
مليار   50 حجمها  يبلغ  �لتي  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  لـ“�ل�صالم“  �القت�صادية  تر�مب  دونالد 

و�لدول  �لفل�صطينيني  �قت�صاديات  لدعم  عاملي  ��صتثمار  �صندوق  الإقامة  تدعو  دوالر، 

 �لعربية �ملجاورة، وبناء ممر بتكلفة 5 مليار�ت دوالر يربط بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

و�أظهرت �لوثائق �أن خطة “�ل�صالم من �أجل �الزدهار“ ت�صمل 179 م�رشوعاً للبنية �الأ�صا�صية 

وقطاع �الأعمال. و�صيتم �إنفاق �أكرث من ن�صف �لـ 50 مليار دوالر يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

�ملتبقي بني م�رش  �ملبلغ  �قت�صادياً على مدى ع�رش �صنو�ت، يف حني �صيتم تق�صيم  �ملتعرثة 
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ولبنان و�الأردن. و�صيتم �إقامة بع�ص �مل�رشوعات يف �صبه جزيرة �صيناء �لتي يكن �أن تفيد 

136
�ال�صتثمار�ت فيها �لفل�صطينيني �لذين يعي�صون يف قطاع غزة �ملجاور.

حلركة  �ملركزية  �للجنة  �جتماع  م�صتهل  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال  	•

فتح، يف مقر �لرئا�صة يف ر�م �هلل، �إن “هناك ق�صايا كثرية مهمة يف هذه �الأيام ال بّد �أن نتناولها 

يف هذ� �الجتماع �لهام، خا�صة فيما يتعلق ب�صفقة �لع�رش �لتي قلنا موقفنا منها، و�أننا ما زلنا 

على موقفنا باأنها ال يكن �أن متر الأنها تنهي ق�صيتنا �لفل�صطينية“. و�أ�صاف قائالً: “�لنقطة 

�لثانية بالن�صبة لور�صة �ملنامة يف �لبحرين، �أي�صاً قلنا �إننا لن نح�رش هذه �لور�صة، و�ل�صبب 

�أن بحث �لو�صع �القت�صادي ال يجوز �أن يتم، قبل �أن يكون هناك بحث للو�صع �ل�صيا�صي، 

137
وما د�م ال يوجد و�صع �صيا�صي فمعنى ذلك �أننا ال نتعامل مع �أي و�صع �قت�صادي“.

�ل�رشطة  من  عنا�رش  �أن  �الإقليمي،  �صمرون  جمل�ص  عن  نقالً  �لعبية،   13 �لقناة  زعمت  	•

يف  �عتقالهم  وحاولو�  وطاردوهم،  م�صتوطنني،  متنزهني  على  �لنار  �أطلقو�  �لفل�صطينية 

�ملنطقة ج. ووفقاً للقناة �لعبية، علّق رئي�ص �ملجل�ص يو�صي دغان Yossi Dagan، رد�ً على 

�حلادث: “لقد �أثبت رجال �ل�رشطة �لفل�صطينية �أنهم �إرهابيون يرتدون �لزّي �لع�صكري، هذ� 

�إىل  �إىل تقدمي �ل�رشطة  ت�صعيد خطري يف جر�أة ووقاحة �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�أدعو �جلي�ص 

138
�لعد�لة و�صمان عدم تكر�ر ذلك“، وفق تعبريه.

االأحد، 2019/6/23

�أعلن وزر�ء �ملالية �لعرب، �لتز�مهم مبقرر�ت جامعة �لدول �لعربية �خلا�صة بتفعيل �صبكة  	•

�صهرياً،  �أمريكي  دوالر  مليون   100 مببلغ  �لفل�صطينية  �حلكومة  مو�زنة  لدعم  مالية  �أمان 

�لفل�صطينية،  �ملالية  وز�رة  حل�صاب  مبا�رشة  �أم  للجامعة  �لعامة  �الأمانة  خالل  من  �صو�ء 

139
ملو�جهة �ل�صغوطات و�الأزمات �ملالية �لتي تتعر�ص لها.

قال �الأمني �لعام حلركة �ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية، م�صطفى �لبغوثي، �إن ما ن�رش من  	•

تفا�صيل حول �خلطة �القت�صادية �لتي �صتقدم �إىل ور�صة �لبحرين، و�لتي يرّوج لها كو�صيلة 

على  للتغطية  كبى  خدعة  �صوى  لي�صت  �خلطة  �أن  توؤكد  �لفل�صطينيني،  معي�صة  لتح�صني 

ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية برمتها، �إذ ما من بديل �قت�صادي �أو غري �قت�صادي حلّق �ل�صعب 

�لفل�صطيني يف �حلرية و�ال�صتقالل. وفنّد �لبغوثي م�صمون �خلطة �الأمريكية قائالً �إن مبلغ 

�لـ 50 مليار دوالر مطروح ملدة ع�رش �صنو�ت �أي مبعدل 5 مليار�ت �صنوياً فقط، كما يحتوي 
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بفو�ئد ولي�ص منحاً،  25 مليار دوالر، �صيكون قرو�صاً  �أي  �ملبلغ،  �أفخاخاً خطرة، فن�صف 

�لتي ترهقهم  �لديون  �إن نفذت �خلطة مبزيد من  �لفل�صطينيني  وهذه قرو�ص �صتثقل كاهل 

140
�أ�صالً.

رف�ص  كيف  �أفهم  �أن  �أ�صتطيع  “ال  نتنياهو:  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  قال  	•
�لتقدم“،  �إىل  تقودنا  ال  �لطريقة  هذه  �إليها،  ي�صتمعو�  �أن  قبل  حتى  �خلطة  �لفل�صطينيون 

و�أ�صاف �أن حكومته “�صوف ت�صتمع لالقرت�ح �الأمريكي باإن�صاف و�نفتاح“. وقال نتنياهو: 

“الأولئك �لذين يقولون �إنه من �أجل �لو�صول �إىل �ل�صالم على �إ�رش�ئيل �الن�صحاب من غور 
�الأردن، �أقول لهم �إن �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي لن يجلب �ل�صالم، و�إمنا �صوف يجلب �ملزيد من 

�حلرب و�الإرهاب“. و�صدد على �أنه “يف �أي �تفاق �صالم م�صتقبلي، موقفنا لن يتغري، و�لذي 

يتمثل باأنه وجودنا هنا )منطقة �الأغو�ر( يجب �أن ي�صتمر، من �أجل �أمن �إ�رش�ئيل ومن �أجل 

141
�أمن �جلميع“.

�أعلن نحو مئة من علماء فل�صطني ولبنان موقفهم �ل�رشعي من �لتعاطي مع �خلطة �الأمريكية  	•
لل�رشق �الأو�صط �مل�صماة “�صفقة �لقرن“، و“ور�صة �لبحرين“. و�أفتى �لعلماء، خالل “ملتقى 

لبنان“،  �مل�صلمني“ و“ر�بطة علماء فل�صطني يف  “هيئة علماء  �لذي نظمته  �ملو�صع“،  �لعلماء 

بتحرمي “�صفقة �لقرن“، و�لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. ودعا �لعلماء خالل �جتماعهم 

يف م�صجد �حل�صني يف مدينة �صيد� �للبنانية، “�الأمة �الإ�صالمية الأخذ دورها و�لقيام بو�جبها 

142
يف �لدفاع عن ق�صايا �الأمة ويف مقدمتها ق�صية �الأمة فل�صطني“.

قال رئي�ص جمل�ص �لنو�ب �للبناين نبيه بري �إن �خلطة �الأمريكية لن تغري لبنان. وقال بري،  	•
�لدوالر�ت يكن  �لتلويح مبليار�ت  �أن  يعتقد  �لظن من  “يخطئ  بيان �صادر عن مكتبه:  يف 

له �أن يغري لبنان �لذي يئن حتت وطاأة �أزمة �قت�صادية خانقة على �خل�صوع �أو �ملقاي�صة 

�الأ�صقاء  �لذي �صنقاومه مع  �لتوطني  للت�رشف، ويف مقدمتها رف�ص  على ثو�بت غري قابلة 

143
�لفل�صطينيني بكل �أ�صاليب �ملقاومة �مل�رشوعة“.

قال وزير �لدولة �ل�صعودي لل�صوؤون �خلارجية عادل �جلبري �إن حت�صني و�صع �لفل�صطينيني  	•
“�إ�رش�ئيل“  يجب �أن يكون حمل ترحيب، لكن �لعملية �ل�صيا�صية �ملتعلقة بحّل �ل�رش�ع مع 

“�لفل�صطينيون هم  24 �لتلفزيونية:  بالغة �الأهمية. وقال �جلبري، يف مقابلة مع قناة فرن�صا 

�أ�صحاب �لقر�ر �الأخري يف هذ� �الأمر الأنها ق�صيتهم، ولذلك فاإن �أي �صيء يقبل به �لفل�صطينيون 

144
�صيقبله �أي �أحد �آخر“.



283

حزيران/ يونيو 2019

و�أعلنو�  �لبحرين،  مبوؤمتر  للتنديد  �ملغرب،  عا�صمة  �لرباط،  يف  �ملتظاهرين  �آالف  جتمع  	•
رف�صهم �أي �صكل من �أ�صكال �مل�صاركة �ملغربية فيه. و�صارك يف �ملظاهرة كل من حزب �لعد�لة 

�لي�صار  وفدر�لية  و�الإح�صان،  �لعدل  وجماعة  �حلكومي،  �الئتالف  يقود  �لذي  و�لتنمية 

نقابيني  ن�صطاء  جانب  �إىل  �أ�ص،  دي  بي  حركة  و�أع�صاء  �ال�صتقالل،  وحزب  �لديوقر�طي، 

145
وحقوقيني.

عقدت قوى �ملعار�صة �لبحرينية موؤمتر�ً �صحفياً يف بريوت �أكدت فيه رف�صها لعقد ور�صة  	•
146

�لبحرين لتمرير “�صفقة �لقرن“، وت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية.

900م،  طول  على  رملية  تلة  بناء  باأعمال  بد�أ  �الحتالل  جي�ص  �أن  �لعبية   13 �لقناة  ذكرت  	•
جي�ص  قرر  �لتي  �خلطو�ت  �صمن  وذلك  غزة،  لقطاع  �ملقابل   34 ل�صارع  حماٍذ  ب�صكل 

 �الحتالل تنفيذها حلماية م�صتعمر�ت غالف غزة من �إطالق �ل�صو�ريخ �ملوجهة من د�خل

147
قطاع غزة.

االإثنني، 2019/6/24

�لعا�صمة  يف  �الأمريكية  �لور�صة  حمتوى  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  	•
ورف�ص  عقيمة،  �صتكون  وخمرجاتها  �صعيف،  فيها  و�لتمثيل  هزيل،  �ملنامة  �لبحرينية 

148
فل�صطني لها وعدم م�صاركتها �أ�صقط �ل�رشعية عنها.

قال نبيل �صعث، خالل حما�رشة يف بغد�د يف زيارة ر�صمية، حامالً ر�صالة خطية من رئي�ص  	•
�ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص للرئي�ص �لعر�قي برهم �صالح، �إن ور�صة �ملنامة موؤمتر 

لبيع �لذمم، موؤكد�ً، يف �لوقت نف�صه على خيار �النتخابات حتت �إ�رش�ف مر�قبني دوليني يف 

عن  ومعرباً  �لفل�صطينية،  �لد�خلية  �خلالفات  تنهي  �ئتالف  حكومة  لت�صكيل  وغزة  �ل�صفة 

149
ترحيبه بـ“�لدور �الإير�ين يف دعم حركة �ملقاومة �لفل�صطينية“.

�ل�رش�ع  �إنهاء  �إىل  يدعو  �إعالن  على  و�الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صيات  مئات  وّقعت  	•
دولة  جانب  �إىل  فل�صطينية  دولة  باإقامه  �لدولتني؛  حّل  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي 

150
“�إ�رش�ئيل“، ��صتناد�ً �إىل قر�رَي جمل�ص �الأمن 242 و338، ومبادرة �ل�صالم �لعربية.

�ملزمع  �ملوؤمتر  على  �حتجاجاً  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  �آالف  تظاهر  	•
�إقامته يف �ملنامة، و�لذي يعرف بـ“ور�صة �لبحرين“. و�أعلنت �ملوؤ�ص�صات �حلكومية وبع�ص 

�ملوؤ�ص�صات �لتابعة للقطاع �خلا�ص، �إ�رش�باً عاماً، رف�صاً لور�صة �لبحرين، و��صتجابة لدعوة 

151
�لقوى و�لف�صائل �لوطنية و�الإ�صالمية �لفل�صطينية.
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جمموع  �أن  �إىل  ت�صري  �الأخرية  �الإح�صاء�ت  �إن  عي�صى،  حنا  �لدويل  �لقانون  خبري  قال  	•
منها م�صتعمر�ت،   503 بلغت  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية،  �ل�صفة  يف   �مل�صتعمر�ت 

م�صتوطن.  مليون  من  �أكرث  يقطنها  �لقد�ص،  يف  م�صتعمرة  و29  �ل�صفة،  يف  م�صتعمرة   474

باالأ�صل  �لبالغة  �ل�صفة  �أر��صي  م�صاحة  من   %20 نحو  يبتلع  �لعازل  �جلد�ر  بناء  �أن  و�أكد 

، الفتاً �لنظر �إىل �أن �لطرق �اللتفافية �لتي �صمتها “�إ�رش�ئيل“ يف هذه �ملناطق تبلغ 
2
5,844 كم

152
.

2
م�صاحتها 800 كم

قال وزير �خلارجية �مل�رشي، �صامح �صكري، �إن م�رش �صت�صارك يف موؤمتر �لبحرين. وقال  	•
�صكري، خالل مقابلة تلفزيونية مع قناة رو�صيا �ليوم )�آر تي RT(: “من �الأهمية �أن ت�صارك 

153
م�رش لت�صتمع �إىل هذ� �لطرح لتقيمه... ولكن لي�ص من حيث �الإقر�ر بذلك“.

�لبحرين.  ور�صة  �أعمال  مقاطعة  �إىل  �لكويتية  �حلكومة  �لكويتي  �الأمة  جمل�ص  نو�ب  دعا  	•
“ندعو  خا�صة:  جل�صة  يف  �لغامن  مرزوق  �ملجل�ص  رئي�ص  تاله  طارئ  بيان  يف  �لنو�ب،  وقال 

�حلكومة الإعالن موقف حازم وحا�صم مبقاطعة �أعمال هذ� �الجتماع“. و�أ�صافو�: “نرف�ص 

كل ما ت�صفر عنه �أعمال �الجتماع من نتائج من �صاأنها �أن ت�صهم يف ت�صييع �حلقوق �لعربية 

عقدها  �ملزمع  �ملنامة  “ور�صة  �أن  و�عتبو�  �ملحتلة“.  فل�صطني  يف  �لتاريخية  و�الإ�صالمية 

�لدول  وحتميل  عليه،  �ل�رشعية  و�إ�صفاء  �الحتالل  تكري�ص  �إىل  تهدف  �صهيونية  مب�صاركة 

154
�خلليجية و�لعربية نفقات و�أعباء تثبيته“.

“موؤمتر �ملنامة“، بح�صب ت�رشيح �لناطق با�صم وز�رة �ل�صوؤون  �أعلن �ملغرب م�صاركته يف  	•
155

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.

 Campaign Against Arms Trade )CAAT( �ل�صالح  جتارة  �صد  �حلملة  منظمة  قالت  	•
�لبيطانية �إن لندن و�فقت على مبيعات �أ�صلحة لـ“�إ�رش�ئيل“ باأكرث من 17 مليون دوالر �صنة 

2018، خالل م�صري�ت �لعودة �لتي �أطلق فيها جنود �الحتالل �لر�صا�ص ب�صكل مبا�رش على 

�ملتظاهرين �ل�صلميني على حدود قطاع غزة. و�أظهرت معلومات �أ�صدرتها وز�رة �لتجارة 

�لدولية �لبيطانية، وقامت بجمعها �ملنظمة، �أن �حلكومة �أ�صدرت تر�خي�ص لبيع �الأ�صلحة 

�لتظاهر�ت  �صّد  �صت�صتخدم  �أخرى  و�أ�صلحة  وذخرية  هجومية  لبنادق  �أجز�ء  ت�صمنت 

156
�لفل�صطينية.

�أعلن بيري كرينبول، �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو�، �أنه لي�ص هناك بديل مطروح على �لطاولة  	•
157

�إذ� ما متّ حلّ هذه �لوكالة �الأممية، مع �صعي �لواليات �ملتحدة نحو ذلك.
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�إن   ،Nikolai Patrushev برتو�صيف  نيكوالي  �لرو�صي،  �لقومي  لالأمن  �مل�صت�صار  قال  	•
“�إ�رش�ئيل“ هو م�صلحة رو�صية. وقال برتو�صيف، بعد �جتماعه مع رئي�ص �حلكومة  �أمن 

�أن  “�إ�رش�ئيل“، م�صيفاً  �أهمية خا�صة الأمن  �إن رو�صيا تويل  �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو، 

“هذه �مل�صلحة �خلا�صة تاأتي الأنه يعي�ص هنا نحو مليوين رو�صي“، يف �إ�صارة �إىل �ملهاجرين 
158

�لرو�ص �إىل “�إ�رش�ئيل“.

عر�ص �لرئي�ص �ل�صابق لبلدية �الحتالل يف �لقد�ص نري بركات Nir Barkat، خطة �قت�صادية  	•
عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  تقرير  ح�صب  �خلطة،  وتعتمد  �مل�صتعمر�ت،  تطوير  على  تعمل 

�الأر�ص ومقاومة �ال�صتيطان �الأ�صبوعي، على �إن�صاء 12 منطقة �صناعية توفر �لعمل ح�صب 

�ل�صناعية  �ملناطق  يف  حالياً  يعملون  �ألف   30 من  بدالً  فل�صطيني  �ألف   200 من  الأكرث  زعمه 

1,600 وحدة  للم�صتعمر�ت ويف �مل�صتعمر�ت ذ�تها باملنطقة ج. وتت�صمن �خلطة كذلك بناء 

�لبوؤر  من  بعدد  وربطها  �لقد�ص،  مدينة  �صمال  )عطروت(،  قلنديا  منطقة  يف  ��صتيطانية 

 
159

�ال�صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية.

الثالثاء، 2019/6/25

�أعلن م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن، يف خطاب �فتتاح  	•
�أن  لـ“�ل�صالم“،  �الأمريكية  �خلطة  من  �القت�صادي  �ل�صّق  لعر�ص  �لبحرين  يف  عمل  ور�صة 

�رشوري  �رشط  �الإ�رش�ئيلي   - �لفل�صطيني  �ل�صالم  خلطة  �قت�صادي  م�صار  على  �التفاق 

عادل.  �صيا�صي  حّل  دون  �لفل�صطيني  لل�صعب  يتحقق  لن  �الزدهار  �أن  �أكد  لكنه  لل�صالم، 

معتب�ً  عنكم“،  تتخلَّ  مل  �ملتحدة  “�لواليات  �إن  بالقول  �لفل�صطينيني  �إىل  كو�صرن  وتوجّه 

�إطالق  كو�صرن  و�أعلن  �لقرن“.  “فر�صة  هي  “�ل�صالم“  لتحقيق  �الأمريكية  �خلطة  �أنّ 

�صامل  �زدهار  بتحقيق  متعهد�ً  �لقرن“،  بـ“�صفقة  �إعالمياً  تُعرف  باتت  مما  �الأوىل  �ملرحلة 

للفل�صطينيني ودول �جلو�ر �لتي ت�صمل لبنان و�الأردن وم�رش. وي�صارك وزر�ء وم�صوؤولون 

عرب وخليجيون وغربيون، �إىل جانب م�صاركة �إ�رش�ئيلية �قت�رشت فقط على رجال �أعمال 

�إ�رش�ئيليني. وكان كو�صرن قد قال، يف مقابلة مع �جلزيرة يف �لبيت �الأبي�ص قبيل مغادرته �إىل 

�لبحرين، �إنه يعتقد �أن ور�صة �ملنامة ناجحة، و�إن عدد�ً كبري�ً من �مل�صتثمرين �صي�صاركون 

فيها، نافياً �أن تكون مقاطعة �ل�صلطة �لفل�صطينية للور�صة �نتكا�صة لها. و�أو�صح كو�صرن �أن 

“عمل نبيل ولكنه مل يو�ِصل �إىل �ل�صالم �ملن�صود بني �لفل�صطينيني  �ملبادرة �لعربية لل�صالم 

160
و�الإ�رش�ئيليني“.
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�الإد�رة  متهمًة  �أحمر،  خّط  �لعربية  �ل�صالم  مبادرة  �إن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  قالت  	•
�إىل  �لهادفة  �جلديدة  �الأمريكية  “�ل�صالم“  خطة  �صمن  �صياغتها  �إعادة  مبحاولة  �الأمريكية 

ال  �أحمر،  خط  “�ملبادرة  ردينة:  �أبو  نبيل  �لرئا�صة  با�صم  �لناطق  وقال  �لق�صية“.  “ت�صفية 
161

كو�صرن �أو غريه ي�صتطيع �إعادة �صياغة �ملبادرة نيابًة عن �لقمم �لعربية و�الإ�صالمية“.

موؤمتر  يف  للم�صاركني  ر�صالة  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  وجّه  	•
�لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود  �صخرة  على  �صيتبدد  وهٌم  موؤمتركم  “�إن  قائالً:  �لبحرين 

ملو�جهة  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملوؤمتر  يف  م�صاركته  خالل  له  كلمة  يف  هنية  وقال  ووعيه“. 

�لبحرين  “موؤمتر  �إن  غزة:  مدينة  يف  عقد  �لذي  �لبحرين،  موؤمتر  ورف�ص  �لقرن“  “�صفقة 
�لق�صية  لت�صفية  �لعمل و�لتمهيد  و�إغر�ء�ت مالية، هدفه  �قت�صادي  موؤمتر �صيا�صي بغطاء 

و�صيطرته  �حتالله  ليب�صط  �ل�صهيوين  للعدو  �الأخ�رش  �ل�صوء  و�إعطاء  �لفل�صطينية، 

�لتطبيع  باب  فتح  هو  �ملوؤمتر  هذ�  “هدف  �أن  هنية  و�أ�صاف  �لغربية“.  �ل�صفة  كامل  على 

ي�صمى  ما  م�صفوفات  تركيب  و�إعادة  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  وبني  �لعربية  �لدول  بني 

�الأمة د�خل  من  عدو  وتن�صيب  �لعربية  �ملنطقة  يف  �الحتالل  دمج  قاعدة  على   باالأعد�ء 

162
ل�صعبنا و�أمتنا“.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي �ل�صابق حلركة حما�ص خالد م�صعل �إن �ل�صعب �لفل�صطيني لن  	•
لت�صفية  تهدف  وم�صمومة“  “م�صبوهة  �أنها  على  م�صدد�ً  �لقرن“،  “�صفقة  بتمرير  ي�صمح 

�أن  مبا�رش،  �جلزيرة  قناة  بثتها  له  م�صجلة  كلمة  يف  م�صعل،  و�أ�صاف  �لفل�صطينية.  �لق�صية 

�ل�صعب �لفل�صطيني جممع على رف�صها، ولن ي�صمح لها �أن متر، وال م�صتقبل لها، و�صتف�صل. 

ولن  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  بها  يتم�صك  حمر�ء  خطوط  �لفل�صطينية  �لثو�بت  �أن  على  و�صدد 

و�ل�صيادة  �لعودة،  و�لقد�ص، وحّق  �الأر�ص،  بدونها، وهي  �مل�صاومة عليها، وال روؤية  يقبل 

و�ال�صتقالل �حلقيقي. و�أكد م�صعل على �أن حماولة حّل �لق�صية �لفل�صطينية ب�صيا�صة �لع�صا 

ور�صوة  �القت�صادي  باحلّل  ي�صمى  ما  �أو  “م�صمومة“،  وهي  باجلزرة  و�لبدء  و�جلزرة 

ال  �أمر  و�لقد�ص،  فل�صطني  هي  �لعرب  جوهرة  لتباع  �لعرب  �أمو�ل  من  يوؤخذ  مبال  �ملنطقة 

يقبل به �أحد. وحول ور�صة �ملنامة، دعا م�صعل �لعرب �إىل مقاطعتها، و�لرت�جع عن قر�ر�تهم 

بامل�صاركة فيها. ولفت م�صعل �لنظر �إىل �أن من كان لديه �أزمات د�خلية �أو �أجند�ت يف �ملنطقة 

ويريد �أن ي�صحي بفل�صطني من �أجلها �أو ��صرت�صاء لالإد�رة �الأمريكية �أو غريها فهو خمطئ، 

ال  مبا  ال  يلك  مبا  فليقامر  يقامر  �أن  �أر�د  “من  م�صيفاً:  فل�صطني،  بحّق  جرية  يرتكب  بل 

163
يلك“.
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و��صل �لفل�صطينيون يف مدن �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ويف �ل�صتات، �حتجاجاتهم لليوم  	•
164

�لثاين على �لتو�يل �صدّ �نعقاد موؤمتر �ملنامة.

تو�فد عدد من �ل�صحفيني �الإ�رش�ئيليني للمرة �الأوىل �إىل �لعا�صمة �لبحرينية �ملنامة لتغطية  	•
�ل�صور  يبثون  و�أخذو�  �الزدهار“،  �أجل  من  “�ل�صالم  �صميت  �لتي  �القت�صادية  �لور�صة 

بالتز�من مع  �الجتماعي،  �لتو��صل  �لعرب على مو�قع  �ملتابعني  ��صتفزت  �لتي  و�لتعليقات 

لل�صحفيني  �لعام  ��صتنكر �الحتاد  �أخرى،  ناحية  نف�صها. من  بالور�صة  تنديد عربي و��صع 

�لعرب دعوة و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية للم�صاركة يف موؤمتر �ملنامة، وقال يف بيان، �إن �ملوؤمتر 

“�لذي دعت �إليه �الإد�رة �الأمريكية يف �إطار ما ت�صمى �صفقة �لقرن مرفو�ص من كافة �ل�صعوب 
165

�لعربية“.

عبت �ملعار�صة �لبحرينية عن رف�صها ملا يجري على �أر�ص �لبحرين من موؤ�مر�ت لت�صفية  	•
بالعار  يجري  ما  وو��صفني  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �عتذ�رهم  مقدمني  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

166
ونقطة �صو�ء على جبني �لبحرين و�لعرب كافة.

�لكهرباء  حمطة  لت�صغيل  �مل�صتخدم  بالوقود  غزة  تزويد  وقف  �الحتالل  �صلطات  قررت  	•
�لوحيدة يف �لقطاع، وذلك بعد تقلي�ص م�صاحة �ل�صيد يف بحر غزة �إىل 6 �أميال بحرية، وذلك 

بذريعة �حلر�ئق مب�صتعمر�ت غالف غزة �لتي �ندلعت بفعل �لبالونات �حلارقة �لتي �أطلقت 

167
من �لقطاع.

�الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �لقمة  �فتتاحه  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  	•
من  �إير�ن  ملنع  �ملر�ت  مئات  حتركت  �إ�رش�ئيل  فاإن  تعلمون  “كما  �لرو�صية:  �الأمريكية 

�لتمو�صع ع�صكرياً يف �صورية، يف �لوقت �لذي دعت فيه علناً و�رش�حة لتدمرينا“. و�أ�صاف: 

�إن�صاء جبهة ثانية  �أو  �إىل حزب �هلل،  �أ�صلحة  �إير�ن من تزويد  “لقد حتركنا مئات �ملر�ت ملنع 
�إ�رش�ئيل منع  “�صتو��صل  يف �ل�صمال �صدّنا من مرتفعات �جلوالن“. وتابع نتنياهو قائالً: 

�أي  على  بقوة  �إ�رش�ئيل  و�صرتد  ملهاجمتنا،  كمن�صة  جري�ننا  �أر��صي  ��صتخد�م  من  �إير�ن 

168
هجمات من هذ� �لقبيل“.

“�إ�رش�ئيل“ مثل  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �ملو�صاد  Yossi Cohen، رئي�ص جهاز  قال يو�صي كوهني  	•
تهديد�ً  �أكرث  �أ�صبحت  لذلك  �الإنرتنت،  بعامل  حماطة  باتت  وغريها  �ملتطورة  �لعامل  دول 

يف  �الإنرتنت  تهديد  عامل  حول  موؤمتر  يف  م�صاركته  هام�ص  على  كوهني،  و�أ�صاف  و�صعفاً. 

169
جامعة تل �أبيب، �إن “�ملنظمات �الإرهابية بد�أت تك�صف �صعف هذ� �لتهديد وت�صتغله“.
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تعهد�ت  قدمت  �لدول  من  عدد�ً  �أن  �الأونرو�،  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  كرينبول،  بيري  �أعلن  	•
لالإ�صهام يف دعم �الأونرو� مالياً، و�أن هذه �لتبعات رمبا بلغت حتى �الآن 110 ماليني دوالر 

170
كاإ�صهامات لتجاوز �ل�صائقة �ملالية �لتي تهدد �لوكالة.

ك�صفت �لقناة �لثانية للتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �عتقلت ثالثة ن�صطاء من  	•
حركة حما�ص، لال�صتباه باأنهم “كانو� يخططون لتنفيذ عملية يف �إ�رش�ئيل“. وقالت �لقناة �إن 

�ملعتقلني من نابل�ص، وخططو� لتنفيذ عملية يف “�إ�رش�ئيل“ خالل �نعقاد �ملوؤمتر �القت�صادي 

 
171

يف �لبحرين.

االأربعاء، 2019/6/26

قال وزير خارجية �لبحرين خالد بن �أحمد �آل خليفة، يف مقابلة مع “تايز �أوف �إ�رش�ئيل“ يف  	•
�ملنامة، �إن موؤمتر �ملنامة يكن �أن “يغريّ �للعبة“ مثل �تفاقيات كامب ديفيد بني “�إ�رش�ئيل“ 

�آمنة.  حدود  مع  كدولة  بالوجود  �إ�رش�ئيل  حّق  على  لب�ص  “بدون  خليفة:  �آل  و�أكد  وم�رش. 

�إ�رش�ئيل دولة يف �ملنطقة، وهي باقية، طبعاً“. و�أ�صاف قائالً: “نعتقد �أن �إ�رش�ئيل دولة باقية، 

ونريد عالقات �أف�صل معها، ونريد �ل�صالم معها“. وقال �لوزير �لبحريني: بينما قد تكون 

�إ�رش�ئيل  بحّق  تعرتف  �لتي  و�الأردن،  م�رش  با�صتثناء  �لوحيدة،  �لعربية  �لدولة  �لبحرين 

172
بالوجود، “�إننا نعرف �أن �أ�صقاءنا يف �ملنطقة يوؤمنون بذلك �أي�صاً“.

ذكرت �صحيفة معاريف �أن وزيري �ملالية �الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون و�لفل�صطيني �صكري  	•
ب�صارة �لتقيا يف �لقد�ص، بح�صور وزير �ل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطيني ح�صني �ل�صيخ، ومن�صق 

�ل�صحيفة  و�أ�صارت  ركن.  �أبو  كميل  �للو�ء  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أعمال 

ب�صكل  تعقد  للقاء�ت  ��صتمر�ر  وهو  م�صرتكة،  ومدنية  �قت�صادية  ملفات  بحث  �للقاء  �أن  �إىل 

173
م�صتمر منذ �أربع �صنو�ت، ومل يتّم بحث �أي ق�صايا �صيا�صية خالله.

�إن  �إ�صماعيل هنية، معقباً على موؤمتر �ملنامة،  قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص،  	•
حركته لي�صت �صّد “رفع �حل�صار عن غزة و�ل�صفة، كما �أنها لي�صت �صّد تقدمي م�صاعد�ت 

“يكون  �أن  لذلك  ��صرتط  لكنه  �الحتالل“،  �صببها  �لتي  معاناته  و�إنهاء  �لفل�صطيني  لل�صعب 

�ملال �ملخ�ص�ص لذلك غري م�صي�ص“. وقال: “�أي مال يدفع الإنهاء تلك �ملعاناة، يجب �أن يكون 

غري م�صي�ص، �أو م�رشوط، وال على ح�صاب �لقد�ص �أو �لثو�بت �أو �ل�صيادة �أو حّق �لعودة، �أو 

�ملنامة،  �لفل�صطيني من موؤمتر  �ل�صعب  �ل�صالح و�ملقاومة“. وعدّ هنية موقف  على ح�صاب 

174
مبنزلة “�لكلمة �لقوية و�ملدوية، لكل من يفكر بالتو�طوؤ �صّده“.
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 ،2019/9/17 يف  �ملقررة  �النتخابات  خلو�ص  جديد  حزب  تاأ�صي�ص  عن  بار�ك،  �إيهود  �أعلن  	•
�الإطاحة  يجب  �حلياد،  على  للبقاء  �ملنا�صب  �لوقت  لي�ص  “هذ�  �صحفي:  موؤمتر  يف  وقال 

ر�أيته  عاماً،   50 من  �أكرث  منذ  نتنياهو  “عرفت  قائالً:  بار�ك  و�أ�صاف  نتنياهو“.  بنظام 

عليه  فزت  لقد  له،  �صيا�صياً  مناف�صاً  كنت  جماالً...  �أقل  حلظات  ويف  �للحظات،  �أجمل  يف 

باالنتخابات“. ور�أى بار�ك �أن “نتنياهو يف نهاية طريقه �ل�صيا�صية، و�رشكاوؤه يف �الئتالف 

و�حلزب و�ملع�صكر على در�ية كاملة بهذه �حلقيقة، ومن �ملوؤ�صف �أنهم �أ�صيبو� ب�صلل بفعل 

175
�خلوف“.

ذكر تقرير �إ�رش�ئيلي �أنه على �لرغم من �جتماع م�صت�صاري �الأمن �لقومي لكل من رو�صيا  	•
و�لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل“، يف �لقد�ص، �إال �أنه مل يخل�ص �إىل قر�ر�ت عملية. وقال �ملحلل 

�لع�صكري يف �لقناة 13 �الإ�رش�ئيلية، �ألون بن د�فيد Alon Ben David، �إن �الأطر�ف �ملجتمعة 

�تفقت على ثالثة �أمور رئي�صية، وهي: “م�صتقبل �صورية �صوف يتحدد من خالل تفاهمات 

�أمريكية رو�صية“، و“�صورية لن تكون قاعدة لتهديد جار�تها“، و�آخرها �أن ��صتقر�ر �صورية 

176
يتعلق باإخر�ج �لقو�ت �الإير�نية.

��صتغرب رئي�ص �حلكومة �للبنانية �صعد �لدين �حلريري “ت�صكيك �لبع�ص يف موقف �حلكومة  	•
حيال موؤمتر �لبحرين“، قائالً من جمل�ص �لنو�ب: “�إن �حلكومة مع جمل�ص �لنو�ب �صّد هذه 

�ل�صفقة“. و�أ�صاف: “ال �أريد مز�يد�ت ود�صتورنا و��صح ال للتوطني“. وتوّجه �إىل �لرئي�ص 

على  نز�يد  �أاّل  و�أمتنى  �لرئي�ص،  دولة  يا  موقفك  مثل  �حلكومة  “موقف  بالقول:  بري  نبيه 

 
177

بع�صنا، وموقف لبنان مع �لفل�صطيني“.

وقالت  �ملحتلة.  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �صفارة  �فتتاح  على  عزمها  عُمان،  �صلطنة  �أعلنت  	•
�لد�عم  �ل�صلطنة  لنهج  “��صتمر�ر�ً  تويرت:  على  تغريدة  يف  �لُعمانية،  �خلارجية  وز�رة 

لها لدى دولة  �ل�صلطنة فتح بعثة ديبلوما�صية جديدة  �ل�صقيق، قّررت  �لفل�صطيني  لل�صعب 

فل�صطني على م�صتوى �صفارة“. وذكرت �أنّ وفد�ً من �لوز�رة �صيتوجّه �إىل ر�م �هلل ملبا�رشة 

178
�الإجر�ء�ت.

مع  حديث  يف  كو�صرن،  جاريد  و�صهره  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  قال  	•
�حلا�رشين  جميع  و�إن  هائالً“،  “جناحاً  حققت  �ملنامة  ور�صة  �إن  �الأو�صط“،  “�ل�رشق 
ومرهون  ممكن  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �القت�صادي  �لتحول  �أن  على  يجمعون 

لل�صق  �لتطرق  تفادي  على  كو�صرن  وحر�ص  �الأمن.  و�إحالل  �ل�صيا�صي  باال�صتقر�ر 

 �ل�صيا�صي �خلا�ص بخطة “�ل�صالم“، لكنّه ر�أى �أن �أي ت�صوية �صيا�صية مقبلة �صتكون “بني
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�جلانبني.  من  تنازالت  ت�صمل  �أن  وينبغي  �الإ�رش�ئيلي“،  و�ملوقف  �لعربية  �ل�صالم  مبادرة 

كما د�فع كو�صرن عن خطته �القت�صادية، وقال �إنها “لي�صت ر�صوة“، �أمام �النتقاد�ت ب�صاأن 

179
غياب �أي �إ�صارة �إىل �مل�صتعمر�ت ونقاط �لتفتي�ص و�الحتالل.

اخلمي�س، 2019/6/27

�قتحم متظاهرون غا�صبون مبنى �ل�صفارة �لبحرينية يف �لعا�صمة �لعر�قية بغد�د، �حتجاجاً  	•
على “�صفقة �لقرن“، و�حت�صان �لبحرين ور�صة �ملنامة �لتي ناق�صت �جلو�نب �القت�صادية 

من �خلطة. ومتكن �ملتظاهرون من �ل�صعود على مبنى �ل�صفارة، ورفعو� �لعلم �لفل�صطيني 

فوقها، و�أحرقو� �لعلم �الإ�رش�ئيلي، ورددو� �صعار�ت وهتافات �صدّ حكومة �لبحرين، تاأييد�ً 

180
للق�صية �لفل�صطينية ودعماً لها.

عقار�ت  لي�صت  �لوطنية  �حلقوق  �أن  على  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد  	•
�حلرية  ي�صمن  �لذي  �ل�صيا�صي  للحّل  “�لتو�ّصل  �أن  على  م�صدد�ً  باالأمو�ل،  وتباع  ت�صرتى 

�قت�صادية،  �أو م�صاريع  �أي بر�مج  �أن ي�صبق  و�لكر�مة و�ال�صتقالل و�لعد�لة ل�صعبنا، يجب 

ت�صارك فل�صطني يف ور�صة  لذ� مل  للجميع،  �ال�صتقر�ر و�الأمن  ُيوجد  �أن  �صاأنه  الأن ذلك من 

181
�لعمل �الأمريكية �لتي �نعقدت منذ يومني يف �ملنامة“.

�أي  “�صتف�صل  �حلركة  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد  	•
لي�صت  “فل�صطني  �إن  مرزوق  �أبو  وقال  وثو�بته.“  �لفل�صطيني  �صعبنا  حقوق  مت�صّ  �صفقة 

�أن �لق�صية �لفل�صطينية  عقار�ً للبيع و�ل�رش�ء، وحقوق �صعبنا ال تباع وال ت�صرتى“، مردفاً 

182
ق�صية �صيا�صية بامتياز ولي�صت �قت�صادية.

��صت�صهد �صاب و�أ�صيب �أربعة �آخرون خالل مو�جهات بني ع�رش�ت �ل�صبان وقو�ت �الحتالل  	•
183

�الإ�رش�ئيلي يف بلدة �لعي�صوية �صمال �لقد�ص �ملحتلة.

�ل�رش�ع  بخ�صو�ص  و��صنطن  تتبعه  �لذي  �لنهج  �أن  �لرو�صية  �خلارجية  وز�رة  عدّت  	•
�لرو�صية،  �خلارجية  وقالت  بناء.  غري  �لبحرين،  لقاء  ذلك  يف  مبا  �الإ�رش�ئيلي،  �لفل�صطيني 

يف بيان لها، �إن �خلطة �القت�صادية، �لتي متت مناق�صتها يف ور�صة �لبحرين و�لتي تت�صمن 

غري  خطوة  دوالر،  مليار   50 بقيمة  �لفل�صطينيني  ل�صالح  م�صاريع  و�إقامة  ��صتثمار�ت 

184
بناءة.

27 حريقاً، جر�ء �لبالونات  �صهدت �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية �ملحاذية لقطاع غزة �ملحا�رش  	•
بال�صهور  و�حد  يوم  يف  تندلع  حر�ئق  عدد  �أكب  وهو  �لقطاع،  من  تطلق  �لتي  �حلارقة 
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�الأخرية، بح�صب �ملوقع �الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت. ونقل �ملوقع عن �صكان يف 

�مل�صتعمر�ت قولهم: “�لو�صع ال يحتمل، ن�صهد هنا حرباً يومية و�حلكومة �صامتة، �صكان 

185
غالف غزة �أ�رشى �لو�صع �الأمني وال خمرج باالأفق“.

�نتقد �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، �لذي حتدث يف موؤمتر  	•
يف  �مل�صاركة  عدم  �لفل�صطينيني  قر�ر  �لقد�ص،  غربي  يف  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  تنظمه 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �لعار  ومن  �ملنامة،  موؤمتر  من  للتو  “عدت  وقال:  �ملنامة.  موؤمتر 

ر�صالتنا  �صوهو�  لقد  �حل�صور.  بعدم  �الآخرين  �إقناع  وحماولة  �حل�صور،  عدم  �ختارت 

م�صطلحات  �صّماه  ما  �أن  غرينبالت،  وذكر  ينجحو�“.  مل  لكنهم  تقدمنا.  تقوي�ص  وحاولو� 

وال  غام�صة،  دولياً“  بها  �ملعرتف  و“�ملعايري  �ملتحدة“  �الأمم  و“قر�ر�ت  �لدويل“  “�لقانون 
توفر حالً قابالً للتنفيذ الإنهاء �ل�رش�ع. ودعا �إىل ��صتبد�ل م�صطلح “�مل�صتوطنات“ باالأحياء 

و�ملدن، ر�ف�صاً عّدها عقبة يف طريق �ل�صالم، وباملقابل �صدد على �أنه مّت ��صتخد�م �لالجئني 

�ل�رش�ع  �أن  على  م�صدد�ً  �ملخيمات،  يف  �إبقائهم  بعد  �صيا�صية  لعبة  يف  كبيادق  �لفل�صطينيني 

“�الإرهاب  �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي لي�ص �ل�رش�ع �الأ�صا�صي يف �ملنطقة. وقال غرينبالت: 

 من قبل حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي مل يوؤدِّ �إال �إىل ��صتمر�ر �ملعاناة و�لبوؤ�ص للفل�صطينيني يف

186
غزة“.

اجلمعة، 2019/6/28

“مّت  �إنه  �إ�رش�ئيلي، مل تك�صف عن ��صمه،  �لبث �الإ�رش�ئيلية )مكان(، عن م�صدر  نقلت هيئة  	•
�لتو�صل �إىل �تفاق هدنة ]جديد يف قطاع غزة[ مع حما�ص برعاية �الأمم �ملتحدة“. و�أ�صافت �أن 

“�التفاق يت�صمن وقف �إطالق �لبالونات �حلارقة من قطاع غزة وغريه من �الأعمال �لعد�ئية، 
“�إ�رش�ئيل“  �أن  �إىل  �مل�صدر  و�أ�صار  �الأخرية“.  �الإ�رش�ئيلية  �لعقابية  �الإجر�ء�ت  �إلغاء  مقابل 

�إىل  �إ�صافة  �لقطاع،  �ل�صيد قبالة �صو�طئ  �أممي وم�رشي بتو�صيع منطقة  ��صتجابت لطلب 

187
نقل �ملحروقات.

على  ي�صار،   – �لو�صط  باأحز�ب  ي�صمى  ما  روؤ�صاء  �الإ�رش�ئيلية،  �ملعار�صة  �أقطاب  �عرت�ص  	•
�تفاق �لتهدئة بني �حلكومة �الإ�رش�ئيلية وحركة حما�ص. ور�أى رئي�ص حزب كاحول الفان، 

بني جانت�ص، �أن �التفاق “يثبت �أن حما�ص متُلي �الأمور على نتنياهو. لي�ص هكذ� ي�صنعون 

لي�صت  “هذه  �أن  �أ�صكنازي،  غابي  الفان  كاحول  حزب  يف  �لقيادي  ر�أى  كذلك  �لردع“. 

�لكني�صت  ع�صو  وقال  يتجاهلهم“.  هو  و�الآن  �لغالف،  �صكان  عن  تخلى  ونتنياهو   تهدئة. 
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تهدئة  �تفاقات  ولي�ص  �الأمد،  طويل  حّل  هو  “�ملطلوب  �إن  �لعمل،  حزب  من  بريت�ص،  عمري 

م�صكوك بها وال ت�صاوي �لورق �ملكتوبة عليه، ويتم �لتخلي مرة �أخرى عن �جلنود و�ملو�طنني 

188
وو�صعه باأيدي حما�ص. حما�ص تلعب بنتنياهو“.

م�صري�ت  من  “فلي�صقط_موؤمتر_�لبحرين“  جمعة  يف  �مل�صاركني  �الحتالل  قو�ت  قمعت  	•
�لعودة �ل�صلمية على �حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة. و�أكدت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية بغزة، 

189
�إ�صابة 50 مو�طناً بينهم م�صعفني، بر�صا�ص �الحتالل.

قال نائب رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة خليل �حلية �إن حركته �صتقف بكل قوة وحزم  	•
�لبحرين  موؤمتر  يف  �صارك  من  كل  �أن  موؤكد�ً  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ت�صفية  م�صاريع  �أمام 

�صيندم. وقال �حلية، يف كلمة له خالل م�صاركته يف جمعة ي�صقط موؤمتر �لبحرين يف خميم 

حا�رشنا  ت�صتهدف  �لتي  �مل�صاريع  هذه  ونف�صل  باملر�صاد  “�صنقف  غزة:  �رشق  �لعودة 

�أنه  �لبحرين حمل نذور ف�صله، وولد ميتاً، وكل �ملوؤ�رش�ت تدلل على  وم�صتقبلنا، وموؤمتر 

190
ف�صل مبن ح�رش، ولن جتد خمرجاته ال �أر�صاً وال �صماء وال �صعباً ينفذها“.

قناة  مع  مقابلة  يف  خليفة  �آل  حممد  بن  �أحمد  بن  خالد  �ل�صيخ  �لبحرين  خارجية  وزير  قال  	•
“لل�صلطة  �أن  مو�صحاً  لل�صالم“،  �صيا�صية  خطة  �أي  عن  �الآن  �إىل  ن�صمع  “مل  �لعربية: 

�أكد  �لقرن“،  بـ“�صفقة  ي�صمى  ما  وعن  موقفنا“.  حترتم  وهي  نحرتمه،  ر�أياً  �لفل�صطينية 

�لوزير �أن “�ل�صفقة تكون بني طرفني وال نعلم �أي �صيء عما ي�صمى �صفقة �لقرن“، ولفت 

�لنظر �إىل �أن خطو�ت �لتطبيع تكون برفع علم وفتح �حلدود، مو�صحاً �أنه حتدث “لو�صائل 

191
�إعالم �إ�رش�ئيلية الإي�صال موقفنا مبا�رشة ل�صعبها“.

�لبحرين،  يف  تو�جدها  عن  �ل�صابقة،  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزيرة  ليفني  ت�صيبي  ك�صفت  	•
ولقائها مع وزير �خلارجية، خالد بن �أحمد �آل خليفة. وكتبت ليفني يف تغريدة على تويرت �أنها 

�لتقت �آل خليفة، و�أنها �أطلعته على �لتقدير �لعميق لتوجهاته �ملبا�رشة للجمهور �الإ�رش�ئيلي، 

و“�أهمية �ملو�قف �ملعتدلة �لتي عّب عنها“، على حّد قولها. وعر�صت يف ح�صابها على تويرت 

192
�صور�ً لن�صاء بحرينيات حتت عنو�ن “ير�صلن بتحياتهن“.

وو�صفهم  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  هجوماً  �ل�صمري  فهد  �ل�صعودي  �الإعالمي  �صّن  	•
ت�رشيحات  والقت  يهودي“.  “معبد  هو  �الأق�صى  �مل�صجد  و�أن  �رشف“،  بال  بـ“�ل�صحادين 

تلك  ��صتهجنو�  �لذين  �لتو��صل،  مو�قع  رو�د  بني  وو��صعة  غا�صبة  فعل  ردود  �ل�صمري 

�لت�رشيحات. وقال �ل�صمري يف مقطع فيديو متد�ول على مو�قع �لتو��صل، �إن “�لفل�صطينيني 
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�أن  معتب�ً  �لعامل“،  يف  �مل�صاجد  من  �الآالف  مئات  لديهم  و�مل�صلمني  �رشف،  وبال  �صحادون 

193
“�ل�صالة يف م�صجد باأوغند� �أ�رشف من �ل�صالة بالقد�ص ومن �أهلها“.

ال�صبت، 2019/6/29

�رتفع عدد �مل�صابني جرّ�ء �عتد�ء قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيليّ على �ملتظاهرين يف �لعي�صويّة  	•
من  حماوالت  و�صط  �إ�صابة،   80 �إىل   ،2019/6/27 �خلمي�ص  م�صاء  منذ  �ملحتلة،  بالقد�ص 

194
�الحتالل لعرقلة عمل �لطو�قم �لطبيّة.

�ملركز  مع  حو�ر  يف  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال  	•
يف لل�صلطة  بغزة  �حلكم  مقاليد  ت�صلم  �أن  يكن  هل  �صوؤ�ل  على  رد�ً  لالإعالم،   �لفل�صطيني 

بغزة  �حلكم  مقاليد  ن�صلم  حتى  �حتالل  قوة  ل�صنا  “نحن  ذلك؟:  �رشوط  هي  وما  �هلل؟  ر�م 

لل�صلطة �لفل�صطينية ونرحل، نحن يف بلدنا، ونحن �رشكاء يف �إد�رة �صاأننا �لفل�صطيني �صو�ء 

يف ر�م �هلل �أو غزة“، م�صدد�ً على �أن هذه “�لعقلية يجب �أن ننبذها من بيننا، فال يوجد حاكم 

و�لقيادة  �لقياد�ت،  وتتعاقب  قيادته  يختار  فل�صطيني  �صعب  هنالك  د�ئم،  حمكوم  �أو  د�ئم 

تتوىل �صاأنه دون �إمالء�ت خارجية وال يوجد لدينا �أي �رشط على �لوحدة �لفل�صطينية �إطالقاً 

195
�صوى ما هو معروف من مو�قف نريد �أن نكون فيها �صو��صية كاأ�صنان �مل�صط“.

االأحد، 2019/6/30

�صفري  مب�صاركة  �صلو�ن،  ببلدة  حلوة  و�دي  حي  �أ�صفل  نفقاً  �الحتالل  �صلطات  �فتتحت  	•
لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  و�ملبعوث  فريدمان،  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ملتحدة  �لواليات 

“جمعية  �أن  �صلو�ن  حلوة/  و�دي  معلومات  مركز  و�أو�صح  غرينبالت.  جاي�صون  �ل�صالم 

من  ويبد�أ  �حلجاج“،  “طريق  �مل�صمى  �لنفق  من  �الأول  �ل�صق  �فتتحت  �ال�صتيطانية“  �إلعاد 

حلوة“  و�دي  “ملعب  حلوة  و�دي  طريق  منت�صف  �إىل  و�صوالً  �لعني،  �صارع  �صلو�ن  عني 

 بطول 350م وعر�ص 7م، و�صيتم �النتهاء من �لعمل فيه بعد نحو عام لي�صل �إىل �صاحة باب

196
�ملغاربة.

ب�صبب  �عتقاله  بعد  ميالة،  �أبو  �صالح  �الأعمال  رجل  عن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أفرجت  	•
معاريف  �صحيفة  وقالت  �ل�صلطة.  قاطعتها  �لتي  �القت�صادية  �ملنامة  ور�صة  يف  م�صاركته 

 �الإ�رش�ئيلية �إن �الإفر�ج عن �أبو ميالة مّت بعد خطاب �أر�صلته �ل�صفارة �الأمريكية، وحمل �صيغة

197
تهديدية.



294

اليوميات الفل�سطينية

�أثنى رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو على وزير خارجية �لبحرين خالد بن �أحمد  	•
�آل خليفة �إثر ت�رشيحاته ب�صاأن “�إ�رش�ئيل“. وقال نتنياهو �إن هذه هي ت�رشيحات يف “غاية 

�إىل قوة كبرية يف  �إ�رش�ئيل  �لتي حتول  �لتي ننتهجها،  �ل�صيا�صة  تاأتي نتيجة  �الأهمية، وهي 

198
�ملنطقة و�إىل قوة عاملية �صاعدة“، ح�صب بيان للناطق با�صمه.

ميد�ين  م�صت�صفى  لبناء  بد�أت  �مل�صح  مرحلة  �إن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت  	•
(، مع 16 ق�صماً خمتلفاً بالقرب من حاجز 

2
دويل �صخم تبلغ م�صاحته 40 دومناً )40 �ألف م

بيت حانون/ �إيرز �صمال قطاع غزة. وبينت �أن فريقاً طبياً دولياً �صيدير �مل�صت�صفى، و�صيتم 

199
متويله من قبل منظمة �أمريكية خا�صة مبو�فقة “�إ�رش�ئيل“.

�صادقت حمكمة �الحتالل �ملركزية يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة على �رشعنة وتاأهيل 2,000 وحدة  	•
200

�صكنية ��صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية، بنيت دون تر�خي�ص، وتخ�صع لنز�ع قانوين.

�الحتالل  بر�صا�ص  �رتقو�  �صهيد�ً،   84 �إن  فل�صطني،  �صهد�ء  الأ�رش  �لوطني  �لتجمع  قال  	•
�أن من  بيان �صحفي،  �لتجمع، يف  و�أو�صح   .2019 �صنة  �الأول من  �لن�صف  �الإ�رش�ئيلي، يف 

8 �صيد�ت و19 طفالً. و�أ�صار  59 من حمافظات غزة، و25 من �ل�صفة، بينهم  بني �ل�صهد�ء، 

�لتجمع �لوطني الأ�رش �صهد�ء فل�صطني، �إىل �أن عدد جثامني �ل�صهد�ء �ملحتجزة لدى �الحتالل 

201
منذ بد�ية �ل�صنة، بلغ 12 جثماناً، وبذلك يرتفع عدد �جلثامني �ملحتجزة �إىل 266 �صهيد�ً.

وقال  �لقرن“.  لـ“�صفقة  �لقاطع  بالده  رف�ص  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرتكي،  �لرئي�ص  �أكد  	•
�أردوغان، يف مقابلة مع قناة �أن تي يف NTV �لرتكية، �إنه “من �مل�صتحيل بالن�صبة لرتكيا �أن 

202
تقبل �أبد�ً“ خطة “�ل�صالم“ �الأمريكية يف �ل�رشق �الأو�صط.
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االإثنني، 2019/7/1

ز�ر وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئيل كات�ص �أبو ظبي للم�صاركة يف موؤمتر مناخي �أممي،   •

بح�صب ما �أعلن مكتبه. وخالل �جتماع �ملناخ يف �أبو ظبي، �لتقى كات�ص “مب�صوؤول �إمار�تي 

رفيع“ مل ُتعرف �صخ�صيته، للتباحث يف “�مل�صائل �الإقليمية و�لعالقات بني �لبلدين“. وركز 

وتعزيز  �لتعاون  �مل�صوؤوالن  وبحث  �الإير�ين“.  �لتهديد  مع  للتعامل  “�حلاجة  على  �للقاء 

وقال  و�ملياه.  و�لزر�عة  و�لطاقة،  �لتكنولوجيا،  جمال  يف  خ�صو�صاً  �القت�صادية،  �لعالقات 

كات�ص �إنه قّدم �أي�صاً مبادرة “�صكك من �أجل �ل�صالم �الإقليمي“، وهي �قرت�ح لو�صل �صبكة 

1
�صكك �حلديد �الإ�رش�ئيلية عب �الأردن بال�صعودية ودول �خلليج.

�لعربية  �لدول  من  جمموعة  �إن  كوهني،  يو�صي  �الإ�رش�ئيلي،  �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  قال   •

“�إ�رش�ئيل“.  مع  وو�قعية“  عادلة  “ت�صوية  و�إيجاد  �لتعاون  �إىل  �رشي“،  “ب�صكل  ت�صعى 

�ملجاالت يف هرت�صليا  �ملتعدد  �ملركز  “�الإرهاب“ يف  و�أ�صاف كوهني، خالل موؤمتر مكافحة 

Interdisciplinary Center Herzliya، �أن هناك فر�صة نادرة، رمبا تكون �الأوىل يف �لتاريخ، 

“هناك دوالً عربية تعرتف �ليوم  “�صالم �صامل“. و�رّشح كوهني، باأن  �إىل �تفاق  للتو�صل 

بحّق �إ�رش�ئيل يف �لوجود، وتقيم معها عالقات تعاون، من خالل �الحرت�م �ملتبادل و�مل�صالح 

�مل�صرتكة“، الفتاً �لنظر �إىل �أنه تقرر موؤخر�ً جتديد �لعالقات بني “�إ�رش�ئيل“ و�صلطنة عُمان 

2
بعد عالقات �رشية طويلة.

ذكر تقرير �أعده مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني �أن �أعد�د �مل�صتوطنني   •

�لذين �قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى، خالل حزير�ن/ يونيو 2019، ت�صاعف باأعد�د كبرية وغري 

بينهم   ،2,800 بلغ  �الأق�صى  �قتحمو�  �لذين  �مل�صتوطنني  عدد  �أن  �ملركز  و�أو�صح  م�صبوقة. 

�ملزعوم.  �لهيكل“  بـ“طالب  ي�صمى  وما  �لع�صكري،  بلبا�صهم  �الحتالل  جي�ص  يف  عنا�رش 

و�أ�صارت �الإح�صائية �أن عدد �مل�صتوطنني �ملقتحمني لالأق�صى بلغ 2,550، باالإ�صافة �إىل 250 

من “طالب �لهيكل“ �ملزعوم، وكان من بني �ملقتحمني ع�صو �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق 

3
�حلاخام �ملتطرف يهود� غليك �حتفاالً مبا ي�صمى بيوم “توحيد �لقد�ص“.

�صفوف  يف  �عتقال  حالة   2,600 فل�صطني  �أ�رشى  مركز  عن  �صدر  حقوقي  تقرير  وثق   •

�لفل�صطينيني لدى �صلطات �الحتالل، منذ مطلع �صنة 2019. ووفقاً للتقرير، فاإن �الحتالل 
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�عتقل 410 �أطفال، و70 فل�صطينية، و4 �أع�صاء باملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، باالإ�صافة 

�أن هذه �ل�صنة �صهدت �رتفاعاً يف قائمة �صهد�ء  94 فل�صطينياً من قطاع غزة. وبنّي �ملركز  لـ 

4
�حلركة �الأ�صرية لت�صل �إىل 219 �صهيد�ً.

��صتهدفت  �صو�ريخ  �أطلقت  �إ�رش�ئيلية  حربية  طائر�ت  �أن  �صورية  �إعالم  و�صائل  ذكرت   •

 ،2019/7/1 �الإثنني   –  2019/6/30 �الأحد  ليل  دم�صق  وحميط  حم�ص  يف  ع�صكرية  مو�قع 

�ل�صوري �ملر�صد  وفق  مدنيني،  �صتة  بينهم  �صخ�صاً   15 مبقتل  �ل�رشبات   وت�صببت 

5
حلقوق �الإن�صان.

الثالثاء، 2019/7/2

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �إن “�الختبار �الأكب هو يف �ملعركة، وعلينا   •

يف  له  كلمة  خالل  نتنياهو،  و�أ�صاف  �أر��صينا“.  وتو�صيع  �لعدو  �أر��صي  �إىل  �ملعركة  نقل 

ملختلف  وي�صتعد  قدر�ته  يطّور  �لدفاع  “جي�ص  ع�صكرية:  �حتياط  وحد�ت  لتكرمي  �حتفالية 

6
�ل�صيناريوهات �ملتمثلة يف �ال�صتباك و�ندالع �حلروب على �أكرث من �صاحة“.

قال نائب رئي�ص حركة فتح، حممود �لعالول، يف ت�رشيحات �أدىل بها الإذ�عة �صوت فل�صطني   •

�لدول  من  بعدد  تربطها  قطار“  “�صكة  الإقامة  موؤخر�ً  “�إ�رش�ئيل“  ترويج  �إن  �لر�صمية، 

�لعربية، حتتاج �إىل خماطبة تلك �لدول، ملعرفة �لتوجهات بهذ� �ل�صاأن، وو�صف �لعملية باأنها 

“عملية تطبيع غري م�صبوقة“، يف حال مّتت. و�نتقد �لعالول ب�صدة �أي مو�قف عربية تدعم 
يف  تر�مب  �إد�رة  يف  م�صوؤولني  م�صاركة  بعد  “�ل�صالم“،  عملية  ب�صاأن  �الأمريكية  �لتوجهات 

7
�فتتاح نفق ��صتيطاين يف �لقد�ص.

معهد  رئي�ص   ،Amos Gilad جلعاد  عامو�ص  �الحتياط،  يف  �الإ�رش�ئيليّ  �جلرن�ل  و�صف   •

من  �الأبي�ص  �لنمل  ياأكله  بينما  قوية  بجدر�ن  حممي  منزل  باأّنه  �الحتالل  كيان  هرت�صليا، 

�لد�خل، على حّد تعبريه. وقال جلعاد �إن “حالة �لف�صاد هنا وتفتت �لنا�ص م�صدر قلق كبري 

بالن�صبة يل، �أوالً وقبل كل �صيٍء كمو�طٍن، وهذ� يقلقني حتى على �مل�صتوى �لوطني“، على 

8
حّد تعبريه.

يف  �لعام  �لعجز  �أن  �الإ�رش�ئيلية،  �ملالية  وز�رة  يف  �لعام  �ملحا�صب  ن�رشها  تقارير  �أظهرت   •

�مليز�نية بلغ 38.7 مليار �صيكل )نحو 10.8 مليار دوالر( ل�صنة 2018. كما ت�صري �لتوقعات 

45–50 مليار �صيكل )نحو  2019 و2020 �إىل و�صول �لعجز �ملايل �إىل ما بني  حيال �ل�صنتني 

12.6-14 مليار دوالر( لكل �صنة. وتبني من �لتقارير �أن دخل �خلزينة �لعامة يف �صنة 2018 
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�نخف�ص بـ 4.5 مليار�ت �صيكل )نحو 1.25 مليار دوالر( من �ل�رش�ئب، قيا�صاً بال�صنة �لتي 

9
�صبقتها. لكن �لدخل من �ل�رش�ئب يف �صنة 2017 �رتفع ب�صبب دخل ��صتثنائي جد�ً.

الآيف  خلفاً  تاريخه،  يف  �لثانية  للمرة  �الإ�رش�ئيلي،  �لعمل  حزب  برئا�صة  بريت�ص  عمري  فاز   •
10

غباي.

قال ت�صفيكا فوغل، �لقائد �الأ�صبق للجبهة �جلنوبية بجي�ص �الحتالل، �إن حركة حما�ص حتقق   •

�نت�صار�ت على “�إ�رش�ئيل“ من خالل �لبالونات �حلارقة، م�صيفاً �أن �ملو�جهة �لع�صكرية هي 

�حلّل �لوحيد للتغلب عليها. و�أ�صاف فوغل، يف مقابلة مع موقع �لقناة �ل�صابعة، �أنه “ال يكن 

�رش�ء �لردع �الإ�رش�ئيلي باملال، الأننا �إذ� و��صلنا حماربة �لنري�ن �لتي ت�صعلها حما�ص مبنطق 

11
رجل �الإطفاء، فلن ننجح �أبد�ً يف حتقيق �لن�رش عليها“.

ومت�صامنني   )Falash )�لفال�صا  �إثيوبية  �أ�صول  من  �الإ�رش�ئيليني  �حتجاجات  ��صتوؤنفت   •

معهم، يف �أعقاب مقتل �الإثيوبي �صولومون تيكا Solomon Tekah )18 عاماً( بنري�ن �أطلقها 

عليه �صابط �رشطة يف �صاحية كريات حاييم يف حيفا، و�أغلق �ملحتجون �صو�رع ومفرتقات 

طرق مركزية، ما �أدى �إىل �زدياد �لتوتر يف �أماكن �لتجمهر، �الأمر �لذي ت�صبّب باعتقال �أكرث 

12
من 60 متظاهر�ً، و�إ�صابة 47 �رشطياً.

ذكر ع�صو جلنة متابعة �حتجاز جثامني �ل�صهد�ء �ملحامي حممد عليان، �أن �صلطات �الحتالل   •

2015 �صنة  فمنذ  و�لثالجات،  �الأرقام  مقابر  يف  �ل�صهد�ء  جثامني  مئات  �حتجاز   تو��صل 

ما يز�ل �الحتالل يحتجز 45 جثماناً ل�صهد�ء يف �لثالجات. وك�صف عليان �أن هناك 4 جثامني 

�إبقاوؤهم  على �الأقل ما تز�ل يف �لثالجات باأمر �حرت�زي من �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية، �أي 

�صو�ء  م�صريهم،  يعرف  مل  �الآن  حتى  �ل�صهد�ء  من  عدد  وهناك  نهائي،  قر�ر  �تخاذ  حلني 

13
�أكانو� قد دفنو� يف “مقابر �الأرقام“ �أم ما يز�لون يف �لثالجات.

قالت وز�رة �الأوقاف �لفل�صطينية �إن �الحتالل منع رفع �الأذ�ن يف �مل�صجد �الإبر�هيمي 294   •

وقتاً خالل �ل�صتة �أ�صهر �الأوىل من �صنة 2019، حتت ذر�ئع وحجج و�هية ال تنطلي على �أحد، 

14
علماً �أن �الحتالل منع رفع �الأذ�ن 51 وقتاً خالل حزير�ن/ يونيو 2019.

World Heritage Committee، �ملجتمعة يف �لعا�صمة �الأذرية  قّررت جلنة �لرت�ث �لعاملي   •

قائمة  من  حلم  بيت  يف  �حلجاج  وطريق  �ملهد  كن�صية  موقع  �صحب   ،2019/6/30 منذ  باكو 

�لرت�ث �لعاملي �ملعر�ص للخطر. وبيّنت �للجنة �أ�صباب �تخاذها لهذ� �لقر�ر، مثنية على جودة 

�الأعمال �لتي �أجنزت يف �لكني�صة، ال �صيّما �أعمال ترميم �صقف �لكني�صة، و�أبو�بها، وو�جهاتها 
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�إقامة  م�رشوع  عن  بالرت�جع  رّحبت  وقد  فيها.  �جلد�رية  �لف�صيف�صاء  ولوحات  �خلارجية، 

15
نفق حتت �صاحتها، وكذلك باعتماد خطة الإد�رة �صيانة �ملوقع.

وقّعت �حلكومة �لفل�صطينية �تفاقية دعم مايل من دول �أوروبية لقطاع �لتعليم �لفل�صطيني   •

بقيمة 22 مليون يورو )نحو 25 مليون دوالر(. وجرى توقيع �التفاقية مع مركز �لتن�صيق 

برنامج  من  �لثالثة  �ملرحلة  لدعم  �لفل�صطيني  �لتعليم  قطاع  يف  �مل�صرتك  �لتمويل  ل�رشكاء 

16
�لتمويل �مل�صرتك )جي �أف �آي JFA III(، �ملمّول �أوروبياً.

االأربعاء، 2019/7/3

تر�مب  �إن  كو�صرن،  جاريد  و�صهره  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  قال   •

يف  معه  للتو��صل  وم�صتعد  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  برئي�ص  جد�ً“  “معجب 
ت�رشيحات  يف  كو�صرن،  وملّح  لل�صالم.  �الأمريكي  �القرت�ح  بخ�صو�ص  �ملنا�صب  �لوقت 

لل�صحفيني خالل موؤمتر عب �لهاتف، �إىل �أن خطة “�ل�صالم“ �الأمريكية قد تدعو �إىل توطني 

�أر��صيهم  �إىل  عودتهم  من  بدالً  فيها،  يقيمون  �لتي  �الأماكن  يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  د�ئم 

يف  �ملقيمني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �أن  كذلك  “�أعتقد  و�أ�صاف:  “�إ�رش�ئيل“.  حتتلها  �لتي 

لبنان، و�ملحرومني من �لكثري من حقوقهم، وال يعي�صون يف �أف�صل �لظروف �الآن، يوّدون 

يعي�صو� و�أن  �حلقوق  من  �ملزيد  على  �حل�صول  من  يّكنهم  �صبيالً  لهم  يوّفر  و�صعاً   كذلك 

17
حياة �أف�صل“.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل لقائه ممثلي �ل�صحافة �لعربية و�ملحلية   •

يف مقر �لرئا�صة يف ر�م �هلل، �إن “�صفقة �لقرن“ �نتهت، و�صتف�صل كما ف�صلت “ور�صة �ملنامة“، 

مع  �لعالقة  وحول  ونناق�صها؟“.  عنها  لنتحدث  بقيت  �لتي  �لق�صايا  هي  “ما  مت�صائالً: 

“�إ�رش�ئيل“، قال عبا�ص، �إنه “منذ �أبرم �تفاق �أو�صلو و�إ�رش�ئيل تعمل على تدمريه، ونق�صت 
كل �التفاقات وهي مكتوبة كلها بيننا وبينهم“، موؤكد�ً �أنه �إذ� مل تلتزم “�إ�رش�ئيل باالتفاقيات 

18
فاإننا لن نلتزم بها �أي�صاً“.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، خالل �جتماع للمجل�ص �لوز�ري �مل�صغر   •

لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية �الإ�رش�ئيلية )كابينت( حول �لو�صع �الأمني مقابل قطاع غزة، 

ونحن  و��صحة،  “�صيا�صتنا  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �لع�صكرية  غزة  فرقة  مقر  يف  عقده 

نريد �إعادة �لتهدئة، لكن يف مو�ز�ة ذلك ن�صتعد لعملية ع�صكرية و��صعة، �إذ� �قت�صت �حلاجة. 

19
وهذه هي تعليماتي للجي�ص“.



307

متوز/ يوليو 2019

�صاب  مقتل  على  �حتجاجاً  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لفال�صا  �ليهود  �أطلقها  �لتي  �ملظاهر�ت  ��صتمرت   •

�لبلد�ت  جميع  يف  �الآالف،  ع�رش�ت  لت�صمل  و�ت�صعت  �لتو�يل،  على  �لثالث  لليوم  �إثيوبي، 

20
�الإ�رش�ئيلية �لتي يعي�صون فيها.

ك�صف �لنائب �الأردين عن كتلة �الإ�صالح، �صالح �لعرموطي، يف موؤمتر �صحفي عقدته �لكتلة   •

يف مقر جبهة �لعمل �الإ�صالمي، عن معلومات وخفايا مثرية يف بنود �تفاقية �لغاز بني �الأردن 

“ت�صليل“ مار�صته �حلكومة �الأردنية بخ�صو�ص �جلهة  �لنائب عن  و“�إ�رش�ئيل“. وحتدث 

�لتي باعت �لغاز ل�رشكة �لكهرباء �لوطنية �ململوكة من �حلكومة �الأردنية. وقّدم �لعرموطي 

للحكومة �الأردنية جملة من “�ملخارج �لقانونية“ �لتي متّكنها من �إلغاء �تفاقية ��صتري�د �لغاز 

�لطبيعي من “�إ�رش�ئيل“، دون حتميلها �أي �رشوط جز�ئية �أو كلفة مالية. وكان رئي�ص �لكتلة 

�لنائب عبد �هلل �لعكايلة، قد ��صتهل �ملوؤمتر �ل�صحفي، بالتاأكيد على �أن “�تفاقية �لغاز �صاقطة 

�صيا�صياً“، م�صدد�ً على �إلز�مية عر�ص �التفاقية على جمل�ص �الأمة الأخذ مو�فقته. ومل يخف 

21
�لعرموطي وجود “�ألغام يف �التفاقية“ �صتنفجر يف وجه �الأردن مع بدء تنفيذها.

�لقرن“  لـ“�صفقة  �الأولية  �لعنا�رش  �أن  الفروف،  �صريجي  �لرو�صي  �خلارجية  وزير  �أعلن   •

“يف  �إن  قائالً  �لرو�صي  �لوزير  وتابع  �لدويل.  �الأمن  جمل�ص  قر�ر�ت  مع  تتناق�ص  �الأمريكية 

�خلطة �الأولية، �صاأقول �إن هذ� �جلزء �القت�صادي، كما ذكرت من قبل، يقرتح نحو 50 مليار 

دوالر م�صتثمرة: نحو ن�صف هذ� �ملبلغ يف فل�صطني، و�لبقية 25 مليار دوالر لال�صتثمار يف 

و�أ�صاف  فيها“.  �لفل�صطينيون  �لالجئون  �صنو�ت،  منذ  يوجد،  حيث  للدول  �لتحتية  �لبنية 

ولهذ�  �الأبد،  �إىل  هناك  �لالجئني  هوؤالء  بقاء  �صمان  �إىل  يهدف  هذ�  كان  “�إذ�  الفروف: 

�لتابع �الأمن  جمل�ص  قر�ر�ت  مع  يتناق�ص  هذ�  فاإن  �الأمو�ل،  بع�ص  �ملعنية  �لدول   تتلقى 

22
لالأمم �ملتحدة“.

ر�صد مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، 327 �نتهاكاً نفذه �الحتالل   •

وم�صتوطنوه �صّد �لفل�صطينيني خالل حزير�ن/ يونيو 2019، و��صتملت �النتهاكات و�صع 

�لد�ئمة و�لطيارة، و�إغالق طرق، و�قتحامات، و�ندالع مو�جهات، و��صتدعاء�ت،  �حلو�جز 

23
و�إطالق نار، و�رشقات...

اخلمي�س، 2019/7/4

�لرئي�ص  م�صت�صار  ت�رشيحات  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  رف�صت   •

�لفل�صطينية،  �لقيادة  فيها  هاجم  �لتي  كو�صرن،  جاريد  و�صهره  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي 
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�جتماعها  عقب  �أ�صدرته،  بيان  يف  �للجنة،  و�أكدت  �لالجئني.  عودة  حقّ  �إنهاء  عن  وحتدث 

�لت�صاوري، �لتم�صك بحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، ومنها حّق عودة �لالجئني ��صتناد�ً للقر�ر 

24
194، وحّق تقرير �مل�صري.

قال رئي�ص �حلكومة �لفل�صطينية، حممد ��صتية، يف كلمة �ألقاها خالل حفل �ملوؤمتر �لعام �لـ 12   •

جلمعية �لهالل �الأحمر �لفل�صطينية، يف ر�م �هلل: “�إذ� مل تكن هناك �إمكانية للتفاهم مع حما�ص، 

نريد �أن نحتكم �إىل �صعبنا، ولنذهب النتخابات عامة، من �أجل �أن يقول �ل�صعب كلمته، ونحن 

جاهزون لذلك“. ويف ملف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية قال ��صتية: “�صنعمل 

على مقا�صاة كل من هو متورط يف ملف �مل�صتوطنات، �صو�ء كانو� دبلوما�صيني �أو �رشكات 

25
�أو م�صتوطنني، يف كل مكان من �أر��صينا، مبا يف ذلك �لقد�ص“.

قال نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول يف حديث لبنامج “ملف �ليوم“ عب تلفزيون   •

فل�صطني، فيما يتعلق مبلف �مل�صاحلة: “�أكدنا لالأ�صقاء �مل�رشيني �أننا متم�صكون باتفاق عام 

ونبا�رش  �أخرى  مرة  لنعود  ب�صاأنه  حما�ص  من  خطية  مو�فقة  �إح�صار  منهم  وطلبنا   ،2017
26

�لعمل من جديد“.

�صهد �صهر حزير�ن/ يونيو 2019 تنفيذ 328 عمالً مقاوماً �صّد �الحتالل يف �ل�صفة �لغربية،   •

�إ�صابة  عن  و�أ�صفرت  �ملحتل،  �لفل�صطيني  �لد�خل  يف  نفذت  �لتي  �لطعن  عملية  �أبرزها  كان 

�ل�صفة،  يف  حما�ص  حلركة  �الإعالمية  �لد�ئرة  �أعدته  لتقرير  ووفقاً  �إ�رش�ئيلي.  م�صتوطن 

عبو�ت  و�إلقاء  زرع  وعملية  �أخرى،  طعن  وحماولة  و�حدة  طعن  عملية  نفذت  �ملقاومة  فاإن 

�آليات �الحتالل �لع�صكرية  �إلقاء زجاجات حارقة �صوب  نا�صفة حملية �ل�صنع، و22 عملية 

ومو�قعه. و�صكلت �ملو�جهات و�إلقاء �حلجارة ن�صبة 72% من جمموع �أعمال �ملقاومة، فيما 

ما  �حلارقة  و�لزجاجات  �لنا�صفة  �لعبو�ت  و�إلقاء  �لطعن  وحماوالت  �لطعن  عمليات  �صكلت 

�أعلى معدل يف  �لقد�ص ور�م �هلل و�خلليل كان بها  �أن حمافظات  �لتقرير  8%. و�أورد  ن�صبته 

عدد �ملو�جهات و�أعمال �ملقاومة على �لتو�يل، �أي بن�صبة قاربت 66% من جمموع حمافظات 

27
�ل�صفة.

بينت در��صة �صادرة عن معهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي يف جامعة تل �أبيب، عن   •

بقطاع  �ملحيطة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  يف  للم�صتوطنني،  �الجتماعية  باملناعة  حلق  �رشر 

�حلارقة،  �لورقية  و�لطائر�ت  �لبالونات  و�إطالق  �لعودة،  م�صري�ت  �نطالق  عقب  غزة، 

�مل�صتعمر�ت  يف  موؤخر�ً  تتعاىل  فاإنه  للدر��صة،  ووفقاً  �ملتتالية.  �لق�صرية  �لت�صعيد  وجوالت 



309

متوز/ يوليو 2019

تتحدث  �ملحلية،  و�لقيادة  �ملنا�صب  وذوي  �جلمهور  بني  متنوعة  �أ�صو�ت  غزة  من  �لقريبة 

بحرب  ي�صمونها  ما  جر�ء  �الجتماعية،  �ملناعة  النهيار  حمتمل  �جتاه  لبد�ية  موؤ�رش�ت  عن 

28
�ال�صتنز�ف.

اجلمعة، 2019/7/5

للتو�صل  جديدة  مبادرة  �لبدويل،  �صالح  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أطلق   •

�ملحدقة.  �ملخاطر  �مل�صاحلة يف مو�جهة  �لفل�صطيني وحتقيق  �ل�صارع  �النق�صام يف  �إنهاء  �إىل 

ودعا �لبدويل، خالل من�صور له عب �صفحته �لر�صمية على في�صبوك، حركة فتح للحو�ر 

�ملبا�رش دون و�صاطة ون�صيان �حلقد �ملتبادل بني �حلركتني، من �أجل �حلفاظ على ما تبقى 

29
من �لوطن، وتاأ�صي�ص مرحلة جديدة يف مو�جهة “�صفقة �لقرن“.

�لعميد  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �ل�صابق يف �صعبة  �الأبحاث  د�ئرة  �أعلن رئي�ص   •

�إيلي بن مئري Eli Ben Meir، وهو �رشيك يف �رشكة �ل�صايب �ملحلية �صايغوف CyGov، �أن 

“حرب �ل�صايب �صّد �إ�رش�ئيل تت�صعب“، و�أ�صاف بن مئري، يف حديث مع �صحيفة معاريف 
�لعبية، �أنه بعد حماوالت �لتدخل يف �النتخابات �الأخرية “تدخلت جهات �أجنبية“ يف �لهبّة 

.
30

�لتي قام بها �لفال�صا

ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية، يف حتقيق ن�رشته يف ملحقها �الأ�صبوعي، وثائق مرعبة   •

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �صّد  �الإرهابية  �ل�صهيونية  �لع�صابات  �رتكبتها  وجر�ئم  جمازر  عن 

و�أو�صح  �رشي.  ق�صم  يف  �الحتالل  دفاع  وز�رة  حتجبها  وبعده،  �لنكبة(  )عام   1948 �صنة 

و�لنهب،  و�ل�صلب  �ل�صغري�ت،  �لفتيات  و�غت�صاب  �ملجازر،  ع�رش�ت  �أن  هاآرت�ص  حتقيق 

 وتفجري وتدمري قرى باأكملها، نفذتها �لع�صابات �ل�صهيونية باأو�مر من د�فيد بن جوريون

31
.David Ben-Gurion

للمرة �الأوىل منذ �حتالل �رشقي �لقد�ص يف �صنة 1967، �ختارت �ل�صفارة �الأمريكية �الحتفال   •
32

بذكرى ��صتقالل �لواليات �ملتحدة �لـ 243 يف مقرها �جلديد مبدينة �لقد�ص.

ال�صبت، 2019/7/6

�أعلن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابق �إيهود بار�ك، ت�صمية حزبه �جلديد با�صم “حزب   •

�إ�رش�ئيل �لديوقر�طية Israel Democratic Party“. و�أو�صح بار�ك �أن نائب رئي�ص هيئة 

�أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يائري جوالن �صيكون �إىل جانبه باحلزب، يف حني جتري 

33
م�صاع حثيثة ل�صمّ وزيرة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �ل�صابقة ت�صيبي ليفني.
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قال مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

هدمت و�صادرت 27 مبنًى يلكه فل�صطينيون يف �ملنطقة ج و�لقد�ص �ملحتلة خالل �الأ�صبوعني 

�ملا�صيني. و�أو�صح �ملكتب �أن عمليات �لهدم هذه �أدت �إىل تهجري 52 فل�صطينياً، من بينهم 35 

34
طفالً، وحلقت �الأ�رش�ر بـ 5,074 فل�صطينياً �آخرين.

�صارك �آالف �لنا�صطني �لفل�صطينيني و�لعرب ومنا�رشوهم من جن�صيات خمتلفة يف مهرجان   •

�أهم فعاليات  5 و2019/7/6.  لندن يومي  �أقيم يف  �لذي   ،Palestine Expo �إك�صبو  فل�صطني 

�لبيطانية،   Friends of Al-Aqsa �الأق�صى  �أ�صدقاء  جمعية  نظمته  �لذي  �ملهرجان، 

بالق�صية  �ملتعلقة  �الأ�صا�صية  �ملحاور  على  ركزت  ندوة  ثالثني  �صكل  على  عقد  موؤمتر�ً  كان 

فل�صطني،  وخارج  د�خل  من  �لفل�صطينيني  �ملتحدثني  من  ع�رش�ت  و�صارك  �لفل�صطينية، 

35
باالإ�صافة �إىل م�صاندي فل�صطني من عدة جن�صيات يف هذه �لندو�ت.

االأحد، 2019/7/7

ذكرت عدة م�صادر ع�صكرية رفيعة يف تل �أبيب، �أن رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �أفيف   •

�جلي�ص،  يف  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  رئي�ص  خدمة  �إنهاء  �إمكانية  يدر�ص  كوخايف، 

�جلرن�ل تامري هايان Tamir Heyman، على خلفية ف�صل �لعملية �خلا�صة �رشق خانيون�ص 

�خلا�صة  �الإ�رش�ئيلية  �لقّوة  �أمر  “�نك�صاف  �إن  معاريف  �صحيفة  وقالت   .2018/11/11 يف 

�لتف�صيل  يكن  ال  مب�صتويات  �إ�رش�ئيل،  باأمن  وخطري�ً  عميقاً  �رشر�ً  �أحلق  غزة  قطاع  يف 

36
فيها“.

�أعلن جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �عتقاله �صاب فل�صطيني وو�لده من مدينة �لقد�ص �ملحتلة،   •
37

بتهمة تنفيذ عملية دع�ص، �أدت �إىل �إ�صابة خم�صة جنود �إ�رش�ئيليني بجر�ح.

�نطلقت يف �لعا�صمة �للبنانية بريوت �أعمال �مللتقى �ل�صعبي �لعربي “متحدون �صّد �صفقة   •

�لقرن“، مببادرة من منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وبتنظيم كل من �ملوؤمتر �لقومي �لعربي، 

و�ملوؤمتر �لقومي �الإ�صالمي، وموؤمتر �الأحز�ب �لعربية، وموؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، و�للقاء 

من  حزبية  وفود  من  و��صعة  ومب�صاركة  �لتقدمية،  �لعربية  و�جلبهة  �لعربي،  �لي�صاري 

38
خمتلف �لدول �لعربية، �إ�صافة �إىل م�صاركة كافة �لف�صائل �لفل�صطينية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إن �حلكومة ال متانع يف �إجر�ء �نتخابات رئا�صية   •

 .“2017 �تفاق  �أر�صية  على  غزة  �إىل  غد�ً  للذهاب  “م�صتعد  �أنه  �إىل  �لنظر  الفتاً  وبرملانية، 
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و�أ�صاف ��صتية، خالل زيارته �إىل عمّان: “حركة حما�ص طلبت �أن تكون �رشيكاً يف �حلكومة 

39
�لفل�صطينية، و��صرتطنا �مل�صاحلة �أوالً“.

رو�صيا  لقناة  خا�ص  ت�رشيح  يف  حما�ص،  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �لق�صام  كتائب  نفت   •

�ليوم )�آر تي(، ت�صلمها �أي طلبات من �جلانب �الإ�رش�ئيلي عب و�صطاء لفتح، ب�صاأن �الأ�صري 

40
�الإ�رش�ئيلي �أبر�هام منغ�صتو Abraham Mengistu �ملحتجز يف قطاع غزة.

�لرو�بي  مدينة  �إىل  �رشية  بزيارة  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  قام   •

و�مل�صتثمرين  �الأعمال  رجال  من  عدد  مع  فيها  و�جتمع  �هلل،  ر�م  �صمال  �لو�قعة  �جلديدة 

�لفل�صطينيني، بغر�ص �لتباحث حول �إمكانيات تطوير �القت�صاد يف �ل�صفة �لغربية. وقالت 

م�صادر مطلعة �إن هذه �لزيارة جاءت ب�صبب �لقلق �لذي ي�صاور �جلي�ص من �أخطار �نفجار 

وقد  �لغربية.  �ل�صفة  يف  و�مل�صتعمر�ت  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �صدّ  �لعنف  من  جديدة  موجة 

م�صرتكة  م�صانع  و�إقامة  �لفل�صطينيني  �الأعمال  لرجال  ت�صهيالت  ب�صل�صلة  كوخايف  وعد 

للفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، ومنح �ملزيد من �لت�صاريح للعمال �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل“، 

41
ومنح ت�صاريح عمل لرجال �الأعمال.

�الأمريكية  �الإد�رة  �إن  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال   •

مل تقرر موعد ن�رش �لروؤية �ل�صيا�صية للحّل، م�صري�ً �إىل �أنه باالإمكان �إعادة فتح مكتب متثيل 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف و��صنطن حال �لعودة للمفاو�صات، و�أنه باإمكان �لفل�صطينيني 

�الت�صال مع �لبيت �الأبي�ص مبا�رشة دون �حلاجة للمرور بال�صفارة �الأمريكية، بعد �إغالق 

42
�لقن�صلية �الأمريكية �لعامة يف �لقد�ص.

كتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف تغريد�ت له على تويرت: “ توؤكد در��صة   •

ما  ع�صقالن،  مدينة  يف  قدمي  فل�صطيني  موقع  من  ��صتعادتها  متّ  �لنووي  للحم�ص  جديدة 

و�أ�صاف  �أوروبا“.  جنوب  يف  موجود  �لفل�صطينيني  �أ�صل  �أن  �ملقد�ص،  �لكتاب  من  نعرفه 

نتنياهو �أن “�لكتاب �ملقد�ص يذكر مكاناً يدعى كافتور، وهو على �الأرجح جزيرة كريت، ال 

توجد �صلة بني �لفل�صطينيني �لقد�مى و�لفل�صطينيني �حلاليني، �لذين جاء �أ�صالفهم من �صبه 

�جلزيرة �لعربية �إىل �أر�ص �إ�رش�ئيل بعد �آالف �ل�صنني“، على حدّ و�صفه. وقال نتنياهو �إن 

“�رتباط �لفل�صطينيني باأر�ص �إ�رش�ئيل لي�ص �صيئاً، مقارنة مع 4000 عام من �رتباط �ل�صعب 
43

�ليهودي“، ح�صبما كتب على تويرت.
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االإثنني، 2019/7/8

�مل�صوؤولية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يق�صي بتحميل  �لقد�ص قر�ر�ً  �ملركزية يف  �ملحكمة  �أ�صدرت   •

�أهايل  تعوي�ص  �إمكانية  �لقر�ر  ُيكِّن  حيث  �إ�رش�ئيلية،  �أهد�ف  �صّد  نفذت  عملية   17 عن 

�ل�صحايا و�لقتلى مببلغ قد ي�صل �إىل �أكرث من مليار �صيكل )نحو 279 مليون دوالر(. وحّملت 

�ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لرئي�ص �لفل�صطيني �لر�حل يا�رش عرفات و�لقائد يف حركة فتح مرو�ن 

44
�لبغوثي، م�صوؤولية �صل�صلة من �لعمليات �لتي �أدت �إىل مقتل �إ�رش�ئيليني.

�ملتحدة  �الأمم  مع  بالتن�صيق  بد�أت  �ل�صلطة  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�حلكومة  جل�صة  م�صتهل  يف  ��صتية،  و�أ�صاف  �الحتالل.  تكلفة  حول  �أممية  در��صة  الإعد�د 

 United )لفل�صطينية، �أنه متّ تكليف منظمة موؤمتر �الأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية )�أونكتاد�

45
)Nations Conference on Trade and Development )UNCTAD الإجر�ء �لدر��صة.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �كت�صاف نفق �آخر عب �حلدود حُفر من غزة �إىل �الأر��صي �ملحتلة   •

�صنة 1948، يف �جلزء �جلنوبي من �لقطاع، يف �أثناء ت�صييد جد�ر حتت �الأر�ص، بح�صب �ملوقع 

�كت�صفت �إنها  “�إ�رش�ئيل“  وتقول  �الإ�رش�ئيلية.  بو�صت  جريوز�ليم  ل�صحيفة   �الإلكرتوين 

�لعامني  خالل  ودمرتها  غزة،  قطاع  من  �حلدود  عب  هجمات  ل�صّن  ت�صتخدم  نفقاً   15

�ملا�صيني؛ لي�صل عدد �الأنفاق �لتي مّت �كت�صافها وتدمريها منذ �لعدو�ن على قطاع غزة يف 

46
�صيف 2014 ما جمموعه 18 نفقاً.

�أفاد مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات باأن حماكم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لع�صكرية �أ�صدرت   •

 .2019 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  خالل  فل�صطينيني  �أ�رشى  بحّق  �إد�ري  �عتقال  قر�ر   432

وقال �لناطق �الإعالمي با�صم �ملركز �حلقوقي، �لباحث ريا�ص �الأ�صقر، �إن من بني �لقر�ر�ت 

�الإد�رية �لتي �صدرت يوجد 294 قر�ر جتديد �عتقال، و138 قر�ر �صدر الأول مرة. و�أو�صح 

باالعتقال  تنديد�ً  �لطعام؛  عن  �أ�رشبو�  �لذين  �الأ�رشى  عدد  �أن  للمركز،  بيان  يف  �الأ�صقر، 

حتى  �الإ�رش�ب  يو��صلون  منهم   6 يز�ل  ما   ،21 �إىل  و�صل  قد   ،2019 بد�ية  منذ  �الإد�ري، 

47
تاريخ �إ�صد�ر �لبيان.

الثالثاء، 2019/7/9

قطاع  يف  ميد�ين  م�صت�صفى  �إقامة  م�رشوع  تعار�ص  ال  �أنها  �لفل�صطينية  �حلكومة  �أعلنت   •

غزة، �رشط �أن يتم ذلك بالتن�صيق معها. وقال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية، يف بيان له: “مل 

ين�صق معنا �أحد بخ�صو�ص �مل�صت�صفى �ملنوي �إقامته بتمويل من موؤ�ص�صة �أمريكية خا�صة، 
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ومبو�فقة �إ�رش�ئيلية، على �حلدود �ل�صمالية لقطاع غزة، وال نعلم ماهية هذه �ملوؤ�ص�صة وملن 

48
تتبع، لكن �حلكومة على ��صتعد�د للجلو�ص وبحث �مل�رشوع“.

��صتعر�ص موقع و�ال �الإخباري �لعبي، يف تقرير له، خطورة �لطائر�ت �ملُ�صرية لدى �ملقاومة   •

�لفل�صطينية، �لتي قال �إن حركة حما�ص ت�صعى ب�صكل دوؤوب لتح�صينها وتطويرها. و�أ�صار 

�ملوقع �إىل �أنه يف �صباط/ فب�ير 2016، تابع جنود �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عدد�ً من �لطائر�ت بدون 

طيار يف قطاع غزة، و�لتي يعتقد �أنها كانت حمملة بالقذ�ئف �ل�صاروخية، قبل �أن تختفي يف 

عمق �الأر�ص �لفل�صطينية، ويف حينه مل يعطِ جي�ص �الحتالل �أهمية لتلك �لطائر�ت �ل�صغرية 

�أنها  باعتقادهم  �هتمامهم  �الإ�رش�ئيلي عدم  قادة ع�صكريون يف �جلي�ص  �مل�صرية، حيث برر 

49
كانت حتمل فقط كامري�ت، ولي�ص �أ�صلحة.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو، خالل زيارة لقاعدة نفاطيم ل�صالح �جلو   •

�إن  �أف–35،  طائر�ت  �رشب  خاللها  وتفقد  �لنقب،  يف   Nevatim Israeli Air Force Base

�أن  �أن هذه �لطائر�ت ت�صتطيع  �إير�ن  �أن تتذكر  �إ�رش�ئيل. يجب  “�إير�ن تهدد موؤخر�ً بتدمري 
50

ت�صل �إىل كل مكان يف �ل�رشق �الأو�صط، و�أي�صاً �إىل �إير�ن، وبكل تاأكيد �إىل �صورية �أي�صاً“.

لي�صت  فتح  حركة  م�صكلة  �إن  �حلية،  خليل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  و�جلبهة  �الإ�صالمي  �جلهاد  مع  و�إمنا  فح�صب،  حما�ص  حركة  مع 

لي�صت بني حركتي حما�ص وفتح فقط،  �لوطنية  “�لق�صية  �لوطنية. وقال �حلية:  و�ملبادرة 

للف�صائل  بي�صاء  ورقة  على  للتوقيع  م�صتعدة  حما�ص  وحركة  وطنية،  حالة  هناك  و�إمنا 

51
لتنفيذ �تفاق �مل�صاحلة 2011“.

�لقد�ص، وغربي  تكفا،  وبيتح  �أبيب،  تل  يف  �الحتجاج  مظاهر�ت  �لفال�صا،  �ليهود  جدد   •	

وبئر �ل�صبع، وحيفا وغريها، مطالبني بتحقيق �أكرث جدية مع �صابط �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية 

52
�لذي قتل �صاباً من �ليهود �الإثيوبيني، ومطالبني بتغيري �ل�صيا�صة �لعن�رشية �صّدهم.

�أظهرت �إح�صائية ملركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان �أن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قتلت 16 طفالً   •

فل�صطينياً خالل �لن�صف �الأول من �صنة 2019 يف قطاع غزة لوحده. و�أو�صحت �الإح�صائية 

�لعودة  �لعظمى خالل م�صاركتهم يف م�صري�ت  1,233 طفالً، غالبيتهم  �أ�صاب  �أن �الحتالل 

 وك�رش �حل�صار على طول حدود قطاع غزة. و�عتقلت قو�ت �الحتالل، خالل تلك �لفرتة،

17 طفالً، مّت �إطالق �رش�ح غالبيتهم فيما بعد. كما �صجل �لتقرير 17 حالة �عتد�ء على مد�ر�ص 
53

ومر�كز �صحية فل�صطينية يف قطاع غزة.
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م�رشوعه  �صمن  وثيقة،  �ألف   70 �أر�صفة  من  �نتهائه  عن  �لفل�صطيني  �ملتحف  �أعلن   •

للم�رشوع  �لرقمية  �ملن�صة  الإطالق  و��صتعد�ده  �لرقمي“،  �لفل�صطيني  �ملتحف  “�أر�صيف 
�لفل�صطيني �ملتحف  يف  �صحفي  موؤمتر  خالل  وذلك   ،2019 �أغ�صط�ص  �آب/  منت�صف   حتى 

54
يف بريزيت.

�ل�صفري  هاجم  “�إ�رش�ئيل“،  يدعمون  �لذين  للم�صيحيني  و��صنطن  يف  �ملنعقد  �ملوؤمتر  يف   •

“�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان؛ �لفل�صطينيني، ملعار�صتهم فتح طريق �حلجاج  �الأمريكي لدى 

مبدينة  �ليهود  عالقة  ينكر  من  مع  �لتحدث  يكن  ال  �أنه  مو�صحاً  �لب�ق،  حائط  �إىل  �ملوؤدي 

55
�لقد�ص �ملحتلة.

Mandla Mandela، حفيد �لزعيم و�ملنا�صل �جلنوب �إفريقي نيل�صون  دعا ماندال مانديال   •

يف  �الحتالل  �رشعنة  حتاول  مرجعية  باأي  �العرت�ف  عدم  �إىل   ،Nelson Mandela مانديال 

له خالل ندوة حول فل�صطني يف  و�أ�صار مانديال، يف كلمة  �لغربية.  �لقد�ص و�ل�صفة  �رشقي 

مكتب �الأمم �ملتحدة بجنيف، �إىل �أن فل�صطني لي�صت للبيع، وال يكن �مل�صاومة على �حلرية 

و�لعد�لة و�مل�صاو�ة و�ل�صالم. كما دعا �ملجتمع �لدويل �إىل رفع �صوته عالياً، من �أجل �إطالق 

56
�رش�ح �ملعتقلني �ل�صيا�صيني و�لن�صاء و�الأطفال من �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية.

ك�صف �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار �لنقاب عن جهود ُبذلت بال�صابق وتبذل حالياً   •

ترتيب  من  بد  ال  “�أنه  على  م�صدد�ً  �ل�صورية،  و�لقيادة  حما�ص  حركة  بني  �لعالقات  لعودة 

و�أو�صح  �الإ�رش�ئيلي“.  �الحتالل  ويعادي  فل�صطني  مع  ويقف  وقف  من  كل  مع  �لعالقات 

“�أنَّ من م�صلحة �ملقاومة �أن  �لزهار، يف ت�رشيحات خا�صة وم�صجلة ملوقع �لنه�صة نيوز، 

و��صح  موقف  ولديها  �إ�رش�ئيل،  تعادي  �لتي  �لدول  جميع  مع  جيدة  عالقات  هناك  تكون 

و�جلمهورية  �للبنانية،  و�جلمهورية  �ل�صورية،  �جلمهورية  مثل  �الحتالل،  من  و�رشيح 

57
�الإير�نية �الإ�صالمية“.

االأربعاء، 2019/7/10

مّت جمعها  بيانات عن �حلر�ئق يف منطقة غالف غزة،  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  ن�رشت قو�ت   •

من قبل �ل�صندوق �لقومي �ليهودي Jewish National Fund، و�صلطة �لطبيعة و�ملتنزهات 

مّت  للبيانات،  ووفقاً  �الإطفاء.  و�إد�رة   ،Israel Nature and Parks Authority �الإ�رش�ئيلية 

ال  ما  حرق  مّت  فيما   ،2018 �صنة  خالل   )
2
كم  34( دومن   34,000 على  تزيد  م�صاحة  حرق 

( من �حلقول منذ بد�ية �صنة 2019، وكان متو�صط �حلر�ئق 
2
يقل عن 1,400 دومن )1.4 كم
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�ليومية 9 حر�ئق يف �ليوم، و30 حريقاً يف �أيام �لذروة خالل �صنة 2018. �أما يف �صنة 2019، 

58
و�صل معدل �حلر�ئق �إىل حريقني يومياً و10 يف �أيام �لذروة.

�ل�صوؤون  يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  م�صت�صار  �خلالدي،  جمدي  قال   •

�لفل�صطينيني  “�إن  هاتفية:  حمادثة  يف  �إ�رش�ئيل“،  �أوف  “تايز  ل�صحيفة  �لديبلوما�صية، 

وقال  فرج“.  ]ماجد[  يديرها  و�لتي  �ملتحدة،  بالواليات  �الأمنية  عالقاتهم  �أبد�ً  يقطعو�  مل 

وال  بحتة،  �أمنية  عالقات  �إنها  م�صتمرة.  �أمريكا  مع  �الأمنية  عالقاتنا  تز�ل  “ما  �خلالدي: 

59
تتعامل مع �صوؤون �صيا�صية“.

ك�صف مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، عن رف�ص حركته �أكرث   •

�أن  �أبو مرزوق، يف تغريدة عب تويرت،  و�أو�صح  �الأمريكية.  �الإد�رة  للحو�ر مع  من ر�صالة 

�لفل�صطينية مب�صاريع  “�الأّول هو �خلطة �الأمريكية لت�صفية �لق�صية  �لرف�ص جاء ل�صببني: 

خمتلفة )�صفقة �لقرن(“، و�لثاين “مقاطعة �ل�صلطة الأي حو�ر مع �الأمريكان، حفاظاً لوحدة 

�ملوقف �لفل�صطيني“. لكن �أبو مرزوق قال �إن “�ملفاجاأة �ل�صادمة ]كانت[ وجود ماجد فرج 

60
يف �أمريكا، وبدون �إعالن“.

�ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  “�لرئي�ص  نتنياهو:  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

يف  نتنياهو  وقال  و�صجاعته“.  وذكائه  بحكمته  فوجئت  معه  لقاء�تي  ويف  �لعزيز،  �صديقي 

حفل ��صتقبال �أقامته �ل�صفارة �مل�رشية بتل �أبيب مبنا�صبة عيد م�رش �لوطني، �إن �ل�صالم بني 

61
“�إ�رش�ئيل“ وم�رش مبثابة حجر �لز�وية لال�صتقر�ر.

بالذكرى  �الحتفال  يف  م�صاركته  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�الأربعني لتاأ�صي�ص جمل�ص �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلّة، �إنه لن ي�صمح 

باإخالء �أي من �مل�صتعمر�ت. و�أ�صاف نتنياهو يف كلمته: “�إننا نعمل بجدٍّ لتح�صني �مل�صاريع 

�لتي تتطلب �ملال و�لت�صميم و�لتغلب على �ل�صغوط، وهو �الأمر �لذي فَعلَته  �ال�صتيطانية، 

�لقيام بذلك  جميع �حلكومات حتت قيادتي، ومب�صاعدة من �هلل، ومب�صاعدتكم؛ �صنو��صل 

62
معاً“.

اخلمي�س، 2019/7/11

�أعلنت كتائب �لق�صام عن ��صت�صهاد حممود �أحمد �الأدهم، وقالت �إنه �أحد جماهدي قوة حماة   •

“�الحتالل  �أن  مو�صحة  غزة،  قطاع  �رشق  �صمال  �الحتالل  بر�صا�ص  و��صت�صهد  �لثغور، 

�لثغور“. و�صددت  تاأديته و�جبه يف قوة حماة  �أثناء  �الأدهم  �ملجاهد  �لنار على  �إطالق  تعّمد 
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�لكتائب على �أنها جتري فح�صاً وتقييماً لهذه �جلرية، موؤكدة �أنها “لن متر مرور �لكر�م، 

�إن  �الحتالل  جي�ص  قال  جهته،  ومن  �الإجر�مي“.  �لعمل  هذ�  عو�قب  �لعدو  و�صيتحمل 

ر�صمي:  ت�رشيح  يف  با�صمه،  �ملتحدث  وذكر  باخلطاأ.  كان  �لق�صام  عنا�رش  الأحد  ��صتهد�فه 

منطقة  يف  �لفل�صطينيني  من  عدد�ً  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  تابعة  قوة  َر�صدت  �ليوم  �صباح  “ يف 
�مليد�ين  �ل�صبط  قوة  يف  نا�صطاً  �أن  �ت�صح  �الأويل  �لتحقيق  ومن  قطاع  غزة،  �صمال  �ل�صياج 

�أعقاب حترك فل�صطينينْي مبحاذ�ته“. و�أ�صاف �ملتحدث  �لتابعة حلما�ص و�صل للمنطقة يف 

قائالً: “الحقاً تبني �أن �لقوة قامت بت�صخي�ص نا�صط �ل�صبط �مليد�ين كمخرب م�صلح وقامت 

63
باإطالق �لنار عليه نتيجة �صوء فهم، �صيتم �لتحقيق يف �حلادث“.

“و��صع ومفاجئ“ على  توعّد رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيليّة، بنيامني نتنياهو، ب�صّن عدو�ن   •

قطاع غزة، وقال �إنه يجري �ال�صتعد�د له. وقال نتنياهو، خالل م�صاركته يف جل�صة لبلدية 

�إىل �تفاق  �أنه يكن �لتو�صل  �لتهدئة، لي�ص ب�صبب توّهمنا  �أف�ّصل  “�أنا  �أ�صكلون )ع�صقالن(: 

�صيا�صي مع هذه �جلماعة �لتي تريد حمو �إ�رش�ئيل من �الأر�ص، �إمنا الأننا ن�صتعّد حلرب لن 

تكون و��صعة فقط، �إمنا مفاجئة، كذلك“. و�أ�صاف نتنياهو قائالً: “لن �أتردد يف فعل ما هو 

�أدر�ص �الأمر باأع�صاب باردة،  �أنا  “ال توّجهني،  �أن �العتبار�ت �النتخابية  مطلوب“، مّدعياً 

�أن تتطّور  �الأخرى يف �جلنوب من  �لبلدة و�لبلد�ت  نتيجًة مّتكن هذه  �لنهاية  �أريد يف  لكنني 

64
وتزدهر، و�أن يكون هناك �صعور باالأمان وو�قع �آمن“.

�نتهت،  �لقرن“  “�صفقة  �أن  على  �لتاأكيد  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  جدد   •

ال  �صعب،  رقم  �لفل�صطيني  باأن  للعامل  �أثبتت  �لتي  �ملنامة“،  “ور�صة  ف�صلت  كما  و�صتف�صل 

65
يكن جتاوزه، �أو �ال�صتخفاف مب�صاحله وحقوقه �لوطنية �مل�رشوعة.

قال �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة، �إن منظمة �لتحرير   •

�لفل�صطينية توؤكد �أنها مل ترف�ص يف يوم من �الأيام �أي مفاو�صات �أو مبادر�ت لتحقيق �صالم 

فل�صطيني – �إ�رش�ئيلي، يقوم على �أ�صا�ص حلّ �لدولتني على حدود 1967، ويف �إطار قر�ر�ت 

على  �لتحرير  منظمة  �أن  ردينة  �أبو  و�أ�صاف  �لعربية.  �ل�صالم  ومبادرة  �لدولية  �ل�رشعية 

�لتز�مها  �أعلنت  �إذ�  �الأمريكية،  �الإد�رة  مع  و�الت�صاالت  �لعالقات  ال�صتئناف  تام  ��صتعد�د 

66
بهذه �ملرجعيات.

�أكد م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن، يف �أثناء ��صتقباله يف   •

�لبيت �الأبي�ص ع�رش�ت �لزعماء �لدينيني و�لن�صطاء �ملرتبطني مبنظمة “�مل�صيحيني �ملتحدين 
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�أولوية يف  ي�صكل  “�إ�رش�ئيل“  �أمن  �أن   ،“Christians United for Israel �إ�رش�ئيل  �أجل  من 

67
خطة �لبيت �الأبي�ص لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، �ملعروفة �إعالمياً بـ“�صفقة �لقرن“.

1967 من �أجل  تعهد زعيم �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية بني جانت�ص، بعدم �الن�صحاب �إىل حدود   •

ت�صوية �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي. وقال جانت�ص، خالل مقابلة �أجرتها معه �إذ�عة 

و�لكتل  �الأردن  وغور  �لقد�ص  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيطرة  بقاء  يوؤيد  �إنه  �الحتالل،  جي�ص 

�الأردن،  غور  يف  �حلّق  “الإ�رش�ئيل  �أن  على  م�صدد�ً  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملقامة  �ال�صتيطانية 

و�لكتل �ال�صتيطانية �لكبى و�لقد�ص“، وم�صري�ً �إىل �أن حزبه “�صي�صعى �إىل �تفاق �صيا�صي، 

68
ولي�ص �إىل �تفاق ي�صتلزم �إخالء م�صتوطنات“.

�أكدت د�ئرة �صوؤون �لالجئني مبنظمة �لتحرير �أنها �تخذت قر�ر�ً، بعد تفاهمات م�صبقة مع   •

ف�صائل �ملنظمة، بت�صويب �أو�صاع �للجان �ل�صعبية يف خميمات قطاع غزة، و�لتي �نتهت مدة 

�لعمومية منذ 12 عاماً، ومن بينها ما مل تعقد جمعيتها  �لقانونية منذ ما يزيد عن   دورتها 

�نتخاباتها  الإجر�ء  �الأجو�ء  تهيئة  حلني  تو�فقية  ب�صيغة  ت�صكيلها  باإعادة  وذلك  عاماً،   23
69

ح�صب �لنظام �لد�خلي �ملعدل ل�صنة 2010، و�ملعتمد من �ملنظمة.

�صارك ممثلون عن �لكنائ�ص �مل�صيحية يف �الأر��صي �ملقد�صة، يف وقفة �حتجاج و�صالة �أمام   •

�أمالك للكني�صة �الأرثوذك�صية �ليونانية، يف �لبلدة �لقدية �ملحتلة يف �لقد�ص، ��صتحوذت عليها 

جمعية ��صتيطانية بعد ف�صل �لبطريركية يف �إلغاء �صفقة بيعها. وقال عي�صى م�صلح، �لناطق 

با�صم �لكني�صة �الأرثوذك�صية، لوكالة �ل�صحافة �لفرن�صية، �إن “هذه ق�صية تزوير الأور�ق من 

�إرثنا  �مل�صتوطنون يريدون �ال�صتيالء على  ��صتيطانية...  �أنا�ص يتعاملون مع �رشكات  قبل 

و�إرث �أجد�دنا، وهو ملك لنا عب �لع�صور و�لتاريخ“، و��صفاً قر�ر �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية باأنه 

70
“�صيا�صي“.

�أكدت وزيرة �ل�صحة �لفل�صطينية مي �لكيلة، �أن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي رف�صت خالل   •

�لعامني �ملا�صيني منح ت�صاريح ل�صفر 40% من �ملر�صى �ملحولني من قطاع غزة، للعالج يف 

71
�ل�صفة �لغربية و�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948.

رف�ص جمل�ص �لنو�ب �مل�رشي مقرتحاً من �لنائب م�صطفى كمال �لدين ح�صني، مبنع منح   •

من  ح�صني  حّذر  وقد  �لفل�صطينية،  �أو  �الإ�رش�ئيلية  �جلن�صية  يحمل  ملن  �مل�رشية  �جلن�صية 

72
��صتغالل �لكيان �ل�صهيوين للقانون يف �حل�صول على �جلن�صية �مل�رشية.
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اجلمعة، 2019/7/12

“�إ�رش�ئيل“،  مُتهل  حركته  �إن  حماد  فتحي  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

خطاب  يف  حماد،  تعّهد  مت�صل،  مو�صوع  ويف  “�لتهدئة“.  تفاهمات  لتنفيذ  و�حد�ً،  �أ�صبوعاً 

قتل  على  بالرّد  غزة،  مدينة  �رشقي  �لعودة،  م�صري�ت  يف  م�صاركني  متظاهرين  �أمام  �ألقاه 

“�إ�رش�ئيل“ �أحد �أفر�د كتائب �لق�صام، �خلمي�ص 2019/7/11، قائالً: “برغم �العتذ�ر �صننتقم، 
و�صنثاأر لل�صهيد حممود �الأدهم ونحن ُنح�رّش لذلك، وهذه ر�صالة لي�صمعها �لعدو �أّنه كلما 

قتل منّا �صنقتل منه“. ودعا حماد فل�صطينيي �لد�خل و�ل�صتات �إىل قتل �ليهود، قائالً: “علينا 

73
�أن نهاجم كل يهودي يف �لعامل من خالل �لذبح و�لقتل“.

زئيف   Hadassah هد��صا  م�صت�صفى  عام  مدير  �أن  �لعبي   mynet نت  ماي  موقع  ذكر   •

مبمثلي   2019 يوليو  متوز/  من  �الأول  �لن�صف  خالل  �لتقى   Zeev Rotstein روت�صتاين 

وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، ملناق�صة �الآثار �ملرتتبة على قر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية بعدم �إحالة 

�ملر�صى �لفل�صطينيني للعالج يف “�إ�رش�ئيل“، وهي خطوة ت�صببت بخ�صائر كبرية مل�صت�صفى 

هد��صا ت�صل لـ 100 مليون �صيكل )نحو 28 مليون دوالر(، وحاول مدير �مل�صت�صفى تغيري 

موقف �ل�صلطة من هذ� �لقر�ر. وياأتي �الجتماع �الأخري يف �أعقاب خطاب �أر�صله روت�صتاين 

“كارثة  �أ�صماه  ما  من  فيه  حّذر  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �إىل  موؤخر�ً 

74
�إن�صانية“، نتيجة وقف �لتحويالت.

��صتقبلت قيادة حركة حما�ص، برئا�صة رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي �إ�صماعيل هنية، وفد �ملخابر�ت   •

�مل�رشية يف غزة، لبحث �لعديد من �لق�صايا، وعلى ر�أ�صها ملف �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية، 

�الحتالل.  مع  و�لتفاهمات  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وهموم  �لثنائية،  و�لعالقات 

�إيجابياً يف �مل�صي قدماً لتحقيق �لوحدة �لوطنية، م�صتح�رشة  وقدمت قيادة �حلركة موقفاً 

�ملخاطر �لتي ت�صتهدف �لق�صية �لفل�صطينية و�ملنطقة، و�أهمية �أن يكون �ملوقف �لفل�صطيني 

نابع من �لتو�فق �لوطني على ��صرت�تيجية مو�جهة �ملخاطر وعلى ر�أ�صها “�صفقة �لقرن“، 

75
وموؤمتر �لبحرين.

علمت �جلزيرة نت من م�صادر مطلعة، �أن �إير�ن ��صتاأنفت جهود و�صاطة بني حركة حما�ص   •

و�لنظام �ل�صوري الإعادة �لعالقات بينهما. وك�صفت �مل�صادر، �لتي حتدثت للجزيرة نت، �أن 

نقا�صاً يجري د�خل �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص و�أطرها �لقيادية، حول م�صاألة ��صتعادة �لعالقة 

��صتمر�ر  �لعالقة، يف ظّل  �ملكا�صب و�خل�صائر من ور�ء هذه  �ل�صوري، وح�صاب  �لنظام  مع 

76
�الأ�صباب �لتي �أدت �إىل �لقطيعة، يف �إ�صارة منها �إىل تعاطي �لنظام مع �لثورة �ل�صورية.
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حذّر مقرر �الأمم �ملتحدة �خلا�ص، �ملعني بحالة حقوق �الإن�صان يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة   •

منذ �صنة 1967 مايكل لينك، من �أن عدم حما�صبة “�إ�رش�ئيل“ ي�صجعها على �صّم �ملزيد من 

�لعا�صمة  يف  �للقاء�ت  من  �أ�صبوع  بعد  �أ�صدره  بيان  يف  لينك،  وقال  �لفل�صطينية.  �الأر��صي 

جب على �إجر�ء لقاء�ته يف عّمان، الأن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية منعته من 
ُ
�الأردنية عمّان، �إنه “�أ

77
دخول �الأر��صي �لفل�صطينية“.

�أعلن زعيم �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية بني جانت�ص، يف مقابلة مع �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية،   •

فيه  حتافظ  �لفل�صطينيني  مع  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �إىل  �صي�صعى  �أبي�ص   - �أزرق  حتالف  �أن 

عام  �صعبي  ��صتفتاء  على  �صيطرح  �التفاق  هذ�  و�أن  �الأمنية“،  “قدر�تها  على  “�إ�رش�ئيل“ 
حول  دقيق  ت�صور  �إعطاء  جانت�ص  ورف�ص  منه.  موقفه  �الإ�رش�ئيلي  �جلمهور  فيه  يح�صم 

�لغربية.  �ل�صفة  من  �ملحتلة  �ملناطق  يف  �مل�صتعمر�ت  م�صتقبل  حول  �أو  �حلدود،  م�صائل 

وهاجم جانت�ص نتنياهو على “�صعفه يف مو�جهة حركة حما�ص“ وحّمله م�صوؤولية “�لو�صع 

بقيادة  �إ�رش�ئيل  “حكومة  وقال:  غزة“.  بقطاع  �ملحيطة  �ملناطق  يف  �مل�صتقر  غري  �الأمني 

وهزيلة بالكالم  �صاطرة  و“هي  �الأعد�ء“،  مو�جهة  يف  �لكفاية  فيه  مبا  قوية  لي�صت   نتنياهو 

78
باالأفعال“.

قال وزير �لتعاون �الإقليمي �الإ�رش�ئيلي، ت�صاحي هنغبي، خالل لقاء مع �صحيفة “�إ�رش�ئيل   •

خالل  �أذرعها  �صّد  �أو  �إير�ن  �صد  ع�صكريّة  مو�جهة  هناك  تكون  �أن  “�الحتمال  �ليوم“، 

�أاّل تكون حرب... لي�صت م�صاألة هل؟ �إمنا م�صاألة متى؟“.  �لعامني �ملقبلني �أكب من �حتمال 

“10 �آالف مقاتل يف �صورية، من جن�صيّات  وبخ�صو�ص �صورية، �أ�صار هنغبي �إىل �أن هناك 

ت�صعى  “�إ�رش�ئيل“  �أن  على  م�صدد�ً  �الإير�ين“،  �لثوري  �حلر�ص  الإمرة  يخ�صعون  خمتلفة، 

79
لعدم تكر�ر “�خلطاأ �لذي تال حرب لبنان �لثانية )2006(“.

بالكيان“  �عرت�ف  ال  �صلح..  ال  تفاو�ص..  “ال  جمعة  يف  �مل�صاركني  �الحتالل  قو�ت  قمعت   •

�ل�صحة  وز�رة  و�أكدت  غزة.  لقطاع  �ل�رشقية  �حلدود  على  �ل�صلمية  �لعودة  م�صري�ت  من 

حاالت  مع  �لتعامل  وجرى  �الحتالل،  بر�صا�ص  مو�طناً،   55 �إ�صابة  بغزة،  �لفل�صطينية 

80
�ختناق ميد�نياً.

قالت �صحيفة يديعوت �أحرونوت، يف ملحقها، �إنه بعد �صهر من مو�فقة �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية   •

عطرييت  جمعية  �إىل  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �خلليل  باب  عند  �لتاريخية  �لفنادق  ملكية  نقل  على 

م�صري  يف  توؤثر  رمبا  �لكو�لي�ص  ور�ء  جديدة  تفا�صيل  عن  ُك�صف  �ال�صتيطانية،  كوهانيم 

�لدعوى  �صت�صتند  �إ�رش�ئيلية،  �إعالمية  ت�رشيبات  وح�صب  بيعت.  �لتي  �لكن�صية  �لعقار�ت 
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على �دعاء مهم مفاده �أن بيع �الأمالك كان، عملياً، �صفقة ر�صوة، و�أن �ل�صخ�ص �لذي وّقع 

على �ل�صفقة هو حما�صب �لبطريركية، نيكو�ص ببادي�ص، �لذي �تهم باالختال�ص و�ل�رشقة 

81
وغادر �لبالد بعد توقيع �ل�صفقة مبا�رشة.

�لعربية  �ملنظمة  من  وفد�ً  ��صتقباله  خالل  بري،  نبيه  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  �أكد   •

للمحامني �ل�صباب، �أن “�إ�رش�ئيل تريد خلق مز�رع �صبعا جديدة، لكن هذه �ملرة يف �لبحر“، 

يف �إ�صارة �إىل �لنز�ع �حلدودي �لبي و�لبحري مع “�إ�رش�ئيل“. و�صدد بري على �أن “�لقد�ص 

�الأر�ص  ملبد�أ  ن�صف  هي  �لقرن،  “�صفقة  و�أن  و�لقومية“،  �ل�صيا�صية  قبلتنا  و�صتبقى  كانت 

82
مقابل �ل�صالم، وهي �صفقة جتارية“.

ال�صبت، 2019/7/13

هدد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو بتنفيذ عملية “موؤملة“ يف قطاع غزة، موؤكد�ً   •

للوفد �الأمني �مل�رشي، �لتز�م حكومته بحالة �لهدوء ما �لتزمت بها حركة حما�ص و�لف�صائل 

“�جلي�ص ينتظر  باأن  �الإ�رش�ئيلية عن نتنياهو قوله  24 نيوز  �آي  يف قطاع غزة. ونقلت قناة 

بالتهدئة“.  تلتزم  �إذ� مل  �صتوؤمل حما�ص  لتنفيذ عملية ع�صكرية يف غزة  �أخ�رش�ً  مني �صوء�ً 

“�أن عمليات �لت�صفية لرموز �الإرهاب يف غزة مل ولن تتوقف، و�صتكون  و�أ�صاف نتنياهو 

جزء�ً من �أي عملية ع�صكرية لنا يف غزة“. لكنه �صدد على �أن عملية قتل �مل�صوؤول �مليد�ين يف 

83
حما�ص حممود �الأدهم مل تكن مق�صودة.

طالبت حركة حما�ص �جلهات �الأمنية �ليمنية بفتح حتقيق يف حادث قتل �صليم �أحمد معروف   •

يوم �جلمعة 2019/7/12، وتقدمي �جلناة للعد�لة يف �أ�رشع وقت. وقالت �حلركة، يف بيان، �إن 

�بنها �لبار �ل�صهيد �صليم �أحمد معروف قتل غدر�ً على �أحد حو�جز �الأمن يف حمافظة ماأرب 

84
بدولة �ليمن، منوهة باأن �ل�صهيد كان مقيماً يف �ليمن منذ �أكرث من 15 عاماً.

االأحد، 2019/7/14

قال ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، رئي�ص د�ئرة �صوؤون �لالجئني، �أحمد �أبو هويل �إن   •

وكالة �الأونرو� تعاين من عجز مايل يقدر بـ 211 مليون دوالر، �صيوؤثر على طبيعة �خلدمات 

85
�ملقدمة لالجئني �لفل�صطينيني.

�الأمن  كلية  طالب  بالقد�ص،  ديو�نه  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  رئي�ص �حلكومة  �لتقى   •

�لنووية بني  �أعطته �التفاقية  �لذي  �لوحيد،  �ل�صيء �الإيجابي  �إن  �لقومي �الإ�رش�ئيلي، وقال 
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�لدول �لغربية و�إير�ن، هو “تقارب قوي ومتو��صل، بيننا وبني دول عربية رئي�صية. �إير�ن 

86
تقول بب�صاطة: �صندمركم و�صنقوم بذلك يف مقدمة �الأمر، من خالل �الأ�صلحة �لنووية“.

و�صف وزير �الأمن �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �أفيجدور ليبمان، رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو   •

بـ“ت�صديد  �للبناين،  �هلل  حلزب  �الأخري  تهديد  على  تعقيباً  يع�ص“،  ال  ينبح  �لذي  بـ“�لكلب 

�رشبة ع�صكرية �صاحقة لها وللبنان، �إذ� ما جتر�أت على �رتكاب حماقة وهاجمت �إ�رش�ئيل“. 

وقال ليبمان، يف حديث �إذ�عي: “�إنني �أعتب �العتذ�ر على قتل عن�رش حركة حما�ص جنوناً 

�لفور، قائمة باملزيد من  ُيعد على  �لذعر. رئي�ص �حلكومة  �إنه موؤ�رش على حالة من  ُمطلقاً. 

�لتنازالت، �لتي تتّم بطريقة متهورة وغري م�صوؤولة. كل �صهر ندفع حلما�ص �ملزيد و�ملزيد 

ليبمان  دعا  �لعامة،  �الإ�رش�ئيلية  لالإذ�عة  حديث  ويف  يهاجموننا“.  لكيال  �لر�صاوى،  من 

بيوتهم  مع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي  �إىل  “�ملثلث“  منطقة  يف  �لفل�صطينيني  تهجري  �إىل 

�أمثلة  هناك  و�إن  لـ“�الإرهابيني“،  دفيئة  �لفحم  �أم  مدينة  �إن  بالقول  ذلك  معلالً  و�أر��صيهم، 

87
لـ“نقل �صكان“ بني �لدول.

قال مو�صيه يعلون �أحد قادة حتالف �أزرق - �أبي�ص، �إن حزبه �صيعمل على تطبيق �ل�صيادة   •

مع  مقابلة  يف  يعلون،  و�أو�صح  �مل�صتعمر�ت.  وخ�صو�صاً  �لغربية  �ل�صفة  على  �الإ�رش�ئيلية 

�إيهود  حزب  مع  و�حدة  قائمة  يف  لالنتخابات  �لرت�صح  ينوي  ال  حزبه  �أن  �لعبية،   13 قناة 

88
بار�ك ب�صبب �ختالفات يف �لر�أي حول �ل�رش�ع مع �لفل�صطينيني.

تن�رش،  �إ�رش�ئيلية  تقنيّة  �رشكة  �أن  �الإ�رش�ئيلية   The Marker ماركر  ذ�  �صحيفة  ك�صفت   •

�الأوجه وحتديدها يف  �لتعّرف على  بالتعاون مع جي�ص �الحتالل، كامري�ت مر�قبة يكنها 

Envision يكن �أن  �ل�صفة �لغربية. وبح�صب ذ� ماركر، فاإّن �لتقنيّة �لتي طّورتها �إنفيجن 

تعمل على كامري�ت من كافة �الأنو�ع و�ل�رشكات، وب�صكل فوري وبا�صتهالك مو�د حمو�صبة 

�أكرث بكثري، وي�صمل  “�رشّي  �أما �مل�رشوع �الآخر يف �ل�صفة، بح�صب �ل�صحيفة، وهو  قليلة. 

�لغربية“،  �ل�صفة  عمق  يف  كامري�ت  �صبكة  �إىل  ��صتناد�ً  �حلو�جز،  خارج  للوجوه  ر�صد�ً 

هدفها “مالحقة منّفذي �لعمليات وحتديدهم“. وتّدعي �ل�رشكة �أن كامري�تها دقيقة بن�صبة 

89
.%99.9

�مل�صجد  من  �ل�رشقية  �جلهة  يف  �لرحمة  باب  م�صلى  �خلا�صة  �الحتالل  �رشطة  �قتحمت   •

�الأق�صى �ملبارك، و�رشعت باإخر�ج �لقو�طع �خل�صبية �ملوجودة فيه. و�أفاد م�صوؤول �لعالقات 

�لعامة و�الإعالم بد�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص فر��ص �لدب�ص، باأن �مل�صلني كانو� قد 

90
�أعادو� �جلمعة 2019/7/12 هذه �لقو�طع �إىل م�صلى باب �لرحمة.
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حما�ص  حركة  ��صتخبار�ت  جهاز  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت   •

يوظف مقاتلني يجيدون �لعبية ويتقم�صون �صخ�صيات �صباط �إ�رش�ئيليني، يف حماوالت 

�ل�صباط  من  �صيما  ال  ح�صا�صة،  معلومات  لتقدمي  �الحتالل  وجنود  �صباط  ال�صتدر�ج 

و�جلنود �لذين يخدمون يف �ألوية �ل�صفوة �لتي مّت ��صتقد�مها موؤخر�ً لتحّمل �لعبء �حلربي 

يف �ملنطقة؛ حيث تقوم ��صتخبار�ت حما�ص باخرت�ق جمموعات �لو�ت�صاب Whatsapp، �لتي 

ينتظم فيها �ل�صباط و�جلنود، وحت�صل على �أرقام هو�تفهم �لنقالة بهدف �لتو��صل �ملبا�رش 

91
معهم.

االإثنني، 2019/7/15

�لالجئني  حمال  باإقفال  لبنان  يف  �لعمل  وز�رة  �تخذتها  �لتي  �الأخرية  �الإجر�ء�ت  �أعادت   •

�الإجر�ء�ت  هذه  على  �عرت��صات  بروز  مع  �لو�جهة،  �إىل  �لفل�صطيني  �مللف  �لفل�صطينيني، 

عند  �مل�صتعلة  باالإطار�ت  �لطرقات  �إغالق  وجرى  وم�صتغربة.  م�صتنكرة  مو�قف  و�صدور 

قر�ر  على  �حتجاجاً  و�لبد�وي،  و�لر�صيدية  �لب�جنة  وبرج  �حللوة  عني  خميمات  مد�خل 

وز�رة �لعمل �للبنانية بحّق �لعمال �لفل�صطينيني. و��صتغربت قيادة ف�صائل منظمة �لتحرير 

�لعمل  وز�رة  موظفو  به  يقوم  �لذي  �لت�رشف  هذ�  “�أن  موؤكدة  �الإجر�ء�ت،  �لفل�صطينية 

�للبنانية ال ين�صجم مع �ملوقف �للبناين �لر�صمي �لد�عم حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني و�لر�ف�ص 

ملا ي�صمى ب�صفقة �لقرن“. و�أكدت حركة حما�ص يف لبنان، رف�صها الإجر�ء�ت وز�رة �لعمل 

�للبنانية، وقال م�صدر م�صوؤول يف �حلركة، يف بيان �صحفي: “نرف�ص �صيا�صة �لقتل �لبطيء، 

وندعو �إىل �إنهاء فوري لكل قر�ر�ت �الإغالق و�ملنع“. و�أ�صاف �أن هذ� �لقر�ر ال يخدم �لعالقة 

�للبنانية �لفل�صطينية، و�حلو�ر فيما بينهما، و�إمنا يندرج يف خدمة م�صامني و�أهد�ف �صفقة 

92
�لقرن �لتي ت�صعى �إىل �صطب ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني.

�الأمو�ل  جلمع  كبرية  حملة  منغ�صتو،  �أبر�هام  �إثيوبية  �أ�صول  من  �ليهودي  عائلة  �أطلقت   •

�ل�صعي  �أجل  �الإ�رش�ئيليني، بهدف م�صاعدتها يف خطو�ت �صتقوم بها حملياً ودولياً من  من 

يف  تقطن  �لتي  �لعائلة  وتطلب  �أعو�م.  خم�صة  منذ  حما�ص  حركة  لدى  �الأ�صري  �بنها  لتحرير 

مدينة ع�صقالن �ملجاورة لغزة، جمع مبلغ 300 �ألف �صيكل )نحو 84.2 �ألف دوالر( كبد�ية 

93
من �أجل �لبدء بحملة قانونية و�صعبية كبرية.

تر�أ�ص رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، �جتماعاً مل�صتثمرين فل�صطينيني وعر�قيني،   •

توطيد  �أجل  من  �ليوم  “جنتمع  ��صتية:  وقال  بغد�د.  �لعر�قية  بالعا�صمة  �إقامته  مقر  يف 
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�لعالقات �القت�صادية، وفتح �أبو�ب �ال�صتثمار ما بني �لبلدين، فاالقت�صاد ر�فعة لل�صيا�صة، 

94
و�لعالقة �ملميزة بني �لبلدين يجب �أن تتج�صد يف عالقات �قت�صادية قوية �أي�صاً“.

خطاب  خالل  حماد  فتحي  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ت�رشيحات  �إن  حما�ص  حركة  قالت   •

جماهريي �أمام �ملحت�صدين يف م�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار يف 2019/7/12 ال ُتعّب عن 

مو�قف �حلركة �لر�صمية. و�أكدت �حلركة، يف بيان �صحفي، �أن هذه �لت�رشيحات ال ُتعّب عن 

�صيا�صة �حلركة �ملعتمدة و�لثابتة �لتي ن�صت على �أن �رش�عنا هو مع �الحتالل �لذي يحتل 

�أر�صنا ويدّن�ص مقد�صاتنا، ولي�ص �رش�عاً مع �ليهود يف �لعامل وال مع �ليهودية كدين، و�صبق 

95
�أن ��صتنكرت �حلركة �العتد�ء�ت �لتي ��صتهدفت يهود�ً �آمنني يف �أماكن عبادتهم.

�حلرب“؛  “�صدمة  من  يعانون  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  ع�رش�ت  �إن  �لعبي  و�ال  موقع  قال   •

يوم  �جلنود،  هوؤالء  وتظاهر   .2014 �صيف  غزة،  قطاع  على  �حلرب  يف  م�صاركتهم  بعد 

2019/7/14، �صدّ حكومة �الحتالل؛ لتخليها عنهم. و�أ�صاف �ملوقع �لعبي �أن هذه  �الأحد 

�لتظاهرة جاءت على خلفية طريقة تعامل حكومة �الحتالل مع هوؤالء �جلنود �لذين يعانون 

96
من ��صطر�بات نف�صية ب�صبب م�صاركتهم يف حرب غزة.

جدد يهود �لفال�صا �حتجاجاتهم �لتي �نطلقت قبل 15 يوماً، حيث تظاهرو� قبالة �لكني�صت   •

بال�رشطة  �صابط  بر�صا�ص  �إثيوبية  �أ�صول  من  �صاب  قتل  على  �حتجاجاً  �الإ�رش�ئيلي، 

�الإ�رش�ئيلية. وجتددت �الحتجاجات يف �لوقت �لذي ق�صت حمكمة �ل�صلح يف حيفا باالإفر�ج 

97
عن �ل�رشطي قاتل �ل�صاب من �أ�صول �إثيوبية.

�عتقلت �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إن  �الإن�صان  وحقوق  �الأ�رشى  موؤ�ص�صات  قالت   •	

طفالً،  446 بينهم  من  يونيو؛  حزير�ن/   30 وحتى   2019 بد�ية  منذ  فل�صطينياً   2,759 

و76 من �لن�صاء. و�أ�صارت �ملوؤ�ص�صات، �صمن ورقة حقائق، �إىل �أن عدد �الأ�رشى و�ملعتقلني 

�صيدة،   43 منهم   ،5,500 نحو  بلغ   2019/6/30 حتى  �الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني 

فيما بلغ عدد �ملعتقلني �الأطفال يف �صجون �الحتالل نحو 220 طفالً، وو�صل عدد �ملعتقلني 

98
�الإد�ريني �إىل نحو 500.

�الأ�صول  ذو�ت  �لكوجنر�ص  نائبات  على  هجومه  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�ص  جدد   •

�الإ�صالمية و�لالتينية، �لالتي �نتقدن �صيا�صاته حول �لهجرة، مطالباً �إياهن باالعتذ�ر. وكتب 

تر�مب يف تغريدة عب ح�صابه على تويرت: “متى تعتذر نائبات �لي�صار �الأ�صويل بالكوجنر�ص 

��صتخدمنها،  �لتي  �لكريهة  للغة  �لرئي�ص،  ملكتب  وحتى  �الإ�رش�ئيلي،  ولل�صعب  لبالدنا، 
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“من  �إن  قائالً  و�أ�صاف  منهن“.  غا�صب  �لنا�ص  من  �لكثري  قلنها،  �لتي  �لرهيبة  و�الأ�صياء 

يتحدثون  �لذين  �لتقدميات(  )�لنائبات  للنا�ص  ي�صتمعون  �لديوقر�طيني  نرى  �أن  �ملحزن 

99
ب�صكل �صيء عن بالدنا و�لذين، باالإ�صافة �إىل ذلك، يكرهون �إ�رش�ئيل ب�صغف حقيقي“.

�رشي  �تفاق  عن  �لنقاب  �الإ�رش�ئيلي   DEBKAfile ديبكا  ملوقع  خا�صة  م�صادر  ك�صفت   •

�ل�صلطة  �نهيار  �لفل�صطينية موؤخر�ً، بهدف منع  “�إ�رش�ئيل“ و�ل�صلطة  �إليه كٌل من  تو�صلت 

فور  �ملذكور  �التفاق  على  �لتوقيع  مّت  فقد  للموقع  ووفقاً  ومالياً.  �قت�صادياً  �لفل�صطينية 

�لو�صع  لتح�صني  جديدة  متويل  طرق  طرح  �التفاق  ت�صمن  حيث  �لبحرين،  موؤمتر  �نتهاء 

100
�القت�صادي للفل�صطينيني.

جهود  وجود  عن  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي،  �أبي�ص   - �أزرق  حتالف  حزب  رئي�ص  ك�صف   •

�إ�رش�ئيلية دون رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو.  �إ�رش�ئيلية من �أجل ت�صكيل حكومة وحدة 

و�أكد جانت�ص وجود حمادثات جتري مع ممثلني عن حزب �لليكود، ب�صاأن �حتمال ت�صكيل 

�أي�صاً  هم  �أنهم  نعلم  “نحن  وقال:  �النتخابات،  بعد  نتنياهو  دون  وطنية  وحدة  حكومة 

معنيون  �لليكود  من  �أع�صاء  باأن  �الدعاء  مكرر�ً  نتنياهو“،  بعد  �لذي  لليوم  ي�صتعدون 

101
بالتخل�ص من نتنياهو ب�صبب م�صاكله �لقانونية.

“�إ�رش�ئيل“  يف  �لديني  �العتقاد  حرية  �أن  �إىل  �الأمريكي  لالأبحاث  بيو  ملركز  در��صة  خل�صت   •

“�إ�رش�ئيل“  �أن  �لدر��صة  و�أظهرت  و�إير�ن،  �ل�صعودية  مثل  دول  يف  �ملوجودة  لتلك  مماثلة 

من بني �لدول �لع�رشين �الأكرث تقييد�ً حلرية �لدين )�عتقاد وممار�صة( حول �لعامل. وبيّنت 

يف  �خلام�صة  �ملرتبة  حتتل  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �جلاري،  �الأ�صبوع  خالل  �أجريت  �لتي  �لدر��صة 

�ملرتبة  يف  “�إ�رش�ئيل“  حلت  كما  �لدينية“،  �الأعر�ف  خلفية  على  �الجتماعي  بـ“�لعد�ء  �لعامل 

102
�ل�صاد�صة عاملياً يف “�لتوتر�ت و�لعنف بني �الأديان �ملختلفة“.

الثالثاء، 2019/7/16

�لدولة  رئي�ص  �إىل  ر�صائل  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  بعث   •

جمل�ص  ورئي�ص  �حلريري،  �لدين  �صعد  �للبنانية  �حلكومة  ورئي�ص  عون،  مي�صال  �للبنانية 

�لنو�ب �للبناين نبيه بري. وعبّ هنية عن �أ�صفه الإجر�ء�ت وز�رة �لعمل �للبنانية �صّد �لعمال 

�صبط  حما�رش  وحترير  وموؤ�ص�صاتهم،  عملهم  �أماكن  يف  لبنان،  يف  �لالجئني  �لفل�صطينيني 

�إننا  قانونية ومالية بحقهم وموؤ�ص�صاتهم وبحّق من ي�صّغلهم، و�إغالق موؤ�ص�صاتهم. وقال 

نرى يف حما�ص �أن هذه �الإجر�ء�ت ال تن�صجم مع �ملوقف �للبناين �لر�صمي �لتاريخي و�ملبدئي 
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�لد�عم حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لر�ف�ص مل�صاريع �لتوطني، ولكل �ملخططات �لتي تفرط 

103
وتتنازل عن حّق �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعودة.

 ،lbc أكد وزير �لعمل �للبناين كميل �أبو �صليمان، يف �ت�صال مع �لقناة �لتلفزيونية �أل بي �صي�  •

�أن “خطة وز�رة �لعمل ملكافحة �ليد �لعاملة �الأجنبية غري �ل�رشعية ال ت�صتهدف �لفل�صطينيني، 

و�مل�صكلة  ذكرهم،  على  تاأِت  ومل  �ملوؤ�مر�ت،  بنظرية  وال  �لقرن،  ب�صفقة  لها  عالقة  وال 

خمالفة   550 �أ�صل  من  �أنه  �صليمان  �أبو  و�أو�صح  �إ�صكال“.  �فتعال  �أر�د  �لذي  بع�صهم  عند 

2019/7/10، هناك فقط خمالفتان تعود�ن ملوؤ�ص�صتني  لقانون �لعمل �صبطت منذ �الأربعاء 

مفهومة غري  �لفل�صطينية  �لفعل  “ردة  �أن  على  م�صدد�ً  فل�صطينيني“،  يلكهما   كبريتني 

م�صتعدون  فنحن  �جلميع،  على  يطبق  “�لقانون  �أن  �للبناين  �لوزير  و�أكد  لها“.  معنى  وال 

وهم  عمل،  �إجاز�ت  على  �حل�صول  على  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  مل�صاعدة  مرونة  نبدي  �أن 

يح�صلون عليها جماناً، الأنهم معفيون من ر�صم �إجازة �لعمل. وقد �أبلغت �ل�صفري �لفل�صطيني 

104
�أم�ص بذلك“.

�أعمال  ختام  يف  �مل�صيفة،  �لعربية  �لدول  يف  �لفل�صطينيني  �صوؤون  على  �مل�رشفني  موؤمتر  �أكد   •

دورته �لـ 102 مبقر �جلامعة �لعربية بالقاهرة، �أن ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني هي جوهر 

�ملوؤمتر  و�صدد  و�ل�صامل.  �لعادل  �ل�صالم  لتحقيق  �أ�صا�صاً  ُيعّد  وحلّها  �لفل�صطينية  �لق�صية 

على رف�ص �لتعر�ص لق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، �أو معاجلتها من �أي جهة كانت ب�صكل 

�لالجئني  بحّق  �لتم�صك  �رشورة  موؤكد�ً   ،1948 ل�صنة   194 رقم  للقر�ر  وخمالف  منف�صل 

�لفل�صطينيني يف �لعودة �إىل ديارهم و�لتعوي�ص كحّق متالزم لهم، ورف�ص حماوالت �لتوطني 

105
بكافة �أ�صكاله. ودعا �ملوؤمتر �إىل ح�صد �لتاأييد �لدويل لتجديد تفوي�ص وكالة �الأونرو�.

�الأ�صري  ��صت�صهاد  بكر  �أبو  قدري  �للو�ء  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  �أعلن    •

�الإ�رش�ئيلي نيت�صان  ب�صجن  �النفر�دي  �لعزل  يف  �لعمر،  من  �لع�رشينات  يف  طقاطقة   ن�صار 

106
يف �لرملة.

لوكالة  حديث  يف  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص،  حلركة  �لدولية  �لعالقات  مكتب  رئي�ص  قال   •

�لعالقة مع �صورية بالرغم من �الأحاديث يف �الإعالم،  �أي تطور�ت يف  “ال يوجد  �صبوتنيك: 

�ملحيطني  من  �أو  �صورية،  د�خل  �أو  �حلركة،  د�خل  من  حتى  متحدثني  قبل  من  كانت  �صو�ء 

يف  للحركة  تو�جد  يوجد  ال  عليه،  هي  ما  على  �الأمور  ز�لت  ما  لكن  �ملتابعني،  من  �أو  بهما، 

 �صورية كما ال توجد عالقات مع �صورية حتى �الآن“. وبخ�صو�ص �لعالقة مع �إير�ن، �أو�صح

�أبو مرزوق �أن عالقات �حلركة مع �إير�ن هي باأف�صل حاالتها، قائالً: “هناك عالقات متينة 
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�صّد  بني  ولكنها  �ملر�حل،  من  مرحلة  �أي  يف  �إطالقاً  تنقطع  ومل  �الإ�صالمية  �جلمهورية  مع 

107
وجذب، ولكنها �الآن يف �أح�صن �صورها“.

غزة،  قطاع  يف  للمر�قبة  ت�صتخدم  م�صرية  �إ�رش�ئيلية  طائرة  فل�صطينيون،  م�صلحون  �أ�صقط   •

ح�صب ما ذكرت م�صادر فل�صطينية. والحقاً �أقر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بتحطم طائرة ع�صكرية 

�الإذ�عة  وفق  روتينية“،  مهمة  “خالل  غزة  قطاع  �أر��صي  يف  �ملر�وح،  رباعية  م�صرية، 

108
�الإ�رش�ئيلية �لعامة.

)كابينت(  �الإ�رش�ئيلية  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  رف�ص   •

للعمل  غزة  قطاع  من  فل�صطيني  عامل  �آالف   5 نحو  باإدخال  ت�صمح  خطة  على  �مل�صادقة 

�لكابينت  فاإن  �لعبية،  �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة  ووفقاً  غزة.  غالف  م�صتعمر�ت  يف 

جهاز  معار�صة  بينها  من  �الأ�صباب،  من  جلملة  �لتنفيذ  حيز  �إىل  �خلطة  هذه  �إخر�ج  يرف�ص 

�ل�صاباك، بذريعة �صعوبة �صمان عدم ��صتغالل �لعمال ذلك لتنفيذ عمليات �صّد “�إ�رش�ئيل“. 

و�أ�صافت �ل�صحيفة �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يوؤيد �إدخال �لعمال �لفل�صطينيني من غزة للعمل 

د�خل “�إ�رش�ئيل“، ب�صبب قلة �الأجور مقارنة مع �لعمال �لتايلنديني �لذين يعملون بالزر�عة 

109
يف حميط قطاع غزة.

ك�صفت �صلطة �الآثار �لتابعة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي عن موقع �أثري قدمي عمره �آالف �ل�صنني   •

�إن �كت�صاف  خالل حفريات قامت بها قرب �لقد�ص �ملحتلة. وقالت �لقناة �لعبية �ل�صابعة، 

�لقد�ص.  مدخل  عند   16 رقم  �ل�رشيع  �لطريق  الإن�صاء  حفريات  �أعمال  خالل  جاء  �ملوقع 

و�أ�صارت �لقناة �ل�صابعة، �إىل �أن �ملوقع �الأثري يقع على بعد نحو خم�صة كيلومرت�ت غربي 

110
�لقد�ص �ملحتلة، وقدرت �صلطات �الحتالل باأن عمره ما يقرب ت�صعة �آالف عام.

طالبت بعثات �الحتاد �الأوروبي يف �لقد�ص ور�م �هلل “�إ�رش�ئيل“ بوقف �صيا�صة هدم �ملنازل   •

وتهجري �ل�صكان �لفل�صطينيني وطردهم. وقال بيان للبعثات �الأوروبية �إنها تتابع بقلق �لنية 

�ملعلنة لل�صلطات �الإ�رش�ئيلية بال�رشوع يف هدم ع�رشة مبان فل�صطينية، ت�صم نحو �صبعني 

�أطفال، خلطر �لتهجري يف  17 فرد�ً، فيهم ت�صعة  �أ�رش ت�صم  �صقة، �الأمر �لذي يعّر�ص ثالث 

111
حيّ و�د �حلم�ص يف �لقد�ص.

�القت�صادية  �الآثار  تقييم  بعنو�ن  در��صة  )�أريج(  �لقد�ص   - �لتطبيقية  �الأبحاث  معهد  �أنهى   •

�ملـو�طنني  وتنقل  حـركة  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  يفر�صها  �لتي  للقيود  و�لبيئية 

�لتي  �لدر��صة،  هذه  نتائج  �أظهرت  حيث  �لغربية؛  �ل�صفة  وقرى  مدن  بني  �لفـل�صطينيني 
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��صتمرت على مد�ر 6 �أ�صهر من جمع �لبيانات، �إىل �أن �لفل�صطينيني يخ�رشون نحو 60 مليون 

�صاعة عمل �صنوياً ب�صبب هذه �لقيود، و�لتي تقدر تكلفتها بنحو 270 مليون دوالر �صنوي، 

باالإ�صافة �إىل ��صتهالك وقود �إ�صايف بنحو 80 مليون لرت يف �لعام تقدر تكاليفها بـ 135 مليون 

دوالر �أمريكي، يوؤدي ��صتهالكها �إىل زيادة يف �نبعاثات ثاين �أك�صيد �لكربون بنحو 196 �ألف 

112
طن �صنوياً.

االأربعاء، 2019/7/17

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل �فتتاحه �جتماعاً للجنة �لتنفيذية ملنظمة   •

�للبناين �ملتعلق بالعمالة �الأجنبية، و�لتي  �لتحرير يف ر�م �هلل، معلقاً على قر�ر وزير �لعمل 

�لق�صايا  “هناك عدد�ً من  �إن  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  �الأعمال من  �لعمال و�أ�صحاب  �صملت 

�لق�صايا باحلو�ر  �للبنانيني، الأننا نريد حّل هذه  �الإخوة  �لعاجل مع  �لتي ت�صتدعي �حلو�ر 

و�ملفاو�صات، ونرف�ص �لت�صعيد من �أي جهة كانت“، م�صري�ً �إىل �إيفاد ع�صو �للجنة �لتنفيذية 

عز�م �الأحمد ملتابعة ذلك. و�أكد عبا�ص رف�صه “لكل �أ�صكال �لت�صعيد، الأن �الأهم حّل �مل�صاكل، 

113
ولي�ص تعقيدها“ بح�صب تعبريه.

�للبناين كميل �لعمل  �لهادي، ت�صبث وزير  �أحمد عبد  لبنان،  رف�ص ممثل حركة حما�ص يف   •	

 �أبو �صليمان، مبطلبه ح�صول �لالجئني �لفل�صطينيني على “�إجاز�ت عمل“. وقال عبد �لهادي:

من  هي  فاالأو�صاع  �صيا�صي،  جلوءه  �إن  حيث  �لبلد،  هذ�  يف  �أجنبيّاً  لي�ص  “�لفل�صطيني  �إن 

�أرغمته على �النتقال �إىل لبنان، وكّل �للبنانيني يقّدرون هذه �خل�صو�صية“. و�أكد عبد �لهادي 

114
�أن “�لفل�صطينيني حتت �صقف �لقانون �للبناين، وال نقبل بتجاوزه“.

�لفل�صطيني  نظريه  من  �ت�صاالً  تلقيه  خالل  �صليمان،  �أبو  كميل  �للبناين  �لعمل  وزير  �أكّد   •

دون  عمل  �إجاز�ت  على  �لفل�صطينيني  حل�صول  �لت�صهيالت  كل  تقدمي  جي�ص،  �أبو  ن�رشي 

دفع �أي ر�صوم، عمالً بالت�صهيالت �ملمنوحة لهم يف �لقانون. معرباً عن تفهمه ملعاناة �ل�صعب 

115
�لفل�صطيني.

�لوز�ري  و�لوفد  زيارته  نتائج  �أهم  من  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

ورجال �الأعمال، �إىل �لعر�ق، تعهدهم مبنح �لالجئني �لفل�صطينيني كامل حقوقهم وحت�صني 

116
�أو�صاعهم.

�أمو�ل  نقل  على  ت�رشف  حما�ص  من  خلية  �عتقال  عن  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  ك�صف   •

ل�صالح ن�صطاء يف �حلركة. و�أو�صح �ل�صاباك �أنه مّت �عتقال ثالثة من ن�صطاء حما�ص و�صادر 
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مئات �الآالف من �ل�صو�كل، يف عملية م�صرتكة مع �جلي�ص نفذت موؤخر�ً. و�دعى �ل�صاباك �أن 

تلك �الأمو�ل كانت تنقل الأعمال تنظيمية ودفع رو�تب الأع�صاء حما�ص يف �ل�صفة. و�أ�صار �إىل 

�أنه يتّم نقل تلك �الأمو�ل بالتن�صيق بني قياد�ت بارزة من حما�ص يف غزة، �إىل ن�صطاء باحلركة 

117
يف �ل�صفة.

�الأق�صى،  �مل�صجد  جنوب  �صلو�ن  بلدة  يف  جتارية  حمالت  �أربعة  �الحتالل  �صلطات  هدّمت   •
118

تعود ملكيتها للمو�طن حممد �لعبا�صي.

�أعو�م.  عدة  منذ  لديها  حمتجز  �صيد  قارب   13 عن  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صلطات  �أفرجت   •

غري  من  �لبحر  طريق  عن  غزة  ميناء  �إىل  �لقو�رب  و�صول  مّت  �إنه  �ل�صيادين،  نقابة  وقالت 

119
حمركات.

�لعلم  ورفع  فل�صطني،  بدولة  �العرت�ف  �إجنلرت�،  �صمال  �صيفيلد،  مدينة  بلدية  جمل�ص  �أعلن   •

�لعمال  حزب  يف  فل�صطني  دعم  جمموعة  وقالت  �لبلدية.  مقر  �أمام  �صارية  على  �لفل�صطيني 

هذ�  �صتنقل  �إنها  �العرت�ف،  هذ�  لتحقيق  �لبلدي  �ملجل�ص  ودعمت  �صاركت  �لتي  �لبيطاين، 

120
�لقر�ر �إىل �لبملان �لبيطاين ملناق�صته يف �أيلول/ �صبتمب 2019.

جائزة  منح  �أبيب،  تل  �رشقي  �صموئيل،  جفعات  مدينة  بلدية  يف  �الحتالل  �صلطات  قرّرت   •

“�الإبد�ع �ليهودي“ للحاخام �إ�صحاق جزنبغ Yitzchak Ginsburgh، �لذي يحّر�ص علناً 
121

على �أي عمل يف�صي �إىل قتل �لعرب.

�أظهرت معطيات حقوقية فل�صطينية �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �رتكب 628 �نتهاكاً يف �ملنطقة   •

�لعازلة �رشق قطاع غزة، خالل �الأ�صهر �ل�صتة �الأوىل من 2019. ور�صد مركز �مليز�ن حلقوق 

�ملظاهر�ت  �نتهاكاً �صّد  �لعمال، و183  �إ�رش�ئيلياً �صّد  ��صتهد�فاً   261 له،  �الإن�صان يف تقرير 

�عتقال  حالة   30 �لو�صول“،  من  “ممنوع  ��صم  حمل  تقرير  يف  �ملركز  ووّثق  �الحتجاجية. 

�أ�صفرت عن �عتقال 56 فل�صطينياً؛ منهم 15 طفالً، و27 عملية توغل. وتناول �لتقرير �صبعة 

�أمناط من �النتهاكات �لتي �قرتفتها قو�ت �الحتالل يف �ملنطقة مقيدة �لو�صول، و�لتي متثل 

122
35% من م�صاحة �الأر��صي �لزر�عية يف قطاع غزة.

اخلمي�س، 2019/7/18

“�لعربي  مع  حديث  يف  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •

�جلديد“، �أنّ �ملوقف �لفل�صطيني �ملوحّد �لر�ف�ص لـ“�صفقة �لقرن“ يكن �أن ي�صهم يف تقارب 
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�حلركتني  �أن  مو�صحاً  �صنو�ت،  منذ  �ملن�صودة  �مل�صاحلة  و�إجناز  وحما�ص،  فتح  حركتي 

“لهما مو�قف �صيا�صية م�صرتكة يف كثري من �لق�صايا. وتابع: “نعتقد �أّن �ملو�قف �مل�صرتكة يف 
123

جمملها ت�صّكل %85“.

حرب  خو�ص  يف  ترتدد  لن  حكومته  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  نتنياهو،  بنيامني  قال   •

�صمان  �أجل  من  كبرية  بقوة  �صتت�رشف  و�أنها  لذلك،  ��صطرت  �إذ�  لبنان،  �صدّ  �أخرى 

لن  لكن  باالأبرياء،  �ل�رشر  نلحق  ال  لكي  يكن  ما  كل  “�صنفعل  قائالً:  و�أ�صاف  �النت�صار. 

نعطي �حل�صانة ملطلقي �ل�صو�ريخ، والأماكن من�صات �إطالقها، ومن ير�صلهم، ال يف لبنان 

�أ�صماه  ما  �صّد  للوقوف  باأ�رشه  �لعامل  دول  نتنياهو  ودعا  مكان“.  �أي  يف  وال  غزة  يف  وال 

“�لعدو�ن �الإير�ين“ �لذي يتجلى يف مياه �خلليج، ووقف خطره. وقال “حتى لو ��صطررنا 
124

�إىل �لوقوف مبفردنا �صدّ �إير�ن، ف�صنفعل ذلك“.

بحث موفد �لرئي�ص حممود عبا�ص، ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير و�للجنة �ملركزية   •

حلركة فتح عز�م �الأحمد، مع رئي�ص �لوزر�ء �للبناين �صعد �حلريري، �لتطور�ت �لفل�صطينية 

و�أو�صاع �ملخيمات يف لبنان. وقال �الأحمد: “ال �أزمة بني فل�صطني ولبنان، ولن تكون هناك 

�أزمة. �إنها ق�صية عابرة حتّل باحلو�ر، كما قال �لرئي�ص �أبو مازن، وهذ� ما �أبلغناه للرئي�ص 

�حلريري وللم�صوؤولني �للبنانيني �الآخرين �لذين �لتقينا بهم“. و�أ�صاف: “نعم نحن �صيوف 

�لقانون  �ل�صيافة، ونحن حتت �صقف  �ل�صقيق، ونقّدر هذه  �للبناين  �ل�صعب  لبنان، على  يف 

125
�للبناين، وال نريد قو�نني خا�صة بنا �إطالقاً“.

قرر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص حّل جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، و�إن�صاء جمل�ص   •

�نتقايل ملدة عام، وجاء �لقر�ر ب�صكل مفاجئ، ودون معرفة �ل�صلطة �لق�صائية به، �إ�صافة �إىل 

قر�ر �آخر بتخفي�ص �صنّ تقاعد �لق�صاة �إىل �ل�صتني. و�أدى �مل�صت�صار عي�صى �أبو �رش�ر، �ليمني 

126
�لقانونية �أمام عبا�ص، رئي�صاً للمحكمة �لعليا، ورئي�صاً ملجل�ص �لق�صاء �الأعلى �النتقايل.

�ملفكرين  من  حمدود  عدد  مع  لقاء  خالل  ردينة،  �أبو  نبيل  �لفل�صطيني  �الإعالم  وزير  قال   •

و�لكتاب �مل�رشيني بالقاهرة: “�إننا ملتزمون متاماً باتفاق 2017 �لذي وّقعت عليه حما�ص، 

127
وم�صتعدون متاماً لتنفيذه يف حال �أعلنت حما�ص �اللتز�م به ب�صمانات م�رشية“.

عدّ رئي�ص حزب �لقو�ت �للبنانية �صمري جعجع “�أن �لتحركات �لتي جتري يف بع�ص �ملخيمات   •

�لفل�صطينية ال عالقة لها بقر�ر وزير �لعمل كميل �أبو �صليمان تنظيم �لعمالة يف لبنان ب�صكل 

�صيا�صية  �لتحركات  هذه  خلفية  �إن  جعجع  وقال  �لفل�صطينية“.  �لعمالة  �صمنها  ومن  عام، 
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�إن بع�ص �لقوى �لفل�صطينية كحركة حما�ص، و�أخرى لبنانية كحزب �هلل يقومون  �إذ  بحتة، 

هذ�  ��صتقطاب  بهدف  وكله  حقيقته،  غري  على  �لفل�صطيني  لل�صارع  �لوزير  قر�ر  بت�صوير 

�لفل�صطينية  �للبنانيني من جهة، و�ل�صلطة  �لقائم بني حما�ص وحلفائها  �ل�رش�ع  �ل�صارع يف 

128
من جهة �أخرى.

�للبنانية �صمري جعجع حما�ص بت�صيي�ص  �إن �تهام رئي�ص حزب �لقو�ت  قالت حركة حما�ص   •

باطل  �تهام  �لفل�صطينيني،  �لعمال  �صّد  �للبنانية  �لعمل  وز�رة  لقر�ر  �لر�ف�صة  �لتحركات 

منه  حماولة  جعجع  �تهامات  �أن  على  �صحفي،  بيان  يف  حما�ص،  و�أكدت  �حلقيقة.  وينايف 

129
لت�صويه �صورة �حلر�ك �ل�صعبي �لفل�صطيني، �لذي �ت�صف باحلكمة و�لعقالنية.

ك�صفت قناة 13 �الإ�رش�ئيلية عن لقاء جمع وزير خارجية �لبحرين خالد بن �أحمد �آل خليفة   •

من  مببادرة  وذلك  و��صنطن.  �الأمريكية  �لعا�صمة  يف  كات�ص،  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  بنظريه 

حول  موؤمتر  هام�ص  على   ،Brian Hook هوك  بر�ين  �الإير�ين  لل�صاأن  �الأمريكي  �ملبعوث 

130
حرية �الأديان ُعقد يف و��صنطن.

ل�صبكة  حديث  يف  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  زعم   •

 Public Broadcasting Service )PBS( �أ�ص(  بي  )بي  �صريفي�ص  برودكا�صتنغ  بوبليك 

�إذ مل ترتكب �أي  “�صحية يف نز�عها مع �لفل�صطينيني؛  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �الإخبارية �الأمريكية، 

�أخطاء جتاههم خالل عقود �لنز�ع“. و�أعرب عن معار�صته ال�صتخد�م م�صطلح �مل�صتعمر�ت 

يف ت�صمية �لتجمعات �ل�صكنية �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية، الفتاً �لنظر �إىل �أن �ل�صفة لي�صت 

131
�أر��صي حمتلة؛ بل “�أر��ٍص متنازع عليها“.

اجلمعة، 2019/7/19

قال �ملحلل �لع�صكري �أمري بوخبوط Amir Boukhbout، بح�صب �لتقرير �لذي �أورده موقع   •

و�ال �لعبي، �إن رئي�ص �الأركان �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف، و�صع ثالثة �أهد�ف �أ�صا�صية الأي 

�لنخبة  قو�ت  على  �لرتكيز  مع  �لفل�صطينيني،  من  ممكن  عدد  �أكب  قتل  وهي  قادمة؛  حرب 

حلركة حما�ص، يف وقت ق�صري، مل يعهده �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي من قبل، وتنفيذ عمليات تدمري 

�أجل تو�صيع جمال �ل�رشب �جلوي، )من �الأر�ص و�لبحر(  �لع�صكرية، ومن  عظيم للقو�عد 

132
طلب كوخايف دقة يف �لق�صف، و�أن تقوم قو�ت �جلي�ص باملفاجاأة مع دقة ب�رشب �الأهد�ف.

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات، خالل ندوة �صيا�صية يف �أريحا،   •

�لفل�صطينيني  توطني  على  بقوة  �لعمل  يحاول  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  فريق  �إن 
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�أنه ح�صب خطط فريق تر�مب مّت �لطلب من  �أماكن تو�جدهم و�أماكن جلوئهم. و�أ�صاف  يف 

�لدول �مل�صت�صيفة لالجئني �لفل�صطينيني توطني 900 �ألف فل�صطيني يف �لدول �لعربية، وهو 

رقم يعادل ح�صب روؤيتهم عدد �ليهود �لذي هاجرو� �إىل “�إ�رش�ئيل“ ُبعيد �الإعالن عن قيامها 

�صنة 1948. و�صدد عريقات على �أنه “لن ن�صمح بالتوطني، و�صنمنع حماوالت ت�صكيل جلان 

133
لالجئني �لفل�صطينيني للتوطني، ونتم�صك بحّل ق�صيتهم وفق قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية“.

ناق�ص مع رئي�ص  �إن وفد حما�ص  �لر�صق  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص عزت  �ملكتب  قال ع�صو   •

بالو�صع  �ملتعلقة  و�لتطور�ت  �لثنائية،  �لعالقات  �حلريري،  �صعد  �للبنانية  �حلكومة 

“�أكدنا  قائالً:  �لر�صق  و�أ�صاف  لبنان.  يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  يف  و�لالجئني  �لفل�صطيني 

�أو  و�فدين  لي�صو�  لبنان  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �أن  �حلريري  �لرئي�ص  مع  لقائنا  خالل 

عمالة �أجنبية، ولهم �صفة �صيا�صية يجب �أال يتم �مل�صا�ص بها“. وجدد �لر�صق موقف حما�ص 

�لر�ف�ص لق�صية توطني �لالجئني �لفل�صطينيني، وحر�ص قيادة �حلركة على ��صتقر�ر لبنان 

�أن  �إىل  �لر�صق  و�أ�صار  �أر�صه.  على  و�لالجئني  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  وعلى  و�أمنه، 

134
�حلريري تفهم مطالب �لوفد، و�أكد �أن �الأمور باتت يف عهدة �حلكومة �للبنانية.

�إ�رش�ئيلياً على عري�صة تدعو الإ�رش�ب عام يف وز�رة  �أكرث من �صتنّي �صفري�ً وقن�صالً  وّقع   •

مكانتها  تر�جع  “على  �حتجاجاً  �الإ�رش�ئيلية،  �لديبلوما�صية  �لبعثات  و�إغالق  �خلارجية 

و�لتقلي�صات �لكبرية يف ميز�نيّتها“. و�صكا روؤ�صاء �ملمثليات �الإ�رش�ئيلية يف �لعامل، موؤخر�ً 

ومن خالل برقيات د�خلية، من و�صع غري �صليم يف �أعقاب تقلي�ص مبلغ 350 مليون �صيكل 

�لتقلي�ص يهدد  �أن  98.67 مليون دوالر( من ميز�نية وز�رة �خلارجية، وحذرو� من  )نحو 

“ال توجد ميز�نية لتمويل  �أنه  �لن�صاط �ليومي لهذه �ملمثليات. وكتبو� يف �لبقيات �لد�خلية 

135
تذكرة �صفر بالقطار وال لفنجان قهوة يف �أثناء لقاء�ت عمل“.

وجرى  �الحتالل،  بر�صا�ص  مو�طناً،   97 �إ�صابة  بغزة،  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أكدت   •

�لتعامل مع حاالت �ختناق ميد�نياً، وذلك جر�ء قمع قو�ت �الحتالل مل�صري�ت �لعودة �رشق 

136
قطاع غزة.

عّم �الإ�رش�ب �ل�صامل �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان، لليوم �خلام�ص على �لتو�يل؛ �حتجاجاً   •

على قر�ر وز�رة �لعمل �للبنانية مبعاملة �لعامل �لفل�صطيني معاملة �الأجنبي. ياأتي ذلك يف 

�لوقت �لذي �صهدت فيه �أ�صو�ق �ملخيمات �إ�رش�باً و�إغالقاً للمحال �لتجارية بعموم �ملخيمات 

137
�لفل�صطينية.
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�لتي ينفذها  للدر��صات ت�صاعد�ً و��صحاً يف ن�صبة �العتقاالت  �أ�رشى فل�صطني  ر�صد مركز   •

�الحتالل بحّق �لفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة منذ �صنة 2019، حيث ر�صد ما يزيد عن 

900 حالة �عتقال من بلد�ت ومناطق �ملدينة �ملقد�صة. و�أو�صح �لباحث ريا�ص �الأ�صقر، �لناطق 

�الإعالمي للمركز، �أن �العتقاالت يف مدينة �لقد�ص لوحدها ت�صكل ثلث ن�صبة �العتقاالت �لتي 

جرت يف كل �أنحاء �الأر��صي �ملحتلة خالل �ل�صتة �ل�صهور �الأوىل من �ل�صنة، وبلغت 2,600 

138
حالة �عتقال.

�آل خليفة، خالل ندوة حو�رية عقدها �ملجل�ص  �أحمد  �لبحرين خالد بن  قال وزير خارجية   •

لتعزيز  �لوز�ري  “�ملنتدى  �أعمال  هام�ص  على  و��صنطن،  يف   Atlantic Council �الأطل�صي 

�حلرية �لدينية“، �لذي تنظمه �خلارجية �الأمريكية، �إنه لو مل يكن هناك دعم �إير�ين باجلنود 

و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني  �ل�صالم  حتقيق  لكان  غزة،  قطاع  يف  حما�ص  حلركة  و�ملال 

�أقرب. وتابع قائالً: “�لدور �الإير�ين كان دوماً عن�رش�ً �صاماً جد�ً بحيث يجعل �الأمور �صعبة 

139
للغاية“.

قال �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف،   •

يف مقابلة مع �صحيفة ليبري��صيون Libération: �إن �إجر�ء�ت �خلنق �ملايل �لتي تتبعها �ل�صلطة 

قطاع  �صكان  على  بل  حما�ص  حركة  على  ت�صغط  مل  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  خالل  �لفل�صطينية 

140
غزة.

ال�صبت، 2019/7/20

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، خالل لقاء مبا�رش نظمته �جلمعية   •

�لفل�صطينية لالت�صال و�الإعالم مبدينة �إ�صطنبول، عب د�ئرة تلفزيونية مغلقة مع هنية من 

�إن حركته ال تعار�ص قيام دولة على حدود  �ل�صحفيني و�لكتاب،  غزة، بح�صور ع�رش�ت 

141
�صنة 1967 ب�صكل مرحلي، لكنها متم�صكة بعدم �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“.

بد�أ �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح �جتماعاته مبقر رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية مبدينة ر�م �هلل،   •

�أ�صماء �أع�صاء جدد ر�صحتهم �للجنة �ملركزية لع�صوية  و�لتي خ�ص�ص جزء�ً منها العتماد 

�ملجل�ص، بعد تاأخر طويل. وبد�أت �أوىل جل�صات �لدورة �ل�صاد�صة للمجل�ص �لثوري بح�صور 

142
�لرئي�ص حممود عبا�ص، و�أع�صاء �للجنة �ملركزية.

ر�أت “حركة �مل�صار �للبناين“ �أن “ما يجري على �ل�صاحة �للبنانية ال يب�رش باخلري كما يدعي   •

�مل�صوؤولون“، ور�أت �حلركة، يف بيانها �الأ�صبوعي بعد �جتماع لها، �أن “ما جرى على �صعيد 
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وقوده  كان  �لذي  �ملدّوي  �ل�صقوط  ذلك  على  دليل  خري  �لعمل  وز�رة  يف  �لقانون  مو�جهة 

يحرتمه  ال  �لقانون  يحرتم  ال  ومن  �ملمايع،  �ملحور  هو�ء  بحبال  �ملتم�صكون  �لفل�صطينيون 

143
�لقانون“.

االأحد، 2019/7/21

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  هدف  �إن  حما�ص،  حركة  رئي�ص  نائب  �لعاروري،  �صالح  قال   •

من “�صفقة �لقرن“، �صمان �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية يف �ملنطقة. و�صدد �لعاروري، خالل لقاء 

 ،Kamal Kharazi عقده مع رئي�ص �ملجل�ص �ال�صرت�تيجي للعالقات �خلارجية كمال خر�زي

�ملالية  �حلظر  �إجر�ء�ت  من  �لرغم  وعلى  �ملقاومة،  “تيار  �أن  طهر�ن،  �الإير�نية  �لعا�صمة  يف 

بتحقيقها“.  ي�صمح  ولن  �لقرن  �صفقة  �إف�صال  يف  بدوره  ��صطلع  و�لع�صكرية،  و�ل�صيا�صية 

�لكيان  مقارعة  طريق  على  �الإ�صالمية  �جلمهورية  مع  و�حد  م�صار  يف  “نحن  و�أ�صاف: 

�ل�صهيوين و�مل�صتكبين، و�إياناً بالوعد �الإلهي قدمنا �الآالف من �ل�صهد�ء من �أجل حترير 

144
�لقد�ص“.

�لف�صائل  “�إن  �لنخالة:  زياد  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  قال   •

�لفل�صطينية يف لبنان تناق�ص قر�ر وزير �لعمل �للبناين �لذي يتعلق بالالجئني �لفل�صطينيني، 

“ال نريد  �إيجاد �صيغة تفاهم بعيد�ً عن ت�صعيد �الأو�صاع“. و�أ�صاف �لنخالة:  وتعمل على 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  لن�صمن  �للبنانية،  �ل�صاحة  يف  �رشخ  و�إحد�ث  �لو�صع  ت�صعيد 

145
�ملدنية وحقوق �لعمال، نحن ن�صعى حلل �ملو�صوع باحلو�ر“.

بعد �الإطاحة ب�صابطني �إ�رش�ئيليني �ثنني من قادة عملية خانيون�ص �لفا�صلة، �لتي حدثت يف   •

2018/11/11، �أطيح ب�صابط �آخر رفيع �مل�صتوئ يف �صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية باجلي�ص 
146

)�أمان(، و��صتبدل ب�صابط �صابق �أعيد من �خلدمة �الحتياطية.

�لنقدية  �مل�صاعد�ت  من  جديدة  دفعة  �رشف  بدء  غزة  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  �أعلنت   •
147

بو�قع 100 دوالر �أمريكي، على 60 �ألف �أ�رشة فقرية.

االإثنني، 2019/7/22

يف  �حلم�ص  و�د  منطقة  يف  منازل  هدم  بعمليات  �الحتالل  جي�ص  من  كبرية  قو�ت  قامت   •

�جلد�ر  مقاومة  هيئة  رئي�ص  وقال  �ملحتلة.  �لقد�ص  مدينة  �رشق  جنوب  باهر  �صور  بلدة 

و�ال�صتيطان وليد ع�صاف لوكالة وفا، �إنه مّت هدم مبنى من طابقني، و�إخالء �آخر يتكون من 
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�أعمال �لهدم جرية حرب، وهي �الأكب  �أن  عدة طو�بق متهيد�ً لهدمه. و�صدد ع�صاف على 

�أخرى يف  �أوىل، حمذر�ً من عملية هدم  100 �صقة كمرحلة  �أكرث من  1967، وتطال  منذ �صنة 

148
�ملنطقة �صت�صمل نحو 225 �صقة.

�أعلن �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات �أن �لقيادة �لفل�صطينية قررت   •

�لرئي�ص حممود عبا�ص قرر جب  “�إ�رش�ئيل“، و�أن  �آليات الإلغاء كافة �التفاقيات مع  و�صع 

باهر  �ملت�رشرة من هدم منازلها يف و�د �حلم�ص، ب�صور  �لعائالت  �لكامل عن كل  �ل�رشر 

149
جنوب �لقد�ص �ملحتلة.

�لقانونية“  “غري  �لهدم  “فور�ً“ عمليات  �أن توقف  “�إ�رش�ئيل“  �الأوروبي من  طلب �الحتاد   •

ملنازل فل�صطينيني قرب �رشقي �لقد�ص. وقالت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد 

لالحتاد  �الأمد  �لطويل  �ملوقف  مع  “تو�فقاً  لها:  بيان  يف  موغرييني،  فيديريكا  �الأوروبي 

150
�الأوروبي، ننتظر من �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �أن توقف فور�ً عمليات �لهدم �جلارية“.

“�إن �حلركة تقف يف  قال �صالح �لعاروري، خالل لقائه مع عدد من �مل�صوؤولني �الإير�نيني:   •

�خلط �الأمامي للدفاع عن �الأمة �الإ�صالمية يف مو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين �لتو�صعي، �لذي 

“وقفة ر�صمية و�صعبية حقيقية مع �ل�صعب  �إىل  يهدف �إىل �رشب وحدتها وتقدمها“، د�عياً 

�ال�صتكبار  قوى  من  �ملدعوم  �الحتالل  �أمام  �ل�صمود  مقومات  كل  وتوفري  �لفل�صطيني، 

�أحرزته حما�ص وف�صائل  �لذي  �لتقدم  �أن  �لعاروري  �أكد  �ملقاومة،  �لعاملي“. وحول قدر�ت 

�ملقاومة يف هذ� �ملجال “ال يكن مقارنته باأي حال من �الأحو�ل بال�صنو�ت �ل�صابقة“، كا�صفاً 

�ملر�كز  وجميع  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  نقطة  �أي  �رشب  ت�صتطيع  �ملقاومة  �أن  عن 

151
�الإ�رش�ئيلية �لرئي�صية و�حل�صا�صة.

�أكد �ملر�صد �الإير�ين �ل�صيد علي خامنئي، خالل لقائه وفد�ً قيادياً من حركة حما�ص، برئا�صة   •

يف  دولة  �أي  حتابي  ال  “�إير�ن  �أن  �لعاروري،  �صالح  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب 

جد�ً  �جليدة  للمو�قف  “تقديره  عن  خامنئي  و�أعرب  �لفل�صطينية“.  �لق�صية  �صاأن  يف  �لعامل 

و�ملهمة لهنية، و�لتي جاءت يف �لر�صالة“، م�صيد�ً بـ“�صمود �ل�صعب �لفل�صطيني و�لف�صائل، 

�أن �لهدف منها  �إىل  �أ�صار  “�صفقة �لقرن“،  مبا فيها حما�ص ومقاومتها �لباهرة“. ويف �صاأن 

“�لق�صاء على �لهوية �لفل�صطينية“، د�عياً �إىل “�لت�صدي لهذه �لنقطة بالذ�ت، وعدم �ل�صماح 
152

لهم باأن يدمرو� �لهوية �لفل�صطينية با�صتخد�م �ملال“.

�أ�صو�ق  ومن  �الأق�صى  �مل�صجد  باحات  من  وطردوه  �صعودياً،  نا�صطاً  فل�صطينيون  هاجم   •

حممد  وظهر  �إ�رش�ئيليني.  م�صتوطنني  برفقة  ظهوره  �إثر  �ملحتلة  �لقدية  �لقد�ص  مدينة 



335

متوز/ يوليو 2019

�صعود يف فيديو على مو�قع �لتو��صل متحدثاً باللغة �الإجنليزية قائالً: “�أنا حممد �صعود من 

�ل�صعودية، �أنا �أريد �أن �أخبكم يف هذ� �لفيديو كم �أحب هذ� �لبلد �لذي يلهم جميع دول �لعامل، 

153
�أنا �أحب هذ� �لبلد الأنه �أيقونة �حلرية و�لديوقر�طية“!!

كبرية  ج�صدية  �نتهاكات  توثيقها  عن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  ك�صفت   •

بحقّ �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية، وقالت �ملجموعة �إنها وّثقت تعر�ص 5,258 فل�صطينياً 

�أحد�ث  بدء  منذ  �جلرحى  �آالف  على  عالوة  �صورية،  يف  �ملتو��صل  �لعنف  جر�ء  النتهاكات 

�حلرب. و�أو�صح فريق �لر�صد �أن �لنظام �ل�صوري يو��صل �الإخفاء �لق�رشي بحق �أكرث من 

154
1,759 يف �ل�صجون و�أفرع �الأمن، بينهم 109 �إناث.

يزور  �صحفي  �أي  �صتم�ص  م�صددة  عقوبات  �أن  بغد�د  يف  �لعر�قيني  �ل�صحفيني  نقابة  �أكّدت   •

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، وذلك يف �أعقاب تقارير �إعالمية �صادرة عن �صلطة �الحتالل 

حتدثت عن زيارة وفد �صحفي عربي، ي�صارك فيه الأول مرة عر�قيون، للكيان �ل�صهيوين، 

155
مبينة �أن �لعقوبات �صتت�صمن ف�صل �ل�صحفي من ع�صوية �لنقابة.

وقّعت �حلكومة �لنم�صاوية �تفاقية بقيمة 1.95 مليون يورو )نحو 2.18 مليون دوالر( مع   •
156

وكالة �الأونرو� لدعم برنامج �لوكالة �ل�صحي يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

حكومة  ظلّ  يف  �أنه  عن  �ل�صنوي،  تقريرها  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �الآن“  “�ل�صالم  حركة  ك�صفت   •

بنيامني نتنياهو، �صهدت �ملناطق �لفل�صطينية �ملحتلة يف �ل�صفة �لغربية �أكب مقد�ر من �ملباين 

�ال�صتيطانية، لي�ص فقط يف �مل�صتعمر�ت �لقائمة، بل �إن �مل�صتوطنني �أقامو� 31 بوؤرة ��صتيطان 

جديدة منذ �صنة 2012، من دون قر�ر ر�صمي، و�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية مل تفعل �صيئاً لوقفها. 

157
وقالت “�ل�صالم �الآن“ �إن عدد �لبوؤر �لتي �أقيمت منذ �صنة 2017 بلغ 16 بوؤرة.

قدمت �ململكة �ملغربية 120 منحة در��صية للطلبة �لفل�صطينيني مبختلف �لتخ�ص�صات للعام   •
158

�لدر��صي 2019/2020، موزعة على خمتلف �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �ملغربية.

الثالثاء، 2019/7/23

حّل  يكن“  “ال  �إنه  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال   •

�لقانون �لدويل وقر�ر�ت  �أو  �لتو�فق �لدويل  �أ�صا�ص  �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي على 

�الأمم �ملتحدة“، مطالباً بـ“ت�صجيع“ �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني لت�صوية �لنز�ع على طاولة 

�لقدر�ت،  لبناء  وبر�مج  م�صاريع  تت�صمن  �القت�صادية...  “روؤيتنا  �إن  وقال  �ملفاو�صات. 
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و�الأردنيني  �لفل�صطينيني  عند  �خلا�ص  للقطاع  وم�صتد�م  مثري  منو  الإطالق  �إمكانات  لديها 

و�مل�رشيني و�للبنانيني“، و�أقر غرينبالت باأنه “ال يكن حتقيق هذه �لروؤية �القت�صادية �إال 

�إذ� كان هناك حلّ لل�رش�ع �ل�صيا�صي بني �لطرفني“، م�صري�ً �إىل �أنه “مل يقرر �لرئي�ص تر�مب 

159
بعد متى �صنعلن �جلزء �ل�صيا�صي من �خلطة“، بيد �أنه �أمل يف �تخاذ هذ� �لقر�ر “قريباً“.

�نتقد �صفر�ء �أوروبيون وعرب و�آ�صيويون، �إفادة �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم   •

�ملبعوث  �إفادة  على  ورد�ً  �لقد�ص.  ب�صاأن  �لدويل،  �الأمن  جمل�ص  �أمام  غرينبالت،  جاي�صون 

�أي  قبل  من  و�لدبلوما�صية“  �ل�صيا�صية  �جلهود  “�حتكار  رف�صها  رو�صيا  �أكدت  �الأمريكي، 

دولة. �أما مندوب فرن�صا، فاأكد �أن بالده “لن تعرتف ب�صيادة �إ�رش�ئيل على �لقد�ص �ل�رشقية، 

�أو مرتفعات �جلوالن �ل�صورية، �أو �ل�صفة �لغربية“. بدوره، ��صتنكر مندوب �أملانيا، ب�صدة، 

�أن تتعامل مع �لقانون  “ال يكن لو��صنطن  �إفادة �ملبعوث �الأمريكي خالل �جلل�صة، وقال: 

�ملقبالت،  �أنه طبق من  �الإ�رش�ئيلي على  �لفل�صطيني -  بال�رش�ع  �الأمر  �لدويل عندما يتعلق 

“موقف  �أن  ناأخذ منه ما نريد ونرتك ما نريد“. من جانبها، �صددت مندوبة بريطانيا على 

160
�ململكة �ملتحدة �إز�ء حّل �لدولتني �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية مل يتغري“.

“�الحتالل يرتكب  �أكد �أحمد بحر، �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �أن   •

دويل  بغطاء  �ملقد�صيني  �أهلنا  �صّد  عرقي  تطهري  وحملة  �الإن�صانية  �صّد  حرب  جر�ئم 

موقف  تتطلب  �لقد�ص  مدينة  يف  جتري  �لتي  �جلرية  �أن  �إىل  �لنظر  بحر  ولفت  و�أمريكي“. 

�أوهام  عن  و�لتخلي  �الحتالل،  مع  �لتطبيع  �أ�صكال  كافة  ووقف  حا�صم،  و�إ�صالمي  عربي 

161
�ل�صالم �لتي يروجها �الحتالل لتجميل �صورته �الإجر�مية �أمام �لعامل.

الإجناز  حقيقية  فر�صًة  هناك  باأن  �لق�صام،  كتائب  با�صم  �لع�صكري  �لناطق  عبيدة،  �أبو  �أكد   •

ق�صية �الأ�رشى و�ملفقودين وحلّها، �إذ� كانت قيادة �لعدو جادًة يف فتح وحتريك هذ� �مللف، 

ودفع �لثمن �لطبيعي، عب �مل�صار �لو��صح �لذي �أف�صى �صابقاً �إىل حّل ق�صايا م�صابهة. حمذر�ً 

162
باأّن �مللف قد يكون عر�صة للن�صيان و�الإغالق نهائياً لعو�مَل تعلمها قيادة �لعدو جيد�ً.

م�رشوعنا  قلب  وت�صكل  �الأبدية،  عا�صمتنا  “�لقد�ص  �أن  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  �أكد   •

�لبيوت  بهدم  �الحتالل  الإجر�ء�ت  �حلازم  للت�صدي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  د�عياً  �لوطني“، 

163
و�الأحياء، وفر�ص �لتهويد، و�قتحام �الأق�صى وعزل �لقد�ص عن حميطها.

عبّ رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو عن قناعته باأن تل �أبيب تلعب دور�ً ال غنى   •

ووقوعها  �ملنطقة  �نهيار  دون  حتول  �لتي  �لوحيدة  �لقوة  لكونها  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  عنه 
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�لطاقة  وزير  مع  �جتماعه  خالل  نتنياهو  ت�رشيح  وجاء  �الإ�صالمي“.  “�لتطرف  باأيدي 

�إنه قد �لتقى يف وقت �صابق من �ليوم بـ“وفد ي�صّم �صحفيني  �الأمريكي، حيث قال لالأخري 

من �لدول �لعربية �لتي ال تقيم معظمها �أي عالقات دبلوما�صية مع �إ�رش�ئيل“، دون ت�صمية 

164
تلك �لدول.

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إن  فل�صطني  فرع   - �الأطفال  عن  للدفاع  �لعاملية  �حلركة  قالت   •

قتلت 16 طفالً فل�صطينياً، منذ بد�ية �صنة 2019، 12 طفالً من قطاع غزة، و4 �أطفال يف �ل�صفة 

�لغربية. و�أفادت �ملنظمة �حلقوقية يف تقرير �صدر عن مكتبها يف �الأر��صي �لفل�صطينية، �أن 

�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية، �أ�صفرت عن �لعديد من �ملاآ�صي لالأطفال، حيث �أ�صبح بع�صهم يحلم 

165
بامل�صي و�للعب جمدد�ً، و�آخرون فقدو� �أعينهم �إثر �إ�صابتهم بالر�صا�ص �الإ�رش�ئيلي.

3,170 من  بيّنت �الإح�صائيات �ملوثقة ملجموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية �أن نحو   •

2011 هم من  �لد�ئر يف �صورية �صنة  �ل�رش�ع  بدء  �لذين ق�صو� منذ  �لفل�صطينيني  �ل�صحايا 

�ملدنيني )�أطفال، ون�صاء، وم�صننّي(. فيما �أ�صارت جمموعة �لعمل �إىل �أن 817 من �ل�صحايا هم 

166
من �لع�صكريني �لتابعني للف�صائل �لفل�صطينية �ملو�لية للنظام و�ملعار�صة �ل�صورية.

�أفرجت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينيني  �ل�صيادين  نقيب  عيا�ص،  نز�ر  قال   •

مو�صحاً  �لقطاع،  جنوب  �صامل  �أبو  كرم  معب  عب  حمركات،  و4  �صيد،  قارب   22 عن 

�صيد قارب   65 عن  �أفرجت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  عيا�ص  وذكر  للعمل.  ت�صلح  وال  هالكة   �أنها 

167
منذ 2019/7/3.

“�لقانون ال ُيجز�أ، وهو يطبق على �جلميع،  �أن  �أبو �صليمان  �أكد وزير �لعمل �للبناين كميل   •

��صتقباله  عقب  �صحفي  ت�رشيح  يف  م�صدد�ً،  معينة“،  فئة  بحّق  تنفيذه  وقف  يكن  وال 

�لوزير وقف  “لي�ص من �صالحية  �أن  لبنان، على  وفد�ً من �حتاد نقابات عمال فل�صطني يف 

تطبيقه، فهو �صاري �ملفعول“. وجزم �أبو �صليمان باأن “ال ��صتن�صابية يف �إعطاء �إجازة �لعمل 

للفل�صطيني، فهي تعطى وفق �ل�رشوط، و�أن جلنة �حلو�ر �للبناين - �لفل�صطيني هي �لتي 

تطالب باإ�صد�ر �إجازة �لعمل، باالإ�صافة �إىل �أن �لقانون �للبناين هو �لذي يفر�ص �إ�صد�رها. 

و�أنا حري�ص على تطبيق �لقانون وعلى تقدمي �لت�صهيالت لتطبيقه“. و�أ�صاف قائالً: “خففنا 

�الإجر�ء�ت يف ما خ�ّص �مل�صتند�ت �ملطلوبة، وعر�صنا للمنافع �لتي تعود للعمال �لفل�صطينيني 

نتيجة �ال�صتح�صال على هذه �الإجاز�ت، �إذ يكنهم �ال�صتفادة من تعوي�ص نهاية �خلدمة يف 

168
�ل�صمان، و�أعتقد �أن �لوفد كان متفهماً ملا �أبديناه“.
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االأربعاء، 2019/7/24

منعت �لواليات �ملتحدة حماولة من �لكويت، و�إندوني�صيا، وجنوب �إفريقيا ال�صت�صد�ر بيان   •

“�إ�رش�ئيل“ منازل فل�صطينيني يف و�د �حلم�ص، يف بلدة  من جمل�ص �الأمن �لدويل يندد بهدم 

169
�صور باهر بالقد�ص �ملحتلة.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية “�إن �إ�رش�ئيل ال حتاول تدمري �ل�صلطة، بل تريد   •

�رشقة �ل�صلطة ورميها يف �أح�صان �الإد�رة �ملدنية“، مو�صحاً �أن “�إ�رش�ئيل حتا�رش �لبلديات 

حتا�رشنا  ممنهج  وب�صكل  لذلك  �أفقياً،  �المتد�د  من  منعنا  وتريد  �لهيكلية،  باملخططات 

170
جغر�فياً لنمتد عمودياً“.

بهدف  عمالء  لتجنيد  �إير�نية  حماولة  �إحباط  من  متكن  �إنه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  قال   •

جمع معلومات عن من�صاآت ع�صكرية ومدنية يف “�إ�رش�ئيل“، من خالل ��صتخد�م ح�صابات 

وهمية على موقع في�صبوك. وقال �أوفري جندملان، �لناطق با�صم رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، 

يف ت�رشيح له عب ح�صابه على تليجر�م، �إن �جلهاز “�أحبط حماولة �ال�صتخبار�ت �الإير�نية 

وهمية  ح�صابات  خالل  من  غزة،  وقطاع  �لغربية  و�ل�صفة  باإ�رش�ئيل  عمالء  لتجنيد 

عمليات  وتنفيذ  ومدنية،  ع�صكرية  من�صاآت  عن  معلومات  جمع  بهدف  �لفي�صبوك،  على 

171
�إرهابية“.

 ،Shaul Aaron قالت و�لدة �جلندي �الإ�رش�ئيلي �الأ�صري لدى كتائب �لق�صام �صاوؤول �آرون   •

�إن حكومة �الحتالل من يوم �ختطاف �بنها ال تفعل �صيئاً، وتو��صل ت�صليلهم. و�أ�صارت �إىل 

لرو�ية  �آرون حّي، وذلك خالفاً  �أن  �لتي لديها �صيعرف �جلميع  �لدالئل  �أنها لو ك�صفت عن 

�جلي�ص �لذي �دعى �أنه قتل د�خل ناقلة �جلند �لتي وقعت يف كمني للق�صام �رشق حي �لتفاح 

172
بغزة خالل حرب 2014.

حذّر رئي�ص غرفة �لتجارة و�لزر�عة و�ل�صناعة يف �صيد� و�جلنوب �للبناين، حممد �صالح،   •

ب�صبب  �مل�صوؤولية  �للبنانية  �لدولة  حممِّالً  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  �إ�رش�ب  تد�عيات  من 

“�صغطها على �لفل�صطيني �لذي يعمل بقوت يومه“. ور�أى �ملقاول �ل�صيد�وي عامر معطي 
�أن �إقر�ر �حلقوق �ملدنية يحرك �لدورة �القت�صادية �للبنانية، “نحن كتجار بناء، �خرتب بيتنا 

لغي حّق �لتملك للفل�صطينيني، فرت�جعت حركة �رش�ء �ل�صقق و�ملحال. 
ُ
منذ 19 عاماً عندما �أ

و�إذ� ُطبِّق قر�ر فر�ص �إجازة �لعمل، فال نعود قادرين على حتّمل تكاليف �إ�صافية، الأن %50 

173
من �لعمال فل�صطينيون“.
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�أظهرت معطيات ملركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان �لفل�صطيني �أن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

دمرت 46,599 م�صكناً فل�صطينياً يف قطاع غزة منذ �صنة 2008 حتى منت�صف �صنة 2019. 

�ملدمرة  �مل�صاكن  عدد  فاإن  غزة؛  قطاع  يف  �ل�صكن  يف  �حلّق  و�قع  عن  للمركز  تقرير  ووفق 

35,309 م�صاكن. و�أو�صح �لتقرير �أن عدد  كلياً يف قطاع غزة بلغ 11,290، و�ملدمرة جزئياً 

قاطني �ملنازل �ملدمرة كلياً و�ملدمرة جزئياً بلغ 392,345 ن�صمة، منهم 136,098 من �لن�صاء، 

و192,473 طفل. ونبّه �لتقرير �إىل �أن �أزمة �ل�صكن تتفاقم مع �الأزمات �لتي تع�صف بقطاع 

غزة جر�ء �حل�صار، كما تفاقمت م�صكلة �لفقر لت�صل �إىل ما ن�صبته 53%، وم�صكلة �لبطالة 

174
�لتي بلغت %52.

اخلمي�س، 2019/7/25

�لعمل  وقف  قررت  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

باالتفاقيات �ملوقعة مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي، وت�صكيل جلنة لتنفيذ ذلك، عمالً بقر�ر �ملجل�ص 

�ملركزي. و�أ�صاف عبا�ص، عقب �جتماع �للجنتني �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير و�ملركزية حلركة 

لالإمالء�ت  نر�صخ  “لن  قائالً:  �هلل،  ر�م  يف  عقد  �لفل�صطينية،  �الأمنية  �الأجهزة  وقادة  فتح 

وفر�ص �الأمر �لو�قع على �الأر�ص بالقوة �لغا�صمة وحتديد�ً بالقد�ص، وكل ما تقوم به دولة 

ممدودة  ز�لت،  وما  كانت،  “�أيدينا  �أن  على  عبا�ص  و�صدد  وباطل“.  �رشعي  غري  �الحتالل 

لل�صالم �لعادل و�ل�صامل و�لد�ئم، لكن هذ� ال يعني �أننا نقبل بالو�صع �لقائم، �أو �ال�صت�صالم 

الإجر�ء�ت �الحتالل، ولن ن�صت�صلم، ولن نتعاي�ص مع �الحتالل، كما لن نت�صاوق مع �صفقة 

�رشكة  يف  عقارية  �صفقة  ولي�صت  و�ملقاي�صة،  للبيع  لي�صت  و�لقد�ص  ففل�صطني  �لقرن، 

175
عقار�ت“.

يعلن  �لذي  �لوقت  “يف  �إنه  �ملونيتور،  مبوقع  مقال  يف   ،Shlomi Eldar �ألد�ر  �صلومي  قال   •

ت�صري  �الأر�ص  على  �مليد�نية  �ملعطيات  فاإن  �إ�رش�ئيل،  مع  �لعالقات  قطع  عن  مازن  �أبو  فيه 

وموؤ�رشين  حدثني  �ملا�صي  �الأ�صبوع  �صهد  وقد  قائماً،  ز�ل  ما  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  بالذ�ت 

�صّد �لفل�صطينيني  �مل�صوؤولني  �أ�صو�ت  �رتفاع  من  بالرغم  ��صتمر�ره،  على   جديدين 

176
�إ�رش�ئيل“.

حذّر نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري من خطورة �ال�صتهد�ف   •

�الإ�رش�ئيلي �الأمريكي ملدينة �لقد�ص �ملحتلة؛ الإيجاد �أمر و�قع جديد، مثل ما يجري يف �صور 

ما  �أخطر  �أن  �إىل  �الأق�صى،  ف�صائية  مع  حو�ر  يف  �لعاروري،  ونبّه  وترحيل.  هدم  من  باهر 
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�ملدينة  �أخذ  “كل من يريد  �أن  �لقد�ص، م�صدد�ً على  ��صتهد�فها ملدينة  �لقرن“ هو  “�صفقة  يف 

منا ومنحها لالحتالل هو عدو كاالحتالل �الإ�رش�ئيلي“. وو�صف �لعاروري �لزيارة الإير�ن 

نتائج  حققت  وقد  �لر�هنة،  و�لظروف  توقيتها  �إىل  بالنظر  و��صرت�تيجية“  “تاريخية  باأنها 

لديها  �إير�ن  �إن  وقال  �صعبنا“،  �صمود  وتعزيز  �ملقاومة  قدر�ت  تعزيز  �صعيد  “على  مهمة 

�جلاهزية �لعملية لتقدمي كل �أ�صكال �لدعم، بالرغم من ظروف �حل�صار. و�أكد �لعاروري �أن 

حما�ص يف خّط �لدفاع �الأول عن �الأمة �الإ�صالمية �صعوباً وحكومات، و�صيا�صتها ثابتة يف عدم 

177
�لتدخل يف �صوؤون �لدول.

وزير  طرحه  �حلديدية  لل�صكك  م�رشوع  تفا�صيل  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  ك�صفت   •

�خلارجية �الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئيل كات�ص على م�صوؤولني �إمار�تيني خالل زيارته لالإمار�ت يف 

بد�ية متوز/ يوليو 2019. ويهدف �مل�رشوع، ح�صب �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، �إىل ما و�صفته 

باملعتدلة.  و�صفتها  عربية  دول  مع  �لتجارة  حجم  ورفع  �الإقليمي“،  �ل�صالم  بـ“تعزيز 

�لذي  �مل�رشوع  خطة  تفا�صيل  تظهر  لقطات  �الإلكرتوين  موقعها  عب  �لوز�رة  ون�رشت 

178
�صريبط �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط باخلليج �لعربي مرور�ً باالأردن.

�لوزر�ء  لرئي�ص  �لديقر�طية“  “�إ�رش�ئيل  �جلديد  و�حلزب  �لي�صاري  مريت�ص  حزبا  �أعلن   •

�لعامة  �لت�رشيعية  لالنتخابات  ��صتعد�د�ً  ت�صكيل حتالف  بار�ك   �إيهود  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي 

179
�ملقررة يف �أيلول/ �صبتمب 2019.

�لر�صمي  لالحتجاج  �أبيب  تل  يف  �لفنلندية  �ل�صفرية  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  ��صتدعت   •

وقالت  هل�صنكي.  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  مبنى  لها  يتعر�ص  �لتي  �العتد�ء�ت  تكر�ر  على 

180
�خلارجية �إن �ل�صفارة �ملذكورة تعر�صت لـ 15 �عتد�ء يف غ�صون �لـ 18 �صهر�ً �الأخرية.

�لغاز  نقل  خّط  �ختبار  من  �النتهاء  مّت  �إنه  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  قال   •

هام�ص  على  �صحفي  موؤمتر  خالل  �صتاينتز،  وتوقع  م�رش.  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  من  �لطبيعي 

خالل  مل�رش  �لغاز  و�صول  بدء  �لقاهرة،  يف  عُقد  �لذي  �ملتو�صط،  �رشق  غاز  منتدى  �جتماع 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019، م�صري�ً �إىل �أنه يتحدث عن �صبعة مليار�ت قدم مكعبة �صنوياً. 

و�لتقى �صتاينتز، على هام�ص �ملوؤمتر، �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، ووزير �لطاقة 

181
�مل�رشي طارق مال.

قال نو�ب يف حزب �لقو�ت �للبنانية �إّن حزبهم �صيتقدم بعدد من �قرت�حات �لقو�نني لتح�صني   •

�لظروف �الجتماعية و�القت�صادية لالجئني �لفل�صطينيني، وح�صولهم على حقوقهم �ملدنية، 

182
“ومنها حّق متلكهم، �صمن �رشوط معينة“.
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اجلمعة، 2019/7/26

�أكد عمر �لغول، م�صت�صار �لرئي�ص �لفل�صطيني، �أن قر�ر �لرئي�ص حممود عبا�ص وقف �لعمل   •
183

باالتفاقات مع “�إ�رش�ئيل“ يت�صمن �لتن�صيق �الأمني.

قالت حركة حما�ص �إن قر�ر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص وقف �لعمل باالتفاقيات   •

لها،  بيان  يف  �حلركة،  و�صددت  �ل�صحيح“.  �الجتاه  يف  “خطوة  �الحتالل  دولة  مع  �ملوقعة 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  بها  متر  �لتي  �ل�صعبة  �ملرحلة  متطلبات  مع  يتو�زى  “�لقر�ر  �أن  على 

�لق�صية  �لفل�صطيني، و�أو�صلت  �ل�صيا�صي  �مل�صار  وت�صحيح مل�صار�ت خاطئة لطاملا حرفت 

184
�لفل�صطينية �إىل هذه �ملرحلة �ل�صعبة“.

�الحتالل  بر�صا�ص  فل�صطيني  �صاب  ��صت�صهاد  عن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   •

�الإ�رش�ئيلي خالل م�صاركته يف م�صرية �جلمعة �الأ�صبوعية �ل�صلمية �رشق خانيون�ص جنوب 

قطاع غزة، و�إ�صابة 55 متظاهر�ً. وبذلك يرتفع عدد �ل�صهد�ء �لذين قتلهم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

خالل م�صري�ت �لعودة، منذ �آذ�ر/ مار�ص 2018، �إىل 208 فل�صطينيني، بح�صب توثيق مر�كز 

185
حقوقية، منها مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان.

�صارك ع�رش�ت �الآالف بتظاهر�ت غا�صبة �نطلقت من معظم �ملخيمات �لفل�صطينية بلبنان،   •

�لعمل  �لذي فر�صه وزير  �للبناين  �لعمل  لقانون  �لثانية“، وذلك رف�صاً  �لغ�صب  “جمعة  يف 

186
�للبناين، و�لذي يعامل �لالجئني �لفل�صطينيني ب�صفتهم و�فدين �أجانب.

دعا �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�صن ن�رش �هلل �إىل معاجلة مو�صوع �لعمالة �لفل�صطينية   •

يف لبنان بعيد�ً عن �ملز�يد�ت، ومقاربة �ملو�صوع ببُعديه �ال�صرت�تيجي و�ل�صيا�صي، الأن ذلك 

�هلل بتحري�ص  �إىل حزب  �لتي وُجهت  �التهامات  �إىل  �هلل  بالتوطني. و�أ�صار ن�رش  له  ال عالقة 

�لالجئني �لفل�صطينيني لالحتجاج على قر�ر وزير �لعمل �للبناين، معتب�ً �أن هذه �التهامات 

�الأجنبي،  و�لعامل  �لفل�صطيني  �لعامل  بني  كبري�ً  فارقاً  هناك  �أن  و�أو�صح  فعالً“.  “موؤ�صفة 
187

الأنه لي�ص لدى �لفل�صطيني بلد للعودة �إليه.

�أن ح�صول �لفل�صطينيني يف  �أكد �ملدير �لعام لوكالة �الأونرو� يف لبنان، كالوديو كوردوين،   •

لبنان على �إجاز�ت عمل “ال يوؤثر �إطالقاً على و�صعهم كالجئني فيما يتعلق بالتقديات �لتي 

�إياها �الأونرو�“، مبو�ز�ة �ت�صاالت يقوم بها م�صوؤولون مع وزير �لعمل لت�صهيل  متنحهم 

188
�الإجر�ء�ت.
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قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إن تركيا لن تقبل �أبد�ً �لبقاء �صامتة حيال �إرهاب   •

�لدولة �لتي متار�صه “�إ�رش�ئيل“ يف فل�صطني. و�أكد �أردوغان، يف كلمة �ألقاها خالل �جتماع 

�أنقرة،  �لرتكية  بالعا�صمة  �لرتكية  �لواليات  يف  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  فروع  روؤ�صاء  مع 

“يدمرون قيمهم  �إ�رش�ئيل“. و�أ�صاف قائالً:  �إىل جانب  “تركيا تقف �صّد كل من يقف  �أن 

روؤو�صهم  فوق  منازلهم  ُدمرت  �لذين  �لفل�صطينيني  الآهات  �آذ�نهم  �صّمو�  من  باأيديهم 

ال  �لذين  �أولئك  ي�صجعون  ومن  غزة،  قطاع  يف  �جلوع  على  جبو� 
ُ
و�أ �ل�رشقية  بالقد�ص 

189
يحرتمون حرمة �مل�صجد �الأق�صى“.

ال�صبت، 2019/7/27

قال وزير �لعمل �للبناين كميل �أبو �صليمان �إن “رئي�ص �حلكومة �صعد �حلريري يبحث عن   •

�أن  �إىل  م�صري�ً  �خلطة“،  تطبيق  تاأجيل  منه  يطلب  ومل  �لفل�صطيني،  �لتوتر  لتخفيف  �حللول 

�لفل�صطينية، و�إمنا �مل�صكلة �لكبى هي بحجم  �لعاملة  �ليد  “�لتفتي�ص م�صتمر ولي�ص هدفنا 
�لتي مل  �لفل�صطينية  �ل�صجة  �أبو �صليمان  �ل�رشعية“. و��صتغرب  �ل�صورية غري  �لعاملة  �ليد 

190
يرها حني قررت �أمريكا �عتبار �لقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“.

لبلدية  رئي�صاً  �ل�رش�ج،  يحيى  �نتخاب  على  غزة،  مدينة  �صكان  من  جمتمعية  نخب  تو�فقت   •

غزة، خلفاً لنز�ر حجازي، وذلك خالل لقاء “�لبيت �ملفتوح“، �لذي نظمته �لبلدية بالتعاون 

191
مع وز�رة �حلكم �ملحلي يف مركز ر�صاد �ل�صو� �لثقايف غرب �ملدينة.

�لكني�صت  �نتخابات  خو�ص  على  �تفقت  �إنها  “�إ�رش�ئيل“  يف  عربية  �أحز�ب  ثالثة  قالت   •

لل�صالم،  �لديوقر�طية  �جلبهة  هي  �لثالثة  و�الأحز�ب  �مل�صرتكة.  �لقائمة  �صمن  �لقادمة 

و�لعربية للتغيري، و�لقائمة �لعربية �ملوحدة. فيما غاب عن �ملوؤمتر �ل�صحفي حزب �لتجمع 

�الأحد  �ملركزية يوم  �للجنة  �لنهائي �صيعلن بعد �جتماع  �إن قر�ره  �لذي قال  �لديوقر�طي، 

2019/7/28. وقالت �الأحز�ب �لثالثة �إن �لقر�ر �لنهائي حول �لقائمة �مل�صرتكة �صيعلن يوم 
192

�خلمي�ص 2019/8/1.

االأحد، 2019/7/28

ذكرت �صحيفة ذ� ماركر �الإ�رش�ئيلية �أن �رشكة �لكهرباء �الإ�رش�ئيلية ح�صلت على مو�فقة   •

وز�رة �ملالية، لتح�صيل ن�صف مليار �صيكل )نحو 141 مليون دوالر( من �أمو�ل �ل�رش�ئب 

193
�لفل�صطينية �لتي جتبيها “�إ�رش�ئيل“.
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�دعت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن حركة حما�ص يف قطاع غزة ت�صتغل �لطرود �لبيدية   •

لتهريب مو�د �إلكرتونية، بهدف جمع معلومات ��صتخبارية �صدّ جي�ص �الحتالل. و�أو�صحت 

�ل�صحيفة �أن تلك �ملو�د �لتي تعمل حما�ص على تهريبها ال ت�صتخدم ب�صكل مبا�رش يف �الأغر��ص 

��صتخد�مها  يتم  �إلكرتونية  معد�ت  حتمل  بريدية  طرود  عن  عبارة  وغالبيتها  �لع�صكرية، 

جانب �إىل   ،2018 �صنة  �صبطه  مّت  بريدي  طرد   1,600 �أن  �إىل  و�أ�صارت  �ملعلومات.  جمع   يف 

�لتي  مزدوج“  ��صتخد�م  “ذ�ت  مو�د�ً  يحمل  لغزة،  طريقه  يف  كان   ،2019 �صنة  خالل   800
194

يحظر دخولها لغزة منذ �أعو�م طويلة.

�لر�ف�صة  �ل�صلمية  �لتحركات  ��صتمر�ر  �إىل  �صحفي،  بيان  يف  لبنان،  يف  حما�ص  حركة  دعت   •

�لفل�صطينيني يف لبنان، م�صددًة  �للبناين يف جميع خميمات �لالجئني  الإجر�ء�ت وزير �لعمل 

195
على مت�صكها بحّق �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعمل بدون قيود.

قالت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، يف بيان لها، �إن جتارب منظومة �صهم 3 �أو Arrow 3، نفذت   •

و�أ�صاد رئي�ص  �لغالف �جلوي.  فوق  �أهد�فاً  بنجاح  �الأمريكية، و�عرت�صت  �أال�صكا  يف والية 

�الأ�صبوعية، قائالً  �مل�صرتكة، يف م�صتهل جل�صة �حلكومة  بالعملية  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء 

من  �أبعد  جناحها  و“كان  �الأخرية،  �الأ�صابيع  مد�ر  على  �أجريت  “�ل�رشية“  �الختبار�ت  �إن 

�خليال. �ل�صهم 3 �عرت�ص بنجاح تام �صو�ريخ بالي�صتية خارج �لغالف �جلوي، بارتفاعات 

196
و�رشعات غري م�صبوقة“.

قال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئيل كات�ص �إنه �أعد خطة حكومية لتحفيز دول �لعامل   •

�صحيفة  ن�رشته  ما  وح�صب  �ملحتلة.  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من  بالدها  �صفار�ت  نقل  على 

“�إ�رش�ئيل �ليوم“، و�صع كات�ص جمموعة تد�بري وحمفز�ت من �صاأنها ت�صجيع �لدول على 
�لقيام بذلك. ويف مقرتح قر�ر �صيتم تقديه �إىل حكومة �الحتالل قريباً، يقرتح كات�ص ر�صد 

197
مبلغ 15 مليون دوالر كم�صاعد�ت للدول �لتي �صتنقل �ل�صفارة �إىل �لقد�ص �ملحتلة.

قال �الأمني �لعام لهيئة علماء فل�صطني يف �خلارج نو�ف �لتكروري �إن �لقر�ر�ت �لتي �أ�صدرها   •

وزير �لعمل �للبناين بحّق �لفل�صطينيني، جمحفة، موؤكد�ً �أن �حلر�ك �لفل�صطيني لن ُي�صتدرج 

198
�إىل حالة عنف، الأنه مدرك ملطلبه.

االإثنني، 2019/7/29

لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  للمجل�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قدم   •

�ملناطق يف  لفل�صطينيني  بناء  م�صاريع  باإقامة  خطة  �الإ�رش�ئيلية  و�الأمنية   �ل�صيا�صية 
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�مل�صنفة ج بال�صفة �لغربية �ملحتلة، مقابل تو�صيع �لبناء د�خل �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

199
تلك �ملناطق.

بزعامة  معاً،  �النتخابات  وخو�ص  �لتحالف  �تفاقية  �الإ�رش�ئيلية  �ليمينية  �الأحز�ب  وّقعت   •
200

رئي�صة حزب �ليمني �جلديد �أييلت �صاكيد. ويحمل هذ� �لتحالف ��صم “�ليمني �ملوحد“.

قال ع�صو جلنة �ملتابعة يف بلدة �لعي�صوية حممد �أبو �حلم�ص �إن �رشطة �الحتالل �صلمت �لطفل   •

 ،2019/8/30 �لثالثاء  يوم  للتحقيق معه  ��صتدعاًء  �صنو�ت(   3( �ملقد�صي حممد ربيع عليان 

201
بحجة “�إلقاء حجارة باجتاه مركبة لقو�ت �الحتالل خالل �قتحامها �لبلدة“.

قام  �لذي  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  �الأردين  و�لعاهل  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  �أكد   •

بزيارة ق�صرية �إىل �لقاهرة، �أهمية ت�صوية �لنز�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي على �أ�صا�ص حّل 

202
�لدولتني.

كميل �للبناين  �لعمل  وزير  مع  �جتماعاً  لبنان  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  ممثلو  قاطع   •	

�أبو �صليمان يف �ل�رش�ي �حلكومي، حلّل ملف �الإ�صكال �الأخري �لناجت من قر�ر تفعيل قانون 

يف  �صليمان،  �أبو  و�أ�صف  �لفل�صطينيون.  وبينهم  �الأجانب،  �لعمال  على  ي�صيّق  �لذي  �لعمل 

كلمة بعد �للقاء مع رئي�ص جلنة �حلو�ر �للبناين - �لفل�صطيني �لوزير �ل�صابق ح�صن منيمنة؛ 

�لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  من  بطلب  عقد  �لذي  �الجتماع  �إىل  �لفل�صطيني  �لوفد  ح�صور  لعدم 

�أمر  �إن “طريقة �حلو�ر بهذ� �ل�صكل من خالل �إمالء �ل�رشوط م�صبقاً  �صعد �حلريري، قائالً 

203
نرف�صه، ونتمنى �أن نتعامل معاً بطريقة �أف�صل“.

الثالثاء، 2019/7/30

قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية �إنه يف ظّل عدم �لتز�م “�إ�رش�ئيل“ باأي من �التفاقيات �لثنائية   •

بهذه  �لعمل  بتعليق  قر�ر�ً  �لفل�صطينية  �لقيادة  �تخذت  “فقد  �لتحرير،  منظمة  مع  �ملوقعة 

�صباح  �صكلنا  وقد  ممنهج،  ب�صكل  وتخرقها  منها،  �أي  حترتم  ال  �إ�رش�ئيل  الأن  �التفاقيات، 

ملنظمة  �جتماع  �فتتاح  يف  ��صتية،  و�أ�صار  �لقر�ر“.  هذ�  تنفيذ  �آليات  لدر��صة  جلنة  �ليوم  هذ� 

�صبتمب،  �أيلول/   17 يف  �إ�رش�ئيل  يف  �نتخابات  “هناك  �أن  �إىل  �هلل،  بر�م  �لدولية  �ال�صرت�كية 

نتنياهو و�حلكومات �ليمينية �لتي قادها، مل ت�صكل يوماً �رشيكاً �صيا�صياً. �إ�رش�ئيل نتنياهو 

حّل  �أ�صا�ص  على  �ل�صالم  يف  �إ�رش�ئيلياً  �رشيكاً  نريد  �أبناءنا.  وتقتل  ومالنا  �أر�صنا  ت�رشق 

�لهزية  نحو  دفعنا  بهدف  �البتز�ز  منهج  متار�ص  تر�مب  “�إد�رة  ��صتية:  وقال  �لدولتني“. 

204
وقبول �صفقة �لقرن، هذه �إد�رة غبية باعتقادها �أننا �صن�صت�صلم“.
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خالل  �أخرى  �أحز�ب  مع  يتحالف  لن  �إنه  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  زعيم  قال   •

�النتخابات �ملقبلة �لتي �صتجري يف �أيلول/ �صبتمب 2019، م�صدد�ً على �أن حزبه هو �لبديل 

205
للحكومة �حلالية.

�أقر �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية �الإ�رش�ئيلية خطة رئي�ص �حلكومة   •

�ل�صفة  يف  ج  �ملنطقة  يف  للفل�صطينيني  �صكنية  بناء  وحدة   715 بناء  الإقر�ر  نتنياهو،  بنيامني 

�لغربية �ملحتلة، مقابل �إقر�ر بناء 6,000 وحدة �صكنية يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة 

206
�لغربية �ملحتلة، وفق ما �أفاد به موقع �صحيفة هاآرت�ص.

فيها  �صارك  حا�صدة،  جماهريية  مظاهرة  لبنان،  جنوب  عا�صمة  �صيد�،  مدينة  �صهدت   •

فل�صطينيون ولبنانيون، للتعبري عن رف�صهم خطة وزير �لعمل �للبناين كميل �أبو �صليمان، 

�ملتعلقة بتنظيم �لعمالة �الأجنبية، و�صمل �صمنها �لعمالة �لفل�صطينية، بدعوة من �الأمني �لعام 

�لنائب  ودعا  �لفل�صطيني.  �للبناين  و�للقاء  �صعد،  �أ�صامة  �لنائب  �لنا�رشي  �ل�صعبي  للتنظيم 

�صعد  �إىل “�إ�صقاط �الإجر�ء�ت �جلائرة �لتي �أ�صدرها وزير �لعمل  كميل �أبو �صليمان،  و�إقر�ر 

207
�حلقوق �ل�صيا�صية و�الجتماعية و �الإن�صانية و�ملدنية لل�صعب �لفل�صطيني يف لبنان“.

�أعلن نادي �الأ�صري �لفل�صطيني �أن 20 �أ�صري�ً لدى “�إ�رش�ئيل“ �رشعو� باإ�رش�ب �إ�صنادي مع   •
208

�الأ�رشى �الإد�ريني �مل�رشبني عن �لطعام.

�أفاد تقرير �إح�صائي �أ�صدره مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان حول �نتهاكات قو�ت �الحتالل   •

�الإن�صان يف قطاع غزة خالل  �الإن�صاين ومبادئ حقوق  �لدويل  �لقانون  لقو�عد  �الإ�رش�ئيلي 

بينهم  فل�صطينياً،   54 �الإ�رش�ئيلي قتلت  �أن قو�ت �الحتالل   ،2019 �صنة  �الأول من  �لن�صف 

�ملركز  وذكر  �مر�أة.  و179  طفالً،   1,226 بينهم   ،3,723 و�أ�صابت  ن�صاء،  و4  طفالً،   12

�لبحر  عر�ص  يف  �ل�صيادين  على  �عتد�ء�ت   207 �رتكبت  �الإ�رش�ئيلية  �لبحرية  قو�ت  �أن 

�إ�صافة الحتجاز �آخرين،   28 15 �صياد�ً، و�عتقال  �إ�صابة  �أ�صفرت عن   قبالة �صو�طئ غزة، 

�جلي�ص  �عتقال  �إىل  و�أ�صار  حو�دث.   9 يف  �ل�صيد  مبعد�ت  �أ�رش�ر  و�إحلاق  قارباً،   11

22 طفالً. وبح�صب �لتقرير، فقد نفذت قو�ت �الحتالل  88 فل�صطينياً، بينهم  �الإ�رش�ئيلي لـ 

ع�رش�ت جتريف  على  خاللها  �أقدمت  غزة،  قطاع  من  خمتلفة  مناطق  يف  توغل  عملية   27 
209

�لدومنات �ملزروعة.

��صتقبل رئي�ص �حلكومة �للبنانية �صعد �حلريري، يف �ل�رش�ي �حلكومي بالعا�صمة بريوت،   •

وفد�ً من �ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج برئا�صة نائب �الأمني �لعام ه�صام �أبو حمفوظ، 
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و�أ�صار �حلريري �إىل �أن �أزمة قانون �لعمل يف طريقها �إىل �حللّ خالل جل�صة �حلكومة �للبنانية 

210
�لقادمة، حيث �صيتم �الإعالن عن ذلك.

�أكد وزير �لعمل كميل �أبو �صليمان �أن “�القت�صاد �الأ�صود ي�رش بلبنان وبالعمالة �الأجنبية،   •

من  �لفل�صطينيني  “�إعفاء  �أن  على  م�صدد�ً  �رشوري“،  �أمر  �لعمال  �صوؤون  تنظيم  فاإن  لذلك 

قابل  غري  �لقانون  تطبيق  من  ��صتثنائهم  وطلب  �لقانون،  تعديل  �إىل  يحتاج  �لعمل  �إجاز�ت 

للتنفيذ“. و�أ�صار �أبو �صليمان، يف حديث �إذ�عي، �إىل �أنه طلب ن�صاً خطياً باملطالب �لفل�صطينية، 

�خل�صو�صية  يطبق  �أنه  �إىل  وم�صري�ً  �صعب“،  �لفل�صطينيني  “و�صع  باأن  �قتناعه  عن  معرباً 

211
�ملتعلقة بهم كالجئني، ويعرتف بها ويعتبها حقاً مكت�صباً.

قررت وز�رة �خلارجية �ل�صوي�رشية وقف دعمها �ملايل ل�صالح وكالة �الأونرو� ب�صكل موؤقت   •
212

و�صط مز�عم بح�صول ممار�صات ف�صاد على م�صتوى �إد�ر�تها �لعليا.

االأربعاء، 2019/7/31

قالت �صحيفة هاآرت�ص، �إن خطة �لقتال �ملعدة يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ب�صاأن �لتعامل مع غزة   •

تهدف �إىل �إحلاق �ل�رشر �ل�صديد بحركة حما�ص، مع �ل�صماح لها باال�صتمر�ر يف �حلكم حتى 

لو مّت �إ�صعافها. ووفقاً لل�صحيفة، فاإن �جلي�ص يرى باأن �حلركة منا�صبة ملو��صلة �ل�صيطرة 

على �لقطاع. م�صريًة �إىل �أن �ملعركة �ملقبلة �صتعتمد على �رشعة تنفيذها وحتقيق قوة �لردع 

يف وقت زمني ق�صري، مقارنًة بالعمليات �ل�صابقة. و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن �جلي�ص �أجرى 

�ملختلفة  و�الألوية  �لوحد�ت  من  و��صعة  مب�صاركة  غزة،  يف  حمتملة  ملو�جهة  �صامالً  تدريباً 

وحتى قو�ت �الحتياط و�لقو�ت �جلوية و�لبحرية. ولفتت �لنظر �إىل �أن �لتدريبات �أخذت بعني 

213
�العتبار �حتمال �أن يكون �لقطاع جبهة ثانية خالل �أي حرب على �حلدود �ل�صمالية.

�أ�صامة حمد�ن، �إن زيارة وفد حما�ص لطهر�ن كانت مميزة،  قال �لقيادي يف حركة حما�ص،   •

بع�ص  �عتبار  وحول  �إير�ن.  مع  �جليدة  �لعالقة  يف  �إ�صافية  نقلة  �صتحدث  �أنها  ونعتقد 

�أن  جد�ً  �لطبيعي  من  �إنه  حمد�ن:  قال  “ال�صطفافات“،  نتيجة  جاء  �لوفد  زيارة  �الأطر�ف 

�أر�ص فل�صطني،  �ل�صهيوين، �صّد �الحتالل على  �لعدو  يكون ��صطفاف حما�ص د�ئماً �صّد 

214
و�أن يكون ��صطفاف حما�ص �أي�صاً �صد �أي عدو�ن على دول �ملنطقة.

قام كل من رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، وزعيم �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية بني   •

جانت�ص، �ملتناف�صان على رئا�صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بجولتني منفردتني، كلٌّ على حدة، 

على �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية، ور�حا يتناف�صان حول َمن منهما �الأكرث �إخال�صاً لبقائها 
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يف مكانها. و�رشح كلٌّ بكلماته ولهجته، بتم�صكه بالوجود �الإ�رش�ئيلي يف منطقة غور �الأردن 

215
وبقاء �مل�صتعمر�ت، و�المتناع عن �إخالء �أي م�صتعمرة يف �إطار �أي ت�صوية.

�ال�صتخبار�ت  �أجهزة  ميز�نيات  �أن  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  موقع  ن�رشه  تقرير  �أكد   •

�الإ�رش�ئيلية �ملختلفة، ويف مقدّمتها �ملو�صاد و�ل�صاباك، �رتفعت كثري�ً يف �لعقدين �الأخريين، 

تقدر  و�ملو�صاد  �ل�صاباك  من  كل  ميز�نيات  �أن  �لتقرير  و�أ�صاف   .2012 �صنة  منذ  وحتديد�ً 

�ليوم بنحو 4 مليار�ت �صيكل )نحو 1.14 مليار دوالر( لكل جهاز منهما، مع تعاظم و��صح 

216
يف تاأثري ودور وحد�ت �ل�صايب و�لهايتك، �لتي حتولت موؤخر�ً �إىل ر�أ�ص �حلربة.

�لتقى وفد من �ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج، يف بريوت، رئي�ص �ملركز �لدويل للتو��صل   •

�لعام، وتد�عيات قر�ر وز�رة  �لفل�صطيني  �ل�صاأن  و�لت�صامن معن ب�صور. وبحث �جلانبان 

�تخذتها  �لتي  �الإجر�ء�ت  �أن  �إىل  ب�صور  و�أ�صار  �لفل�صطينيني.  �لالجئني  على  �للبنانية  �لعمل 

وز�رة �لعمل �للبنانية ال تعب عن �إر�دة غالبية �للبنانيني، وال تن�صجم مع �لعالقة �لتاريخية 

خمالفاً  يعّد  �للبنانية  �لعمل  وز�رة  قر�ر  �أن  موؤكد�ً  �لفل�صطينية،  بالق�صية  لبنان  و�رتباط 

217
للمو�ثيق �لدولية.

ذ�تياً  حكماً  توؤيد  و��صنطن  �إن  فريدمان؛  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  قال   •

“�إ�رش�ئيل“.  �أمن  �لتي يتقاطع فيها مع  �لنقطة  تنتهي حدوده عند  فل�صطينياً مدنياً مو�صعاً 

�أن و��صنطن غري م�صتعدة  �أن �الإخبارية،  �أن  و�أ�صاف فريدمان، خالل لقاء مع �صبكة �صي 

تر�مب  �لرئي�ص  �إد�رة  خطة  �أن  �ل�صفري،  وتابع  كاملة.  فل�صطينية  دولة  قيام  لدعم  حالياً 

يديعوت  وك�صفت  �لدولتني.  حّل  م�صطلح  من  خالية  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  “لل�صالم“ 
�الأو�صط  �ل�رشق  يف  “لل�صالم“  خطته  �إطالق  يعتزم  تر�مب  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �أحرونوت 

�أيلول/ �صبتمب  بح�صور قادة عرب يف كامب ديفيد قبل �النتخابات �الإ�رش�ئيلية �ملقررة يف 

2019. و�أ�صافت �ل�صحيفة �أن �جلولة �لتي بد�أت مل�صت�صار تر�مب و�صهره جاريد كو�صرن 
218

للمنطقة، تهدف �إىل �إقناع �لقادة بح�صور �ملوؤمتر.

تعليق  قررت  هولند�  �أن  �أجنبية،  �صحفية  تقارير  عن  نقالً  �لعبية  كان  �إذ�عة  ذكرت   •

�صحيفة  وذكرت  �الأممية.  �ملنظمة  يف  ف�صاد  حول  تقرير  ن�رش  بعد  �الأونرو�  لوكالة  دعمها 

ب�صبب  �ل�صنوية  �إ�صهاماتها  علقت  �حلكومة  �أن  �لهولندية،   De Telegraaf �لتيلغر�ف 

 �لتقرير ذ�ته، م�صريًة �إىل �أن هولند� تتبع مببلغ 13 مليون يورو )نحو 14.5 مليون دوالر(

219
�صنوياً.
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�إ�رش�ئيل“ على زجاجات نبيذ، �ُصنعت  “�صنع يف  قررت حمكمة �حتادية كندية منع كتابة   •

يف م�صتعمرة ب�صغوت �الإ�رش�ئيلية، �ملقامة على �أر��صي مدينة �لبرية و�صط �ل�صفة �لغربية. 

وفر�صت �ملحكمة �لكندية على �ملوردين �ملحليني �إظهار عبارة “�صنع يف �الأر��صي �ملحتلة“ 

على هذ� �ملنتج بعد �رش�ع ق�صائي ��صتمر عامني على �الأقل، تعر�ص خاللها �لق�صاء �لكندي 

و�أ�صحاب �لق�صية ل�صغوط من �للوبي �ل�صهيوين و�أجهزة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ملنع �لنطق 

220
بهذ� �حلكم.
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اخلمي�س، 2019/8/1

��صت�صهد �صاب فل�صطيني، بعد �أن تبادل �إطالق �لنار مع قوة �إ�رش�ئيلية د�خل حدود جممع  	•

�ل�رشق من خانيون�ص جنوب قطاع غزة. وقال متحدث ع�صكري  �إىل  �أ�صكول،  م�صتعمر�ت 

�إ�رش�ئيلي �إن �ل�صاب كان م�صلحاً وت�صلل �إىل د�خل �حلدود، وفتح �لنار جتاه قوة ع�صكرية، 

ما �أدى الإ�صابة ثالثة جنود بينهم �صابط. وذكرت �لقناة �لعبية 13 �أن حتقيق فرقة غزة �أكد 

�أن منفذ �لهجوم مكث ملدة �صاعتني يف موقع �قتحامه من قطاع غزة. ووفقاً للقناة �لعبية فقد 

ف�صل �صابط وخم�صة جنود يف قتله، يف �لوقت �لذي ح�رشت فيه قوة ع�صكرية وتعزيز�ت 

1
�إ�صافية متكنت من قتله.

علمت “�لقد�ص �لعربي“، من م�صادر مطلعة، �أن �للجنة �لتي �صكلت من �لقيادة �لفل�صطينية  	•

من  ر�صمي  �عتماد  على  ح�صلت  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �ملوقعة  باالتفاقيات  �لتعامل  لوقف 

�مل�صوؤولني  من  عدد�ً  وت�صم  عريقات،  �صائب  وير�أ�صها  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  قبل 

2
و�ملتخ�ص�صني.

فيها  �أعلن  �لفل�صطينيني،  �لعمال  �إىل  ر�صالة  �صليمان  �أبو  كميل  �للبناين  �لعمل  وزير  وجّه  	•

�لعمل  ]�إجازة  �ل�صاأن  هذ�  يف  ]�للبناين[  �لوزر�ء  جمل�ص  يف  وحو�ر  نقا�ص  �أي  “على  �نفتاحه 

لالجئ �لفل�صطيني[، وكذلك مناق�صة �أي ورقة عمل يقدمها �جلانب �لفل�صطيني، وهذ� ما مل 

يح�صل حتى تاريخه“. و�أكد �أبو �صليمان �أنه لن يتوقف “عند �الفرت�ء�ت وحمالت �لتجنّي 

ولبنان  عامة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  معاناة  مع  “�لتام  تعاطفه  موؤكد�ً  �ملوؤ�مر�ت“،  ونظريات 

�لفل�صطينية  �لق�صية  مع  وت�صامني  وللتوطني،  �لقرن  ل�صفقة  �ملطلق  ورف�صي  خا�صة، 

و�أ�صار �لعربي“.  �لعامل  عليها  يجمع  �لتي  �الأ�صا�صية  �لق�صية  ت�صكل  و�لتي   �لعادلة 

�أبو �صليمان يف ر�صالته، �إىل �أن �آخر �إح�صاء�ت تقديرية لدى �ل�صمان �أ�صارت �إىل �أن هناك نحو 

3,100 �أجري فل�صطيني، ي�صتفيد منهم �ألف فقط من تعوي�ص نهاية �خلدمة ب�صبب ح�صولهم 

عملهم  �أرباب  �أو  هم  ي�صددون  فل�صطيني  �أجري   2,100 ي�صتفيد  ال  فيما  عمل،  �إجازة  على 

3
�ال�صرت�كات لل�صمان.

حذّرت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني من حماوالت ��صتخد�م �لواليات �ملتحدة �الأمريكية  	•

�أن  “�لف�صاد“، بهدف ت�صفية وجود وكالة �الأونرو�. و�عتبت �جلبهة  و�الحتالل، لق�صية 
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�أن  �أروقة �الأونرو� من حتقيقات حول ق�صايا ف�صاد مايل و�أخالقي، يجب  ما يجري د�خل 

�إد�رياً من قبل موؤ�ص�صة �الأمم �ملتحدة بتنظيف �لوكالة من �مل�صوؤولني �مللوثني  تتم معاجلته 

“هذ� يتطلب �لرت�جع عن كافة �لقر�ر�ت �ملجحفة �لتي ��صتهدفت  �إن  بق�صايا ف�صاد. وقالت 

تدفق  ��صتمر�ر  على  و�لعمل  لالجئني،  �ملقدمة  و�خلدمات  �لفل�صطينيني  �ملوظفني  مئات 

مثل  �لتمويل  قطع  �أعلنت  �لتي  �لدول  وحّث  �لعامل،  بلد�ن  من  للوكالة  �لتمويلية  �ملو�زنات 

4
�صوي�رش� وهولند� عن �الأونرو� با�صتئناف متويلها“.

حذّر �لرئي�ص �ل�صابق جلهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي، يور�م كوهني Yoram Cohen، من خمطط  	•

�صمّ �ملنطقة ج يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة �إىل “�إ�رش�ئيل“، وقال الإذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إن 

5
�صّم هذه �ملنطقة لـ“�إ�رش�ئيل“ �صيقود �إىل “حمام دم ال �رشورة له“.

�إن   Gal Shochami �صوخمي  غال  �الإ�رش�ئيلية  �ملدرعات  �صالح  يف   188 �لكتيبة  قائد  قال  	•

يف  �صوخمي،  و�أو�صح  �أكرث“.  لي�ص  وقت  “م�صاألة  غزة  قطاع  يف  �لبية  �لع�صكرية  �لعملية 

ع�رشين  حما�ص  نعيد  �أن  “هدفنا  �أن   ،Makor Rishon ري�صون  ماكور  �صحيفة  مع  لقاء 

عاماً للور�ء، وقد جاءت �لتدريبات �لتي �أجر�ها �جلي�ص يف �الأيام �الأخرية ]قرب قطاع غزة[ 

6
لتحقيق هذ� �لهدف“.

يف  �إجر�وؤها  �ملقرر  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  يف  �ملتناف�صة  �لقو�ئم  ت�صليم  عملية  �نتهت  	•

خلو�ص  �ُصجلت  �نتخابية  قائمة   32 �أن  �لت�صجيل،  عملية  �إغالق  مع  وتبنّي،   .2019/9/17
7

�النتخابات.

ذكر تقرير ل�صحيفة هاآرت�ص �أن �أحد �أكب م�صاريع �لدعاية �الإ�رش�ئيلية يف �لواليات �ملتحدة  	•

�ملعروف با�صم “ذ� �إ�رش�ئيل بروجكت The Israel Project“، قد �أغلق كلياً بعد �أن ثبت ف�صله 

يف �ل�صنو�ت �الأخرية، وبات على عتبة �الإفال�ص. وبح�صب عاملني يف �ملنظمة �ملذكورة، فاإن 

�ملنظمة عن جتنيد  نابع من عجز  �الإفال�ص،  �إعالن  �ملنظمة و�قرت�بها من  ف�صل  �أ�صباب  �أحد 

8
�أمو�ل لتمويل ن�صاطات �صيا�صية منا�رشة لـ“�إ�رش�ئيل“.

�الحتالل  �صلطات  �إن  )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال  	•

�الأ�صبوعني  خالل  �لغربية  �ل�صفة  يف  فل�صطينيون  يتلكها  مبنى   44 هدمت  �الإ�رش�ئيلي 

منطقة يف  �صكنية  �صقة   70 من  �أكرث  هدمت  كما   ،2019 يوليو  متوز/  �صهر  من   �الأخريين 

و�د �حلم�ص ب�صور باهر، د�خل جد�ر �لف�صل يف �الأر��صي �لفل�صطينية �مل�صنفة يف �ملنطقة 

 ج، ويف �أر��صي �لقد�ص. و�أو�صح �ملكتب، يف تقريره، �أن عمليات �لهدم هذه، �أدت �إىل تهجري

9
38 فل�صطينياً، وت�رشر �أكرث من 6,000 �آخرين.
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اجلمعة، 2019/8/2

�صور  ت�رشيب  بعد  �لبرت�ء،  مدينة  يف  هارون  �لنبي  مقام  �إغالق  �الأردنية  �ل�صلطات  قررت  	•

ب�صكل  �ليهودية  �لدينية  طقو�صهم  يوؤدون  خاللها  ظهرو�  �إ�رش�ئيليني،  ل�صياح  وفيديوهات 

10
خمالف لتعليمات زيارة �ملو�قع �الأثرية يف �لبالد.

قال تقرير ملحرر �ل�صوؤون �لعربية يف �صحيفة هاآرت�ص، ت�صيفي برئيل Tzipi Bar’el، نقالً  	•

لقاء�ت  فرتة  منذ  يعقدون  “�إ�رش�ئيل“  عن  ممثلني  �إن  �أوروبية،  ديبلوما�صية  م�صادر  عن 

11
�رشية مع �صخ�صيات يف �حلكومة �لعر�قية، و�إن بع�ص هذه �للقاء�ت عقدت يف “�إ�رش�ئيل“.

�لغ�صب  جمعة  يف  لبنان  يف  �لفل�صطينية  و�لتجمعات  �ملخيمات  يف  �الآالف  ع�رش�ت  �صارك  	•

�لثالثة؛ �حتجاجاً على قر�ر وزير �لعمل �للبناين �ملتعلق بالعمالة �الأجنبية، ومطالبته ح�صول 

12
�لالجئني �لفل�صطينيني على “�إجاز�ت عمل“.

�صهد خميم عني �حللوة �لفل�صطيني يف لبنان حالة من �لغليان بعد مقتل ح�صني عالء �لدين  	•

�مللقب باأبي ح�صن �خلميني. وعقب �الغتيال، عقدت �لقيادة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية و�للجنة 

�الأمنية �جتماعاً يف عني �حللوة بحثت يف تد�عيات هذ� �لتطور على �لو�صع �الأمني يف �ملخيم، 

13
و�ل�صبل �الآيلة �إىل توقيف مطلق �لنار، متهيد�ً لت�صليمه �إىل �ل�صلطات �للبنانية.

ال�صبت، 2019/8/3

�خلا�صعة  ج،  مناطق  يف  بناء  تر�خي�ص  منح  عزمها  مرة،  الأول  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أعلنت  	•

�ملحلي  �حلكم  وزير  و�رّشح  �لغربية.  �ل�صفة  يف  و�إد�رياً  �أمنياً  “�إ�رش�ئيل“  ل�صيطرة 

�لفل�صطيني، جمدي �ل�صالح، لالإذ�عة �لفل�صطينية �لر�صمية، باأنه مّت �لبدء بتنفيذ خمططات 

14
هيكلية تنظيمية يف كل �ملناطق بغ�ص �لنظر عن �لت�صنيفات �الإ�رش�ئيلية.

ناق�ص جمل�ص �الأمن �لدويل، يف جل�صة خا�صة، ق�صية �الأطفال يف حاالت �لنز�عات �مل�صلحة.  	•

وفيما يتعلق باأطفال فل�صطني، ذكر �لتقرير �أن �صنة 2018 �صجلت �أعلى ن�صبة قتل و�إ�صابة 

�أطفال منذ 2014. �إذ ��صت�صهد 59 طفالً فل�صطينياً، و�أ�صيب 2,756 بجروح، معظمها كانت 

لالأطر�ف،  وبرت�ً  د�ئمة  �إعاقات  �الإ�صابات  و�صملت  غزة،  قطاع  يف  �لعودة  م�صري�ت  خالل 

عن  �مل�صوؤولية  و�مل�صتوطنون  �الحتالل  جي�ص  تقا�صم  �لقد�ص  و�رشقي  �لغربية  �ل�صفة  ويف 

203 من �الأطفال يقبعون  �لعنف �صدّ �الأطفال. ووفق حتقيقات �الأمم �ملتحدة، فاإن  حاالت 

نهاية وحتى  حماكمة،  دون  �أي  �الإد�ري  �العتقال  قيد  معظمهم  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون   يف 

بحكم  �الحتالل  �صجون  يف  طفالً   87 وجود  �لتقرير  �صجل   ،2018 دي�صمب  �الأول/  كانون 
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ق�صائي، ويخ�صع هوؤالء �الأطفال لظروف �عتقال �صعبة و�صوء معاملة. وبالرغم من ذلك 

15
مل تدرج �الأمم �ملتحدة “�إ�رش�ئيل“ يف قائمة �لعار.

االأحد، 2019/8/4

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إن “�إ�رش�ئيل“ مل تعد حترتم �أياً من �التفاقيات  	•

عليه  وبناء  ج،  مناطق  �أنها  على  و�لت�صنيفات  �ملناطق  كافة  مع  تتعامل  و�أ�صبحت  �ملوقعة، 

16
فاإننا �صنتعامل مع كافة �ملناطق على �أنها مناطق �أ.

�أفادت حركة “�ل�صالم �الآن“ �الإ�رش�ئيلية باأن “�إ�رش�ئيل“ �صادقت على خطط لبناء 2,304  	•

وحد�ت ��صتيطانية جديدة للم�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، هي �الأحدث يف �صل�صلة 

17
خطط متت �ملو�فقة عليها منذ تويل �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �ل�صلطة.

�أُعلن عن مقتل بالل �لعرقوب، يف عني �حللوة، و�أعلنت ف�صائل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية  	•

و�للجان �ل�صعبية يف منطقة �صيد�: “�إننا نهنئ �أبناء �صعبنا �لفل�صطيني �لبطل وجميع �أهلنا يف 

خميم عني �حللو مبقتل �ملجرم �الإرهابي بالل �لعرقوب، �لذي طغى يف �إجر�مه �صّد �الأبرياء 

18
من �أبناء �صعبنا �ملنا�صل“.

�أكد م�صدر ع�صكري �إ�رش�ئيلي، ما �أوردته قناة 13 �لعبية حول �إ�صابة 30 جندياً مبر�ص  	•

�ل�رشطان، �أغلبهم يخدمون يف نظام �لدفاع �جلوي “�لقبة �حلديدية“. وبح�صب �مل�صدر، فاإن 

�مل�صوؤولني يجرون فح�صاً لتحديد ما �إذ� كان لعملهم يف نظام �لقبة عالقة باإ�صابتهم مبر�ص 

19
�ل�رشطان.

ك�صفت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �لنقاب عن م�رشوع �إ�رش�ئيلي لتطوير �آلية مدرعة حديثة  	•

�أطلِق عليها ��صم “�لكرمل Carmel“، تتميز بقدرة طاقم �صغري ي�صّم عدد�ً قليالً من �جلنود 

على ت�صغيلها، بدالً من �أربعة مقاتلني، كما ي�صتلزم ت�صغيل �الآليات �لقائمة. ومن �ملقرر �أن 

20
يتم تطوير �الآلية �جلديدة يف غ�صون خم�ص �أو �صبع �صنو�ت.

االإثنني، 2019/8/5

وقعو�  �لكني�صت،  النتخابات  �ملوحد  �ليمني  حتالف  مر�صحي  �إن  �لعبي،  كان  موقع  قال  	•

ومنها:  قدماً،  �لتحالف  �صيدفعها  �لتي  “�لقيم“  �عتبوه  مبا  مبوجبه  يتعهدون  ميثاقاً 

“�إ�رش�ئيل هي �لدولة �لقومية لل�صعب �ليهودي، وت�صمن �حلقوق �لفردية و�مل�صاو�ة جلميع 
مو�طنيها، و�ملعار�صة الإقامة دولة فل�صطينية، وفر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على مناطق يف 



361

�آب/ �أغ�سط�س 2019

زميلها  لفكرة  معار�صتها  عن  �صاكيد  �أييلت  و�أعربت  �لغربية[“.  ]�ل�صفة  و�ل�صامرة  يهود� 

حّق  منح  دون  �لغربية،  �ل�صفة  �أر��صي  كل  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  فر�ص  بريت�ص  ر�يف 

�لت�صويت للفل�صطينيني. و�أ�صافت �أن هدفها فر�ص �ل�صيادة على �أر��ٍص �الأغلبية �ملطلقة فيها 

21
مو�طنون يهود.

غزة  قطاع  يف  حما�ص  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  ن�صطاء  قيام  عن  �إ�رش�ئيلية  تقارير  �أعلنت  	•

للمقاومة  �لع�صكرية  �الأذرع  �أن  �إىل  م�صرية  �لبحر،  جتاه  عدة  جتريبية  �صو�ريخ  باإطالق 

22
تو��صل عمليات تطوير وبناء قدر�تها �لقتالية، بهدف حت�صني �أد�ء �ل�صو�ريخ ودقتها.

�لدولية و�لعالقات  �ال�صرت�تيجية  �لدر��صات  مركز  ومدير  �الإير�ين  �لديبلوما�صي  قال  	•	

�ملو�صوي �أمري   The Center for Strategic Studies and International Relations 

�إىل  “حما�ص“  “�إن �خلطو�ت �الأوىل لعودة حركة �ملقاومة �الإ�صالمية   Amir Al Mousawi

دم�صق بد�أت فعلياً“، م�صدد�ً على �أن ترتيبات �لعالقة بني حما�ص و�لقيادة �ل�صورية جتري 

23
بتفهم كبري من قياد�ت حركة حما�ص و�لقيادة �ل�صورية.

�ل�صماح  �صيتم  �أنه  �لبكري،  و��صف  �ل�صيخ  �الأردين  �لق�صاة  قا�صي  باأعمال  �لقائم  �أعلن  	•

للمقد�صيني من �رشقي �لقد�ص �ملحتلة بتجديد جو�ز�ت �صفرهم �الأردنية يف �ملدينة �ملقد�صة، 

24
من دون حاجة لالنتقال �إىل �الأردن، باالإ�صافة �إىل تخفيف ر�صوم �لتجديد.

الثالثاء، 2019/8/6

رفع  على  تعمل  �الحتالل  دولة  �أن  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزير  ك�صف  	•

م�صتوى �لعالقات مع دول �خلليج �لعربي، معلناً يف هذ� �ل�صياق �أنه ز�ر دبي بهدف “�لتطبيع 

�لعلني“، و�أنه �لتقى ب�صخ�صية �إمار�تية و�صفها بـ“رفيعة �مل�صتوى“. و�أقّر كات�ص، �أمام جلنة 

�الأمن و�خلارجية �لتابعة للكني�صت، مب�صاركة “�إ�رش�ئيل“ يف �لتحالف �الأمني، �لذي تقوده 

�أنها ت�صارك يف �ملعلومات �ال�صتخبارية  �لواليات �ملتحدة حلماية �ملالحة يف �خلليج، كا�صفاً 

يف  �مل�صتوى  رفيعة  ب�صخ�صية  �أخري�ً،  �لتقى،  �أنه  كات�ص،  وك�صف  �أخرى“.  �أمنية  و“جو�نب 

25
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�أنه مّت �لتو�صل �إىل تفاهمات مهمة.

�دعى جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �أنه �أحبط، موؤخر�ً، بالتعاون مع �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية عملية  	•

تفجريية كانت �صتُنفذ يف �لقد�ص. وح�صب �ل�صاباك، فاإن قو�ت �إ�رش�ئيلية عرثت على عبوة 

نا�صفة جاهزة، وعلى خمتب ل�صنع عبو�ت يف �خلليل. و�عتقلت قوة من وحدة �مل�صتعربني 

ك�صف  بادعاء  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  من  عدد�ً   “Duvdevan Unit “دوفدوفان 
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�ل�صاباك عن عدة خاليا ع�صكرية ت�صكلت بتوجيهات من حركة حما�ص يف قطاع غزة. و�دعى 

�ل�صاباك �أنه �كت�صف خالل حتقيقاته خلية تابعة حلما�ص، وتن�صط يف منطقة �خلليل “بتوجيه 

26
مبا�رش من �لذر�ع �لع�صكري“ حلما�ص.

�أن �صهر  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  �الإعالمية حلركة حما�ص يف  �لد�ئرة  �أفاد تقرير �صادر عن  	•
27

متوز/ يوليو 2019 �صهد تنفيذ 256 عمالً مقاوماً �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

تفريق  و�صائل  �إن  �الإن�صان،  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  قالت  	•

�ملظاهر�ت �لتي ت�صتخدمها قو�ت جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بحّق �ملتظاهرين �لفل�صطينيني 

“حتولت �إىل �صالح فتاك قاتل“، ومنها “قنابل �لغاز �مل�صيل للدموع، �لتي مل تعّد �أبد�ً لت�صيب 
�أج�صاد �لب�رش”. و�أو�صح �ملركز يف تقرير له، �أن قو�ت �الحتالل قتلت 216 فل�صطينياً، بينهم 

�إ�صافة �إىل جرح �الآالف، معظمهم باأعرية ناريّة، منذ �نطالق م�صري�ت �لعودة  43 قا�رش�ً، 

7 متظاهرين على  �أن  و�أ�صاف   .2019/6/30 2018/3/30 وحتى  على حدود قطاع غزة يف 

28
�الأقل ُقتلو� عقب �إ�صابتهم بقنابل غاز يف روؤو�صهم �أو وجوههم، ومن بينهم 4 قا�رشين.

قالت موؤ�ص�صات �الأ�رشى وحقوق �الإن�صان �صمن ورقة حقائق �أ�صدرتها، �إن قو�ت �الحتالل  	•

93 طفالً،  بينهم  2019، من  615 فل�صطينياً، خالل �صهر متوز/ يوليو  �عتقلت  �الإ�رش�ئيلي 

حتى  �الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  و�ملعتقلني  �الأ�رشى  عدد  �أن  و�أو�صحت  ن�صاء.  و9 

نهاية �أيار/ مايو 2019 بلغ نحو 5,700، منهم 37 مو�طناً، فيما بلغ عدد �ملعتقلني �الأطفال يف 

29
�صجون �الحتالل نحو 230 طفالً، و�ملعتقلني �الإد�ريني قر�بة �لـ 500.

وقّع وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن على قر�ر�ت جديدة حلظر �أي ن�صاطات  	•

�لقد�ص.  مدينة  مبحيط  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أو  �لفل�صطينية،  للمنظمات  �صيا�صية  �أو  ثقافية 

�لوزير  �أن   ،2019/8/6 يف  �ل�صادرة  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  و�أو�صحت 

30
�الإ�رش�ئيلي قرر متديد �إغالق كافة �ملوؤ�ص�صات �لتابعة لل�صلطة يف �ملدينة �ملقد�صة.

االأربعاء، 2019/8/7

“�إ�رش�ئيل  �صحيفة  يف  ن�رشه  مقال  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  	•

يينية  حكومة  �صي�صكل  بل  �النتخابات،  بعد  وطنية  وحدة  حكومة  ي�صّكل  لن  �إنه  �ليوم“، 

31
حم�صة.

هاجم نو�ب �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف قطاع غزة، �لرئي�ص حممود عبا�ص، و�تهموه  	•

جاءت  باطلة.  وقر�ر�ت  �إجر�ء�ت  خالل  من  �لق�صائية  �ل�صلطة  على  �لتغول  دور  مبمار�صة 
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ت�رشيحات �لنو�ب خالل جل�صة خا�صة عقدها �لت�رشيعي مبقره، بح�صور نو�ب من كتلتي 

فتح )�لتيار �الإ�صالحي( وحما�ص �لبملانيتني. و�أكد �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي 

قانونياً  باطل  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  حّل   ،2019/7/18 يف  عبا�ص،  قر�ر  �أن  بحر،  �أحمد 

�رشيحة  خمالفة  ت�صكل  �لق�صائية  وللموؤ�ص�صات  للمجل�ص  ت�صكيله  �إعادة  و�أن  ود�صتورياً، 

32
و�نتهاكاً فا�صحاً للقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني.

وقّعت �حلكومتان �الأردنية و�لفل�صطينية مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال توفري �حتياجات  	•

�خلبة  من  باال�صتفادة  �الأردن“،  وعب  “من  �لنفطية،  �مل�صتقات  من  �لفل�صطينية  �ل�صوق 

33
�الأردنية.

�حلكومة  يف  م�صاركته  �أو  ت�صكيله  حال  يف  جانت�ص،  بني  الفان  كاحول  قائمة  رئي�ص  توعّد  	•

�ملقبلة بعد �نتخابات �لكني�صت، �ملزمع �إجر�ءها يف 2019/9/17، ب�صّن عدو�ن �آخر �صّد قطاع 

غزة، وقال: “لن نوفر �أي و�صيلة، و�إذ� �قت�صت �حلاجة �صنعمل من �أجل �غتيال جميع قادة 

حما�ص، و�صنعمل من �أجل �أن ن�رشب �حليّز كله بالنري�ن، و�صننفذ �جتياحاً برياً متى نريد، 

و�ملكان �لذي نريده، و�مل�صاحة �لتي نريدها، و�لفرتة �لتي نريدها. و�ملبادرة كلها، من �لبد�ية 

“�أن�صح  قائالً:  جانت�ص  وتابع  �رشط“.  �أي  على  نو�فق  ولن  باأيدينا.  �صتبقى  �لنهاية،  حتى 

�أن يكونو� يف حالة هدوء مطلق، ال بالونات، ال قذ�ئف �صاروخية، ال طائر�ت  قادة حما�ص 

34
ورقية. ال �صيء“.

قاعدة  �لف�صاء، من  �إىل   AMOS-17 �أو  �الإ�رش�ئيلي عامو�ص-17  �ال�صطناعي  �لقمر  �أطلق  	•

�ت�صاالت  خدمات  تزويد  �إىل  يهدف  حيث  فلوريد�،  يف   Cape Canaveral كانافري�ل  كيب 

35
للقارة �الإفريقية.

بعد  �ملعتقل،  �إد�رة  مع  مبدئي  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  عن  عوفر  معتقل  يف  �الأ�رشى  �أعلن  	•

�التفاق  �أن  له،  بيان  يف  �الأ�صري،  نادي  و�أو�صح  �صاعة.  من  الأكرث  ��صتمرت  حو�ر  جل�صة 

وجلبوع،  وهد�رمي  ه�صارون  �صجون  �إىل  ونقلهم  قمعهم  متّ  �لذين  �الأ�رشى  �إعادة  يت�صمن 

�إىل جمدد�ً  �إعادتهم  على  �لعمل  حني  �إىل  �ل�صحر�وي  �لنقب  معتقل  �إىل  منهم  �صتة   ونقل 

36
معتقل عوفر.

قال وزير �خلارجية و�ملغرتبني ريا�ص �ملالكي، �إن جمهورية نيكار�غو� قررت فتح �صفارة  	•

مازن  عينت  نيكارغو�  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �ملالكي،  و�أو�صح  فل�صطني.  دولة  لدى  لها 

37
خف�ص �صفري�ً مقيماً لها، وهو مو�طن نيكار�غوي من �أ�صول فل�صطينية من نابل�ص.
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قال وزير �لطاقة �ليوناين �إن �ليونان و“�إ�رش�ئيل“ وقب�ص و�لواليات �ملتحدة �تفقت على  	•

تطوير �لتعاون يف جمال �لطاقة، و�أمن �الإنرتنت، و�لبنية �لتحتية، وذلك بعد �جتماع وزر�ء 

38
من �لدول �الأربع يف �أثينا.

على  تغريدة  يف  ميلمان،  يو�صي  معاريف،  �صحيفة  يف  �ال�صتخبارية  �ل�صوؤون  معلّق  كتب  	•

تويرت، م�صاء �أم�ص �الأربعاء، �أنّ �للو�ء �لليبي �ملتقاعد خليفة حفرت على عالقة وثيقة بجهاز 

39
�ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي للمهام �خلا�صة “�ملو�صاد“.

قدّمت �حلكومة �لهندية تبعاً بقيمة 5 ماليني دوالر لوكالة �الأونرو�. وكانت �لهند قد عملت  	•

�إىل  2017 �صنة  يف  دوالر  مليون   1.25 من  لالأونرو�  �ل�صنوية  �ملالية  تبعاتها  زيادة   على 

40
5 ماليني دوالر يف �صنتي 2018 و2019.

�عتد�ء�ت  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  �أعلنت  	•

�الحتالل.  جي�ص  من  بحماية  وذلك  �لفل�صطينيني،  بحقّ  م�صتمر  ب�صكل  تزد�د  �مل�صتوطنني 

يف �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتوطنني  و�عتد�ء�ت  جر�ئم  �أن  لها،  تقرير  يف  �ملنظمة،   و�أكدت 

حزير�ن/ يونيو 2019، متثلت بتدمري ممتلكات خا�صة يف ع�رش قرى، �أحرقو� خاللها نحو 

من �أكرث  �قتلعو�  كما  باحلبوب،  �ملزروعة  �حلقول  من  �لدومنات  وع�رش�ت  �صجرة   1,800 
41

700 �صتلة خ�صار، و�أتلفو� على �الأقّل 55 �صيّارة، �إ�صافة �إىل كتابة �صعار�ت معادية.

اخلمي�س، 2019/8/8

حلم،  بيت  جنوب  �إفر�ت  عند  �رشيعاً  جنوده  �أحد  على  عرث  �إنه  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قال  	•

 Dvir Sorek بالقرب من م�صتعمرة عت�صيون، م�صري�ً �أن جثة �جلندي �لقتيل دفري �صوريك

�أن  يف  وي�صتبه  طعن،  �آثار  عليها  �لع�صكرية“  قبل  ما  دينية  مدر�صة  يف  “يدر�ص  جندي  وهو 

مقاومني فل�صطينيني خطفوه ثم قتلوه. ونقلت �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن م�صادر �أمنية 

�إ�رش�ئيلية قولها �إن �أجهزة �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية �ن�صمت �إىل جهود �لبحث عن 

42
�ل�صيارة �لتي ��صتخدمها منفذو عملية قتل �جلندي.

تعهد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، بالدفع نحو �صمان �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية  	•

650 وحدة  “جميع �أنحاء �ل�صفة �لغربية“. وقال نتنياهو، وهو ي�صع حجر �أ�صا�ص لـ  على 

��صتيطانية جديدة يف م�صتعمرة بيت �إيل: �إن “منفذي �لهجمات ياأتون ليدمرو�، ونحن ناأتي 

لنبني. تعهدنا ببناء مئات �لوحد�ت �ل�صكنية، و�ليوم نقوم بذلك الأننا تعهدنا والأن مهمتنا 
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هي �إقامة دولة �إ�رش�ئيل يف بلدنا، �صمان �صيادتنا يف وطننا �لتاريخي. نعلم �أننا نح�ّصل دولة 

43
�إ�رش�ئيل بو��صطة �ملعاناة“.

تتحول  �أن  بقوة  يوؤيد  �إّنه  �صموتريت�ص،  بت�صلئيل  �الإ�رش�ئيلي،  �ملو��صالت  وزير  قال  	•

�إىل  م�صري�ً  �ليهودية،  �ل�رشيعة  تعاليم  وفق  تت�رشف  و�أن  دينية“،  “دولة  �إىل  “�إ�رش�ئيل“ 
معهم.  للتو�فق  م�صطرون  ونحن  ذلك  يقبلون  ال  �أ�صخا�ص  وجود  ذلك  دون  يحول  ما  �أن 

ونقل موقع و�ال �لعبي عن �صموتريت�ص قوله: �إن �لتطلع لدولة يهودية ت�صتند �إىل �لتور�ة 

وتعاليمها “هو �أمنية �إيانية ت�صاحب كل �صخ�ص موؤمن ويحافظ على �لفر�ئ�ص“، ح�صب 

44
تعبريه.

�أبلغ �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية، �أفيحاي مندلبليت، حمامي �لنائبة �ل�صابقة يف  	•

�لكني�صت، حنني زعبي، �أنه �صيتم ��صتدعاء زعبي، �إىل جل�صة ��صتماع لال�صتباه يف �رتكابها 

يف  كاذب  وت�صجيل  مزورة،  م�صتند�ت  و��صتخد�م  خطرية،  ظروف  يف  تزييف  �صبهات 

م�صتند�ت، وحماولة �حل�صول على �أمور عن طريق �الحتيال وتبيي�ص �الأمو�ل، كما �صيتم 

�إليه زعبي، على �لق�صية نف�صها. و�أعلن  مقا�صاة �لتجمع �لوطني �لديقر�طي �لذي تنتمي 

جلل�صة  �صيخ�صعون  م�صتبهاً،   35 �أن  �لعام،  �الدعاء  مبكتب  �القت�صادية  �ل�صوؤون  مكتب 

��صتماع يف ظروف م�صددة، بتهم ��صتخد�م م�صتند�ت مزورة، ومن بينهم �أع�صاء بارزون يف 

45
حزب �لتجمع.

قرر جمل�ص �الأوقاف ود�ر �الإفتاء بالقد�ص �ملحتلة، �إغالق كافة م�صاجد �لقد�ص و�إقامة �صالة  	•

عيد موحدة مركزية بامل�صجد �الأق�صى يوم �الأحد 2019/8/11. وذكر �ملجل�ص �أن ذلك ياأتي 

46
لتعطيل �قتحام �مل�صتوطنني للم�صجد �الأق�صى وباحاته، يف ظّل �لدعو�ت �مل�صتمرة لذلك.

اجلمعة، 2019/8/9

حدود  على  فل�صطينيني  مو�طنني  �أربعة  ��صت�صهاد  عن  �إ�رش�ئيلي  ع�صكري  متحدث  �أعلن  	•

�أن  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  موقع  عنه  نقل  كما  �ملتحدث،  وزعم  غزة.  قطاع  و�صط 

�الأربعة قتلو� بعد حماولتهم �خرت�ق �ل�صياج �الأمني للحدود مع �لقطاع، مبيناً �أن �أحدهم مّت 

ت�صفيته مبا�رشة لدى دخوله �ل�صياج، و�الآخرين قتلو� خارجه. و�دعى �ملتحدث �أن �ل�صبان 

�الأربعة كان بحوزتهم بنادق من طر�ز كال�صنكوف Kalashnikov، وقنابل يدوية، وقذ�ئف 

47
.RPG آر بي جي�



366

اليوميات الفل�سطينية

�أعلن مفتي �لقد�ص و�لديار �لفل�صطينية �ل�صيخ حممد ح�صني، عن تاأخري �صالة عيد �الأ�صحى  	•

�الحتالل  تهديد�ت  بعد   ،6:30 �ل�صاعة  من  بدالً   7:30 لل�صاعة  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  يف 

�جلمعة  خطبة  يف  �ملفتي،  ودعا   .2019/8/11 �الأحد  �صباح  �مل�صجد  باقتحام  وم�صتوطنيه 

تهديد�ت  من  حمذر�ً  �الأ�صحى،  عيد  �أيام  �أول  للم�صجد  �لرحال  �صّد  �إىل  �الأق�صى،  بامل�صجد 

�مل�صتوطنني باقتحامه، م�صدد�ً على �أن �مل�صجد �الأق�صى للم�صلمني وحدهم، و�أنه ال يخ�صع 

48
للمفاو�صات �أو �مل�صاومات.

�ل�صلطة  �أجهزة  �أن  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  جلنة  �أعدته  تقرير  �أورد  	•

�صملت  ،2019 يوليو  متوز/  خالل  �لفل�صطينيني  بحّق  �نتهاكاً   435 نفذت   �لفل�صطينية 

ذمة  على  �حتجاز  حالة  و2  �حتجاز،  حالة  و173  ��صتدعاء،  حالة  و57  �عتقال،  حالة   101

�ملحافظ، و28 عملية مد�همة ملنازل و�أماكن عمل. ولفت �إىل �أنه جرى 5 حاالت تن�صيق �أمني 

تلتزم  مل  كما  نف�صها،  �لفرتة  خالل  مو�طنني  �عتقال  لتنفيذ  و�الحتالل  �ل�صلطة  �أجهزة  بني 

49
�الأجهزة �الأمنية بتنفيذ 5 قر�ر�ت ت�صمنت �الإفر�ج عن معتقلني �صيا�صيني.

حكومة  رئي�ص  �إقامة  مقر  �أمام  تظاهرو�  �لع�رش�ت  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت  	•

هد�ر  �جلي�ص،  جندَي  باإعادة  للمطالبة  �ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة  يف  نتنياهو  بنيامني  �الحتالل 

50
جولدن Hadar Goldin و�صاوؤول �آرون، �ملحتجَزين يف قطاع غزة.

“�إن  �خل�رشي،  جمال  �لنائب  غزة،  قطاع  عن  �حل�صار  لك�رش  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  قال  	•

يف  و�لتجاري(  )�ل�صناعي  �القت�صادي  للقطاع  �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �ل�صهرية  �خل�صائر 

قطاع غزة، تقدر بنحو 70 مليون دوالر، ب�صبب �حل�صار و�أزمة �ملقا�صة و�لرو�تب و�الأزمات 

�ملتفاقمة“. و�أو�صح �خل�رشي �أن ن�صبة �لفقر جتاوزت �لـ 85%، فيما ن�صبة �لبطالة تزيد عن 

�لـ 60%، ومعدل دخل �لفرد �ليومي نحو دوالَرين، �إ�صافة �إىل �أن ع�رش�ت �آالف �خلريجني 

51
يعانون �لبطالة، وقلة فر�ص �لعمل.

قالت وز�رة �خلارجية �الإير�نية �إن م�صاركة “�إ�رش�ئيل“ يف حتالف ترعاه �لواليات �ملتحدة  	•

�أي  �أنها �صتتعامل بقوة مع  يف مياه �خلليج هو تهديد �رشيح الأمن طهر�ن �لقومي، موؤكدة 

52
وجود �إ�رش�ئيلي يف مياه �خلليج �صمن �صيا�صاتها �لر�دعة و�لدفاعية.

 The Human Rights �الإن�صان  حقوق  ملجل�ص  �ال�صت�صاري  �ملجل�ص  رئي�ص  نائب  قال  	•

Council Advisory Committee جان زيغلر Jean Ziegler، يف حديث لبنامج “�أ�صدقاء 

حقوق  بانتهاك  دوري،  ب�صكل  مد�نة  “�إ�رش�ئيل“  �إن  فل�صطني،  تلفزيون  عب  فل�صطني“ 



367

�آب/ �أغ�سط�س 2019

وتدمري  �لتع�صفية  وجر�ئمها  بعدو�نها  م�صتمرة  وهي  �لدويل،  �لقانون  وخمالفة  �الإن�صان 

�ملنازل، �إىل جانب حما�رشتها قطاع غزة، ومع ذلك ما ز�ل جمل�ص حقوق �الإن�صان عاجز�ً عن 

53
�لتعامل مع هذه �النتهاكات.

ال�صبت، 2019/8/10

�عتقل جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �أربعة فل�صطينيني، ب�صبهة قتل جندي �إ�رش�ئيلي، �خلمي�ص  	•

2019/8/8. وذكرت مو�قع فل�صطينية، �أن �ملعتقلني هم من قرية بيت كاحل يف �خلليل، وهم 
54

�صقيقان �ثنان وقريبهما من عائلة ع�صافرة، وزوجة �أحدهما.

قال �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، يف كلمة له �أمام ح�صد من جماهري خميم �جللزون يف  	•

ر�م �هلل، �إن �لطارئني على �الأر�ص �لفل�صطينية �صريحلون عنها �إىل “مزبلة �لتاريخ“، الأن هذه 

�الأر�ص هي �أر�ص �لكنعانيني، م�صيفاً “نحن �لكنعانيون“. وجدد عبا�ص �لتاأكيد على �ملوقف 

�لعامل:  ولكل  لهم  “قلنا  وقال  �الأمريكية.  �لقرن“  لـ“�صفقة  �لر�ف�ص  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي 

ال ل�صفقة �لعار. وقلنا لهم: ال للقاء�ت و�ر�صو، وال للقاء�ت �ملنامة، وال الأي �صيء ال يقبله 

�ل�صعب �لفل�صطيني“. وقال عبا�ص “�أوجه ند�ئي �إىل �أهلنا يف غزة، و�أقول لهم: كفى... كفى 

هذ� �النق�صام، ل�صالح َمن هذ� �النق�صام. �إنه ل�صالح �لعدو، وقياد�ت )حما�ص( تعمل من �أجل 

55
�لعدو ولي�ص من �أجل فل�صطني“.

للفل�صطينيني  �عتذ�ر  ر�صالة  �لري�صوين  �أحمد  �مل�صلمني  لعلماء  �لعاملي  �الحتاد  رئي�ص  وجّه  	•

“�لهجمة  مع  تز�ماً  وذلك  �ملقد�ص،  بالبيت  الإخو�نهم  دعمهم  يف  �مل�صلمني  “تق�صري“  ب�صبب 

�لهمجية و�لعدو�نية �لتي يعتزم �للقطاء �صنّها يف �أيام �لعيد �ملباركة“، ح�صب تعبريه. كما دعا 

�لري�صوين �مل�صلمني يف كافة �أنحاء �لعامل لزيارة �لقد�ص، ودعم �ملقد�صيني و�ملر�بطني مادياً 

�أن  مو�صحاً  للتطبيع،  د�عياً  �أو  مطبعاً  �لقد�ص  ز�ر  من  كل  “لي�ص  �أن  على  م�صدد�ً  ومعنوياً، 

56
�لغر�ص و�ملق�صد من �لزيارة كفيل مبعرفة �ملوقف �ل�رشعي و�ل�صيا�صي منها“.

االأحد، 2019/8/11

م�صددة  بحر��صة  �ملغاربة،  باب  جهة  من  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  م�صتوطناً   450 �قتحم  	•

�ملغاربة  باب  �مل�صتوطنني قد جتمهرو� خارج  �الحتالل وقو�ته. وكان ع�رش�ت  من �رشطة 

منذ �ل�صاعة �ل�صابعة و�لن�صف �صباحاً، بالتز�من مع �صالة عيد �الأ�صحى �ملبارك، الإحياء 

ذكرى ما ي�صمى “خر�ب �لهيكل“ �ملزعوم، ولكن وجود 100 �ألف م�صٍل د�خل باحاته حال 
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�إ�صابة يف   40 دون �قتحامهم يف تلك �لفرتة. وح�صب �مل�صادر �لطبية، فقد مّت ت�صجيل نحو 

�أو ب�صظايا قنابل �ل�صوت، و�أخرى بحاالت �ختناق،  �صفوف �مل�صلني، باالأعرية �ملطاطية، 

57
بينها �إ�صابة طفل ب�صظايا قنبلة �صوت.

حذّر رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية من �أي خطوة من �صاأنها �مل�صا�ص  	•

�أي  �أو  و�ملكاين،  �لزماين  �لتق�صيم  فر�ص  حماوالت  �أو  و�أهله،  �ملبارك  �الأق�صى  بامل�صجد 

�إجر�ء من �صاأنه تغيري �لهوية �الإ�صالمية للم�صجد. و�صدد هنية، يف ت�رشيح �صحفي، على 

�أن “حماية �الأق�صى و�ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية تتّم يف ظّل معادلة تقوم على توحيد 

58
�صعبنا وتر�كم �لقوة، وتفعيل �ملقاومة بكل �أ�صكالها“.

��صت�صهد �صاب فل�صطيني جر�ء �إطالق قو�ت �الحتالل �لنار عليه �صمال قطاع غزة. وزعم  	•

جي�ص �الحتالل �أن �ل�صاب كان م�صلحاً و�قرتب من �ل�صياج �لفا�صل �صمال �لقطاع، مدعياً �أن 

59
جنوده ردو� على �إطالق �لنار من �ل�صاب وقتلوه.

االإثنني، 2019/8/12

�جلندي  قتل  عملية  منفذي  منازل  بهدم  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  تعهد  	•

“�إ�رش�ئيل“  �إن  2019/8/8. وقال نتنياهو، خماطباً �جلنود �الإ�رش�ئيليني،  دفري �صوريك، يف 

60
�أحبطت خالل �صنة 2018 �أكرث من 600 عملية.

جي�ص  يف  حديثاً  جتندو�  �لذين  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  �أكدت  	•

و�أو�صحت  نف�صية“.  �صدمات  من  “يعانون  غزة،  قرب  م�صتعمر�ت  وي�صكنون  �الحتالل، 

�ل�صحيفة �أن هوؤالء �مل�صتوطنني ولدو� �صنة 2001، وهي �ل�صنة �لتي بد�أ فيها �إطالق �صو�ريخ 

�ملقاومة من قطاع غزة؛ حيث يعانون منذ 18 عاماً من جوالت ت�صعيد متتالية مع �ملقاومة. 

�لظاهرة، حيث عقد روؤ�صاء  من هذه  قلقاً  �أ�صبح  �أن جي�ص �الحتالل  �إىل  يديعوت  و�أ�صارت 

61
جمال�ص م�صتعمر�ت غالف غزة جل�صة طارئة ملناق�صة هذ� �لو�صع.

�أكد مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات �أن 6 �أ�رشى يو��صلون �إ�رش�بهم �ملفتوح عن �لطعام،  	•

يف �ليوم �لثاين لعيد �الأ�صحى، �حتجاجاً على ��صتمر�ر �عتقالهم �الإد�ري، بينما �رتفع عدد 

62
�الأ�رشى �ملت�صامنني معهم �إىل 49 �أ�صري�ً.

�حلدودية  �ملنطقة  �خرتقت  �صغرية  م�صرية  طائر�ت  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  قو�ت  قالت  	•

من  �ثنتني  �أن  �لعبية  �أحرونوت  ليديعوت  �الإلكرتوين  �ملوقع  وذكر  غزة.  قطاع  جنوب  يف 
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�لدرونات عادتا م�صاء �الإثنني �إىل غزة فور�ً بعد �أن �خرتقتا �حلدود دون ت�صكيل �أي خطر، 

63
ومل يتمكن جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من �إ�صقاطهما.

�رتكبتها  �لتي  �لوح�صية  �العتد�ء�ت  �أن  �لغامن  مرزوق  �لكويتي  �الأمة  جمل�ص  رئي�ص  �أكد  	•

قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بحقّ �مل�صلني يف باحات �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، �أول �أيام عيد 

�الأ�صحى �ملبارك، يثبت جمدد�ً “�صقوط دعو�ت �ل�صالم �لز�ئفة، وم�صاريع �لت�صوية �لفارغة 

مع كيان حمتل ال يعرف �إال منطق �لبط�ص و�لقوة“. وقال �لغامن: “من �ملعيب و�مل�صني ترك 

64
�ملقد�صيني و�لفل�صطينيني عموماً يو�جهون �لعدو وحدهم دون دعم و�صند“.

قال وزير �خلارجية �لعر�قي حممد علي �حلكيم �إن بالده ترف�ص م�صاركة �لكيان �ل�صهيوين  	•

يف �أي قوة لتاأمني مرور �ل�صفن يف �خلليج �لعربي، وذلك يف �أول موقف عر�قي �إز�ء تقارير 

�خلليج  يف  �ملالحة  لتاأمني  م�صرتكة  قوة  يف  �مل�صاركة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  نية  عن  حتدثت 

65
�لعربي.

قال �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، يف مقابلة مع تلفزيون  	•

بلومبغ Bloomberg Television، �إن �لواليات �ملتحدة ال تتطلع �إىل تغيري �لنظام يف �ل�صلطة 

�لفل�صطينية �لتي حتكم �ل�صفة �لغربية. �إال �أنه �أ�صار �إىل �أن �لواليات �ملتحدة �صتو��صل جتنب 

66
�أي تعامل مع حركة حما�ص �لتي حتكم قطاع غزة.

�لتي  �لدفاعية،  �حلديدية  �لقبة  من  منظومتني  ل�رش�ء  عقد�ً  �الأمريكية  �لدفاع  وز�رة  وقّعت  	•

 Rafael Advanced Defense �ملتطورة  �لع�صكرية  لل�صناعات  رفائيل  �رشكة  ت�صنعها 

�لدفاع  ووز�رة  �الأمريكية  �لدفاع  وز�رة  بني  �ل�صفقة  توقيع  ومّت  �الإ�رش�ئيلية.   Systems

لنقل  ��صتعد�د�ً  �ملباحثات  �لطرفان  بد�أ  وقد  �ملا�صية،  �لقليلة  �الأ�صابيع  يف  �الإ�رش�ئيلية 

�ملنظومتني �إىل �لواليات �ملتحدة. وك�صف د�ريل يونغمان Daryl Youngman، �مل�صوؤول عن 

�لتحديثات يف جمال �لدفاع �ل�صاروخي يف وز�رة �لدفاع �الأمريكية، �أن �جلي�ص �الأمريكي قد 

67
بد�أ بالفعل �لعمل على و�صع جد�ول زمنية لت�صلم �لبطاريات �الإ�رش�ئيلية.

الثالثاء، 2019/8/13

ك�صفت �لقناة 13 �الإ�رش�ئيلية عن لقاء �رشي جمع رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص  	•

�صّم  �لذي   ،The Democratic Camp �الإ�رش�ئيلي  �لديوقر�طي“  “�ملع�صكر  �أع�صاء  مع 

 Noa رومتان  ونوعا   ،Issawi Frej فريج  عي�صاوي  مريت�ص  حزب  عن  �لكني�صت  ع�صو 

Rothman حفيدة �إ�صحاق ر�بني Yitzhak Rabin. وقال عبا�ص �إنه ياأمل �أن تو�فق �حلكومة 
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�إليه. و�تهم عبا�ص  “على �لتحدث“  “�إ�رش�ئيل“ )بعد �النتخابات(  �جلديدة �لتي �صت�صكل يف 

وهاجم  مو�صكو،  يف  عدة  مر�ت  لقائه  برف�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص 

حما�ص  مع  وحدة  حكومة  �إن�صاء  مر�ر�ً  عار�ص  نتنياهو  “�إن  قائالً:  بقوة  نتنياهو  عبا�ص 

68
و�إر�صاء �مل�صاحلة �لد�خلية �لفل�صطينية، لكنه دفع ماليني �لدوالر�ت على �لفور حلما�ص“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية “�إن �حلرب �ملالية على �ل�صلطة �لفل�صطينية من  	•

�إ�رش�ئيل و�لواليات �ملتحدة، هدفها �لرئي�صي دفع �لفل�صطيني ليقبل ب�صفقة �لقرن لي�صبح 

�ملال مقابل �ل�صالم، ولن نقبل بهذه �مل�صاومة“. و�أ�صاف ��صتية، خالل لقائه مع 37 ع�صو�ً 

من �أع�صاء �لكوجنر�ص �الأمريكي، يف ر�م �هلل، �أن “�حلو�ر يف �إ�رش�ئيل �الآن هو بني مع�صكر 

�صّم �أر��صي �ل�صفة �لغربية ومع�صكر �إبقاء �الأمر �لو�قع، بينما مع�صكر �ل�صالم تاآكل و�ندثر، 

69
فاالإجر�ء�ت �ال�صتيطانية �الإ�رش�ئيلية هدفها تدمري حّل �لدولتني“.

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �إن �ملقاومة �صتمطر �ملدن �ل�صهيونية  	•

قادمة.  حرب  �أي  يف  �لدخول  �الحتالل  حاول  �إذ�  �لو�حدة،  �لر�صقة  يف  �ل�صو�ريخ  مبئات 

و�أ�صاف �ل�صنو�ر، خالل جتمع عائلي �رشقي خانيون�ص، �أن �ملقاومة �صتك�رش جي�ص �لعدو 

�ملهزوم �إذ� ما دخل �لقطاع، موؤكد�ً �أن حما�ص لن ترتدد يف حماية �مل�رشوع �ملقاوم حتى دحر 

�لعدو �ل�صهيوين. و�أكد �ل�صنو�ر على �رشورة حتقيق �مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية وك�رش 

70
�حل�صار، باإ�رش�ك �لع�صائر و�لعائالت يف قطاع غزة.

هنّاأ وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئيل كات�ص نظريه �لبحريني خالد بن �أحمد �آل خليفة،  	•

�لتغريدة:  يف  وجاء  تويرت.  على  �لعربية  باللغة  تغريدة  يف  �الأ�صحى،  عيد  حلول  مبنا�صبة 

ول�صعب  لك  �أمتنى  �أن  �أود  �لبحرين،  خارجية  وزير  خليفة  �آل  �أحمد  بن  خالد  “�صديقي 
�أبناء  تر�ث  يوؤدي  �أن  “�أمتنى  و�أ�صاف:  �الأ�صحى“.  عيد  مبنا�صبة  مباركاً  عيد�ً  �لبحرين 

�لبلدين،  �لتعاون بني  �ل�صعبني و�إىل  �ل�صالم و�الأخوة بني  �إىل  �لذي ن�صاركه معكم  �إبر�هيم، 

71
�أتطلع �إىل روؤيتك مرة �أخرى قريباً“.

جديد  �أمني  جد�ر  بناء  قرر  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �إن  �لعبية  �ل�صابعة  �لقناة  قالت  	•

على حدود قطاع غزة. وذكرت �لقناة �أن �لقر�ر جاء مبو�فقة رئي�ص �لوزر�ء ووزير �لدفاع 

بنيامني نتنياهو، حيث تقرر �إن�صاء �جلد�ر، ملنع �لت�صلل من قطاع غزة. و�أ�صافت �أن �جلد�ر 

�ملحاذية  باملناطق  و�صيكون  كيلومرت�ت،  ت�صعة  �متد�د  وعلى  �أمتار  �صتة  بارتفاع  �صيكون 

72
للحدود �ل�صمالية لقطاع غزة.
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�ملتزمتني  �ليهود  طائفة  �أتباع  من   ،Eliyahu Kaufman كاوفمان  �إلياهو  �حلاخام  يوؤكد  	•

�أن  �ال�صتفز�زيني“،  بيد  “�حلرم  بعنو�ن  مقال  يف   ،)Haredim )�حلريدمي  �الأ�صوليني 

لـ“جبل �لهيكل“ )�مل�صجد �الأق�صى( ال عالقة لها بالديانة �ليهودية.  �قتحامات �مل�صتوطنني 

و�إما  علمانيون  �إما  هم  �الأق�صى  يقتحمون  �لذين  �مل�صتوطنني  قادة  �أن  �حلاخام  ويو�صح 

�إن حاخامات  �لدولة. وقال كاوفمان  �لدين عن  �أ�صالً ف�صل  غريبو �الأطو�ر، ممن يوؤيدون 

�ليهود  لدعوة  يبادرو�  مل   ،Yitzhak Yosef يو�صيف  يت�صحاق  �حلاخام  عد�  �حلريدمي، 

لالمتناع من زيارة ��صتفز�زية للم�صجد �الأق�صى، بالرغم من �أن كبار �حلاخامات �لتاريخيني 

73
حظرو� مثل هذه �لزيار�ت.

االأربعاء، 2019/8/14

ك�صف رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر عن لقاء جرى خالل �لفرتة �لقريبة  	•

�ل�صيا�صية و�لع�صكرية، ملناق�صة م�رشوع  �الإ�صالمي،  �ملا�صية بني قياد�ت حما�ص و�جلهاد 

بكل  �صاعات،  �صت  قر�بة  “جل�صنا  �ل�صنو�ر:  و�أ�صاف  و�لعودة.  للتحرير  وخططه  �ملقاومة 

للتحرير،  و�لرتتيبات  و�لتح�صري�ت  �ملقاومة،  م�رشوع  تفا�صيل  نناق�ص  و�أخوة  حب 

و�لعودة، و�صدّ �لعدو�ن“. وتابع قائالً: “نحن و�إخو�ننا يف ف�صائل �ملقاومة بكتائب �لق�صام 

و�لعالمة  �لوطني،  �لعمل  تطور  ويعلم  ي�صهد  و�جلميع  نهار،  ليل  يعملون  �لقد�ص  و�رش�يا 

�لعمليات وغرفة  �لعودة،  مل�صري�ت  �لعليا  �لوطنية  �لهيئة  هي  فيها،  و�الأ�صهر   �لبارزة 

74
�مل�صرتكة“.

رئي�ص  بحفيدة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �جتماع  �إن  حما�ص  حركة  قالت  	•

�صعبنا،  بت�صحيات  “��صتخفاف  �هلل،  ر�م  يف  ر�بني،  �إ�صحاق  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء 

75
و�صكل من �أ�صكال �لتطبيع“.

�ل�صلطة  رئي�ص  جمع  �لذي  �لتطبيعي  �للقاء  �إن  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  قالت  	•

�لفل�صطينية حممود عبا�ص مع وفد �حلزب �لديوقر�طي �الإ�رش�ئيلي، �لذي ي�صّم يف �صفوفه 

وطعنة  لالأوهام،  وت�صويق  ذ�ته  �لتدمريي  �لنهج  يف  ��صتمر�ر  بار�ك،  �إيهود  �حلرب  جمرم 

76
لت�صحيات �صهد�ء و�أ�رشى �صعبنا.

قال وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن �إنه “يجب تغيري �لو�صع �لر�هن يف �مل�صجد  	•

يف  �ل�صالة  �ليهود  حّق  من  �أنه  �أرد�ن  وزعم  فيه“.  �ل�صالة  �ليهود  ي�صتطيع  حتى  �الأق�صى 

م�صليات  د�خل  �أي  مغلق،  مكان  �أو  مفتوح  مكان  يف  جماعي،  �أو  فردي،  ب�صكل  �الأق�صى 
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�مل�صجد �الأق�صى. كما قال قائد �رشطة “لو�ء �لقد�ص“ �إنه “ال يوجد و�صع ر�هن عندما يتعلق 

77
�الأمر بجبل �لهيكل“.

و�ال  مبوقع  ن�رشه  تقرير  يف   ،Amir Oren �أورن  �أمري  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �خلبري  قال  	•

كفيلة  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  و�لرئي�ص  نتنياهو  بنيامني  بني  �لقائمة  �لعالقة  �إن  �لعبي، 

تر�مب،  يتبعها  �لتي  �حلمقاء  “�ل�صيا�صة  الأن  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الأمنية  �الأو�صاع  بتدهور 

و�أو�صاعها  معها،  �الأمني  �لتن�صيق  ��صتمر�ر  تهدد  مالياً،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مبعاقبة 

�القت�صادية، فيما تثبت حكومة نتنياهو ف�صل �صيا�صتها �لردعية، وبدالً من تغيريها، فاإنها 

78
تف�صل �إطالق �لتهديد�ت �جلوفاء �صّد �لفل�صطينيني“.

تنظيم  خطة  �للبناين  �لوزر�ء  جمل�ص  بحث  �إن  �صليمان  �أبو  كميل  �للبناين  �لعمل  وزير  قال  	•

�إجاز�ت �لعمل لالجئني �لفل�صطينيني، ومناق�صة كّف يد وز�رته عن متابعة �إجر�ء�تها يف هذ� 

�أنه ما ز�ل منفتحاً، ال بل م�رش�ً، على مناق�صة  �خل�صو�ص، ال ركيزة قانونية له. و�أو�صح 

�الأخذ  مع  �لوزر�ء،  جمل�ص  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  على  وتد�عياتها  �لعمل  وز�رة  خطة 

79
بخ�صو�صية و�صعهم �ملكر�ص بالقو�نني.

�ل�صمالية. وبح�صب  �أمريكا  �إىل مطار بن جوريون قادمني من  242 مهاجر�ً يهودياً  و�صل  	•
80

قناة ري�صت كان، فاإن �أ�صغر �ملهاجرين �جلدد يبلغ من �لعمر 28 عاماً، و�أكبهم 69 عاماً.

اخلمي�س، 2019/8/15

طليب  ر�صيدة  �الأمريكي،  �لديوقر�طي  �حلزب  يف  �لع�صوتني  �الحتالل  �صلطات  منعت  	•

ح�صب  ب�صورتها“،  كبرية  بـ“�أ�رش�ر  ت�صببتا  الأنهما  “�إ�رش�ئيل“،  دخول  من  عمر،  و�إلهان 

قولها. وقال �لرئي�ص �الأمريكي، دونالد تر�مب، �إن “�إ�رش�ئيل“ �صتظهر “�صعفاً �صديد�ً“ يف 

ر�صيدة  �لديوقر�طي،  �حلزب  عن  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  ع�صوي  بدخول  �صماحها  حال 

�لديوقر�طيتني  �لنائبتني  �أن  تر�مب، على �صفحته على تويرت،  و�إلهان عمر. وغرّد  طليب 

“تكرهان �إ�رش�ئيل، وتكرهان �ل�صعب �ليهودي باأكمله، وال يوجد �صيء يكن قوله �أو فعله 
81

لتغيري ر�أيهما“.

3.68 ماليني دوالر(  13 مليون �صيكل )نحو  قررت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية حجز مبلغ نحو  	•

من �أمو�ل �ل�رش�ئب �لفل�صطينية، ��صتجابة لقر�ر ق�صائي بتحويل مبلغ 12.7 مليون �صيكل 

)نحو 3.6 ماليني دوالر( من �لعو�ئد �ملالية �لفل�صطينية �إىل د�ئرة �حلجوز�ت؛ وذلك ب�صبب 

�ملحكمة  ق�صت  �أن  بعد  �لقر�ر  هذ�  وجاء  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �صّد  فتحت  ق�صائية  ملفات 
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�ملركزية �الإ�رش�ئيلية ل�صالح ما متت ت�صميتهم “�إ�رش�ئيليني عرب“ كانو� يعي�صون يف �ل�صفة 

82
�لغربية، �عتقلتهم �ل�صلطة �لفل�صطينية لال�صتباه يف جت�ص�صهم ل�صالح “�إ�رش�ئيل“.

�أعلنت وز�رة �ل�صحة ��صت�صهاد فل�صطيني، و�إ�صابة �ثنني �آخرَين بر�صا�ص قو�ت �الحتالل  	•

على  �لر�صا�ص  �الحتالل  قو�ت  �أطلقت  �أن  بعد  وذلك  �ملحتلة،  �لقد�ص  من  �لقدية  �لبلدة  يف 

�صابَني بدعوى تنفيذهما عملية طعن، و�أ�صابت حار�صاً من حر��ص �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك 

83
بعدما �قتحمته، و�أجبت �ملتو�جدين يف �مل�صجد على �إخالئه.

“قانون  13 �الإ�رش�ئيلية �أن وز�رة �لرتبية و�لتعليم �الإ�رش�ئيلية قررت �إدر�ج  ك�صفت �لقناة  	•

على  �لطالب  و�إجبار  �ملدنيات،  ملو�صوع  �لر�صمي  �لتعليمي  �ملنهاج  يف  �لعن�رشي  �لقومية“ 

�لعام  من  بد�ية   ،)Bagrut )�لبجروت  �لعامة  �لثانوية  �صهادة  المتحان  للتح�صري  در��صته 

84
�لدر��صي 2020/2019.

نقلت �صحيفة وول �صرتيت جورنال The Wall Street Journal �الأمريكية، عن م�صوؤولني  	•

�إ�رش�ئيليني  �رّشية بني م�صوؤولني  �جتماعات  رّتبت  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �أمريكيني مطّلعني، 

و�أو�صحت  �خلليج.  يف  �ملفرت�ص  �الإير�ين  �لتهديد  حول  معلومات  لتبادل  و�إمار�تيني، 

لل�صاأن  �الأمريكي  �ملبعوث  باإد�رة  نّظمت  �الجتماعات  تلك  �أن  ن�رشته،  تقرير  يف  �ل�صحيفة، 

�الإير�ين بريان هوك، يف خطوة و�صفتها �ل�صحيفة باأنها “�أحدث عالمة على �لذوبان �مل�صتمر 

85
يف �جلليد بني تل �أبيب و�أبو ظبي.

ذكرت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، يف تقريرها �الإح�صائي �لـ 17 لل�صحايا  	•

و�ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �صورية منذ �ندالع �الأزمة �ل�صورية يف �آذ�ر/ مار�ص 2011، �أن عدد 

86
�لالجئني �لفل�صطينيني �لذين ��صت�صهدو� منذ بد�ية �الأحد�ث يف �صورية بلغ 3,989 �صهيد�ً.

اجلمعة، 2019/8/16

��صت�صهد �ملو�طن �لفل�صطيني عالء خ�رش �لهريي من مدينة بيت حلم، عقب �إطالق قو�ت  	•

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لنار عليه بالقرب من جتمع غو�ص عت�صيون �ال�صتيطاين �ملقام على 

م�صادر  وزعمت  دع�ص.  عملية  تنفيذ  حماولته  بزعم  حلم،  بيت  جنوب  �ملو�طنني  �أر��صي 

87
�إعالمية عبية �أن م�صتوطنني �ثنني �أ�صيبا بجروح جر�ء �حلادث.

“نقول  �صحفية:  ت�رشيحات  يف  �حلية،  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال  	•

حتت  من  �لنار  �أ�صعلنا  كلما  و�لقد�ص،  �الأق�صى  �مل�صجد  من  �قرتبت  كلما  �إنك  لالحتالل 
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�أ�صبحت حالة �صعبية عامة ولي�صت منح�رشة  “�ملو�جهة و�ملقاومة  �أن  �أقد�مك“، مو�صحاً 

“�لتن�صيق �الأمني �أ�صبح عربون بقاء �ل�صلطة  بالف�صائل �لفل�صطينية“. وتابع �حلية قائالً: 

الأن  �ل�صلطة  د�عياً  �الأمني“،  �لتن�صيق  �صيتجاوز  �صعبنا  �أن  ونوؤكد  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�صطينية 

88
تكون درعاً للوطن.

قرر رئي�ص �الأركان �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف فر�ص عقوبة على قائد فرقة �جلليل �لع�صكرية  	•

�أعقاب  �لقر�ر يف  Rafi Milo، تق�صي بتجميد ترقيته. و�تخذ كوخايف هذ�  �لعميد ر�يف ميلو 

دخول ميلو برفقة عدد من �جلنود �إىل �أحد �الأنفاق، �لتي حفرها حزب �هلل حتت �حلدود مع 

لبنان، وو�صلو� �إىل مدخل �لنفق يف �جلانب �للبناين. ور�أى كوخايف �أن ميلو �صكل بذلك خطر�ً 

على حياته وحياة �جلنود، وكاد يورط “�إ�رش�ئيل“ بو�قعة خطرية جد�ً عند �حلدود �ملتوترة 

89
�أ�صالً.

Haim Katz �ال�صتقالة  �أعلن وزير �لرفاه و�خلدمات �الجتماعية �الإ�رش�ئيلي حاييم كات�ص  	•

�لوزر�ء بنيامني نتنياهو.  �إىل رئي�ص  �أن وجّه كتاب �ال�صتقالة  من من�صبه يف �حلكومة، بعد 

و�أورد موقع �صحيفة يديعوت �أحرنوت �أن �ال�صتقالة جاءت بعد �أن قرر �مل�صت�صار �لق�صائي 

بتهمة   ،2019/8/18 يف  كات�ص  �صّد  �تهام  الئحة  توجيه  نيته  مندلبليت  �أفيحاي  للحكومة 

90
�الحتيال و�خليانة.

قمعت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �مل�صاركني يف جمعة “�ل�صباب �لفل�صطيني“ من م�صري�ت  	•

�لعودة �ل�صلمية على �حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة، ما �أدى �إىل �إ�صابة 63 فل�صطينياً بر�صا�ص 

91
�الحتالل.

�أكدت �صبكة “�أنني �لقيد“ �ملخت�صة يف �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �لفل�صطينيني، �أّن �حلركة  	•

�الأ�صرية د�خل �صجون �الحتالل �نتزعت للمرة �الأوىل يف تاريخها، حق �الأ�رشى با�صتخد�م 

�لهو�تف �لعمومية و�لتو��صل مع ذويهم، وذلك بعد ر�صوخ �إد�رة �ل�صجون للمطالب �لتي 

92
�صعى �إليها �الأ�رشى يف �إ�رش�باتهم �جلماعية �ل�صابقة.

هدد �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�صن ن�رش �هلل “�إ�رش�ئيل“ بتدمري �ألويتهم �لع�صكرية  	•

لبنان �صتكون على �صاكلة  فاإّن كّل بقعة يف  �أر�صنا،  �إىل  “�إذ� دخلتم  لبنان، قائالً:  �إذ� دخلو� 

و�أكد  �الإ�رش�ئيلية“.  �الألوية  لتدمري  مبا�رش�ً  بثّاً  �صتح�رشون  جبيل(،  )بنت  �ل�صمود  مربع 

و�إير�ن  و�لعر�ق  و�صورية  لبنان  �إىل  فل�صطني  من  ممتدة  مقاومة  “جبهة  �ليوم  لدينا  قائالً، 

93
و�ليمن، وقوى �صيا�صية حيّة يف �لبحرين وتون�ص و�ملنطقة و�لعامل“.
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لها  قّدمته  �لذي  �لعر�ص  طليب  ر�صيدة  فل�صطيني  �أ�صل  من  �الأمريكية  �لنائبة  رف�صت  	•

�إن  وقالت  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مل�صنّة  جّدتها  بزيارة  لها  بال�صماح  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات 

تغريدة  يف  طليب  وقالت  “جائرة“.  �لزيارة  على  �لعبية  �لدولة  فر�صتها  �لتي  �ل�رشوط 

�أوؤمن  �أّن زيارة جّدتي يف ظّل هذه �ل�رشوط �جلائرة تتعار�ص وكل ما  “قررت  على تويرت: 

عطي �ل�صعب 
ُ
�أ “عندما فزت،  �أي حماربة �لعن�رشية و�جلور و�لظلم“. و�أ�صافت قائلة:  به، 

�لفل�صطيني �الأمل باأّن �أحد�ً ما �صيقول يف �لنهاية �حلقيقة عن �لظروف �لال�إن�صانية“، الفتًة 

�لنظر �إىل �أّن “�إ�صكاتي ومعاملتي كمجرمة لي�ص ما تريده جّدتي يل. هذ� �الأمر �صيقتل قطعة 

94
مني“.

ال�صبت، 2019/8/17

قال رئي�ص قائمة كاحول الفان بني جانت�ص �إن قوة �لردع �الإ�رش�ئيلي تنهار يف �الأيام �الأخرية  	•

يف  و�أ�صاف  و�لقد�ص.  عت�صيون  غو�ص  يف  و�لهجمات  �جلنوب،  من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  مع 

ت�رشيحات نقلها موقع معاريف �لعبي: “نتنياهو يفقد �ل�صيطرة، و�ل�رشق �الأو�صط لي�ص 

مكاناً الإظهار �ل�صعف“. وتابع قائالً: “بعد �صهر من �الآن �صنتوىل زمام �الأمور، حينها على 

95
حما�ص �أن تعرف يف حال مل يكن هناك هدوء ف�صنوّجه لها �رشبة ع�صكرية“.

االأحد، 2019/8/18

و�حدة  و�إ�صابة  �صهد�ء،  ثالثة  جثامني  و�صول  عن  غزة  قطاع  يف  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت  	•

��صتهد�فه  عن  �الحتالل  جي�ص  و�أعلن  غزة.  قطاع  �صمال  من  �الإندوني�صي  �مل�صت�صفى  �إىل 

96
ملجموعة، زعم �أنها كانت م�صلحة، على مقربة من �ل�صياج �لفا�صل �صمايل قطاع غزة.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن �حلركة م�صتعدة خلو�ص غمار  	•

�أ�رشى بني �جلانبني.  تبادل  �إىل �صفقة  للو�صول  “�إ�رش�ئيل“،  مفاو�صات غري مبا�رشة مع 

“�أقول لالأ�رشى �صياأتي �ليوم �لذي نحرركم فيه، لن نتخلى  وخاطب هنية �الأ�رشى قائالً: 

�أيدينا، ولو �جتمعت  �أن يفلت من  �ل�صعيد ال يكن  �أيدينا من كنز على هذ�  عنكم، وما بني 

97
علينا كل قوى �الأر�ص، �إال �إذ� ��صتجابو� ملطالبنا ومطالب �صعبنا �لفل�صطيني“.

زعم مر��صل �لقناة 13 �لعبية �أن م�صوؤولني �أمنيني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية حذرو� من وجود  	•

خاليا تابعة حلركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية تعمل على تنفيذ عمليات فد�ئية خالل �لفرتة 

�لقادمة. و�أ�صاف �ملر��صل، نقالً عن �مل�صوؤولني، �أّن هناك معلومات لدى �مل�صتويات �الأمنية 



376

اليوميات الفل�سطينية

�لفل�صطينية حول خليتني ت�صمّان منتمني حلركة حما�ص يف مناطق ر�م �هلل و�خلليل، وتقوم 

هذه �خلاليا حالياً بالتجهيز و�لتخطيط لعمليات ت�صتهدف جنود �الحتالل وم�صتوطنيه يف 

98
�ل�صفة �لغربية.

و��صعة  ع�صكرية  عملية  ب�صّن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  هدد  	•

“لقد �صمعت  �إجر�ء �النتخابات. و�أ�صاف نتنياهو قائالً:  �لنظر عن  �صدّ قطاع غزة، بغ�ص 

�أنني �أجتنب �لقيام بعمل ع�صكري و��صع يف غزة ب�صبب �عتبار�ت �النتخابات،  ت�رشيحات 

99
هذ� غري �صحيح، �أّي �صخ�ص يعرفني يعرف �عتبار�تي“.

دعت �أييلت �صاكيد زعيمة حتالف �ليمني �ملوحد، ونفتايل بينيت، �إىل تطبيق �ل�صيادة �لكاملة  	•

“يجب  �صاكيد:  وقالت  �لغربية.  �ل�صفة  يف  لـ“�إ�رش�ئيل“  �لتابعة  و�ملناطق  �مل�صتعمر�ت  على 

تطبيق �ل�صيادة على غو�ص عت�صيون، هناك �إجماع على ذلك، ومن ثّم تطبيق �ل�صيادة على 

كافة �ملناطق.“ ومن جانبه، قال بينيت �إن �لردع يتاآكل، ويزد�د �لفل�صطينيون جر�أة يوماً بعد 

يوم، د�عياً �إىل �رشورة �تخاذ �إجر�ء�ت �صّد �لفل�صطينيني بدالً من �أن ي�صتيقظ �الإ�رش�ئيليون 

100
على خطف جندي.

��صتدعت وز�رة �خلارجية �الأردنية و�صوؤون �ملغرتبني �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف عمّان لتاأكيد  	•

�إد�نة �ململكة �الأردنية ورف�صها �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وللمطالبة 

و�لتي  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتفز�زية  �لعبثية  للممار�صات  �لفوري  بالوقف 

101
توؤجج �ل�رش�ع وت�صكل خرقاً و��صحاً للقانون �لدويل.

نحو  �لفل�صطينيني  �لالجئني  بو�صلة  �أن  �صالح،  ماهر  �خلارج  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  �أكد  	•

فل�صطني و�لعودة �إليها، جمدِّد�ً رف�ص �حلركة للتوطني و�لوطن �لبديل. وقال �صالح، خالل 

لقاء متلفز عب قناة �حلو�ر، �إن طريقنا و�حد باجتاه فل�صطني، و�أي دولة ترى �لفل�صطيني 

عبئاً عليها فلتعمل من �أجل �إعادته �إىل وطنه فل�صطني، م�صيفاً �أنه ال يوجد فل�صطيني يكن �أن 

ين�صى بلده. و�أ�صاف �صالح �أن حترير فل�صطني ال يكن �أن يتحقق �إال باملقاومة ومو�جهة 

�مل�رشوع �ل�صهيوين. و�أكد �صالح �أن �لتطبيع مع �الحتالل خيانة ورذيلة، منوهاً باأنه يجب 

102
�أن يكون �ملطبّعون منبوذين يف �أمتنا، وال يكن �أن يكون �الإ�رش�ئيلي �صديقاً.

االإثنني، 2019/8/19

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �الأمني  للو�صع  �أكب  تدهور  من  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  حذّرت  	•

و�ل�صغط  �ل�صيا�صي،  �جلمود  ظّل  يف  �صاملة،  �نتفا�صة  �ندالع  �حتمال  �إىل  و�صوالً 
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�القت�صادي �ملتو��صل. وجاء يف تقرير �أمني فل�صطيني �أن فر�صة �ندالع عمليات م�صلحة 

103
يف �ل�صفة كبرية للغاية.

م�صت�صاريه،  كافة  خدمات  باإنهاء  قر�ر�ً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر  	•

�إلغاء  قرر  كما  درجاتهم،  �أو  م�صمياتهم  عن  �لنظر  ب�رشف  �ال�صت�صارية“،  “ب�صفتهم 
�لعمل بالقر�ر�ت و�لعقود �ملتعلقة بهم، و�إيقاف �حلقوق و�المتياز�ت �ملرتتبة على �صفتهم 

باإعادة  17 و�أع�صائها  �لـ  �إلز�م رئي�ص �حلكومة  كم�صت�صارين. ويف �الإطار ذ�ته، قرر عبا�ص 

�ملبالغ �لتي كانو� قد تقا�صوها عن �لفرتة �لتي �صبقت تاأ�صرية �لرئا�صة �خلا�صة برو�تبهم 

ومكافاآتهم، على �أن يدفع �ملبلغ �مل�صتحق عليهم دفعة و�حدة. ويف �ل�صياق ذ�ته، قرر عبا�ص 

�إيجار، ممن مل  17 و�أع�صائها بدل  �لـ  �لتي تقا�صاها رئي�ص �حلكومة  �ملبالغ كافة  ��صتعادة 

104
يثبت ��صتئجاره خالل �لفرتة نف�صها.

لعقد  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  دعوة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  رف�صت  	•

�لوطنية  �لقوى  من�صق  وقال  يومني.  بعد  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينيني  بال�صباب  خا�ص  موؤمتر 

�أبو يو�صف، لالإذ�عة  و�الإ�صالمية يف ر�م �هلل ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير و��صل 

�لفل�صطينية �لر�صمية، �إن هناك �إجماعاً �صبابياً وف�صائلياً وطنياً برف�ص �مل�صاركة يف �ملوؤمتر 

�الأمريكي. ويف �ل�صياق نف�صه، قال �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب، �إن 

فكرة �ملوؤمتر �الأمريكي “ولدت ميتة“، و�إنها “تعّب عن �صلوك وقح، و��صتخفاف بال�صعب 

105
�لفل�صطيني وحقوقه، �لتي �أقرتها كل �ل�رش�ئع �لدولية“.

“ع�صكرية  لعملية  ت�صتعد  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  قال  	•

بنيامني  �لوزر�ء،  رئي�ص  �إىل  توّجه  �لتي  �النتقاد�ت  ر�ف�صاً  غزة،  قطاع  يف  و��صعة“ 

�لبّث لهيئة  حديث  يف  �صتاينتز،  وقال  �لقطاع.  يف  �الأو�صاع  مع  �لتعامل  ب�صاأن   نتنياهو، 

وبعناية“.  بحكمة  ولكن  بحزم،  يت�رشف  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  “�أعتقد  )مكان(:  �الإ�رش�ئيلية 

يف  مو�صعة  ع�صكرية  بعملية  �لقيام  الحتمال  �ال�صتعد�د�ت  تتخذ  “�إ�رش�ئيل  �أن  �إىل  و�أ�صار 

106
�لقطاع، يف حال مل يكن هناك �أي خيار �آخر“.

�الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  يف  م�صوؤول  عن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع  نقل  	•

ت�صجيع  على   ]2018[ �ملا�صي  �لعام  منذ  عملت  “�إ�رش�ئيل  �إن  قوله  ��صمه،  ذكر  عدم  ف�ّصل 

�ألف   35 فاإن  لل�صحيفة،  ووفقاً  خمتلفة“.  دول  �إىل  غزة  قطاع  من  للفل�صطينيني  �لهجرة 

من  �أن  “يبدو  �ل�صحيفة،  وح�صب  لوحدها.   2018 �صنة  خالل  غزة  من  هاجرو�  فل�صطيني 
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�أطلق تلك �لت�رشيحات )ت�صجيع �لهجرة( هو نتنياهو نف�صه على ل�صان م�صوؤول حكومي، �أو 

107
كلّف �أحد�ً من حا�صيته“.

 Shai Kleper كلب  �صاي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  يف   Golani جوالين  لو�ء  قائد  قرر  	•

�ل�صهيد  �لتحقيقات يف عملية ت�صلل  �نتهاء  �أربعة جنود من مهام قتالية، وذلك مع  ��صتبعاد 

هاين �أبو �صالح �رشقي خانيون�ص جنوب قطاع غزة يف 2019/8/1. ووفقاً ملا ن�رشه �جلي�ص؛ 

مل  �لت�صلل  منطقة  �إىل  و�صلت  �لتي  �لع�صكرية  �لقوة  من  جزء�ً  �أن  �إىل  �لتقرير  خل�ص  فقد 

تت�رشف كما يجب، ومل حتاول مو�جهة �مل�صلح و�القرت�ب منه، متقاع�صة عن �أد�ء مهامها 

108
�ملنوطة بها يف هكذ� نوع من �لعمليات.

نفى جهاز �ملخابر�ت �لعر�قي، يف وثيقة موجهة �إىل �لبملان تناقلتها و�صائل �إعالم عر�قية،  	•

�ملز�عم �الإ�رش�ئيلية حول زيارة برملانيني عر�قيني حاليني و�صابقني �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية 

�الإ�رش�ئيلية  �التهامات  تثبت  مل  ��صتخبار�تياً  �ملو�صوع  متابعة  “بعد  �أنه  موؤكدة  �ملحتلة، 

للنو�ب �ملذكورين، و�أن ما ورد من ت�رشيبات تقع �صمن �أن�صطة �إ�رش�ئيل يف �حلرب �لنف�صية، 

من  قدر  وتكوين  �لعر�قي،  �ملجتمع  يف  �لطائفية  و�لفرقة  و�ال�صطر�ب  �لتوتر  �إثارة  هدفها 

109
�ل�صّك يف عقل �ملو�طن جتاه �أع�صاء �لبملان“.

�لفل�صطينية  وحركة  حما�ص  �للبناين  �هلل  حزب  عن  و�صع  �لبار�غو�ي  يف  �ل�صلطات  �أعلنت  	•
110

�صمن الئحة �ملنظمات �الإرهابية.

�نتقدت �لنائبتان �لديوقر�طيتان ر�صيدة طليب و�إلهان عمر “�إ�رش�ئيل“ ب�صدة، حلرمانهما  	•

من عبور “�إ�رش�ئيل“ لزيارة �ل�صفة �لغربية و�رشقي �لقد�ص، ودعتا، يف موؤمتر �صحفي عقد 

يف مدينة �صانت بول، يف والية ميني�صوتا، زمالءَهما من �أع�صاء �لكوجنر�ص للقيام بالزيارة 

�لتي مل تتمكنا من �لقيام بها. وقالت عمر: “يجب �أن ال نرتك �ملجال �أمام تر�مب ونتنياهو 

111
مفتوحاً لينجحا يف �إخفاء �لو�قع �لقا�صي لالحتالل عنا“.

الثالثاء، 2019/8/20

قال حتقيق مطوّل، ن�رشته �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية، �إن دولة �الإمار�ت �أبرمت �صفقة  	•

و�أ�صار  متقدمة.  ��صتخبار�تية  بقدر�ت  �الأخرية  تزودها  بحيث  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �صخمة 

�الأعمال  رجل  برعاية  �لزمان،  من  عقد  قبل  تتبلور  بد�أت  �ل�صفقة  هذ�  �أن  �إىل  �لتحقيق 

�ل�صفقة،  ت�صمنت  فقد  هاآرت�ص،  وح�صب   .Mati Kochavi كوت�صايف  ماتي  �الإ�رش�ئيلي 
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“�إ�رش�ئيل“  ت�صلم  �أّن  على  عام،  قر�بة  قبل  �إحد�هما  �الإمار�ت  ت�صلمت  جت�ص�ص،  طائرتي 

112
�الأخرى خالل �لعام �ملقبل.

على  تقوم  حلكومته  خطة  عن  ملحم،  �إبر�هيم  �لفل�صطينية،  �حلكومة  با�صم  �ملتحدث  �أعلن  	•

يف  فيها،  و�لعمل  �الأغو�ر  منطقة  يف  لل�صكن  ��صتعد�د  لديهم  ممن  للخريجني  منحة  تقدمي 

“�النفكاك“ عن �الحتالل. و�أكد، يف حديث الإذ�عة �صوت فل�صطني �لر�صمية،  �إطار م�صاعي 

�الحتالل،  منتجات  ومقاطعة  �لوطنية،  �ل�صناعة  على  �العتماد  هي  �خلطة  هذه  �أهد�ف  �أن 

113
وتعزيز �صمود �ملو�طنني يف �الأر��صي �مل�صتهدفة باال�صتيطان، ومعاجلة ظاهرة �لبطالة.

منظمة  هجرة  دعم  ت�رشيحات  على  �لعالول  حممود  فتح  حركة  رئي�ص  نائب  عقّب  	•

�صكان  بت�صجيع  م�صاعيها  يف  تنجح  لن  “�إ�رش�ئيل“  �إّن  بقوله،  غزة  قطاع  من  للفل�صطينيني 

كل  ببذل  “�إ�رش�ئيل“  فل�صطني  �صوت  الإذ�عة  حديث  يف  �لعالول  و�تهم  للهجرة.  غزة  قطاع 

جهد، و�ل�صغط بكل ما ت�صتطيع من �أجل دفع �ملو�طن �لفل�صطيني لرتك �أر�صه. ودعا �لعالول 

من يريد �لبحث عن تغيري �الأو�صاع يف �لقطاع �إىل رفع �حل�صار، و�ل�صماح بحرية �حلركة، 

114
وفتح �حلدود.

لت�صجيع  م�صتعدة  �أبيب  تل  �أن  عن  حتدثت  �إ�رش�ئيلية،  تقارير  على  حما�ص  حركة  علّقت  	•

�لفل�صطيني عالية  �أن ثقتها بال�صعب  �ل�صكان �لفل�صطينيني على مغادرة قطاع غزة، موؤكدة 

باأنه لن يرتك �أر�صه للمحتل. وقال �لناطق با�صم حركة حما�ص حازم قا�صم يف ت�رشيحات 

باأر�صه  ت�صبثه  �ملختلفة  �لتاريخية  �ملحطات  خالل  من  �أثبت  �لفل�صطيني  “�صعبنا  �صحفية: 

و��صتعد�ده للت�صحية بكل ما يلك من �أجل �أن يحافظ عليها، وقدم قافلة طويلة من �ل�صهد�ء 

115
و�الأ�رشى و�ملبعدين و�جلرحى، لي�صرتد �أر�صه، ولي�ص �أن يرتكها“.

دعا حمافظ �لقد�ص عدنان غيث �إىل �إعالن �لعا�صمة �ملحتلة مدينة منكوبة، بفعل �الإجر�ء�ت  	•

�حلكومة  رئي�ص  غيث  وحّمل  و�صكانها.  ومقد�صاتها  �ملدينة  بحّق  �لتع�صفية  �الإ�رش�ئيلية 

�لفل�صطينية  و�ل�صاحة  �لقد�ص،  يف  �الأو�صاع  تفجري  م�صوؤولية  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية 

“مدينة  �أن  غيث  و�أكد  �النتخابية.  �أغر��صه  خدمة  �أجل  من  برمتها،  و�الإ�صالمية  و�لعربية 

�لقد�ص تعي�ص �أ�صوء �لظروف و�ال�صتهد�ف �ملبا�رش و�لتحديات، وهي �آخذة يف �الت�صاع مع 

116
ح�صار �ملدينة و�أهلها �ملر�بطني“.

�أقر وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن باأن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ناق�صت تهجري  	•

�صكان قطاع غزة من خالل ت�صجيعهم على �ملغادرة بو��صطة رحالت جوية منظمة، مدعياً �أن 
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“�ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر )كابينت( بحث هذه �لتفا�صيل وناق�ص �ملقرتحات، لكن �لنقا�صات 
117

مل ُت�رش �إىل عملية )تهجري( على نطاق و��صع“.

من �أكرث  �عتقلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  باأن  �الأ�صري  نادي  عن  �صادر  تقرير  �أفاد  	•	

بلدة  يف  �العتقاالت  وتركزت   ،2019 يوليو  متوز/  خالل  �ملحتلة  بالقد�ص  فل�صطيني   500
118

�لعي�صوية، �لتي �صهدت �عتقال �أكرث من 300 من خمتلف �الأعمار.

وت�صييع  �لوحدة،  “عدم  �أن  طالبي،  لقاء  خالل  بري،  نبيه  �للبناين  �لبملان  رئي�ص  �أكد  	•

�لعدو  بني  �لتمييز  على  �لقدرة  وفقد�ن  �لعدو،  مع  �حلقيقي  �ل�رش�ع  وجهة  عن  �لبو�صلة 

�الآن  “هذ� ما يح�صل  �أن  �لتي حتققت“، م�صدد�ً على  و�ل�صديق، قد يقّو�ص كل �الإجناز�ت 

لالأ�صف يف مو�صوع �صفقة �لقرن، �لتي هي باخت�صار حماولة مك�صوفة لت�صفية �لق�صية 

و�النق�صامات  �خلالفات  حماور  على  وت�صّظيها  �الأمة  �ن�صغال  و�صط  تتّم  �لفل�صطينية، 

119
و�الحرت�ب �لد�خلي“.

�جلوية  �لغار�ت  ور�ء  كانت  بالده  �أن  �إىل  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أملح  	•

�لتي ��صتهدفت مو�قع �إير�نية يف �لعر�ق خالل �صهري متوز/ يوليو و�آب/ �أغ�صط�ص 2019. 

وقال نتنياهو، خالل موؤمتر �صحفي يف �لعا�صمة �الأوكر�نية كييف: “�إن �إير�ن لي�صت لديها 

�أينما كان ذلك �رشورياً، ونحن نت�رشف حالياً  ح�صانة يف �أي مكان. �صنت�رشف �صّدهم، 

كانت  وحيثما  كلما  ع�صكرياً  �لعمل  �صتو��صل  “�إ�رش�ئيل“  �أن  نتنياهو  و�أ�صاف  بالفعل“. 

لـ“�ل�رشق  هناك حاجة للقيام بذلك. ويف �ل�صياق نف�صه، قالت م�صادر ديبلوما�صية غربية، 

�الأو�صط“ �إن “�إ�رش�ئيل“ �أقدمت عدة مر�ت يف �الأ�صابيع �ملا�صية على ق�صف خمازن �صالح 

�إ�رش�ئيل يف  �أمن  لـ“�صمان  �أمريكي - رو�صي  لتو�فق  تنفيذ�ً  �لعر�ق،  �إير�نية يف  و�صو�ريخ 

�أبيب  تل  تعلن  باأال  ق�صى  �لتفاهم  �إن  �مل�صادر  وقالت  تعبريه.  بح�صب  و�صورية“،  �لعر�ق 

ر�صمياً عن غار�تها. و�أعلن يف بغد�د، عن �ندالع “تفجري غام�ص“ طال خمازن �أ�صلحة تابعة 

�الإ�صارة  �لدين. وجتدر  �ل�صعبي“، يف حميط قاعدة بلد �جلوية مبحافظة �صالح  لـ“�حل�صد 

��صتهد�ف مّت  عندما   ،2019/7/19 �إىل  يعود  �إير�نية  �صالح  خمازن  على  ق�صف  �أول  �أن   �إىل 

ويف  �لدين.  �صالح  حمافظة  يف  �أمريل  بلدة  مع�صكر  يف  �ل�صعبي“  “�حل�صد  من   “52 “�للو�ء 
2019/7/28، مّت �صّن غارة ��صتهدفت مع�صكر �أ�رشف يف حمافظة دياىل، و�أ�صفرت عن تدمري 

�صو�ريخ. وبني �لغارتني ق�صفت “�إ�رش�ئيل“ تلة �حلارة �ال�صرت�تيجية يف ريف درعا، قرب 

120
�جلوالن �ل�صوري �ملحتل.
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قال د�ين د�نون Danny Danon �صفري “�إ�رش�ئيل“ لدى �الأمم �ملتحدة، خالل جل�صة نقا�ص  	•

�أن يتحدثو�  �إن على قادة �لدول �لعربية  يف �الأمم �ملتحدة حول �لو�صع يف �ل�رشق �الأو�صط، 

ب�صكل علني عن �لتعاون �مل�صرتك بينهم وبني “�إ�رش�ئيل“. وبنيّ د�نون �أن �إير�ن جنحت يف 

تقريب “�إ�رش�ئيل“ من �لعامل �لعربي، وهناك عالقات ور�ء �الأبو�ب �ملغلقة، وفق ما �أوردته 

�لقناة �ل�صابعة. و�أ�صاف د�نون �أن “�لتحديات �مل�صرتكة تتطلب من �لقادة �لعرب �أن يقولو� 

121
عالنية باأن تعاوننا هو م�صلحة م�صرتكة“.

قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب: “�إذ� كنت ترغب يف �لت�صويت لديوقر�طي، فاأنت خائن  	•

جد�ً لل�صعب �ليهودي و�إ�رش�ئيل“. وقال تر�مب �إن �ليهود �لذين ي�صّوتون للديوقر�طيني 

122
“مد�نون �إما باالفتقار �لتام للمعرفة، �أو بعدم �لوالء �ل�صديد“.

االأربعاء، 2019/8/21

عدة  بعد  �الأردنية  �لع�صكرية  �مل�صفحات  من  �لثانية  �لدفعة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ت�صلّمت  	•

معا:  لوكالة  م�صوؤول  فل�صطيني  �أمني  م�صدر  وقال  �الأوىل.  �لدفعة  و�صول  على  �أ�صابيع 

م�صفحات  خم�ص  �إىل  �إ�صافة  جديدة،  م�صفحات  خم�ص  ت�صلمت  �لوطني  �الأمن  قو�ت  “�إن 
�أخرى ت�صلمتها قبل عدة �أ�صابيع من �الأردن، وهذه �مل�صفحات هي �صناعة �أردنية“، موؤكد�ً 

�إ�رش�ئيلية كاملة وبتن�صيق بني  �لغربية مّتت مبو�فقة  �إىل �ل�صفة  �أن دخول هذه �مل�صفحات 

123
�جلانبني.

�أن هناك  �لتحرير و�ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنتني  �أكد ع�صو  	•

هذ�  “�إن  �إذ�عي:  حديث  يف  �الأحمد  وقال  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  ملف  يف  و��صحاً  جمود�ً 

�جلمود تتحمل م�صوؤوليته حركة حما�ص �لتي ترف�ص تنفيذ �تفاق 12 ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

124
2017 �ملوقع معها يف �لعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة“.

من  يبلغ  “فل�صطينياً  �أن  عنها،  �صدر  بيان  يف  �الإ�رش�ئيلية،  و�ملعابر  �ملطار�ت  �صلطة  ذكرت  	•

�لعمر 35 عاماً من مدينة نابل�ص، حاول خنق موظف تابع الإد�رة �ملعابر �حلدودية يف �صلطة 

�ملطار�ت،  ل�صلطة  �لتابعني  �الأمن  موظفي  �أن  و�أ�صافت  حبل“.  بو��صطة  و�لهجرة  �ل�صكان 

�الأمن  �أجهزة  لدى  �لتحقيق  �إىل  �قتياده  �لفل�صطيني، ومّت  �ل�صاب  بـ“�ل�صيطرة“ على  جنحو� 

125
�الإ�رش�ئيلية.

يف  �ال�صتيطان  م�صكلة  حلّل  خطته  عن  �صاكيد،  �أييلت  برئا�صة  �ملوحد  �ليمني  حتالف  �أعلن  	•

�حلزب  عقده  �صحفي  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء  �ل�صكنية.  �ل�صقق  بغالء  �ملتمثلة  “�إ�رش�ئيل“، 
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�لعبية  للقناة  ووفقاً  �لتحالف.  م�صوؤويل  مب�صاركة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ألكنا  م�صتعمرة  يف 

�ملقبلة  �لتحالف يف حال فاز يف �النتخابات  �ل�صابعة، فاإن �حلديث يدور عن خطة �صينفذها 

مليون  ن�صف  من  �أكرث  توطني  على  �خلطة  تن�ص  حيث  �ال�صتيطان،  وز�رة  ملف  وتقلد 

126
�إ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية.

�إعفاء جمموعة من  �إبر�م �تفاقية جتارة حرة تت�صمن  “�إ�رش�ئيل“ وكوريا �جلنوبية  �أعلنت  	•

�لب�صائع من �لر�صوم �جلمركية. و�رشح رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو: “هذه 

127
�أول �تفاقية جتارة حرة من نوعها نعقدها مع �قت�صاد �آ�صيوي، ويا له من �قت�صاد“.

�أهايل  ��صتنز�ف  تو��صل  �الحتالل  حماكم  باأن  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  �أكد  	•

بفر�ص  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  يعي�صها  �لتي  �ل�صعبة  �القت�صادية  �لظروف  ظّل  يف  �الأ�رشى، 

بد�ية منذ  عوفر  حمكمة  يف  دوالر  �ألف   100 بلغت  و�لتي  �الأطفال،  بحقّ  �ملالية   �لغر�مات 

128
�صنة 2019.

�صارك �آالف �لفل�صطينيني يف م�صري�ت حا�صدة �صّد قر�ر�ت وزير �لعمل �للبناين؛ دعت �إليها  	•

هيئة �لعمل �لفل�صطيني �مل�صرتك، و�للجان �ل�صعبية �لفل�صطينية يف منطقة �صيد�، و�حلر�ك 

يف  متز�منة  م�صري�ت  ونظمت  �لكبى.  �مل�صرية  �صهد  �لذي  �حللوة  عني  خميم  يف  �ل�صعبي 

�ملخيمات �لفل�صطينية، كما �أُعلن عن �إغالق مد�خل خميم عني �حللوة بالتز�من مع عقد جل�صة 

129
جمل�ص �لوزر�ء �للبناين.

�أعلن �لرئي�ص �لفرن�صي �إيانويل ماكرون �أنه “مل يعد يعلّق �الآمال“ على خطة �إد�رة �لرئي�ص  	•

“�صفقة �لقرن“، وذلك يف ت�رشيح ملر��صل هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكي دونالد تر�مب 

)مكان(، خالل حديثه لل�صحفيني �ملعتمدين لدى �الإليزيه. ور�أى ماكرون �أنه من �مل�صتحيل 

�لتفاو�ص“.  يف  ترغب  ال  �لتي  �الأطر�ف  على  �تفاق  “فر�ص  �الأبي�ص  �لبيت  ي�صتطيع  �أن 

و�أ�صاف ماكرون قائالً: “مل �أعد �أنتظر �صفقة �لقرن �لتي يعمل عليها �لرئي�ص تر�مب وفريق 

130
م�صت�صاريه. لكنني م�صتمر يف �لعمل على مقرتحات خمتلفة ب�صاأن ذلك“.

قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، خالل موؤمتر �صحفي مطّول عقده ب�صورة مرجتلة  	•

�أمام �لبيت �الأبي�ص: “�أنا م�صوؤول عن �أ�صياء عظيمة الإ�رش�ئيل“، وذلك رّد�ً على مر��صل �صاأله 

عن ت�رشيحه يف �صاأن “والء“ �لناخبني �ليهود �الأمريكيني، وبالتحديد عّما �إذ� مل يكن ما قاله 

رئي�ص  من  “ما  قائالً:  تر�مب  �أ�صاف  �ل�صامية“.  ملعاد�ة  �ل�صهرية  �لنمطية  “�ل�صور  �إحدى 

على �الإطالق قام باأي �صيء يقرتب مما قمت به الإ�رش�ئيل، من مرتفعات �جلوالن و�لقد�ص 
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�ل�صامية“.  بـ“معاد�ة  �لديوقر�طيني،  خل�صومه  �ّتهامه  تر�مب  وجدّد  وغريها“.  و�إير�ن 

�إذ� �صوّت لديوقر�طي فاأنت خائن  “بر�أيي،  “�إّنهم معادون الإ�رش�ئيل“. و�أ�صاف:  وقال: 

131
لل�صعب �ليهودي وخائن جد�ً الإ�رش�ئيل“.

اخلمي�س، 2019/8/22

�أعلن وزير �ل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطينية ح�صني �ل�صيخ �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ��صتعادت من  	•

مليون   566.2 )نحو  �صيكل  ملياَري  نحو  وقدرها  �ملحروقات  �رشيبة  عائد�ت  “�إ�رش�ئيل“ 
دوالر(. وقال �ل�صيخ لوكالة فر�ن�ص بر�ص: “مّت �ليوم تنفيذ �تفاق مّت �لتو�صل �إليه مع �جلانب 

ت�صرتيها  �لتي  و�ملحروقات  �لبرتول  �رش�ئب  �أمو�ل  بتحويل  �أيام،  عدة  قبل  �الإ�رش�ئيلي 

132
�ل�صلطة �لفل�صطينية من �إ�رش�ئيل“.

ق�صف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي مو�قع حلركة حما�ص يف قطاع غزة، رد�ً على �إطالق �صاروخني  	•

من �لقطاع. و�أطلقت حما�ص خالل �لليل �صاروخني، ما يرفع �إىل �صتة عدد �ل�صو�ريخ �لتي 

133
�أطلقت من �لقطاع خالل �أقل من �أ�صبوع، وفقاً للجي�ص �الإ�رش�ئيلي.

�لوزر�ء  رئي�ص  �إىل  مذكرة  غزة  قطاع  يف  و�الإ�صالمية  �لوطنية  للقوى  �ملتابعة  جلنة  بعثت  	•

�للبناين، �صعد �حلريري، نا�صدته فيها تعديل قر�ر وزير �لعمل ب�صاأن �لالجئني �لفل�صطينيني، 

ولي�صو�  ق�رش�ً[  ]الجئون  مقيمني  لكونهم  �لفل�صطينيون  �لالجئون  منه  ُي�صتثنى  بحيث 

و�فدين ]بحثاً عن �لعمل[، و�لبدء بحو�ر لبناين فل�صطيني لبلورة خطة عمل م�صرتكة الإبعاد 

134
خماطر �لتوطني ومو�جهة �صفقة تر�مب.

ما  �صّد  جوية  �رشبات  “�إ�رش�ئيل“  تنفيذ  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد  	•

للقناة  حديث  يف  نتنياهو،  و�أو�صح  �أخرى“.  وجبهات  �لعر�ق  يف  �إير�نية  “قو�عد  �أ�صماها 

�لتا�صعة �لعبية �لتي تنطق بالرو�صية، ونقلتها قناة �صبكة ري�صت كان �لعبية، �أن “�إير�ن 

يف  �إير�ن  �صدّ  نعمل  ونحن  ولبنان،  و�صورية  و�ليمن  �لعر�ق  يف  �إ�رش�ئيل  �صدّ  قو�عد  تقيم 

135
�لعر�ق، وجبهات �أخرى مبا فيها �الأر��صي �ل�صورية وغريها“.

�أن  �للبناين،  �لوزر�ء  جمل�ص  جل�صة  �نتهاء  بعد  �جلر�ح،  جمال  �للبناين  �الإعالم  وزير  �أعلن  	•

“�مللف �لفل�صطيني �أثري يف �جلل�صة، ومّت ت�صكيل جلنة لدر��صة �لو�صع �لفل�صطيني من كافة 
�صليمان،  �أبو  كميل  �لوزر�ء:  وع�صوية  �حلريري  �صعد  �حلكومة  رئي�ص  برئا�صة  جو�نبه 

136
وحممود قماطي، و�صليم جري�صاتي، ويو�صف فنيانو�ص، و�أكرم �صهيب“.
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برنياع  ناحوم  �ل�صحفي  مع  لقاء  يف  عودة،  �أين  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  �لنائب  �أعلن  	•

Nahum Barnea يف �صحيفة يديعوت �أحرونوت، �أنه م�صتعد لالن�صمام �إىل �ئتالف حكومي 
137

ي�صّم �أحز�ب �لي�صار و�لو�صط يف “�إ�رش�ئيل“.

اجلمعة، 2019/8/23

ُقتلت م�صتوطنة �إ�رش�ئيلية، و�أ�صيب �ثنان �آخر�ن من عائلتها، �إثر �نفجار عبوة نا�صفة قرب  	•

م�صتعمرة دوليف �صمال غرب ر�م �هلل. ورجّح جي�ص �الحتالل �أن �لعبوة �لنا�صفة �ألقيت من 

138
�صيارة عابرة، وقد دفع بتعزيز�ت �إىل �ملكان و�رشع يف مطارد�ت و��صعة.

لل�صوؤون  �لقد�ص  مركز  موقع  يف  له  تقرير  يف  مناحيم،  بن  يوين  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي  قال  	•

عن �إ�رش�ئيلية  معلومات  “وفق  �إنه   ،Jerusalem Center For Public Affairs  �لعامة 

�لعاروري على وعود  �ل�صيا�صي حلما�ص �صالح[  �ملكتب  ]نائب رئي�ص  حما�ص، فقد ح�صل 

وكورنيت،  دقيقة،  �صو�ريخ  على  �صيح�صل  �لع�صكري  �جلناح  باأن  �الإير�نية  �لقيادة  من 

�جلي�ص  حماربة  �أجل  من  مفخخة،  م�صرية  وطائر�ت  �لطائر�ت،  �صّد  كتف  و�صو�ريخ 

139
�الإ�رش�ئيلي، بجانب �لدعم �ملايل �لذي تقدمه �إير�ن حلما�ص“.

�أق�صى“ من م�صري�ت �لعودة �ل�صلمية  “لبيك يا  قمعت قو�ت �الحتالل �مل�صاركني يف جمعة  	•

بر�صا�ص  فل�صطينياً،   122 �إ�صابة  عن  �أ�صفر  مما  غزة،  لقطاع  �ل�رشقية  �حلدود   على 

140
�الحتالل.

قال ممثل حركة حما�ص يف لبنان �أحمد عبد �لهادي �إن هناك نية الإقامة حتركات على �حلدود  	•

�أنه  �لهادي  عبد  و�أ�صاف  �للبنانية.  و�الأحز�ب  �لقوى  مع  بالتن�صيق  �لفل�صطينية،  �للبنانية 

باإجازة  يتعلق  فيما  ر�صميّاً  قر�ره  جتميد  عن  �للبناين  �لعمل  وزير  يعلن  مل  �للحظة  حتى 

�لعمل لالجئ �لفل�صطيني، على �لرغم من جتميد قر�ره فعليّاً، و��صفاً �لتحركات يف �ملخيمات 

بال�صلمية و�حل�صارية. وقال عبد �لهادي: �إن �لتحركات يف �ملخيمات �لفل�صطينية م�صتمرة، 

حا�صدة  ومظاهر�ت  م�صري�ت  يف  �لفل�صطينيني  �آالف  �صارك  فيما  جديدة.  �أ�صكاالً  و�صتاأخذ 

�نطلقت يف �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان يف جمعة �لغ�صب �ل�صاد�صة، رف�صاً لقر�ر�ت وزير 

141
�لعمل �للبناين.
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ال�صبت، 2019/8/24

من  يانع  ال  �إنه  يعلون،  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي،  الفان  كاحول  حتالف  يف  �لثالث  �لرجل  قال  	•

يعرتف  �أن  �أوالً  �لوزير  هذ�  “على  ب�رشط  ولكن  عربياً،  وزير�ً  ت�صّم  حكومة  يف  �جللو�ص 

142
بيهودية دولة �إ�رش�ئيل، وباأنها ديوقر�طية“.

�أن  لها،  تقرير  يف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  مبنظمة  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أعلنت  	•	

1967؛ بقيت  �الإ�رش�ئيلية، منذ �صنة  �ل�صجون  �مر�أة فل�صطينية تعر�صن لالأ�رش يف  �ألف   17

�لهيئة  ور�صدت  �ملحاكمات.  ينتظرن  �أ�صرية  و47  �مر�أة،   36 حالياً  �ل�صجون  يف  منهن 

�الأ�رشى  عدد  �إن  وقالت   ،1967 �صنة  منذ  �لفل�صطينيني  �صفوف  يف  �عتقال  حالة  مليون 

بينهم  �أ�صري؛   700 نحو  �ملر�صى  �الأ�رشى  وعدد  و�أ�صرية،  �أ�صري   500 نحو  يبلغ   �الإد�ريني 

30 حالة م�صابة بال�رشطان. وقالت �لهيئة �إن عدد �صهد�ء �حلركة �الأ�صرية منذ �صنة 1967 

بلغ 218 �صهيد�ً؛ وبح�صب �إح�صاء�ت �صنة 2019، مّت �عتقال نحو 1,600 فل�صطينياً؛ غالبيتهم 

143
من حمافظة �لقد�ص، بينهم نحو 230 طفالً، و40 �مر�أة.

ت�صببت �لغار�ت �لتي �صنّها �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي، يف حميط دم�صق، وقال �إنها ��صتهدفت  	•

�هلل  حزب  من  �ثنني  مقاتلَني  مبقتل  لها،  مو�لية  وجمموعات  �إير�نية  لقو�ت  تابعة  مو�قع 

�للبناين، وثالث �إير�ين، وفق ما �أفاد �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان. وقال مدير �ملر�صد 

مو�قع  “��صتهدفت  �الإ�رش�ئيلية  �لغار�ت  �إن  بر�ص،  فر�ن�ص  لوكالة  �لرحمن،  عبد  ر�مي 

 لالإير�نيني وحزب �هلل يف �ملنطقة �لو�قعة بني مطار دم�صق �لدويل و�ل�صيدة زينب يف جنوب 

144
�رشق دم�صق“.

االأحد، 2019/8/25

�إىل قتلك، �قتله  “من ياأتي  قال رئي�ص �لوزر�ء ووزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، بنيامني نتنياهو:  	•

“بجهود معقدة بذلتها �ملوؤ�ص�صة �الأمنية �كت�صفنا �أن فيلق �لقد�ص  �أوالً“. و�أ�صاف نتنياهو: 

�الإير�ين �أر�صل وحدة خا�صة، تكوّنت من عنا�رش �صيعة �إىل �صورية، من �أجل قتل �إ�رش�ئيليني 

يف �جلوالن، من خالل طائر�ت م�صرّية مفخخة. �أود �أن �أوؤكد �أن هذه مبادرة �إير�نية بقيادة 

ب�صّن  نقبل  لن  �أننا  �أوؤكد  �أن  “�أود  نتنياهو:  وقال  �إير�ن“.  قبل  من  �أوكلت  ومبهمة  �إير�نية، 

هجمات على �إ�رش�ئيل من �أي دولة يف هذه �ملنطقة، �أياً كانت. وكل دولة �صت�صمح با�صتخد�م 

�أر��صيها ل�صنّ هجمات على �إ�رش�ئيل �صتتحمل �لنتائج، و�أ�صدد —يف تلميح �إىل لبنان— على 

145
�أن �لدولة �صتتحمل �لنتائج“.
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�دعى �ملتحدث با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي رونني منيلي�ص Ronen Manelis �أن فيلق �لقد�ص  	•

�إىل �صّن هجوم بعدد من �لطائر�ت �مل�صرية �ل�صغرية  �لتابع حلر�ص �لثورة �الإير�ين، �صعى 

2019/8/24 على موقع  �الإ�رش�ئيلي يف  �لطري�ن �حلربي  �صنّها  �لتي  �لغارة  و�أن  و�ملفخخة، 

�الأركان  رئي�ص  وقال  �الإير�ين.  �لهجوم  �إحباط  هدفها  كان  دم�صق،  قرب  عقربا  قرية  يف 

�الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف �إن “�لهجوم �لذي قمنا باإحباطه كان يفرت�ص �أن ي�صمل مهاجمة 

عدة طائر�ت م�صرية �صغرية مفخخة عدد�ً من �الأهد�ف يف �لبالد. وقائد فيلق �لقد�ص، قا�صم 

146
�صليماين، قاد �لهجوم �صخ�صياً. وعلينا �أن ن�صتعد لكافة �الحتماالت“.

متثّل   ،2006 يوليو  متوز/  عدو�ن  منذ  �الأخطر  هو  �أمني  تطور  على  �للبنانيون  ��صتفاق  	•

�ل�صاحية  يف  مَعوَّ�ص  حي  يف  فجر�ً  �أخرى،  و�نفجار  م�صرّية،  �إ�رش�ئيلية  طائرة  ب�صقوط 

�جلنوبية لبريوت، فيما �صارع حزب �هلل �للبناين للتاأكيد �أن “ما ح�صل يف �ل�صاحية �نفجار 

كانتا  �الإ�رش�ئيليتني  �لطائرتني  “�أن  �إىل  و�أ�صار  طائرة“.  �أي  ي�صقط  مل  و�حلزب  حقيقي، 

ت�صتهدفان مو�قع مل يحددها �لتحقيق حتى �الآن“. وتوّعد �الأمني �لعام للحزب �ل�صيد ح�صن 

ن�رش �هلل بالرّد على �لهجوم �الإ�رش�ئيلي، وقال: “لن ن�صمح مب�صار من هذ� �لنوع مهما كلف 

“�نتهى �لزمن �لذي تاأتي فيه طائر�ت  �لثمن... و�صنفعل كل �صيء ملنع ح�صوله“، متوعد�ً 

�إ�رش�ئيلية تق�صف يف مكان يف لبنان، ويبقى �لكيان �لغا�صب يف فل�صطني �آمناً يف �أي منطقة“. 

وو�صف ما جرى باأنه “�أول خرق كبري وو��صح لقو�عد �ال�صتباك �لتي تاأ�ص�صت بعد حرب 

متوز 2006“، وتابع: “هذ� �خلرق �إذ� �ُصكت عنه �صيوؤ�ّص�ص مل�صار خطري جد�ً على لبنان... 

147
ولن ن�صمح باإعادة عقارب �ل�صاعة �إىل �لور�ء وباأن ي�صبح لبنان م�صتباحاً“.

“�حل�صد �ل�صعبي“ يف �لعر�ق، بني قتيل وجريح، بق�صف ��صتهدف  �صقط عدد من عنا�رش  	•

موقعاً لهم يف بلدة �لقائم على �حلدود �لعر�قية �ل�صورية، بطائرة م�صرية ُيرجح �أنها تابعة 

148
لالحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�لتي  �الأخرية  “�إ�رش�ئيل“  هجمات  على  �صليماين  قا�صم  �الإير�ين  �لقد�ص  فيلق  قائد  علّق  	•

�صنّتها يف �صورية ولبنان و�لعر�ق. وقال �صليماين على �صفحته على تويرت: “هذه �لعمليات 

149
�ملجنونة هي �آخر تخبطات �لكيان �ل�صهيوين“.

�جتمع �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت( برئا�صة  	•

بنيامني نتنياهو، وح�صور قادة �جلي�ص و�ملخابر�ت، للتباحث يف �الأو�صاع، و�صط حتركات 

و��صعة وحالة ��صتنفار ق�صوى على �حلدود �ل�صمالية و�جلنوبية، وكذلك يف �ل�صفة �لغربية، 
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�الإ�رش�ئيلي  �الإ�صكان  �الإ�رش�ئيلية، فيما �رشح وزير  �لعمليات  حت�صباً من ردود فعل على 

��صتنفاد جميع  �آخر ملجاأ، ويجب  “خو�ص �حلرب هو  باأن   ،Yoav Galant يو�آف جاالنت 

150
�الحتماالت �أوالً“.

م�صتعمر�ت  باجتاه  غزة  من  �أطلقت  �صو�ريخ  �صقوط  جر�ء  �مل�صتوطنني  من  عدد  �أ�صيب  	•

غالف غزة. و�أعلن جي�ص �الحتالل، �أن منظومة �لقبة �حلديدية حاولت �عرت��ص �صاروخني 

151
من �أ�صل ثالثة �أطلقو� قرب م�صتعمرة �صديروت �رشق �لقطاع.

�مل�صاعد�ت  من  �لثالثة  �لدفعة  توزيع  يف  غزة،  قطاع  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  بد�أت  	•

�لنقدية �لتي �صت�صتهدف هذ� �ل�صهر 100 �ألف عائلة فقرية، وذلك �صمن �مل�صاعد�ت �لقطرية 

لالأ�رش �لفقرية يف �لقطاع. ونقل تقرير �صحيفة لوب�ص L’Obs �لفرن�صية عن �ل�صفري حممد 

�إعمار قطاع غزة قوله يف مقابلة مع وكالة فر�ن�ص  �لقطرية الإعادة  �للجنة  �لعمادي، رئي�ص 

�ألف عائلة فقرية يف  “�صيتم توزيع دفعة �أخرى بقيمة ع�رشة ماليني دوالر ملائة  �إنه  بر�ص، 

152
قطاع غزة“.

�أ�صارت م�صادر يف قيادة �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، �إىل قر�ر �الإد�رة �الأمريكية  	•

“�إد�رة  �إن  �مل�صادر  هذه  وقالت  �خلارجية.  وز�رة  موقع  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صطب 

�لرئي�ص دونالد تر�مب مثابرة يف نهجها لتغيري �لتعامل مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، وعقابها على 

رف�صها �لتو��صل مع و��صنطن“. ولفتت �مل�صادر �لنظر �إىل �أن وز�رة �خلارجية �الأمريكية 

وبعد �أن “�صطبت كلمة �حتالل يف تعاطيها مع �ملو�صوع �لفل�صطيني، تقدمت خطوة �أخرى 

مناطق  من  كو�حدة  �خلارجية،  وز�رة  موقع  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�صطبت  �الأمام  �إىل 

ن�صاط �الإد�رة �الأمريكية يف �ل�رشق �الأو�صط“. و�أكدت �مل�صادر �أن �صفري �لواليات �ملتحدة يف 

153
“�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان هو �لذي يقف ور�ء هذ� �الإجر�ء.

االإثنني، 2019/8/26

�صنّت �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية ثالث غار�ت على موقع ع�صكري تابع للجبهة �ل�صعبية لتحرير  	•

فل�صطني - �لقيادة �لعامة يف منطقة قو�صايا عند �حلدود �للبنانية �ل�صورية. وقال م�صوؤول 

فل�صطيني يف بلدة قو�صايا �إن �لهجمات ��صتهدفت �ملوقع، ومل توؤد �إال �إىل خ�صائر مادية فقط 

154
دون وقوع �صحايا.

�أن للبنان �حلّق يف �لرّد على �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي. و�أكد  �أعلن �لرئي�ص �للبناين مي�صال عون  	•

وقال  �لو�صائل“.  بكل  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  �صّد  نف�صه  عن  �لدفاع  يف  لبنان  “حقّ  عون 
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عون، خالل ��صتقباله �ملمثل �خلا�ص لالأمني �لعام لالأمم �ملتحدة يف لبنان، �إن ما قام به �لعدو 

�لدفاع عن �صيادتنا و��صتقاللنا و�صالمة  �إىل حقنا يف  �للجوء  لنا  �إعالن حرب يتيح  “مبثابة 
155

�أر��صينا“.

�أعاد وزير �ملالية �لفل�صطيني �صكري ب�صارة 81,600 دوالر �إىل �خلزينة �لعامة، �لتز�ماً بقر�ر  	•

رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، باإلز�م رئي�ص �حلكومة �ل�صابقة و�أع�صائها برئا�صة 

ر�مي �حلمد �هلل باإعادة �ملبالغ �لتي تقا�صوها عن �لفرتة �لتي �صبقت تاأ�صرية عبا�ص �خلا�صة 

�إن ب�صارة  بالتحويلة،  برو�تبهم ومكافاآتهم. وقال مكتب رئي�ص �لوزر�ء �لذي ت�صلّم ك�صفاً 

156
�أول �مللتزمني باإعادة �ملبالغ �مل�صتحقة عليهم من �أع�صاء �حلكومة �ل�صابقة ورئي�صها.

يف  �خلارجية  �لد�ئرة  �إىل  توّجهت  �إنها  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  يف  م�صادر  قالت  	•

�الحتاد �الأوروبي طالبة �إغالق مكتب حركة حما�ص يف تركيا، �لذي زعمت �أنه ي�رشف عليه 

�خلارجية  وقالت  �لغربية.  �ل�صفة  د�خل  �لعمليات  م�صوؤول  �أنه  وتّدعي  �لعاروري،  �صالح 

�الإ�رش�ئيلية �إن ن�صاطات حما�ص �ملخططة يف تركيا خطرية للغاية، ووجهت �تهاماً مبا�رش�ً �إىل 

�لرئي�ص �لرتكي رجب �أردوغان، باأنه ي�صكت ويغ�ص �لطرف عما تقوم به حما�ص وتخطط له 

من عمليات يف �ل�صفة �لغربية �نطالقاً من �أر��صي تركيا. وقالت �إن “تركيا ت�صمح حلما�ص 

157
�أن تن�صط من �أر��صيها وتتعامل معها كتنظيم �رشعي“.

خدمة  غزة  قطاع  جبهة  على  �لتوتر  بت�صعيد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  “�إ�رش�ئيل“  �تهمت  	•

من  و�حد  �أ�صبوع  يف  �أطلقت  �لتي  �ل�صو�ريخ  كل  خلف  تقف  “�جلهاد“  �إن  وقالت   الإير�ن. 

ركن:  �أبو  كميل  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  من�صق  وقال  غزة.  قطاع 

“�جلهاد �الإ�صالمي، باإيعاٍز �إير�ين، تهدد مرة تلو �الأخرى �ال�صتقر�ر، ومت�ّص باأمن �ملنطقة، 
158

و�لعو�قب �أنتم من �صي�صعر بها“.

بها  تقوم  �لتي  �لقذرة  �الأالعيب  �إن  �أوغلو  جاوي�ص  مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزير  قال  	•

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية قبيل كل ��صتحقاق �نتخابي، بد�أت جمدد�ً، موؤكد�ً �أن تركيا �صتو��صل 

م�صاعدة �لفل�صطينيني يف �رشقي �لقد�ص. وجاء ذلك، رد�ً على ت�رشيحات وزير �خلارجية 

�الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئيل كات�ص، �لذي قال �إنه �أمر باإعد�د حزمة من �الإجر�ء�ت لوقف �الأن�صطة 

159
�لرتكية يف �رشقي �لقد�ص.

•	 عدّ وزير خارجية �لبحرين، خالد بن �أحمد، يف تغريدة له على توتري، ما قامت به “�إ�رش�ئيل“ 

�صّن  خلفية  على  ذلك  جاء  �لنف�ص“؛  عن  “دفاعاً  و�أذرعها،  الإير�ن  �رشبات  توجيه  من 

160
“�إ�رش�ئيل“ غارة، على ما و�صفتها بـ“�أهد�ف �إير�نية“ يف �صورية.
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2020/2019 الأكرث من  �لدر��صي �جلديد  �لعام  �أيام  �أول  �ليوم هو  �إن  �الأونرو�  قالت وكالة  	•

282 �ألف فتاة و�صبي ممن يد�ومون يف �ملد�ر�ص �لتي تديرها �لوكالة يف قطاع غزة. وقالت 

�الأونرو�، يف بيان لها: “�إن �أطفال �ملد�ر�ص �أولئك يف غزة هم جزء من �إجمايل طلبة �الأونرو� 

�لبالغ عددهم 532,000 طالب وطالبة، يدر�صون يف 709 مدر�صة تابعة لالأونرو� يف �صورية 

�لعام  �ملفو�ص  �ل�رشقية، وغزة“. وقال  �لقد�ص  �لغربية، مبا فيها  و�الأردن ولبنان و�ل�صفة 

لوال  ممكناً  �أمر�ً  �الأونرو�  مد�ر�ص  فتح  يكن  “مل  غزة:  ز�ر  �لذي  كرينبول  بيري  لالأونرو� 

�اللتز�م �لذي �أظهره �مل�صاندون لنا و�ل�رشكاء و�ملانحون و�مل�صت�صيفون لنا، و�لذين نعرب 

161
لهم عن �متناننا �لعميق“.

وقال  �أمريكي.  دوالر  مليون   150 يتجاوز  لديها  �ملايل  �لعجز  �أن  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت  	•
162

�ملتحدث با�صم �لوكالة �صامي م�صع�صع �إن ميز�نيتها تبلغ 1.2 مليار دوالر.

دوالر(  مليون   22.23 )نحو  يورو  مليون   20 بقيمة  مالياً  �إ�صهاماً  �الأوروبي  �الحتاد  ّمَ 
َ
قَد 	•

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفقرية  لالأ�رش  �الجتماعية  �ملَُخ�َص�صات  لدفع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إىل 

�لعام، و�صتغطي  �لثانية هذ�  �لدفعة  �أن هذه هي  له،  وقطاع غزة. و�أو�صح �الحتاد يف بيان 

163
�ملخ�ص�صات �الجتماعية �ملقدمة لـ 71,530 عائلة، يعي�ص 77% منها يف قطاع غزة.

الثالثاء، 2019/8/27

ذكرت �لقناة �لعبية �لثانية �أن كبار �حلاخامات يف “�إ�رش�ئيل“ بعثو� بر�صالة خا�صة وعاجلة  	•

�إىل رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، ورئي�ص �الأركان �أفيف كوخايف، وقياد�ت �جلي�ص، وتتعلق 

باملجند�ت يف �جلي�ص. و�أوردت �لقناة �أن ما جاء يف �لر�صالة هو �الإعر�ب عن بالغ قلقهم من 

�رتفاع ن�صبة �الإجها�ص و�صط �ملجند�ت، و�لتي تكلف �جلي�ص خم�صة ماليني �صيكل )نحو 

164
1.41 مليون دوالر(.

�لقاهرة  �إىل  م�صتهى،  روحي  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  برئا�صة  حما�ص،  حركة  وفد  و�صل  	•

عديدة  لزيار�ت  ��صتكماالً  �لزيارة  هذه  وتاأتي  �مل�رشيني.  �مل�صوؤولني  مع  مباحثات  الإجر�ء 

و�ل�صاأن  �لثنائية،  �مللفات  لبحث  م�رش،  يف  �ملختلفة  مب�صتوياتها  حما�ص  قيادة  �أجرتها 

165
�لفل�صطيني، ومعاناة قطاع غزة.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إنه �صمع �أقو�ل �الأمني �لعام حلزب �هلل �ل�صيد  	•

ح�صن ن�رش �هلل، و�إنه يقرتح عليه “�أن يهد�أ“، حمذر�ً من �أن “�إ�رش�ئيل“ �صوف ترد على �أي 

عن  تد�فع  كيف  تعرف  �إ�رش�ئيل  دولة  �أن  جيد�ً  يعلم  �هلل  “ن�رش  نتنياهو:  و�أ�صاف  هجوم. 
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نف�صها جيد�ً، و�أن ترد على �أعد�ئها. و�أقرتح عليه وعلى قائد فيلق �لقد�ص يف �حلر�ص �لثوري 

166
�الإير�ين، قا�صم �صليماين، �أن يحذر� يف �لكالم، ويحذر� �أكرث يف �الأفعال“.

للمرة  �ملحتل  �لفل�صطيني  �لنقب  يف  �لعر�قيب  قرية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  هدمت  	•	
167

�لـ 155.

عن  �ل�رشعية  لنزع  حماوالت  هناك  �إن  كرينبول  بيري  �الأونرو�  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  قال  	•

واليتها،  تفوي�ص  جتديد  ومنع  �الأونرو�،  يف  �لت�صكيك  عب  �لفل�صطينيني  �لالجئني  ق�صية 

مبدياً يف �ملقابل ثقته بتاأييد �لغالبية �لعظمى من �لدول لالأونرو�. كما �أكد �لتعاون �لكامل مع 

168
حتقيق �الأمم �ملتحدة ب�صاأن مز�عم �صوء �الإد�رة و�إ�صاءة ��صتخد�م �ل�صلطة د�خل �لوكالة.

هرينانديز  �أورالندو  خو�ن  �لبالد  رئي�ص  �أن  لها،  بيان  يف  هندور��ص،  حكومة  ذكرت  	•

 ،2019 �أيلول/ �صبتمب  �أول  “مكتب دبلوما�صي“ هناك  �إىل �لقد�ص �ملحتلة الفتتاح  �صي�صافر 

وجهة  من  �أنه  �إىل  هرينانديز  و�أ�صار  “�إ�رش�ئيل“.  يف  بال�صفارة  ملحقاً  �ملكتب  و�صيكون 

هو  �لدبلوما�صي“  “�ملكتب  �أن  مو�صحاً  �إ�رش�ئيل“،  لدولة  عا�صمة  بـ“�لقد�ص  يعرتف  نظره 

“�متد�د“ ل�صفارة بالده �لو�قعة يف تل �أبيب. وذكرت �خلارجية، يف بيان لها، �أن “�إ�رش�ئيل“ 
�لدولية �الأجو�ء  يف  “حتليله  حالياً  يجري  �قرت�ح  يف  �لقد�ص  �إىل  �ل�صفارة  نقل  فكرة   طرحت 

169
و�لوطنية“.

�ل�رشطة  من  عنا�رش  ثالثة  ��صت�صهاد  �لفل�صطيني  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت  	•

حاجزين  ��صتهدفا  متز�منني  �صبه  منف�صلني  تفجريين  جر�ء  �آخرين،  و�إ�صابة  �لفل�صطينية 

من  “متّكنت  �الأمنية  �الأجهزة  �إن  لها،  بيان  يف  �لوز�رة،  وقالت  غزة.  مدينة  غربي  لل�رشطة 

ز�لت  وما  ومنفذيها،  �لنكر�ء  �جلرية  هذه  لتفا�صيل  �الأوىل  �خليوط  على  �أ�صابعها  و�صع 

170
تتابع �لتحقيق لك�صف مالب�صاتها كافة، و�لتي �صنعلن عنها يف وقت الحق“.

االأربعاء، 2019/8/28

يف  كبري�ً  تقدماً  هناك  �أن  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت  	•

با�صم  �ملتحدث  وقال  لل�رشطة.  نقطتني  ��صتهدفا  �للذين  بالتفجريين  �خلا�صة  �لتحقيقات 

�لوز�رة �إياد �لبزم، �إن �نتحاريني فجر� نف�صيهما بحاجزي �ل�رشطة يف غزة، حيث مّت �لتعرف 

على هويتهما وتتو��صل �لتحقيقات ملعرفة �جلهات �لتي تقف خلفهما. و�أ�صار �لبزم �إىل �أن 

من يقف خلف هذ� �لعمل �جلبان تتقاطع �أهد�فه مع �أهد�ف �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �لنيل من 

171
��صتقر�ر �حلالة �الأمنية �مل�صتقرة يف قطاع غزة.
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قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف تعقيبه على حادث �لتفجريين  	•

غرب مدينة غزة، �إنه “ال خوف على غزة فقد �جتازت ما هو �أخطر و�أكب“. و�أ�صاف هنية 

فاإنها �صتكون كما كل حدث  �أمر هذه �النفجار�ت،  �أنه مهما يكون  “�إذ نوؤكد ل�صعبنا  قائالً: 

هنية:  و��صتطرد  و�صموده“.  �أهلنا  ثبات  من  �لنيل  من  تتمكن  ولن  �ل�صيطرة،  حتت  �صابق 

172
“برهة من �لوقت و�صتكون �الأمور و��صحة وجلية �أمام �صعبنا“.

�أحبطت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  �لعبية،  كان  قناة  مر��صل   ،Gal Burger برجر  جال  قال  	•

عملية كانت �صتُنفذ �صدّ دورية جلي�ص �الحتالل يف منطقة جبل جرزمي مبدينة نابل�ص قبل 

�ثنني  ُقتلت فيها م�صتوطنة و�أ�صيب  �لتي  يوم ون�صف من عملية عني بوبني غرب ر�م �هلل 

�آخرين يف 2019/8/23. و�أ�صاف �ملر��صل نقالً عن م�صوؤولني �أمنيني فل�صطينيني �أن �الأجهزة 

منه  متر  �لذي  �ل�صو�رع  �أحد  يف  و�أحبطتها  �لنا�صفة  �لعبوة  على  عرثت  �لفل�صطينية  �الأمنية 

173
مركبات تابعة جلي�ص �الحتالل.

فتح �جلي�ص �للبناين �لنار على طائر�ت ��صتطالعية �إ�رش�ئيلية بعد خرقها �الأجو�ء �للبنانية،  	•

ور�صدها بالعني �ملجردة على �حلدود. و�أعلنت قيادة �جلي�ص مديرية �لتوجيه، يف بيان لها، 

�أن “طائرة ��صتطالع تابعة للعدو �الإ�رش�ئيلي م�صرّية �آتية من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلّة، 

خرقت �الأجو�ء �للبنانية وحلّقت فوق �أحد مر�كز �جلي�ص يف منطقة �لعدي�صة. وقد ت�صّدى لها 

174
�جلي�ص و�أطلق �لنري�ن باجتاهها ما ��صطّرها للعودة من حيث �أتت“.

حثّت قيادة �حلزب �جلمهوري �الأمريكي �لكوجنر�ص �ملحلي لوالية �أالباما على بدء حترك  	•

ي�صعى لطرد �لنائبة �إلهان عمر من �لكوجنر�ص، ب�صبب مو�قفها �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. 

�أن  م�صادر  و�أو�صحت  عمر،  بع�صوية  �الإطاحة  �إىل  يدعو  قر�ر�ً  �جلمهوري  �حلزب  و�أيد 

�لنائب  قبل  من  تقديه  بعد  �صوتي،  ت�صويت  عب  �لقر�ر  على  و�فقت  �جلمهورية  �للجنة 

175
.Tommy Hans تومي هانز

اخلمي�س، 2019/8/29

قالت م�صادر يف حركة حما�ص، لـ“�لعربي �جلديد“، عن مفاو�صات وفد �حلركة �لذي يزور  	•

بر�صالٍة  غزة،  قطاع  يف  �لت�صعيد  من  م�رشي  حتذيٍر  على  رّدت  �حلركة  �إن  حالياً،  �لقاهرة 

�صديدة �للهجة، مفادها باأن �أي �إجر�ء من جانب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يثل �عتد�ًء على �أهايل 

�أ�صد ق�صوة. وبح�صب �مل�صادر فاإن وفد  �لقطاع لن يتم �لتعامل معه �إال بالقوة، ورمبا بردٍّ 

�حلركة �أبلغ �جلانب �مل�رشي �أن “�تفاق �لتهدئة مكتوٌب بالدماء، وحما�ص م�صتعدة للدخول 
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وعلى  مبفردها،  تكون  لن  وهي  �الآونة،  هذه  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  مو�جهة  �أي  يف 

حكومة �الحتالل �أن تتحّمل تبعات ما �صيحدث جّر�ء تعنتها �ملتو��صل �صّد �لقطاع و�صعبه، 

176
ومتلّ�صها من �التفاقات �لتي ترعاها �لقاهرة“.

�أن  �إياد �لبزم  قال �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطيني يف قطاع غزة  	•

�لبزم،  و�أو�صح  متقدمة.  مرحلة  و�صلت  �ل�رشطة  حاجزي  تفجري  جرية  يف  �لتحقيقات 

على  يرتكز  خطري،  �إجر�مي  خمطط  �إحباط  من  متكنت  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  له،  ت�رشيح  يف 

قطاع  الإدخال  �لفل�صطينية؛  �لف�صائل  بني  �لعالقة  و�رشب  �ملجتمعي  �لن�صيج  ��صتهد�ف 

�أيديها على تفا�صيل  غزة يف �أتون �لفو�صى و�لفلتان. وك�صف �أن �الأجهزة �الأمنية و�صعت 

177
�ملخطط، وباتت �أطر�فه لديها مك�صوفة، و�صتعلن �لتفا�صيل ل�صعبنا قريباً.

�أعلن مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، توقيف ع�رشة �أ�صخا�ص  	•

عب  مرزوق،  �أبو  وكتب  غزة.  قطاع  يف   2019/8/27 يف  وقعا  �للذين  �لتفجريين  يف  تورطو� 

قامت  �لتي  �خللية  على  �لقب�ص  �ألقت  غزة  يف  �الأمنية  “�الأجهزة  �إن  تويرت،  على  ح�صابه 

178
بالتفجري�ت �الأخرية وعددهم ع�رشة“.

يف  ُت�صاعد  ال  �حلالية  �الأمريكية  �الإد�رة  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال  	•

مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  خالل  عبا�ص،  و�أ�صاف  �ملنطقة.  يف  و�الأمن  �ل�صالم  حتقيق 

�لقد�ص  ملفات  رفعت  �الأمريكية  “�الإد�رة  �أن  برلني،  يف  مريكل  �أجنيال  �الأملانية  �مل�صت�صارة 

و�لالجئني و�حلدود و�ال�صتيطان و�الأمن عن طاولة �ملفاو�صات، وخالفت �ل�رشعية �لدولية، 

179
و��صتبدلت بها �إجر�ء�ت متناق�صة مع �ملرجعيات �لتي �أقرها �ملجتمع �لدويل باأ�رشه“.

ر�صدت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية �عتقال 1,180 الجئاً فل�صطينياً من �أبناء  	•

�ملخيمات و�لتجمعات �لرئي�صية يف �صورية، خالل �لفرتة 2011 حتى حزير�ن/ يونيو 2019، 

فيما ت�صري �إح�صائيات جمموعة �لعمل �إىل �أن عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �ملعتقلني يف �صجون 

180
�لنظام �ل�صوري يبلغ �أكرث من 1,759 �صخ�صاً، منهم 108 ن�صاء.

�لقتالية  �الألوية  من  �لعديد  يف  �لقو�ت  �إن  له،  بيان  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  جي�ص  �أعلن  	•

�ملوقع  وذكر  �آخر.  �إ�صعار  حتى  مو�قعها  يف  تظّل  �صوف  �ل�صمالية  �حلدود  على  �ملتمركزة 

�الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية �أنه �أعلن حالة منع جتول )تقييد( على 

181
حركة �جلنود و�ملركبات �لع�صكرية حتى �إ�صعار �آخر.
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قال نائب رئي�ص هيئة �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يائري جوالن �إن حرب 2014 على  	•

غزة كانت فا�صلة، وما ح�صل بعدها يثبت ذلك. و�أ�صاف جوالن، يف حديث الإذ�عة �جلي�ص، 

182
�أن حركة حما�ص هي من حُتدد �ال�صرت�تيجية �حلالية ولي�ص “�إ�رش�ئيل“.

�أ�صدر وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئيل كات�ص بياناً رحب فيه بقر�ر جمهورية ناورو  	•

�العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، وفتح �صفارة لها فيها. وقال كات�ص �إن �لقر�ر ُيعّد 

ثمرة �أخرى من ثمار �لقر�ر �لتاريخي للرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، �العرت�ف بالقد�ص 

183
عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“.

قالت در��صة �إ�رش�ئيلية �إن “�إ�رش�ئيل“ ترتبط مب�صتويات تعاون �أمني و��صتخباري و�صيا�صي  	•

�إ�رش�ئيلي  تعاون  �إىل  م�صرية  و�الإمار�ت،  و�الأردن  وم�رش  �ل�صعودية  من  كل  مع  مبا�رش 

�صعودي �إمار�تي يف مو�جهة �التفاق �لنووي �الإير�ين. و�أ�صارت �لدر��صة، �لتي تناولت و�قع 

�لعالقة بني “�إ�رش�ئيل“ و�لعامل �لعربي، و�لتي �أعدها ميتفيم - �ملعهد �الإ�رش�ئيلي لل�صيا�صة 

 ،Mitvim – The Israeli Institute for Regional Foreign Policies خلارجية �الإقليمية�

�لبنامج  مو�جهة  هدفه  �رشي  �أمني  بـ“تعاون  ترتبطان  و“�إ�رش�ئيل“  �ل�صعودية  �أن  �إىل 

�أ�صارت  �إىل �لتقارير �لتي  �لنووي �الإير�ين وتدخالت طهر�ن يف �ملنطقة“. ونّوهت �لدر��صة 

�الإ�رش�ئيلي غالفها �جلوي  �أن ي�صتخدم �صالح �جلو  �ل�صعودية على  �إىل مو�فقة  �ل�صابق  يف 

184
ل�رشب �ملن�صاآت �لنووية �الإير�نية.

�الأ�صول  مر�قبة  “مكتب  �إن  فيه  قال  بياناً  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أ�صدر  	•

�الأمريكية، وبال�رش�كة مع �صلطنة عُمان، فر�ص عقوبات  �لتابع لوز�رة �خلز�نة  �الأجنبية“ 

ين �ملاليني“ �مل�صوؤولني عن نقل ع�رش�ت �ملاليني من �لدوالر�ت بني  “�ملي�رِشّ �أربعة من  على 

�حلر�ص �لثوري �الإير�ين - قو�ت �لقد�ص وكتائب �لق�صام يف قطاع غزة. وجاء يف �لبيان: “قام 

مكتب مر�قبة �الأ�صول �الأجنبية بت�صنيف كل من حممد �رشور، وكمال عبد �لرحمن عارف 

عو�ص، وفو�ز حممود علي نا�رش، وحممد كمال �لعي، كاإرهابيني، مبوجب �الأمر �لتنفيذي 

رقم 13224، �لذي ي�صتهدف �الإرهابيني وهوؤالء �لذين يقدمون �لدعم لالإرهابيني �أو �أعمال 

185
�الإرهاب“.

�لواليات  �إن  �إذ�عية،  مقابلة  خالل  بومبيو،  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال  	•

حمافل  يف  �أم  �الأر�ص  على  �صو�ء  �إير�ن،  مع  مو�جهة  �أي  يف  “�إ�رش�ئيل“  �صتدعم   �ملتحدة 

186
�الأمم �ملتحدة.
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اجلمعة، 2019/8/30

ماكرون،  �إيانويل  �لفرن�صي  للرئي�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيليّة  �حلكومة  رئي�ص  قال  	•

�صتد�فع  “�إ�رش�ئيل“  �إن  لبنان،  مع  �الأمنيّة  �لتطور�ت  عن  للحديث  هاتفي،  �ت�صال  خالل 

يريدون  �لذين  الأعد�ئها  قاتل  ب�صالح  �لت�صلح  و�صتمنع  �صّدها،  “�لعدو�نية  من  نف�صها  عن 

“من يرعى �لعدو�نية و�لت�صلّح لن يكون حم�ّصناً... وهذ�  �أنه  تدمريها“. و�أ�صاف نتنياهو 

عدو�نيّتها  تزيد  �لذي  �لوقت  يف  �إير�ن،  مع  للمباحثات  �ملنا�صب  غري  �لوقت  هو   حتديد�ً 

187
يف �ملنطقة“.

�حلكومة  رئي�ص   Ehud Olmert �أوملرت  �إيهود  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �تهم  	•

�حلايل بنيامني نتنياهو باأنه يزرع �خلوف و�لهلع لتحقيق مكا�صب �نتخابية. وقال �أوملرت، 

188
يف مقابلة �إذ�عية، �إنه يتّهم نتنياهو ر�صمياً باأنه يجر �لدولة، والأ�صباب �نتخابية، �إىل حرب.

قالت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني �إن مرور �أكرث من �صهر على عمل جلنة وقف  	•

�ل�صك.  د�ئرة  �لقر�ر يف  نتائج، ي�صع  �الإ�رش�ئيلي من دون  �الحتالل  باالتفاقيات مع  �لعمل 

و�صع  �إىل  باالتفاقيات،  �لعمل  وقف  وجلنة  �لفل�صطينية،  �لر�صمية  �لقيادة  �جلبهة  ودعت 

�صقف زمني الإنهاء �أعمالها، كما دعتها �إىل �إك�صاب �لقر�ر �صدقية وم�صموناً عملياً، من خالل 

189 
�تخاذ خطو�ت ال حتتاج �إىل �آليات وخطط لتنفيذها.

قمعت قو�ت �الحتالل �مل�صاركني يف جمعة “�لوفاء لل�صهد�ء“ من م�صري�ت �لعودة �ل�صلمية  	•
190

على �حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة، مما �أ�صفر عن �إ�صابة 75 فل�صطينياً بر�صا�ص �الحتالل.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن حالة تاأهب ق�صوى على �حلدود �ل�صمالية مع لبنان و�صورية  	•

وقام رئي�ص �الأركان �أفيف كوخايف، بجولة على �لوحد�ت �لقتالية �ملر�بطة هناك، و��صتعر�ص 

�حل�صود �لع�صكرية ب�صكل تظاهري، وقال �إن جي�صه جاهز ملو�جهة �أي �عتد�ء و�صريد عليه 

191
بكل ق�صوة.

رو�تب  لدفع  دوالر(  مليون   27.12 )نحو  يورو  مليون   24.5 بـ  �الأوروبي  �الحتاد  �أ�صهم  	•

وخم�ص�صات تقاعد لنحو 56 �ألف موظف من موظفي �خلدمة �ملدنية �لفل�صطينيني يف �ل�صفة 

لَة  َوّ �لغربية عن �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2019. و�أو�صح �الحتاد �الأوروبي “�أن هذه �ملُ�صاهمة مُمَ

�آلية  عب  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملُبا�رش  �ملايل  �لدعم  من  ُجزء  وهي  �الأوروبي،  �الحتاد  من 

192
.“]PEGAS[ بيغا�ص
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ال�صبت، 2019/8/31

ك�صفت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �أن �أكرث من 13 �ألف �صاروخ وقذيفة �أطلقت على �لبلد�ت  	•

�إن  �ل�صحيفة  14 عاماً. وقالت  قبل  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  �الإ�رش�ئيلية من قطاع غزة منذ 

“�إ�رش�ئيل“ فقدت �لردع و�الأمن �أمام غزة. وبح�صب �لتقرير �لذي ن�رشه موقع �ل�صحيفة، 
�لفل�صطينية وحتى  لالأر��صي  �ل�صلطة  ت�صلم  بدء  1994 مع  �لفرتة، منذ �صنة  فاإن قبل هذه 

�الن�صحاب يف �آب/ �أغ�صط�ص 2005، بلغ عدد �ل�صو�ريخ و�لقذ�ئف 5 �آالف. وتابعت �ل�صحيفة 

�أنه يف �ل�صفة �لغربية، وعلى مد�ر 52 عاماً، مّت �إطالق 13 �صاروخاً وقذيفة فقط، �أي ما يعادل 

193
0.1% من �لكمية �لتي مّت �إطالقها من غزة خالل 14 عاماً منذ فّك �الرتباط.

ملنظمة  �لتابع  �الأر�ص  عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  �أ�صدره  ر�صمي  تقرير  معطيات  �أظهرت  	•

�لقد�ص �ملحتلة و�صل منذ فوز  �لبناء �ال�صتيطاين يف حميط مدينة  �أن  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

باالأعو�م  مقارنًة  قيا�صية  م�صتويات  �إىل  �الأمريكية  �لرئا�صة  �نتخابات  يف  تر�مب  دونالد 

يف  هائالً  ت�صاعد�ً   2018–2017 �لفرتة  �صهدت  فقد  للتقدير�ت  ووفقاً  �الأخرية.  �لع�رشين 

وحدة   1,861 بناء  على  �مل�صادقة  متت  حيث  �ملحتلة،  �ملدينة  يف  �ال�صتيطاين  �لبناء  وترية 

194
��صتيطانية جديدة، بارتفاع يبلغ 58% مقارنًة ب�صنتي 2015 و2016.
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االأحد، 2019/9/1

�لغربية  �ل�صفة  م�صتعمر�ت  كافة  ب�صّم  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  تعهد   •

“�ل�صيادة �ليهودية“ عليها. وقال نتنياهو، خالل �فتتاح �لعام �لدر��صي  �ملحتلة عب فر�ص 

يف م�صتعمرة �ألكانا، �إن “هذه �أر�ص �إ�رش�ئيل، �أر�صنا ولن نقتلع من هنا �أي �أحد، و�صنفر�ص 

�ل�صيادة �ليهودّية على كافة �مل�صتوطنات كجزء من دولة �إ�رش�ئيل“. و�أ�صاف نتنياهو قائالً: 

1
“نحن نبني هنا بيوتاً جديدة... �صنبني �ألكانا �أخرى، و�أخرى و�أخرى“.

�الأثيوبي، نظريه  مع  مكتبه،  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  �لتقى  	•	

�آبي �أحمد Abiy Ahmed. وقال نتنياهو: “يقف �لبلد�ن �أمام تهديد�ت من جانب �إرهابيني 

باأننا  نوؤمن  �أجمع.  �لعامل  يهددون  هم  بل  فح�صب  يهددوننا  ال  �إنهم  متطرفني.  م�صلمني 

على  �أجبتنا  �لتي  �ملوؤ�صفة  �ل�رشورة  ب�صبب  ك�صبناها  �لتي  �خلبة  نت�صارك  �أن  ن�صتطيع 

�لتعاون  لتعزيز  و�تفاقيات  تفاهمات  على  �أحمد  مع  نتنياهو  و�تفق  �أنف�صنا“.  عن  �لدفاع 

“�أريد بّث �لروح يف عالقتنا  و�لتجارة �لبينية، ع�رشة �أ�صعاف حجمها �حلايل. وقال �أحمد: 

نتطلع  نحن  �ال�صرت�تيجية.  �ل�رش�كة  نحو  وتوجيهها  �مل�صرتكة،  �مل�صالح  وفق  �لثنائية، 

�لرّي و�ملياه و�لطاقة  �لرئي�صية، مبا فيها  �لقطاعات  �الإ�رش�ئيليني لالإ�صهام يف  للم�صتثمرين 

2
و�ملالحة وحتديث قطاع �لزر�عة يف �إثيوبيا“.

�قتحمو�  �إ�رش�ئيلياً   3,330 �إن  �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني  �ل�صاأن  �لقد�ص لدر��صات  قال مركز  	•

عدد  �أن  �إىل  �الإح�صائية  و�أ�صارت   .2019 �أغ�صط�ص  �آب/  خالل  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد 

�مل�صتوطنني �ملقتحمني لالأق�صى بلغ 3,180، باالإ�صافة �إىل 150 من طالب �لهيكل �ملزعوم، 

ومن �ملقتحمني وزير �لزر�عة �أوري �أريل. وبنّي �ملركز �أن �القتحام �الأو�صع كان يف �أول �أيام 

عيد �الأ�صحى �ملبارك يف 2019/8/11 �إذ بلغ 1,729 م�صتوطناً، وقاد �القتحام �ملتطرف يهود� 

3
غليك، وتاأتي هذه �القتحامات متز�منة مع ما ي�صمى بـ“ذكرى خر�ب �لهيكل“.

�أفيفيم،  ثكنة  طريق  عند  �إ�رش�ئيلية  �آلية  بتدمري  قامت  جمموعة  �أّن  �للبناين  �هلل  حزب  �أعلن  	•

وقتل وجرح من فيها، على �حلدود مع �الأر��صي �ملحتلة، يف حني �أعلن جي�ص �الحتالل �لرّد 

بق�صف بلد�ت يف جنوب لبنان. و�أفادت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية باأّن �لطري�ن �حلربي �الإ�رش�ئيلي 
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ق�صف 30 موقعاً يف جنوب لبنان، م�صرية �إىل �أّن رئي�ص وزر�ء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بنيامني 

4
نتنياهو توجّه �إىل مقر �لعمليات يف وز�رة �لدفاع يف تل �أبيب.

له  تغريدة  يف  خليفة،  �آل  حممد  بن  �أحمد  بن  خالد  �ل�صيخ  �لبحريني  �خلارجية  وزير  قال  	•

“�عتد�ء دولة على  �إ�رش�ئيلية:  �آلية ع�صكرية  �هلل على  على تويرت، تعليقاً على هجوم حزب 

�أخرى �صيء يحرمه �لقانون �لدويل. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها 

وتعّر�ص �صعبها للخطر هو تهاون كبري يف حتمل تلك �لدولة مل�صوؤولياتها“. ويف �نتقاد مبّطن 

على  ح�صابه  يف  قرقا�ص  �أنور  �خلارجية  لل�صوؤون  �الإمار�تي  �لدولة  وزير  كتب  �هلل،  حلزب 

�لقر�ر وتد�عياته.  �نفر�د  �مل�صاء، فطاملا عانو� من  لبنان و�للبنانيني هذ�  “قلوبنا مع  تويرت: 

عن  ويعّب  �لدولة،  قر�ر  يكون  �أن  يجب  و�ال�صتقر�ر  و�ل�صالم  �حلرب  قر�ر  �أن  و�ملنطق 

5
م�صاحلها �لوطنية و�صالمة مو�طنيها يف �ملقام �الأول“.

لت�صجيل  �ملجال  باإتاحة  قر�ر�ً  �صهيب  �أكرم  �للبناين  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �أ�صدر  	•

�لطالب �لفل�صطينيني يف �ملد�ر�ص �للبنانية �لر�صمية كاّفة مع بدء �لعام �لدر��صي، ومعاملتهم 

6
�أ�صوًة بالطالب �للبنانيني.

�لدولية  �لتدريبات  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  مقاتالت  �صاركت  تاريخها،  يف  مرة  الأول  	•

 Cobra �لتي جترى يف بريطانيا، يف كل �صنة، وتعرف بـ“�لتمرين �لدويل - كوبر� ووريور 

من  �لطائر�ت  ع�رش�ت  فيه  وت�صارك  �أ�صابيع،  ثالثة  نحو  �لتدريب  وي�صتمر   .“Warrior

�أ�صلحة �جلو �لبيطاين، و�الإ�رش�ئيلي، و�الأمريكي، و�الأملاين و�الإيطايل. و�أكد �صفري �ململكة 

�ملتحدة يف تل �أبيب �أن ��صرت�ك “�إ�رش�ئيل“ يف �لتمرين �جلوي، يدل على عالقات �ل�صد�قة بني 

7
�صالحي �جلو �لبيطاين و�الإ�رش�ئيلي.

االإثنني، 2019/9/2

ك�صف رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن �لتفجريين �للذين وقعا يف  	•

2019/8/27 يف مدينة غزة، هدفا �إىل �إعادة �لفو�صى و�لفلتان �الأمني �إىل قطاع غزة، م�صدد�ً 

�أنحاء  �أن ما جرى كان �صيتبعه تفجري�ت خمتلفة يف  �إىل  ُت�صري  �لتحقيقات �جلارية  �أن  على 

8
متفرقة من �لقطاع.

ك�صف فهمي �صبانة �ملدير �ل�صابق جلهاز �ملخابر�ت �لفل�صطينية يف �ل�صفة �ملحتلة، عما �أ�صماه  	•

باالتفاق �الأمني، �لذي �أبرم �صنة 2006، بني �أع�صاء ما ت�صمى بـ“�للجنة �الأمنية �مل�صرتكة“، 

�لتي ت�صّم خمابر�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية و�الحتالل وعدد من �أجهزة �ملخابر�ت �الإقليمية. 
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وقال �صبانة، يف ت�رشيح خا�ص بـ �لر�صالة نت، �إن �التفاق �لذي جرى �صنة 2006 بعد فوز 

“كان عبارة عن  �أمريكي،  �إقليمية وباإ�رش�ف  حركة حما�ص مبا�رشة، ومب�صاركة خمابر�ت 

و�الأدوية  �لنفط  قطع  خالل  من  �ل�صكان  على  �لت�صييق  عب  حما�ص  الإف�صال  �صامل  �تفاق 

9
�آنذ�ك، ليكفر �لنا�ص بقيادة �حلركة“.

�أ�صدر رئي�ص جلنة �النتخابات �الإ�رش�ئيلية �أمر�ً باأن يزيل بنيامني نتنياهو �ل�صور �لتي يظهر  	•

فيها مع جنود �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي من ح�صاباته يف �ل�صبكات �الجتماعية، وبلَّغه بو�صوح �أن 

�الإكثار من �لظهور يف مع�صكر�ت �جلي�ص ع�صية �النتخابات هو �أمر حمظور، ويخالف قانون 

10
�النتخابات.

�رشعو�  ريون  معتقل  يف  �أ�صري   200 من  �أكرث  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت  	•

�أجهزة �لت�صوي�ص �مل�رشطنة، وحت�صني  باإ�رش�ب مفتوح عن �لطعام، وذلك للمطالبة باإز�لة 

مقومات  �أدنى  �إىل  يفتقر  �لذي  �لد�مون،  معتقل  يف  �لقابعات  لالأ�صري�ت  �حلياتية  �الأو�صاع 

11
�حلياة.

“�صلطة  ي�صمى  ملا  �لتابعة   Yoav Police Unit يو�آف  ووحدة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  هدمت  	•

تطوير �لنقب Negev Development Authority“، قرية �لعر�قيب للمرة 157، و�صادرت 

12
خيامها.

�أكد �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل �أن �ملقاومة �أعادت تثبيت معادلة  	•

�لردع مع �لعدو حلماية لبنان. و�أ�صاف ن�رش �هلل: “الأجل ذلك، لن يكون �أمام حزب �هلل �أي 

خط �أحمر، يف حال حاول �لعدو جمدد�ً �العتد�ء على لبنان �أو �لت�صبب با�صت�صهاد مقاومني يف 

13
�صورية“.

كان  �إذ�  ما  يف  �لنظر  باإعادة  �لثانية،  للمرة  �لعامة،  مّدعيتها  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أمرت  	•

ينبغي مالحقة “�إ�رش�ئيل“ يف ق�صية هجومها �لد�مي على �أ�صطول م�صاعد�ت كان متوجهاً �إىل 

 Solomy قطاع غزة �صنة 2010. وقالت رئي�صة حمكمة �ال�صتئناف �صولومي بالونغي بو�صا

 ،2019/12/2 بحلول  قر�رها  يف  �لنظر  تعيد  �أن  �ملدعية  على  �إن  للمحكمة   Balungi Bossa
14

م�صيفة �أن غالبية �لق�صاة �أيدو� هذ� �لقر�ر فيما عار�صه �ثنان.

�أثنى رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، خالل جل�صة �حلكومة، على ت�رشيحات  	•

وزيري خارجية �الإمار�ت و�لبحرين، �للذين �أعربا عن تاأييدهما ملا �صمياه “حّق �إ�رش�ئيل يف 

15
�لدفاع عن نف�صها“.
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الثالثاء، 2019/9/3

ندد �الجتماع �لطارئ ملوؤمتر �مل�رشفني على �صوؤون �لفل�صطينيني يف �لدول �لعربية �مل�صيفة  	•

لالجئني بحملة �ال�صتهد�ف و�لت�صكيك �لتي تتعر�ص لها وكالة �الأونرو�. و�صدد �الجتماع، 

�لذي �ختتم �أعماله، يف مقر �جلامعة �لعربية يف �لقاهرة، على �رشورة دعم ��صتمر�ر �لوكالة 

�أو تالعب بتعريف �صفة  �أّي م�صا�ص  302، ورف�ص  �إن�صائها رقم  �أد�ء عملها، وفقاً لقر�ر  يف 

�إنهاء  وحماولة  لـ“�إ�رش�ئيل“  �الأمريكي  �النحياز  �جلامعة  �نتقدت  كما  �لفل�صطيني،  �لالجئ 

16
عمل �الأونرو�.

�صمن  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لتنموية“  “�لعناقيد  خطة  �لفل�صطينية،  �حلكومة  �أطلقت  	•

رئي�ص  وقال  �الإ�رش�ئيلي.  �القت�صاد  عن  �لتدريجي  �النفكاك  ت�صتهدف  �إنها  تقول  خطو�ت 

قلقيلية  حمافظة  من  متّ،  �الأول  �لزر�عي  بالعنقود  �لعمل  �إطالق  �إن  ��صتية  حممد  �حلكومة 

17
بتكلفة 23 مليون دوالر بال�رش�كة مع �لقطاع �خلا�ص، و�ملجتمع �ملدين و�لبلديات.

باأنها  “�إ�رش�ئيل“  �صدر  �إ�صحق  �لفل�صطيني  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �الت�صاالت  وزير  �تهم  	•

�ملا�صية  �لثالثة  �الأعو�م  باأكرث من مليار دوالر خالل  �لفل�صطيني خ�صائر  كبدت �القت�صاد 

ب�صبب �لقيود على قطاع �الت�صاالت �لفل�صطيني. و��صتكى �صدر من �أن �رشكات �إ�رش�ئيلية 

18
لالت�صاالت ت�صتحوذ على �أكرث من 20% من حجم �صوق �ل�صفة �لغربية.

هددت قياد�ت من �لهيئة �لقيادية �لعليا حلركة فتح باال�صتقالة من �حلركة، على خلفية ما  	•

و�صفوه ب�صيا�صة �لتمييز يف �رشف رو�تب موظفي �ل�صلطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة. و�أكدت 

قياد�ت من فتح يف غزة، وجود متييز و��صح يف ن�صبة �ل�رشف وكذلك يف �خل�صومات، و�أن 

19 
هناك رو�تب قطعت.

على  �حلكومة  من  �إ�رش�ر�ً  هناك  �أن  لها،  بيان  يف  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  �أكدت  	•

و��صتمر�ر  و�ل�صفة،  �لقطاع  موظفي  بني  �مل�صاو�ة  وعدم  �لتمييز  �صيا�صات  يف  �ال�صتمر�ر 

�إقر�ر �صيا�صات ظاملة ومن بينها  2005، و�الإ�رش�ر على  جتاهلها ملعاناة موظفي تفريغات 

�صيا�صة �لتقاعد �ملايل غري �لقانونية �لتي تطبقها وز�رة �ملالية بحق موظفني من �لقطاع، و�لتي 

تتعار�ص مع �لقانون �الأ�صا�صي، �إ�صافة لعدم قانونية فر�ص خ�صومات على خم�ص�صات 

20
�ملتقاعدين.

�دعى �ملندوب �الإ�رش�ئيلي يف �الأمم �ملتحدة د�ين د�نون �أن حزب �هلل �للبناين �نتهك قر�ر�ت  	•

من  �حلزب  يتلقاه  �لذي  �لدعم  باأن  وهدد  �الأممية،  للمنظمة  �لتابع  �لدويل  �الأمن  جمل�ص 
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�حلكومة �للبنانية قد يوؤدي �إىل “�إحلاق كارثة بلبنان“. وجاءت �أقو�ل د�نون يف ر�صالة بعث 

21
بها �إىل جمل�ص �الأمن �لدويل، لالحتجاج على عملية �أفيفيم �لتي نفذها مقاتلو حزب �هلل.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �إن �إد�رة م�صلحة �ل�صجون رف�صت طلباً تقدمت به جمعية  	•

�حلقوق �ملدنية يف “�إ�رش�ئيل“ لرتجمة �الإجر�ء�ت و�لقر�ر�ت �لتي تتخذها �إىل �للغة �لعربية، 

22
بحجة �أن “�لقانون �لوطني“ ي�صمح لها بعدم �لرتجمة.

�إمكانية  تدر�ص  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  بومبيو  مايك  �الأمريكية  �خلارجية  وزير  ذكر  	•

والدتهم مكان  بت�صجيل  �لقد�ص،  مدينة  يف  �ملولودين  �الأمريكيني  للمو�طنني   �ل�صماح 

�لواليات  يف  �ل�صخ�صية  م�صتند�تهم  بقية  ويف  �صفرهم،  جو�ز�ت  يف  �إ�رش�ئيل“   – “�لقد�ص 
23

�ملتحدة.

االأربعاء، 2019/9/4

بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ورئي�ص  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  من  كل  �قتحم  	•

�إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  �إجر�ء�ت  ظّل  يف  حدة،  على  كّل  �ل�رشيف،  �الإبر�هيمي  �مل�صجد  نتنياهو 

مدينة  يف  غرباء  ل�صنا  “نحن  نتنياهو:  وقال  �خلليل.  يف  �لقدية  �لبلدة  يف  فر�صت  م�صددة 

�خلليل، و�صنبقى فيها �إىل �الأبد... وفخور باأن حكومتي كانت �أول من و�صعت برنامج �حلي 

24
�ليهودي يف �ملدينة، لبناء ع�رش�ت �لوحد�ت �ل�صكنية �جلديدة“.

قال �ملتحدث �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية، نبيل �أبو ردينة، يف ت�رشيح له، “�إن  	•

وياأتي  �مل�صلمني،  مل�صاعر  و��صتفز�ز�ً  خطري�ً  ت�صعيد�ً  ي�صكل  �خلليل  ملدينة  نتنياهو  �قتحام 

يف  �صو�ء  �لفل�صطينية،  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  �ملقد�صات  على  �العتد�ء�ت  ��صتمر�ر  �صياق  يف 

25
مدينة �لقد�ص �ملحتلة �أو مدينة خليل �لرحمن“.

�مل�صجد  �قتحام  نتنياهو  بنيامني  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  عزم  �إن  حما�ص  حركة  قالت  	•

من  ملزيد  �ملتعط�ص  �ل�صهيوين  �ملجتمع  تطرف  الإر�صاء  �نتخابية  حماولة  �الإبر�هيمي، 

�النتهاكات و�العتد�ء�ت على �ملقد�صات �الإ�صالمية. ودعت حما�ص قيادة �ل�صلطة و�أجهزتها 

�صاملة  و�إطالق حالة ن�صالية  به وعي �جلمهور،  �لذي تخّدر  �لكالم  �الأمنية ملغادرة مربع 

26
ملو�جهة تهويد و�صّم �ل�صفة، ووقف �التفاقيات مع كيان �الحتالل، و�إطالق يد �ملقاومة.

�أعلن وزير �ملالية �لفل�صطيني �صكري ب�صارة �أن �حلكومة بد�أت �إجر�ء�ت تقدمي ملف �لق�صايا  	•

�ملالية و�القت�صادية �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل“، مبا يف ذلك بروتوكول باري�ص �القت�صادي، �إىل 

�ملحكمة �لد�ئمة للتحكيم ومقرها يف الهاي. وقال ب�صارة، يف لقاء مع �صحفيني، �إن حكومته 
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و�صلت �إىل حّد �القرت��ص �الأق�صى من �لبنوك �لعاملة يف �ل�صوق �ملحلية، الإد�رة �أزمة �ملقا�صة 

�حلالية، م�صري�ً �إىل �أن �حلكومة �قرت�صت �أكرث من 450 مليون دوالر، منذ بدء �أزمة �ملقا�صة، 

لتوفري �لنفقات �لعامة وفاتورة رو�تب �ملوظفني �لعموميني، مما �أّثر على وفرة �ل�صيولة لدى 

27
تلك �مل�صارف.

لوكالة  بديل  الإيجاد  �صوي�رش�  مع  �لعمل  بد�أت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �لعبية   12 �لقناة  ذكرت  	•

كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  زيارة  خالل  فاإنه  �لقناة،  وبح�صب  �الأونرو�. 

�إىل  �لق�صية  هذه  بحث  مّت   ،Ignazio Cassis كا�صي�ص  �إغنازيو  �ل�صوي�رشي  نظريه  ولقائه 

�أي  �عتقال  ملنع  �صوي�رش�  يف  د�صتورية  تعديالت  �إجر�ء  حماولة  منها  �أخرى،  نقاط  جانب 

28
م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني متهمني بارتكاب جر�ئم حرب.

�ل�صنني،  مبرور  باطر�د،  تنخف�ص  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لتجنيد  ن�صبة  �أن  �ملعطيات  تظهر  	•

يف  %69 �إىل   ،2005 �صنة  يف   ،%77 من  �ليهود  �لرجال  بني  �ملجندين  ن�صبة   و�نخف�صت 

%56 �إىل   ،2005 59% يف �صنة  2019. كذلك �نخف�صت ن�صبة �ملجند�ت �ليهوديات من   �صنة 

29
يف �صنة 2019، وفقاً لتقارير ن�رشتها �صحيفة ذ� ماركر �الإ�رش�ئيلية.

�إىل  وطنية،  �أحذية  �صحنة  �أول  ت�صدير  من  �لفل�صطيني  �جللدية  �ل�صناعات  �حتاد  متكن  	•

�أول �صحنة  �إر�صال  “متّكنا من  جمهورية كاز�خ�صتان. وقال رئي�ص �الحتاد ح�صام �لزغل: 

�إىل هذه �جلمهورية،  �أول منتج فل�صطيني يتّم ت�صديره  �إىل كاز�خ�صتان، وهو  �الأحذية  من 

30
حيث عملت ثالثة م�صانع على توفري �ملوديالت �ملطلوبة للم�صتورد“.

�عرتفت مدينة �صيفيلد �لبيطانية بدولة فل�صطني، بت�صويت �أغلبية �أع�صاء جمل�ص �لبلدية،  	•

�ملتحدة ح�صام زملط يف  �ململكة  يف خطوة رمزية مهمة. و�صارك �صفري دولة فل�صطني لدى 

31
رفع �لعلم �لفل�صطيني �أمام مبنى �لبلدية، و�صط ح�صور الفت من رئي�ص و�أع�صاء �لبلدية.

�لتي  �لقد�ص،  يف  جتاري  مكتب  فتح   Mario Benitez بينيتز  ماريو  بار�غوي  رئي�ص  قرر  	•

فاإن  قناة ري�صت كان،  �أوردته  ما  لـ“�إ�رش�ئيل“. وبح�صب  باأنها عا�صمًة  بها بالده  �عرتفت 

32
بينيتز �رشح بذلك لقناة تلفزيونية ر�صمية يف بالده.

ذكر موقع �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن �ل�صفارة �الأمريكية يف �لقد�ص بد�أت ببناء جد�ر يحيط  	•

بخطاب  �ل�صكان  وتوّجه  �أرنونا.  بحي  �جلديد  مكانها  يف  �أمتار،   5.8 �رتفاعه  يبلغ  بفنائها، 

ملطالبته  فريدمان،  ديفيد  �الأمريكي  ولل�صفري  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  لرئي�ص 

33
بالرت�جع عن هذه �خلطوة.
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الجئ  �ألف   100 ال�صتقبال  كندي  �أمريكي  تفاهم  عن  م�صوؤول  فل�صطيني  م�صدر  ك�صف  	•

�مل�صدر  و�أو�صح  �الأمريكية.  �لقرن“  بـ“�صفقة  ي�صمى  ما  �صمن  وذلك  كند�،  يف  فل�صطيني 

ل�صحيفة �الأخبار �للبنانية، �أن �لتفاهم يق�صي با�صتقبال “40 �ألفاً من �لالجئني �لفل�صطينيني 

يف لبنان، و60 �ألفاً من �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية“. كما نقلت �ل�صحيفة عن �مل�صدر 

�مل�صوؤول، وجود تفاهمات �أمريكية �أي�صاً مع �إ�صبانيا ال�صتقبال 16 �ألف فل�صطيني من لبنان، 

باالإ�صافة �إىل تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرن�صا. ونقلت �ل�صحيفة عن ممثل حركة حما�ص 

يف لبنان �أحمد عبد �لهادي تاأكيده على �أن نحو 40 �ألف فل�صطيني غادرو� لبنان يف �ل�صنو�ت 

�الأربع �الأخرية عن طريق �لهجرة �ل�رشعية عب �ملطار، دون �حت�صاب من �صلك �لطرق غري 

34
�ل�رشعية.

 Israel Weapon Industries �آي(  دبليو  )�آي  �لع�صكرية  �ل�صالح  �صناعات  �رشكة  طّورت  	•

 Tabor �جلليل  “تبور  بندقية ر�صا�صة خفيفة جديدة، من طر�ز  �الحتالل  )IWI(، يف دولة 

Galilee“ �أطلقت عليها ��صم “عر�د Arad“. وذكرت �ل�رشكة �أن �لبندقية �جلديدة ذ�ت قدرة 

خم�ص�صة  وهي  كغ،   2.85 وزنها  يبلغ  حيث  وخفيفة  �الإ�صابة،  ودقة  �لهجوم،  يف  عالية 

للوحد�ت �خلا�صة باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي و�ملهمات �ل�صعبة، وتنا�صب كافة �ملهمات. و�أ�صافت 

35
�أنه يكن للجندي ��صتخد�مها يف يده �ليمنى �أو �لي�رشى.

اخلمي�س، 2019/9/5

�أعلن �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت ��صتقالته من من�صبه،  	•

�أنه �صيبقى يف من�صبه خالل �الأ�صابيع �لقليلة �ملقبلة حتى يك�صف �لرئي�ص دونالد  مو�صحاً 

�أ�صار  تغريدة  تر�مب  ون�رش  �لقرن“.  “�صفقة  من  �ملرتقب  �ل�صيا�صي  �ل�صقّ  عن  تر�مب 

باأنه �صديق عزيز وحمام  �إىل مغادرة غرينبالت من�صبه. وو�صف تر�مب غرينبالت  فيها 

“�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني لـ“�إ�رش�ئيل“، والإيجاد �صالم بني   ر�ئع، و�أن جهوده و�إخال�صه 

36
لن تن�صى.

قال �ملحامي خالد �ل�صويل �إن �ملحكمة �الأوروبية �تخذت قر�ر�ً مهماً ل�صالح حركة حما�ص،  	•

�أمام �ملحكمة �البتد�ئية �الأوروبية يف لوك�صمبورغ، �خلا�صة  �أنه يف �لق�صية �ملنظورة  وذكر 

عنه  �ل�صادرة  و�ملر��صيم  و2018/1084   2018/475 رقم  �ملجل�ص  عن  �ل�صادرة  بالقر�ر�ت 

رقم 2018/468 و2018/1071، �خلا�صة باإعادة �إدر�ج حما�ص وحما�ص – عز �لدين �لق�صام 

على قو�ئم �الإرهاب، حكمت �ملحكمة �أن هذه �لقر�ر�ت و�ملر��صيم الغية فيما يتعلق بحما�ص، 

37
مبا فيها حما�ص – عز �لدين �لق�صام.
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ت�صّهل  يحددها،  مل  جهات،  هناك  �أن  �لهادي،  عبد  �أحمد  لبنان  يف  حما�ص  حركة  ممثل  �أكد  	•

�إىل �لدول �الأوروبية وكند� وغريها من �لدول؛ الإنهاء  �لفل�صطينيني بلبنان  هجرة �لالجئني 

38
حقّ �لعودة وق�صية �لالجئني، و�صمن تنفيذ “�صفقة �لقرن“.

نفّذت �لهيئة �ل�صبابية �لفل�صطينية للجوء �الإن�صاين يف لبنان، و�لهيئة �ل�صبابية لفل�صطينيي  	•

باب  بفتح  للمطالبة  )لبنان(  �لديب  جل  منطقة  يف  �لكندية  �ل�صفارة  �أمام  �عت�صاماً  �صورية 

�لهجرة �أمامهم، ر�فعني �الأعالم �لفل�صطينية و�لالفتات �ملطالبة بحقوقهم �الإن�صانية، و�صط 

39
�نت�صار كثيف للقوى �الأمنية.

اجلمعة، 2019/9/6

�لعودة  �لد�خلية“ من م�صري�ت  “حماية �جلبهة  �مل�صاركني يف جمعة  قمعت قو�ت �الحتالل  	•

�ل�صلمية على �حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة. و�أكدت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية بقطاع غزة 

�إن  �الإن�صان  حلقوق  �مليز�ن  مركز  وقال  مو�طناً.   76 و�إ�صابة  �ثنني،  فل�صطينيني  ��صت�صهاد 

يف  �لكبى  �لعودة  م�صري�ت  �نطالق  منذ  فل�صطينياً   324 قتلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت 

2018/3/30. و�أو�صح �ملركز، يف بيان �صحفي، �أن من بني هوؤالء �ل�صهد�ء 16 �صهيد�ً تو��صل 

�صلطات �الحتالل �حتجاز جثامينهم، منهم ثالثة �أطفال. و�أ�صاف �أن 211 من �إجمايل عدد 

46 طفالً و�صيدتني، بينهم  �لعودة، من  ��صت�صهدو� خالل م�صاركتهم يف م�صري�ت   �ل�صهد�ء 

فل�صطينياً   18,085 �أن  �إىل  و�أ�صار  �ثنني.  و�صحفيني  م�صعفني،  و4  �الإعاقة،  ذوي  من  و9 

�أ�صيبو� خالل م�صري�ت �لعودة، من بينهم 4,483 طفالً، و813 �صيدة. فيما بلغ عدد مر�ت 

212 م�صعفاً، فيما بلغ عدد مر�ت  �إ�صابة  �أ�صفرت عن  264 مرة،  ��صتهد�ف �لطو�قم �لطبية 

40
��صتهد�ف �لطو�قم �ل�صحفية 247 مرة، �أ�صفرت عن �إ�صابة 173 �صحفياً.

�دعى رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �أن �لعديد من �لقادة �لعرب يدركون �الآن  	•

�أنه ال بّد من دفع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“ يف جماالت �لتجارة و�لتكنولوجيا و�لطاقة و�ملياه 

و�الأمن وغريها، ب�رشف �لنظر عن �لتعرث على �مل�صار �لفل�صطيني. و�أ�صاف قائالً: “�لتطبيع 

�أن  �أخرى، لكن �جلديد هو  �لتو�صل التفاقات �صالم  �ملمكن  �أنه من  �أعتقد  معنا يتز�يد... ال 

دوالً عربية باتت تدرك �أن باإمكاننا �مل�صي قدماً يف �أمور عدة خا�صة يف �ملجال �الأمني، و�أنا 

�صعيد بذلك للغاية“. و�أ�صار نتنياهو �إىل �أن “�الأمر مل يعد مقت�رش�ً على �لقادة �لعرب فقط، 

م�صري�ً �إىل �أن �لتاأييد الإقامة عالقات مع �إ�رش�ئيل يتز�يد ب�صكل ملحوظ بني �لنا�ص �لعاديني يف 

41
�ل�صعوب �لعربية وحتى د�خل �إير�ن“.
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�إن  �لعبي،  و�ال  موقع  �أورده  �لذي  �لتقرير  بح�صب  بوخبوط،  �أمري  �لع�صكري  �ملحلل  قال  	•

�الأخرية  �الأيام  يف  حثيثة  جهود�ً  يبذالن  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  وجهاز  �الإ�رش�ئيلي  “�جلي�ص 
للعثور على منفذي عملية م�صتعمرة دوليف قرب ر�م �هلل، يف 2019/8/23، و�أ�صفرت عن مقتل 

42
م�صتوطنة و�إ�صابة �آخرين، حيث جتتهد �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية يف عملية �أمنية متالحقة“.

�ل�صاحية  على  �الإ�رش�ئيلي  �العتد�ء  �إن  عون،  مي�صال  �للبنانية  �جلمهورية  رئي�ص  قال  	•

�جلنوبية، يف 2019/8/25، �صّكل خروجاً عن قو�عد �ال�صتباك بعد �صدور �لقر�ر 1701، و�أكد 

�أن �أي �عتد�ء على �صيادة لبنان و�صالمة �أر��صيه �صيقابل بدفاع م�رشوع عن �لنف�ص تتحمل 

43
“�إ�رش�ئيل“ كّل ما يرتتب عنه من نتائج.

قال وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو �إن حتالفاً دولياً، ي�صّم دوالً خليجية و�أوروبية  	•

دفاعية  �أنظمة  بلورة  �أجل  من  �لر�هن  �لوقت  يف  يت�صكل  “�إ�رش�ئيل“،  جانب  �إىل  و�آ�صيوية 

�ألقاها بجامعة والية  �الأو�صط. و�صدد بومبيو، يف كلمة  �ل�رشق  �لت�صعيد يف منطقة  خلف�ص 

كن�صا�ص، على �أن �إير�ن هي “�مل�صكلة �ملركزية“ �لتي ت�صبب حالة عدم �ال�صتقر�ر يف �ل�رشق 

44
�الأو�صط.

ال�صبت، 2019/9/7

�أغارت طائر�ت حربية �إ�رش�ئيلية ليلة �ل�صبت - �الأحد على ثالثة مو�قع تدريب تتبع للجناح  	•

�لع�صكري حلركة حما�ص، كتائب �لق�صام، يف مناطق متفرقة من قطاع غزة، من دون وقوع 

�إ�صابات. وذكر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف بيان له، �أن �لغار�ت “جاءت رد�ً على ت�صلل حو�مة 

من قطاع غزة باجتاه �إ�رش�ئيل، و�إلقائها عبوة نا�صفة باجتاه مركبة ع�صكرية يف وقت �صابق 

45
�ل�صبت“.

46
طعن فتى فل�صطيني، �إ�رش�ئيليني، يف بلدة عزون �رشق قلقيلية، ما �أدى �إىل جرحهما. 	•

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني، خالد �لبط�ص: �إن حركة  	•

حما�ص �إىل جانب �ملقاومة �لفل�صطينية “لي�صت �إرهاباً“. و�أ�صاف �لبط�ص، تعقيباً على قر�ر 

تقاتل  �ملقاومة  حركات  �أن  بـ“�الإرهابية“،  حما�ص  ت�صف  قر�ر�ت  باإلغاء  �أوروبية  حمكمة 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �ملحتل الأر�ص فل�صطني، و“�صو�ء �عتبو� حما�ص �إرهابية �أم رفعوها 

عب  وفل�صطني  غزة  �إىل  باالإرهاب  جاوؤو�  من  هم  ولكنهم  �صاأنهم،  فهذ�  �الإرهاب  قائمة  من 

47
جلب �الحتالل عام 1948“.



414

اليوميات الفل�سطينية

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إن “�إ�رش�ئيل ت�صّن علينا حرباً على �جلغر�فيا  	•

�أن نحا�رشها  �أن حتا�رشنا يجب  فامل�صتوطنات ال يجب  بها،  �مل�صتوطنات و�لتو�صع  ببناء 

نحن، و�إذ� �صادرو� �أر�صنا �صنعّمر �أر�صاً جديدة، ومثلما �نهار �ال�صتعمار يف �لعامل �صينهار 

�ال�صتعمار �الإ�رش�ئيلي عن �أر�ص فل�صطني“. و�أ�صاف ��صتية، خالل كلمته يف مهرجان رفع 

�لعلم �لفل�صطيني بقرية �أبو فالح �رشق ر�م �هلل: “�الأر�ص يف فل�صطني لي�صت عقار�ً، �الأر�ص 

لوطنه  بالعودة  �ملغرتب  يقوم  عندما  لالأر�ص  �حلقيقي  �النتماء  ووطن،  هوية  فل�صطني  يف 

48
ب�رش�ء �أر�ص ولي�ص لبيعها، هذ� هو �النتماء �حلقيقي“.

االأحد، 2019/9/8

دعا �إ�صماعيل هنية، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �إىل بناء ��صرت�تيجية فل�صطينية،  	•

ملو�جهة �لتحديات �لتي تع�صف بالق�صية �لفل�صطينية، منبهاً �إىل �أن “�صفقة �لقرن“ ��صتهد�ف 

يف  هنية،  وقال  �لغربية.  �ل�صفة  على  لل�صيطرة  وتهدف  و�لقد�ص،  �لالجئني  لق�صية  و��صح 

كلمته خالل �ملوؤمتر �ل�صعبي ملو�جهة �صفقة �لقرن و�حلفاظ على حّق �لعودة، يف قاعة ر�صاد 

حمدد�ت،  ثالثة  على  تقوم  ��صرت�تيجية  بناء  �إىل  ندعو  هنا  “من  غزة:  مدينة  و�صط  �ل�صو� 

�أولها هو تعريف �ملرحلة �لتي منر بها باأنها مرحلة حترر من �الحتالل، وهي لي�صت مرحلة 

مفاو�صات و�صالم مع �لعدو“. و�أ�صاف هنية �أن “�ملحدد �لثاين يف �ال�صرت�تيجية هو ترتيب 

وتنظيم �لبيت �لفل�صطيني �لذي يجب �أن يكون على مبد�أ �ل�رش�كة“. و�أو�صح هنية �أن “�ملحدد 

�لثالث لال�صرت�تيجية �لوطنية هو �ملقاومة مبفهومها �ل�صامل؛ من �ملقاومة �ل�صعبية وحتى 

49
�ملقاومة �مل�صلحة“.

حممد  �أمني  ب�صام  �ملري�ص  �الأ�صري  ��صت�صهاد  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أعلنت  	•

�الإ�رش�ئيلي.   Assaf Harofeh هروفيه  �أ�صاف  م�صت�صفى  يف  نابل�ص،  حمافظة  من  �ل�صايح، 

ونعت كتائب �لق�صام �الأ�صري �ل�صايح، معلنة، يف بيان ع�صكري لها، �أن �ل�صهيد �ل�صايح �أحد 

قادة كتائب �لق�صام �مليد�نيني يف �ل�صفة �لغربية، و�أحد �أبطال “عملية �إيتمار �لق�صامية �لتي 

مغت�صبان  فيها  قتل  و�لتي   ،2015/1/1 بتاريخ  �لقد�ص  �نتفا�صة  �نطالق  باكورة  �صكلت 

�صهيونيان“. وقالت �لق�صام �إن �ل�صايح ��صت�صهد نتيجة �الإهمال �لطبي �ملتعمد يف �ل�صجون 

�ل�صهيونية، بعد معاناٍة مريرٍة مع �ملر�ص. وبا�صت�صهاد �ل�صايح، يرتفع عدد �صهد�ء �حلركة 

50
�لوطنية �الأ�صرية 221 �صهيد�ً منذ �صنة 1967.
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�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إن  �لفل�صطينية  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  قالت  	•

�أكرث من 22 مرة، وبلغ عدد �ملقتحمني للم�صجد  �أكرث من   �قتحمت �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك 

�آب/  �صهر  خالل  مرة   51 �الإبر�هيمي  �مل�صجد  يف  �الأذ�ن  رفع  ومنعت  م�صتوطن،   3,600
51

�أغ�صط�ص 2019.

�لقطاع،  �صمايل  �إيرز  حانون/  بيت  معب  عب  غزة  قطاع  �إىل  �مل�رشي  �الأمني  �لوفد  و�صل  	•

�مل�رشية،  �ملخابر�ت  جهاز  يف  �لفل�صطيني  �مللف  م�صوؤول  �خلالق،  عبد  �أحمد  �للو�ء  برئا�صة 

معاناة  تخفيف  و�صبل  �لثنائية  �لعالقات  �مل�رشي  �الأمني  �لوفد  مع  حما�ص  قيادة  وبحثت 

ممثلة  �حلركة  قيادة  �إن  لها،  بيان  يف  حما�ص  وقالت  �لوطنية.  �لوحدة  و��صتعادة  �لقطاع 

من  وعدد  �ل�صنو�ر  يحيى  بغزة  �حلركة  ورئي�ص  هنية  �إ�صماعيل  �ل�صيا�صي  مكتبها  برئي�ص 

قياد�تها �لتقو� �لوفد �مل�رشي، موؤكدةً على �أهمية �جلهد �ملبذول من قبل م�رش لرفع �حل�صار 

52
عن �لقطاع.

طرح  نتنياهو،  بنيامني  رئي�صها،  �قرت�ح  وزر�ئها،  باإجماع  �الإ�رش�ئيليّة،  �حلكومة  �أقرت  	•

�النتخابات  يوم  �القرت�ع،  �صناديق  يف  مر�قبة  كامري�ت  لن�صب  جديد  قانون  م�رشوع 

�لقريبة، �ملقررة يف 2019/9/17. و�صيقدم �مل�رشوع �إىل �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي با�صم �حلكومة، 

يوم �الإثنني 2019/9/9، بغر�ص �ل�صعي لتمريره بالقر�ء�ت �لثالثة. وين�ص م�رشوع �لقانون 

على و�صع كامري�ت يف كل �صندوق �قرت�ع ملر�قبة هوية �مل�صّوتني، وو�صع عنا�رش �رشطة 

ن�صاء لك�صف نقاب �لن�صاء �ملنقبات �مل�صلمات. و�صهدت �جلل�صة خالفات حادة بني نتنياهو 

53
وبني �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �أفيحاي مندلبليت.

“�إ�رش�ئيل“ قريبة من حملة ع�صكرية  �إن  قال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص  	•

خالل  “�إ�رش�ئيل“  �أن  على  م�صدد�ً  حما�ص،  حركة  قيادة  على  للق�صاء  غزة  قطاع  يف  �صاملة 

�أن  �لق�صاء عليها. و�دعى كات�ص  �أجل  �ملقبلة لن تت�صامح مع حما�ص، و�صتعمل من  �جلولة 

من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  ��صتمر�ر  تقبل  لن  لكنها  �ملقبلة،  �جلولة  جتنب  حتاول  “�إ�رش�ئيل“ 
غزة. ومن جهته، قال �آيف ديخرت Avi Dichter، رئي�ص جلنة �ل�صوؤون �خلارجية و�الأمن يف 

�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، �إنه يتعني على “�إ�رش�ئيل“ �لقيام بعملية ع�صكرية و��صعة �لنطاق �صّد 

54
قطاع غزة، حتى تغادر حركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي �لقطاع �إىل �الأبد.

دعت �أييلت �صاكيد، زعيمة حتالف “�ليمني �ملوحد“ �الإ�رش�ئيلي، �إىل ��صتغالل فر�صة وجود  	•

لل�صيادة  �لغربية  �ل�صفة  يف  ج  مناطق  ل�صّم  �الأبي�ص،  بالبيت  �حلكم  �صدة  يف  تر�مب  دونالد 

�الإ�رش�ئيلية. ور�أت �صاكيد يف مقابلة مع قناة �آي 24 نيوز �الإ�رش�ئيلية، �أن هذه فر�صة كبرية 
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لليمني �الإ�رش�ئيلي لتطبيق خطة �صت�صتغرق �صنو�ت لفر�ص �ل�صيادة يف تلك �ملناطق، و�لتي 

55
ت�صكل م�صاحتها 60% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية.

بد�أ جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مناور�ت و��صعة وكبرية على م�صتوى هيئة �الأركان حتاكي  	•

با�صم  �ملتحدث  وذكر  �ل�صمالية.  �جلبهة  على  �لرتكيز  مع  جبهات،  عدة  على  �صاملة  حرباً 

�حلرب  ومقر�ت  �لعامة  �الأركان  هيئة  قدرة  حت�صني  �إىل  تهدف  �ملناور�ت  هذه  �أن  �جلي�ص 

56
�لرئي�صية.

قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �إن معدالت �الأمية يف فل�صطني ُتعّد من �أقل �ملعدالت  	•

يف �لعامل. و�أظهر �لتقرير، �لذي �أعده ملنا�صبة �ليوم �لعاملي ملحو �الأمية يوم �الأحد 2019/9/8، 

�أنه “يوجد يف فل�صطني نحو 83 �ألف �أمي و�أميّة من �الأفر�د يف �لفئة �لعمرية 15 �صنة فاأكرث يف 

�لعام 2018“، �أي مبعدل 2.8%، بعدما كان معدل �الأمية 13.9% يف �صنة 1997. ويبلغ معدل 

24.8% ح�صب بيانات معهد �ليون�صكو  15 عاماً فاأكرث يف �لدول �لعربية  �الأمية بني �الأفر�د 

57
لالإح�صاء يف �صنة 2016، فيما يبلغ معدل �الأمية عاملياً بني �الأفر�د 15 عاماً فاأكرث %13.8.

ك�صفت �صحيفة كالكالي�صت Calcalist �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية عن توقيع عقد ر�صمي بني  	•

م�رش و“�إ�رش�ئيل“، للبدء يف ت�صدير �لغاز للقاهرة، بعد �إز�لة ما �أ�صمته “�آخر عائق كبري“. 

 وبح�صب �ل�صحيفة، فاإن “�إ�رش�ئيل“ �صتمد م�رش بغاز طبيعي حجمه 64 مليار مرت مكعب ملدة

10 �أعو�م، ويقدر �حلجم �ملايل للعقود بنحو 15 مليار دوالر جلميع �أعو�م �لتوريد، م�صرية 

�لتدفق  �إىل  و�صتنتقل   ،2019 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �صتبد�أ  �لتجريبية  �لتدفقات  �أن  �إىل 

58
�ملبا�رش.

االإثنني، 2019/9/9

�لتقت قيادة حركة حما�ص ممثلة برئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة �إ�صماعيل هنية، ورئي�ص  	•

�حلركة يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، بف�صائل منظمة �لتحرير وف�صائل �ملقاومة بح�صور 

�لوفد �مل�رشي �الأمني. وناق�ص �ملجتمعون جملة من �مللفات و�لق�صايا �ملهمة، �أبرزها �لعالقة 

�لثنائية مع م�رش، و�صبل تطويرها مبا يخدم �لق�صايا �مل�صرتكة لل�صعبني، وملف �مل�صاحلة 

�لفل�صطينية، و�صبل �لبحث عن مقاربات جديدة حتقق �لوحدة �لوطنية �لقائمة على �ل�رش�كة 

�لوطنية، وملف �حل�صار �ملفرو�ص على قطاع غزة، و�صبل �لتخفيف من معاناة �أبناء �ل�صعب 

�مل�رشية،  للجهود  تقديرهم  عن  �لف�صائل  قادة  وعّب  �الأ�صعدة.  خمتلف  على  �لفل�صطيني 

�ملرتقب  �مل�رشي  للجهد  ودعمهم  �ل�صاملة،  �لوطنية  �مل�صاحلة  �إجناز  �أهمية  على  موؤكدين 

59
لتحقيق �مل�صاحلة.



417

�أيلول/ �سبتمرب 2019

قررت �حلكومة �لفل�صطينية وقف ��صتري�د �لعجول من “�إ�رش�ئيل“، يف �إطار خطتها لالنفكاك  	•

تعزيز  �إىل  �لقر�ر  هذ�  من  تهدف  �إنها  �الأ�صبوعي،  بيانها  يف  �حلكومة،  وقالت  �القت�صادي. 

60
�الإنتاج �ملحلي، و�النفتاح و�ال�صتري�د من �الأ�صو�ق �لعربية.

طالبت حركة حما�ص �ل�صلطات �ل�صعودية باالإفر�ج عن �لقيادي يف �حلركة حممد �خل�رشي  	•

وجنله، و�ملعتقلني �لفل�صطينيني كافة. وك�صفت حما�ص، يف بيان �صحفي، عن �عتقال جهاز 

2019/4/4، و��صفة عملية �العتقال بالغريبة  �أمن �لدولة �ل�صعودي، للخ�رشي، يف  مباحث 

�الأكب  جنله  طالت  بل  �خل�رشي،  على  تقت�رش  مل  �العتقال  عملية  �أن  وبيّنت  و�مل�صتهجنة. 

يف  �ملقيمني  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أبناء  من  �لعديد  طالت  حملة  �صمن  مّبر،  �أي  بدون  هاين، 

�ل�صعودية. و�أو�صحت �حلركة �أنها �لتزمت �ل�صمت على مدى خم�صة �صهور ونيّف، الإف�صاح 

�ملجال �أمام �الت�صاالت �لديبلوما�صية، وم�صاعي �لو�صطاء، لكنها مل ت�صفر عن �أي نتائج حتى 

�الآن، لذ� جتد �حلركة نف�صها م�صطّرة لالإعالن عن ذلك. و�أ�صارت �إىل �أن �خل�رشي مقيم يف 

جدّة منذ نحو ثالثة عقود، وكان م�صوؤوالً عن �إد�رة �لعالقة مع �ل�صعودية على مدى عقدين 

من �لزمان، كما تقلّد مو�قع قيادية عليا يف �حلركة. و�أوردت حما�ص، يف بيانها، �أنه مل ي�صفع 

للخ�رشي �ِصنّه، �لذي بلغ 81 عاماً، وال و�صعه �ل�صحي، حيث يعاين من “مر�ص ع�صال“، 

وال مكانته �لعلمية، كونه �أحد �أبرز �الأطباء �ال�صت�صاريني يف جمال �الأنف و�الأذن و�حلنجرة، 

�لفل�صطيني  لل�صعب  قّدمها  �لتي  �جلليلة  بخدماته  فيها  عرف  �لتي  �لن�صالية،  مكانته  وال 

61
وق�صيته �لوطنية، د�خل فل�صطني وخارجها.

�أطلق �ملقاومون �لفل�صطينيون يف قطاع غزة �لنار جتاه طائرة ��صتطالع �إ�رش�ئيلية من طر�ز  	•

با�صم  �لناطق  و�أكد  عليها.  �ال�صتيالء  يتم  �أن  قبل  و�أ�صقطوها،   ،Quadcopter كو�دكابرت 

�أّن طائرة ��صتطالع �صغرية ملهام �لت�صوير قد �صقطت يف �ملنطقة �ملحاذية  جي�ص �الحتالل 

للحدود �جلنوبية من قطاع غزة. وبح�صب �لناطق با�صم �جلي�ص، فاإنه ال خوف من ت�رّشب 

62
�أي معلومات، م�صري�ً �إىل �أنه يجري �لتحقيق يف ظروف �صقوطها.

فيما  لبنان،  جنوب  حلقت  �إ�رش�ئيلية  م�صرية  طائرة  �إ�صقاطه  عن  �للبناين  �هلل  حزب  �أعلن  	•

�عرتف �الحتالل ب�صقوطها، مو�صحاً �أن �لطائرة �صقطت “خالل عمل روتيني، وال خ�صية 

63
من ت�رشيب معلومات منها“.

�أفادت موؤ�ص�صات �الأ�رشى )هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، ونادي �الأ�صري �لفل�صطيني،  	•

�الإ�رش�ئيلي �الحتالل  قو�ت  �عتقال  عن  �الإن�صان(،  وحقوق  �الأ�صري  لرعاية   و�ل�صمري 

و�أو�صحت  فل�صطينية.  و11  طفالً   50 بينهم  2019؛  �أغ�صط�ص  �آب/  خالل  فل�صطينياً   470
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موؤ�ص�صات �الأ�رشى �أن عدد �الأ�رشى و�ملعتقلني يف �صجون �الحتالل قد بلغ حتّى نهاية �آب/ 

64
�أغ�صط�ص نحو 5,700، منهم 38 �صيدة، وقر�بة �لـ 220 طفالً، و500 معتقل �إد�ري.

ح�صلت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية على متويل �إ�صايف �رشوري، بعد يوم من �إعالنها عن  	•

تقلي�ص معظم �لن�صاطات �لديبلوما�صية ب�صبب نق�ص حاّد باالأمو�ل. و�تفق وزير �خلارجية 

 ،Shaul Meridor ي�رش�ئيل كات�ص ومدير ق�صم �مليز�نيات يف وز�رة �ملالية، �صاوؤول مريدور

65
على حتويل “مبلغ �أويل“ �إىل وز�رة �خلارجية من �أجل متابعة عملياتها �جلارية.

�أ�صقطت جلنة �لكني�صت م�رشوع �لقانون �خلا�ص بن�صب كامري�ت يف مر�كز �القرت�ع. وقد  	•
66

�أيد 12 ع�صو�ً م�رشوع �لقانون، فيما عار�صه 12 �آخرين، ما يعني �أنه مل ير.

ُيك�َصف  مل  �رشي  موقع  بامتالك  �إير�ن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �تّهم  	•

عنه �صابقاً لـ“تطوير �أ�صلحة نووية“، م�صيفاً �أنها دمرته الحقاً “بعد �أن �أدركت �أن �إ�رش�ئيل 

67
�كت�صفته“.

�لتي  �ليهودية  �الأقلية  مفرح  �لدين  ن�رش  �ل�صود�نية  و�الأوقاف  �لدينية  �ل�صوؤون  وزير  دعا  	•
68

غادرت �ل�صود�ن للعودة �إليه جمدد�ً، متعهد�ً باحلفاظ على �لتعاي�ص �لديني و�ملذهبي.

الثالثاء، 2019/9/10

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  �صيفر�ص  �أنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن  	•

يف  �نتخابه  �إعادة  حال  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مليت  �لبحر  و�صمال  �الأردن  غور  منطقة  على 

تطبيق  فيه  يكننا  و�حد  مكان  “هناك  تلفزيوين:  خطاب  يف  نتنياهو،  وقال   .2019/9/17

“�إذ�  للناخبني:  موجهة  ر�صالة  يف  م�صيفاً  مبا�رشة“،  �النتخابات  بعد  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة 

على  �إ�رش�ئيل  �صيادة  �إقر�ر  نيتي  �ليوم  �أعلن  بذلك...  للقيام  و��صحاً  تفوي�صاً  منكم  تلقيت 

غور �الأردن و�صمال �لبحر �مليت...“. و�أ�صاف قائالً: “يجب علينا �أن ن�صل �إىل حدود ثابتة 

لدولة �إ�رش�ئيل ل�صمان عدم حتول �ل�صفة �لغربية �إىل منطقة كقطاع غزة“، معتب�ً �أن �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي ملزم باأن يكون يف كل مناطق غور �الأردن. كما وعد نتنياهو باأن يقدم للكني�صت 

م�صتعمر�ت  ي�صّم  وباأن  �الأردن،  غور  منطقة  يف  م�صتعمر�ت  لن�رش  كامالً  م�رشوعاً  �ملقبل 

69
�أخرى بعد ن�رش خطة تر�مب لل�صالم.

�جلانب  مع  �ملوقعة  �التفاقات  جميع  �أن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد  	•

�الإ�رش�ئيلي  �جلانب  نفذ  �إذ�  �نتهت،  قد  تكون  �لتز�مات  من  عليها  ترتب  وما  �الإ�رش�ئيلي، 

فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على غور �الأردن و�صمال �لبحر �مليت، و�أي جزء من �الأر��صي 
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�إعالن  �إمكانية  من  ��صتية  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  وحذّر   .1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

“�إ�رش�ئيل“ �صّم مناطق من �ل�صفة، �صمن حماوالت نتنياهو لك�صب �الأ�صو�ت يف �النتخابات 
�ملقبلة. وعدّ �صائب عريقات، �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، �أن �صمّ غور �الأردن 

70
“جرية حرب، وتكري�ص لنظام �لف�صل �لعن�رشي“.

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم �إن ت�رشيحات نتنياهو ب�صّم �مل�صتعمر�ت يف  	•

�إىل  �ل�صفة وغور �الأردن لن تغري من �حلقائق �صيئاً. و�أ�صار برهوم، يف ت�رشيح �صحفي، 

“نتنياهو �صجعته �الإد�رة �الأمريكية �رشيكة �الحتالل يف عدو�نه على �صعبنا، و�لهرولة  �أن 

�لتن�صيق  يف  با�صتمر�رها  �ل�صفة  يف  �ل�صلطة  و�صلوك  �لعدو،  مع  �لتطبيع  جتاه  �الإقليمية 

�ل�صلطة  بوقف  مطالباً  �لعبثية“،  �ملفاو�صات  بخيار  و�لتم�صك  �ملقاومة،  وقمع  �الأمني، 

71
ل�صيا�صة �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، ووقف مالحقتها للمقاومة.

قال م�صوؤول يف وز�رة �خلارجية �الأمريكية �إن �الإد�رة �الأمريكية ال ترى �أّن ما �أعلنه نتنياهو  	•

حول �صمّ �الأغو�ر لل�صيادة �الإ�رش�ئيلية، يتناق�ص مع �أي ت�صوية �صيا�صية م�صتقبلية. كا�صفاً 

عن �أن نتنياهو كان �أبلغ �إد�رة تر�مب بنيته �لتعهد ب�صّم �الأغو�ر وم�صتعمر�ت بال�صفة، قبل 

72
�أن يعلن عن ذلك يف موؤمتر �صحفي.

كلمته  يقطع  وهو  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  تلفزيونية  لقطات  �أظهرت  	•

خالل مهرجان �نتخابي يف مدينة �أ�صدود، بعد �نطالق �صفار�ت �الإنذ�ر �إثر �إطالق �صو�ريخ 

73
من قطاع غزة.

�إيلي  �جلا�صو�ص  ملف  تفا�صيل  عن  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  ك�صف  عاماً،   54 منذ  �الأوىل  للمرة  	•

ونقل  ثابت،  �أمني  كامل  ��صم  �ملا�صي  �لقرن  �صتينيات  يف  �نتحل  �لذي  دم�صق،  يف  كوهني 

 .1965 �صنة  يف  �إعد�مه  ومّت  �صبط،  حتى  لـ“�إ�رش�ئيل“،  �صورية  عن  ح�صا�صة  معلومات 

و�أوردت �صحيفة يديعوت �أحرونوت تقرير�ً مقت�صباً ك�صفت فيه عن “ملف �ملحارب 88“، 

74
�مللف �ل�رشي للجا�صو�ص �إيلي كوهن.

ت�صلم �أفيف كوخايف، رئي�ص �أركان جي�ص �الحتالل، تو�صيات �للجنة �خلا�صة بفح�ص ثغر�ت  	•

�لعملية �ملعقدة للقوة �خلا�صة يف خانيون�ص خالل ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2018. وبح�صب 

ناطق با�صم �جلي�ص، فاإن �لتو�صيات �صملت �لعديد من �لعب و�لدرو�ص �مل�صتخل�صة للتعامل 

�خلا�صة  �لقوة  �أنقذ  �لذي  �جلوي  �لفريق  تكرمي  �لتو�صيات  و�صملت  مماثل.  حدث  �أي  مع 

75
و�لفريق �لطبي �لذي �صاعد يف �لعملية من خالل �إنقاذ �أحد �ل�صباط �مل�صابني يف �لعملية.
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للمرة �ملحتل  �لفل�صطيني  �لنقب  يف  �لعر�قيب  قرية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  هدمت  	•	
76

�لـ 160.

�أعلن �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل �أنه ال توجد خطوط حمر�ء مطلقاً  	•

�إير�ن  حليفته  على  حرب  �أي  �أن  من  حمذر�ً  �إ�رش�ئيلي،  �عتد�ء  �أي  �صدّ  لبنان  عن  �لدفاع  يف 

77
�صتوؤدي �إىل �إ�صعال �ملنطقة بكاملها، كما �أن من �صاأنها �أن ت�صفر عن “نهاية �إ�رش�ئيل“.

معر�ص يف  �إقامته  تنوي  �لذي  للجناح  م�صور  �رشيط  عن  “�إ�رش�ئيل“  ك�صفت  	•	
78

�إك�صبو 2020 دبي، و�لذي ُيعّد �أول جناح �إ�رش�ئيلي يف دولة عربية.

 Steven منو�صني  و�صتيفن  بومبيو  مايك  �الأمريكيني  و�خلز�نة  �خلارجية  وزير�  عقد  	•

Mnuchin، موؤمتر�ً �صحفياً، �أعلنا فيه �أن �لرئي�ص دونالد تر�مب “�أ�صدر مر�صوماً تنفيذياً 

�ملر�صوم خطوة مهمة،  �إن  200 �صخ�صية ومنظمة“. وقال بومبيو  �الإرهاب يطال  ملكافحة 

�للبناين،  �هلل  حزب  ومن  �الإير�ين،  �لثوري  و�حلر�ص  د�ع�ص،  من  �صخ�صيات  “ت�صمل 
�إفريقيا، وطالبان  د�ع�ص-غرب  �لفل�صطيني، وو�حد من  �الإ�صالمي  وحما�ص، ومن �جلهاد 

79
باك�صتان“.

االأربعاء، 2019/9/11

�الأثيوبية  �لطائفة  من  وفد�ً  �هلل،  ر�م  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ��صتقبل  	•

و�لزعيم   ،Shlomo Molla موال  �صلومو  �ل�صابق  �لكني�صت  ع�صو  برئا�صة  “�إ�رش�ئيل“،  يف 

�لروحي للطائفة �أفيو عاز�ريا Avihu Azaria. و�أكد عبا�ص �رشورة حتقيق �ل�صالم �لعادل 

�الإ�رش�ئيلي،   – �لفل�صطيني  �ل�رش�ع  الإنهاء  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  على  �لقائم  و�لد�ئم، 

وبناء م�صتقبل �أف�صل لالأجيال �ملقبلة. وتعهد عبا�ص لعائلة �الإ�رش�ئيلي �ملحتجز لدى حما�ص 

80
يف قطاع غزة، �أبر�هام منغ�صتو بالعمل من �أجل �إعادته لهم.

�لطعام،  عن  مفتوح  باإ�رش�ب  �الإ�رش�ئيلي  ريون  �صجن  يف  فل�صطينياً  �أ�صري�ً   22 �رشع  	•

من  �لت�صوي�ص  �أجهزة  الإز�لة  �تفاق  من  لل�صجن  �الإ�رش�ئيلية  �الإد�رة  تن�صل  على  �حتجاجاً 

81
�أق�صام �ملعتقل.

ن�رشت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة تقرير�ً �إح�صائياً تف�صيلياً العتد�ء�ت قو�ت  	•

�لتي  �ل�صلمية،  �حل�صار  وك�رش  �لعودة  م�صري�ت  يف  �مل�صاركني  بحقّ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

بد�أت يف 2019/3/30. وبلغ �إجمايل عدد �ل�صهد�ء 312 �صهيد�ً، منهم 61 طفالً، يف حني بلغ عدد 

82
�جلرحى 34,282.
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يف  يوجد  “�إنه  عبده:  �إ�صالم  غزة  بقطاع  و�ملحررين  �الأ�رشى  بوز�رة  �الإعالم  مدير  قال  	•

مقابر �الأرقام و�لذين يحتجز �الحتالل جثامينهم 310 �صهيد�ً منذ عام 1967، فيما يحتجز 

83
�الحتالل 52 �صهيد�ً منذ �نتفا�صة �لقد�ص 2015“.

حكمت حمكمة جنايات �لقاهرة على �ملر�صد �لعام لتنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش حممد  	•

بديع، و10 �آخرين من بينهم قياديون بارزون بالتنظيم، بال�صجن �ملوؤبد 25 عاماً، يف �لق�صية 

84
�ملعروفة �إعالمياً بـ“�لتخابر مع حما�ص“، وذلك يف �جلولة �لثانية من �ملحاكمة.

�صّم  عزمه  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �إعالن  �الأردن  رف�ص  �الأردين  �لوزر�ء  جمل�ص  �أكد  	•

�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيليّة “غري �ل�رشعيّة“ يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، وفر�ص �ل�صيادة 

85
�الإ�رش�ئيلية على منطقة غور �الأردن و�صمال �لبحر �مليت.

غور  منطقة  �صّم  حول  نتنياهو  بنيامني  ت�رشيحات  �إن  �لرو�صية  �خلارجية  وز�رة  قالت  	•

�ملنطقة  يف  �لتوتر  ت�صعيد  �صاأنها  من  باالنتخابات،  فوزه  حال  �مليت  �لبحر  و�صمال  �الأردن 

وتقوي�ص �آمال �ل�صالم. وذكرت �لوز�رة، �أن ت�رشيحات نتنياهو لفتت �نتباه مو�صكو، و�أنها 

86
�أثارت رّد فعل �صلبي حاد يف �لعامل �لعربي.

حذّر �الحتاد �الأوروبي، من �أن تعهّد بنيامني نتنياهو، ب�صم غور �الأردن يف �ل�صفة �لغربية  	•
87

�ملحتلة �إذ� فاز يف �نتخابات �الأ�صبوع �ملقبل، يقّو�ص فر�ص �ل�صالم يف �ملنطقة.

اخلمي�س، 2019/9/12

�مل�صلح،  �لكفاح  مقدمتها  ويف  كافة  باأ�صكالها  باملقاومة  مت�صكها  على  حما�ص  حركة  �أكدت  	•

مطالبة �ل�صلطة يف �ل�صفة بالكف عن مطاردة �ملجاهدين و�عتقالهم و�صحب �صالحهم. وقالت 

�نتكا�صة �صيا�صية  �إن �التفاق كان  �أو�صلو،  �تفاق  حما�ص، يف بيان �صحفي يف ذكرى توقيع 

�لتي  �ملقرتحة  �الإقليمية  �حللول  وكل  �لقرن“  لـ“�صفقة  رف�صها  �حلركة  وجددت  وكارثة. 

منها.  �النتقا�ص  �أو  عليها  و�اللتفاف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لوطنية  �حلقوق  لت�صفية  ترمي 

وطالبت حما�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية باإلغاء �تفاق �أو�صلو و�لتحلل من كل �لتز�ماته، و�إنهاء 

�إياها لوقف �لتن�صيق �الأمني �مل�صني مع �لعدو،  �النق�صام، وحتقيق �لوحدة �لوطنية، د�عيًة 

88
و�إنهاء �لعمل باأي �تفاقيات معه، و�رشورة �إلغاء �تفاق باري�ص �القت�صادي.

�صدّد �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين على �أهمية تكاتف �جلهود �لدولية �إز�ء رف�ص كل �الإجر�ء�ت  	•

�الأحادية �جلانب �لتي من �صاأنها تقوي�ص حّل �لدولتني يف �لق�صية �لفل�صطينية. وقال �مللك، 
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�صينكر  ديفيد  �الأدنى  �ل�رشق  ل�صوؤون  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  م�صاعد  مع  لقائه  خالل 

David Schenker يف �الأردن، �إن حّل �لدولتني هو �حلّل �لوحيد �لذي تقوم مبقت�صاه �لدولة 

باأمن  وتعي�ص  �ل�رشقية“،  “�لقد�ص  وعا�صمتها   1967 خطوط  على  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية 

89
و�صالم �إىل جانب “�إ�رش�ئيل“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف حديث مع �الإذ�عة �لعامة �الإ�رش�ئيلية، �إن  	•

“حرباً خطرية الجتياح غزة �صتكون �خلطوة �الأخرية“. و�أ�صاف: “لقد قمنا بثالث حروب 
وقف  �أجل  من  معركة  ن�صن  لن  �لقادمة  �ملرة  يف  ولكننا  غزة،  على  �صابقي  وعهد  عهدي  يف 

�لقطاع، بل لو�صع حّد نهائي لل�صو�ريخ، وكما يبدو فال  �لقذ�ئف �ل�صاروخية من  �إطالق 

مفر �صوى �صّن معركة و��صعة يف غزة. على ما يبدو �أنه ال مفر �صوى �إ�صقاط حكم حما�ص“. 

ويف �صياق �آخر، �دعى نتنياهو �أن �رتفاع وترية �لهجمات �لعدو�نية �الإ�رش�ئيلية يف �صورية، 

تاأتي يف ظّل تعزيز �جلهود �الإير�نية للتمو�صع ع�صكرياً يف �صورية، وزيادة �حلر�ص �لثوري 

90
�الإير�ين، من حماوالته ملهاجمة “�إ�رش�ئيل“ من �صورية.

نددت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني باقتحام قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ملقر�تها  	•

يف ر�م �هلل. و�أ�صارت �جلبهة، يف بيان لها، �أن قو�ت �الحتالل عاثت مبمتلكات مكاتبها ف�صاد�ً 

وحطمت  �الإلكرتونية،  و�الأجهزة  من �حلو��صيب  عدد  على  �صطت  كما  وحتطيماً،  وتخريباً 

91
�الأثاث، وفجرت �لبو�بة، قبل �ن�صحابها من �ملكان.

يف �أعقاب ن�رش موقع بوليتيكو Politico  �الإلكرتوين خب�ً حول قيام “�إ�رش�ئيل“ بالتج�ص�ص  	•

على �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب و�لبيت �الأبي�ص ومو�قع ح�صا�صة �أخرى يف و��صنطن، 

�أ�صدر رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو بياناً غا�صباً مفند�ً ما جاء يف �لتقرير، وو�صفه باأنه 

“كذب مطلق“، مو�صحاً �أن “هناك تعهّد�ً منذ �صنو�ت طويلة، وتوجيهات مكثفة من �حلكومة 
بعدم �لقيام باأن�صطة ��صتخبار�تية يف �لواليات �ملتحدة. وهذه �لتعليمات مطبقة ب�صكل كامل 

92
من دون �أي ��صتثناء�ت“.

“توربيدو  ��صم  عليه  �أطلق  �رشي  ملف  عن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت  	•

�لعربية، للعمل ل�صالح وحدة  �لدول  �إحدى  “، يخ�ص جتنيد �صخ�صية كبرية يف   Torpedo

�ل�صخ�ص  فاإن  لل�صحيفة،  ووفقاً   .504 با�صم  �ملعروفة  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  يف  �لتج�ص�ص 

�ملُجنّد عمل جا�صو�صاً دون علمه. و�أو�صحت �أن هذه �ل�صخ�صية تقّدم معلومات �رشية ذ�ت 

قيمة هائلة وح�صا�صة جد�ً لـ“�إ�رش�ئيل“ منذ 5 �أعو�م، م�صريًة �أنه ما يز�ل مهماً ويقّدم �لكثري 

93
من �ملعلومات.
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�أعلنت �ل�صلطات �للبنانية توقيف عامر �لفاخوري، �لقائد �لع�صكري �ل�صابق يف ما كان يعرف  	•

بـ“جي�ص لبنان �جلنوبي“، وهو ملي�صيا م�صلحة كانت تتعامل مع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي خالل 

كان  و�لذي  للفاخوري،  �ل�صامتة  �لعودة  و�أحدثت  �ملا�صي.  �لقرن  وت�صعينيات  ثمانينيات 

م�صوؤوالً عن معتقل �خليام، �إىل لبنان عب مطار رفيق �حلريري �لدويل، �صّجة يف �الأو�صاط 

94
�ل�صيا�صية و�لق�صائية و�ل�صعبية.

اجلمعة، 2019/9/13

�ل�صيادة  فر�ص  نحو  يتّجه  �إنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  قال  	•

فقط.  �الأردن  غور  يف  ولي�ص  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  يف  كافة  �مل�صتعمر�ت  على  �الإ�رش�ئيلية 

“متاجرة  لي�صت  ت�رشيحاته  �إّن  ري�صون،  ماكور  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  نتنياهو،  وقال 

بهذ�  حكومي  قر�ر  �تخاذ  �أعتزم  كنت  فقد  �نتخابي،  �صعار  جمرد  هي  وال  باالأيديولوجية، 

�أن  �أفيحاي مندلبليت، عار�ص ذلك بحجة  �لق�صائي للحكومة،  �مل�صت�صار  �خل�صو�ص، لكن 

�ملو�صوع جوهري، وهو بحاجة لتفوي�ص من �ل�صعب وال يكن تنفيذه يف حكومة �نتقالية“. 

و�أقرّ نتنياهو باأنه �أبلغ �لبيت �الأبي�ص م�صبقاً بنيته �صمّ غور �الأردن �إىل �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية، 

95
و��صفاً �أن ما يحدث يف هذ� �ل�صياق بـ“�ملذهل“.

قال مقرر �الأمم �ملتحدة �خلا�ص، �ملعني بحالة حقوق �الإن�صان يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة  	•

�صنة 1967 مايكل لينك، �إن نية “�إ�رش�ئيل“ �صمّ و�دي �الأردن �أمر غري �رشعي ويهدد فر�ص 

�الأوروبي، يف ت�رشيح �صدر عن  �إىل حلّ قائم على وجود دولتني. وقال �الحتاد  �لتو�صل 

ذلك  يف  مبا   1967 عام  قبل  ما  حدود  على  تغيري�ت  باأي  يعرتف  “لن  �إنه  �لقد�ص،  يف  مكتبه 

وفرن�صا  و�أملانيا  بريطانيا  دول  و�أعربت  �لطرفان“.  عليها  يتفق  �لتي  تلك  بخالف  �لقد�ص، 

يف  مناطق  �صّم  عزمه  نتنياهو  الإعالن  رف�صها  عن  م�صرتك،  بيان  يف  و�إ�صبانيا،  و�إيطاليا 

96
�ل�صفة لل�صيادة �الإ�رش�ئيلية.

�إمكانية   حول  نتنياهو  �أقو�ل  ليبمان  �أفيجدور  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  دح�ص  	•

�إعالن حرب على قطاع غزة، وعّدها جزء�ً من م�صل�صل �أكاذيب، ووعود�ً �نتخابية بال ر�صيد. 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  الغتيال  خطته  تنفيذ  من  ومنعه  خدعه  نتنياهو  �إن  ليبمان  وقال 

حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية. و�أ�صاف ليبمان، يف مقابلة �أجرتها معه �لقناة 12 للتلفزيون 

�الإ�رش�ئيلي، �إن نتنياهو وحزب �لليكود وّقعا �تفاقاً معه كان �أحد بنوده �إ�صقاط حكم حما�ص 

97
يف غزة، و“لكن نتنياهو فعل كل �صيء من �أجل جتنب هذه �لعملية“.
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رحّب �صفري فل�صطني لدى �ململكة �ملتحدة ح�صام زملط، بالر�صالة �لتي وجهها 108 �أع�صاء  	•

 ،Boris Johnson جون�صون  بوري�ص  �لبيطاين  �لوزر�ء  رئي�ص  �إىل  �لبيطاين  �لبملان  يف 

ودعو� فيها �حلكومة �إىل �العرت�ف بدولة فل�صطني كرد “قوي“ على �إعالن نتنياهو نيته �صّم 

98
غور �الأردن يف حال فوزه يف �النتخابات �الإ�رش�ئيلية.

�إىل  ر�صالة  �خل�رشي،  �صالح  حممد  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  �بنة  �خل�رشي،  مي  وجهت  	•

يف  �ملعتقلني  هاين،  و�صقيقها  و�لدها  عن  لالإفر�ج  بالتدخل  فيها  طالبته  �ل�صعودي  �لعاهل 

99
�ل�صجون �ل�صعودية منذ 5 �أ�صهر.

قال مدير موقع فل�صطني خلف �لق�صبان �ملخت�ص ب�صوؤون �الأ�رشى، عبد �لنا�رش فرو�نة،  	•

�إذ  �أو�صلو،  �تفاق  من  بالرغم  يوماً،  تتوقف  مل  للفل�صطينيني  �الإ�رش�ئيلية  �العتقاالت  �إن 

نحو  �ملعتقلني،  بني  من  �أن  و�و�صح  �عتقال.  حالة  �ألف   120 من  �أكرث  توقيعه،  منذ  �ُصجل 

�صهد�ء،  �رتقو�  �أ�رشى   107 �أن  فرو�نة  وك�صف  طفل.   17,500 ونحو  و�مر�أة،  فتاة   2,000

�ملتعمد و�لقتل  �لتعذيب  نتيجة  �أو�صلو،  منذ  وجيزة،  مبدة  بعده  �أو  �العتقال  �أثناء   يف 

100
و�الإهمال �لطبي.

قال �ملطر�ن عطا �هلل حنا �أن �لعقار�ت �الأرثوذك�صية �لعريقة يف منطقة باب �خلليل يف �لبلدة  	•

�لقدية من �رشقي �لقد�ص تتعر�ص لتهديد�ت جدية، وقد ي�صتويل �مل�صتوطنون �ملتطرفون 

حدث  �لذي  نف�صه  �ل�صيناريو  �خلليل  باب  يف  �أمامنا  نرى  “قد  م�صيفاً:  وقت،  �أي  يف  عليها 

من  متهماً  �صنو�ت“.  قبل  للم�صتوطنني  �رُشب  �لذي  �لقدية  �لقد�ص  يف  يوحنا  مار  مبنى  يف 

101
يقومون بهذه �لت�رشيبات بارتكاب خيانة عظمى بحّق �لكني�صة وبحّق �لقد�ص.

ال�صبت، 2019/9/14

بنيامني  مع  حتدث  �أنه  تويرت،  على  له  تغريدة  يف  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أعلن  	•

�ملتحدة  �لواليات  �مل�صرتك بني  للدفاع  �تفاقية  �مل�صي قدماً يف  �إمكانية  نتنياهو وناق�ص معه 

102
و“�إ�رش�ئيل“، �لتي من �صاأنها �أن تر�ّصخ “�لتحالف �لعظيم بني �لبلدين“.

�أعلنت كتائب �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى بقطاع غزة، يف بيان ن�رشته عب موقعها �الإلكرتوين،  	•

�جلي�ص  نفى  جهته،  ومن  �إ�صقاطها.  بعد  �إ�رش�ئيلية  جت�ص�ص  طائرة  على  �صيطرت  �أنها 

103
�الإ�رش�ئيلي �صيطرة �جلبهة �ل�صعبية على طائرة �لتج�ص�ص.
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االأحد، 2019/9/15

�التفاقيات  كل  �صتعتب  “�لقيادة  باأن  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �أكدت  	•

نبقى  ولن  �نتهت،  قد  �لتز�مات  من  عليها  ترتب  وما  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  مع  �ملوقعة 

�جتماع  عقب  لها،  بيان  يف  �للجنة،  وقالت  �التفاقيات“.  بهذه  �مللتزم  �لوحيد  �لطرف 

من  مناطق  �صّم  حول  نتنياهو،  بنيامني  �الحتالل  وزر�ء  رئي�ص  ت�رشيحات  “�إن  لها: 

�حلكومة ��صرت�تيجية  عن  تعّب  �مليت،  �لبحر  و�صمال  �ملحتلة  �لفل�صطينية   �الأغو�ر 

104
�الإ�رش�ئيلية“.

حمّلت منظمة �لتعاون �الإ�صالمي �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تبعات �إعالن رئي�ص وزر�ئها بنيامني  	•

يف  �ملقامة  و�مل�صتعمر�ت  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأغو�ر  منطقة  على  �ل�صيادة  فر�ص  نتنياهو، 

�ل�صفة �لغربية، حال فوزه يف �النتخابات. وقالت يف بيان بعد �جتماع طارئ على م�صتوى 

�لعدو�ين  �الإعالن  لهذ�  بقوة  �لت�صدي  قررت  “�إنها  جدة،  مدينة  يف  �ملنظمة  خارجية  وزر�ء 

105
�خلطري“.

�عرتف رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، بنيامني نتنياهو، خالل �جلل�صة �لعادية حلكومته �لتي  	•

�مل�صتعمر�ت  ب�صّم  ��صتعجاله  باأن  �الأردن،  غور  يف  �ليهودية  �مل�صتعمر�ت  �إحدى  يف  �أقامها 

بهذ�  جاءت  �مليت،  �لبحر  و�صمال  �الأردن  غور  منها  �لغربية،  �ل�صفة  يف  و��صعة  ومناطق 

�الإحلاح يف �صبيل فر�ص �أمر و�قع، ع�صية طرح “�صفقة �لقرن“ �الأمريكية للت�صوية يف �ل�رشق 

106
�الأو�صط.

“حتويل  على  و�فقت  �حلكومة  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  قال  	•
107

�مل�صتوطنة �لع�صو�ئية ميفوت يريحو يف غور �الأردن �إىل م�صتوطنة ر�صمية“.

�أعدَّ �مل�صت�صار �لقانوين يف وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية وجهة نظر قانونية ت�صمح، والأول مرة،  	•

لليهود ب�رش�ء �الأر��صي يف �ل�صفة �لغربية كاأفر�د م�صتقلني. ونقلت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية 

عن م�صدر مطلع على �ملعامالت �لعقارية يف �ل�صفة قوله، �إنَّ هذ� �لقانون )حال مّت �إقر�ره( 

108
يعد تطور�ً مهماً كان �مل�صتوطنون ينتظرونه منذ �صنو�ت.

�رشّح وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز باأن منطقتي �لباقورة و�لغمر، �للتني تدير  	•

نهاية  يف  �ل�صمان،  �تفاقية  موعد  �نتهاء  مع  �الأردن،  �إىل  �صتعاد�ن  “�إ�رش�ئيل“  �صوؤونهما 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019، م�صدد�ً، خالل حديث مع �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، على �أن 

109
هذه �الأر��صي ُتعّد �أردنية.
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�لتقاعد  �إىل  �لق�صاة  باإحالة عدد من  �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً  �ل�صلطة  �أ�صدر رئي�ص  	•
110

�ملبكر، بناء على تن�صيب جمل�ص �لق�صاء �النتقايل.

االإثنني، 2019/9/16

�خلليل  يف  �ليهودية  �لتجمعات  ب�صمّ  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  تعهد  	•

وم�صتعمرة كريات �أربع، �إذ� ما فاز باالنتخابات �لت�رشيعية. ولكن نتنياهو �صدد، يف مقابلة 

مع �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، على �أنه يحتاج “تفوي�صاً لتنفيذ �خلطة“. وقال نتنياهو �إنه �أبلغ 

�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب بـ“�أنه لن يتم �قتالع �أحد، ولن �أعرتف بحّق �لفل�صطينيني يف 

111
�لعودة، وباأنه يتعني �أن تظّل �لقد�ص موحدة. �أبلغته بكل هذه �الأمور“.

بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  عن  هاآرت�ص  ل�صحيفة  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت  	•

نتنياهو، �أر�د �النتقام من �لق�صف على �أ�صدود خالل خطابه �النتخابي يف �الأ�صبوع �ملا�صي، 

لكنه تر�جع يف �للحظة �الأخرية، و�أنه �أر�د �لقيام بعملية ع�صكرية ذ�ت طابع ��صتثنائي، من 

يف  الإيقافها  نتنياهو  ��صطر  وقد  �ملدى.  بعيدة  تد�عيات  له  تكون  �أن  يكن  كان  �لذي  �لنوع 

�أعقاب ر�أي �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �أفيحاي مندلبليت، �لذي يعتقد �أن �لقر�ر يجب �أن 

112
يتخذ مب�صادقة �لكابينت.

�أكد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، يف م�صتهل �الجتماع �الأ�صبوعي ملجل�ص �لوزر�ء،  	•

�لفل�صطينية  �جلغر�فيا  من  يتجز�أ  ال  جزء  �الأغو�ر  �أن  باالأغو�ر،  ف�صايل  قرية  يف  عقد  �لذي 

113
و�حلديث عن �صمها باطل، و�مل�صتوطنون غري �رشعيني.

للو�ء  قائد�ً   Barak Hiram حري�م  بار�ك  �لعقيد  تعيني  متّ  �أنه  �لعبي   0404 موقع  ذكر  	•

جوالين. وذكر �ملوقع �لعبي، �أن حري�م قد �صارك يف حرب لبنان �لثانية وفقد عينه هناك، 

114
�إ�صافة مل�صاركته يف �حلروب على قطاع غزة.

 Universal Postal ن�رش نا�صطون على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي �أن �حتاد �لبيد �لعاملي 	•

�إن �إذ  كافية،  �أ�صو�ت  تاأمني  لعدم  �الحتاد،  يف  ع�صو�ً  فل�صطني  دولة  قبول  رف�ص   Union 

و�متنعت دول،   7 و�عرت�صت  ع�صو�ً،  دولة   192 �أ�صل  من  فل�صطني  طلب  �أيدت  دولة   56 
115

23 دولة عن �لت�صويت، فيما �لـ 106 دول �لباقية �عتُبت ممتنعة.
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الثالثاء، 2019/9/17

و�أ�صار  ميتاً.  ولد  �أو�صلو  �تفاق  �أن  �لنخالة  زياد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  �أكد  	•

�لنخالة، خالل كلمته يف “�للقاء �لوطني للخروج من �تفاق �أو�صلو“ يف �لذكرى �لـ 26 لالتفاق، 

�إىل �أن “�جلميع مُو�فق على خمُرجاتِ �صفقة �لقرن، حتى لو رف�صوها خطابياً، الأنَّ �صلوَكهم 

�مل�رشوع  مو�جهة  يف  �أولوّية  �ملقاومة  قوى  َوحدَة  �أنَّ  �لنخالة  و�أكد  ذلك“.  يقول  �لعمليَّ 

�ل�صهيوين و�أنها تقُف على مد�ر �لوقت جاهزة للتّ�صدِّي الأيِّ عدو�ن حمتَمل. و�أكد �لنخالة 

�أن �لعالقة مع حركة حما�ص عالقة ��صرت�تيجية، ال ُيِكُن �أْن نفرط بها، باأي حاٍل مَن �الأحو�ل 

116
على �لرغم من كل �ملحاوالت �ملعادية �لتي تعمل �صد هذ� �لتحالف.

حممد  �ل�صيخ  �الأق�صى،  �مل�صجد  خطيب  �لفل�صطينية،  و�لديار  للقد�ص  �لعام  �ملفتي  حذّر  	•

للم�صتوطنني  ي�صمح  قانون  �صّن  �إ�رش�ئيليني  قانونيني  م�صت�صارين  حماوالت  من  ح�صني، 

ب�رش�ء �أر��ص يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. و�أكد ح�صني، يف بيان �صحفي، على �لفتوى �ل�صادرة 

بخ�صو�ص بيع �الأر��صي لـ“�الأعد�ء“، �لتي تن�ص على �أن “فل�صطني �أر�ص خر�جية وقفية، 

�ملنافع  من  �ل�رشعية  �لناحية  من  تعد  فهي  لالأعد�ء،  ومتليكها  �أر��صيها  بيع  �رشعاً  يحرم 

�الإ�صالمية �لعامة، ال من �الأمالك �ل�صخ�صية �خلا�صة، ومتليك �الأعد�ء لد�ر �الإ�صالم باطل، 

117
ويعد خيانة هلل تعاىل، ولر�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم، والأمانة �الإ�صالم“.

حذّر �لعاهل �الأردين عبد �هلل �لثاين من تبعات و�آثار �لت�رشيحات �لتي �أطلقها رئي�ص �لوزر�ء  	•

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �صمن حملته �النتخابية، حول �صّم �أر��ٍص يف �ل�صفة �لغربية، 

م�صري�ً، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع �مل�صت�صارة �الأملانية �أجنيال مريكل يف �أملانيا، �إىل �أن 

هذ� �صيوؤثر مبا�رشة على �لعالقات بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل“. ومن جهتها �أعربت مريكل عن 

رف�ص �أملانيا �إعالن نتنياهو، م�صرية �إىل �أن �أملانيا ملتزمة بحّل �لدولتني ب�صكل �صلمي بالرغم 

118
من �صعوبة �الأو�صاع.

عن  �رش�ر  �أبو  عي�صى  �لفل�صطيني،  �النتقايل  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  رئي�ص  ك�صف  �أن  بعد  	•

يف  ق�صاة  من  �تهامات  ظهرت  �ملبكر،  �لتقاعد  �إىل  �لعليا  �ملحكمة  من  قا�صياً   19 �إحالة  قر�ر 

�ملجل�ص ممن �صملهم �لقر�ر، تعتب �أن ما جرى �صكل من �أ�صكال �لتحايل على قر�ر �ملحكمة 

�لد�صتورية �الأخري، و“تعطيل للحكم �لق�صائي“، وباأن �لقر�ر �لرئا�صي بخف�ص �صّن تقاعد 

119
�لق�صاة غري د�صتوري.

�لبوؤر  وتفكيك  �ال�صتيطاين  �لن�صاط  كل  �إنهاء  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  �الوروبي  �الحتاد  دعا  	•

و�أكدت  �ل�صابقة.  �اللتز�مات  مع  متا�صياً   ،2001 مار�ص  �آذ�ر/  منذ  �أقيمت  �لتي   �ال�صتيطانية 
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لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  با�صم  �ملتحدثة   ،Maya Kosyanchich كو�صيان�صيت�ص  مايا 

�خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني، يف بيان لها، موقف �الحتاد �الأوروبي 

باأن جميع �مل�صتعمر�ت يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة مبا فيها �رشقي �لقد�ص غري قانونية 

120
مبوجب �لقانون �لدويل.

�أعلن وزير �خلارجية �الأمريكية �ل�صابق ريك�ص تيلر�صون Rex Tillerson �أن رئي�ص �لوزر�ء  	•

“خد�ع“ �لرئي�ص دونالد تر�مب، عب تزويده  �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو متكّن مر�ر�ً من 

هارفرد،  جامعة  طالب  مع  �أجر�ه  نقا�ص  خالل  تيلر�صون،  وقال  مغلوطة“.  بـ“معلومات 

عدة  مّر�ت  �لرئي�ص  مع  بذلك  �الإ�رش�ئيليون  قام  “لقد  تفا�صيله:  �جلامعة  �صحيفة  ونقلت 

الإقناعه مبقولة “نحن �للطفاء وهم �الأ�رش�ر“. ويف كل مرة كنا نقول للرئي�ص “لقد خدعوك“. 

وتابع قائالً: “يزعجني �أن يقوم حليف قريب منّا �إىل هذ� �حلّد، ومهّم بالن�صبة �إلينا بالت�رّشف 

121
بهذه �لطريقة“.

االأربعاء، 2019/9/18

جنود  �أطلق  بعدما  فل�صطينية،  مو�طنة  ��صت�صهاد  عن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت  	•

�الحتالل �لنار عليها، بزعم �إ�صهارها �صكيناً وحماولتها تنفيذ عملية طعن عند حاجز قلنديا 

�صمال �لقد�ص �ملحتلة، ما �أدى �إىل �إ�صابتها بجروح. و�أظهر فيديو �نت�رش على مو�قع �لتو��صل 

�الجتماعي، قيام عنا�رش من �رشطة �الحتالل باإطالق �لنار من م�صافة قريبة على �ملو�طنة 

�أن قو�ت �الحتالل تركتها تنزف  �إىل  و�أ�صار �صهود عيان،  �أي خطر عليهم.  �لتي مل ت�صكل 

لوقت طويل، قبل �أن يتم �عتقالها، مو�صحني �أنه مّت �إطالق �لنار عليها بعد �أن �صلّت �مل�صلك 

122
�ملخ�ص�ص للم�صاة على �حلاجز.

�ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة  يف  �لعي�صوية  بلدة  يف  هدم  �إخطار�ت  �الحتالل  بلدية  طو�قم  وزّعت  	•

بحجة �لبناء دون ترخي�ص. وقالت م�صادر حملية �إن طو�قم بلدية �الحتالل قامت بت�صوير 

123
�ملن�صاآت �ل�صكنية و�أخذ �لقيا�صات كاملة، مو�صحة �أن �ملن�صاآت معظمها ماأهولة بال�صكان.

دعا رئي�ص حتالف كاحول الفان بني جانت�ص �إىل ت�صكيل حكومة وحدة مو�صعة بعد ظهور  	•

�لنتائج �لر�صمية غري �لنهائية النتخابات �لكني�صت �لـ 22. ودعا جانت�ص، يف كلمة توجه بها 

جلميع  �صالح  جمتمع  �أجل  من  معاً  و“لنعمل  حّد“  “و�صع  �إىل  حملته،  مقر  يف  �أن�صاره  �إىل 

�الإ�رش�ئيليني“. ومن جهته، قال نتنياهو �إن هناك خيار�ن �أمام ت�صكيل �حلكومة �جلديدة، �إما 

�أن تكون بقيادته، �أو �أن تكون هناك حكومة “خطرية“ تعتمد على �الأحز�ب �لعربية، متهماً 
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�الأحز�ب �لعربية باأنها معادية لهذه �ل�صيا�صة. و�ألغى نتنياهو خطاباً كان �صيلقيه �الأ�صبوع 

“�إ�رش�ئيل“ بعد  �ل�صيا�صي د�خل  �لو�صع  �لعامة لالأمم �ملتحدة، ب�صبب  �أمام �جلمعية  �ملقبل 

�النتخابات ونتائجها. وباملقابل، �أكد رئي�ص “�إ�رش�ئيل بيتنا“ �أفيجدور ليبمان �أن حزبه لن 

�أي �إمكانيات �أخرى  يدخل �إال يف حكومة وحدة جتمعه مع �لليكود وكاحول الفان، ر�ف�صاً 

لت�صكيل حكومة. وقال �أحمد �لطيبي �لرجل �لثاين يف �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة �إن �لقائمة لن 

ت�رشيحات  يف  �لنظر،  �لطيبي  ولفت  “�إ�رش�ئيل“.  يف  ت�صكيلها  �صيتم  حكومة  �أي  يف  ت�صارك 

�أوردتها �صحيفة هاآرت�ص، �إىل �أنهم ال ي�صتبعدون �جللو�ص مع بني جانت�ص لال�صتماع �إليه، 

م�صري�ً �إىل �أن بع�ص �الت�صاالت �لتي جرت مع مقربني من جانت�ص مل تطرح ق�صية �لتو�صية 

به كرئي�ص للحكومة. و�أ�صار �إىل �أنه �صيتم �لت�صاور ب�صاأن ق�صية �لتو�صية لرئا�صة �حلكومة، 

124
و�أنه قد ال يتم �لتو�صية باأي طرف.

قال �لبنك �لدويل �إن �ل�صلطة �لفل�صطينية تو�جه فجوة متويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دوالر  	•

خالل �صنة 2019، ب�صبب �نخفا�ص تدفقات �ملعونة وعدم �لتو�صل �إىل �تفاق ب�صاأن حتويل 

عائد�تها من �ل�رش�ئب ور�صوم �ال�صتري�د )�أمو�ل �ملقا�صة( �لتي جتمعها “�إ�رش�ئيل“ نيابة 

�خلا�صة  �الرتباط  جلنة  �إىل  يقدمه  �أن  �ملقرر  من  �لذي  �لدويل،  �لبنك  تقرير  وي�صلط  عنها. 

على   2019/9/26 يف  �ملقرر  �جتماعها  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لدولية  �مل�صاعد�ت  بتن�صيق 

�لفجوة  هذه  على  �ل�صوء  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  للجمعية  �ل�صنوية  �الجتماعات  هام�ص 

�لتمويلية �لتي �أجبت �ل�صلطة على مر�كمة �لديون من �مل�صارف �ملحلية، وزيادة متاأخر�ت 

ب�صاأن  لالقت�صاد  �صخمة  حتديات  �أوجد  ما  �لعام،  �لتقاعد  و�صندوق  و�ملوردين  �ملوظفني 

125
�ل�صيولة.

نحو  تعّر�ص  عن  �لنقاب  فل�صطني،  فرع   - �الأطفال  عن  للدفاع  �لعاملية  �حلركة  ك�صفت  	•

�الحتالل  �صلطات  قبل  من  و�لنف�صي  �جل�صدي  و�لتعذيب  لالعتقال  فل�صطيني  طفل   900

�الإ�رش�ئيلي، وتتم حماكمتهم �أمام حماكم ع�صكرية �صنوياً. وقال مدير برنامج �مل�صاءلة يف 

�حلركة عايد �أبو قطي�ص �إن حاالت �عتقال �الأطفال ترتكز يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة وحمافظات 

126
�ل�صفة �لغربية.

اخلمي�س، 2019/9/19

مل�صار  �حلياة  �إعادة  �صاأنها  من  جديدة  مبادرة  طرح  عن  فل�صطينية  ف�صائل  ثمانية  �أعلنت  	•

�مل�صاحلة بهدف حتقيقها و�إنهاء �النق�صام. وقالت تلك �لف�صائل، وهي: �جلهاد �الإ�صالمي، 

�لوطنية،  �ملبادرة  وحركة  �ل�صعب،  وحزب  �لديوقر�طية،  و�جلبهة  �ل�صعبية،  و�جلبهة 
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�لتحرير  حزب  وطالئع  �لعامة،  �لقيادة   - �ل�صعبية  و�جلبهة  )فد�(،  �لديقر�طي  و�الحتاد 

�لوحدة  لتحقيق  وطنية  بـ“روؤية  تقدمت  �إنها  �صحفي،  بيان  يف  �ل�صاعقة(،  )قو�ت  �ل�صعبية 

وبريوت“.  �لقاهرة  يف  �ل�صابقة  �لوطنية  �مل�صاحلة  التفاقيات  ��صتناد�ً  �النق�صام،  و�إنهاء 

و�أ�صارت �إىل �أن “�لروؤية �جلديدة ت�صمن جدوالً زمنياً للبدء يف �إجناز �التفاق، وذلك تقاطعاً 

من  ن�صخاً  وّجهت  باأنها  �لف�صائل  و�أكدت  م�رش“.  يف  �الأ�صقاء  من  �مل�صكورة  �جلهود  مع 

عبا�ص،  حممود  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ورئي�ص  وم�رش،  �لعربية،  �جلامعة  �إىل  �لروؤية 

ورئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية. وتن�ص �ملبادرة يف �لبند �الأول على 

�عتبار كّل �التفاقات �ملوقعة منذ �صنة 2005 حتى �ليوم مرجعية لتنفيذ �مل�صاحلة، ويف �لبند 

�لثاين على عقد �جتماع لـ“جلنة تفعيل وتطوير منظمة �لتحرير“ �مل�صّماة “�الأمناء �لعامون“ 

خالل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر يف �لقاهرة، بح�صور عبا�ص، على �أن ت�رشف على تطبيق معظم 

�إجر�ء�ت �مل�صاحلة. �أما �لبند �لثالث، فين�ص على �عتبار �ملدة من ت�رشين �الأول/ �أكتوبر حتى 

يتخلّلها  �النق�صام“،  و�إنهاء  �لوطنية  �لوحدة  لتحقيق  �نتقالية  “مرحلة   2020 يوليو  متوز/ 

وقف �لت�رشيحات �الإعالمية �لت�صعيدية، و�لرت�جع عن �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �حلكومة 

�لفل�صطينية وم�ّصت حياة �ملو�طنني يف غزة“. ويتعلق �لبند �لر�بع و�الأخري باجلدول �لزمني 

قبيل  �نتقالية  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  على  �التفاق  ي�صمل  مبا  �النتقالية،  للمرحلة 

�إجر�ء �النتخابات �ل�صاملة )�لت�رشيعية و�لرئا�صية و�ملجل�ص  �إىل  2019، و�صوالً  نهاية �صنة 

127
�لوطني( يف منت�صف 2020.

�أعلنت حركة حما�ص �أن يحيى �ل�صنو�ر، رئي�ص �حلركة يف قطاع غزة، قد ت�صلّم من وفد ي�صّم  	•

عدد�ً من قادة �لف�صائل �لوطنية و�الإ�صالمية �لفل�صطينية روؤية وطنية لتحقيق �لوحدة و�إنهاء 

�النق�صام. و�أ�صارت �حلركة، يف بيان لها، �إىل �أن �ل�صنو�ر �أكد �أن �حلركة تدعم كل جهد ُيبذل 

�لفل�صطيني وق�صيته، حيث  �ل�صعب  فيها من م�صلحة  ملا  �لوطنية  �لوحدة  �أجل حتقيق  من 

�الأيام  خالل  �ملقدمة  �لروؤية  من  موقفها  وُتعلن  �لرد  �صت�صلمهم  حركته  باأن  �لف�صائل  �أبلغ 

128
�لقليلة �لقادمة.

جديدة  �إ�رش�ئيلية  حكومة  ت�صكيل  �صّد  �إنه  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال  	•

�ل�صلطة  �إّن  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطينية  �خلارجية  وزير  وقال  نتنياهو.  بنيامني  ير�أ�صها 

129
�لفل�صطينية م�صتعّدة للتفاو�ص مع �أي رئي�ص حكومة �إ�رش�ئيلية جديدة.

�ملفاو�صات  �إىل  للعودة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صتعد�د  عن  �الإعالن  �إن  حما�ص  حركة  قالت  	•
130

��صتخفاف باملوقف �لوطني و�ل�صعبي �لر�ف�ص لذلك.
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�أعلنت  �لتي  �لفل�صطينية،  �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني وز�رة �خلارجية  هاجمت �جلبهة  	•

�مل�صللة  �الإعالمية  هلو�صاتها  “وقف  �إىل  ودعتها  �ملفاو�صات،  �إىل  للعودة  �ل�صلطة  ��صتعد�د 

للر�أي �لعام“، و�لتي ترّوج لال�صتعد�د ال�صتئناف �ملفاو�صات مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي دون 

131
�رشوط م�صبقة.

رو�تب  �هلل  بر�م  �ل�صلطة  قطع  �لقادر،  عبد  حامت  فتح،  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  عدَّ  	•

�ل�صهد�ء و�الأ�رشى و�جلرحى، م�ّصاً بالن�صال �لفل�صطيني، وباأحد �حلقوق �ملقد�صة �لتي ال 

يجوز �القرت�ب �أو �لعبث بها باأي �صكل من �الأ�صكال. وقال عبد �لقادر ل�صحيفة فل�صطني: 

�إن �ل�صلطة وعب خمتلف قياد�تها �لتزمت فقط بالبيانات �ل�صحفية و�ل�صعار�ت حول �إلغاء 

�التفاقيات �ملوقعة مع �الحتالل، ولكن على �الأر�ص ال يوجد �أي حترك يظهر �صدق ما مت 

�حلديث فيه. وبنّي �أن �للقاء�ت �لتي جتمع �مل�صوؤولني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني م�صتمرة 

132
ومل تتوقف، كذلك �لتن�صيق �الأمني بقي بني �الأجهزة �الأمنية �ملعنية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، �إن بالده تقدمت بطلب ر�صمي لـ“�إ�رش�ئيل“،  	•

��صتية:  وقال  حملياً.  �ملباعة  �لوقود  م�صادر  تنويع  بهدف  �لعر�ق،  من  �لنفط  ال�صتري�د 

بالطاقة... �لتزود  م�صادر  تنوع  �إ�رش�ئيل،  عن  �القت�صادي  �النفكاك  خطو�ت  �صمن   “من 
650 مليون �صيكل )نحو 183.6 مليون دوالر( فاتورة و�رد�تنا مل�صتقات �لنفط من �إ�رش�ئيل 

بـ“�أ�صعار  �لفل�صطيني،  �أن �جلانب �لعر�قي رّحب ببيع نفطه للجانب  �صهرياً“. و�أكد ��صتية 

133
�أقل من �الأ�صعار �لعاملية للخام“.

نعت حركة حما�ص جهاد �صويلم “�أحد رجاالت فل�صطني و�أبنائها �لبرة“. وقالت حما�ص،  	•

بعد م�صرية حافلة   ،2019/9/18 �الأربعاء  يوم  �صويلم تويف م�صاء  �إن  يف ت�رشيح �صحفي، 

�لعمل و�لدفاع عن فل�صطني، وق�صى حياته متفانياً يف حّب وخدمة  بالعطاء و�لت�صحية يف 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية و�لقد�ص و�ل�صتات. وذكرت مناقب �لر�حل 

�صويلم، م�صيفًة �أنه ترك ب�صمات و��صحة يف ميادين �لعمل �خلريي لفل�صطني و�لدفاع عن 

134
ق�صايا �صعبه و�أّمته.

نتائج  عن  لالإعالن  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  �صعب،  بو  �إليا�ص  �للبناين  �لدفاع  وزير  �أكد  	•

�أن   ،2019/8/25 �ل�صاحية �جلنوبية يف  �مل�صرّيتني على  �لطائرتني  �لتحقيقات ب�صاأن هجوم 

�جلي�ص  �أن  على  ويبهن  �ليوم،  وحتى   2006 يوليو  متوز/  حرب  منذ  �الأخطر  هو  �خلرق 

135
�الإ�رش�ئيلي �عتمد تغيري قو�عد �ال�صتباك مع لبنان.
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قررت جمهورية �أرمينيا فتح �صفارة لها يف “�إ�رش�ئيل“، دون �أن تذكر �أين �صيتم �فتتاحها،  	•

وفقاً ملا ذكرته م�صادر �إعالمية �إ�رش�ئيلية. ومن جهته، رّحب وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي 

ي�رش�ئيل كات�ص بالقر�ر، م�صري�ً �إىل �أن �أرمينيا هي �لدولة �لـ 90 �لتي �صيكون لها �صفارة يف 

136
“�إ�رش�ئيل“.

اجلمعة، 2019/9/20

ردت وزيرة �خلارجية �ل�صود�نية �أ�صماء حممد عبد �هلل، يف حو�ر تلفزيوين مع قناة �جلزيرة،  	•

على �صوؤ�ل يتعلق بفر�ص و�إمكانية �إقامة بالدها عالقات مع “�إ�رش�ئيل“، مكتفية بالقول �إن 

�لوقت غري منا�صب للحديث عن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ الأن �ل�صود�ن لي�ص بحاجة �إىل م�صاكل 

 British Broadcasting )جديدة. وقالت يف حو�ر مع هيئة �الإذ�عة �لبيطانية )بي بي �صي

)Corporation )BBC، �إنه “لي�ص هناك �صيء ثابت يف �ل�صيا�صة، ولكن قد تتغري �ل�صيا�صة 

وقد يقيم �ل�صود�ن عالقات مع �إ�رش�ئيل، لكن هذ� �لوقت لي�ص هو �ملنا�صب“. و�أ�صافت: “لن 

نتخذ قر�ر �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل قريباً، �آخذين باالعتبار مب�صاعر �ل�صعب �ل�صود�ين ونظرته 

137
يف حال حدث تو��صل“.

بارتكاب  حافالً  �صجالً  �الإ�رش�ئيلية  للقو�ت  �إن  )�أمن�صتي(،  �لدولية  �لعفو  منظمة  قالت  	•

�لقوة  ��صتخد�م  ذلك  يف  مبا  �لدويل،  �الإن�صاين  و�لقانون  �الإن�صان  حلقوق  خطرية  �نتهاكات 

�ملفرطة و�لقتل غري �لقانوين. و�أ�صارت �ملنظمة �لدولية، يف بيان لها، �إىل �أن �نعد�م حما�صبة 

قو�ت �الحتالل يوؤدي �إىل �رتكاب مزيد من هذه �النتهاكات. وقالت �إن قتل قو�ت �الحتالل 

حتقيق  ب�رشورة  “تذكري  �لقد�ص،  �صمايل  �لع�صكري  قلنديا  حاجز  على  فل�صطينية  ل�صيدة 

138
�لعد�لة �لدولية من �أجل �إنهاء �نتهاكات �إ�رش�ئيل �ملمنهجة بحق �ل�صعب �لفل�صطيني“.

ال�صبت، 2019/9/21

بنيامني  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  عن  �لدفاع  حمامي  �لعامة  �لنيابة  يف  م�صوؤولون  �أبلغ  	•

نتنياهو، باأنه �إذ� وجهت �إليه تهم، فاإن �لنيابة �صتعار�ص �صفقة �الإقر�ر بالذنب ما مل تت�صمن 

139
عقوبة �ل�صجن �لفعلي له.

ذكرت �صحيفة ذ� نا�صيونال The National �لتي ت�صدر يف �أبو ظبي �أن �لعمل �صيبد�أ �ل�صنة  	•

�ملقبلة يف �إن�صاء �أول معبد يهودي ر�صمي يف �الإمار�ت على �أن يكتمل بناوؤه �صنة 2022. وقالت 

 �ل�صحيفة �إن �ملعبد �صيقع �صمن نطاق جمّمع لالأديان يطلق عليه ��صم “بيت �لعائلة �الإبر�هيمية“

140
يف �أبو ظبي، و�صيقام فيه م�صجد وكني�صة �أي�صاً.
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�ملقاطعة  حركة  موؤ�ص�صي  �أحد  �لبغوثي،  عمر  منعت  بريطانيا  �أن  �لعبية   12 قناة  ذكرت  	•

يف  للم�صاركة  �أر��صيها  دخول  من  �أ�ص(،  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب 

للم�صاركة يف  �لبغوثي  ��صطر  �لبيطاين؛ مما  �لعمال  عدة موؤمتر�ت ي�رشف عليها حزب 

141
.Video Conference ملوؤمتر�ت باإلقاء كلمات عب �لفيديو كونفر�ن�ص�

االأحد، 2019/9/22

��صتمر �لذي  �لطعام  عن  �الإ�رش�ب  مبعركة  خلوف  �صلطان  �لفل�صطيني  �الأ�صري  �نت�رش  	•	

وهيئة  حد�د  �أحالم  حماميته  بني  �التفاق  مّت  �إذ  �الإد�ري،  �عتقاله  باإنهاء  للمطالبة  يوماً،   67

�لطعام مقابل حتديد  �إ�رش�به عن  �الإ�رش�ئيلي، على وقف  �لتابعة لالحتالل  �لعليا  �ملحكمة 

142
موعد نهائي لالإفر�ج عنه، يف 2019/12/15.

فتح  حركتي  �صعد�ت،  �أحمد  �الأ�صري  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني  طالب  	•

وحما�ص �إىل �لتقاط �لفر�صة باملو�فقة على �لروؤية �لوطنية لتحقيق �لوحدة و�إنهاء �النق�صام 

143
�لتي �أطلقتها ثمانية ف�صائل فل�صطينية.

قالت وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطينية �إن قر�بة 25 �ألف وحدة �صكنية ماأهولة  	•

حتتاج �إىل �إعادة بناء يف قطاع غزة، فيما حتتاج نحو 60 �ألف وحدة �صكنية �إىل ترميم و�إعادة 

تاأهيل كي تلبي معايري �حلدّ �الأدنى �ملالئم لل�صكن. وذكر وكيل �لوز�رة ناجي �رشحان �أن 

�لعجز يف �لوحد�ت �ل�صكنية يقدر مبا يقارب 120 �ألف وحدة �صكنية، كما يحتاج قطاع غزة 

144
�إىل قر�بة 14 �ألف وحدة �صكنية �صنوياً لتلبية �لزيادة �ل�صكانية �لطبيعية.

على  جديدة  ��صتيطانية  بوؤر  �صت  �أقامو�  �مل�صتوطنني  باأن  �الأر��صي“  �أبحاث  “مركز  �أفاد  	•
145

�أر��صٍ فل�صطينية يف منطقة �خلليل خالل �لفرتة 2017–2019.

�أعلنت وز�رة �ملالية بقطاع غزة �أن حجم �لتبادل �لتجاري بني غزة و�الحتالل يبلغ 4 مليار�ت  	•

دوالر �صنوياً ومع م�رش ال يتجاوز �ملليون، مو�صحة �أن 400 �صاحنة تدخل يومياً عب معب 

146
كرم �أبو �صامل �لتجاري، فيما يتم ت�صدير 20 �صاحنة �أخرى.

�أعلن منظمو م�صابقة �الأغنية �الأوروبية )يوروفيجن( فر�ص غر�مة على �آي�صلند� لقيام فرقة  	•

“هتاري“ �الآي�صلندية �ملو�صيقية برفع الفتات باألو�ن �لعلم �لفل�صطيني خالل �مل�صابقة �لتي 
147

جرت يف “�إ�رش�ئيل“ خالل �أيار/ مايو 2019.
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االإثنني، 2019/9/23

�أعلنت �لف�صائل و�لقوى �لفل�صطينية، خالل موؤمتر �صحفي مبدينة غزة، عن تفا�صيل بنود  	•

طرحتها  �لتي  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  �النق�صام  و�إنهاء  �لوحدة  لتحقيق  �لوطنية  �لروؤية 

148
موؤخر�ً.

ذكر تقرير�ن �إ�رش�ئيليان �أن �أجهزة �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية �عتقلت خلية حاولت  	•

ت�صنيع قذ�ئف �صاروخية يف �ل�صفة �لغربية. وفيما �دعت �لقناة 12 يف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي، 

�أن  �أن �خللية تابعة حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، �صددت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلية )مكان(، على 

�أفر�د �خللية ال ينتمون الأي ف�صيل فل�صطيني، و�أن �أفر�دها لي�صو� من �أ�صحاب �لتوجهات 

�لدينية. وذكرت �لهيئة �أن �ملعتقلني يخ�صعون لتحقيق جهاز �ملخابر�ت �لعامة �لفل�صطينية 

149
يف �ل�صفة، �لذي يرت�أ�صه ماجد فرج.

�ل�صبع  �تهام يف حمكمة بئر  �ملنطقة �جلنوبية الئحة  �الإ�رش�ئيلي يف  �لعام  �ملدعي  قدم مكتب  	•

�جلز�ئية �صّد �أربعة �صبان من قطاع غزة بتهم �النتماء حلما�ص و�رتكاب جر�ئم �أمنية �صّد 

�لعبية،   7 �لقناة  وفق  بلنريو،  عينات  �ملحامي  قدمها  �لتي  �لالئحة  وح�صب  “�إ�رش�ئيل“. 
فاإن �ملتهمني ت�صللو� �إىل �الأر��صي �ملحتلة وهم يحملون �ل�صكاكني و�لقنابل ومّت �عتقالهم يف 

150
.2019/8/30

بنيامني  بح�صول  ريفلني،  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  �إليها  دعا  �لتي  �مل�صاور�ت  �نتهت  	•

نتنياهو  ل�صالح  و�أو�صى  جانت�ص.  لبني  تو�صية   54 مقابل  تو�صية،   55 على  نتنياهو 

ق�صم  جانت�ص  ل�صالح  �أو�صى  بينما  هتور�ة،  ويهدوت  و�صا�ص  �ملوحد“  و“�ليمني  �لليكود 

وحتالف  �لديوقر�طي  و�ملع�صكر   )13 �أ�صل  من  )ع�رشة  �مل�صرتكة  �لعربية  �لقائمة  من 

�أي ل�صالح  �لت�صويت  عن  �لديقر�طي  �لوطني  �لتجمع  �متنع  حني  يف   �لعمل-جي�رش، 

151
من �ملر�ّصحني.

هناأت وز�رةُ �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �ل�صعوديَة، بحلول يومها �لوطني �لـ 89، عب ح�صابها  	•

“نهنئ  بالعربية“:  “�إ�رش�ئيل  ح�صاب  وقال  تويرت.  موقع  على  بالعربية  �لناطق  �لر�صمي 

�ل�صعب �ل�صعودي بحلول يومه �لوطني �لـ 89... يعيده عليكم باخلري و�لبكة، يف ظّل �الأمن 

و�الأمان و�أجو�ء �ل�صالم و�لتعاون و�جلرية �حل�صنة، د�عني �هلل عز وجل، �أن تتكلل جهودكم 

152
بالرقي و�لتطور و�الزدهار بالنجاح“.
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ن�رشت �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية حلقوق �الإن�صان )�صاهد( قائمة باأ�صماء 48 فل�صطينياً و�أردنياً  	•

قالت �إنهم موقوفون لدى �ل�صلطات �ل�صعودية. ودعت �صاهد، يف تقرير، “�ملنظمات �لدولية 

153
�إىل �لتحرك �لعاجل لل�صغط على �ل�صلطات �ل�صعودية لالإفر�ج عنهم“.

جلامعة  �لعام  لالأمني  دعوة  �حل�صار،  وك�رش  �لعودة  مل�صرية  �لعليا  �لوطنية  �لهيئة  �صلّمت  	•
154

�لدول �لعربية لزيارة قطاع غزة، ت�صلمها �الأمني �مل�صاعد �صعيد �أبو علي.

الثالثاء، 2019/9/24

�الأمن  وجمل�ص  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  تطبيق  �إىل  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  دعا  	•

�لدويل �ملتعلقة بـ“�إ�رش�ئيل“. ويف كلمة له �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، قال �أردوغان: 

“�إذ� مل ُتطبّق قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة وجمل�ص �الأمن �ملتعلقة باإ�رش�ئيل، �إذ�ً ما �لفائدة من هذه 
�لوعود. وقال  �أكرث من  �لفل�صطيني مبا هو  �ل�صعب  �إىل دعم  �ملتحدة  �الأمم  �ملنظمة؟“، د�عياً 

�أين كانت  �إ�رش�ئيل،  �أر��صي ت�صملها  �أي  يا ترى  �إ�رش�ئيل،  �أين هي  �أت�صاءل  “�أنا  �أردوغان: 

ر�فعاً  وتابع  حالياً؟“.  هي  و�أين  و1967،   1949 يف  �أ�صبحت  و�أين   ،1947 عام  �إ�رش�ئيل 

�إ�رش�ئيل، و�ملنطقة برمتها  ��صمه  ال يوجد �صيء  1947 تقريباً  “�لعام  �ملنطقة  خر�ئط حول 

�لعام ذ�ته بد�أت فل�صطني بالتقل�ص و�إ�رش�ئيل بالتو�صع  �لتق�صيم يف  فل�صطني... وبعد قر�ر 

حتى عام 1967“. و�صدد �أن موقف تركيا من ق�صية �لقد�ص و��صح، وتتمثل باأن �حلل يكمن 

 1967 �أ�صا�ص حدود  يف تاأ�صي�ص دولة فل�صطينية، تكون م�صتقلة و�أر��صيها متجان�صة على 

وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية. و�أكد �أن �أي خطة “�صالم“ �أخرى غري ذلك لن تكون عادلة �أو 

�ملطروحة  �ملبادرة  من  �لغاية  “هل  مت�صائالً  و�أ�صاف  �لتطبيق.  يف  حظوظاً  متلك  �أو  مقبولة 

155
على �أنها �صفقة �لقرن، �لق�صاء على دولة فل�صطني ووجود �صعبها ب�صورة تامة؟“.

�عتقلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وزير �صوؤون �لقد�ص فادي �لهدمي، بعد �أن د�همت منزله  	•

يف �لقد�ص. كما ��صتدعت قو�ت �الحتالل حمافظ �لقد�ص عدنان غيث، بعد �أن د�همت منزله يف 

156
بلدة �صلو�ن جنوب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

�لبملاين  �الحتاد  �إن  بحر  �أحمد  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  قال  	•

لرئي�ص  �أر�صلها  ر�صالة  خالل  بحر،  و�صكر  فل�صطني.  با�صم  د�ئمة  جلنة  ��صتحدث  �لعربي 

157
�الحتاد عاطف �لطر�ونة، �الحتاد �لبملاين على هذه �خلطوة.

تطور  وجود  عدم  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  بحركة  �لدولية  �لعالقات  مكتب  رئي�ص  �أكد  	•

�ل�صلطات  لدى  �حلركة  وقياد�ت  كو�در  من  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  ب�صاأن  �الت�صاالت  يف 
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حو�ر  يف  مرزوق،  �أبو  و�أ�صار  عنهم،  �الإفر�ج  �أجل  من  د�ئم  حما�ص  حر�ك  و�أن  �ل�صعودية، 

مرت  و�الإ�صالمية  �لعربية  بالدول  حما�ص  عالقات  �أن  �إىل  “فل�صطني“،  ب�صحيفة  خا�ص 

مع  متو�زنة  عالقات  �إقامة  على  حري�صة  ز�لت  وما  كانت  �أنها  موؤكد�ً  وجزر،  مّد  بحاالت 

�أن عدد�ً من  “�إال  �أن فل�صطني هي �لق�صية �ملركزية لالأمة. و��صتدرك  �لدول على قاعدة  كل 

�الأنظمة، ��صتهدف كو�در �حلركة و�صبكات متويلها و�ملحبني لها يف �خلارج؛ خدمًة الأجندة 

158
�أمريكية و�إ�رش�ئيلية“.

قال نافذ عز�م، �لقيادي �لبارز يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني، �إن منظمته “تفخر“  	•

ورف�ص  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  �صالح  يف  ت�صب  �أنها  وترى  �إير�ن،  مع  �لوثيقة  بعالقاتها 

بالوكالة  غزة  يف  “�إ�رش�ئيل“  مع  ع�صكرياً  باال�صتباك  حلركته،  �ملوجهة  �التهامات  عز�م 

حري�صة  حركته  �أن  عز�م  و�أكد  �صورية.  يف  �إ�رش�ئيلية  لهجمات  تتعر�ص  �لتي  �إير�ن،  عن 

�لعمليات غرفة  خالل  من  �لد�خلية،  وجبهته  �لفل�صطيني  �لد�خلي  �ملوقف  وحدة   على 

159
�مل�صرتكة.

بال�صجن  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �ملحكوم  �لبغوثي،  مرو�ن  �لفل�صطيني  �لقيادي  زوجة  قالت  	•

مدى �حلياة، �إن �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية منعتها من زيارة زوجها، بالرغم من ح�صولها على 

160
ت�رشيح خا�ص لدخول “�إ�رش�ئيل“ عن طريق �ل�صليب �الأحمر �لدويل.

 ،22 �لـ  �لكني�صت  النتخابات  �لنهائية  �لنتائج  �ملركزية  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت  	•

مقاعد.   7 على  هتور�ة  يهدوت  ح�صل  بينما  مقعد�ً،   32 على  �لليكود  حزب  فيها  وح�صل 

و�صا�ص مقعد�ً،   13 �مل�صرتكة  �لعربية  و�لقائمة  مقعد�ً،   33 الفان  كاحول  حتالف   وح�صد 

وحزب مقاعد،   7 �ملوحد“  “�ليمني  وحزب  مقاعد،   8 بيتنا“  و“�إ�رش�ئيل  مقاعد،   9 
161

�لعمل-جي�رش 6 مقاعد، و�ملع�صكر �لديوقر�طي 5 مقاعد.

ك�صف ي�رش�ئيل كات�ص، وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي، عن لقائه بوزير خارجية دولة عربية  	•

على هام�ص �لدورة �لـ 74 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة. وكتب كات�ص على تويرت: “لقاء �أول 

�أم�ص، ناق�صنا بعمق �حلقائق �الإقليمية وطرق  �أحد وزر�ء �خلارجية �لعرب  ومثري كان مع 

�لتعامل مع �لتهديد �الإير�ين، ويف �لوقت نف�صه �تفقنا على عملية تعزيز �لتعاون �ملدين بني 

162
�لبلدين“.

�عتقلت قو�ت �الحتالل �ملر�بطتني �ملقد�صيتني هنادي �حللو�ين وخديجة خوي�ص من منطقة  	•
163

باب �الأ�صباط.
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االأربعاء، 2019/9/25

مبهمة  نتنياهو  بنيامني  �لليكود  حزب  رئي�ص  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  كلّف  	•

ت�صكيل �حلكومة �لقادمة. و�أعلن خالل موؤمتر �صحفي �إن نتنياهو ح�صل على �أعلى عدد من 

�لتو�صيات، 55 لنتنياهو و54 لبني جانت�ص، غري �أن 10 نو�ب من �لذين �أو�صو� بجانت�ص، يف 

�إ�صارة �إىل نو�ب �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة، �أعلنو� �أنهم لن ي�صاركو� بحكومة حتت رئا�صته، 

164
ما يرّجح كفة نتنياهو.

�حلركة  قياد�ت  بني  مّت  �تفاقاً  باأن  �لفل�صطينية  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أفادت  	•

�الأ�صرية و��صتخبار�ت �صجون �الحتالل، تعهدت فيه �إد�رة �ل�صجون �لبدء بتنفيذ جمموعة 

من مطالب �الأ�رشى �مل�رشبني �عرت��صاً على وجود �أجهزة �لت�صوي�ص، على �أن يبد�أ �لتطبيق 

165
�لفعلي يوم �خلمي�ص 2019/9/25.

دخول  من  جمدالين  �أحمد  �لفل�صطينية  �الجتماعية  �لتنمية  وزير  �الحتالل  �صلطات  منعت  	•
166

�لقد�ص، وهددت باعتقاله.

غرب  حدثت  طعن  عملية  �إثر  �إ�رش�ئيلية  م�صتوطنة  �إ�صابة  عن  عبية  �إعالم  و�صائل  �أعلنت  	•	

جرى  حيث  14عاماً،  �لعمر  من  يبلغ  فتى  �لعملية  منفذ  �إن  �لو�صائل  تلك  وقالت  �هلل.  ر�م 

167
�عتقاله.

�قتحم ع�رش�ت �مل�صتوطنني، بينهم رئي�ص جهاز �ل�صاباك �ل�صابق �آيف ديخرت، باحات �مل�صجد  	•

�أن ديخرت  �الأق�صى، بحر��صه م�صددة من قبل �رشطة �الحتالل. وذكرت م�صادر مقد�صية 

و�مل�صتوطنني نفذو� جوالت ��صتفز�زية د�خل باحات �مل�صجد �الأق�صى، بعد �أن �قتحموه عب 

168
باب �ملغاربة.

و�صل وفد قطري ي�صم خب�ء وفنيني، يف �إطار �مل�رشوعات �لتي تقوم بها �للجنة �لقطرية  	•

2006. وقال  �أزمة �لكهرباء يف قطاع غزة و�لتي تفاقمت منذ �صنة  �إعمار غزة، حلل  الإعادة 

�خلبري يف �صوؤون �لطاقة ه�صام �جلرو �إن جناح �لوفد �لقطري يف �إ�صالح خط 161 و�إعادته 

�إمد�د�ت  تزيد  �أن  �ملتوقع  ومن  كامل،  ب�صكل  �لكهرباء  �أزمة  نهاية  يعني  كال�صابق  للعمل 

169
�لكهرباء )بجانب حمطة �لتوليد و�خلطوط �الأخرى( لـ 20 �صاعة يف �ليوم.

اخلمي�س، 2019/9/26

�الجتماعات  يف  �مل�صاركني  �أمام  كلمته  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  جدد  	•

�لرفيعة �مل�صتوى للدورة �ل�صنوية �لـ 74 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف نيويورك، رف�ص 
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“�صفقة �لقرن“، �أو “�أي حلول �قت�صادية وهمية وو�هية“ تقرتحها �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي 
م�صدد�ً  �ل�صالم،  حتقيق  فر�ص  كل  و�إجر�ء�تها  ب�صيا�صاتها  ن�صفت  بعدما  تر�مب،  دونالد 

عبا�ص  ورف�ص  �أبى“.  من  و�أبى  �صاء  من  “�صاء  فل�صطني  عا�صمة  �صتبقى  �لقد�ص  �أن  على 

لل�صيادة  �مليت و�مل�صتعمر�ت  �لبحر  �الأردن و�صمال  نيته �صمّ غور  نتنياهو  بنيامني  �إعالن 

�الإ�رش�ئيلية، حمذر�ً من �أنه “يف حال �أقدمت �أي حكومة �إ�رش�ئيلية على تنفيذ ذلك، فاإن جميع 

�التفاقات �ملوقعة وما ترتب عليها من �لتز�مات �صتكون منتهية“، م�صدد�ً على �أنه “�صتبقى 

�أيدينا ممدودة من �أجل حتقيق �ل�صالم“. وك�صف عبا�ص �أنه �صيعلن فور عودته من نيويورك 

�لعالقة  ذ�ت  �لدولية  و�جلهات  �ملتحدة  �الأمم  د�عياً  �لعامة،  �النتخابات  الإجر�ء  موعد  عن 

170
لالإ�رش�ف على �إجر�ء هذه �النتخابات.

�أعلن رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية عن مو�فقة حركته غري �مل�رشوطة  	•

على �لروؤية �لوطنية الإنهاء �النق�صام �لتي طرحتها ثمانية ف�صائل فل�صطينية. وقال هنية، 

�لد�خل  �إن قيادة �حلركة يف  �لف�صائل مبكتبه مبدينة غزة،  يف كلمة له خالل �جتماعه بقادة 

و�خلارج قامت بدر��صة هذه �ملبادرة بروح وطنية عالية وم�صوؤولة، �نطالقاً من م�صوؤوليتها 

و�ملخل�صة،  �ل�صادقة  �لف�صائل  جلهود  وتقدير�ً  �لوطنية،  �لوحدة  حتقيق  على  وحر�صها 

حركة  هنية  ودعا  ثو�بتها.  وتهدد  بالق�صية  حتيط  �لتي  و�لتحديات  للمخاطر  و��صت�صعار�ً 

فتح للمو�فقة على �ملبادرة �لوطنية كي حتظى بالتو�فق �لوطني �لو��صع، لالتفاق على و�صع 

171
�الآليات لتحقيق �مل�صاحلة.

قال فايز �أبو عيطة، نائب �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري لفتح، �إن �حلركة “ترحب بجهد �لف�صائل  	•

لفر�ص  �لفعل  مربع  �إىل  �ملجامالت  مربع  مغادرة  منها  مطلوب  ولكن  مبادرتها،  وتدر�ص 

�لف�صائل  �أبو عيطة، يف حديثه للجزيرة.نت، مبادرة  روؤية وطنية تلزم �جلميع“. وو�صف 

باأنها “ورقة جمامالت ف�صفا�صة ولي�صت حا�صمة“، و“ال ت�صلح �أن تكون مدخالً لتحقيق 

�أحد  حتّمل  ومل  �ل�صابقة،  �التفاقات  عر�صت  و�إمنا  جديد�ً،  تطرح  مل  لكونها  �مل�صاحلة، 

�الأطر�ف �مل�صوؤولية، وتنا�صت �أن حما�ص مل تلتزم باتفاق 2017 �لذي رعته م�رش، قبل �أن 

172
يجف حبه“.

ن�صاطاتها  تكثيف  حتاول  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �إن  �لثانية  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  قالت  	•

�الأمنية  �الأجهزة  �إحباط  باأن  �لقناة  و�أفادت  لبنان.  من  قادمة  باأو�مر  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

على  �لنا�صطني  ح�صول  �أظهر  �ل�صفة،  يف  للحركة  �صو�ريخ  ت�صنيع  حماولة  �لفل�صطينية 

منوذج �أويل للت�صنيع مع �لتعليمات، و�صلت من لبنان. و�أ�صافت �أن هذ� �الأمر ي�صكل تهديد�ً 
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متز�يدة  حماوالت  موؤخر�ً  �ُصجلت  �أنه  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  وذكرت  “�إ�رش�ئيل“.  �أمن  على 

173
حلما�ص و�جلهاد لتنفيذ هجمات �نطالقاً من �ل�صفة �إىل د�خل “�إ�رش�ئيل“.

�أ�صيبت جمندة من قو�ت �الحتالل طعناً د�خل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك قرب باب �ل�صل�صلة.  	•

وقالت و�صائل �إعالم عبية �إن �ملجندة �أ�صيبت بجروح بعد طعنها من قبل فتى فل�صطيني 

174
)13عاماً(، ومّت �عتقال �لفتى بعد �إ�صابته بالر�صا�ص.

�أعلن رئي�ص �لكتلة �لبملانية للقائمة �لعربية �مل�صرتكة �أحمد �لطيبي، عن �ال�صتعد�د للتفاو�ص  	•

وي�صار.  و�صط  حكومة  ت�صكيل  قرر  حال  يف  �حلكومي،  �ئتالفه  دعم  على  جانت�ص  بني  مع 

�أما �أين عودة، رئي�ص �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة، فقال �إنه مل يكن لدى �لقائمة �أي �تفاق مع 

�إ�صقاط  تكتيك، ولكن نعمل وعملنا وفق مبد�أ وروؤية  �أي  “نحن خارج  بني جانت�ص. وقال 

ف�صل  عن  �مل�صوؤولية  )بلد(  �لديقر�طي  �لوطني  �لتجمع  حزب  حتميل  ر�ف�صاً  نتنياهو“. 

175
�إ�صقاط نتنياهو.

بيان  ح�صب  ن�صمة،   9,092,000 �لعبية،  �ل�صنة  ر�أ�ص  بحلول  “�إ�رش�ئيل“  �صكان  عدد  بلغ  	•

لد�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، و�لتي توقعت �رتفاع عدد �ل�صكان �إىل 10 ماليني يف 

�صنة 2024، و�إىل 15 مليون ن�صمة يف �صنة 2048، و�إىل 20 مليون ن�صمة يف �صنة 2065. وقد 

بلغ عدد �ل�صكان �ليهود 6,744,000، ي�صكلون 74.2% من �إجمايل �ل�صكان، بينما بلغ عدد 

 .%21 �لقد�ص و�جلوالن، ون�صبتهم  1,907,000، مبن فيهم �صكان �رشقي  �لعرب  �ل�صكان 

من  باالأ�صا�ص  وهم  بـ“�الآخرين“  يو�صفون  �ألفاً   441 وعددهم  �ل�صكان  من   %4.8 وهناك 

176
�ملهاجرين �لرو�ص ولي�صو� يهود�ً.

�نهار جزء من جد�ر مقبة باب �لرحمة �لتاريخية �الإ�صالمية من �لناحية �جلنوبية �لقبلية  	•
177

�ملوؤدية �إىل بلدة �صلو�ن جنوب �لقد�ص �ملحتلة، ب�صبب �حلفريات �الإ�رش�ئيلية هناك.

 )
2
�أ�صدرت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قر�ر�ً يق�صي مب�صادرة نحو 1,500 دومن )1.5 كم 	•

178
من �أر��صي جنوبي مدينة دور� مبحافظة �خلليل، بحجة �أنها “�أمالك دولة“.

قطاع  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  �خل�رشي،  جمال  �أكد  	•

�لتي  �الأخرية  �حلرب  منذ  كلياً  مدمرة  �لقطاع  يف  �صكنية  وحدة   2,000 هناك  �إن  غزة 

�لوحد�ت  “هذه  �صحفي:  ت�رشيح  يف  وقال،   .2014 �صنة  �صيف  �الحتالل  قو�ت  �صنّتها 

�لعدو�ن، ب�صبب عدم توفر �إعمارها رغم مرور خم�ص �صنو�ت على نهاية   �ل�صكنية مل يتم 

179
�لتمويل“.
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قال بار�ك ر�فيد، �ملر��صل �ل�صيا�صي للقناة �الإ�رش�ئيلية 13، �إن “وفد�ً �أمنياً م�رشياً من جهاز  	•

�ملخابر�ت �لعامة قام بزيارة “�إ�رش�ئيل“ ب�صورة �رشية، خ�صية من حدوث �حتكاكات �أمنية 

بني قطاع غزة و“�إ�رش�ئيل“، ع�صية �لتح�صري لت�صكيل حكومة �إ�رش�ئيلية جديدة“، ممكن �أن 

180
توؤدي �إىل تدهور �الأمور نحو حالة من �حلرب �ل�صاملة.

اجلمعة، 2019/9/27

�النتخابات  ت�صمن  و�لتي  �ل�صاملة،  �لعامة  �النتخابات  على  �ملو�فقة  حما�ص  حركة  �أعلنت  	•

هذه  �إجناح  خطو�ت  حول  بالتو�فق  مطالبة  �لوطني،  و�ملجل�ص  و�لت�رشيعية  �لرئا�صية 

�النتخابات. ودعت حما�ص، يف بيان لها، �إىل �تخاذ خطو�ت عملية ال�صتعادة �لوحدة �لوطنية 

من خالل �ال�صتجابة ملبادرة �لف�صائل �لوطنية للم�صاحلة و�إنهاء �النق�صام، و�لتي و�فقت 

“بقاء عبا�ص متم�صكاً مب�صرية �لت�صوية ووهم  �إنه  عليها حما�ص. و�نتقدت حما�ص ما قالت 

ثبت  �لذي  �ل�صيا�صية  �لت�صوية  مربع  “مبغادرة  عبا�ص  وطالبت  �الحتالل“.  مع  �لتفاو�ص 

181
ف�صله و�رشره، و�لتحلل من �تفاق �أو�صلو �لكارثة“.

ف�صائل  طرحتها  �لتي  �ملبادرة  �إن  �ل�صيخ  ح�صني  فتح  حركة  يف  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال  	•

�ل�صيخ،  وقال  للوقت“.  “م�صيعة  �لد�خلي  �النق�صام  و�إنهاء  للم�صاحلة  فل�صطينية 

هذ�  �أ�صبعنا  الأننا  عليه،  �التفاق  مّت  ما  تنفيذ  �النق�صام  الإنهاء  “�ملطلوب  �إن  له،  بيان  يف 

و�صع �لذي   2017 �تفاق  تنفيذ  هو  ذلك  نحو  �لطرق  و�أق�رش  و�تفاقيات  مبادر�ت   �مللف 

182
�آليات لذلك“.

حذّر وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز من �أن �لتوتر�ت بني �إير�ن و�لواليات �ملتحدة  	•

تقرتب من نقطة �لغليان، و�أن هناك حاجة حلكومة وحدة �إ�رش�ئيلية للت�صدي لتهديد حدوث 

نز�ع يف �أعقاب �نتخابات غري حا�صمة. و�أكد بالقول: “نحن على �صفا �نفجار �لو�صع �ملتعلق 

183
باإير�ن“.

باإير�ن، علي خامنئي،  �الأعلى  �ملر�صد  �إن  �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص  قال وزير �خلارجية  	•

�أمام �جلمعية  �أمر بالهجوم على من�صاآت نفطية �صعودية. و�أ�صاف كات�ص، يف كلمة  هو من 

مع  و�لتطبيع  �لعالقات  لتعزيز  و��صحة  �صيا�صة  �إ�رش�ئيل  “لدى  �ملتحدة:  لالأمم  �لعامة 

خا�صة  م�صرتكة  م�صالح  تربطنا  بل  �خلليج  دول  مع  �رش�ع  �أي  يوجد  ال  �خلليج.  دول 

�ملدنية �مل�صاريع  من  �لعديد  تطوير  �إىل  �إ�صافة  �الإير�ين،  �لتهديد  ملو�جهة  �الأمن  جمال   يف 

184
�مل�صرتكة“.
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م�صري�ت  من  و�الأ�رشى“  �الأق�صى  “�نتفا�صة  جمعة  يف  �مل�صاركني  �الحتالل  قو�ت  قمعت  	•

�لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  و�أكدت  غزة.  لقطاع  �ل�رشقية  �حلدود  على  �ل�صلمية  �لعودة 

�أن طو�قمها تعاملت مع �إىل   بغزة، ��صت�صهاد �ل�صاب �صاهر عو�ص �هلل جري عثمان، م�صريًة 

185
63 �إ�صابة.

على  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  بالرئي�ص  جمعه  لقاء  م�صمون  عن  ك�صفه  �صياق  يف  	•

هام�ص �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �أكد �لكاتب �الأمريكي مايك �إيفانز، يف مقالته ب�صحيفة 

جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية، على �أن �ل�صي�صي يبذل ق�صارى جهده من �أجل �لعمل مع 

186
“�إ�رش�ئيل“.

“�حلزب  �أن  �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل، يف مقابلة مع جملّة م�صري،  �هلل  �لعام حلزب  �الأمني  �أكد  	•

“من خالل ��صتخد�مه �لو�صائل �ملختلفة،  لديه �إحاطة و�إ�رش�ف معلوماتي جيّد جّد�ً“، و�أنه 

يح�صل على �ملعلومات �لالزمة �لتي يحتاج �إليها يف �أي حرب مقبلة �أو عمل �إ�رش�ئيلي يكن 

�ملعلوماتية �جليدة، ونو�كب  �ملعلومات و�الإحاطة  “لدينا جانب  �لعدو“. وقال:  �أن يقوم به 

كل �الأحد�ث يف كيان �لعدو، وتطور�ت ما يجري لديهم، �صو�ء من خالل �لو�صائل �لعلنيّة �أو 

187
�لو�صائل غري �لعلنيّة“.

دوالر،  مليون   50 مببلغ  تبع  تقدمي  �لع�صاف،  �إبر�هيم  �ل�صعودية،  خارجية  وزير  �أعلن  	•

باملفو�ص  جمعه  لقاء  خالل  ذلك  وجاء   .2019 ل�صنة  �الأونرو�  لوكالة  �لرئي�صية  للمو�زنة 

يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �جتماعات  هام�ص  على  كرينبول،  بيري  لالأونرو�  �لعام 

188
نيويورك.

 Anglican Church of �إفريقيا  جلنوب  �الأجنليكانية  للكني�صة  �لكن�صي  �ملجمع  قرر  	•

)Southern Africa )ACSA باالإجماع، دعم بي دي �أ�ص حتى تنهي “�إ�رش�ئيل“ �حتاللها 

�لع�صكري لفل�صطني. ويثل �ملُجمع �لذي ُيعد �أعلى هيئة ل�صنع �لقر�ر يف �لكني�صة، �ملجتمعات 

�الأجنليكانية يف جنوب �إفريقيا، وناميبيا، ولي�صوتو، و�إ�صو�تيني )�صو�زيالند(، وموزمبيق، 

189
و�أنغوال، و�صانت هيلينا.

ال�صبت، 2019/9/28

قالت جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية �إنها جاهزة من �لناحية �لفنية الإجر�ء �النتخابات  	•

�ملدير  �لقد�ص. وقال  �أن ي�صمل ذلك مدينة  �لفل�صطينية، من دون  �ل�صلطة  �أر��صي  �لعامة يف 

�أ�صمائهم يف  �لذين مّت ت�صجيل  �إن عدد �ملو�طنني  �لتنفيذي للجنة �النتخابات، ه�صام كحيل، 
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 %85 ي�صكل  ما  وهو  ناخباً،   2,202,738 بلغ   2019 مار�ص  �آذ�ر/  حتى  �النتخابات  �صجل 

من �الأ�صخا�ص �لذين يحق لهم �القرت�ع. لكنه قال �إن عر�قيل تو�جه عمل �للجنة يف �لقد�ص 

190
�ملحتلة.

يف  �حلركة  وقياد�ت  �أبناء  من  عدد�ً  طالت  �لتي  �العتقاالت  حملة  �إن  حما�ص  حركة  قالت  	•

حمافظة �خلليل عب ��صتخد�م �لوحد�ت �خلا�صة، هي حماولة من جي�ص �الحتالل الإرهاب 

�أبناء �صعبنا عن مو��صلة دورهم �لوطني يف �لدفاع عن �أر�صهم ومقد�صاتهم. ود�ن �لقيادي 

يف حما�ص عبد �حلكيم حنيني ��صتمر�ر �صيا�صة �لباب �لدو�ر بني �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

191
و�الحتالل.

�الأونرو�  وكالة  �أن  هويل  �أبو  �أحمد  �لتحرير  منظمة  يف  �لالجئني  �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  �أعلن  	•

 تلقت متويالً �إ�صافياً يف موؤمتر �ملانحني يف نيويورك، مو�صحاً �أنها تلقت متويالً يقدر بنحو

مليون   20 �الأوروبي  و�الحتاد  دوالر،  مليون   50 �ل�صعودية  قدمت  �إذ  دوالر؛  مليون   118

يورو )نحو 21.86 مليون دوالر(، وفرن�صا 20 مليون يورو )نحو 21.86 مليون دوالر(، 

و�إيرلند� و�الإمار�ت وتركيا و�ليابان، مما �صي�صهم يف �صّد �لعجز �ملايل يف ميز�نيتها �العتيادية، 

�لبالغ 120 مليون دوالر. ومن جهته، �أكد �ملتحدث با�صم وكالة �الأونرو� يف قطاع غزة عدنان 

�أبو ح�صنة �نخفا�ص �لعجز �ملايل �لذي تعاين منه �لوكالة من 120 مليون دوالر �إىل 89 مليون 

دوالر، م�صري�ً �إىل �أن بع�ص �لتبعات �لتي �أعلن عنها خالل موؤمتر كبار �ملانحني �لذي عقد يف 

192
نيويورك، �جلمعة 2019/9/27، لي�صت باجلديدة.

�أكد �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، يف خطاب وجهه �إىل نحو �ألف �صخ�صية يهودية بارزة  	•

يف  �صت�صتمر  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �لعبية،  �ل�صنة  ر�أ�ص  عيد  مبنا�صبة  �ملتحدة،  �لواليات  يف 

193
موقفها �ل�صارم جتاه �إير�ن، لكنها ال تتطلع �إىل �حلرب.

االأحد، 2019/9/29

قياد�ت  من  كبري�ً  عدد�ً  �صملت  و��صعة  �عتقاالت  حملة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �صنّت  	•

وتاأتي  �لغربية.  �ل�صفة  حمافظات  خمتلف  يف  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  وكو�در 

حملة �العتقاالت هذه، بعد �صاعات فقط على ك�صف جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي عن تفا�صيل 

�عتقاله للخلية �لع�صكرية �لفل�صطينية �لتي نفذت عملية قتل م�صتوطنة �إ�رش�ئيلية يف منطقة 

�أ�صابيع، بتفجري عبوة نا�صفة، و�أن �خللية تتبع للجبهة  عني بوبني غرب ر�م �هلل، قبل عدة 

194
�ل�صعبية. وزعم �ل�صاباك �أن �الأ�صري �صامر �لعربيد �أحد �أفر�د �خللية �لتي نفذت �لعملية.
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قال �ل�صفري �الأمريكي يف “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان �إنه �صيتم �الإعالن عن خطة “�ل�صالم“  	•

جريوز�ليم  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  و�أ�صاف،   .2019 �صنة  نهاية  قبل  �ملرتقبة  �الأمريكية 

معها  �لتفاعل  على  قادرة  حكومة  فيها  تكون  بيئة  يف  ن�رشها  “نريد  �الإ�رش�ئيلية:  بو�صت 

“ل�صت  قائالً:  فاأجاب  للخطة،  �مل�صبق  �لفل�صطيني  �لرف�ص  يعني  ما  �أما  �خلطة(“.  مع  )�أي 

لذلك �الحتمال...  �أننا م�صتعدون  بالرغم من  �لفل�صطيني،  �لفعل  رّد  ب�صاأن  مثلكم  مت�صائماً 

�أكرث“.  �أو  �مل�صتمر منذ مئة عام  لل�رش�ع  �لعامل متعط�ص ملقرتح يقدم حالً و�قعياً  �أن  �أعتقد 

كافة  و�صرت�صي  �أمناً،  و�أكرث  �أقوى  “�إ�رش�ئيل  �صتجعل  �لقرن“  “�صفقة  �إن  فريدمان  وقال 

�لواليات  تعرتف  �أن  فريدمان  ورّجح  �لدينيّة“.  خلفيّاتهم  كانت  مهما  �إ�رش�ئيل،  منا�رشي 

195
�ملتحدة ب�صمّ �الأغو�ر و�صمال �لبحر �مليت، كما فعلت مع �جلوالن �ملحتّل.

قال مدير عام �ل�صندوق �ل�صعودي يو�صف �لب�صام، �إن �للجنة �الإد�رية ل�صندوقي �الأق�صى  	•

و�لقد�ص �عتمدت خالل �جتماعها �ل�صنوي �لـ 76 �لذي عقدته يف مدينة جدّة �ل�صعودية، مبلغ 

196
50 مليون دوالر لتنفيذ م�صاريع تنموية وتطويرية يف فل�صطني.

تقدم وزير �لزر�عة �الإ�رش�ئيلي، �أوري �أرئيل �القتحامات �جلماعية للم�صتوطنني ل�صاحات  	•

�الأعياد  بدء  مبنا�صبة  �ملزعوم،  “�لهيكل“  منظمات  �إليها  دعت  و�لتي  �الأق�صى،  �مل�صجد 

197
�ليهودية و�لتي تتو��صل حتى منت�صف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019.

�أعلنت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�صطينية فوز �ملعلم �إياد �أحمد �ل�صوقي من مدر�صة ذكور  	•

جنني �الأ�صا�صية، بجائزة �أف�صل مئة معلم يف �لعامل، يف حفل �أقيم بالهند؛ مب�صاركة معلمني 

جنني  ذكور  مدر�صة  من  �صالح  جاد  �لطالب  ح�صول  “�لرتبية“  �أعلنت  كما  دولة.   70 من 

�الأ�صا�صية، على لقب “�لطالب �ل�صفري“، بعدما قّدم �لعديد من �ملنتجات يف جمال �لتكنولوجيا؛ 

198
و�لتي ت�صاعد يف �إنتاج �ألعاب تعليمية ومو�صوعات تفاعلية يف كافة �لتخ�ص�صات.

��صتنكرت حركة �ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص( يف فل�صطني  	•

�ل�صماح لالعبني �إ�رش�ئيليني بامل�صاركة يف بطولة �لعامل الألعاب �لقوى، �لتي تنظم لهذ� �لعام 

يف دولة قطر. و�أكدت �حلملة يف بيان لها، رف�صها للتطبيع �لريا�صي مع �الحتالل، معبًة عن 

199 
�صدمتها �إز�ء هذ� �ملوقف من قطر.

85% من �صكان  �أن  �أكد �لنائب جمال �خل�رشي، رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار،  	•

قطاع غزة يعي�صون حتت خط �لفقر ب�صبب �حل�صار و�الإغالق �الإ�رش�ئيلي وتدهور �حلالة 

�القت�صادية، فيما معدل دخل �لفرد �ليومي دوالَرين كحد �أق�صى، و65% معدل �لبطالة بني 
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فئة �ل�صباب. و�صدد �خل�رشي، يف ت�رشيح �صحفي، �أن �أكرث من 300 �ألف عامل عاطل عن 

100% من م�صانع غزة ت�رشرت ب�صكل  �الأو�صاع �القت�صادية، و�أن  �لعمل ب�صبب تردي 

200
كلي �أو جزئي.

قال رئي�ص �حلكومة �ملغربية �صعد �لدين �لعثماين، يف خطاب له، �إّن ملك �لبالد باعتباره رئي�صاً  	•

�لتي  �لت�صفية  حماوالت  قبول  يكنه  “ال  �الإ�صالمي،  �لتعاون  ملنظمة  �لتابعة  �لقد�ص  للجنة 

�لقد�ص، عب خطة �الإمالء�ت  �ل�صد�رة و�صع مدينة  �لفل�صطينية، ويف  �لق�صية  تتعر�ص لها 

201
�الأمريكية �ملعروفة �إعالمياً بـ�صفقة �لقرن“.

هنّاأ وزير خارجية �الإمار�ت عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان �ليهود بال�صنة �لعبية، عب تغريدة  	•

ن�رشها على تويرت. و�صكر �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت 

202
بن ز�يد على ذلك، وقدم له �لتهنئة ومتنى له �ل�صحة و�ل�صعادة و�ل�صالم.

االإثنني، 2019/9/30

�لقاهرة، بوفد وز�ري  �لعا�صمة �مل�رشية  �إىل  �ملقبلة،  �لفرتة  �لفل�صطينية، يف  تتجه �حلكومة  	•

كبري من �أجل �إبر�م �تفاقات يف جماالت متعددة يف �صياق ما كانت قد �أعلنت عنه يف �ل�صابق 

�لعربي،  �لعمق  مع  دورها  وتعزيز  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  عن  �لتدريجي  �النفكاك  باجتاه 

203
فيما �أكدت �حلكومة �أنها على ��صتعد�د لتهيئة �الأجو�ء الإجر�ء �النتخابات �لعامة.

حممد �ل�صعودي  �لعهد  ويل  �أن  �الأمريكية،  �أ�ص  بي  بي  �صبكة  �أعّدته  وثائقي  فيلم  ك�صف  	•	

�أيار/ يف  للريا�ص  زيارته  خالل  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  للرئي�ص  تعهّد  �صلمان،   بن 

مايو 2017، باالعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“، وتطبيع �لتجارة معها، �إذ� �صاعدت �لواليات �ملتحدة 

204
بالده يف “هزية �إير�ن و�ل�صيطرة على �ل�رشق �الأو�صط“.

طاولت  �لتي  بالتفجري�ت  �لتحقيق  نتائج  �ملهدي  عبد  عادل  �لعر�قية  �حلكومة  رئي�ص  �أعلن  	•

�إ�رش�ئيل  “وقوف  موؤكد�ً  �الأخريين،  �ل�صهرين  خالل  �ل�صعبي  �حل�صد  ملي�صيا  مع�صكر�ت 

205
ور�ء �لعملية“.

الإنهاء  جديدة  مبادر�ت  الأي  جدوى  ال  �إنه  فتح،  حركة  رئي�ص  نائب  �لعالول،  حممود  قال  	•

الإنهاء  �إطالقها  يتم  مبادر�ت  �أي  عن  و�حلديث  للتعاطي  جمال  “ال  مو�صحاً:  �النق�صام، 

�النق�صام“، حيث �إن ف�صائل منظمة �لتحرير وحركة فتح باالتفاق مع حركة حما�ص تو�صلت 

2017، دون �أن يتّم تطبيق �أي منها. و�صدد �لعالول، يف  �أبرزها �تفاق  يف �ل�صابق التفاقيات 
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باأنه ال  �ملركزية ثابت  �للجنة  �أن موقف  �لر�صمية، على  ت�رشيحات الإذ�عة �صوت فل�صطني 

جمال لبحث مبادرة �لف�صائل �لفل�صطينية ل�صببني، �أولهما عدم �إعطاء مزيد من �الأمل لل�صعب 

�لفل�صطيني دون جدوى، و�لثاين �إ�رش�ر فتح على تطبيق ما مّت �التفاق عليه يف �صنة 2017. 

و�أ�صاف �لعالول: “ال بدّ من �لذهاب النتخابات كما دعا لها �لرئي�ص عبا�ص يف �الأمم �ملتحدة 

206
للخروج من �أزمة �النق�صام“.

�إ�رش�ئيلياً، �صمن  “ال�صت�صافة“ دولة قطر، وفد�ً ريا�صياً  �أ�صفها  �أعربت حركة حما�ص عن  	•

بطولة �لعامل الألعاب �لقوى، �ملقامة يف �لدوحة. وقال حازم قا�صم، �لناطق با�صم حما�ص يف 

بيان: “ناأ�صف ال�صت�صافة وفد ريا�صي �صهيوين يف دولة قطر �ل�صقيقة، ورفع علم �الحتالل 

ومقد�صاته،  و�أر�صه  �لفل�صطيني  �صعبنا  بحق  و�نتهاكات  جر�ئم  من  به  يقوم  ما  كل  ظلّ  يف 

207
وح�صاره �خلانق على قطاع غزة“.

درور  �جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  يف  �لبحوث  د�ئرة  رئي�ص  �أكد  	•

�صالوم Dror Shalom �أن “�إ�رش�ئيل“ لن تكون �أقوى بعد خو�صها معركة �صّد قطاع غزة. 

ويف مقابلة مع �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية، �أكد �صالوم �أن “غزة توجد على �حلافة، 

وهي قريبة يف كل حلظة من �النفجار، بالرغم من �أن حما�ص و�إ�رش�ئيل غري معنيتني به“. 

�آخر،  طر�ز  من  زعيم  هو  �ل�صنو�ر  يحيى  �أن  فهمنا  حتى  وقتاً  ��صتغرقنا  “لقد  و�أ�صاف: 

ولديه ��صرت�تيجيته �الأكرث حتدياً، فهو مل يقفز من نفق، بل �رتدى بدلة وجلب �جلماهري �إىل 

�جلد�ر، وها نحن ننقل حقائب �ملال �إىل غزة“. وذكر �صالوم �أن “حما�ص تريد ت�صوية ولكن 

“نحن  لنا كيف �صيوقف هذ� تعاظم قوة حما�ص“، م�صيفاً:  بدون �عرت�ف، ولي�ص و��صحاً 

�لو�صع �ملدين، و�لعمل على م�صاريع  �لت�صوية و�لت�صهيالت، وحت�صني  بالتقدم يف  نو�صي 

208
بعيدة �ملدى“.

فل�صطيني،  �أ�صري   101 بحق  �إد�ري  �عتقال  قر�ر�ت  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صلطات  فر�صت  	•
209

خالل �أيلول/ �صبتمب 2019، ملدٍد متفاوتة، تر�وحت بني �صهرين و�صتة �أ�صهر.
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ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2019

الثالثاء، 2019/10/1

قال حملّل �ل�صوؤون �لع�صكريّة يف �صحيفة معاريف �لعبية عميت كوهني Amit Cohen، �إن   •

عملية �عتقال مُنفذي عملية دوليف متت بالتن�صيق �ملبا�رش بني جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي 

و�ملخابر�ت �لفل�صطينية. و�أفاد كوهني، نقالً عن م�صادر �أمنيٍّة و�صفها باملطلعة، باأن �أجهزة 

�أمني“، وفتح غرفة تن�صيق  بـ“م�صح   ،2019/8/23 �لعملية يف  �ل�صلطة قامت منذ تنفيذ  �أمن 

1
م�صرتكة بني �جلانبني، و�أبلغو� �جلانب �الإ�رش�ئيلي على �لفور عن حتركات منّفذي �لعملية.

حلركة  �ملركزية  �للجنة  �جتماع  م�صتهل  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال  	•

نتخذها  �أن  يجب  �لتي  و�الإجر�ء�ت  لها،  و�ال�صتعد�د�ت  �النتخابات  يف  �صنبحث  “�إننا  فتح، 

من �أجل حتقيق هذ� �لهدف“. ويف �ل�صياق نف�صه، ك�صفت ع�صو �للجنة �ملركزية لفتح دالل 

�صالمة عن ت�صكيل جلنة من �للجنة �ملركزية للحركة، برئا�صة نائب رئي�ص �حلركة حممود 

�لعالول، لبحث �إجر�ء�ت تنفيذ �النتخابات �لعامة و�لت�صاور مع ف�صائل �لعمل �لوطني، قبل 

�إ�صد�ر عبا�ص ملر�صوم عقد �النتخابات. و�أكدت �صالمة، يف لقاء �صمن برنامج “ملف �ليوم“ 

2
على �صا�صة تلفزيون فل�صطني، �أن �النتخابات �صتجري يف �لوطن كوحدة و�حدة.

زعم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي “�كت�صاف 17 نفقاً على حدود قطاع غزة، منذ بدء �لعمل باجلد�ر  	•

�لذكي على طول �حلدود فوق وحتت �الأر�ص“، بح�صب ما نقلت قناة ري�صت كان �لعبية عن 

3
�جلي�ص.

قال مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق �لتابع لد�ئرة �لعمل و�لتخطيط يف منظمة  	•

و�عتقلت فل�صطينيني،   5 قتلت  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  �إن  �لفل�صطينية،   �لتحرير 

4
600 �آخرين، وهدمت 57 بيتاً ومن�صاأة، خالل �صهر �أيلول/ �صبتمب 2019.

“�صفقة  خطة  �أن  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  ك�صف  	•

�أي  �لروؤية على  �أنه ال يكن الأحد فر�ص هذه  �لقرن“ �صت�صدر حينما يحني �لوقت، موؤكد�ً 

�أن قر�ر�ت �الإد�رة �الأمريكية  “�ل�رشق �الأو�صط“،  �صخ�ص.  وذكر غرينبالت، يف حو�ر مع 

)�العرت�ف بالقد�ص، ونقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، و�العرت�ف بال�صيادة �الإ�رش�ئيلية 

�أنها  على  م�صدد�ً  فقط،  �ل�صالم“  “عملية  منظور  خالل  من  �تخاذها  يتم  مل  �جلوالن(  على 



456

اليوميات الفل�سطينية

قر�ر�ً  كان  �جلوالن  قر�ر  و�أن  �ملتحدة،  للواليات  �ل�صحيحة  �لقر�ر�ت  الأنها  �أي�صاً  �تخذت 

5
�أ�صا�صياً الأمن “�إ�رش�ئيل“، ولي�ص له عالقة بالق�صية �لفل�صطينية.

 Sephardim أعلنت وز�رة �لد�خلية �الإ�صبانية �أن �أكرث من 132 �ألف يهودي من �ل�صفاردمي� 	•

�جلن�صية  على  للح�صول  بطلب  تقدمو�   ،1492 �صنة  �إ�صبانيا  من  طردو�  �أجد�دهم  كان 

6
�الإ�صبانية، منهم �أكرث من 3 �آالف �إ�رش�ئيلي.

االأربعاء، 2019/10/2

�لفل�صطينيني  �ملعتقلني  من   %95 �إن  �صحفي،  بيان  يف  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  نادي  قال  	•

يف  بهم  �لزّج  وبعد  �لتحقيق،  �أثناء  ويف  العتقالهم،  �الأوىل  �للحظة  منذ  للتعذيب  يتعر�صون 

�ملعتقالت. و�أو�صح �لنادي �أن 73 �أ�صري�ً قتلهم �الحتالل؛ بعد تعر�صهم للتعذيب و�لتنكيل 

7
�ملتعّمد منذ �صنة 1967.

�لطبيعي،  �لغاز  كمية  كبري  ب�صكل  �صرتفع  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �إ�رش�ئيلية  طاقة  �رشكات  قالت  	•

يف  �رشكاء  و�تفق  لالرتفاع.  �ل�رشكات  �أ�صهم  دفع  مما  م�رش،  �إىل  ت�صديرها  تعتزم  �لتي 

 2018 للغاز يف �صنة  �الإ�رش�ئيليني  �لبحريني   Leviathan gas field حقلي تامار وليفياثان 

على بيع ما قيمته 15 مليار دوالر من �لغاز �إىل م�رش. وينطوي �التفاق �ملعدل على زيادة 

34% يف �ل�صادر�ت �إىل نحو 85 مليار مرت مكعب من �لغاز. وقدر م�صدر يف قطاع �لطاقة يف 

“�إ�رش�ئيل“ قيمة �لغاز �ملقرر �الآن ت�صديره �إىل م�رش عند 19.5 مليار دوالر، منها 14 مليار 
8

دوالر من ليفياثان و5.5 مليار�ت دوالر من تامار.

لدى  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  من  �أياً  �أن  على  �حلية  خليل  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  �صدد  	•

تبعات  بجمع  يقوم  كان  من  �ملعتقلني  بني  من  �أن  و�أكد  باأمنها.  ي�صو�  مل  �ل�صعودية 

للفل�صطينيني، �أو ل�صالح موؤ�ص�صات خريية، �أو يقوم بجمع حلوم �الأ�صاحي. ويف رده على 

9
�صوؤ�ل لـ �لقد�ص �لعربي، قال: “لن نقول �أن �لعالقة و�صلت حلّد �لقطيعة“.

بد�أت جل�صات �ال�صتماع لرئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو يف ثالثة ملفات ف�صاد  	•

ي�صم طاقم  نتنياهو  ويثل  �الأمانة“.  وخيانة  و�الحتيال  بـ“�لر�صوة  تت�صل  له   من�صوبة 

10
10 حمامني �صيح�رشون جل�صات �ال�صتماع على مد�ر يومني.

باأن  1948، و�ل�صعور  �لقتل �الأهلية يف �صفوف فل�صطينيي  �لعنف وجر�ئم  �أعقاب تفاقم  يف  	•

نحو �إىل  �لقتلى  عدد  وو�صول  �لظاهرة،  هذه  مبكافحة  معنية  لي�صت  �الإ�رش�ئيلية   �ل�رشطة 



457

ت�شرين �لأول/ �أكتوبر 2019

�لعليا يف �جتماع طارئ عقدته،  �لعربية  �ملتابعة  �أعلنت جلنة   ،2019 70 �صخ�صاً منذ مطلع 

�الحتفالية  �جلل�صة  ح�صور  عدم  �مل�صرتكة  �لعربية  �لقائمة  قررت  فيما  عاماً،  �إ�رش�باً 

11
للكني�صت، �حتجاجاً على تقاع�ص �ل�رشطة.

قال رئي�ص جمهورية جزر �ملالديف �إبر�هيم حممد �صليح Ibrahim Mohamed Solih، �إن  	•

زيارة فل�صطني وعا�صمتها �لقد�ص و�ل�صالة يف �مل�صجد �الأق�صى هي حلم و�أمنية كل م�صلم 

12
يف �لعامل.

100 مليون يورو )نحو  لتجميد مبلغ  رف�صت جلنة �ملو�زنة يف �لبملان �الأوروبي �قرت�حاً  	•

109.1 ماليني دوالر( كانت �أقّرتها �ملفو�صية �الأوروبية كم�صاعدة مالية �إ�صافية من طرفها 
13

لوكالة �الأونرو�.

�أكدت منظمة �ل�صالم �الآن �أن �آالف �مل�صتوطنني �جلدد متت �إ�صافتهم �إىل �مل�صتعمر�ت خالل  	•

نهاية يف  �أعلن،  �الإ�رش�ئيلي  �ملركزي  �الإح�صاء  جهاز  �أن  �إىل  �حلركة  و�أ�صارت   ،2019  �صنة 

�أيلول/ �صبتمب 2019، �أحدث �لبيانات �ل�صكانية لنهاية 2018 و�أو�ئل 2019. وتظهر �لبيانات 

 ،427,800 بلغ  �لقد�ص،  �رشقي  با�صتثناء  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ليهود  �مل�صتوطنني  عدد  �أن 

ي�صكلون 4.77% من �ل�صكان �الإ�رش�ئيليني. ويف حني �أن معدل �لنمو �ل�صكاين يف “�إ�رش�ئيل“ 

و�صل �إىل 1.9% يف �صنة 2018، كان معدل �لنمو يف �مل�صتعمر�ت 3.5%. ويف �صنة 2018 ز�د 

عدد �مل�صتوطنني مبقد�ر 14,400 م�صتوطن، منهم 8,050 ي�صكلون 56%، �نتقلو� �أو ُولدو� يف 

14
�مل�صتعمر�ت �لتي رمبا على “�إ�رش�ئيل“ �أن تخليها.

اخلمي�س، 2019/10/3

وقالت  باالنتخابات.  خا�صة  جلنة  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �صكّلت  	•

�للجنة، يف بيان لها بعد �جتماعها، �إنها ناق�صت ما �أعلنه �لرئي�ص حممود عبا�ص يف كلمته �أمام 

�الأمم �ملتحدة عن �إجر�ء �النتخابات، حيث قررت ت�صكيل جلنة من بني �أع�صائها ملتابعة تنفيذ 

عملية �النتخابات مع �لقوى و�لفعاليات و�لف�صائل و�ملوؤ�ص�صات �ملعنية كافة، ويف مقدمتها 

15
جلنة �النتخابات �ملركزية.

مع  �لتقى  �إنه  �ل�صيخ  ح�صني  �لوزير  �لفل�صطينية  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص  قال  	•

وزير �ملالية �الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون، و�أنه جرى �التفاق على حتويل دفعة من م�صتحقات 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �ملالية، مع بقاء �خلالف قائماً على رو�تب عائالت �ل�صهد�ء و�الأ�رشى، 

16
“و�إ�رش�رنا على دفعها مهما كان �لثمن“.
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وقّعت �حلكومة �لفل�صطينية �تفاقية مع �لبنك �لدويل بقيمة 13 مليون دوالر لتنفيذ م�رشوع  	•
17

تطوير ودعم �البتكار�ت يف �لقطاع �خلا�ص.

تظاهر �الآالف من فل�صطينيي 1948 يف جمد �لكروم، تلبية لقر�ر جلنة �ملتابعة �لعربية �لعليا  	•

�جلرية  مع  �ل�رشطة  بتو�طوؤ  �ملنددة  �لهتافات  ر�فعني  �جلر�ئم،  م�صل�صل  على  �حتجاجاً 

18
وعناوينها )و�أنو�عها(، �حتجاجاً على ��صتفحال جر�ئم �لقتل و�إطالق �لر�صا�ص.

�لد�صتورية، فيما غاب  �ليمني   2019/9/17 �ملنتخبون يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �أع�صاء  �أدى  	•
19

�لنو�ب �لعرب عن مر��صم �الأد�ء، ب�صبب �الإ�رش�ب �ل�صامل �لذي ينظمه فل�صطينيو 1948.

�نتهى �جتماع بنيامني نتنياهو مع �أفيجدور ليبمان بدون �أي نتائج، وقال حزب �لليكود �إن  	•

�الجتماع مل يُحدث �أي تقدم يف مباحثات �إمكانية �ن�صمام حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“ للحكومة. 

كان  �أنه   12 قناة  ذكرت  فيما  �صاعة،  لنحو  �لعبية،   13 قناة  بح�صب  �الجتماع،  و��صتمر 

20
ق�صري�ً.

اجلمعة، 2019/10/4

قال م�صوؤول �إ�رش�ئيلي �إن “�إ�رش�ئيل“ قّررت حتويل �أمو�ل �ملقا�ّصة �لفل�صطينية �إىل �ل�صلطة  	•

�قتطاع �الحتالل  �إثر  2019/10/6، بعدما رف�صتها الأ�صهر طويلة،  �الأحد  �لفل�صطينية، يوم 

�ملبلغ  فاإّن  �الإ�رش�ئيليّة،   13 �لقناة  وبح�صب  و�ل�صهد�ء.  �الأ�رشى  عو�ئل  خم�ص�صات  منها 

21
ي�صل �إىل 1.8 مليار �صيكل )نحو 514.15 مليون دوالر(.

�صفوف  يف  �عتقاالت  �صل�صلة  �أجرى   2015 �صنة  يف  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  �أعلن  	•

جنود  �صّد  م�صلحة  عملية   100 نحو  �إجها�ص  �إىل  �أدت  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني 

�أن قو�ته منعت بذلك ن�صوب  �إ�رش�ئيليني وم�صتوطنني يهود. و�ّدعى ناطق بل�صان �جلهاز 

�إن هذه �لعمليات ��صتهدفت تفجري �صد�مات عنيفة �صاملة يف  �إذ  �نتفا�صة فل�صطينية ثالثة، 

22
�ل�صفة �لغربية.

�لغربية،  بال�صفة  �ملقاومة  عمليات  يف  ملحوظاً  ت�صاعد�ً   2019 �صبتمب  �أيلول/  �صهر  �صهد  	•

تنوعت ما بني مو�جهات، و�إلقاء حجارة، وزجاجات حارقة وعمليات طعن. وح�صب تقرير 

�صهد   2019 �صبتمب  �أيلول/  �صهر  فاإن  �ل�صفة،  يف  حما�ص  حلركة  �الإعالمية  �لد�ئرة  �أعدته 

18 من جنود جي�ص  �إ�صابة  �أ�صفرت عن  517 عمالً مقاوماً �صّد �الحتالل يف �ل�صفة،  تنفيذ 

23
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.
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��صت�صهد فل�صطيني، و�أ�صيب 54 �آخرين، جر�ء قمع قو�ت �الحتالل مل�صري�ت �لعودة �رشق  	•
24

قطاع غزة.

�الأق�صى  �مل�صجد  �صاحات  �قتحمو�  م�صتوطناً   735 �أنّ  �لعبي   24 حد�صوت  موقع  �أفاد  	•
25

�الأ�صبوع �ملا�صي، بحماية من �رشطة �الحتالل.

�أن  �حل�صار،  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  �خل�رشي،  جمال  �لفل�صطيني  �لنائب  �أكد  	•

100% من م�صانع قطاع غزة ت�رشرت ب�صكل كلي �أو جزئي ب�صبب �حل�صار �الإ�رش�ئيلي 

غلقت �ملئات من �مل�صانع و�ملتاجر �أبو�بها ب�صبب �حل�صار �لذي 
ُ
و�العتد�ء�ت �ملتتالية، فيما �أ

26
�أفرز هذ� �لو�صع �القت�صادي �خلطري.

�ندالع  منذ  لفل�صطينيني  �عتقال  حالة  �ألف   26 للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  ر�صد  	•

يقارب  ما  �أن  �الأ�صقر،  ريا�ص  �ملركز،  مدير  و�أو�صح   .2015/10/1 يف  �لقد�ص  �نتفا�صة 

منذ �العتقال  حاالت  وبلغت   ،1967 �صنة  منذ  �الأ�رش  مر�رة  ذ�قو�  فل�صطيني  مليون   من 

حاالت  بني  من  �أن  �إىل  �الأ�صقر  و�أ�صار  حالة.  �ألف   119 �ليوم  حتى   2000 �صبتمب  �أيلول/ 

�العتقال خالل �نتفا�صة �لقد�ص 5 �آالف حالة �عتقال الأطفال قا�رشين، و755 حالة �عتقال 

�لتحري�ص  خلفية  على  �عتقال  حالة  و800  وقا�رش�ت،  جريحات  بع�صهن  وفتيات  لن�صاء 

27
على موقع في�صبوك.

قبل  من  “لال�صطهاد“  �مل�صيحيني  تعر�ص  بالقد�ص  �الأرثوذك�ص  �لروم  بطريركية  نفت  	•

�مل�صلمني يف قطاع غزة. جاء ذلك يف ر�صالة وجهتها لقيادة حركة حما�ص رد�ً على �دعاء�ت 

حما�ص  حركة  “�إن  قال  �الإ�رش�ئيلي،  للتلفزيون  تقرير  خالل  ترزي  كمال  يدعى  �صخ�ص 

28
ت�صطهد �مل�صيحيني بغزة“.

�ملتحدة  �لواليات  يهود  �صعود  �آل  بندر  بنت  ريا  و��صنطن  يف  �ل�صعودية  �ل�صفرية  هناأت  	•

�لعبية �جلديدة، وفق ما جاء يف تغريدة ن�رشها ح�صاب  �ل�صنة  �الأمريكية مبنا�صبة حلول 

29
“�إ�رش�ئيل بالعربية“ �لتابع لوز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية.

ال�صبت، 2019/10/5

�لدول  من  لعدد  مببادرة  تقدمت  “�إ�رش�ئيل“  �أّن  عن  �لنقاب  �الإ�رش�ئيلية   12 �لقناة  ك�صفت  	•

�خلليجية، تقوم على تطبيع �لعالقات بني �جلانبني، و�إر�صاء دعائم تعاون �قت�صادي و�أمني 

�أّن  �لقناة  و�أو�صحت  �الإ�رش�ئيلي.   - �لفل�صطيني  �ل�رش�ع  تو��صل  من  �لرغم  على  علني، 
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وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص عر�ص �ملبادرة على عدد من وزر�ء �خلارجية 

�خلليجيني �لذين �لتقاهم على هام�ص �جتماعات �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف نيويورك، 

30
�الأ�صبوع �ملا�صي.

“منظومة  �إن  �ليوم“،  “�إ�رش�ئيل  ب�صحيفة  مقاله  يف   ،Yossi Beilin بيلني  يو�صي  قال  	•

معي�صي  م�صتوى  توفري  تعتمد  �لتي  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  �إ�رش�ئيل  بني  �لقائمة  �لعالقات 

معقول للفل�صطينيني، وحت�صني �أو�صاعهم �القت�صادية، و�الأهم من ذلك ��صتمر�ر �لتن�صيق 

مازن  �أبو  على  كبرية  بدرجة  يعتمد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  مع  �ملجدي  �الأمني 

�أن  بيلني  و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيليني“.  �ل�صباط  كبار  من  كثري  يدركه  ��صتنتاج  وهذ�  �صخ�صياً، 

�آخر هوؤالء �ل�صباط �لذين يحملون هذه �لقناعات هو �جلرن�ل درور �صالوم، رئي�ص �صعبة 

�الأبحاث يف �صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية )�أمان(. ونقل بيلني عن �صالوم قوله 

باأن �أبا مازن “هو حجر �لز�وية �جلوهري يف �لهدوء �الأمني �لذي تعي�صه �إ�رش�ئيل منذ عام 

31
.“2006

االأحد، 2019/10/6

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص “�إننا م�رشون متاماً على �إجر�ء �النتخابات  	•

�لقيادة  �جتماع  م�صتهل  يف  عبا�ص،  و�أ�صاف  و�لقد�ص“.  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف 

�لفل�صطينية، �أنه متّ ت�صكيل جلنتني من تنفيذية �ملنظمة ومركزية فتح ملتابعة ملف �النتخابات 

32
مع �جلهات �ملعنية.

�الأطر�ف من  باأن حركته �صتتعامل مع كل  با�صم حركة حما�ص،  �لناطق  قال حازم قا�صم،  	•

�أجل �إجناح �النتخابات باعتبارها م�صلحة وطنية عليا. و�صدد قا�صم، يف ت�رشيح لـ �لقد�ص، 

�أن حركة حما�ص �صتعمل هذه �ملرة بكل �إيجابية وقوة من �أجل �إجناحها، م�صري�ً �إىل �أن حما�ص 

33
“قدمت يف كل مرة كل ما يلزم الإجر�ء �نتخابات عامة، و�صتو��صل ذلك“.

�الأمنية  �الأجهزة  تخو�صها  خفيّة“  “حرباً  هناك  �إن  �الأخبار  ل�صحيفة  �أمنية  م�صادر  قالت  	•

“جهات  وجنّدتهم  �ملقاومة  ف�صائل  يف  كانو�  �صباناً  ت�صّم  جمموعات  مع  غزة  قطاع  يف 

خارجية با�صم تنظيمات �صلفية و�أخرى تابعة لتنظيم د�ع�ص“، م�صيفة �أن �الأمن �عتقل �أربع 

ترتبط  و�صخ�صيات  �الأمنية،  و�الأجهزة  �ملقاومة،  قادة  �صدّ  لهجمات  خططت  جمموعات 

34
مبحور �ملقاومة.
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�لعربية، متهمني  �الأحياء  �نت�صار �جلرية و�لعنف يف  1948 جمدد�ً �صّد  تظاهر فل�صطينيو  	•

�ملجرمني.  حماكمة  يف  و�لتو�طوؤ  �جلرية  مو�جهة  عن  بالتقاع�ص  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة 

ملو��صلة  وفعاليات  بر�مج  عن  و�أعلنت  �ملظاهر�ت،  ��صتمر�ر  �لعربية  �ملتابعة  جلنة  وقررت 

�حلملة �ل�صعبية الجتثاث �لعنف و�جلرية يف �ملجتمع �لعربي، وذلك بت�صيري قافلة مركبات 

�حتجاجية تتجه �إىل مكتب رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو، يف �لقد�ص، �خلمي�ص 

35
.2019/10/10

 Ruchama مارتن  روحاما  �الإ�رش�ئيلية  �الإن�صان  حلقوق  �أطباء  جمعية  مديرة  �تهمت  	•

�الأطباء  �لي�صاري،   Siha Mekomit مكوميت  �صيحا  موقع  ن�رشه  مقال  يف   ،Marton

�الإ�رش�ئيليني �لعاملني منهم يف م�صلحة �ل�صجون بالقيام بدور رئي�صي يف �صناعة �لتعذيب 

36
�صّد �الأ�رشى �لفل�صطينيني د�خل �أقبية �لتحقيق.

قال �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان، يف ت�رشيحات ن�رشها موقع �لقناة  	•

تاأخر  �أ�صباب  �أحد  �الآن هو  �إ�رش�ئيلية فاعلة حتى  �إن عدم وجود حكومة  �لعبية،  �ل�صابعة 

�ل�صالم بحاجة ملناق�صتها يف جو �صيا�صي  “�إن خطة  �لقرن“. وقال فريدمان  “�صفقة  ن�رش 

37
ر�صني و�صامل، الأنها تنطوي على �لكثري من �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية طويلة �الأجل“.

�صعبة  يف  �لبحوث  د�ئرة  ورئي�ص  �أرغمان  ند�ف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  رئي�ص  قال  	•

لل�صلطة  �ملقا�صة  �أمو�ل  حتويل  �إن  �صالوم  درور  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت 

عن  �لنقاب  �لعبية   13 �لقناة  وك�صفت  �نهيارها.  وجتنب  لتقويتها  جاءت  مهمة  خطوة 

فحوى م�صاد�ت كالمية جرت خالل جل�صة �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر لل�صوؤون 

�ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت( �الأحد 2019/10/6، وذلك فيما يتعلق بتحويل �أمو�ل �ملقا�صة 

38
لل�صلطة �لفل�صطينية.

االإثنني، 2019/10/7

كلّف رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، رئي�ص جلنة �النتخابات �ملركزية حنا نا�رش،  	•

من  كافة،  �ملعنية  و�جلهات  و�لف�صائل  و�لفعاليات  �لقوى  مع  فور�ً  �الت�صاالت  با�صتئناف 

�أجل �لتح�صري الإجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية، على �أن يتبعها بعد ب�صعة �أ�صهر �النتخابات 

39
�لرئا�صية، وفق �لقو�نني و�الأنظمة �ملعمول بها.

�أكد رئي�ص �للجنة �لقانونية يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �لنائب حممد فرج �لغول، �أن  	•

حركة حما�ص مع �إجر�ء �نتخابات عامة متز�منة )رئا�صية وت�رشيعية وجمل�ص وطني(. و�أكد 
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�أن دعوة رئي�ص �ل�صلطة الإجر�ء �نتخابات عامة يف �الأر��صي �لفل�صطينية تالقي قبوالً لدى 

40
�لف�صائل و�ل�صعب �لفل�صطيني، للخروج من �الأزمة �حلالية.

قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية �إن �مل�صكلة مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي )�الأمو�ل �ملحتجزة لدى  	•

لتاأخذ قر�ر�ً  “�إ�رش�ئيل“  �للحظة، و�إنه ال يوجد حكومة يف  “�إ�رش�ئيل“(، مل حتّل حتى هذه 
�صيا�صياً يف هذ� �الأمر. و�أكد ��صتية �أن �حلكومة �صتبقى ملتزمة برو�تب �ل�صهد�ء و�الأ�رشى. 

و�أ�صاف ��صتية قائالً: “و�صلتنا دفعة بقيمة 1.5 مليار �صيكل ]نحو 430.5 مليون دوالر[، 

�صيولة  من  تعاين  �لبنوك  و�أ�صبحت  دوالر،  مليون   480 لـ  و�صلت  للبنوك  ديون  وعلينا 

41
جدية“.

Eliezer Toledano، قائد فرقة غزة يف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي،  �إليعازر توليد�نو  قال  	•

�إن “�إ�رش�ئيل“ كانت قريبة ولعدة مر�ت، من �صّن حملة ع�صكرية كبرية يف قطاع غزة، جّر�ء 

��صتمر�ر حالة �لتوتر و�إطالق �ل�صو�ريخ. و�أ�صار �ل�صابط �الإ�رش�ئيلي، يف �أحاديث منف�صلة 

م�صتقر  غري  غزة  قطاع  مع  �الأمني  �لو�قع  �أن  �إىل  �أحرونوت،  يديعوت  و�صحيفة   12 لقناة 

مبا فيه �لكفاية، كا�صفاً عن �أن عمليات �إطالق �ل�صو�ريخ موؤخر�ً كادت �أن تفّجر �الأو�صاع. 

وحتّدث عن �أن �جلي�ص يو��صل عمليات �لبحث عن �أنفاق حما�ص، بعد �أن مّت �كت�صاف 18 منها 

42
منذ �نتهاء حرب 2014.

“�أن�صطة  باأنها  و�صفته  ما  لوقف  خطو�ت  �صل�صلة  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �أقرت  	•
43

�لتحري�ص و�لتاآمر �لرتكية يف �لقد�ص �ل�رشقية“.

وجه  �أن  بعد   ،1948 فل�صطينيي  �أرد�ن  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن  وزير  هاجم  	•

باأنه   1948 فل�صطينيي  جمتمع  �أرد�ن  وو�صف  بناتهم.  بقتل  �لفل�صطينية  للعو�ئل  �تهامات 

�لت�رشيحات،  تلك  على  “جمتمع عنيف“، وفق ما نقل عنه موقع �صحيفة معاريف. ورد�ً 
م�صوؤولية  يتحمل  �أن  من  بدالً  �أرد�ن  �إن  �مل�صرتكة،  �لعربية  �لقائمة  رئي�ص  عودة،  �أين  قال 

�إىل  �صالمة �جلميع، ف�صل �الختباء ور�ء �ملز�عم �لعن�رشية، و�لتهرب من �حلقائق. و�أ�صار 

�أن عدد �لقتلى �رتفع منذ �صنة 2000 بعد �أن تخلت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية عن حماية �ل�صو�رع 

44
و�ملناطق �لفل�صطينية.

�رتفع عدد �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني يف قطاع غزة منذ �نطالق م�صري�ت �لعودة �إىل 326 فل�صطينياً،  	•

16 منهم ما تز�ل جثامينهم حمتجزة لدى �الحتالل، وذلك بعد �أن ��صت�صهد فل�صطيني متاأثر�ً 
45

باإ�صابته، خالل م�صاركته مب�صري�ت �صمال قطاع غزة، يف �صباط/ فب�ير 2019.
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ة مببلغ 12 مليون يورو )نحو 13.2 مليون  ��صرتت قب�ص �أربع طائر�ت �إ�رش�ئيلية م�صريَّ 	•
46

دوالر(، وفقاً لوز�رة �لدفاع �لقب�صية.

تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  بقر�ر  فوجئت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت  	•

يف  عملياتها  ل�صّن  تركيا  �أمام  �ملجال  و�إتاحة  �صورية،  �صمال  من  �الأمريكية  �لقو�ت  ب�صحب 

�ملنطقة. و�أ�صافت �ل�صحيفة �أن توقيت �إعالن قر�ر تر�مب فاجاأ �جلهات �الأمنية و�الإ�رش�ئيلية 

ب�صكل كلي، و�أن عدة م�صادر ذكرت �أن �لقر�ر مل يطرح، ومل يتم بحثه ب�صكل جّدي يف جل�صة 

“�لتوتر“ �الأمني مقابل  �أن �جلل�صة خ�ص�صت لبحث  �لكابينت مطلع �الأ�صبوع، بالرغم من 

47
�إير�ن، ويف �ل�صاحة �لفل�صطينية.

الثالثاء، 2019/10/8

ت�صتخدم  “�إ�رش�ئيل“  �إن  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  قالت  	•

�أ�صاليب جديدة جلمع �ملعلومات �ال�صتخبار�تية و�الأمنية، من خالل �نتحال �صفات جمعيات 

“دفع  لها:  بيان  يف  �لوز�رة،  و�أ�صافت  �الجتماعي.  �لتو��صل  مو�قع  ��صتغالل  �أو  �إن�صانية، 

متَكّن �الأجهزة �الأمنية من �صّل قدر�ت �ملتخابرين مع �الحتالل و�إحلاق �ل�صعف باأجهزته 

48
�ال�صتخبار�تية، �الحتالل �إىل تغيري �أ�صاليبه يف جمع �ملعلومات من غزة“.

�لثنائية بني حركته  �لعالقة  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  و�صف رئي�ص  	•

و�جلهاد �الإ�صالمي، باال�صرت�تيجية. و�أ�صاف هنية قائالً، خالل زيارة وفد رفيع �مل�صتوى 

حلركة  ننظر  “عندما   :32 �لـ  �النطالقة  بذكرى  لتهنئتهم  �جلهاد  حركة  لقيادة  حما�ص  من 

�لذكرى  بهذه  �أنف�صنا  نهنئ  لذ�  و�الأمل،  �لطماأنينة  من  بالكثري  ن�صعر  �الإ�صالمي،  �جلهاد 

�ملباركة، الأننا تو�أم �لروح معهم“. و�أكد هنية �أن �لعالقة بني حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، يف 

�أف�صل حاالتها، ويوجد هناك حتالف مع هذه �حلركة �لتي حتمل ر�ية �الإ�صالم و�ملقاومة، 

49
م�صدد�ً �أنه ال فرق بني �حلركتني �للتني ر�صختا مو�قف حمددة.

�ل�صيا�صي  �ملر��صل   ،Itamar Eichner �آيخرن  �إيتمار  �أعده  �إ�رش�ئيلي  �صحفي  تقرير  ك�صف  	•

موظفني   103 ي�صّم  �ملتحدة  �الأمم  ملنظمة  �لرئي�صي  �ملقر  �أن  �أحرونوت،  يديعوت  ل�صحيفة 

دوالً  يزور  منهم  عدد�ً  �إن  حتى  وح�صا�صة،  مرموقة  مو�قع  يتقلد  بع�صهم  �إ�رش�ئيليني، 

م�صنفة على �أنها معادية لـ“�إ�رش�ئيل“، مع �أن هناك قناعات �إ�رش�ئيلية متز�يدة باأن �ملنظمة 

50
�لدولية تنتهج �صلوكاً معادياً لـ“�إ�رش�ئيل“.
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��صتولت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على 69 ُعملة نقدية تاريخية نادرة، من �لقرن �لر�بع  	•

قبل �مليالد، يعود تاريخها �إىل عهد �الإ�صكندر �ملقدوين، بزعم �أنه جرت حماولة لـ“تهريبها“ 

51
من قطاع غزة �إىل �ل�صفة �لغربية.

االأربعاء، 2019/10/9

�أقر �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، خالل جل�صة عقدها نو�ب حركة حما�ص مبقره مبدينة  	•
52

غزة، بالقر�ءة �الأوىل، قانون �لعقوبات �لبديلة.

قال وزير �ملالية �لفل�صطيني �صكري ب�صارة �إن قطاع غزة ي�صكل 35% من ميز�نية �حلكومة  	•

ملعرفة  للمعلومات  و�صول  لدينا  يكون  الأن  بحاجة  نحن  و“لذلك  و�لتطويرية،  �لت�صغيلية 

53
�لناجت �لقومي �حلقيقي، خا�صة مبو�صوع �لتجارة و�لت�صدير �إىل قطاع غزة“.

�أكدت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، يف بيان لها، على �أهمية �اللتز�م باإر�دة �ملجموع �لوطني  	•

�نتخابات  �إجر�ء  �إىل  دعت  �لتي  �لثمانية،  �لف�صائل  روؤية  يف  وردت  و�لتي  �لفل�صطيني، 

فل�صطينية �صاملة على م�صتوى �لرئا�صة و�لت�رشيعي ملن �أر�د، و�ملجل�ص �لوطني على قاعدة 

54
�لتو�فق �لوطني �لذي يجعلها حمطة لتجاوز �النق�صام وحتقيق �ل�رش�كة �لوطنية.

عر�ص �أفيجدور ليبمان خطته من �أجل �لتو�صل حلّل و�صط، وت�صكيل حكومة �إ�رش�ئيلية  	•

في�صبوك  عب  ليبمان  ون�رش  ت�صكيلها.  دون  حتول  �لتي  �لقائمة  �خلالفات  ظّل  يف  جديدة 

خطته، �لتي تعتمد على ت�صكيل �حلكومة من حزبه، وحزب �لليكود وحتالف �أزرق - �أبي�ص، 

على �أن يتّم فيما بعد �صّم �أحز�ب �أخرى، بعد �التفاق بني �الأحز�ب �لرئي�صية، على �لقو�نني 

55
�الأ�صا�صية و�مليز�نية �لعامة.

�حلرم  �أغلقت  �الحتالل  قو�ت  �إن  �لفل�صطينية  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  قالت  	•

 443 �الأذ�ن  رفع  ومنعت  كامل،  ب�صكل  �أيام   7 �ملا�صية  �لت�صعة  �ل�صهور  خالل  �الإبر�هيمي 

56
وقتاً، و�عتدت عليه �أكرث من 21 مرة.

�لواليات  �إن  �صينكر  ديفيد  �الأدنى  �ل�رشق  ل�صوؤون  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  م�صاعد  قال  	•

�ملتحدة “توقعت حدوث �نفجار للو�صع يف �ملنطقة و�ندالع �صل�صلة من �النتفا�صات“، كرد 

فعل على نقل �صفارتها �إىل �لقد�ص، لكن �لقر�ر قوبل بتثاوؤب جماعي من قبل �لعامل �أجمع، 

 
57

با�صتثناء رمبا �أوروبا.

�لبملان  �أمام  كلمته  يف  عبده،  ر�مي  �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  رئي�ص  قال  	•

و�ملوؤ�ص�صات  �ملنازل  هدم  عمليات  هو�دة  بال  تو��صل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  �لب�زيلي، 
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من  كجزء  ترويعهم،  وتتعمد  �الأطفال  وتعتقل  �لعائالت  وت�صتهدف  �لقد�ص  يف  �لفل�صطينية 

منط منهجي معتمد لتهجري �لفل�صطينيني بالقوة من �ملدينة �ملحتلة. و�أو�صح �أّن مدينة �لقد�ص 

�صهدت �أكب عمليات هدم يف يوم و�حد منذ �صنة 1967، حيث دمرت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية 

11 بناية �صكنية ت�صّم 72 �صقة خالل �صهر متوز/ يوليو من �ل�صنة �جلارية، يف جرية ترقى 
58

�إىل حّد “�لتطهري �لعرقي“.

اخلمي�س، 2019/10/10

�لغربية دفاعاً  �ملقاومة بال�صفة  �نتفا�صة عارمة و�إطالق يد  �إىل  �لفل�صطينية  �لف�صائل  دعت  	•

عن �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى. وطالبت �لف�صائل، خالل وقفة نظمتها د�ئرة �لقد�ص بحركة 

�العتد�ء�ت  وزيادة  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد  �مل�صتوطنني  القتحامات  رف�صاً  حما�ص 

�الإ�رش�ئيلية على �ملدينة �ملقد�صة و�ملقد�صيني، ب�رشورة و�صع ��صرت�تيجية وطنية ترتقي �إىل 

م�صتوى جمابهة �ملخاطر، يف ظّل حماوالت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي فر�ص وقائع على �الأر�ص 

59
يف �ملدينة �ملقد�صة، حتت غطاء ما ي�صمى “�صفقة �لقرن“، عب �الإد�رة �الأمريكية.

�إجر�ء  من  �لثابت  حركته  موقف  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  جدّد  	•

�النتخابات و�أهميتها، و�رشورتها، الإعادة بناء �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني. وقال �حلية، 

يف ت�رشيح له: “حما�ص ترحب باإجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية و�ملجل�ص �لوطني، 

هام  منطلق  �لفل�صطينية  للم�صاحلة  �لوطنية  “�لروؤية  و�أ�صاف:  �إجناحها“.  على  و�صتعمل 

يكن �أن نلجاأ عبه الإعادة توحيد �ل�صعب �لفل�صطيني وحتقيق �لوحدة �لوطنية �لقائمة على 

60
�ل�رش�كة“.

�ل�صيا�صية  �الأزمة  لت�صوية  ليبمان  �أفيجدور  طرحه  �لذي  �القرت�ح  �لليكود  حزب  رف�ص  	•

حتالف �أعلن  فيما  لنتنياهو،  �أف�صلية  يعطي  �القرت�ح  �أن  مع  حكومة،  ت�صكيل  متنع   �لتي 

61
�أزرق - �أبي�ص �أنه يقبل بها ب�صكل مبدئي.

�الأكر�د  مع  “ت�صامنه  �أ�صماه  ما  عن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  عب  	•

يف  �لكردية  �ملناطق  يف  �لرتكي  �لتوغل  ب�صدة  �إ�رش�ئيل  “تدين  نتنياهو:  وقال  �ل�صوريني“، 

م�صتعدة  �إ�رش�ئيل  ووكالئها.  تركيا  من  �الأكر�د  �صدّ  عرقي  تطهري  من  وحتذّر  �صورية، 

62
لتقدمي �مل�صاعد�ت �الإن�صانية لل�صعب �لكردي �ل�صجاع“.

“�إ�رش�ئيل“، فتحت حتقيقاً جنائياً  ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن �جلهات �ملخت�صة يف  	•

و�حد�ً فقط من بني 600 �صكوى تتهم حمققني يف جهاز �ل�صاباك بتعذيب �أ�رشى فل�صطينيني. 
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وبح�صب �ل�صحيفة، فاإنه ما بني 2001 �إىل 2008، مّت تقدمي 600 �صكوى الأ�رشى فل�صطينيني 

ب�صاأن �لتعذيب من قبل حمققي �ل�صاباك، �إال �أنه مل يتم فتح حتقيق جنائي يف تلك �ل�صكاوى. 

و�أو�صحت �ل�صحيفة �أنه ما بني 2015 �إىل 2018، مّت تقدمي نحو 200 �صكوى مّت فتح �لتحقيق 

باإحد�ها فقط لفل�صطيني ي�صتبه مب�صاعدته يف هجوم �صّد �إ�رش�ئيليني �صنة 2015 يف �ل�صفة 

63
�لغربية.

�لفل�صطينيني يف قطاع  �لقوة �ملفرطة �صّد  �إىل عدم ��صتخد�م  “�إ�رش�ئيل“  دعت �الأمم �ملتحدة  	•
64

غزة، معربة عن قلقها �إز�ء تد�عيات �لعنف على حياة �الأطفال يف �لقطاع.

اجلمعة، 2019/10/11

ي�صتبيح  �الحتالل  �أن  بحر  �أحمد  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  �أكد  	•

دماء �ل�صعب �لفل�صطيني ب�صكل عام، و�لطفولة ب�صكل خا�ص. وقال بحر، يف كلمة له خالل 

�أطفال  “�أين  غزة:  �رشقي  �لعودة  م�صري�ت  �صمن  �ل�صهد�ء“،  “�أطفالنا  جمعة  يف  م�صاركته 

�حلقوقية  �ملنظمات  تغم�ص  ملاذ�  �ملتحدة؟  �الأمم  قر�ر�ت  ومن  �الإن�صان  حقوق  من  فل�صطني 

65
عيونها عن �أطفالنا �لذين يقتلهم �الحتالل ويحرقهم ويذبحهم؟“.

�لتابعني حلركة �جلهاد  �ملعتقلني  �الأخرية عن عدد من  �الأيام  �ل�صلطات �مل�رشية يف  �أفرجت  	•

�لقطاع  �إىل  عودتهم  لدى  �عتقلتهم  قد  �مل�رشية  �ل�صلطات  كانت  غزة،  قطاع  يف  �الإ�صالمي 

قادمني من لبنان وبلد�ن �أخرى، وفقاً ملا ذكرته م�صادر ل�صحيفة �لقد�ص. وقالت م�صادر 

فل�صطينية من �لقاهرة، و�أخرى يف معب رفح من �جلانب �مل�رشي، �إن عملية �الإفر�ج متت 

على دفعات، و�صملت نحو 30 عن�رش�ً من حركة �جلهاد �الإ�صالمي، �عتقلو� لفرت�ت تفاوتت 

66
ما بني �أ�صبوع ون�صف �إىل �صهرين.

قالت قناة 12 �لعبية �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قرر تغيري خطته “متعددة �ل�صنو�ت“ �لتي يعمل  	•

�ملفاجئة  �خلطوة  بعد  وذلك  �إعد�دها،  على  كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص 

�لتي �تخذها �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب ب�صحب �لقو�ت �الأمريكية من �صمال �صورية 

للو�قع  �إجر�ء تغيري�ت على �خلطة وفقاً  �أن كوخايف �صيبد�أ  وتخلّيه عن �الأكر�د. و�أو�صحت 

�جلديد، �لذي �صي�صع “�إ�رش�ئيل“ لوحدها يف مو�جهة �خلطر �الإير�ين، �صو�ء من �الأر��صي 

67
�ل�صورية �أم �لعر�قية �أم غريها.

�رشّح وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن باأن �صلطات �الحتالل قد تتيح قريباً  	•

�ملعطيات  ظّل  يف  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  �لدينية“  �ل�صعائر  وممار�صة  �لعبادة  “حريّة  لليهود 
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�لتي ت�صري �إىل �رتفاع م�صتمر يف عدد �مل�صتوطنني �لذين �قتحمو� �حلرم �لقد�صي، منذ توليه 

�مل�صجد  �قتحمو�  �لذين  �مل�صتوطنني  عدد  فاإن  �ملعطيات،  وبح�صب   .2015 �صنة  �ملن�صب 

�الأق�صى يف �صنة 2015 و�صل �إىل 10 �آالف م�صتوطن، لريتفع �لعدد يف �صنة 2016 �إىل 14,626 

�صخ�صاً، ثّم �رتفع مرة �أخرى �صنة 2017 وو�صل �إىل 25,628 م�صتوطناً، وجتاوز عددهم 

68
35 �ألف م�صتوطن �صنة 2018.

قال رئي�ص جلنة �خلارجية و�الأمن يف �لكني�صت �آيف ديخرت، خالل لقاء معه ن�رشته �صحيفة  	•

تفاجاأ ب�صالح ناري“ يف  �أن  �ملمكن  �أنها من  تعتقد  �أن  �ل�رشطة  “على  �إّن  �ليوم“،  “�إ�رش�ئيل 
�مل�صجد �الأق�صى. ومل يكتفِ ديخرت بزعم وجود �صالٍح، �إمّنا زعم �أن هدفه هو “للتعامل مع 

�أن  �أن �ل�رشطة ال يجب  �أ�صياء ال يريدونها عليهم. غد�ً �صيقّررون، مثالً،  حماوالتنا لفر�ص 

�أنه يف مو�جهة �ل�رشطة،  تدخل للم�صجد �الأق�صى عند ت�صعيد �الأو�صاع، وعندها يعرفون 

تدمري  �إىل  ت�صعى  يهودّية  منّظمات  بوجود  ديخرت  و�أقرّ  مك�صوفة“.  باأيدٍ  يقفو�  �أن  يجب  ال 

م�صاد  �صاروخ  باإطالق  لتدمريه  خّططت  و�حدة  �ثنتني:  منها  وذكر  �الأق�صى،  �مل�صجد 

للدروع، و�أخرى عب �إطالق طائرة م�صرّية حتمل مو�د متفجرة، و�أ�صاف �أن “قنبلة يدوية 

69
يف �مل�صجد �الأق�صى تعادل حرباً“.

ال�صبت، 2019/10/12

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، يف مقابلة خا�صة مع �صحيفة �لقد�ص: “�صنمنع  	•

�إ�رش�ئيل  باأج�صادنا.  و�إمنا  بالعنف  لي�ص  �أ،  �قتحام مناطق  �الإ�رش�ئيلي من  �الحتالل  جي�ص 

جتتاح مناطق �ل�صلطة و�التفاقيات �ملوقعة ال ت�صمح بهذ� �الجتياحات، ونحن �صنك�رش �الأمر 

70
�لو�قع“.

�للجنة  من  �أع�صاء  مب�صاركة  �ل�صعبية،  للمقاومة  �الأول  فتح  حركة  موؤمتر  �أعمال  �نطالق  	•

�ملركزية، و�ملجل�ص �لثوري، وممثلني عن �الأقاليم و�لقرى �لفاعلة، وجلان �ملقاومة �ل�صعبية 

يف خمتلف �ملناطق. وقال نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول يف كلمته: “�إن �ملقاومة بكل 

�أ�صكالها حّق م�رشوع لل�صعوب �ملحتلة، و�ملقاومة �ل�صعبية يف هذه �ملرحلة بالذ�ت لها دور يف 

71
ح�صد �لعامل جلانب �حلق �لفل�صطيني“.

�أردنية  و�أ�صرية  فل�صطينيني  �أ�رشى  خم�صة  باأن  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  �أكد  	•

بينما  �الإد�ري،  �عتقالهم  ��صتمر�ر  على  �لطعام؛ �حتجاجاً  �ملفتوح عن  �إ�رش�بهم  يو��صلون 

�أيٍّ  ��صت�صهاد  من  ويخ�صى  منهم،  �لقد�مى  وخ�صو�صاً  حياتهم،  على  �خلطورة  ت�صاعدت 

72
منهم يف �أي حلظة.



468

اليوميات الفل�سطينية

مو�صوع  على  تلفزيونية،  مناظرة  خالل  �صعيّد،  قي�ص  تون�ص  يف  �لرئا�صي  �ملر�صح  علق  	•

�لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“، قائالً: “�لتطبيع خيانة عظمى، ويجب �أن يحاكم من يطبّع مع كيان 

�رّشد ونّكل �صعباً كامالً“. وقال �صعيّد �إن كلمة تطبيع هي كلمة خاطئة �أ�صالً، نحن يف حالة 

رف�ص  تون�ص،  يف  يهودية  معابد  بزيارة  �ل�صماح  حول  �صوؤ�ل  ويف  غا�صب.  كيان  مع  حرب 

ال  ونقبلهم،  يهود  مع  نتعامل  نحن  وقال  �إ�رش�ئيلي،  �صفر  جو�ز  يحمل  من  دخول  �صعيد 

73
�الإ�رش�ئيليني.

�أمني  “م�رشوع  بتنفيذ  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يبد�أ  �أن  على  �الإ�رش�ئيلي  �لكابينت  �صادق  	•

ح�صا�ص“ ت�صل تكلفته �ل�صاملة �إىل نحو 320 مليون �صيكل )نحو 91.1 مليون دوالر(. وجاء 

يف موقع �صحيفة جلوب�ص �أنه �صودق يف هذه �ملرحلة على ميز�نية “�ملرحلة �أ“ من �مل�رشوع، 

يف  �لزيادة  هذه  فاإن  �ملوقع  وبح�صب  �ملر�حل.  لباقي  �مليز�نيات  تخ�صي�ص  الحقاً  لتدر�ص 

ميز�نية �جلي�ص �صوف تقدم قريباً للجنة �مل�صرتكة بني �للجنة �ملالية وجلنة �خلارجية و�الأمن 

74
للم�صادقة عليها.

االأحد، 2019/10/13

�ل�صلطة  ركن  �أبو  كميل  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  من�صق  حذّر  	•

�لفل�صطينية من “عو�قب وخيمة“ �إذ� مل تتوقف �ملقاطعة �القت�صادية فيما يتعلق با�صتري�د 

�صتُقِدم  “�إ�رش�ئيل“  باأن  له،  بيان  يف  مهدد�ً،  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صوق  من  و�ملو��صي  �الأبقار 

“لن  و�أنها  �أ�صو�قها،  �إىل  �لفل�صطينية  �لزر�عية  �ملنتجات  �إدخال  وقف  على  �لقريب  �ملدى  يف 

ت�صمح بوجود مقاطعة من �أي نوع للمنتجات �الإ�رش�ئيلية، نتيجة �لقر�ر �الأحادي لل�صلطة 

75
�لفل�صطينية �لذي ي�رش باقت�صاد �لطرفني“.

�ملنتخب  ملو�جهة  ��صتعد�د�ً  �هلل،  ر�م  �إىل  �لقدم  لكرة  �ل�صعودي  �ملنتخب  بعثة  و�صلت  	•

ملونديال  �ملوؤهلة  �الآ�صيوية  �لت�صفيات  �إطار  يف   ،2019/10/15 �لثالثاء  يوم  �لفل�صطيني، 

قطر 2022، و�أمم �آ�صيا 2023. و�أكدت م�صادر يف �الحتاد �لفل�صطيني لكرة �لقدم �أن �لبعثة 

�ل�صعودية دخلت �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية مبا�رشة، دون �ملرور عب �جلانب �الإ�رش�ئيلي 

من معب �لكر�مة �حلدودي. وقال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل ��صتقباله 

�إنه ال يوجد خا�رش بني �ملنتخبني �لفل�صطيني و�ل�صعودي، و�أن  العبي �ملنتخب �ل�صعودي، 

قدومهم ي�صعد �ل�صعب �لفل�صطيني. و�أ�صاف قائالً: “مل ن�صعر �أبد�ً �أننا طرفان، د�ئماً و�أبد�ً 

يقولون )�ل�صعوديون( لنا، نحن معكم بكل ما تريدونه وتقررونه، ويف كثري من �الأمور مل 

76
نكن نطلب �مل�صاعدة، كانت �ململكة ت�صت�صعر بحاجتنا وتلبي“.
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�ل�صنو�ت  �إن  �لبزم،  �إياد  غزة  بقطاع  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  قال  	•

�الأخرية �صهدت تقدماً كبري�ً يف مو�جهة �لتخابر مع �الحتالل ومو�جهة �لعمالء على �الأر�ص، 

و�إن �الأجهزة �الأمنية يف �لقطاع ��صتطاعت حتجيم دور �لعمالء وتوجيه �رشبات �أمنية قوية 

77
لهم.

مقرتح  الأي  بالده  دعم  �لعربية،  قناة  مع  مقابلة  يف  بوتني،  فالديري  �لرو�صي  �لرئي�ص  �أكد  	•

مبهمة،  تز�ل  ما  �لقرن“  بـ“�صفقة  ي�صمى  ما  �إن  قال  ولكنه  �الأو�صط،  �ل�رشق  ق�صية  حللّ 

و�لواليات �ملتحدة مل تقدمها بعد للر�أي �لعام، �صو�ء �لعاملي، �أم �الأمريكي �لد�خلي، �أم �ل�رشق 

�لدولتني  حّل  خطة  تنفيذ  �رشورة  من  ننطلق  “نحن  و�أ�صاف:  �لفل�صطيني.  �أم  �أو�صطي، 

و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية“. وقال بوتني: “نعتب �أن �لنز�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني مبثابة 

مفتاح حلّل �لكثري من م�صاكل �ملنطقة. فهذ� �لنز�ع، و�إىل حني حله، يعتب م�صدر�ً للر�ديكالية 

78
و�الإرهاب“.

االإثنني، 2019/10/14

�أكد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية عزم حكومته على حتقيق �ال�صتقالل �القت�صادي  	•

و�النفكاك من �لتبعية �الإ�رش�ئيلية، بالتوجه �إىل �لعمق �لعربي، م�صري�ً �إىل �أن زيارته لالأردن 

و�لعر�ق وم�رش ت�صب يف هذ� �الجتاه. وقال ��صتية، يف حديث خا�ص ملر��صل �صحيفة �لقد�ص 

موٍر كثرية، من بينها زيادة �إمد�دنا بالكهرباء 
ُ
يف �لقاهرة: “�تفقنا مع �الأ�صقاء يف �الأردن على �أ

من 35 ميجا �إىل 160 ميجا، كما �تفقنا مع �الأ�صقاء يف �لعر�ق على ��صتري�د كل �حتياجاتنا من 

�لبرتول عب �الأردن، فيما كانت زيارتنا جلمهورية م�رش �لعربية ناجحة ومثمرة، و�تفقنا 

79
مع �الأ�صقاء يف م�رش على �لتعاون يف عدد من �ملجاالت �حلياتية �ملختلفة“.

ر�أى �لقيادي يف حركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق �أن “�لتو�فق �لوطني هو �لر�فعة الإجر�ء  	•

�النتخابات �لفل�صطينية“. و�أ�صاف �أبو مرزوق، يف تغريدة له على تويرت، �أن “حما�ص ملزمة 

80
بقبول �لنتائج مهما كانت“.

و�لعمل  �ل�صعبية،  باملقاومة  بالنهو�ص  �ل�صعبية  للمقاومة  �الأول  فتح  حركة  موؤمتر  �أو�صى  	•

ت�صكيل  �إىل  �إ�صافة  و�لتنظيم،  �لتعبئة  مفو�صية  م�صتوى  على  �لقيادي  �الإطار  تفعيل  على 

�إطار قيادي للعمل �ل�صعبي ي�صمّ ف�صائل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �إ�صافة �إىل تو�صيات 

و�لتو�صية  �ملقاطعة،  حركة  ودعم  �ملقاطعة  وتبني  �حلر��صة،  جلان  تفعيل  �أهمها  �أخرى، 

81
باإعادة �صياغة جلنة �لتو��صل مع �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي مبا يتنا�صب مع تعريف �لتطبيع.
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�أكد رئي�ص جمل�ص �الأمة �لكويتي مرزوق �لغامن، يف كلمته �أمام موؤمتر �الحتاد �لبملاين �لدويل،  	•

�أن �حلياد و�ل�صمت على جر�ئم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، “تفوي�ص على بيا�ص لكيان ي�صتقوي 

بهذ� �ل�صمت ويعمل مبقت�صاه“. و�أ�صاف قائالً: “ِب�َصْمتِكم هذ� �أنتم ترّبون �لياأ�ص، وترعون 

82
�الإحباط، وت�صوقون للعزلة، وتر�كمون �لغ�صب، وتقتلون �الأمل، وت�صجعون �الإرهاب“.

حماية  حتت  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �ل�صخرة  قبة  م�صجد  بزيارة  �ل�صعودي  �ملنتخب  وفد  قام  	•

�لذين تولو�  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�رشطة  لعنا�رش  �نت�صار كثيف  �إذ لوحظ  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل 

�إخر�ج �ل�صبان �ملتو�جدين يف �مل�صجد، قبيل و�صول �لوفد �إليه، و�عتقال �ل�صاب �لفل�صطيني 

83
معاذ حممدي �لذي �عرت�ص على زيارة �لوفد و�عتبها خطوة تطبيعية مع �الحتالل.

توجّه ع�رش�ت من �صباط �الحتياط يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بند�ء ر�صمي �إىل رئي�ص �حلكومة  	•

حليفهم  تخلي  بعد  �صورية  يف  �الأكر�د  لـ“منا�رشة  بال�صماح  جي�صها،  وقائد  �الإ�رش�ئيلية 

�ملبادرة  عن  وك�صف  �مل�صاعدة.  وتقدمي  بالتدخل  لهم  بال�صماح  �ل�صباط  وطالب  عنهم“. 

�لنائب عن حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“ �إيلي �أفيد�ر Eli Avidar، لت�صكيل جماعة �صاغطة )لوبي( 

ومنظمات  �أو�صاط  جتنيد  �أجل  من  و�لعمل  باالأكر�د،  “�إ�رش�ئيل“  عالقات  توثيق  �أجل  من 

�إ�رش�ئيلية ويهودية دولية تعنى بتقدمي �مل�صاعد�ت �الإن�صانية لل�صعب �لكردي وت�صاند حقه 

ون�صاله، ومن �أجل دعمه يف �لبقاء ومنع جتاهل �لعامل للق�صية �لكردية. و�صدد �أفيد�ر على 

84
�أن �ليهود و�الأكر�د �رتبطو� بحلف دم.

الثالثاء، 2019/10/15

ك�صف م�صوؤول يف وز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية يف قطاع غزة عن �إحباط عمليات �صّد �الأجهزة  	•

�إياد  “�إ�رش�ئيل“ بالوقوف ور�ء ذلك. وقال �لناطق با�صم �لوز�رة  �الأمنية يف �لقطاع، متهماً 

�لبزم، يف ت�رشيحات �إذ�عية ن�رشها �ملوقع �الإلكرتوين للد�خلية، �إن �الأجهزة �الأمنية �أحبطت 

عمليات �أخرى بعد �لتفجريين �للذين ��صتهدفا حاجزين لل�رشطة يف غزة نهاية �آب/ �أغ�صط�ص 

85
2019، ما �أ�صفر عن مقتل ثالثة عنا�رش �أمن.

�أحد�ث يف �صمال �رشق �صورية.  �إنها تتابع باهتمام بالغ ما يجري من  قالت حركة حما�ص  	•

عن  و�لدفاع  حدودها  حماية  يف  تركيا  حلقّ  تفهمها  عن  �صحفي،  بيان  يف  حما�ص،  وعبّت 

�ل�صهيوين يف  �ملو�صاد  �أمام عبث جهاز  �لقومي  �أمنها  �لتي مت�ص  �لتهديد�ت  نف�صها، و�إز�لة 

على  حما�ص  و�أكدت  و�الإ�صالمي.  �لعربي  �لقومي  �الأمن  �رشب  �إىل  ي�صعى  و�لذي  �ملنطقة، 

86
وحدة �أر�ص �صورية �ل�صقيقة على كامل تر�بها وحدودها �لوطنية.
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قال وكيل وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطينية ناجي �رشحان، خالل لقاء �صحفي،  	•

وذكر  �لديوجر�يف.  �لنمو  مبعادلة  �صكنية  وحدة  �ألف   14 �إىل  �صنوّياً  يحتاج  غزة  قطاع  �إّن 

�رشحان �أن 25 �ألف وحدة �صكنية بغزة حتتاج الإعادة بناء الأنها بيوت ال ت�صلح لـ“�لعي�ص 

87
�الآدمي“، و60 �ألف وحدة �صكنية حتتاج �إىل ترميم.

نظام  �الأمريكي  �جلي�ص  ت�صليم  موؤخر�ً  �أنهت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �ل�صابعة  �لعبية  �لقناة  ذكرت  	•

“معطف �لريح Wind Coat“ �خلا�ص بحماية �لدبابات من �ل�صو�ريخ �مل�صادة، وذلك بعد 
�أن �أثبت �لنظام جناحه. وبح�صب �لقناة، فاإن �رشكة رفائيل لل�صناعات �لع�صكرية �ملتطورة، 

�أول منظومة من �لنظام للجي�ص �الأمريكي ال�صتخد�مه يف حماية دباباتها من طر�ز  �صلّمت 

�أبر�مز Abrams باأنو�عها �ملختلفة، م�صريًة �إىل �أن ذلك ياأتي �صمن �تفاق موقع يف �صنة 2018 

88
بقيمة �إجمالية تبلغ ن�صف مليار دوالر.

هدّمت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قرية �لعر�قيب يف �لنقب �لفل�صطيني �ملحتل للمرة �لـ 163.  	•

ونقلت وكالة قد�ص بر�ص عن م�صادر حملية يف �لعر�قيب، قولها: �إن �رشطة �الحتالل دهمت 

�لقرية، و�عتقلت �ل�صيخ �صياح �لطوري وجنله عزيز؛ قبل �أن تهدم م�صاكنها وترتك �ل�صكان 

89
يف �لعر�ء.

يف  �الإطفاء  ومتطوعو  لبنان  يف  �لفل�صطيني  �الأحمر  �لهالل  جمعية  و�أطباء  كو�در  �صاركت  	•

�ملخيمات، يف عمليات �إغاثة وعالج �ملت�رشرين من �حلر�ئق �لتي �ندلعت يف عدد من �ملناطق 

�لفل�صطيني عماد حالق، لوكالة  �للبنانية، وقال م�صوؤول �الإعالم يف جمعية �لهالل �الأحمر 

“�جلمعية ��صتنفرت كافة طو�قمها �لطبية وفرق �الإ�صعاف و�لطو�رئ، وو�صعتها  �إن  وفا، 

90
حتت ت�رشف �ل�صليب �الأحمر �للبناين“.

من �أكرث  لدعم  �أمريكي(  دوالر  مليون   2.76 )نحو  ياباين  ين  مليون   300 �ليابان  قدمت  	•	
91

100 �ألف مو�طن يف قطاع غزة.

االأربعاء، 2019/10/16

قال تقرير ل�صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية �إّن تقدير�ت �إ�رش�ئيلية و�أردنية وفل�صطينية  	•

و�رّشح  �إجر�ئها.  حال  يف  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  �صتفوز  حما�ص  حركة  �أن  �إىل  ت�صري 

على  باأّنه  و�أردنيون،  فل�صطينيون  و�آخرون  �لعبية،  لل�صحيفة  �إ�رش�ئيلي  �أمني  م�صوؤول 

�أّن  �إال  �لثالثة،  �ل�صديدة بني هذه �الأطر�ف  �ل�صيا�صي و�خلالفات  �لتعاون  �نعد�م  �لرغم من 

�لتعاون �الأمني بينها “ي�صري متاماً مثل �صاعة �صوي�رشية �ل�صنع“. و�أفاد �لتقرير باأنه من 
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�مل�صتبعد �أن جتري �النتخابات �لت�رشيعية يف عهد رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص، على �لرغم 

من �إعالنه �لذهاب لها، خوفاً من �صيطرة حما�ص عب �النتخابات، على �ل�صفة �لغربية �ملحتلة 

92
�أي�صاً.

�أبدى مع�صكر �ليمني �الإ�رش�ئيلي، برئا�صة بنيامني نتنياهو، رّد فعل �صاخط وغا�صب على  	•

�إنهم حلفاوؤه  �أبي�ص وما قال  �أزرق -  �أن حتالف  �لنقاب عنه، و�أظهر  �مل�رشوع �لذي ك�صف 

م�صنودة  �صيقة،  حكومة  بت�صكيل  �صادمة“  “مفاجاأة  �أعدو�  و�لعرب،  �لي�صار  �أحز�ب  من 

�أفيجدور  �إ�صقاطها باالتفاق مع  من �لنو�ب �لعرب، بغر�ص �الإطاحة بنتنياهو. وبعدها يتّم 

للحكومة. ووقعت  �نتخابات جديدة يكون فيها بني جانت�ص رئي�صاً  �إىل  ليبمان، و�لتوجه 

�لي�صار  �أحز�ب  من  �أقلية  حلكومة  �ن�صمامها  عدم  على  تن�ص  وثيقة  على  �ليمني  �أحز�ب 

وبح�صب  �مل�صرتكة.  �لعربية  �لقائمة  من  خارجياً  مدعومة  �حلكومة  كانت  ما  �إذ�  و�لو�صط، 

�أحز�ب �صا�ص ويهدوت هتور�ة و�الحتاد �لوطني وّقعو� على  13 �لعبية، فاإن زعماء  قناة 

�لوثيقة، من �أجل �إ�صقاط مثل هذه �حلكومة يف حال ت�صكيلها، و�إنهم �صيعملون فقط من �أجل 

93
حكومة يقودها نتنياهو، يف �ئتالف ييني �أو بحكومة وحدة وطنية و��صعة بالتناوب.

�إىل باحة  وّزعت جمموعات ��صتيطانية يهودية متطرفة بياناً على �مل�صلني �ليهود �لقادمني  	•

باحات  �إىل  و�الرتقاء  �لباحة،  هذه  يف  بال�صلو�ت  �الكتفاء  عدم  �إىل  تدعوهم  �لب�ق  حائط 

�مل�صجد �الأق�صى، و�إقامة �ل�صلو�ت هناك. وقد متّ �إل�صاق هذه �الإعالنات على باب �ل�صل�صلة، 

94
�لذي يدخل عبه غالبية �مل�صلني من �أبناء �لقد�ص.

حّذرت �صخ�صيات فل�صطينية من خطورة ت�رشيحات �أدىل بها �لقائد �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي  	•

�إىل جتريد  فيها  Mickey Levy، دعا  ليفي  �أبي�ص، ميكي   - �أزرق  �ل�صابق وع�صو حتالف 

�لقد�ص.  فل�صطينية عن مدينة  �أحياء  �الإقامة، و�صلخ  �ملقد�صيني من حقهم يف  �آالف  ع�رش�ت 

“يندرج يف  �إن ما ك�صف عنه ميكي ليفي،  �ل�صيا�صي �ملقد�صي، ر��صم عبيد�ت،  وقال �ملحلل 

�ل�صعب  �إىل  تنظر  متطرفة  عن�رشية  عقلية  عن  يعّب  فليفي  متكامل،  �صيا�صي  خمطط  �إطار 

نقاء  وعلى  �لدولة،  يهودية  على  خطر�ً  ت�صكل  ديوغر�فية  قنبلة  باعتبارهم  �لفل�صطيني 

95
�لقد�ص كعا�صمة ملا ي�صمى دولة �الحتالل“.

�صهد  غزة  قطاع  يف  �ل�صيد  قطاع  �أن  له،  تقرير  يف  �الإن�صان،  حلقوق  �مليز�ن  مركز  �أو�صح  	•

تدهور�ً مت�صارعاً يف �ل�صنو�ت �الأخرية، وتر�جعت �أو�صاع �ل�صيادين و�أ�رشهم �القت�صادية 

و�الجتماعية ب�صكٍل خطري، و�أم�صو� �أكرث �لفئات �صعفاً وحاجة للحماية. وبح�صب �مليز�ن، 

و�عتقل  �آخرين،   105 و�أ�صيب  �صيادين،   5 قتل   2019/8/20 وحتى   2015 �صنة  منذ  فاإنه 
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�أجبتهم قو�ت �الحتالل على خلع مالب�صهم، و�ل�صباحة من مركبهم  �أن  374 �صياد�ً بعد 

للو�صول �إىل �لزورق �حلربي. ومّت �العتد�ء على �ل�صيادين ج�صدياً وتوجيه �إهانات لفظية 

بحقهم خالل �لتحقيق معهم يف ميناء �أ�صدود. كما ��صتولت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على 

113 مركباً مع معد�تها خالل هذه �لفرتة، ومّت تقطيع �صباك �ل�صيد وتخريب مر�كب و�أدو�ت 
96

�ل�صيد 55 مرة.

Dark Matter ت�صتدرج  �إمار�تية تدعى د�رك ماتر  �أمنية  �إن �رشكة  قالت �صحيفة هاآرت�ص  	•

مليون  �إىل  ت�صل  فلكية  برو�تب  لديها  للعمل  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  يف  �صابقني  �صباطاً 

ل�صالح  تعمل  �ل�رشكة  �أن  ك�صفت  �لتحقيقات  �أن  �إىل  �ل�صحيفة  و�أ�صارت  �صنوياً.  دوالر 

97
�ملخابر�ت �الإمار�تية، يف مالحقة �ل�صحفيني ون�صطاء حقوق �الإن�صان �لغربيني.

اخلمي�س، 2019/10/17

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �قرت�ح  جانت�ص  بني  �أبي�ص   - �أزرق  حتالف  رئي�ص  رف�ص  	•

طو�رئ  “حكومة  باأنها  �الأخري  وو�صفها  وحدة،  حكومة  ت�صكيل  ب�صاأن  نتنياهو،  بنيامني 

�أن ال �أرف�صه”. و�أ�صاف  “تلقيت �ليوم �قرت�حاً ال يكن  �أمنية”. وكتب جانت�ص، يف تويرت: 

جانت�ص: “�صننتظر حتى �حل�صول على �لتفوي�ص من �لرئي�ص، ونبد�أ مفاو�صات جدية من 

98
�أجل ت�صكيل حكومة وحدة ليب�لية تقود �إىل �لتغيري وتعيد �الأمل �إىل مو�طني �إ�رش�ئيل”.

بح�صور رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، وقعت هيئة �ملدن �ل�صناعية ممثلة برئي�ص  	•

جمل�ص �إد�رتها، وزير �القت�صاد �لوطني خالد �لع�صيلي، و�رشكة �ألكا ALKE �لرتكية ممثلة 

باأيهان كمال �أوغلو Ayhan Kemaloglu، عقد�ً لتنفيذ �أعمال �لبنية �لتحتية مل�رشوع “منطقة 

�الأملاين �لتنمية  بنك  خالل  من  �الأملانية  �حلكومة  من  و�ملمولة  �حلرة“،  �ل�صناعية   جنني 

)The German Development Bank )Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW بقيمة 

“�ملنطقة �ل�صناعية �صتوفر �إن  19.85 مليون دوالر(. وقال ��صتية:   18 مليون يورو )نحو 

غري  ب�صكل  عمل  فر�صة  �ألف   15 لـ  �ملجال  و�صتفتح  مبا�رش،  ب�صكل  عمل  فر�صة  �آالف   5
99

مبا�رش، وهذ� �مل�رشوع ي�صب يف ��صرت�تيجيتنا �ملتعلقة باالنفكاك عن �الحتالل“.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �جلهاد �الإ�صالمي �ل�صيخ نافذ عز�م �إن �ل�صلطات �مل�رشية  	•

�أطلقت �رش�ح 81 مو�طناً من قطاع غزة بينهم عنا�رش من �حلركة. و�أو�صح عز�م، يف ت�رشيح 

بثته وكاالت حملية، �أنه �صي�صبق وفد �حلركة �إىل قطاع غزة و�صول 55 ممن كانو� حمتجزين 

100
لدى �ل�صلطات �مل�رشية، فيما �صري�فق �لوفد 26 �آخرين، هم �أع�صاء يف حركة �جلهاد.
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علن ب�صاأن 
ُ
�أكد رئي�ص جلنة �ملقابر �الإ�صالمية يف �لقد�ص م�صطفى �أبو زهرة، تعليقاً على ما �أ 	•

�نتهاء �الحتالل من بناء 23 مدفناً لليهود �أ�صفل تلٍّ يقع �إىل �ل�رشق من �مل�صجد �الأق�صى، �أن 

�ملنطقة �لتي حتوي قبور �ليهود �ملقامة على �صفوح جبل �لزيتون متتد من �أعلى تلك �ل�صفوح 

وحتى و�دي قدرون. حيث مل يكتِف �الحتالل مبا يف هذه �ملنطقة من قبور ومد�فن، بل قام 

ُعرث  قدية  يهودية  قبور  �أنها  مدعياً  وهمية،  قبور  بزرع  �ملا�صية  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  خالل 

�لناحيتني  �لقدية من  �لبلدة  �لتي جتري يف منطقة و��صعة حول  �أعمال �حلفر  عليها خالل 

101
�جلنوبية و�ل�رشقية.

ح�صل �ملنتخب �الإ�رش�ئيلي يف ريا�صة �جلودو على تاأ�صري�ت دخول �إىل �الإمار�ت للم�صاركة  	•

يف بطولة غر�ند �صالم Grand Slam، مباريات �جلودو �لعاملية، �لتي �صتجري يف �أبو ظبي، 

102
ح�صبما ذكرت و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية.

اجلمعة، 2019/10/18

حذّر رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، من ت�صكيل حكومة �إ�رش�ئيلية ت�صتند �إىل  	•

�لقائمة �لعربية �مل�صرتكة. ور�أى نتنياهو �أن �إقامة حكومة ت�صتند �إىل �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة 

103
هي خطوة “مناه�صة لل�صهيونية وت�صكل خطر�ً على �أمن �إ�رش�ئيل“.

قو�ت  بر�صا�ص  �إ�صابته  عقب  �لبحري،  حممد  ماجد  رعد  �لفل�صطيني  �ل�صاب  ��صت�صهد  	•

�إن  وفا  وكالة  مر��صلة  وقالت  طولكرم.  جنوب  جبارة  حاجز  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�ل�صاب �لفل�صطيني ��صت�صهد عقب �إ�صابته بر�صا�ص �الحتالل على �حلاجز، وتركه ينزف، 

104
ومل ت�صمح ل�صيار�ت �إ�صعاف جمعية �لهالل �الأحمر بالو�صول �إليه.

قمعت قو�ت �الحتالل �مل�صاركني يف جمعة “ال للتطبيع“ من م�صري�ت �لعودة �ل�صلمية على  	•

�حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة. و�أكدت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية بغزة، �إ�صابة 69 مو�طناً. 

�لعودة  م�صري�ت  جتذر  تاأكيده  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  وجدد 

من   79 �لـ  �جلمعة  يف  م�صاركته  خالل  �حلية،  و�أ�صاف  �الحتالل.  ملو�جهة  �صعبيّاً  خيار�ً 

م�صري�ت �لعودة: ما كان لالحتالل ليتجر�أ هذ� �الأ�صبوع على �الأق�صى لوال �ل�صوء �الأخ�رش 

“من �ملوؤ�صف فتح �أبو�ب  من �ملطبّعني. و�أكد �حلية �أن خطر �لتطبيع يد�هم �ملنطقة، مردفاً: 

105
�لعو��صم �لعربية �أمام �الحتالل“.

حمالت  �إثر  �ليهودية،  و�الأعياد  �ملنا�صبات  خالل  �مل�صتوطنني  �قتحامات  وترية  �رتفعت  	•

�لتحري�ص �مل�صتمرة �لذي تطلقها ما ت�صمى “جماعة �لهيكل“ �ملزعوم عب حّث �مل�صتوطنني 
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على �قتحام �الأق�صى، فخالل �أيام “عيد �لعر�ص“ وحده، وبح�صب د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية 

106
يف �لقد�ص �قتحم �أكرث من 2,700 م�صتوطن باحاته.

قال رئي�ص ق�صم �الأطر�ف �ل�صناعية يف م�صت�صفى حمد �أحمد �لعب�صي، يف حديث ل�صحيفة  	•

�ل�رشق، �إن �خلدمات �لنوعية �لتي يقدمها �مل�صت�صفى تاأتي يف ظّل تز�يد �أعد�د �ملحتاجني لهذه 

140 م�صاباً بالبرت، و1,800 م�صاب  �الأطر�ف، حيث خلفت م�صري�ت �لعودة حتى �للحظة 

م�صاب  �ألف  و11  �ل�صابقة،  �حلروب  من  برت  حالة   900 بجانب  تعوي�صي،  جلهاز  حمتاج 

يحتاج جلهاز تعوي�صي، وك�صف �لطبيب على �أنه يف �ملرحلة �حلالية يعمل �مل�صت�صفى على 

107
عالج 200 م�صاب، وتزويدهم باالأطر�ف و�الأجهزة �لتعوي�صية.

تويف �الأديب و�ل�صاعر �لرتكي �لكبري نوري باكديل Nuri Pakdil، عن عمر ناهز 85 عاماً.  	•

ويلقب �الأديب �لرتكي ب�صاعر �لقد�ص، ب�صبب دفاعه �مل�صتمر عن �لقد�ص وق�صيتها �لعادلة 

على  “�أترحم  قائالً:  باكديل  على  �أردوغان  �لرتكي  �لرئي�ص  ترحّم  وقد  طويلة.  عقود  منذ 

108
�صاعر �لقد�ص �ل�صيد نوري باكديل �أحد �أملع رجال �الأدب... جعل �هلل مثو�ه �جلنة“.

ال�صبت، 2019/10/19

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن خمططات �الحتالل �لتهويدية  	•

يف �مل�صجد �الأق�صى و�لقد�ص �ملحتلة لن ُيكتب لها �لنجاح. وقال هنية، يف كلمة متلفزة نقلتها 

على  ولو  ن�صمح،  ولن  تنجح،  لن  �الأق�صى  تق�صيم  خمططات  �إن  �لف�صائية،  �الأق�صى  قناة 

رقابنا وعلى دمنا، بتمرير خمططات �الحتالل، ولن تتغري معامل �لقد�ص، وكل �لقر�ر�ت لن 

تغري �حلقائق. ودعا هنية �إىل �لتحرك يف ثالثة �جتاهات �أمام خمططات �الحتالل �لتهويدية 

109
بحّق �مل�صجد �الأق�صى؛ فل�صطينياً وعربياً ودولياً.

لـ“�إ�رش�ئيل“  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  حجم  حول  معطيات  �لعبية  هاآرت�ص  �صحيفة  ن�رشت  	•

مرتكزة على م�صادر يف وز�رة �ملالية �الإ�رش�ئيلية ومعهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي. 

 .2028–2019 3.3 مليار�ت دوالر �صنوياً، خالل �لفرتة  �أن حجم �مل�صاعد�ت �صيبلغ  مبينة 

كما �أن �أق�صى حّد لزيادة �مل�صاعد�ت �الأمريكية لـ“�إ�رش�ئيل“ وفقاً التفاق 2019–2028 هو 

10%. �إال �أنه �إ�صافة للـ 3.3 مليار�ت دوالر، حت�صل “�إ�رش�ئيل“ على مبلغ 5 مليار�ت دوالر 

�صنو�ت  خالل  لل�صو�ريخ  م�صادة  �صو�ريخ  لتطوير  �لبلدين  بني  م�صرتكة  م�صاريع  لدعم 

110
�التفاق.
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�لف�صائل  ورقة  على  للرّد  فتح  حركة  �ملدلل  �أحمد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  يف  �لقيادي  دعا  	•

�لثمانية بخ�صو�ص �مل�صاحلة. وقال �ملدلل، يف مقابلة خا�صة مع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 

�ل�صاحة  �أنها ف�صائل ذ�ت وزن وتاأثري يف  للف�صائل خ�صو�صاً  بّد من وجود �حرت�م  �إنه ال 

�لفل�صطينية. و�صّدد على �أن �لف�صائل “تلوم �الإخوة يف حركة فتح على تاأخر ردهم �إىل هذه 

111
�للحظة“.

�ل�رشق  ل�صوؤون  �لرو�صي  للرئي�ص  �خلا�ص  �ملمثل  حما�ص  حركة  من  قيادي  وفد  �لتقى  	•

حممد  نور  �لدوحة  لدى  �لرو�صي  و�ل�صفري  بوغد�نوف،  ميخائيل  �إفريقيا  وبلد�ن  �الأو�صط 

�مل�صوؤولني  مع  بحث  وفدها  �إن  �حلركة  وقالت   .Noor Mohammad Khulov خولوف 

�لرو�ص �آخر �مل�صتجد�ت �ل�صيا�صية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، و�أكدت �أن �لوفد �أبدى “��صتعد�د 

حركته للتعاطي مع �أي مبادرة من �صاأنها جتاوز �النق�صام �لفل�صطيني“. وجددت تاأكيدها 

112
على �رشورة �أن تكون �أي �نتخابات فل�صطينية قادمة “�صاملة ومتز�منة“.

 Simon Aran �آر�ن  �صمعون  �الإ�رش�ئيلية  �لبث  هيئة  يف  و�ملر��صل  �ل�صيا�صي  �ملحلل  قال  	•

�لبحرين  موؤمتر  يف  �صت�صارك  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  من  �أفر�د  برئا�صة  بعثة  �إن 

يف  �آر�ن،  و�أ�صاف  �إير�نية.  �عتد�ء�ت  من  �خلليج  يف  �ل�صفن  عن  �لدفاع  �صبل  �صيناق�ص  �لذي 

تغريدة على تويرت، �أن �ملوؤمتر �صينعقد يومي �الإثنني 2019/10/21 و�لثالثاء 2019/10/22 

يف عقد  �لذي  و�ر�صو  ملوؤمتر  ��صتكماالً  �أمريكية،  برعاية  �ملنامة  �لبحرينية  �لعا�صمة   يف 

113
�صباط/ فب�ير 2019 يف بولند�.

االأحد، 2019/10/20

على  �الأعلى  هي  غزة  قطاع  يف  �لفقر  موؤ�رش�ت  �إن  غزة  يف  �الجتماعية  �لتنمية  وز�رة  قالت  	•

م�صتوى �لعامل، وذكر وكيل �لوز�رة غازي حمد خالل “لقاء مع م�صوؤول“، �أن ن�صب �لفقر 

70% من  �أن  75%، كما  �إىل ما يقرب من   2019 و�لبطالة يف قطاع غزة و�صلت خالل �صنة 

114
�صكان قطاع غزة غري �آمنني غذ�ئياً.

دعت �ل�صلطة �لفل�صطينية جامعة �لدول �لعربية �إىل خماطبة �ل�صناديق و�ملوؤ�ص�صات �لعربية  	•

وكيل  و�أكد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  باأر��صي  �لعاجلة  �لتعليمية  �الحتياجات  توفري  �أجل  من 

يف  وطالبة  طالب  �ألف   100 “هناك  �أن  �صالح  ب�رشي  �لفل�صطيني  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 

مدينة �لقد�ص وحميطها مهددون باإمكانية ��صتمر�رهم بتلقي �لتعليم وفق هويتهم ورو�يتهم 
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�لفل�صطينية؛ من خالل �لتاأثري على �ملناهج وحماولة حتريفها وحماولة زّجهم و�لذهاب بهم 

115
نحو �ملنهاج �الإ�رش�ئيلي“.

�قتحم نحو 400 م�صتوطن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، ب�صكل ��صتفز�زي، وجتولو� يف باحاته  	•
116

بحر��صة م�صددة من قبل قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�أ�صدرت حركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني بيانني حتذيريني باحتمال �نفجار  	•

�مل�صجد  باقتحام  للم�صتوطنني  �ل�صماح  �صيا�صة  يف  �الحتالل  ��صتمر�ر  مع  �الأو�صاع، 

117
�الأق�صى.

وفق  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  لرئي�ص  جانت�ص  بني  �أبي�ص   - �أزرق  حتالف  رئي�ص  قال  	•

نتنياهو  وف�صل   ،2019/9/17 يف  �نتهت  �النتخابية  �حلملة  �إن  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صابعة  �لقناة 

�إعادة  عليه  �لفيديو  مقاطع  على  �لوقت  �إ�صاعة  من  وبدالً  �أخرى،  مرة  �حلكومة  ت�صكيل  يف 

تعتني  ليب�لية  وحدة  حكومة  �إن�صاء  �إىل  دعوته  وجدد  للرئي�ص.  �حلكومة  ت�صكيل  تفوي�ص 

118
باالإ�رش�ئيليني.

ك�صف �ملخت�ص بال�صاأن �ال�صتيطاين ب�صار �لقريوتي عن قيام �الحتالل بتو�صعة منطقة ج يف  	•

قرية قريوت جنوب نابل�ص على ح�صاب �ملنطقة �مل�صنفة ب يف خطوة غري م�صبوقة من قبل 

119
�صلطات �الحتالل، وتغيري قو�عد ت�صنيف �الأر��صي.

ذكرت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية �أن �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم  	•

جاي�صون غرينبالت قرر �لتعجيل با�صتقالته لت�صبح نافذة يف 2019/11/1 بعد �أن تاأجل ن�رش 

120
خطة “�صفقة �لقرن“ ب�صبب عدم ت�صكيل حكومة �إ�رش�ئيلية.

قالت �ملر�صحة للرئا�صة �الأمريكية، ع�صو جمل�ص �ل�صيوخ عن �حلزب �لديوقر�طي �إليز�بيث  	•

لـ“�إ�رش�ئيل“  بالدها  م�صاعد�ت  جعل  لفكرة  منفتحة  �إنها   ،Elizabeth Warren و�رن 

121
م�رشوطة بوقف �أن�صطتها �ال�صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية.

االإثنني، 2019/10/21

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �ملكلف بنيامني نتنياهو ف�صله يف ت�صكيل حكومة، ر�صمياً،  	•
122

و�أعاد كتاب �لتكليف للرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني.

عب  �لغربية  لل�صفة  ز�حف  فعلي  �صّم  بتطبيق  “�إ�رش�ئيل“  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �تهمت  	•

وز�رة  وقالت  م�صبوقة.  غري  خطوة  يف  ج،  �إىل  ب  مناطق  حتويل  �أهمها  �إجر�ء�ت  جمموعة 
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وح�صم  لل�صفة،  فعلي  �صّم  هو  �الحتالل  �صلطات  به  تقوم  ما  �إن  �لفل�صطينية  �خلارجية 

123
م�صتقبل ق�صايا �لو�صع �لنهائي �لتفاو�صية بالقوة من جانب و�حد.

نحو بحجب  �لفل�صطينية  �ل�صلح  حمكمة  قر�ر  �صحة  �لفل�صطينية  �لعامة  �لنيابة  �أكدت  	•	

59 موقعاً و�صفحة �إعالمية فل�صطينية وعربية، وذلك ��صتناد�ً �إىل قانون �جلر�ئم �الإلكرتونية. 

وقال �ملكتب �الإعالمي للنائب �لعام لـ“�لعربي �جلديد“ �إن قر�ر حمكمة �صلح ر�م �هلل حول 

على  �العرت��ص  �لق�صائي  �لقر�ر  من  �ملت�رشرين  و“على  �صحيح،  �ملو�قع  ع�رش�ت  حجب 

بتقدمي  �خلطيب  �أكرم  �لفل�صطيني  �لعام  �لنائب  قام  “لقد  قائالً:  �ملكتب  وتابع  �حلكم“.  هذ� 

قر�ر  و�صدر  �جلز�ئية“.  �الإجر�ء�ت  قانون  ح�صب  وذلك  �ل�صلح  حمكمة  �إىل  �لطلب  هذ� 

�ملحكمة، �لذي مّت ت�رشيبه يوم �الإثنني 2019/10/21، �إىل بع�ص و�صائل �الإعالم �لفل�صطينية، 

و�لنائب  �الخت�صا�ص  جهات  �لفل�صطينية  �حلكومة  طالبت  جهتها،  ومن   .2019/10/17 يف 

�لعام بالرت�جع عن قر�ر حجب بع�ص �ملو�قع �الإلكرتونية، وفق �الإجر�ء�ت �لقانونية و�جبة 

124
�التباع و�لت�صل�صل.

�ل�صعودية  يف  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  �إن  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  زهري،  �أبو  �صامي  قال  	•

يتعر�صون للتعذيب باأ�صكال متعددة، ويتم �لتحقيق معهم ب�صكل قا�ص. و�أ�صاف �أبو زهري، 

�ملعتقلني،  مع  يحققون  خمتلفة  جن�صيات  من  �أجانب  حمققني  �أن  �صحفية،  ت�رشيحات  يف 

مع  �ت�صاالت  خالل  من  �ملعتقلني،  عن  لالإفر�ج  كبرية  م�صاعي  بذلت  حركته  �أن  �إىل  و�أ�صار 

دول، و�أخرى من خالل �ت�صاالت مبا�رشة مع م�صوؤولني �صعوديني، لكن مل يتمخ�ص عنها 

125
�صيء حتى �للحظة، م�صدد�ً على �أن حركته لن يهد�أ لها بال حتى �إنهاء هذه �الأزمة.

�أ�صار فريق �لر�صد و�لتوثيق يف جمموعة  �لد�ئرة يف �صورية،  �أعو�م من �حلرب  بعد ثمانية  	•

�لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، �أنه مّت توثيق 4,002 �صحية من �لالجئني �لفل�صطينيني 

�ل�صوريني ق�صت نحبها يف �أماكن خمتلفة يف �صورية، بينهم 487 الجئة. و�أ�صارت جمموعة 

حتى  �لفل�صطينية  و�لتجمعات  �ملخيمات  د�خل  فل�صطينية  �صحية   1,987 �صقوط  �إىل  �لعمل 

�صحية   1,953 فيه  �صجل  �لذي   2018 �صنة  من  ذ�ته  �لتاريخ  عن  زيادة  يف   ،2019/10/21
126

بو�قع زيادة 24 �صحية.

ت�صارك “�إ�رش�ئيل“ يف بطولة غر�ند �صالم Grand Slam للجودو، �لتي تنطلق يف �لعا�صمة  	•

�لناطقة  �الإ�رش�ئيلية  مكان  قناة  بح�صب  �جلاري،  �الأ�صبوع  نهاية  ظبي،  �أبو  �الإمار�تية 

من  تتاألف  ظبي  �أبو  يف  �جلودو  بطولة  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  “�لبعثة  �إن  �لقناة  وقالت  بالعربية. 

127
خم�صة العبني“.
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الثالثاء، 2019/10/22

�أكد �ل�صيخ نافذ عز�م، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �جلهاد �الإ�صالمي لـ“�الأيام“، �أن موقف  	•

�حلركة �ملبدئي من م�صاألة �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية، �لتي جاءت بعد �لتوقيع على 

�تفاق �أو�صلو، مل ولن يتغري، وتنظر لها �حلركة على �أنها جزء ال يتجز�أ من �تفاقية �أو�صلو 

من  �ملطلوب  �ملخرج  متثل  ال  �النتخابات  �أن  تعتقد  �حلركة  �أن  �إىل  و�أ�صار  و��صتحقاقاتها. 

جرت  �إذ�  و�أنه  �الأيام،  هذه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يعي�صها  �لتي  و�ملتتابعة  �ملتالحقة  �الأزمات 

128
�النتخابات وفق ما يطرح حالياً، فاإن �ملاأ�صاة �صتتعمق، ويتعمق كذلك �النق�صام.

�أو  “ال يجوز الأي �صخ�ص  �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات:  �للجنة  �أمني �رش  قال  	•

�أن يكون هناك  �أي حركة �صيا�صية �أن حترم �ل�صعب �لفل�صطيني من �ختيار ممثّليه، نتفهم 

�لعملية  من  جزء  فهذ�  �النتخابات  يف  ت�صارك  �أن  تريد  ال  �أحز�ب  �أو  حركات  �أو  �صخ�صيات 

�لديقر�طية، ولكن ال يحّق الأحد �أن ي�صع فيتو على �إجر�ء �النتخابات، و�أن ينع �لنا�ص من 

129
�لتوجه �إىل �صناديق �القرت�ع �أو من تر�صيح �أنف�صهم“.

�إجر�ء �النتخابات  “�إن  �أحمد بحر  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص  قال  	•

�لعامة ي�صكل ��صتحقاقاً وطنياً ود�صتورياً ال يكن �اللتفاف عليه، �أو جتاوزه باأي حاٍل من 

�لعامة وفق مقت�صياتها  �إجر�ء �النتخابات  �لت�رشيعي مع  �أن �ملجل�ص  �إىل  �الأحو�ل“. و�أ�صار 

130
�لوطنية و�رشوطها �لقانونية و�لد�صتورية.

“�إذ� مل تكن  قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، خالل زيارته ملحافظة طولكرم،  	•

هناك م�صاحلة فنحن ذ�هبون لالنتخابات، و�إذ� كان منظورنا للم�صاحلة لي�ص مقبوالً لدى 

حما�ص، و�إذ� مل يكن منظور حما�ص غري مقبول لدينا، فاالحتكام لل�صعب و�النتخابات هي 

من  للم�صاحلة  تنظر  حما�ص  �إن  قوله  ��صتيه  عن  �ملحلية  �صو�  وكالة  ونقلت  �الأمثل“.  �حلل 

ودولة  و�صالح  �صلطة  نريد  نحن  “لكن  م�صيفاً  �لوظيفي“،  “�لتقا�صم  على  ي�صتند  منظور 

131
و�حدة“.

بنكية  ح�صابات  جّمدت  �الأمريكية  �ملالية  “وز�رة  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت  	•

م�رشفية لرجال �أعمال من قطاع غزة يقومون ب�صخ �أمو�ل من �إير�ن �إىل حما�ص“، وذكرت 

هو  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  جلهاز  �ليوم  �الأ�صا�صي  “�لهدف  �أن  �ل�صحيفة 

�إىل د�خلها،  �الأمو�ل من خارج غزة  �لذين يقومون بتحويل  �ملال يف حما�ص  مالحقة رجال 

�جلانب  يف  �صيّما  ال  حما�ص،  ن�صاطات  ومتويل  �الأ�صا�صية،  �الأمو�ل  تهريب  قناة  ويعتبون 

132
�ملدين �خلريي“.
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ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن �أكرث من 20 �ألف عامل فل�صطيني دفعو� خالل �صنة 2018  	•

نحو 480 مليون �صيكل )نحو 135.4 مليون دوالر( للو�صطاء و�أ�صحاب �لعمل، للح�صول 

على ت�صاريح عمل د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948. ويثل هذ� �لعدد نحو 

�إجبارهم  �ملناطق �ملحتلة، حيث يتم  �لذين يدخلون للعمل يف  �لفل�صطينيني  �لعمال  ثلث عدد 

وب�صكل  �صهرياً  دوالر(   705–423 )نحو  �صيكل   2,500–1,500 �إىل  ت�صل  �أمو�ل  دفع  على 

غري قانوين، بعد ف�صل ح�صولهم على ت�صاريح بطرق قانونية ب�صبب �الإجر�ء�ت �ملعقدة، 

�إ�رش�ئيل“  “بنك  �أجر�ها  لدر��صة  ووفقاً  �لوظيفي.  �الأمن  و�نعد�م  لال�صتغالل  يعر�صهم  ما 

باعو�  �لذين  و�لعمل  �لعقار�ت  �أ�صحاب  ربح  �صايف  فاإن   ،2018 �صبتمب  �أيلول/  �أو�خر  يف 

133
ت�صاريح غري قانونية بلغت نحو 122 مليون �صيكل )نحو 34.5 مليون دوالر(.

�لعايل  �لتعليم  موؤ�ص�صات  يف  �لعرب  �لطالب  عدد  �أن  �لعبية  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت  	•

و�لعقبات  �لفجو�ت  لكن  �لزمن،  من  عقد  فرتة  خالل  ملحوظ  ب�صكل  ت�صاعف  �الإ�رش�ئيلية 

ما تز�ل كبرية �أمام حماوالتهم لالندماج يف �الأو�صاط �الأكاديية مقارنًة باملجتمع �ليهودي. 

ووفقاً ملجل�ص �لتعليم �لعايل، فاإن ن�صبة �لطالب �لعرب يف جميع �لدرجات �لتعليمية �رتفعت 

من 10% يف عام 2008 �لذي و�صل �لعدد فيه لنحو 24 �ألفاً، �إىل 18% حتى �لعام �لدر��صي 

134
2019/2018، حيث بلغ �لعدد نحو 51 �ألفاً.

االأربعاء، 2019/10/23

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن حركته جاهزة لعمل ما يلزم  	•

حلماية �مل�صجد �الأق�صى، مبا يف ذلك �إطالق كل �ل�رش�ر�ت �لالزمة لذلك، يف �إ�صارة �إىل مو�جهة 

135
حمتملة.

يف  موظفيها  الإن�صاف  �لغربية  �ل�صفة  يف  �حلكومة  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  دعت  	•

قطاع غزة ووقف ما قالت عنها “�صيا�صة �لتمييز“ �لتي متار�صها بحقهم. وقالت �جلبهة، يف 

بيان لها، �إن �حلكومة ما ز�لت تتلكاأ يف معاجلة قر�ر�تها �لتي عززت من �صيا�صة �لتمييز بني 

�ل�صفة وغزة، وولدت قناعات بني �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، باأن �حلكومة هي جلزء منهم 

136
ولي�صت حكومة �لكل.

ت�صلم رئي�ص حتالف �أزرق - �أبي�ص بني جانت�ص، ب�صكل ر�صمي، كتاب �لتكليف من �لرئي�ص  	•

�الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني لت�صكيل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �جلديدة. جاء ذلك بعد �جتماع 

�أكد�  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  عقد  �أعقبه  بالقد�ص،  �الأخري  مكتب  يف  وريفلني  جانت�ص  عقده 
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من  �صيعمل  �إنه  جانت�ص  وقال  و��صعة.  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  �رشورة  على  خالله 

م�صاحلهم،  �أجل  من  وتعمل  �الإ�رش�ئيليني  جميع  تخدم  وطنية  وحدة  حكومة  �إن�صاء  �أجل 

137
موؤكد�ً �أنه �صيبذل كل جهد من �أجل ت�صكيل هذه �حلكومة و�إنهاء �خلالفات بني �جلميع.

جنوبي  �صيد�،  مبدينة  �حللوة،  عني  خميم  يف  �لفل�صطينية  �مل�صرتكة  �لقوة  قيادة  دعت  	•

و�أ�صافت  �للبناين.  �ل�صارع  �أحد�ث  من  �لتام  �حلياد  على  �لبقاء  �إىل  �لفل�صطينيني  لبنان، 

جتاه  باحلياد  وخارجه  �ملخيم  د�خل  �لفل�صطينيني  �لتز�م  �رشورة  �أن  لها،  بيان  يف  �لقوة، 

 �أحد�ث لبنان “ياأتي من موقع �حلر�ص على �أف�صل �لعالقات �الأخوية مع خمتلف مكونات

138
�ل�صعب �للبناين“.

دعت �أييلت �صاكيد، زعيمة حتالف “�ليمني �ملوحد“ �الإ�رش�ئيلي، �إىل عدم �ل�صمت �أمام �ملقاطعة  	•

�لفل�صطينية للمنتجات �الإ�رش�ئيلية. وقالت �صاكيد “ال يوجد موقف يكن للفل�صطينيني فيه 

139
��صتري�د �لب�صائع ح�صب رغبتهم، بينما يقاطعون �ملنتجات �الإ�رش�ئيلية“.

علّق �الأ�صري �لفل�صطيني �أحمد غنام �إ�رش�به �ملفتوح عن �لطعام، و�لذي بلغ 102 يوماً بعد �أن  	•
140

و�فقت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على حتديد �ل�صقف �لزمني العتقاله �الإد�ري.

“�الحتالل  �إعالمية حتت عنو�ن  �أربعني موؤ�ص�صة فل�صطينية ودولية حملة  �أكرث من  �أطلقت  	•

وك�صف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  مل�صاندة  �الأ�رشى“  يقتل 

�أ�صري�ً   221 �أن  �الأرقام  �أبرز  ومن  �ملعتقالت.  د�خل  وتنكيل  �إهمال  من  له  يتعر�صون  ما 

��صت�صهدو� د�خل �صجون �الحتالل، ووجود �أكرث من 500 �أ�صري يف �العتقال �الإد�ري، �إ�صافة 

141
�إىل �صيا�صة �الإهمال و�الإعد�م �لطبي �لتي متار�ص بحّق �الأ�رشى وتركهم بال عالج.

قرر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هدم 140 منزالً ومن�صاأة يف مدينة رهط بالنقب �ملحتل. و�أل�صقت  	•
142

�صلطات �الحتالل �أمَر هدٍم على م�صجد �لرباط �ملوجود يف مكانه منذ �أكرث من 40 عاماً.

�إن  للبالد،  رئي�صاً  �لد�صتورية  �ليمني  �أد�ئه  بعد  �صعيّد،  قي�ص  �جلديد  �لتون�صي  �لرئي�ص  قال  	•

�أن  �صعيّد  و�أو�صح  �صدورهم.  يف  منقو�صة  تون�ص،  �أحر�ر  كل  وجد�ن  يف  �صتبقى  فل�صطني 

م�صيفاً  فل�صطني،  يف  �صعبنا  ق�صية  و�أولها  �لعادلة  �لق�صايا  لكل  منت�رشة  �صتبقى  تون�ص 

“�حلّق �لفل�صطيني لن ي�صقط كما يتوّهم �لكثريون بالتقادم“. كما �أن فل�صطني لي�صت قطعة 
143

�أر�ص م�صجلة كملكية عقارية، بل يف وجد�ن تون�ص وحر�ئرها.

�لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �الإن�صان  حقوق  بحالة  �ملعني  �خلا�ص،  �ملتحدة  �الأمم  مقرر  طالب  	•

بال�صوؤون  �ملعنية  �لثالثة  �للجنة  عقدته  �جتماع  خالل  لينك،  مايكل   1967 �صنة  �ملحتلة 
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�الجتماعية و�لثقافية و�الإن�صانية باجلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة بنيويورك، �ملجتمع �لدويل 

بفر�ص “حظر كامل على ت�صدير جميع �ملنتجات �مل�صنوعة يف �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية غري 

144
�مل�رشوعة، ون�رش قاعدة بيانات لل�رشكات �لعاملة يف تلك �مل�صتوطنات“.

اخلمي�س، 2019/10/24

ك�صف �أحمد �لطيبي، رئي�ص كتلة �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة، �أن رئي�ص حتالف �أزرق - �أبي�ص  	•

بني جانت�ص �ت�صل به وبرئي�ص �لقائمة �مل�صرتكة �أين عودة، حيث �قرتح عقد �جتماع بني 

حتالف  جتمع  �إ�رش�ئيلية  حلكومة  تن�صّم  لن  �أنها  �مل�صرتكة  �لقائمة  و�أكدت  قريباً.  �لطرفني 

�أزرق - �أبي�ص مع �لليكود. وقال �لنائب �لعربي يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، �أ�صامة �ل�صعدي، 

يف ت�رشيح �صحفي، �إن مثل هذه �حلكومة ال ت�صكل تغيري�ً لل�صيا�صة �ملنتهجة يف �ل�صنو�ت 

145
�الأخرية.

�أحالت حمكمة �ل�صلح يف ر�م �هلل، قر�ر حجب 59 موقعاً ومن�صة �إعالمية للمحكمة �لد�صتورية  	•

�لقر�ر.  يف  بطعوٍن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  و�لهيئة  �ل�صحفيني  نقابة  حمامو  تقدم  بعدما 

146
وعليه، يبقى �لو�صع كما هو عليه بالن�صبة للمو�قع �ملحجوبة.

د�نت �ملحكمة �ملركزية يف مدينة �للد �أحد �لذين �صاركو� يف �إحر�ق منزل عائلة دو�ب�صة يف قرية  	•
147

دوما، �صنة 2015، و�لذي كان قا�رش�ً حينها، بالع�صوية يف تنظيم �إرهابي يهودي.

�لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  عدد  �أن  و�لتوثيق  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  ذكر  	•

�إح�صائيات  وبح�صب  م�صتوطن.  �ألف   675 نحو  يقطنها  م�صتعمرة،   198 يبلغ  و�لقد�ص 

8 مو�طنني بينهم طفالن.  2018 عن ��صت�صهاد  �أ�صفرت �عتد�ء�ت �مل�صتوطنني �صنة  �ملركز، 

�لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف   ،2018 �صنة  خالل  �مل�صتوطنني  �عتد�ء�ت  عن  نتج  كما 

96 مو�طناً يف �صنة  28 طفالً، و6 �صيد�ت، مقابل �إ�صابة  233 م�صاباً وم�صابة، بينهم  نحو 

2017، ما ي�صكل �رتفاعاً بن�صبة 41%. وقامت ع�صابات �مل�صتوطنني يف �صنة 2018 باقتالع 

وحرق وقطع نحو 6,350 �صجرة مثمرة من �أ�صجار �لزيتون و�للوزيات و�لعنب، وتركزت 

 عمليات �القتالع يف حمافظات �خلليل وبيت حلم ور�م �هلل ونابل�ص، بزيادة ن�صبتها 50% عن

148
�صنة 2017.

حذّر عدنان �أبو ح�صنة، �مل�صت�صار �الإعالمي لوكالة �الأونرو�، من �نفجار �الأو�صاع يف قطاع  	•

غزة جر�ء �نهيار �حلالة �ملعي�صية ل�صكان �لقطاع، مو�صحاً �أن �لوكالة تعاين من عجز قدره 

�أن مبيناً  غزة،  يف  الجئ  مليون   1.1 على  �مل�صاعد�ت  توزيع  ال�صتكمال  دوالر  مليون   30 
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80% من �صكان قطاع غزة يعتمدون على �مل�صاعد�ت �الإن�صانية، و�أن ن�صبة �لبطالة يف قطاع 
149

غزة بلغت %55.

قرر جمل�ص �لكنائ�ص �الأ�صقفية يف �لواليات �ملتحدة �صحب ��صتثمار�ته من �أي �رشكات تخدم  	•
150

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

اجلمعة، 2019/10/25

يف  فل�صطني،  لدى  �صفارة  �فتتاح  بالده  عزم  حممد،  مهاتري  �ملاليزي،  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن  	•

�النحياز،  عدم  حلركة   18 �لـ  �لقمة  يف  �مل�صاركة  خالل  له  كلمة  يف  حممد،  و�أ�صاف  �الأردن. 

تو�جهها  �لتي  بامل�صاكل  يبايل  ال  �لدويل  “�ملجتمع  �أن  باكو،  �الأذرية  بالعا�صمة  �ملنظمة 

151
فل�صطني، ومل يتحرك �صّد �إ�رش�ئيل“.

�أفيف كوخايف �لو�صع على �جلبهات �الإ�رش�ئيلية  �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  و�صف رئي�ص  	•

متوتر  باأنه  غزة(  )قطاع  و�جلنوب  ولبنان(  )�صورية  �ل�صمال  جبهتي  �صيّما  ال  �ملختلفة، 

152
وه�ص، وينذر بارتفاع �حتماالت �ندالع مو�جهة ع�صكرية قادمة.

و�ملعدين  �حلي  �الحتالل  بر�صا�ص  �ثنني،  وُم�صعَفنْي  طفالً   11 بينهم  مو�طناً   81 �أ�صيب  	•

�ملغلف باملطاط، كما �أ�صيب �لع�رش�ت باالختناق بالغاز �مل�صيل للدموع، خالل مهاجمة قو�ت 

�ل�رشقي  �حلدودي  �ل�رشيط  على  �ل�صلمية  �الأ�صبوعية  للم�صري�ت  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

153
لقطاع غزة.

�لر�قية  �الأحياء  �أحد  يف  �رشي  يهودي  كني�ص  وجود  عن  بر�ص  �أ�صو�صييتد  وكالة  ك�صفت  	•

مبدينة دبي �الإمار�تية، الفتة �لنظر �أنه يعد �الأول �لذي يعمل ب�صكل كامل يف �صبه �جلزيرة 

154
�لعربية منذ عقود.

�أعلنت �حلكومة �الأوكر�نية �أنها �صتفتح مكتباً دبلوما�صياً لها لتطوير �البتكار و�ال�صتثمار  	•

دبلوما�صياً  متثيالً  �جلديد  للمكتب  �صيكون  للحكومة  ووفقاً  �ملحتلة.  �لقد�ص  مدينة  يف 

يف  �الأوكر�نية  �ل�صفارة  يف  �ملوجودة  �ملوؤ�ص�صات  �إىل  �إ�صافته  و�صيتّم  لالأوكر�نيني، 

155
“�إ�رش�ئيل“.

قال مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، يف تقرير له، �إن �الحتالل هدم  	•

253 منزالً بال�صفة �لغربية منذ بد�ية �صنة 2019 وحتى 2019/10/14، مقارنة بـ 270 منزالً 

طو�ل �صنة 2018. و�أ�صار �إىل �أنه مّت هدم 151 منزالً يف �رشقي �لقد�ص خالل �لفرتة نف�صها، 

156
مقارنة مع 177 منزالً طو�ل �صنة 2018.
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ال�صبت، 2019/10/26

“�إن نُخَباً و�أعياناً من مدينة رفح، �تفقو� على �ختيار �أنور �ل�صاعر رئي�صاً  قالت بلدية رفح  	•

ت�صاوري  جمتمعي  لقاء  خالل  ر�صو�ن،  �أبو  �صبحي  �ل�صابق  للرئي�ص  خلفاً  رفح،  لبلدية 

157
نظمته بلدية رفح ووز�رة �حلكم �ملحلي“.

327 فل�صطينياً يف  �أن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قتلت  �أفاد مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان  	•
ً �صهيد�  15 �أن  �إىل  منبهاً   ،2018/3/30 يف  �لكبى  �لعودة  م�صري�ت  �نطالق  منذ  غزة   قطاع 

مدنياً   214 �أن  له،  بيان  يف  �ملركز،  وبنّي  �الحتالل.  لدى  حمتجزة  جثامينهم  ز�لت  ما 

46 طفالً، و�صيدتان، و9  ��صت�صهدو� خالل م�صاركتهم يف م�صري�ت �لعودة �ل�صلمية؛ بينهم 

 من ذوي �الإعاقة، و4 م�صعفني و�صحفيان. و�أ�صار �ملركز �إىل �أن 18,764 فل�صطينياً؛ بينهم

4,778 طفالً و845 �صيدة، �أ�صيبو� خالل م�صاركتهم يف فعاليات م�صري�ت �لعودة. وقد بلغ 

 43 223 م�صعفاً؛ منهم  277 مرة، �أ�صفرت عن �إ�صابة  عدد مر�ت ��صتهد�ف �لطو�قم �لطبية 

مرة،   246 �ل�صحفية  �لطو�قم  ��صتهد�ف  �مليز�ن  ور�صد  مرة.  من  �أكرث  �إ�صابتهم  تكررت 

158
�أ�صفرت عن �إ�صابة 173 �صحفياً، تكرر �إ�صابة 42 منهم �أكرث من مرة.

فل�صطينيي �صورية، عن توثيق  �أجل  �لعمل من  �لر�صد و�لتوثيق يف جمموعة  ك�صف فريق  	•

بيانات 40 الجئة فل�صطينية فقدن منذ بدء �أحد�ث �حلرب يف �صورية، منهن ت�صع الجئات من 

159
�أبناء خميم �لريموك، و10 فقدن يف حي �لت�صامن.

�لفل�صطيني  لل�صعب  دعمه  عن  �النحياز  عدم  حلركة   18 �لـ  للقمة  �خلتامي  �لبيان  �أعرب  	•

د�ئم  ب�صكل  فل�صطني  يف  �مل�صكلة  حلّل  �جلهود  زيادة  �رشورة  �لبيان  و�أكد  معه.  وت�صامنه 

ومر�ص. و�أو�صح �أن �حلل �لعادل و�ل�صلمي للق�صية �لفل�صطينية مهم لل�صالم و�ال�صتقر�ر 

يف �ل�رشق �الأو�صط و�لعامل. ودعا �لبيان “�إ�رش�ئيل“ �إىل و�صع حّد النتهاكاتها �جل�صيمة بحّق 

�لواليات �ملتحدة  �لبيان �صيا�صة �الحتالل و�ل�صمّ �الإ�رش�ئيلية ونقل  �لدويل. ود�ن  �لقانون 

160
�صفارتها �إىل �لقد�ص.

رف�ص �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، زياد �لنخالة، يف كلمة له �أمام مهرجان �أقامته  	•

�إن حماولة فر�صها  �نتخابات ت�رشيعية، وقال  �إجر�ء  �لتابعة للجهاد مبدينة غزة،  �لنقابات 

161
كاأمر و�قع، “كمن ي�صع �لعربة �أمام �حل�صان“.
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االأحد، 2019/10/27

“�لوكالة  �أن  �آيخرن،  �إيتمار  مر��صلها  �أعده  تقرير  يف  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت  	•

�إىل  �خلارج  من  �ليهودية  �لهجر�ت  لت�صجيع  �رشية  عمليات  لتنظيم  �لعدة  تعد  �ليهودية 

�إ�رش�ئيل، من خالل �إ�رش�ك دور �أكب ليهود �ل�صتات، يف ظّل �لظروف �ل�صعبة �لتي يو�جهها 

162
�ليهود يف دول �لعامل“.

يف  رفح،  ملدينة  بلدي  جمل�ص  و�أع�صاء  رئي�ص  تعيني  قر�ر  �لفل�صطينية،  �حلكومة  رف�صت  	•

خطوة �صيتبعها خطو�ت مماثلة يف جميع جمال�ص قطاع غزة �لبلدية و�ملحلية، وف�رشت على 

�أطلقها �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص.  �أنها ردّ عملي بالرف�ص لدعوة �النتخابات �لتي 

جمل�ص  و�أع�صاء  رئي�ص  حما�ص  حركة  تعيني  يف  �ل�صالح  جمدي  �ملحلي  �حلكم  وزير  ور�أى 

بلدي ملدينة رفح �لتفافاً على �لعملية �لديوقر�طية، و�أن من حّق كل مو�طن �نتخاب من ير�ه 

163
منا�صباً.

االإثنني، 2019/10/28

وجاهزيتها  �حلركة  مت�صك  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد  	•

خالل  هنية،  وقال  وطني(.  وجمل�ص  وت�رشيعية،  )رئا�صية،  �صاملة  �نتخابات  يف  للدخول 

خلو�ص  �لغد  قبل  �الآن  جاهزون  “�إننا  �النتخابات،  جلنة  وفد  لقائه  عقب  �صحفي  موؤمتر 

�النتخابات، ونحرتم نتائجها حال توفرت كل �رشوط �لنز�هة و�ل�صفافية“؛ م�صيفاً �أنه لي�ص 

لدينا �أي قلق من �لدخول يف عملية �نتخابية �صاملة وعامة. كما �أعلن رئي�ص حركة حما�ص يف 

164
قطاع غزة، يحيى �ل�صنو�ر، جاهزية حركته للم�صاركة يف �النتخابات �لفل�صطينية.

�لدويل، يف  �لتحكيم  �إىل  بالتوجه  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �لفل�صطينية، �صلطات  �ل�صلطة  هددت  	•

حال منعتها من ت�صدير زيت �لزيتون و�لتمر �إىل �لدول �لعربية، رد�ً على توّقف �لفل�صطينيني 

165
عن ��صتري�د �لعجول منها، يف حماولة منهم لالنفكاك �القت�صادي عنها.

ذكرت منظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان �أن �لنيابة �لع�صكرّية  	•

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جنود  قتل  يف  �أخرى  حتقيق  ملفات  ثالثة  �أغلقت  �الإ�رش�ئيلية 

�أنباء  وكالة  �إىل  �الحتالل  جي�ص  بل�صان  �لناطق  نقلها  ملعلومات  وفقاً  وذلك  لفل�صطينيني، 

�أ�صو�صييتد بر�ص. وبنّي �لتحقيق �لذي �أجرته بت�صيلم لتق�ّصي �الأحد�ث �لثالثة ُبعيد وقوعها 

166
يف بد�ية �صنة 2018 �أّن مالب�صاتها مل ت�صتدِع �لقتل بال�رشورة، بالرغم من ذلك.
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تعّهد مر�ّصحون ديوقر�طيون لالنتخابات �لرئا�صية �الأمريكية �ملقبلة، خالل موؤمتر ملنظمة  	•

جي �صرتيت J Street �ليهودية، باعتماد مقاربة تختلف متاماً عن �لدعم �ملطلق لـ“�إ�رش�ئيل“ 

دولة  قيام  �إىل  تف�صي  �صيا�صية  ت�صوية  باجّتاه  �لدفع  متعّهدين  تر�مب،  ينتهجه  �لذي 

حتويل  �إىل  د�عياً  بالعن�رشية،  نتنياهو  حكومة  �صاندرز  بريين  �ملر�صح  و�تهم  فل�صطينية. 

�إن�صانية  �إىل م�صاعد�ت  3.8 مليار�ت دوالر �صنوياً  “�إ�رش�ئيل“ بقيمة  �إىل  م�صاعدة ع�صكرية 

167
لقطاع غزة �ملحا�رش.

ملو��صلة  يخطط  �أنه  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال  	•

�مل�صاركة يف �جلهود �لر�مية �إىل حّل هذ� �ل�رش�ع �ل�صعب. ولفت �لنظر، خالل مقابلة معه، �إىل 

�أن �أحد �أعظم �إجناز�ت هذه �الإد�رة �الأمريكية يف �ل�رشق �الأو�صط هو تقريب “�إ�رش�ئيل“ من 

168
�لعامل �لعربي، وهو �أمر عّده مهمة �أ�صا�صية.

يف  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �أمام  باندور،  ناليدي  �إفريقيا،  جنوب  خارجية  وزيرة  وجهت  	•

نيويورك، حيث تر�أ�صت جل�صته �ل�صهرية لنقا�ص �لو�صع يف �ل�رشق �الأو�صط، �نتقاد�ت حادة 

قر�ر�ته  تنفيذ  عدم  عن  �مل�صوؤولية  �إياه  حمملة  �لفل�صطينية،  �لق�صية  من  وموقفه  للمجل�ص 

نظام  مو�جهة  يف  �ملتحدة  �الأمم  لعبته  �لذي  �لدور  يلعب  �أن  �إىل  ودعته  بفل�صطني،  �ملتعلقة 

169
�لف�صل �لعن�رشي “�الأبارتهايد“ ببالدها.

الثالثاء، 2019/10/29

على �إثر مناق�صة دولية مب�صاركة ع�رشين مر�صحاً، عنيَّ �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو  	•

غوتريي�ص �لديبلوما�صية �الإ�رش�ئيلية نتاليا نادل Natalia Nedel، رئي�صة لد�ئرة �لعالقات 

يتولون  �إ�رش�ئيلياً  دبلوما�صياً   30 من  و�حدة  لت�صبح  �لدولية،  �ملوؤ�ص�صة  يف  �لزبائن  مع 

170
منا�صب قيادية كبرية فيها.

�إجر�ء  �أدنى من  �أو  “بتنا قاب قو�صني  �أننا  �ملركزية حنا نا�رش  �أكد رئي�ص جلنة �النتخابات  	•

�النتخابات“. وقال نا�رش، يف لقاء عب تلفزيون فل�صطني، �إن �الجتماع �لذي عقدته �للجنة يف 

171
غزة، كان مهماً، م�صري�ً �إىل �أن �لف�صائل وحركة حما�ص �أظهرت ليونة كبرية.

قال �صائب عريقات �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �إن حّل �لدولتني  	•

ملنظمة موؤمتر  يف  عريقات،  و�تهم  �لفل�صطينية.  �لقيادة  به  تلتزم  �لذي  �لوحيد  �خليار   هو 

جي �صرتيت �ليهودية �الأمريكية، �ملنعقد يف و��صنطن �الإد�رة �الأمريكية ببث �لكالم �لفارغ 

172
حول “�ل�صالم“.
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قال �ملتحدث با�صم حركة حما�ص عبد �للطيف �لقانوع �إن �لف�صائل و�فقت على �النتخابات  	•

�لفل�صطيني  �لد�خلي  �لبيت  لرتتيب  مدخل  �أول  لتكون  �ملتكامل  �لوحدة  م�رشوع  �صمن 

وتعزيز �ل�رش�كة �لوطنية. و�أكد �لقانوع، يف ت�رشيح �صحفي �أن حما�ص معنية �أن تخو�ص 

جمريات  على  لالتفاق  ف�صائلياً  لقاًء  يتطلب  ما  وهو  �ل�رش�كة،  قاعدة  على  �النتخابات 

173
وتفا�صيل �لعملية �النتخابية.

جندي  على  �صهر،  ملدة  �ملجتمعية“  “�خلدمة  بفر�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �ملدعي  �كتفى  	•

عاماً(   16( حل�ص  عثمان  �لفتى  على  ع�صكري  �أمر  بدون  �لنار  �أطلق  باأنه  �عرتف  �إ�رش�ئيلي 

2018، وذلك بح�صب قناة  وقتله، خالل م�صاركته مب�صري�ت غزة �ل�صلمية يف متوز/ يوليو 

174
13 �لعبية.

�أكد وزير �خلارجية و�صوؤون �ملغرتبني �الأردين �أين �ل�صفدي، يف تغريدة له على تويرت، �أنه  	•

�إطالق �ملو�طنني �الأردنيني  �أ�صهر؛  �إ�رش�ئيل ملطالبنا �مل�صتمرة منذ  “يف �صوء عدم ��صتجابة 
هبة �للبدي وعبد �لرحمن مرعي و��صتمر�ر �عتقالهما �لال قانوين و�لال �إن�صاين، ��صتدعينا 

175
�ل�صفري �الأردين يف تل �أبيب للت�صاور، خطوة �أوىل“.

�أكد �لبملان �لعربي دعمه الإجر�ء �النتخابات �لفل�صطينية كمدخل الإنهاء �النق�صام. ودعا يف  	•
176

بيان له، كافة �أطياف �ل�صعب �لفل�صطيني وجميع �لف�صائل �لفل�صطينية للم�صاركة فيها.

موؤمتر  خالل  و�صهره،  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  كو�صرن،  جاريد  قال  	•

“م�صدر كل معاناة“ �لفل�صطينيني. و�أو�صح  “�إ�رش�ئيل“ لي�صت  ��صتثماري يف �لريا�ص، �إن 

�أن ت�صتثمر يف �ل�صفة �لغربية وغزة، فاإن �مل�صاألة �لتي متنعك هي �خلوف  “�إذ� �أردت  قائالً 

�ل�رش�ع بني  �أن حّل  �إىل  �لنظر  ��صتثمارك �خلر�ب“. الفتاً  �أن يو�جه  �الإرهاب و�حتمال  من 

177
�لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل“ “يفتح �لطرق �أمام حتقيق تقدم نحو جمع �لنا�ص معاً“.

فاز �ملنتخب �الإ�رش�ئيلي �ملوؤلف من خم�صة طالب �إ�رش�ئيليني بامليد�لية �لف�صية يف م�صابقة  	•

�لفائت.  �الأ�صبوع  نهاية  دبي  يف  �أقيمت  و�لتي  “روبوت“،  �الآيل  �الإن�صان  تطوير  يف  دولية 

�أفر�ده مب�صاعدة �ملنتخبات �الأخرى �لتي  كما نال �ملنتخب �الإ�رش�ئيلي جائزة خا�صة لقيام 

178
�صاركت يف �مل�صابقة.

االأربعاء، 2019/10/30

يف  نوعها  من  �الأوىل  �أنها  ُذكر  �الأر�ص،  حتت  مقبة  م�رشوع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �فتتح  	•

�لعامل على م�صارف مدينة �لقد�ص �ملحتلة، بح�صور كبار �حلاخامات و�صخ�صيات رفيعة. 
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وذكرت و�صائل �إعالم عبية �أن �مل�رشوع �صي�صمل �إقامة نحو 24 �ألف قب على عمق 50 مرت�ً 

�آالف قب للدفن يف �ملرحلة �الأوىل يف نهاية   8 ُيتاح نحو  �أن  حتت �الأر�ص، حيث من �ملتوقع 

�صنة 2019. وبينت �لو�صائل �الإعالمية �أنه مّت حفر �الأنفاق بطول 1.6 كم، بعر�ص نحو 16م، 

179
ويبلغ حجم �ال�صتثمار يف �مل�رشوع نحو 300 مليون �صيكل )نحو 84.84 مليون دوالر(.

�أعلنت جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية يف بيان لها، �أن معظم �لف�صائل، مبا فيها حركة  	•
180

حما�ص، و�فقت على عدم �رشورة تز�من �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية.

�أطلقت �لفل�صطينية  �ملقاومة  �أن  �أمري بوخبوط  �لعبية  �لع�صكري يف موقع و�ال  �ملحلل  ذكر  	•	
181

 10 �صو�ريخ من قطاع غزة نحو �لبحر “كجزء من �لتطوير و�لتجريب“.

)كابينت(  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  �صادق  	•
182

باالإجماع، على �إقامة هيئة تعنى مبر�قبة �ال�صتثمار�ت �الأجنبية يف “�إ�رش�ئيل“.

�أغلقت �أكرث من مئة �صفارة وقن�صلية �إ�رش�ئيلية يف �لعامل �أبو�بها، بعد �أن بد�أ دبلوما�صيون  	•

يف  �لدبلوما�صيون  و�رشع  عملهم.  ظروف  على  �حتجاجاً  مفتوحاً،  �إ�رش�باً  �إ�رش�ئيليون 

و�حد  جانب  من  غريت  �لتي  �ملالية  وز�رة  وبني  بينهم  �الأمد  طويل  نز�ع  عقب  �إ�رش�بهم 

183
قو�عدها �ملتعلقة بت�صديد نفقات �لرتفيه عن �ل�صيوف �لر�صميني.

هدمت جر�فات قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قرية �لعر�قيب يف �لنقب �لفل�صطيني �ملحتل للمرة  	•
184

�لـ 165.

اخلمي�س، 2019/10/31

حممد  غزة،  قطاع  يف  �ل�صادرة  �الأ�صبوعية،  �القت�صادية  �صحيفة  حترير  رئي�ص  ك�صف  	•

ديليك  �رشكة  من  غاز  خط  ملدّ  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  مو�فقة  عن  �لنقاب  جياب  �أبو 

تدوينة  يف  جياب،  �أبو  و�أو�صح  �لطبيعي.  بالغاز  غزة  كهرباء  حمطة  لت�صغيل  �الإ�رش�ئيلية، 

على في�صبوك، �أن �جتماعاً ح�صل يوم �الأربعاء 2019/10/30 بني �ل�صفري �لعمادي وعبا�ص 

وح�صل منه �لعمادي على مو�فقة كاملة ملدّ خط غاز من �رشكة ديليك �الإ�رش�ئيلية، لت�صغيل 

حمطة كهرباء غزة بالغاز �لطبيعي. و��صرتط عبا�ص على �لعمادي �أن تقدم قطر �ل�صمانات 

185
�ملالية لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي للدفع.

قالت وزيرة �ل�صحة �لفل�صطينية مي �لكيلة �إن 55% من �الأدوية يف �ل�صوق �لدو�ئية يف فل�صطني  	•

حملية �ل�صنع، فيما ن�صعى �إىل زيادة هذه �لن�صبة. و�أ�صارت �إىل وجود �صبعة م�صانع �أدوية 
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1,500 موظفاً، فيما ح�صلت خم�صة منها على �صهادة  ��صتيعابية تفوق  يف فل�صطني بطاقة 

�لت�صنيع �لفل�صطيني �جليد، و�لتي مُتنح ح�صب مو��صفات منظمة �ل�صحة �لعاملية، �إ�صافة 

186
�إىل ح�صول بع�ص هذه �مل�صانع على �صهادة �لت�صنيع �جليد من دول �أوروبية وعربية.

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية �رشورة عقد لقاء وطني جامع قبل  	•

�ل�صيا�صية و�التفاق على جميع �الإجر�ء�ت ل�صمان  �إجر�ء �النتخابات؛ وذلك لتهيئة �حلالة 

جناح �لعملية �النتخابية، وحت�صينها من �أي عقبات، وحتى ال يتكرر �صيناريو �النتخابات 

187
�لبلدية �صنة 2016. وطالب �حلية بتوفري �صمانات دولية الحرت�م نتائج �النتخابات.

�أجرى رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ملكلف بني جانت�ص لقاء�ً تفاو�صياً مع ممثلني عن �لقائمة  	•
188

�لعربية �مل�صرتكة، هما رئي�صها �أين عودة، ورئي�ص كتلتها �لبملانية، �أحمد �لطيبي.

�أقلية بدعم من �لقائمة �لعربية  قال �أفيجدور ليبمان �إن حزبه لن ي�صمح بت�صكيل حكومة  	•

�مل�صرتكة. وهاجم ليبمان يف مقابلة مع �إذ�عة كان �لعبية، �أع�صاء �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة، 

189
وو�صفهم باأنهم “طابور خام�ص“، و�أنهم “�إرهابيون“.

حذر قائد �ملنطقة �جلنوبية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي هريزي هاليفي من تطوير حما�ص لقدر�تها  	•

�لع�صكرية، من خالل تعزيز �لو�صع �القت�صادي يف قطاع غزة، و�لذي ينح �حلركة قدرتها 

�أن حماوالت  على تنمية قدر�تها، وذلك وبح�صب قناة ري�صت كان �لعبية. وزعم هاليفي 

قدر�ت  وتطوير  �الإرهاب“،  “زيادة  من  �صتعزز  غزة  يف  تنموية  �قت�صادية  م�صاريع  تنفيذ 

حما�ص ع�صكرياً. الفتاً �لنظر �إىل �أن ذلك �صي�صع “�إ�رش�ئيل“ �أمام خيار و�حد، هو �لدخول يف 

190
حرب و��صعة مع حما�ص، ملو�جهة تطور تلك �لقدر�ت �لع�صكرية.

�الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �لعبية،  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ذكرت  	•

بد�أتا حملة م�صرتكة لت�صديد �لرقابة على وكالة �الأونرو�، خ�صو�صاً و�أن �للجنة �لر�بعة يف 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �صتبد�أ �الأ�صبوع �ملقبل، باإجر�ء مناق�صات حول جتديد والية 

191
�الأونرو�.

�ل�صفة  يف  جديدة  ��صتيطانية  وحدة   2,342 بناء  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صادقت  	•
192

�لغربية.
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اجلمعة، 2019/11/1

�مل�صاريع  من  �صل�صلة  يف  �الإ�رش�ئيلي،  و�ملو��صالت  �لنقل  وزير  �صموتريت�ص،  بت�صلئيل  بد�أ  	•

طويلة �الأجل لتطبيق خطته �صمن مفهومه لتطبيق �ل�صيادة على �ل�صفة �لغربية. وبح�صب 

�صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية، فاإن �الإد�رة �ملدنية و�فقت على �أوىل خطط �صموتريت�ص 

لتو�صيع �صارع 60 �ال�صتيطاين )طريق نفق �لقد�ص - غو�ص عت�صيون( بحجة �أنه يعاين من 

للمو��صالت  م�صار  �إىل  باالإ�صافة  نفقني،  �إن�صاء  �صيتم  �أنه  �إىل  م�صريًة  هائلة.  مرورية  �أعباء 

1
�لعامة با�صتثمار�ت ت�صل �إىل مليار �صيكل، نحو 283.2 مليون دوالر.

�صعبي  �صندوق  �إن�صاء  �إىل  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  دعا  	•

�أن �ملرحلة �حلالية هي �الأكرث خطورة على ق�صيتنا  �أهايل �لقد�ص �ملحتلة، موؤكد�ً على  لدعم 

تقنية  عب  له،  كلمة  خالل  هنية،  وطالب  و�مل�صيحية.  �الإ�صالمية  ومقد�صاتها  �لقد�ص  وعلى 

 �لد�ئرة �لتلفزيونية �ملغلقة )فيديو كونفرن�ص(، يف موؤمتر رو�د ور�ئد�ت بيت �ملقد�ص بدورته

�لـ 11 حتت �صعار “معاً �صدّ �ل�صفقة و�لتطبيع“ يف �إ�صطنبول، بو�صع خطة وبرنامج عمل 

وروؤية الإ�صقاط “�صفقة �لقرن“، ومو�جهة �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“، و�إطالق مبادرة �صعبية 

2
ملو�جهته، مثمناً موقف �لرئي�ص �لتون�صي قي�ص �صعيّد �لر�ف�ص للتطبيع.

قال �أريك باربينغ Arik Barbing، �ل�صابط �ل�صابق �لكبري يف جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي، يف  	•

حو�ر مع �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“، ترجمه موقع عربي 21: “ما زلت �أذكر مئات �لعمليات 

�لع�صكرية  �عتقال قيادة حما�ص  �أو  �غتيال،  �لتي �صاركت فيها، �صو�ء من خالل  �الإحباطية 

يف �ل�صفة �لغربية، �مل�صوؤولني عن �صل�صلة طويلة من �لعمليات �لتفجريية يف �لقد�ص ونتانيا 

وكانون  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  “بني  �أنه  و�أو�صح  �الإ�رش�ئيليني“.  ع�رش�ت  وقتلت  وحيفا، 

�الأول/ دي�صمب 2015 وقعت 100 عملية، مبعدل عملية و�حدة يومياً، �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�ل�صلطة  �أحبطتها  �لعمليات  من   %20 وهناك  �لعمليات،  من  �لعديد  �إحباط  يف  ت�صاعدنا 

3
�لفل�صطينية“.

96 مو�طناً فل�صطينياً بجر�ح خمتلفة، وذلك  �أكدت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية بغزة �إ�صابة  	•
4

جر�ء قمع قو�ت �الحتالل مل�صري�ت �لعودة �رشق قطاع غزة.
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قالت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �إن هناك قفزة كبرية يف عدد �لطالب �ملقد�صيني �لفل�صطينيني  	•

�لذين ين�صمون للجامعة �لعبية، وباأعد�د قيا�صية مل ت�صجل من قبل. وبح�صب �ل�صحيفة، 

فاإن عدد طالب �لعام �لدر��صي 2020/2019 بلغ 410 طالب، يف حني و�صل عددهم يف �لعام 

5
�لدر��صي 2019/2018 �إىل 201 طالب، بالرغم من تغيري �رشوط �لقبول يف �جلامعة موؤخر�ً.

�أعلن وزير �خلارجية �لرتكي مولود جاوي�ص �أوغلو �أن تركيا �أحبطت “مكيدة كبرية“، تتمثل  	•

بوجود �أطر�ف يف مقدمتها فرن�صا و“�إ�رش�ئيل“، تريد �إقامة دولة لالأكر�د يف �صمال �صورية 

6
بقيادة �لذر�ع �ل�صوري حلزب �لعمال �لذي تعده تركيا حزباً �إرهابياً �نف�صالياً.

ال�صبت، 2019/11/2

�آخرين بجر�ح،  �لفل�صطينية عن ��صت�صهاد فل�صطيني، و�إ�صابة �ثنني  �أعلنت وز�رة �ل�صحة  	•
7

جر�ء غار�ت �إ�رش�ئيلية على قطاع غزة.

على  �ليهود  �مل�صتوطنني  �عتد�ء  حاالت  يف  كبري�ً  تز�يد�ً  هناك  �أن  �لعبي  و�ال  موقع  ذكر  	•

وبح�صب  �إنه،  �لعبي،  �ملوقع  وقال  �لغربية.  �ل�صفة  ومدن  قرى  يف  �لفل�صطينيني،  �ل�صكان 

�ل�صكان  على  �عتد�ء  حادثة   36 وقوع  ت�صجيل  مّت  �الإ�رش�ئيلية،  و�ل�رشطة  �جلي�ص  معطيات 

وممتلكاتهم، خالل �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019، �أ�صيب خاللها 12 فل�صطينياً، وقام 

�صعار�ت  وخطو�  �صيارة،   52 عجالت  و�أعطبو�  زيتون،  �صجرة   37 باقتالع  �مل�صتوطنون 

8
عن�رشية على جدر�ن 12 منزالً.

عن  �أمنلة  قيد  ترت�جع  لن  حما�ص  حركة  �أن  �لدويك  عزيز  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  �أكد  	•

�لعمادي، خالل  �لقطري حممد  �ل�صفري  �إبالغ  �إنه متّ  �لدويك  موقفها من �النتخابات. وقال 

لقائه بقياد�ت حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، باأن �حلركة مع �إجر�ء �النتخابات من �أجل جتديد 

�أن  �لتجديد يجب  �أن  �لفل�صطينية، موؤكدين  �لتحديات �ملحدقة بالق�صية  �ل�رشعيات ملو�جهة 

9
يكون ملوقع �لرئي�ص، و�ملجل�ص �لت�رشيعي، باالإ�صافة �إىل �ملجل�ص �لوطني.

�الأر�ص ومقاومة  للدفاع عن  �لوطني  �ملكتب  �لذي يعده  �الأ�صبوعي،  �ال�صتيطان  �أكد تقرير  	•

�ال�صتيطان �لتابع ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �أن �صلطات �الحتالل �صادقت، موؤخر�ً، على 

بناء 2,342 وحدة ��صتيطانية جديدة يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، لرتتفع بذلك عدد �لوحد�ت 

 8,337 �إىل  لبنائها  نتنياهو  بنيامني  برئا�صة  �مل�صتوطنني  �لتي خططت حكومة  �ال�صتيطانية 

10
وحدة ��صتيطانية جديدة منذ مطلع �صنة 2019، بزيادة تقارب 50% مقارنة ب�صنة 2018.
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االأحد، 2019/11/3

بعد  )كابينت(،  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  �نتهى  	•

نحو 4 �صاعات ون�صف، بحث خالله �الأو�صاع �الأمنية على جبهة غزة، و�جلبهة �ل�صمالية، 

�أي تفا�صيل  �نتهاء �الجتماع عن  �إير�ين حمتمل“. ومل يعلن ر�صمياً عقب  “تهديد  ووجود 

كبرية،  و�أمنية  ع�صكرية  قياد�ت  فيها  �صاركت  �لتي  �جلل�صة،  خالل  �تخاذها  مّت  قر�ر�ت  �أو 

منهم رئي�ص �ل�صاباك ند�ف �أرغمان، ورئي�ص �ملو�صاد يو�صي كوهني، ورئي�ص �الأركان �أفيف 

كوخايف، و�صباط كبار. وبح�صب �لقناة 12 �لعبية، فاإن �لوزير ر�يف بريت�ص طرح �إمكانية 

�لعودة لعمليات �الغتيال يف قطاع غزة �صّد قياد�ت وعنا�رش �ملقاومة �لفل�صطينية، مبينًة �أن 

كبار قادة �الأمن و�جلي�ص رف�صو� هذ� �ملقرتح ملا له من تاأثري كبري يكن �أن يجر “�إ�رش�ئيل“ 

ملو�جهة ع�صكرية كبرية. وقال وزير �لهجرة و�ال�صتيعاب يو�آف جاالنت، �إن جولة ع�صكرية 

11
كاملة وكبرية يف قطاع غزة لن تكون �صوى م�صاألة وقت.

�إن حما�ص تلقت رد�ً من رئي�ص  �إ�صماعيل هنية  قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  	•

�لرئا�صية و�لت�رشيعية  �إجر�ء �النتخابات  �لفل�صطينية حممود عبا�ص باملو�فقة على  �ل�صلطة 

عب حنا نا�رش، رئي�ص جلنة �النتخابات �ملركزية. و�أكد هنية، يف موؤمتر �صحفي عقب �نتهاء 

�الجتماع بني نا�رش وقادة �لف�صائل يف مدينة غزة، على �أن تكون �النتخابات �صاملة؛ “نبد�أها 

يف  عليه  نتو�فق  ما  �أو  وطني،  جمل�ص  �نتخابات  �إجر�ء  �إىل  و�صوالً  و�لت�رشيعية،  بالرئا�صية 

12
كيفية �إعادة بناء �ملجل�ص باعتبار ذلك ��صتحقاقاً وطنياً د�خل فل�صطني ويف �ل�صتات“.

�أجو�ء  فوق  �إ�رش�ئيلية  م�صرية  طائرة  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  �أ�صقطت  	•
13

�صمايل �لقطاع.

�أعلنت �أييلت �صاكيد، ع�صو �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، �أنها قدمت م�رشوع قانون �أمام �لكني�صت  	•

�الإ�رش�ئيلية.  �ل�صيادة  �إىل  �أدوميم،  ومعاليه  عت�صيون  وغو�ص  �الأردن  و�دي  مناطق  ل�صمّ 

من  و��صتعد�د  �صيا�صية  فر�صة  هناك  �إن  قولها،  �صاكيد  عن  معاريف  �صحيفة  موقع  ونقل 

14
جانب �لواليات �ملتحدة ملثل هذه �لعملية، وهذه �لفر�صة لن تتكرر.

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صجون  يف  �أ�صرية   39 باأن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أفادت  	•

يقبعن جميعاً يف �صجن �لد�مون، وبينت �لهيئة، يف بيان لها، �أن من بني �الأ�صري�ت 28 �أ�صرية 

15
حمكومة باأحكام متفاوتة ي�صل �أعالها �إىل 16 عاماً، و8 �أ�صري�ت موقوفات.

توقعت �رشكة ديليك �الإ�رش�ئيلية �النتهاء من �صفقة لنقل جزء من ملكية خط �أنابيب للغاز  	•

بني م�رش و“�إ�رش�ئيل“ خالل �الأيام �ملقبلة. ويف �إف�صاح لبور�صة تل �أبيب، قالت ديليك �إن 
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مل  �أنه  �إىل  م�صرية  �الئتمان،  قيد  �الأمو�ل  ُو�صعت  بينما  �مل�صرتين  �إىل  بالفعل  ُنقلت  �الأ�صهم 

�لتنفيذي  �لرئي�ص   ،Yossi Abu �آبو  �ل�صفقة. وقال يو�صي  �أي �رشوط خا�صة الإمتام  يتبقَ 

�الإ�رش�ئيلية،  �لطاقة  ل�صوق  جديد  ع�رش  بفجر  �إيذ�ن  �ل�رشق  غاز  �صفقة  “�إمتام  لديليك: 

ر �الإقليمي للغاز �لطبيعي. م�رشوع ليفياثان ي�صي قدماً  بانتقال �إ�رش�ئيل �إىل مكانة �مل�صدِّ

16
وفق �جلدول �لزمني... ونتوقع بدء �صخ �لغاز يف �الأنابيب من ليفياثان قبل نهاية �لعام“.

قالت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية، �إن �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص  	•

بتاأييدهما معروفني  و�أمريكي،  �إ�رش�ئيلي  �أبحاث  مركَزي  من  �ثنني  م�صوؤولني   �لتقى 

�أحد  من  غوتريي�ص  طلب  �لنقا�ص،  وبعد  �الأونرو�.  لوكالة  �لد�ئم  و�نتقادهما  �أبيب،  لتل 

17
م�صت�صاريه �ال�صتمر�ر يف �لتو��صل معهما من �أجل بحث طريقة بديلة لعمل وكالة �الأونرو�.

وترية  �رتفاع  �الإن�صان،  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  ن�رشها  معطيات،  �أظهرت  	•

�النتهاكات �لتي تقرتفها �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية يف مدينة �لقد�ص خالل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

�لتق�صيم �لزماين يف �مل�صجد �الأق�صى، ووقائع تهويد  2019، و�صط ت�صارع حماولة فر�ص 

�الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  ير�صد  �لذي  �ل�صهري  تقريره  يف  �الأورومتو�صطي،  وقال  �ملدينة. 

مقارنة �أكتوبر،  �الأول/  ت�رشين  يف  �نتهاكاً   474 بلغت  �النتهاكات  عدد  �إن  �لقد�ص،  مدينة   يف 

18
بـ 376 �نتهاكاً يف �أيلول/ �صبتمب 2019.

االإثنني، 2019/11/4

قال رئي�ص حركة حما�ص يف غزة يحيى �ل�صنو�ر �إّن لدى �لذر�ع �لع�صكرية للحركة ولف�صائل  	•

حملياً.  �مل�صنعة  �ل�صاروخية  و�لقذ�ئف  �لدروع  م�صاد�ت  من  �الآالف  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

�لذر�ع �لطالبي حلما�ص،  �لكتلة �الإ�صالمية،  �ل�صنو�ر، يف كلمة خالل لقاء مع كو�در  و�صدد 

على �أّن حركته “لن ت�صمح لالحتالل �الإ�رش�ئيلي باأن يغري قو�عد �ال�صتباك كما جرى خالل 

جوالت �لت�صعيد �الأخرية يف غزة، و�لتي بلغت 13 جولة“، م�صري�ً �إىل �أن غزة يوجد فيها �أكرث 

من 70 �ألف مقاوم من خمتلف �الأذرع �لع�صكرية. وقال �ل�صنو�ر �إن “لدينا قوة ع�صكرية يف 

قطاع غزة ُيعتد بها، ويح�صب �لعدو لها كل ح�صاب... لدينا مئات �لكيلومرت�ت من �الأنفاق، 

�أن  �إىل  م�صري�ً  حملياً“،  �مل�صنعة  �ل�صاروخية  و�لقذ�ئف  �لدروع  وم�صاد�ت  �لكمائن  و�آالف 

19
لـ“�إير�ن �لف�صل �الأكب يف بناء قوتنا“.

�صادقت ما ت�صمى �لهيئة �لوز�رية ل�صوؤون �ل�صكن �الإ�رش�ئيلية على خمطط �لقطار �لهو�ئي،  	•

�صحيفة  ن�رشته  تقرير  بح�صب  �ملخطط،  وير  �لب�ق.  بحائط  �لزيتون  جبل  يربط  �لذي 
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هاآرت�ص، بني “حديقة �جلر�ص“ �ملحاذية حلي �لطالبية، وموقع يف قرية �صلو�ن، حيث تخطط 

20
جمعية �إلعاد �ال�صتيطانية لبناء مركز كبري للزو�ر هناك.

وقيادة  �لف�صائل  مع  �للجنة  �جتماع  �أن  �ملركزية،  �النتخابات  جلنة  رئي�ص  نا�رش،  حنا  �أكد  	•

حما�ص يف غزة “كان �جتماعاً مميز�ً، ونحن �صائرون جميعاً نحو �النتخابات“. وقال نا�رش، 

خالل موؤمتر �صحفي يف ختام لقاء جلنة �النتخابات مع �لف�صائل يف مدينة غزة: “ال توجد 

هي  باالنتخابات  م�صكلة  و�أهم  و�لف�صائل،  �لقوى  مب�صاركة  تذليلها  و�صيتم  �إال  م�صاكل 

21
�لقد�ص، وعلينا �أن نعمل �صوياً الإجر�ء �النتخابات فيها“.

�لوخيمة  �لنتائج  من  �لعام  و�أمينها  �ملتحدة  �الأمم  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  حذرت  	•
22

الأي حتركٍ و�صفته بـ“�مل�صبوه“ د�خل �أروقتها ي�صتهدف �إيجاد بديل عن وكالة �الأونرو�.

�أعلنت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية �أنها �عتقلت و�أوقفت 19 �صخ�صاً ب�صبهة �صلوعهم يف خمالفات  	•

ف�صاد يف �ل�صلطات �ملحلية، وبينهم رئي�ص بلدية، ورئي�ص جمل�ص، وم�صاعد وزير يف �حلكومة. 

وتن�صب �ل�رشطة للم�صتبهني خمالفات بينها �لر�صوة، و�ل�صلوع يف �لر�صوة، و�حل�صول على 

23
�ل�صيء باالحتيال، وتبيي�ص �أمو�ل.

الثالثاء، 2019/11/5

قالت م�صادر فل�صطينية مطلعة لـ“�ل�رشق �الأو�صط“ �إن �لرئي�ص حممود عبا�ص �أبلغ �لف�صائل  	•

�لفل�صطينية رف�صه عقد �أي �جتماع قيادي قبل �إ�صد�ره مر�صوماً لالنتخابات �لعامة، وذلك 

يف ورقة تو�صيحية نقلها رئي�ص جلنة �النتخابات حنا نا�رش �إىل م�صوؤويل �لف�صائل يف قطاع 

غزة. و�أكدت م�صادر فل�صطينية موثوقة لـ“�لعربي �جلديد“، �أّن جهود �لذهاب لالنتخابات 

�لعامة تعر�صت الأوىل �النتكا�صات، عقب تبليغ نا�رش لقيادة �لف�صائل رف�ص عبا�ص عقد �للقاء 

24
�لوطني قبل �التفاق على كل �لق�صايا �ملتعلقة باالنتخابات و�إ�صد�ر مر�صوم مبوعدها.

نفى �لقيادي يف حركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق �صحة ما مّت تد�وله على و�صائل �الإعالم  	•

على  �الأ�رشى، م�صدد�ً  �الإ�رش�ئيلي الإبر�م �صفقة يف ملف  �ت�صاالت جترى مع �جلانب  عن 

�أنه “م�صتحيل �أن جنري مفاو�صات مبا�رشة مع �إ�رش�ئيل“. وفيما يتعلق بوفد حما�ص �لذي 

�أكرث  �إن �لوفد �صيقوم بجولة يف �ملنطقة ت�صّم  لـ“د�ر �حلياة“  �إىل �لقاهرة قال  �صيغادر غزة 

�أ�صار  �إ�صماعيل هنية للوفد،  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �أ�صباب عدم م�صاركة رئي�ص  من بلد. وحول 

�إىل �أن �مل�رشيني ال ي�صمحون لهنية بـ“�ل�صفر �إىل �خلارج ملنعه من �الجتماع مع خ�صومهم 

25
�ل�صيا�صيني“، منذ نحو ثالث �صنو�ت.
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“�إ�رش�ئيل“  �لتي جتريها  �الت�صاالت  تقدم وتطور كبري يف  �لعبية حدوث   12 قناة  ذكرت  	•

�أعدها وزير �خلارجية  �تفاق ووثيقة  �لتوقيع على  �أمريكي، ب�صاأن  مع دول خليجية بدعم 

“ال حرب“، وذلك بهدف تعزيز �لتطبيع بني تلك  �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص حتت عنو�ن 

تعاوناً  ي�صمن  �التفاق  فاإن  �الإ�رش�ئيلية،  �لتلفزيونية  �لقناة  وبح�صب  و“�إ�رش�ئيل“.  �لدول 

26
�قت�صادياً و�صيا�صياً.

ك�صفت بيانات هيئة �ل�صكان و�لهجرة �الإ�رش�ئيلية �أن نحو 180 �ألف يهودي من كافة دول  	•

�لعامل و�صلو� �إىل “�إ�رش�ئيل“ خالل �ل�صنو�ت �لثمانية �ملا�صية. وبح�صب �صحيفة يديعوت 

�أحرونوت، فاإن 179,849 مهاجر�ً جديد�ً و�صلو� “�إ�رش�ئيل“ من كافة �أنحاء �لعامل منذ �صنة 

2012، م�صريةً �إىل �أن من بينهم مهاجرين من �إير�ن و�ليمن وقطر و�ملغرب وتون�ص وليبيا 
27

و�أفغان�صتان.

وّثق مركز معلومات و�دي حلوة، يف تقريره �ل�صهري حول �نتهاكات �الحتالل يف �لقد�ص،  	•

�قتحام نحو 6,338 م�صتوطناً للم�صجد �الأق�صى، وهْدم 17 من�صاأة �صكنية وجتارية، و�عتقال 

28
�الحتالل 188 فل�صطينياً من مدينة �لقد�ص �ملحتلة، خالل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019.

االأربعاء، 2019/11/6

�صلَّم حنا نا�رش، رئي�ص جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية، �لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع  	•

�النتخابات،  الإجناز  �لعري�صة“  “�خلطوط  ت�صمل  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  من  ورقة  غزة 

�صبي  وك�صف  متو�ل.  نحو  على  �إجر�ئها  طريقة  حول  ح�صل  �لذي  �الأخري  �لتو�فق  بعد 

�صيدم، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، يف ت�رشيحات الإذ�عة �صوت فل�صطني �لر�صمية، 

2007 لالنتخابات،  �أن هذه �لورقة تتمحور حول ما يجري �حلديث عنه بااللتز�م بقانون 

على  و�لرتكيز  و�حدة،  �نتخابية  د�ئرة  �لوطن  و�عتبار  �لكاملة“  “�لن�صبية  على  ين�ص  �لذي 

29
مو�صوع �لقد�ص.

�أجرى رجال �الإطفاء �الإ�رش�ئيليون و�لفل�صطينيون تدريبات م�صرتكة على �إطفاء �حلر�ئق،  	•

�لتدريبات  �صملت  وقد  �أبيب.  تل  قرب  لت�صيون  ري�صون  يف  و�الإنقاذ  �الإطفاء  كلية  يف  وذلك 

�الإطفائية  يف  م�صوؤول  وقال  �لطرفني.  لدى  خمتلفة  مناطق  يف  حر�ئق  �إطفاء  عمليات 

بني  مرة  الأول  جتري  �لتدريبات  “هذه  �إن   ،Dedi Simchi �صمحي  ديدي  �الإ�رش�ئيلية، 

 �لطرفني، وتهدف �إىل �لتعاون �الإن�صاين بني �ل�صعبني ملو�جهة �حلر�ئق وغريها من �لكو�رث

30
�لطبيعية“.
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�النتخابات،  ب�صاأن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ورقة  دعمها  فتح  حركة  �أعلنت  	•
31

ورف�صت لقاء حركة حما�ص �أو �أي ف�صيل �آخر قبل �إ�صد�ر �ملر�صوم �خلا�ص باالنتخابات.

�أفادت �لقناة 12 �الإ�رش�ئيلية باإ�صافة 20 مليون �صيكل )نحو 5.7 مليون دوالر( ملر�كز �لدعم  	•

�لنف�صي يف م�صتعمر�ت غالف غزة، م�صرية �إىل �أن هذه �خلطوة تاأتي ب�صبب جوالت �لت�صعيد 

32
�ملتكررة بني �لف�صائل �لفل�صطينية، وجي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن دولة �الإمار�ت �صت�صمح لالإ�رش�ئيليني بالو�صول �إىل  	•
33

دبي حل�صور معر�ص �إك�صبو 2020، بجو�ز�ت �ل�صفر �الإ�رش�ئيلية.

بنيامني  �لوزر�ء  “تر�مب رف�ص طلب رئي�ص  �أن  �الأمريكي  �الإخباري  �أك�صيو�ص  ذكر موقع  	•

نتنياهو جتديد �مل�صاعد�ت �الأمريكية لقو�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية“، و�أن “م�صوؤولني �أمريكيني 

34
�أكدو� �أن تر�مب �أخبهم �أنه �إذ� كان �الأمر مهماً لنتنياهو فليدفع هو هذه �الأمو�ل“.

بيري  �الأونرو�  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  ��صتقالة  عن  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  مكتب  �أعلن  	•

وقال  �لدولية.  �لوكالة  باإد�رة  تتعلق  بق�صايا  �لد�خلي  �لتحقيق  ��صتمر�ر  ظّل  يف  كرينبول، 

�ملتحدث با�صم �الأمم �ملتحدة، �أّن كرينبول قّدم “��صتقالته باأثر فوري“، و�إنه يخ�صع لتحقيق 

د�خلي حول �إ�صاءة ��صتخد�م �ل�صلطة. و�أكدت �الأونرو�، يف بيان لها، تنحي كرينبول، وتعيني 

35
كري�صتيان �صاوندرز Christian Saunders قائماً باأعماله لفرتة حمددة.

�إىل  �ل�صينية  �ل�صياحة  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �ملركزي  �الإح�صاء  مكتب  عن  �صادر  تقرير  ذكر  	•

عليه  كانت  مبا  مقارنة  وذلك   ،2019 �صنة  بد�ية  منذ   ،%40.6 بن�صبة  �رتفعت  “�إ�رش�ئيل“ 
36

خالل �صنة 2018.

 ،Reuven Azar عازر  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  لرئي�ص  �ل�صيا�صي  �مل�صت�صار  وجه  	•

�إ�رش�ئيل“  “�أ�صدقاء  متحف  يف  عقد  �لذي  �مل�صيحي  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  يف  للم�صاركني  دعوة 

�لغربية.  �ل�صفة  �الإ�رش�ئيلية يف  �مل�صتعمر�ت  �إخالء  “�إ�رش�ئيل“ يف عدم  �لقد�ص، مل�صاعدة  يف 

وبح�صب �صحيفة هاآرت�ص، فاإن عازر قال لالإجنيليني �مل�صاركني يف �ملوؤمتر، �إن �مل�صتعمر�ت 

لي�صت لعنة، بل هي نعمة جلميع �صكان �ملنطقة، م�صيفاً “�إن وجود �ل�صعب �ليهودي هنا، هو 

37
وفاء للوعد �الإلهي“.
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اخلمي�س، 2019/11/7

ذكرت �لقناة 12 �لعبية �أّن حركة حما�ص باتت متتلك �صو�ريخ ق�صرية �ملدى جديدة، ت�صكل  	•

يف  �أنه  رفيعٍة  �إ�رش�ئيليٍة  �أمنيٍة  م�صادر  عن  نقالً  و�أ�صافت،  �حلديدية،  �لقبة  ملنظومة  حتدياً 

�إطار ��صتعد�د�ت حما�ص للمعركة �ملُقبلة مع “�إ�رش�ئيل“ فاإنها ال تتوّقف عن جتديد تر�صانة 

بوخبوط،  �أمري  �لعبي،  و�ال  موقع  يف  �لع�صكري  �ملحلل  وك�صف  بحيازتها.  �لتي  �الأ�صلحة 

نقالً عن م�صادر و�صفها باأنها مطلعة جد�ً يف تل �أبيب، عن �أن �الأجهزة �الأمنية فوجئت جد�ً 

�أّن  �لرغم من  160، على  �آر  �إنتاج �صاروخ  �لذ�تية من  �لق�صّام متّكنت بقو�ها  �أن كتائب  من 

38
�ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية تقوم مبر�قبة ما يدور يف �لقطاع على مد�ر �ل�صاعة.

�الأحز�ب  قادة  �إىل  م�صرتكاً  خطاباً  �الأمريكية  �ليهودية  �ملنظمات  من  جمموعة  وجهت  	•

�إىل  �أجز�ء منها  �أو  �لغربية،  �ل�صفة  “�إ�رش�ئيل“ ت�صّمن حتذير�ً من مغبة �صّم  �ل�صيا�صية يف 

�أع�صاء من   10 13 جمموعة، مبا يف ذلك  �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية. ومّت توقيع �لر�صالة من قبل 

و“�صندوق  �صرتيت  جي  منظمة  ي�صمّ  �صامل  حتالف  وهو  �الإ�رش�ئيلية،  �لتقدمية  �صبكة 

�الإجر�ء خطري  �أن هذ�  �لر�صالة  The New Israel Fund“. ور�أى موقعو  �إ�رش�ئيل �جلديد 

وغري قانوين، و�أكدو� �أنه “حتى �إذ� بد� �أن �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب توؤيد خطط 

�حلكومة  �صيا�صة  د�ئماً  �صتكون  هذه  �أن  تعتقد  �أن  الإ�رش�ئيل  بالن�صبة  �خلطاأ  فمن  �ل�صّم، 

�الأمريكية“. كما �أكدو� �أن “�أي �صمّ يكن �أن ي�رش بالعالقة �ملهمة مع يهود �لواليات �ملتحدة، 

لل�رش�ع �لدولتني  حّل  يدعمون  �الأمريكيني  �ليهود  من  �لعظمى  �لغالبية  �أن  يعتب   الأنه 

39
�الإ�رش�ئيلي – �لفل�صطيني“.

�أعربت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية عن دعمها لروؤية �لرئي�ص حممود عبا�ص،  	•

�جتماع  عقب  �للجنة  و�أبرزت  بالتتابع.  و�لرئا�صية  �لت�رشيعية  �لعامة  �النتخابات  �إجر�ء 

عبا�ص  لتوجهات  دعمها  �ملحتلة،  �لغربية  بال�صفة  �هلل  مدينة ر�م  يف  الأع�صائها  ت�صاوري 

الإجر�ء �النتخابات �لعامة على �أ�صا�ص �لتمثيل �لن�صبي �لكامل، طبقاً لقانون �النتخابات رقم 

40
و�حد ل�صنة 2007.

قال رئي�ص جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي ند�ف �أرغمان، خالل �ملوؤمتر �لدويل �لثامن للطائر�ت  	•

�لعامل  �لتكنولوجيات يف  �أف�صل  �إنه يتلك  �أبيب،  )UVID 2019(، يف تل  �مل�صرية و�لدرونز 

“�لتي مكنتنا من �حلفاظ على تفوقنا �لن�صبي مقابل �أعد�ء ي�صعون حتديات كبرية“. وك�صف 
�أرغمان �أن قو�ته متكنت يف �ل�صنة �الأخرية من �إحباط �أكرث من 450 عملية، ويف �صنة 2018 

متكنت من �إحباط 480 عملية و�عتقال مئات �لعنا�رش �لتابعة ملختلف �لتنظيمات �لفل�صطينية 
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�لتي وقفت ور�ء هذه �لعمليات و“مكنت مو�طني �إ�رش�ئيل من �ال�صتمتاع بحياة يومية هانئة 

41
ومريحة، من دون معرفة ما يحدث حتت �صطح �الأر�ص“.

ك�صفت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �أن قيادة جي�ص �الحتالل تقر حالياً باأنه لن يكون بو�صع  	•

“�إ�رش�ئيل“ مو��صلة �رشب �الأهد�ف �الإير�نية يف �ملنطقة، وحتديد�ً يف �صورية و�لعر�ق. ويف 
تقرير �أعده معلقها �لع�صكري يو�آف ليمور Yoav Limor، قالت �ل�صحيفة �إن ��صرت�تيجية 

“�ملو�جهة بني �حلروب“ �لتي يف �إطارها قامت “�إ�رش�ئيل“ على مدى �أربع �صنو�ت ب�رشب 
�الأهد�ف �الإير�نية يف �صورية و�لعر�ق قد و�صلت �إىل نهايتها، يف �أعقاب تاأكد تل �أبيب من �أن 

“هجومها �لناجح“ على �ملن�صاآت �لنفطية �ل�صعودية تعاظمت،  �أعقاب  �إير�ن بنف�صها يف  ثقة 

42
لدرجة جعلتها تقرر �لرّد على �أي هجوم �إ�رش�ئيلي ي�صتهدف م�صاحلها.

قالت من�صقة وحدة �مل�صاعدة �لقانونية يف مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، مريفت �لنحال، �إن  	•

�أ�صكال �لتعذيب. وبيّنت �لنّحال، خالل لقاء نّظمته  80 �صكالً من  مركزها متكن من توثيق 

�لهيئة �مل�صتقلة حلقوق �الإن�صان، يف مدينة غزة، حول “�لتعذيب يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية“، 

43
�أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي متورط يف تعذيب �ملعتقلني، حلظة �عتقالهم.

�ل�صحفيني  بحق  �إ�رش�ئيلي  �نتهاك   600 ر�صدت  �إنها  �لفل�صطينيني  �ل�صحفيني  نقابة  قالت  	•
44

و�مل�صورين �لفل�صطينيني خالل ممار�صة عملهم �ل�صحفي منذ بد�ية �صنة 2019.

اجلمعة، 2019/11/8

�أحبطت قو�ت �الأمن �لوطني �لفل�صطيني حماولة ت�صلل �إىل �الأر��صي �مل�رشية عب �حلدود  	•

�جلنوبية لقطاع غزة، ووقع تبادل الإطالق �لنار مع ثالثة ُم�صلحني، قبل �أن تتمكن �لقو�ت 

�الأمن  جهاز  لدى  �لتحقيق  �إىل  و�إحالتهم  بحوزتهم،  �لتي  �الأ�صلحة  و�صبط  �عتقالهم  من 

45
�لد�خلي.

قرر رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو تعيني ع�صو �لكني�صت نفتايل بينيت، من  	•

ووفقاً  �حلالية.  �النتقالية  �حلكومة  والية  خالل  للدفاع  وزير�ً  �ملوحد“،  “�ليمني  حتالف 

لبيان �صادر عن حزب �لليكود، فاإن بينيت و�فق على تعيني �صخ�ص �آخر يف �ملن�صب يف حال 

46
ت�صكيل حكومة جديدة.

�رتفاع  حدوث   ،2018 �صنة  يف  �لتجنيد  حول  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  ن�رشها  معطيات  �أظهرت  	•

30% يف عدد �صهاد�ت �الإعفاء من �خلدمة �لع�صكرية، على خلفية م�صاكل و�أمر��ص  بن�صبة 
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نف�صية. وقالت �صحيفة معاريف �إنه مّت منح 4,500 �صهادة �إعفاء ل�صبان على و�صك �لتجند، 

44.7% من �حلا�صلني  �أن  2017. و�أ�صافت �ملعطيات  3,500 يف �صنة  2018، مقابل  يف �صنة 

على �إعفاء �صنة 2018 هم من �حلريديني، و46.6% علمانيون، و8.7% مّمن تعلم يف جهاز 

47
�لتعليم �لديني – �حلكومي.

43 �صيدة وفتاة،  �أ�صري؛ بينهم   5,500 �أن �صلطات �الحتالل تعتقل  �أفادت م�صادر حقوقية  	•

�إىل  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �أع�صاء  من  و7  �إد�ري،  معتقل   500 لـ  باالإ�صافة  طفالً،  و230 

48
جانب 1,000 حالة مر�صية؛ منها 700 خطرية.

�أكد رئي�ص �لهيئة �الإ�صالمية �لعليا، خطيب �مل�صجد �الأق�صى، �ل�صيخ عكرمة �صبي وجود  	•

حمامني  طريق  عن  تتّم  وبيعها،  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  فل�صطينيني  �أر��صي  وت�رشيب  �صفقات 

�أردنيني. وقال �صبي �إن هنالك �صفقات جديدة لبيع عقار�ت ومنازل �ملقد�صيني، و��صفاً 

�ل�صحابة  باأر�ص  �ملفرطني  �ل�صالني،  �لبائعني  �خلائنني،  �ملجرمني،  بـ“�ل�صما�رشة  �إياهم 

“مّت  قائالً  �الأق�صى،  منب  على  من  �جلمعة  خطبة  خالل  �صبي،  و�أ�صاف  و�ل�صهد�ء“. 

مالحقة �أحد �ملحاميني، و�إلغاء �صفقة بيع عقار�ت مقد�صية، لذلك يجب مالحقة �مل�صبوهني 

49
ومنع هذه �ل�صفقات“.

�إىل  �لدويل  �ملجتمع  �صاوندرز  كري�صتيان  �الأونرو�  وكالة  عام  مفو�ص  باأعمال  �لقائم  دعا  	•

�أول  يف  �صاوندرز،  وقال  توفرها.  �لتي  و�حلماية  و�مل�صاعدة  �الأممية  �لوكالة  دعم  �رشورة 

�حلا�صم  �لعمل  ��صتمر�ر  ب�صمان  �الأونرو�  وموظفو  �إد�رة  تلتزم  تعيينه،  عقب  له  ت�رشيح 

�لذي توؤديه �لوكالة يف جماالت �لتعليم و�ل�صحة و�الإغاثة و�خلدمات �الجتماعية و�لتمويل 

50
�الأ�صغر دون �نقطاع.

عقد “�صندوق �لقد�ص - �ملركز �لفل�صطيني“ يف و��صنطن موؤمتره �ل�صنوي بعنو�ن “�صفقة  	•

�لع�رش م�رشوع لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية“، مب�صاركة من �جلالية �لفل�صطينية و�لعربية، 

و�ليهود  �الأمريكيني  و�لنا�صطني  و�ل�صحفيني  �جلامعيني  و�الأ�صاتذة  �الأن�صار  من  وعدد 

51
�ملوؤيدين حلّل �لدولتني.

ال�صبت، 2019/11/9

حممود  �لرئي�ص  �إن  �الأحمد  عز�م  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال  	•

�الأحمد،  و�أ�صاف  �النتخابات.  �إجر�ء  ب�صاأن  ر�صالته  على  حما�ص  حركة  رّد  ينتظر  عبا�ص 

باملو�فقة على  �أر�صلت رّد�ً  �لتحرير  6 من ف�صائل منظمة  �أن  يف حديث الإذ�عة ر�ية �ملحلية، 
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كل ما جاء يف ر�صالة عبا�ص، وهو يف �نتظار رّد �لف�صائل �الأخرى، مبا فيها حما�ص و�جلبهة 

52
�ل�صعبية.

االأحد، 2019/11/10

من  �ملزيد  قدمت  حركته  �إن  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  هنية،  �إ�صماعيل  قال  	•

حتى  حمددة،  زمنية  فرتة  يف  رئا�صية  يليها  ت�رشيعية  �نتخابات  باإجر�ء  وقبلت  �لتنازالت، 

�ل�رش�كة“.  مبد�أ  على  �لوحدة  و��صتعادة  �النق�صام  �إنهاء  ب�رشورة  �صعبنا  تطلعات  “نحقق 
و�أكد هنية، خالل موؤمتر �صحفي، �أن حما�ص �صتحرتم خيار�ت �ل�صعب وقر�ر�ت �صناديق 

�القرت�ع مهما كانت. و�أ�صاف هنية �أن حما�ص �صتقدم �ملزيد من �لتنازالت من �أجل �لوطن، 

�النتخابات  �إىل  “نذهب  حتى  �حلايل،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  و�صع  معاجلة  ب�رشورة  مطالباً 

و�صعبنا  �النتخابات  �أمام  م�رشعاً  �صيفاً  �لد�صتورية  �ملحكمة  تكون  و�أال  �صحيحة،  بطريقة 

53
�لفل�صطيني“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية: �إن “�لعامل، ال �صيّما �لدول �الأوروبية �ل�صديقة  	•

�أر�صية  على  �لقرن،  �صفقة  ف�صل  بعد  ما  ملرحلة  بالتح�صري  مطالبون  �ل�صقيقة،  و�لعربية 

�لقانون �لدويل و�ل�رشعية �لدولية، ويف �إطار موؤمتر دويل بعد �أن �أخفقت �ملفاو�صات �لثنائية 

54
يف �إنهاء �الحتالل“.

قررت وز�رة �لد�خلية بقطاع غزة �لعفو عن ع�رش�ت �ملوقوفني على ذمة ق�صايا �أمنية من كافة  	•

�صجونها يف قطاع غزة. و�أو�صحت �لد�خلية، يف ت�رشيح لها، �أنها قررت �إطالق �رش�ح 57 من 

�أمنية، ��صتجابة لدعوة �ملجل�ص �لت�رشيعي �الإفر�ج  �ملوقوفني و�ملحكومني على ذمة ق�صايا 

55
عن معتقلني من �لف�صائل �لوطنية �لفل�صطينية، وتعزيز�ً لالأجو�ء �لد�خلية �الإيجابية.

قال رئي�ص وزر�ء �الإ�رش�ئيلي، بنيامني نتنياهو، يف بيان ن�رشه باللغة �لعربية على في�صبوك:  	•

�الإك�صبو يف دبي. نقيم عالقات مع �صت دول  �لقادم يف معر�ص  �لعام  “�إ�رش�ئيل �صت�صارك 
�إىل  �ملطاف  نهاية  يف  �صيوؤدي  وهذ�  خطوة،  بعد  خطوة  يتقدم،  و�لتطبيع  �الأقل  على  عربية 

56
عالقات �صلمية“.

�أجرى جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مناورة ع�صكرية، �صملت �إخالء �إحدى �لبلد�ت �ملتاخمة  	•

للحدود �ل�رشقية لقطاع غزة، ��صتخدم فيها قو�ت برية وجوية، يف وقت ي�صتعد فيه الإجر�ء 

57
�ختبار جديد لـ“�صفار�ت �الإنذ�ر“.
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االإثنني، 2019/11/11

�لوطنية  بالثو�بت  وقيادته  �صعبنا  “مت�صك  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد  	•

 15 �لـ  �لذكرى  �إحياء  حفل  خالل  عبا�ص،  و�أكد  عرفات“.  يا�رش  �لقائد  �ل�صهيد  �أر�صاها  �لتي 

ال�صت�صهاد عرفات، يف ر�م �هلل، �أن “�صهد�ء �ل�صعب �لفل�صطيني لي�صو� قتلة وال جمرمني وال 

قائالً:  عبا�ص  و�أ�صاف  وجرحانا“.  �أ�رش�نا  وعن  عنهم  نتنازل  �أن  �أبد�ً  نقبل  ولن  �إرهابيني، 

“قررنا �لذهاب �إىل �النتخابات �لت�رشيعية ثّم �لرئا�صية“، م�صدد�ً على “�رشورة �أن تعقد يف 
58

غزة و�لقد�ص، وبدون ذلك ال يوجد �نتخابات“.

�أكدت كتائب �لق�صام �أن ما حت�صلت عليه من معلومات و�أحر�ز ومعطيات خمتلفة يف عملية  	•

حّد �ل�صيف يثل كنز�ً ��صتخبارياً حقيقياً، و�رشبة غري م�صبوقة ال�صتخبار�ت �لعدو وقو�ت 

موؤمتر  خالل  عبيدة،  �أبو  �لق�صام  با�صم  �لع�صكري  �لناطق  وقال  و�ل�رشية.  �خلا�صة  نخبته 

�أ�صو�أ  يف  لالحتالل  يكن  مل  بحوزتنا  ما  “�إّن  �ل�صيف:  حّد  لعملية  �الأوىل  �لذكرى  يف  �صحفي 

كو�بي�صه �أن يتخيل وقوعه بني �أيدينا، و�إّن �ملقاومة توّظف هذ� �لذخر �الأمني و�ال�صتخباري 

59
ل�صاحلها يف معركة �لعقول و�رش�ع �الأدمغة بينها وبني �الحتالل �ل�صهيوين“.

�صنة   25 مرور  ذكرى  يف  موؤمتر  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  	•

على “�تفاقية �ل�صالم“ مع �الأردن، �إن حكومته “تقيم عالقات مع �صّت دول عربية، ولديها 

رغبة جاحمة يف �إقامة عالقات مع �ملزيد، وتعميق هذه �لعالقات �إىل �أو�صع و�أعمق �حلدود؛ 

و�الأردن،  م�رش  ذلك  يف  مبا  �لعربية،  فالدول  �لفل�صطينية.  �لق�صية  بحاجز  ت�صطدم  لكنها 

�أبرمته  �لذي  “�ل�صالم“  �أن  على  نتنياهو  و�صدد  �أوالً“.  �لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صوية  تطلب 

لهذه  �الإ�رش�ئيلي  �لردع  �أ�صا�ص  على  قام  وم�رش(  )�الأردن  �لعربية  �لدول  مع  “�إ�رش�ئيل“ 
60

�لدول.

�ل�صاحة  �إن   Hidai Zilberman زيلبمان  هيدي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  با�صم  �لناطق  قال  	•

و�تهم  �صيناريو.  الأي  للت�صدي  حالياً،  �جلي�ص  عليها  يركز  �لتي  �ل�صاحة  هي  �ل�صمالية 

�صليماين،  قا�صم  �إن  �إيالت،  يف  �أمني  موؤمتر  خالل  �لعبية،   13 للقناة  حديث  يف  زيلبمان، 

�لذين يحاولون حتدي  �الأ�صخا�ص  �أحد  �الإير�ين، هو  �لثوري  �لقد�ص يف �حلر�ص  قائد فيلق 

61
حالة �لهدوء يف �ل�صاحة �ل�صمالية.

باأو�مر  �لفل�صطينيني  فيها  تبلغ  �إخطار�ً،   51 ت�صليم  على  نتنياهو  بنيامني  حكومة  �أقدمت  	•

�أنحاء �صتى من �ل�صفة �لغربية. وح�صب مركز �لقد�ص  �أر��ٍص حمتلة يلكونها يف  م�صادرة 
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�حلقوقي، �لذي يتابع �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية، فاإن تلك �الأو�مر �صملت م�صادرة ما م�صاحته 

62
( من �الأر��صي �لفل�صطينية.

2
6,850 دومناً )6.85 كم

تقدمي  يف  �رشعت  �أبيب  تل  يف  �ل�صياحية  �ل�رشكات  �أن   13 �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزة  قناة  ك�صفت  	•

رزم عرو�ص لت�صجيع �ل�صياح �الإ�رش�ئيليني على �لتوجه �إىل �الإمار�ت. وقد حر�صت �لقناة 

�ملو�صاد فيه بت�صفية  �لذي قام جهاز  �لفندق  �إىل  �الإ�رش�ئيليني  �أنظار  لفت  �الإ�رش�ئيلية على 

لفكرة  تروج  �ل�صياحة  �رشكات  �أن  �إىل  م�صرية  �ملبحوح،  حممود  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي 

�أنه  �ملرور يف جتربة عنا�رش �ملو�صاد �لذين �أقامو� يف �لفندق، كاإغر�ء �صياحي. و�أ�صارت �إىل 

لل�صياح من �صبه  �أماناً  �أكرث  ُتعّد  فاإن دبي  �الإ�رش�ئيلي،  �لقومي  �الأمن  ح�صب تقدير جمل�ص 

63
جزيرة �صيناء.

الثالثاء، 2019/11/12

�أعلنت وز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة عن ��صت�صهاد ع�رشة فل�صطينيني، من بينهم قائد �رش�يا  	•

�لقد�ص يف �ملنطقة �ل�صمالية بقطاع غزة بهاء �أبو �لعطا وزوجته، و�إ�صابة 45، من بينهم طفلَي 

64
�أبو �لعطا، جر�ء عدو�ن �إ�رش�ئيلي جديد على قطاع غزة.

�ملكتب  ع�صو  ��صتهدفت  �إ�رش�ئيلية  غارة  �أن  فل�صطني  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أعلنت  	•

�أحد  ال�صت�صهاد  �أدى  ما  ب�صورية،  دم�صق  مدينة  يف  �لعجوري،  �أكرم  للحركة  �ل�صيا�صي 

65
�أبنائه.

�لتي  �الغتياالت،  �صيا�صة  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد  	•

�لقتالية  �لعقيدة  تغيري  �أو  ثني  يف  تنجح  ولن  مل  �الأمنية،  عقيدته  من  جزء�ً  �الحتالل  يعّدها 

لدى قوى وف�صائل �ملقاومة. وقال هنية، يف ت�رشيح له، �إن جرية �غتيال �الحتالل �لقائد 

بهاء �أبو �لعطا، وما تبعها من جر�ئم لالحتالل غري منف�صلة عن حماوالته ت�صفية �لق�صية 

�لفل�صطينية، و�رشب �صمام �الأمان و�جلد�ر �ل�صميك يف مو�جهة هذه �ملحاوالت، متمثالً يف 

66
ف�صائل �ملقاومة وقادتها يف �لد�خل و�خلارج.

ت�صغيل  ور�ء  من  �لباهظة  �لتكلفة  عن  �الإ�رش�ئيلية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت  	•

وحتت  �ل�صو�ريخ.  العرت��ص  �ملخ�ص�صة  �حلديدية  �لقبة  بطاريات  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 

�ل�صحيفة، يف تقرير  �لقبة �حلديدية“ قالت  100 مليون دوالر حول  “حقائق بقيمة  عنو�ن 

لها، �إن �رشكة رفائيل �مل�صنعة للمنظومة، حاولت ت�صميم �ملنظومة بحيث تكون “مي�صورة 
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نحو تبلغ  �لو�حدة  �لبطارية  �صعر  فاإن  ذلك  ومع  �ملنظومة،  تكلفة  �صعر  وخف�ص   �لتكلفة“، 

67
100 مليون دوالر، يف حني يبلغ �صعر �ل�صاروخ �لو�حد 50 �ألف دوالر.

�لغذ�ئية  �ملنتجات  على  مل�صقات  و�صع  يجب  باأنه  �الأوروبية  �لعدل  حمكمة  ق�صت  	•

�الإ�رش�ئيلية �مل�صنعة يف �الأر��صي �لتي حتتلها؛ لتو�صيح مكان ن�صاأتها. وجاء يف �حلكم �أن 

“لي�ص  �أن تتيح للم�صتهلكني �لقيام بخيار�ت على علم متعلقة  �ملعلومات ب�صاأن �ملنتج يجب 

�العتبار�ت  �أي�صاً  ولكن  و�الجتماعية،  و�لبيئية  و�القت�صادية  �ل�صحية  باالعتبار�ت  فقط 

�إحالة �لق�صية للمحاكم  �إىل �اللتز�م بالقانون �لدويل. و�صوف تتم �الآن  �إ�صافة  �الأخالقية“، 

68
�لفرن�صية؛ من �أجل �إ�صد�ر قر�ر نهائي، وفقاً حلكم �ملحكمة.

�ملتحدة،  �لواليات  يف  �حلكم  عن  عزله  �إمكانية  من  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �صخر  	•

م�صري�ً يف كلمة �نتخابية �ألقاها �أمام ح�صد ذي �أغلبية يهودية يف نيويورك، �إىل �أن ن�صبة تاأييده 

يف “�إ�رش�ئيل“ تبلغ نحو 98%، فاإذ� حدث �صيء هنا �صيتوجه �إىل “�إ�رش�ئيل“ لتويل من�صب 

69
رئي�ص �لوزر�ء على وجه �ل�رشعة.

االأربعاء، 2019/11/13

�أكد �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني زياد �لنخالة، يف حو�ر مع قناة �مليادين  	•

لل�صهيد  “�إ�رش�ئيل“  �غتيال  بالرّد على  �ل�صائب  �لقر�ر  �تخذت  �لقد�ص  �أن �رش�يا  �لف�صائية، 

بهاء �أبو �لعطا، موؤكد�ً �أن �رش�يا �لقد�ص مل ت�صتنفذ كل ما يف جعبتها من �صو�ريخ و�أ�صلحة يف 

مو�جهة “�إ�رش�ئيل“. و�صدد �لنخالة على “�أننا قادرون، يف حركة �جلهاد، على �إد�رة �ملعركة 

مو�جهة  على  قادرون  �أننا  للجميع  و�صنثبت  �صلفاً،  مو�صوعة  خطط  �صمن  طويل  لوقت 

�ملعركة مع �لعدو و�إد�رتها بنجاح“. وك�صف �أن “�إ�رش�ئيل“ نقلت “�إلينا طلباً لوقف �إطالق 

�لنار ونحن و�صعنا �رشوطنا للمو�فقة على ذلك“، مو�صحاً �أن “من �رشوطنا لوقف �إطالق 

70
�لنار وقف �الغتياالت، ووقف �إطالق �لنار على م�صري�ت �لعودة“.

“�إ�رش�ئيل“.  �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، ب�رشب كل من يحاول مهاجمة  هدد نفتايل بينيت، وزير  	•

وقال بينيت، يف �أول ت�رشيح �صحفي له كوزير للدفاع: “كل من يحاول �إيذ�ئنا ويخطط لذلك 

�أنا متاأكد �أنه لن ير عليه �لليل... لن نرتدد يف ��صتخد�م �صيا�صة �الغتياالت... كل من يحاول 

71
�رشبنا �صن�رشبه.. فعلنا ذلك باالأم�ص، ولن نرتدد م�صتقبالً يف �لعمل �أي�صاً“.

�لف�صائل  مع  �لتوتر  جر�ء  �الإ�رش�ئيلي  �القت�صاد  خ�صائر  �أن  �إ�رش�ئيلية  تقارير  ذكرت  	•

دوالر(.  مليون   78.3 )نحو  �صيكل  مليون   275 بلغت  غزة  قطاع  يف  �مل�صلحة  �لفل�صطينية 
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حلقت  �خل�صائر  �إن  لها،  بيان  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �لتجارية  �مل�صالح  �أ�صحاب  جمعية  وقالت 

�لثالثاء  فجر  �لت�صعيد  جولة  بدء  منذ  “�إ�رش�ئيل“  وجنوب  و�صط  يف  و�مل�صانع  بال�رشكات 

72
.2019/11/12

يف تقرير يغطي �لفرتة من 2018/6/1 �إىل 2019/5/31، قدم �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو  	•

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  بحقوق  تتعلق  لـ“�إ�رش�ئيل“  تو�صيات  ثماين  غوتريي�ص 

73
�ملحتلة، مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص.

قال �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف، يف  	•

بيان له، ب�صاأن �لو�صع يف قطاع غزة: “�إنني �أ�صعر بالقلق �إز�ء �لت�صعيد �خلطري بني �جلهاد 

باجتاه  �ل�صو�ريخ  �إطالق  وقف  �إىل  مالدينوف  ودعا  و�إ�رش�ئيل“.  �لفل�صطيني  �الإ�صالمي 

“�إ�رش�ئيل“، قائالً “�إن �إطالق �ل�صو�ريخ و�لقذ�ئف ب�صكل ع�صو�ئي �صّد �ملر�كز �ملدنية غري 
مقبول على �الإطالق، ويجب وقفه على �لفور“. و�أ�صاف مالدينوف �أنه ال يوجد �أي مبر 

74
لالعتد�ء على �ملدنيني.

�ن�صحب طالب يف جامعة هارفارد �الأمريكية من حما�رشة للقن�صل �الإ�رش�ئيلي يف نيويورك  	•

د�ين ديان Dani Dayan، �حتجاجاً على ��صت�صافة �جلامعة �لقن�صل بالتو�زي مع تعر�ص 

الإ�صفاء  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صوؤول  ل�صعي  ورف�صاً  �الحتالل،  طائر�ت  من  للق�صف  غزة  قطاع 

م�صتعمر�ت  الإقامة  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  على  �ل�صطو  يف  �أبيب  تل  �صيا�صة  على  �رشعية 

75
يهودية.

اخلمي�س، 2019/11/14

�أفادت م�صادر للجزيرة باأن حركة �جلهاد �الإ�صالمي و“�إ�رش�ئيل“ و�فقتا على طلب م�رشي  	•

�لهندي،  حممد  وكان   .2019/11/14 �خلمي�ص  يوم  �صباح  من  بدء�ً  �لنار  الإطالق  بوقف 

ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، قد قال، يف وقت �صابق، �إن �حلركة لديها 

�أن �رشوط �حلركة هي وقف  “�إ�رش�ئيل“، و�أو�صح �لهندي  ثالثة �رشوط لقبول تهدئة مع 

�لعودة، و�اللتز�م بتعهد�تها ب�صاأن  ��صتهد�ف م�صري�ت  �غتياالتها، و�لكف عن  “�إ�رش�ئيل“ 
�إنهاء ح�صار غزة. وقال �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إن نحو �أربعمئة �صاروخ �أطلقت من قطاع غزة 

76
منذ �صباح �لثالثاء 2019/11/12.

قالت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية �إن 34 �صهيد�ً، بينهم 6 �أطفال و�صيدة �رتقو�، و�أ�صيب �أكرث  	•
77

من 113، يف �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة.
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�أولياً لالأ�رش�ر و�خل�صائر �لتي حلقت بالقطاع  �أ�صدرت وز�رة �لزر�عة �لفل�صطينية تقدير�ً  	•

�لزر�عي يف كافة �ملحافظات �جلنوبية نتيجة �لعدو�ن �الأخري. و�أفادت �لوز�رة، يف بيان لها، 

فيما  دوالر.  �ألف   600 من  باأكرث  تقدر  �لزر�عي  بالقطاع  حلقت  �لتي  �الأولية  �الأ�رش�ر  �أن 

قدرت وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان يف قطاع غزة خ�صائر �ملن�صاآت �ل�صكنية بنحو ن�صف 

78
مليون دوالر.

غزة  قطاع  يف  �الأخرية  �لت�صعيد  جولة  �أد�رت  �أنها  على  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أكدت  	•

بالتن�صيق مع ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية. و�أو�صح �لناطق با�صم �حلركة م�صعب �لبمي، 

“�حلركة  يف حديثه ملوقع عربي 21، باأن �رش�يا �لقد�ص هي من �أد�رت �ملعركة ميد�نياً، قائالً 

�مل�صتوى  وعلى  �ملقاومة  م�صتوى  على  و�أي�صاً  �ل�صعبي،  �مل�صتوى  على  باإجماع  ت�صلحت 

�الحتالل  متنح  مل  حركته  �أن  على  و�صدد  �مليد�ن“.  يف  والفتاً  حا�رش�ً  كان  هذ�  �ل�صيا�صي، 

79
�الإ�رش�ئيلي �أي فر�صة ليمار�ص �صيناريو �ال�صتفر�د باجلهاد �الإ�صالمي �أو غريه.

�أعلنت �رش�يا �لقد�ص �إدخال �صاروخ حملي �ل�صنع خلدمتها �لع�صكرية، وقالت، يف بيان لها،  	•

�إنها “�أدخلت �صاروخ جديد متطور يحمل ��صم “بر�ق 120“ الأول مرة للخدمة �لع�صكرية يف 

معركة �صيحة �لفجر“. و�أ�صاف �لبيان، �أن “�ل�صاروخ �صناعة حملية فل�صطينية خال�صة“، 

ت�صنيعه  ومر�حل  �ل�صاروخ،  تفا�صيل  يعر�ص  م�صور  مقطع  بن�رش  �ل�رش�يا  وقامت 

80
و�إطالقه.

تطرق رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إىل �لعدو�ن على غزة، وقال �إن “�أعد�ءنا  	•

تلقو� �لر�صالة، �أن باإمكاننا �لو�صول �إىل �أي �أحد، ويف فر��صه �أي�صاً. و�أهد�ف �لعملية )�غتيال 

81
�لقيادي �لع�صكري يف �جلهاد �الإ�صالمي بهاء �أبو �لعطا( حتققت بكاملها“.

قال موقع يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلي �إنه بعد �صنو�ت من “قلة �الإجناز�ت“ جنح جنود  	•

“لو�ء غزة“، باغتيال  بـ“ت�صفية �ملخربني“ د�خل  �ملخت�صون  �الإ�رش�ئيلي  و�صباط �جلي�ص 

20 نا�صطاً يف �جلهاد �الإ�صالمي، خالل يوم و�حد من خالل عملية منظمة خا�صة  �أكرث من 

جي�ص  ��صتفاد  فقد  �لنار“  لـ“مظلة  باالإ�صافة  �أنه  �ملوقع  �أو�صح  كما  �لنار“.  “مظلة  تدعى 

للجهاد  �لتابعني  �مليد�نيني  و�لقادة  للنا�صطني  �ملتدين  �لع�صكري  �مل�صتوى  من  �الحتالل 

ت�صفيتهم  يف  �صاعده  هذ�  و�أن  وقذ�ئف،  �صو�ريخ  �إطالق  حماوالتهم  خالل  �الإ�صالمي، 

82
ب�رشعة، وبكمية كبرية.

�عتمدت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، باأغلبية �صاحقة، قر�ر�ً قدمته دولة فل�صطني، يطالب  	•

دوالر،  مليون   856.4 بقيمة  تقّدر  لبنان،  حكومة  �إىل  فورية  تعوي�صات  بدفع  “�إ�رش�ئيل“ 
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يف  وقعت  �إ�رش�ئيلية  جوية  غارة  �إليها  �أدت  �للبناين  �ل�صاحل  بطول  هائلة  زيت  بقعة  نتيجة 

83
.2006/7/15

حاد�ً  �رتفاعاً  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  ر�صدت  	•

و�أ�صارت  �ملرخ�ص.  غري  �لبناء  بد�عي  �ملحتلة،  �لقد�ص  �رشقي  يف  �لفل�صطينية  �ملنازل  بهدم 

�أكرث  كان   2019 �صنة  خالل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  هدمتها  �لتي  �ملنازل  عدد  �أن  �إىل  �ملنظمة 

�أنه يف �لفرتة �ملمتدة ما بني  15 �الأخرية. وذكرت  �لـ  �ل�صنو�ت  �أي �صنة خالل  مما هدمته يف 

�صنوياً يف �رشقي  54 منزالً  �الإ�رش�ئيلية ما معدله  �ل�صلطات  2004–2018 هدمت  �ل�صنو�ت 

 �لقد�ص، �أما عدد �ملنازل �لتي هدمتها منذ بد�ية 2019 وحتى نهاية �أيلول/ �صبتمب 2019 بلغ

84
140 منزالً.

قال �لرئي�ص �لتون�صي قي�ص �صعيّد �إن غزة عفرت �آلة �حلرب �الإ�رش�ئيلية �حلديثة بالرت�ب،  	•

وكتب �صعيّد يف �صفحته على تويرت: “وتاأبى #غزة �إال �أن تبقى قبلة �لعز يف زمن حتاول فيه 

�آلة  تعفر  وهي  #غزة  وح�صب  �ملهينة،  �لتبعية  ح�صرية  �إىل  �الأمة  �إعادة  �ال�صتعمار  خملفات 

�حلرب �الإ�رش�ئيلية �حلديثة يف �لرت�ب ب�صارة من ال ينطق عن �لهوى )�ص( �لذي ب�رش بقوله: 

85
ال ي�رشهم من خذلهم وال من خالفهم حتى ياأتي �أمر �هلل وهم على ذلك“.

اجلمعة، 2019/11/15

�الأونرو�،  وكالة  تفوي�ص  جتديد  ل�صالح  �جلمعة  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �صوتت  	•

بالرغم من �ل�صغوط �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية لتقلي�ص دور �لوكالة. و�عتمدت �للجنة �لر�بعة 

يف �جلمعية �لعامة باأغلبية �صاحقة قر�ر�ً بتمديد تفوي�ص �الأونرو� �إىل نهاية حزير�ن/ يونيو 

“�إ�رش�ئيل“ و�لواليات �ملتحدة،  167 دولة، مقابل �عرت��ص  �لقر�ر  2023. و�صوت ل�صالح 

و�متناع �صبع دول عن �لت�صويت، هي: �لكامريون، و�أ�صرت�ليا، وغو�تيماال، وناورو، وبابو� 

86
غينيا �جلديدة، ورو�ند�، وفانوتو.

قام قائد �صالح �جلو �الأمريكي �جلرن�ل ديفيد جولدفاين David Goldfein، بزيارة �إىل مقر  	•

رئا�صة �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، مع �ختتام �لتمرين �لدويل الأ�صلحة �جلو “�لعلم �الأزرق 

مّت  �أ�صبوعنْي، حيث  Ovda �جلوية، على مدى  Blue Flag“، و�لذي جرى يف قاعدة عوفد� 

تقليده “و�صام رئا�صة �أركان“. وكان مترين “�لعلم �الأزرق“ قد جرى يف منطقة قريبة من 

�لناطق �الإ�رش�ئيلي  �لقطاع. وقال  �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على  قطاع غزة، ومل يتوقف خالل 

�جلو  �صالح  قام  �ملا�صيني  �ليومنْي  وخالل  �لتخطيط.  وفق  “جرى  �إنه  �لتمرين  هذ�  عن 
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بن�صاطات عملياتية للحفاظ على �صكان دولة �إ�رش�ئيل دفاعياً، و��صتخبارياً، وهجومياً، من 

87
خالل �أ�رش�ب �لطائر�ت �ملختلفة �إىل جانب �إجر�ء �لتمرين كاملعتاد“.

�أعلن �ملكتب �الإعالمي �حلكومي يف قطاع غزة عن �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صّن 90 غارة جوية  	•

ومدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، خالل عدو�نه �الأخري. وقال �ملكتب يف بيان له: 

3 ماليني دوالر بح�صب �لتقدير�ت �الأولية،  “خلّف �لعدو�ن خ�صائر مادية مبا�رشة قيمتها 
ف�صالً عن �خل�صائر غري �ملبا�رشة“. و�أ�صاف �ملكتب �أن 500 وحدة �صكنية تعر�صت الأ�رش�ر 

�لتقديرية  قيمتها  كلي،  هدم  �صكنية  وحدة  و12  منازل،   8 بينها  وكلية،  وبليغة  جزئية  بني 

88
مليونا دوالر.

�إىل  “�لدعوة  طهر�ن:  يف  �إ�صالمي  موؤمتر  خالل  خامنئي،  علي  �الأعلى  �الإير�ين  �ملر�صد  قال  	•

�لق�صاء على دولة �إ�رش�ئيل ال تعني �لق�صاء على �ل�صعب �ليهودي... بل تعني �أن على �صعب 

89
فل�صطني، �صو�ء كانو� م�صلمني �أو م�صيحيني �أو يهود�ً، �أن يختار حكومته“.

ال�صبت، 2019/11/16

�صنّت طائر�ت حربية �إ�رش�ئيلية غار�ت على �أهد�ف يف قطاع غزة، وقال �لناطق با�صم جي�ص  	•

جي�ص  وقال  �ل�صبع.  بئر  مدينة  على  �صو�ريخ  �إطالق  على  رد�ً  تاأتي  �لغار�ت  �إن  �الحتالل 

حلركة  مو�قع  بل  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  مو�قع  ت�صتهدف  مل  �ل�رشبات  �إن  �الحتالل 

90
حما�ص.

ذكرت �صحيفة جلوب�ص �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية �أن �لتقدير�ت �الأولية حلجم �خل�صائر �لتي  	•

حلقت باملر�فق �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية يف خالل كل يوم من يوَمي �لعدو�ن على قطاع غزة 

تكبدها  �لتي  �أن �خل�صائر  يعني  ما  مليار دوالر(،   1.4 )نحو  �صيكل  مليار�ت  تقّدر بخم�صة 

�القت�صاد �الإ�رش�ئيلي يف يومني بلغت 10 مليار�ت �صيكل )نحو 2.8 مليار دوالر(. وال ت�صمل 

خالل  �جلي�ص  نفذه  �لذي  �حلربي  �جلهد  عن  �لناجمة  �الأمنية  �لنفقات  كلفة  �خل�صائر  هذه 

91
يوَمي �ملو�جهة.

لدماء  �صتبقى وفية  �إن حما�ص  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  قال رئي�ص  	•

�لعالقة  هذه  �لتاريخ  �صفحة  يف  و�صتكتب  �لعطا،  �أبو  بهاء  �ل�صهيد  ولدماء  �صعبنا  �صهد�ء 

وفد  مب�صاركة  �لعطا،  �أبو  �ل�صهيد  لعائلة  �لعز�ء  و�جب  تاأديته  خالل  هنية،  وقال  �ملجيدة. 

�هلل  يحيطها  �لن�رش  �صناعة  ومعادلة  وقادتنا،  �صهد�ئنا  دماء  على  ن�صاوم  “ال  حما�ص:  من 

بعنايته ولطفه يف مو�جهة �لعدو �لغا�صب“. و�صدد على �أن “حما�ص و�جلهاد وكتائب �لق�صام 



515

ت�شرين الثاين/ نوفمرب 2019

و�رش�يا �لقد�ص عروة وثقى ال �نف�صام لها“، كما �صدد على �أن هذه �جلولة لي�صت �الأوىل �أو 

92
�الأخرية وفاتورة �حل�صاب مع �لعدو لي�صت مغلقة.

االأحد، 2019/11/17

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رش�ئيل“ مل تتعهد ب�صيء فيما يتعلق  	•

باتفاق وقف �إطالق �لنار مع حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف قطاع غزة. و�أ�صاف نتنياهو، خالل 

�أهد�ف حملة �حلز�م  “�صنهاجم كل من يحاول �مل�صا�ص بنا...  جل�صة �حلكومة �الأ�صبوعية: 

93
�الأ�صود مّت حتقيقها، و�صيا�صتنا �الأمنية مل تتغري“، وفقاً ل�صحيفة معاريف �لعبية.

و�الأحد   2019/11/16 �ل�صبت  يوَمي  لالأنباء  �صهاب  وكالة  بثته  جز�أين  من  وثائقي  ك�صف  	•

2019/11/17، عن تفا�صيل جديدة حول مالب�صات �غتيال �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للمهند�ص 

يف  �جلرية  بتنفيذ  �الحتالل  من  �عرت�فاً  وت�صمن  �لزو�ري،  حممد  �ل�صهيد  �لتون�صي 

حما�ص،  حركة  على  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  جهاز  حرب  �لوثائقي  ويروي   .2016/12/15

�لزو�ري  �غتيال  يف  عّجل  �لذي  �ل�صبب  �أن  يبدو  �لوثائقي،  وح�صب  كو�درها.  و�غتيال 

حما�ص  ل�صالح  يعمل  كان  �لتون�صي  �ملهند�ص  �إن  بل  فقط،  طيار  دون  �لطائر�ت  يكن  مل 

عبو�ت حمل  ومبقدورها  بعد،  عن  فيها  �لتحكم  يتّم  �لغو��صات  من  �أ�صطول  تطوير   على 

94
نا�صفة.

قال مفتي �لقد�ص �ل�صيخ عكرمة �صبي، خالل موؤمتر “�لقد�ص يف �لرو�ية �لعربية“، �لذي  	•

و�ملزيفة  �مل�صمومة  �لثقافة  ن�رش  يحاول  �الإ�رش�ئيلي  “�الحتالل  �إن  �لبرت�،  جامعة  يف  �أقيم 

�لوقت نف�صه يحاول حتييد وتهمي�ص  �لرو�ية �الإ�رش�ئيلية، ويف  و�ملزورة من خالل ترويج 

�حلقائق  على  تقوم  �لتي  �لعربية  �لرو�ية  �إبر�ز  من  بد  ال  “كان  م�صيفاً  �لعربية“،  �لرو�ية 

�لقد�ص  يف  و�لكنائ�ص  �مل�صيحيني  تعر�ص  حنا،  �هلل  عطا  �ملطر�ن  �أكد  جهته،  ومن  و�لبينات“. 

يف  وم�صاجدهم  �مل�صلمون  لها  يتعر�ص  �لتي  نف�صها  �ل�صهيونية  وللهجمة  �ملكان  لتهويد 

95
�لقد�ص.

قال نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، يف بيان له، �إن �الأ�صري نائل �لبغوثي دخل �صنته �الأربعني يف  	•

�صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، م�صري�ً �إىل �أنها �أطول فرتة �عتقال يق�صيها �أ�صري فل�صطيني يف 

96
�ل�صجن.

�حتجاز  �صيا�صة  �إن  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  قالت  	•

من  عليها  وم�صادق  ودنيئة،  حقرية  �صيا�صة  للمقاي�صة،  �صلع  كاأّنها  �لفل�صطينيني  جثامني 
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على  ت�صهد  مما  �أكرث  �ملحكمة  حقيقة  على  ت�صهد  �صيا�صة  وهي  �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �ملحكمة 

قانونية �ل�صيا�صة. و�أعادت بت�صيلم �لتذكري، يف تقرير لها، باحتجاز “�إ�رش�ئيل“ 50 جثماناً 

�أّنهم هّمو� بتنفيذ عمليات  �أو زعمت �صلطات �جلي�ص  على �الأقل لفل�صطينيني نّفذو� عمليات 

97
وترف�ص �إعادتها لذويهم.

االإثنني، 2019/11/18

قال وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، يف موؤمتر �صحفي يف و��صنطن: “بعد در��صة  	•

�أن )�إن�صاء( م�صتوطنات  جميع جو�نب �لنقا�ص �لقانوين بعناية، تو�فق هذه �الإد�رة... على 

98
مدنية �إ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية ال يتعار�ص يف حد ذ�ته مع �لقانون �لدويل“.

قال �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة نبيل �أبو ردينة �إن �إعالن وزير �خلارجية �الأمريكي مايك  	•

تخالف  ال  �أنها  �ملحتلة  �لغربية  و�ل�صفة  �لقد�ص  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  �عتبار  بومبيو 

�لدويل،  �لقانون  مع  كلياً  ويتعار�ص  ومد�ن  ومرفو�ص  باطل  �إعالن  هو  �لدويل،  �لقانون 

 
99

وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية.

�أفاد تقرير �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو منح دعمه مل�رشوع قانون مقرتح  	•

�إعالن  من  ق�صري  وقت  بعد  �الأردن،  غور  لت�صمل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  بتو�صيع  يق�صي 

�لواليات �ملتحدة �أنها مل تعد ترى �أن �مل�صتعمر�ت “تتعار�ص مع �لقانون �لدويل“. ومّت تقدمي 

م�رشوع �لقانون يف وقت �صابق من �ل�صهر �حلايل من قبل ع�صو �لكني�صت �صارين ها�صكيل 

Sharren Haskel، من حزب �لليكود، ومنح نتنياهو، �ليوم �الإثنني 2019/11/18، مو�فقته 

على قيام ها�صكيل بتقدمي طلب باأن يقوم �لكني�صت بالدفع قدماً مب�رشوع �لقانون يف �إجر�ء 

100
معجل، وفق ما ذكره موقع ماكور ري�صون.

�أكد �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي حممد �لهندي �أن �لعالقة بني حركة حما�ص و�جلهاد  	•

�لتعاون �لكبري بني  �أن  �إىل  �أكب مما يت�صوره �الحتالل و�أعو�نه. و�أ�صار �لهندي  �الإ�صالمي 

كتائب �لق�صــام و�صـر�يا �لقد�ص �لعنو�ن �الأ�صا�صي للدفاع عن قطاع غزة، الفتاً �لنظر �إىل �أن 

101
�ل�صهيد �لقائد بهاء �أبو �لعطا كان ين�صق ب�صكل م�صتمر مع كتائب �لق�صام.

�لعامة،  �الأركان  هيئة  باإ�رش�ف  مفاجئاً  ع�صكرياً  تدريباً  بد�أ  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن  	•

بهدف فح�ص �جلاهزية و�لقدر�ت �لع�صكرية لقيادة �جلبهة �ل�صمالية، ح�صب بيان للجي�ص. 

“هذ� �لتدريب هو �لثاين يف �صل�صلة �ختبار�ت �جلهوزية برئا�صة رئي�ص  �أن  و�أ�صاف �لبيان 

102
�أركان �جلي�ص للعام 2019، ولذلك �صيلخ�صه رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة، �أفيف كوخايف“.
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قدم 45,086 يهودياً من �أنحاء �لعامل، بينهم 32,622 يهودياً من “�إ�رش�ئيل“، منذ نهاية �صهر  	•

لتقرير  �لبتغايل، وفقاً  �ل�صفر  �أجل �حل�صول على جو�ز  2019، طلبات من  �أبريل  ني�صان/ 

ن�رشته �صحيفة يديعوت �أحرونوت. و�أفادت �ل�صحيفة �أن مقدمي هذه �لطلبات من �ليهود 

�الإ�رش�ئيليني هم �أكب جمموعة، وتليها �ليهود �الأتر�ك، حيث بلغ 5,069 عدد مقدمي �لطلبات 

للح�صول على جو�ز �ل�صفر �لبتغايل، ويحل �ليهود يف �لب�زيل يف �ملرتبة �لثالثة، حيث قدم 

103
2,558 طلبات كهذه.

الثالثاء، 2019/11/19

“�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  �أن  �الإ�رش�ئيلية،   13 �لقناة  �أوردته  تقرير  ذكر  	•

يف للم�صتعمر�ت  �جلديد  �لقانوين  �لو�صع  عن  �الإعالن  �إىل  بادر  من  هو  فريدمان   ديفيد 

ريك�ص  �ل�صابق  �الأمريكية  �خلارجية  وزير  فرتة  خالل  وذلك  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة 

تيلر�صون، �لذي عار�ص تغيري �ل�صيا�صات �الأمريكية بهذ� �ل�صاأن. ولفت �لتقرير �لنظر �إىل �أن 

فريدمان عر�ص �لفكرة على وز�رة �خلارجية �الأمريكية، فور تويل مايك بومبيو �ملن�صب، 

“�لنقا�صات  �أن  �إد�رة تر�مب  �لقناة عن م�صوؤولني يف  �أخ�رش“. ونقلت  “�صوء  وح�صل على 

يف وز�رة �خلارجية �الأمريكية حول �لو�صع �لقانوين للم�صتوطنات، ��صتمرت عاماً كامالً“. 

�لق�صم  من  حمامني  وخم�صة  فريدمان  بقيادة  جلنة  ت�صكيل  مّت  �أنه  عن  �لتقرير  وك�صف 

 Jennifer لق�صائي �لتابع لوز�رة �خلارجية برئا�صة �مل�صت�صارة �لق�صائية جنيفر نيو�صتيد�

104
Newstead، �لتي ت�صغل حالياً من�صب �مل�صت�صارة �لقانونية ل�رشكة في�صبوك.

متلفز  لقاء  خالل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �لعاروري،  �صالح  ك�صف  	•

بثته قناة �الأق�صى �لف�صائية، �أن ملف �جلنود �الإ�رش�ئيليني �الأ�رشى يف غزة �صهد حتركات، 

�الإ�رش�ئيلية الإبر�م �صفقة  �أن يكون هناك جدية لدى �حلكومة  �أوقات �صابقة، لكن دون  يف 

105
تبادل.

طفالً   745 من  الأكرث  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �عتقال  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  وثق  	•

نادي  و�أ�صار   .2019 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  نهاية  وحتى   2019 �صنة  بد�ية  منذ  فل�صطينياً 

فل�صطيني يف 200 طفل  �عتقال  تو��صل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أن  �إىل  له،  تقرير   �الأ�صري، يف 

106
�صجونها.

ز�ر وفد طبي �إ�رش�ئيلي، �صمّ ت�صعة �أطباء �إ�رش�ئيليني، �لعا�صمة �لقطرية �لدوحة للم�صاركة  	•
107

يف �ملوؤمتر �لدويل جلر�حة �الأطفال.
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و�صف رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي مهاتري حممد، �الإعالن �الأمريكي �الأخري ب�صاأن �مل�صتعمر�ت  	•

له:  بيان  يف  حممد  وقال  لالحتالل“.  “�رشعنة  باأنه  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية 

م�صتوطنات،  باإن�صاء  وقامت  وطننا  دخول  ما  دولة  �أر�دت  �إذ�  �أمان،  يف  ل�صنا  �ليوم  “بعد 
فذلك قد ُيعّد قانونياً، وال يكننا �لقيام باأي �صيء“. ولفت حممد �لنظر �إىل توقيت �الإعالن 

قائالً: “بينما ت�صّن �إ�رش�ئيل هذه �لهجمات غري �ملبرة، يف غزة، تقولون �أنتم �أن �مل�صتوطنات 

�ملخالفة للقانون، قانونية“. و�أ�صاف قائالً: “تتم مكافاأة �إ�رش�ئيل على بناء �مل�صتوطنات يف 

108
�أر��صي �لنا�ص �لذين تقتلهم“.

ذكرت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“، �أن �لبملان �لهولندي قرر وقف �لدعم �ملبا�رش �لذي يقدمه  	•

1.66 مليون دوالر( �صهرياً،  1.5 مليون يورو )نحو  �لفل�صطينية، �ملقدر بنحو  �ل�صلطة  �إىل 

لدعم  �الأمو�ل  تلك  حتويل  يتم  �أن  على  و�الأ�رشى،  �ل�صهد�ء  �أ�رش  خم�ص�صات  دفع  ب�صبب 

109
م�صاريع حمددة.

االأربعاء، 2019/11/20

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �إن “خطة تر�مب لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط  	•

ماتت“، وتطرق عبا�ص، خالل مقابلة مع �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �إىل �نعد�م �لعالقات مع 

�أنه  �أن �الأخري يرف�ص لقاءه. و�أو�صح  رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، موؤكد�ً 

�آخر مرة �جتمعنا بها كانت يف  “يرف�ص �الجتماع معي؛ عر�صت عليه �الأمر ع�رشين مرة. 
110

عام 2010“.

وزير  �أعلنه  �لذي  �لقر�ر  �إن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال  	•

�خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو ب�صاأن �مل�صتعمر�ت جمزرة �صيا�صية خطرية، متنح �لغطاء 

ور�أى  غزة.  قطاع  يف  حدث  ما  و�آخرها  �ل�صهيوين،  �لعدو  يرتكبها  �لتي  �لدموية  للمجازر 

هنية، يف ت�رشيح �صحفي، �أن �لقر�ر يثل �رش�كة وحتالفاً �صيطانياً ي�صتهدف حّق �ل�صعب 

�ملو�قف  مل�صل�صل  ��صتكماالً  وياأتي  �أجياله،  وم�صتقبل  ومقد�صاته  �أر�صه  يف  �لفل�صطيني 

و�الآن  و�لالجئني،  بالقد�ص  �ملتعلقة  �لفل�صطينية  �لق�صية  ثو�بت  و�إنهاء  ل�رشب  �الأمريكية 

111
�الأر�ص من خالل بناء �مل�صتعمر�ت.

يف  ف�صله  عن  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  جانت�ص  بني  �أبي�ص   - �أزرق  رئي�ص  �أبلغ  	•

ت�صكيل �ئتالف حاكم، ما يهد �لطريق الإجر�ء �نتخابات ت�رشيعية للمرة �لثالثة خالل �أقل 

موؤمتر  خالل  �أعلن،  قد  ليبمان  �أفيجدور  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  وكان  عام.  من 
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�صحفي، �أنه لن ين�صمّ �إىل حكومة �أقلية ي�صكلها جانت�ص، �أو نتنياهو، متهماً �إياهما باإف�صال 

112
�إمكانية ت�صكيل حكومة وحدة.

ملدة  �ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة  يف  فل�صطينية  موؤ�ص�صات  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أغلقت  	•

�صتة �أ�صهر؛ فقد �أغلقت قو�ت �الحتالل مكتب مديرية �لرتبية و�لتعليم، وحظرت تلفزيون 

فل�صطني يف �لقد�ص �ملحتلة ومنعت �أن�صطته، و�عتقلت مدير �ملركز �ل�صحي �لعربي يف �لبلدة 

113
�لقدية من مدينة �لقد�ص �ملحتلة.

نيويورك،  يف  �ملتحدة  لالأمم  وبولند�  و�أملانيا  وفرن�صا  وبلجيكا  بريطانيا  من  كل  �صفر�ء  �أكّد  	•

وت�صكل  �رشعية  “غري  �ال�صتيطانية  �الأن�صطة  �أن  �حلالية،  دورته  يف  �الأمن  جمل�ص  و�أع�صاء 

114
�نتهاكاً للقانون �لدويل“. و�أكد بيان با�صمهم على �أن هذ� هو موقف دول �الحتاد �الأوروبي.

ذكر �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين �أن �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل“ يف “�أ�صو�أ حاالتها �الآن، ويرجع  	•

جل�صة  خالل  �الأردين،  �مللك  و�أ�صاف  �إ�رش�ئيل“.  يف  د�خلية  ق�صايا  �إىل  �الأ�صباب  من  جزء 

حو�رية، نظمها معهد و��صنطن ل�صيا�صة �ل�رشق �الأدنى يف نيويورك، �أن “م�صتقبل �إ�رش�ئيل 

هو �أن تكون جزء�ً من �ل�رشق �الأو�صط، فامل�صكلة يف ذلك �أنه لن يح�صل بالكامل �إذ� مل نقم 

بحّل �لق�صية �لفل�صطينية... و�إذ� مل نقم بحّل �لق�صية �لفل�صطينية، لن ن�صل �إىل �لدمج �لكامل 

115
�لذي ن�صبو �إليه ون�صتحقه يف منطقتنا“.

�صاندرز  بريين  �ل�صناتور  للرئا�صة  �ملحتمل  �الأمريكي  �لديوقر�طي  �حلزب  مر�صح  �أبدى  	•

قناعته باأن �لوقت حان لرت�جع �لواليات �ملتحدة �صيا�صاتها جتاه �ل�رشق �الأو�صط وباالأخ�ص 

“�إ�رش�ئيل“. و�صدد �صاندر على �أنه “موؤيد الإ�رش�ئيل، لكن علينا معاملة �ل�صعب �لفل�صطيني 
116

�أي�صاً باالحرت�م و�لكر�مة �للذين ي�صتحقهما“.

اخلمي�س، 2019/11/21

قرر �ملدعي �لعام �الإ�رش�ئيلي �أفيحاي مندلبليت توجيه �تهامات بالف�صاد بحّق رئي�ص �لوزر�ء  	•

وخيانة  �لر�صوة  �التهامات  وت�صمل  له،  بيان  يف  �لقر�ر،  مندلبليت  و�أعلن  نتنياهو،  بنيامني 

117
�الأمانة و�الحتيال، وذلك يف �أثناء توليه من�صب رئي�ص �لوزر�ء.

بينهما،  �لتجاري و�القت�صادي  �لتعاون  �لرو�صي و�لفل�صطيني على تطوير  �تفق �جلانبان  	•

وخ�صو�صاً من خالل حتديد �صبل تطوير �لتجارة �ملتبادلة، وكذلك تنويع �لتعاون �لثنائي. 

�لتجاري  للتعاون  �مل�صرتكة  �لفل�صطينية   - �لرو�صية  �حلكومية  �للجنة  جل�صة  وخالل 
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و�القت�صادي، �تفق �جلانبان على �تخاذ �خلطو�ت �لر�مية �إىل تنفيذ مذكرة �لتفاهم يف جمال 

�إن�صاء وتطوير �ملدن �ل�صناعية و�ملناطق �ل�صناعية �حلرة، �ملوقعة يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

118
.2016

نفت حركة حما�ص ما ورد يف تقارير �إعالمية عن حتركات وتطور�ت يف ملف تبادل �الأ�رشى.  	•

يف  دودين،  مو�صى  �الأ�رشى  ملف  وم�صوؤول  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  و�أكد 

119
ت�رشيح �صحفي، �أن �جلمود يف هذ� �مللف يتحمله �الحتالل �ل�صهيوين وقادته.

“غري جاهزة بعد خلو�ص  �أّن �حلركة  �لقدوة  �للجنة �ملركزية حلركة فتح نا�رش  �أكّد ع�صو  	•

�النتخابات �لعامة �لقادمة“، كا�صفاً يف �لوقت نف�صه �أّن “فتح مل تناق�ص بعد مر�صحها خلو�ص 

يف  فتح  حركة  نظمتها  �صيا�صية  ندوة  هام�ص  على  �لقدوة،  وقال  �لرئا�صية“.  �النتخابات 

�أن �لو�صع لي�ص و�صعاً عظيماً )يق�صد د�خل حركة فتح(،  �أحد  “�إنه ال يخفى على  نابل�ص: 

120
هذه حركة تاريخية وعمالقة و�إن �صاء �هلل �صرتتب �أمورها �رشيعاً“.

مهلة  خالل  للوزر�ء  رئي�ص  باختيار  �لكني�صت  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  كلف  	•

فرتة  يف  “نحن  ريفلني:  وقال  جديدة.  �نتخابات  الإجر�ء  جتنباً  وذلك  يوماً،   21 بعد  تنتهي 

121
مظلمة يف تاريخ دولة �إ�رش�ئيل“، بح�صب ما نقلت وكالة �ل�صحافة �لفرن�صية.

“�إ�رش�ئيل“ و�لواليات �ملتحدة  �أن كالً من  �أكد وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص  	•

تعكفان حالياً على بلورة “�تفاقات عدم �مل�صاركة باحلرب“ مع دول �خلليج. وقال كات�ص، 

يف كلمة �ألقاها �أمام موؤمتر �لديبلوما�صية، �لذي تنظمه �صحيفة جريوز�ليم بو�صت يف �لقد�ص 

�ملحتلة، �إنّ �أحد بنود خطة “�صفقة �لقرن“ ين�ص على تد�صني خّط �صكة حديد، ي�صل دول 

122
�خلليج مبيناء حيفا ويرّ باالأردن.

حما�ص  حركة  مع  مو�جهة  �أي  �أن  زيلبمان  هيدي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  با�صم  �لناطق  �أعلن  	•

�صتكون �أكرث �صعوبة، وتعقيد�ً من حيث �إد�رتها ميد�نياً مقارنة باملو�جهة مع حركة �جلهاد 

ح�صوره  خالل  �لعبية،   13 قناة  �أوردتها  ت�رشيحات  يف  زيلبمان،  و�أو�صح  �الإ�صالمي. 

موؤمتر�ً حملياً يف “�إ�رش�ئيل“، �أن �لو�صع �حلايل معقد على جميع �جلبهات، و�أن “�إ�رش�ئيل“ 

123
تعمل على �لكثري منها.

عدد  �أن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  ك�صف  	•

يف  �الأحد�ث  بد�ية  منذ  قنا�ص  بر�صا�ص  ق�صو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  من  �ل�صحايا 

�صورية بلغ 311 �صحية، و�أكد فريق �لتوثيق �أن عدد�ً كبري�ً منهم ق�صو� يف خميم �لريموك 
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�لفل�صطينيني  �أن عدد �لالجئني  لالجئني �لفل�صطينيني جنوب دم�صق. و�أو�صحت �ملجموعة 

124
�لذين ق�صو� جر�ء ��صتمر�ر �حلرب يف �صورية قد بلغ 4,006 �صحية.

للمرة �لنقب،  يف  �لعر�قيب،  قرية  م�صاكن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وجر�فات  �آليات  هدّمت  	•	
125

�لـ 168.

رئا�صة  �إىل  و�صل  حال  يف  فل�صطينية  بدولة  �صيعرتف  �إنه  �لبيطاين  �لعمال  حزب  قال  	•

�حلزب  و�أكد   .2019/12/12 يف  �ملقررة  �ملبكرة  �لعامة  �النتخابات  بعد  �لبيطانية  �حلكومة 

دولة  جانب  �إىل  �آمنة،  �إ�رش�ئيلية  دولة  �لدولتني:  حّل  �أ�صا�ص  على  �ل�رش�ع  بت�صوية  �لتز�مه 

126
فل�صطينية �آمنة وقابلة للحياة.

اجلمعة، 2019/11/22

يف  �رشعو�  �لليكود،  حزب  عن  ووزر�ء  كني�صت  �أع�صاء  �أن  �الإ�رش�ئيلية   12 �لقناة  ذكرت  	•

�حلزب،  رئا�صة  من  به  و�الإطاحة  نتنياهو  بنيامني  �إق�صاء  �إمكانية  لبحث  �رشيّة  م�صاور�ت 

127
وذلك يف �أعقاب قر�ر �ملدعي �لعام �الإ�رش�ئيلي �أفيحاي مندلبليت بتقدمي لو�ئح �تهام �صّده.

�عتدى م�صتوطنون يهود على مركبات لفل�صطينيني و�أحرقو� و�أعطبو� 25 منها، كما خطو�  	•

�صعار�ت عن�رشية جد�رية يف عدد من �لبلد�ت �صمايل �ل�صفة �لغربية، بح�صب م�صوؤول ملف 

128
�ال�صتيطان يف �صمايل �ل�صفة �لغربية غ�صان دغل�ص.

ل�صحيفة  حديث  يف   ،Süleyman Soylu �صويلو  �صليمان  �لرتكي  �لد�خلية  وزير  �أعلن  	•

�ملطلوبني  �الإرهابيني  �أن تركيا �صتدرج حممد دحالن يف قائمة  �لرتكية،   Hürriyet حرييت 

لديها، وعر�صت 700 �ألف دوالر ملن يديل مبعلومات توؤدي الإلقاء �لقب�ص عليه. �إذ تتهم تركيا 

دحالن باأنه مرتزق يعمل حل�صاب دولة �الإمار�ت، وبامل�صاركة يف حماولة �نقالب �صنة 2016 

129
�صدّ �لرئي�ص رجب طيب �أردوغان.

وزير  فيها  طالبو�  عري�صة  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  �أع�صاء  من  ع�صو�ً   135 من  �أكرث  وقع  	•

�خلارجية مايك بومبيو بالرت�جع عن قر�ره �عتبار �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية �ملقامة يف �ل�صفة 

�لغربية �أمر�ً ال يتعار�ص مع �لقانون �لدويل. وبنّي �الأع�صاء �ملوقعون على �لعري�صة �أن هذ� 

�لوطنية  و�ل�صلطة  �إ�رش�ئيل  بني  نزيه  كو�صيط  �ملتحدة  �لواليات  م�صد�قية  “يزعزع  �لقر�ر 

و�إ�رش�ئيل  �أمريكا  �أمن  ويعّر�ص  �ل�صالم،  مب�صتقبل  بالغة  �أ�رش�ر�ً  ويلحق  �لفل�صطينية، 

130
و�ل�صعب �لفل�صطيني للخطر“.
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ال�صبت، 2019/11/23

�لدفاع  وزير  بينيت،  نفتايل  �أن  بامل�صتوطنني،  �خلا�صة  ري�صون  ماكور  جملة  موقع  ك�صف  	•

�الإ�رش�ئيلي قرر تعيني مو�صيه فري�صت Moshe Frucht م�صت�صار�ً قانونياً للم�صتعمر�ت يف 

131
وز�رة جي�ص �الحتالل.

قال �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي مائري �ألر�ن Meir Elran �إن “�لقر�ر �الإ�رش�ئيلي باإغالق كل �لدولة  	•

الأنه  �الأمنية،  للم�صكلة  حالً  ولي�صت  �صليماً،  قر�ر�ً  لي�صت  غزة  مع  �الأخرية  �ملو�جهة  خالل 

ب�صبب منظمة �صغرية مثل �جلهاد �الإ�صالمي ��صطرت �إ�رش�ئيل الأن ت�صاب بال�صلل، فماذ� 

�صنعمل يف مو�جهة م�صتقبلية يف حال �ن�صمام حما�ص وحزب �هلل“. و�عرتف �ألر�ن، رئي�ص 

ق�صم حماية �جلبهة �لد�خلية مبعهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي يف مقاله ب�صحيفة 

قتلى  و�صقوط  م�صبوقة،  غري  �إ�رش�ئيلية  خ�صائر  �أمام  “�صنكون  �أننا  �أحرنوت،  يديعوت 

132
وجرحى غري م�صبوقني، ت�صمل مئات �لقتلى“.

ب�صاأن  �ل�صيوعي  �حلزب  به  تقدم  �لذي  �القرت�ح  على  باالأغلبية  �لبتغايل  �لبملان  �صوت  	•

و�أكد  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  حول  �جلديد  �الأمريكي  �ملوقف  �إد�نة 

م�صريه،  تقرير  يف  �حلّق  �لفل�صطيني  ولل�صعب  قانونية،  وغري  �رشعية  غري  �أنها  �لبملان 

و�إقامة دولته �مل�صتقلة، وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“. كما د�ن �لبملان �لبتغايل �لعدو�ن 

�ل�صجون يف  �لقابعني  �لبملانيني  �الأ�رشى  عن  باالإفر�ج  وطالب  غزة،  قطاع  على   �الأخري 

133
�الإ�رش�ئيلية.

االأحد، 2019/11/24

�دعى رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �أن طائرة م�صرية �صغرية )درون( دخلت  	•

“�إ�رش�ئيل“ من قطاع غزة. وقال نتنياهو �إنه “مّت �عرت��ص �لدرون بنجاح. و�أريد �أن �أفيدكم 
تهديد  وهو  جديد،  تهديد  وهذ�  �لدرونات.  تهديد  حول  مد�والت  عدة  �أجرت  �لكابينت  باأن 

�أجل �جتثاث هذ�  �أدو�ت بو�صائل تكنولوجية وغريها من  �آخذ بالتطور. ونحن نطور  كبري 

134
�لتهديد و�إحباطه“.

�إىل  �لليكود، د�عياً  �إىل حزب  �أبي�ص بني جانت�ص باقرت�ح جديد  �أزرق -  توجه رئي�ص حزب  	•

جتنيب �لبالد حملة �نتخابات ثالثة يف غ�صون �أقل من �صنة، و�أن ين�صمو� �إىل حكومة وحدة 

نتنياهو، و�أن يكون هو رئي�ص حكومة يف  �أن يتخلو� عن  �لتبادل، ب�رشط  �أ�صا�ص مبد�أ  على 

�لن�صف �الأول من �لدورة، ويكون مر�صح جديد لليكود رئي�ص حكومة يف �ل�صنتني �لتاليتني. 
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وقال جانت�ص: “�الأيام �الأخرية ال تدع �أي جمال لل�صك باأن نتنياهو م�صتعد لعمل �أي �صيء يف 

135
�صبيل �لبقاء رئي�صاً للحكومة، ويخاطر بالدفع نحو �إ�صعال حرب �أهلية“.

ع�صية �نعقاد �ملوؤمتر �الأربعني ملجل�ص حقوق �الإن�صان يف جنيف، �لتابع لالأمم �ملتحدة، تلقت  	•

�لقانون  تخرق  �لتي  لل�رشكات  �ل�صود�ء  �لقائمة  دخلت  باأنها  بالغاً  �إ�رش�ئيلية  �رشكات  عدة 

فاإن  �لبالغ  ومبوجب  �ملحتلة.  �لفل�صطينية  �ملناطق  يف  �ليهودي  �ال�صتيطان  وت�صجع  �لدويل 

�لغربية  �ل�صفة   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لعربية  �الأر��صي  يف  �ل�رشكات  هذه  تقدمها  خدمة  �أي 

دون  من  ير  لن  �لدويل،  للقانون  خرقاً  ُتعّد  �ل�صورية،  �جلوالن  وه�صبة  �لقد�ص  و�رشقي 

136
حما�صبة.

د�نت حمكمة �الحتالل �الإ�رش�ئيلية �ل�صيخ ر�ئد �صالح بـ“�لتحري�ص على �الإرهاب، ودعم  	•

تنظيم  “بدعم  �أدين  �صالح  �ل�صيخ  �أن  �الإ�رش�ئيلية،   13 �لقناة  وذكرت  حمظورة“.  حركة 

حمظور“ )�حلركة �الإ�صالمية(، فيما ذكرت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“، �أنه �أدين �أي�صاً بتهمة 

137
“دعم �الإرهاب“.

�أكد وزير �لزر�عة �لفل�صطيني ريا�ص �لعطاري �أن “�إ�رش�ئيل“ ما ز�لت حتتجز ما يزيد عن  	•

ثالثة �آالف ر�أ�ص عجل يف مو�نئها، ومتنعها من �لو�صول �إىل �مل�صتثمرين �لفل�صطينيني. وقال 

�لعطاري �إن “�إ�رش�ئيل عممت على كل �لدول �الأوروبية، �لتي تتم من خاللها عملية ��صتري�د 

�ملو�نئ  �إىل  �ملتوجهة  �ل�صفن  على  �لفل�صطينيني  للم�صتثمرين  مو��ص  حتميل  عدم  �لعجول، 

138
�الإ�رش�ئيلية“.

نيوزيلنديني  جو��صي�ص  �أن  �الإخباري،  �لنيوزيلندي   NewsHab نيوزَهاب  موقع  ك�صف  	•

يفت�صون عن �أدلة رمبا كانت بحوزة، �لالجئ يف نيوزيلند�، خالد �حلافظ، �بن �أمني �حلافظ، 

ودفن   ،Eli Cohen كوهني  �إيلي  �إعد�م  عملية  على  �أ�رشف  �لذي  �ل�صابق  �ل�صوري  �لرئي�ص 

جثته �رش�ً. حيث �رشح خالد �أنه “�بن �ل�صخ�ص �لوحيد على هذ� �لكوكب �لذي يعرف مكان 

�لنيوزيلندية  �ل�رشية  �ال�صتخبار�ت  “مع جهاز  باأنه تعاون  و�أفاد خالد  �لرفات“.  تلك  دفن 

�جلا�صو�ص  رفات  على  �لعثور  يف  للم�صاعدة  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  مع  م�صرتكة  مهمة  يف 

139
�الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني“.

االإثنني، 2019/11/25

�عتقال  �إز�ء  حركته،  �أ�صف  عن  حما�ص،  حركة  يف  �لبارز  �لقيادي  �حلية،  خليل  �أعرب  	•

وكالة  مع  حو�ر  يف  �حلية،  ويرى  �صجونها.  د�خل  �لفل�صطينيني  لع�رش�ت  �ل�صعودية، 
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“يثبت  �أي �صخ�ص  �ل�صعودية حماكمة  �أن من حقّ  �الأنا�صول، على هام�ص زيارته لرتكيا، 

عليه �أنه �أ�رش باأمن �لدولة، ال منانع يف ذلك“، لكنه نفى �أن يكون هناك تهماً �صّد �ملعتقلني. 

وير�صلون  و�لوطن،  لالأر�ص  ينتمون  فل�صطينيون  �أنهم  هوؤالء  “جرية  قائالً:  و�أ�صاف 

140
م�صاعد�ت لبع�ص �لفقر�ء بغزة“.

�أعلن �ملدعي �لعام �الإ�رش�ئيلي �أفيحاي مندلبليت �أن باإمكان رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو  	•

�لبقاء يف من�صبه، بالرغم من �تهامه بالف�صاد. وقال مندلبليت، يف بيان نقلته وكالة �ل�صحافة 

141
�لفرن�صية: “لي�ص هناك يف �لقانون ما يلزم رئي�ص �لوزر�ء باال�صتقالة“.

بدفع  و�تهمه  نتنياهو،  على  حاد  بهجوم  جانت�ص  بني  �أبي�ص   - �أزرق  حزب  رئي�ص  قام  	•

لكتلته  �جتماع  يف  جانت�ص،  وقال  �رشورية.  وغري  كاذبة  �نتخابات  نحو  “�إ�رش�ئيل“ 
�لتوجه  يرف�صون  و�حد  با�صتثناء  جميعهم  �لكني�صت  يف  ع�صو�ً   120 “هناك  �إن  �لبملانية، 

النتخابات ثالثة. لكن نتنياهو ينجح يف جرهم. و�أنا �أدعوهم الأن يكّفو� عن �صمتهم ويتجهو� 

142
�إىل �الإف�صاح عما متليه عليهم �صمائرهم، و�أال يخنعو�، ويقيمو� معنا حكومة وحدة“.

لالإذ�عة   ،Gideon Saʻar �صاعر  جدعون  �لكني�صت  ع�صو  �لليكود،  حزب  يف  �لقيادي  قال  	•

لو  حتى  حكومة  ت�صكيل  يكنه  ال  “نتنياهو  �إن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلية  �لبث  هيئة  يف  �لعامة 

�أجريت �نتخابات ثالثة ور�بعة. وعليه �أن ي�صتخل�ص �لعب“، م�صيفاً �أن “ثمة �أهمية الإجر�ء 

�النتخابات �لد�خلية خالل فرتة �لـ 21 يوماً من �أجل منع �نتخابات ثالثة... و�أنا مقتنع باأنه 

�لكني�صت  �لد�خلية، فاإين �صاأمتكن من ت�صكيل حكومة خالل والية  �إذ� فزت يف �النتخابات 

143
�حلالية“.

دعت 60 جمعية ومنظمة وموؤ�ص�صة �أهلية فل�صطينية، خالل موؤمتر �صحفي عقد قبالة بيت  	•

�حلماية  لتوفري  �جلاد  �لعمل  �لدويل  �ملجتمع  غزة،  قطاع  يف  �لبلح  دير  يف  �ل�صو�ركة  عائلة 

جر�ئم  عن  و�مل�صاءلة  �ملالحقة  وتفعيل  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  للمدنيني  �لدولية 

�حلرب �أو ما يعرف باالنتهاكات �جل�صيمة و�ملنظمة لقو�عد �لقانون �لدويل �الإن�صاين، �لتي 

144
من �صاأنها �أن ت�صع حد�ً للجر�ئم �الإ�رش�ئيلية يف غزة.

عقد وزر�ء �خلارجية �لعرب �جتماعاً طارئاً يف مقرّ �جلامعة �لعربية يف �لقاهرة، بحثو� خالله  	•

قر�ر �الإد�رة �الأمريكية �عتبار �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، غري 

خمالفة للقانون �لدويل. و�أكدو� يف ختام �جتماعهم “�إد�نة ورف�ص قر�ر �لواليات �ملتحدة... 

باعتبار هذ� �لقر�ر باطالً والغياً ولي�ص له �أثر قانوين، و�أنه خمالفة �رشيحة مليثاق وقر�ر�ت 
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�الأمم �ملتحدة“. كما �صّددو� على “�إد�نتهم �ل�صديدة للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �لهمجي �الأخري على 

145
قطاع غزة“، و“�إد�نة �صيا�صة �الغتياالت �الإ�رش�ئيلية و�الإعد�م خارج نطاق �لقانون“.

�أعلن �لقائم باأعمال مفو�ص عام وكالة �الأونرو� كري�صتيان �صاوندرز، خالل موؤمتر �صحفي  	•

منذ  مالية“  �أزمة  “�أ�صد  تو�جه  �لوكالة  �أن  �ال�صت�صارية،  �للجنة  �أعمال  �فتتاح  هام�ص  على 

�أنهم  �صاوندرز  و�أو�صح  دوالر.  مليون   332 بلغ  ميز�نيتها  يف  �لعجز  �إن  موؤكد�ً  ن�صاأتها، 

يحتاجون 167 مليون دوالر حتى نهاية 2019، لدفع رو�تب �ملوظفني و�لفو�تري �الأ�صا�صية 

146
�لتي ال تتوقف، وذلك “لتقدمي �خلدمات باحلد �الأدنى“.

يف  ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  مكتب  مدير  ترحيل  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أقدمت  	•

ب�صبب  �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �ملحكمة  لقر�ر  تنفيذ�ً  �صاكر،  عمر  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

147
�تهامات له بدعم حركة �ملقاطعة �لدولية و�مل�صاركة يف ن�صاطات لها �صّد “�إ�رش�ئيل“.

�صحيفة يف  مقاالً   ،Ephraim Mirvis مريف�ص  �أفر�مي  �ملتحدة  �ململكة  حاخامات  كبري  ن�رش  	•	

جريمي  �لبيطاين،  �لعمال  حزب  زعيم  فيه  هاجم  �لبيطانية،   The Times تايز  ذي 

“�صّم مناه�صة �ل�صامية“ يف  �إّياه بالعجز عن منع �نت�صار  كوربن، ب�صورة مبا�رشة، متهماً 

حزبه. ورد�ً على تعليقات مريف�ص، �أكدت متحدثة با�صم “�لُعّمال“ �أن �حلزب “�صي�صمن �أمن 

�لطائفة �ليهودية و�صيد�فع ويدعم منط عي�ص �ليهود و�صيحارب ت�صاعد مناه�صة �ل�صامية 

148
يف بالدنا ويف �أوروبا“.

الثالثاء، 2019/11/26

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن �حلركة قدمت رّدها �الإيجابي  	•

على خريطة �النتخابات لرئي�ص جلنة �النتخابات حنا نا�رش. و�أكد هنية، يف موؤمتر �صحفي 

عقب �جتماع عقدته قيادة حما�ص مع جلنة �النتخابات مبدينة غزة، �أن حما�ص �صت�صارك يف 

�لقانون و�لنظام �الأ�صا�صي �ملعمول به، و�لذي �صيتو�فق  �إطار  �النتخابات �ملزمع عقدها يف 

عليه فل�صطينياً. و�أ�صار هنية �إىل �أن �العتد�ء على �الأ�رشى �ملعت�صمني يف مدينة ر�م �هلل كان 

149
�صبباً الإرجاء رّد �حلركة �الإيجابي على �النتخابات.

�صارك به  �لفل�صطينية يف ر�م �هلل �عت�صاماً مفتوحاً  �لتابعة لل�صلطة  �الأمنية  ف�صت �الأجهزة  	•

�أ�رشى فل�صطينيون �صابقون يطالبون منذ �أكرث من �صهر باإعادة �رشف رو�تبهم �ملقطوعة 

150
منذ ما يزيد عن ع�رش �صنو�ت.
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عاود �الأ�رشى �لفل�صطينيون �ملحررون �ملقطوعة رو�تبهم، �إ�رش�بهم عن �ملاء، �لذي �أوقفوه  	•

للقاٍء  لهم  ودعوته  لهم  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  لزيارة  �حرت�ماً  ل�صاعات، 

�إن لقاءهم مع ��صتية ف�صل، و�أن ق�صيتهم مل حتل. ووفق �ملتحدث با�صم  يف مكتبه، وقالو� 

)دون  ر�صمياً  بلغو� 
ُ
�أ �ملحررين  فاإن  �لرياوي،  عالء  رو�تبهم  �ملقطوعة  �ملحررين  �الأ�رشى 

�أبلغهم( باأن �حللّ لدى رئي�ص جهاز �ملخابر�ت ماجد فرج، و�أن حّل �لق�صية  �أن ي�صمي من 

يحتاج �إىل توقيع �لرئي�ص حممود عبا�ص، لكن فرج وعبا�ص موجود�ن )حالياً( يف �لعا�صمة 

151
�لقطرية �لدوحة.

ولكن  �إير�ن،  مع  م�صكلة  لدينا  لي�صت  �إنه  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئي�ص  قال  	•

نطالبها باأن تتعامل مع �ل�رشعية �لفل�صطينية ال مع ف�صائل معينة. و�أكد عبا�ص �أن �ل�صلطة 

يف  ثقته  موؤكد�ً  �رشعة،  باأق�صى  �لفل�صطينية  �النتخابات  �إجر�ء  على  حتر�ص  �لفل�صطينية 

152
وجود دعم دويل لذلك �مل�صعى.

لالأمم  �إفريقيا  جنوب  �صفري   ،Jerry Matthews Matjila ماجتيال  ماثيوز  جريي  قال  	•

حركتَي  بني  �لوحدة  حتقيق  عدم  �إن  نيويورك،  يف  �جلديد“  “�لعربي  مع  حو�ر  يف  �ملتحدة، 

حركة  كما  �الحتالل،  ملو�جهة  �لد�خلية  �جلبهة  ذلك  يف  مبا  �جلميع،  ي�صعف  وحما�ص  فتح 

�لت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني يف �خلارج، خامتاً بالقول من دون وحدة �صف لن يكون 

153
�ل�صمود ممكناً.

�رتفع عدد �صهد�ء �حلركة �الأ�صرية منذ �صنة 1967 �إىل 222 �صهيد�ً، بعد �الإعالن عن ��صت�صهاد  	•
154

�الأ�صري �صامي �أبو دياك، �ملحكوم بال�صجن �ملوؤبد ثالث مر�ت، و30 عاماً.

ك�صف ح�صن كعبية، �لناطق بل�صان وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، تفا�صيل زيارة وفد عربي  	•

وم�رشي،  كويتي  �إىل  �إ�صافة  �لعر�ق،  من  �أ�صخا�ص  و3  �صهرية،  �صعودية  �صخ�صية  ي�صمّ 

وز�رة  يف  �لعاملني  مع  يوم  ن�صف  “ق�صو�  �أنهم  وذكر  هوياتهم.  عن  �لك�صف  عدم  ف�صلو� 

�أنهم  كما  �صاعتني“.  ملدة  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  و�لتقو�  �خلارجية، 

ز�رو� �لكني�صت، ومتحف ياد فا�صيم Yad Vashem الإحياء ذكرى �ملحرقة، و�أجرو� جولة يف 

155
�لبلدة �لقدية يف �لقد�ص.

�صتو��صل  �أنها  بالدها،  برملان  �أمام  �أكدت  �لهولندية  �حلكومة  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت  	•

دعم �ل�صيا�صة �الأوروبية �ملتمثلة يف و�صم منتجات �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية، و�صتعمل على 

156
تطبيقها، ر�ف�صة �الدعاء باأن �ملق�صود منها م�صايقة خا�صة لـ“�إ�رش�ئيل“.
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االأربعاء، 2019/11/27

�ل�صهد�ء  جثامني  من  �ملزيد  عن  �الإفر�ج  عدم  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قرر  	•

“م�صاألة  �أ�صماه  ما  لتعزيز  �أمنيني  م�صوؤولني  مع  نقا�صات  بعد  “�إ�رش�ئيل“،  حتتجزها  �لتي 

157
�لردع“.

�النتخابات  بخ�صو�ص  م�صاور�تها  �أنهت  �إنها  �لفل�صطينية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  قالت  	•

�للجنة، يف  �هلل. و�أو�صحت  �إىل ر�م  �لعامة، و�إن وفدها برئا�صة حنا نا�رش �صيعود من غزة 

بيان لها، �أن وفدها �لتقى يف قطاع غزة مع قيادة حركة حما�ص وت�صلمت منها رد�ً مكتوباً، 

ي�صري �إىل مو�فقتها على �مل�صاركة يف �النتخابات �لعامة �ملقبلة يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية 

158
مبا فيها �لقد�ص.

عر�ص حزب �لليكود على حتالف �أزرق - �أبي�ص حكومة وحدة ب�رشوط جديدة، بحيث يتوىل  	•

بنيامني نتنياهو رئا�صتها فقط خلم�صة �أ�صهر، ويتبعه بني جانت�ص ل�صنتني، لكن �جلو�ب كان 

159
�صلبياً، موؤكدين �أنهم لن يقبلو� بال�رش�كة مع نتنياهو حتى دقيقة و�حدة.

جدد �الأب مانويل م�صلَّم، دعوته للع�صيان �ملدين “�صدّ �ل�صلطة، و�الحتالل، وتر�مب، وكل  	•

من يتاآمر على �لق�صية �لفل�صطينية، و�إ�صقاط �أو�صلو وما نتج عنها من كو�رث“، تبعاً لقوله. 

و�أ�صاف م�صلَّم يف ت�رشيح خا�ص بـ“�لر�صالة نت“: “فليكن عيد �مليالد يوم غ�صب و�رش�رة 

�نفجار للع�صيان �ملدين، عب �لتفاف �مل�صلمني و�مل�صيحيني حول �صجر �مليالد و�العت�صام 

160
حوله الأيام طويلة“.

  Ami Magazine عامي  جملة  مع  مقابلة  يف  �حلبتور،  خلف  �الإمار�تي  �الأعمال  رجل  قال  	•

مع  عالقات  �إقامة  نريد  �أننا  علناً  نقول  �أن  �خلليج  بدول  علينا  “يجب  �الأمريكية:  �ليهودية 

منها  �ال�صتفادة  يكننا  مفتوحة،  �إ�رش�ئيل  مع  �الإمار�ت  عالقات  تكون  �أن  �أريد  �إ�رش�ئيل. 

161
�صيا�صياً و�قت�صادياً يف كال �جلانبني“.

�إن  �ليوم“،  “�إ�رش�ئيل  �الأمريكي مايك بومبيو، يف مقابلة مع �صحيفة  قال وزير �خلارجية  	•

حتقيق  فر�ص  “يعزز  �لدويل  للقانون  خمالفة  غري  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  �عتبار 

�أعقاب  يف  �تخذ  �لقر�ر  �أن  بومبيو  و�دعى  �الإ�رش�ئيلي“.  �لفل�صطيني  لل�رش�ع  ت�صوية 

�إىل  �لنظر  �الأمريكية. ولفت بومبيو  �أروقة �خلارجية  م�صاور�ت ومد�والت �رشية جرت يف 

�أن �لواليات �ملتحدة تعتقد �أن �لقر�ر يخدم �مل�صالح �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، وي�صاعد �أي�صاً على 

162
حت�صني �لعالقة �الإ�رش�ئيلية �لفل�صطينية.
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ك�صفت ع�صو �لكني�صت ياعيل غريمان Yael German، �أنه يف كل �صنة ي�صع 500 �صخ�ص  	•

هذ�  �إن  �لكني�صت،  يف  �أقيم  موؤمتر  خالل  غريمان،  وقالت  “�إ�رش�ئيل“.  يف  حلياتهم  حد�ً 

�ملو�صوع “يدفن حتت �ل�صجاد، وال �أحد يحب �حلديث عنه، ولكنه يرف�ص �الختفاء، ويقفز 

163
يف وجوه �ملجتمع ويت�صبب يف ماآ�ص كثرية“.

اخلمي�س، 2019/11/28

تعهد رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو بتخ�صي�ص ع�رش�ت ماليني �ل�صو�كل للم�صتعمر�ت يف  	•

�ل�صفة �لغربية. وقال نتنياهو لقادة جمل�ص ي�صاع Yesha �ال�صتيطاين �إن �حلكومة �صتو�فق 

�الأمن  ملحطات  دوالر(  مليون   11.5 )نحو  �صيكل  مليون   40 من  �أكرث  على   2019/12/1 يف 

�إنهم  “�أننا نو��صل تعزيز �ال�صتيطان ودعمه...  و�لطو�رئ يف �ل�صفة �لغربية، م�صدد�ً على 

164
لن يقتلعونا من هنا“.

وقَّع روؤ�صاء �لكتل �لبملانية حلزب �لليكود، و“�إ�رش�ئيل بيتنا“، و�صا�ص، ويهدوت هتور�ة،  	•

وكالة  ن�صاط  حظر  �إىل  يهدف  قانون  م�رشوع  على  �ملوحد“،  و“�ليمني  �ليهودي،  و�لبيت 

على  ين�ص  قانون  م�رشوع  بركات  نري  �لكني�صت  ع�صو  وقدّم  �ملحتلة.  �لقد�ص  يف  �الأونرو� 

“�إ�رش�ئيل“  يف  �لوكالة  ن�صاط  حظر  على  �لقانون  م�رشوع  وين�ص  �الأونرو�.  ن�صاط  حظر 

165
�بتد�ًء من بد�ية �صنة 2020.

وتعرتف  �لدولتني،  بحّل  توؤمن  �لتي  �لدول  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  دعا  	•

بـ“دولة �إ�رش�ئيل“، �أن تعرتف �أي�صاً بالدولة �لفل�صطينية على حدود �صنة 1967 بعا�صمتها 

�جلمعية  وروؤ�صاء  �ملتحدة،  لالأمم  �لعام  لالأمني  وجّهها  كلمة  يف  وقال،  �ل�رشقية“.  “�لقد�ص 
مبادرتنا  وقدمنا  يوماً،  �ملفاو�صات  �إىل  �لذهاب  نرف�ص  مل  “نحن  �الأمن:  وجمل�ص  �لعامة 

�ل�صالم  ثقافة  عن  نتخلى  لن  “�إننا  قائالً:  و�أ�صاف  �الأمن“.  جمل�ص  �أمام   2018 يف  لل�صالم 

166
و�لت�صامح �لر��صخة فينا، و�صن�صتمر يف �لعمل على حماربة �الإرهاب يف منطقتنا و�لعامل“.

�خلليل،  غرب  �صمال  كاحل  بيت  بلدة  يف  �أ�رشى  �أربعة  منازل  �الحتالل  قو�ت  هدمت  	•

�إ�رش�ئيلي قرب �ملجمع �ال�صتيطاين غو�ص عت�صيون، يف  تتهمهم بتنفيذ عملية قتل جلندي 

167
�آب/ �أغ�صط�ص 2019.

�إن  نعيم  با�صم  �لدولية،  �لعالقات  جمل�ص  ورئي�ص  �ل�صابق،  �لفل�صطيني  �ل�صحة  وزير  قال  	•

�مل�صت�صفى �مليد�ين �الأمريكي ياأتي يف �إطار “معاجلة حالة �النهيار �لتي يعاين منها �لقطاع 

�ل�صحي يف غزة نتيجة �حل�صار، ولي�ص له �أي �أبعاد �صيا�صة ]�صيا�صية[ �أو �أمنية“. و�أ�صاف 
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نعيم، ملوقع �جلزيرة.نت، �إن �مل�صت�صفى �صيقدم خدمات �أكرث تقدماً، وت�رشف عليه جمعية 

�أهلية �أمريكية، “فنحن ل�صنا يف حالة عد�ء مع �ل�صعب �الأمريكي“، وبرعاية و�إ�رش�ف �أممي 

وقطري. ولفت �لنظر �إىل �أن �مل�صت�صفى �صيخ�صع من ناحية �لتاأمني �الأمني لوز�رة �لد�خلية 

168
�لفل�صطينية، يف حني �صتتوىل وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية �لتن�صيق �ل�صحي للمر�صى.

مع  �ئتالف  لدخول  “م�صتعد  �أنه  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  �أعلن  	•

�لليكود �إذ� كانت �الأحز�ب �لدينية م�صتعدة للتنازل عن �رشوط �الإكر�ه �لديني �لتي تفر�صها 

169
وترت�جع عن بع�ص مو�قفها �ملتزمتة دينياً“.

مطار  �أر��صي  على  ��صتيطاين  خمطط  �إحياء  �إعادة  على  �الإ�رش�ئيلية  �الإ�صكان  وز�رة  تعمل  	•

�ملحتلة،  �لقد�ص  �ملهجور، لتو�صيع م�صتعمرة عطروت �صمال مدينة  �لدويل )قلنديا(  �لقد�ص 

 )
2
وي�صمل �حلي �ال�صتيطاين 11 �ألف وحدة �صكنية، متتد على نحو 600 دومن )600 �ألف م

170
من �ملطار �ملهجور وم�صنع �ل�صناعات �جلوية حتى حاجز قلنديا.

اجلمعة، 2019/11/29

�لت�صعيد  خالل  بها  �أ�صيب  بجر�ح  متاأثر�ً  ��صت�صهد  مقاوميها  �أحد  �إن  �لقد�ص  �رش�يا  قالت  	•

�الأخري على قطاع غزة. كما �أعلن تنظيم ع�صكري مقرب من حركة فتح ��صت�صهاد فل�صطيني 

171
متاأثر�ً بجر�ح �أ�صيب بها، بانفجار عر�صي يف بيت الهيا، �صمال �لقطاع.

ز�ر نحو 500 �إ�رش�ئيلي ر�م �هلل للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني يف يوم �لت�صامن �لعاملي مع  	•

�ل�صعب �لفل�صطيني، وكان يف ��صتقبالهم عدد من �لقادة �لفل�صطينيني منهم جبيل �لرجوب، 

للحركة،  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �ملدين،  وحممد  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني 

ورئي�ص جلنة �لتو��صل مع �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي، وحممود �لهبا�ص قا�صي �لق�صاة... وقال 

�لرجوب، خالل لقائه �إ�رش�ئيليني يف مقر �ملقاطعة يف ر�م �هلل، �إنهم لن يتوجهو� ل�صفك �لدماء، 

�إذ�عة  “�إ�رش�ئيل“، بح�صب  لـ“�ل�صالم“ مع  و�أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صكل ج�رش�ً و�رشيكاً 

ي�صمحو� الأحد  لن  �إنهم  قال  �لرجوب  �أن  �الحتالل  �إذ�عة جي�ص  و�أ�صافت  �الحتالل.  جي�ص 

�لرجوب قال خالل  �إن  �لعبية  باأذى لالإ�رش�ئيليني. وقالت قناة كان  بتجاوزهم و�لت�صبب 

“�إ�رش�ئيل“، وكذلك  �أمام  �إقامة �لدولة �لفل�صطينية �صتفتح عو��صم �لدول �لعربية  �إن  �للقاء 

172
فاإن �أمن “�إ�رش�ئيل“ متعلق باإقامة دولة فل�صطينية.

�أقر تقرير ن�رشته �صحيفة ماكور ري�صون بحقيقة ف�صل جهود حكومات �الحتالل يف تهويد  	•

�جلليل، لي�ص جلهة �ملعطيات �الإح�صائية �ملتعلقة برت�جع ن�صبة �الإ�رش�ئيليني �ليهود مقابل 
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ثبات عدد �ل�صكان �لفل�صطينيني فح�صب، و�إمنا �أي�صاً جلهة ف�صل دولة �الحتالل باإن�صاء بنية 

�قت�صادية جذ�بة قادرة على توفري �أ�صباب بقاء �الأجيال �ل�صابة من �ليهود، �لذين ولدو� يف 

بات  فقد  �لتقرير،  وبح�صب  �جلليل.  يف  �ليهودية  و�لبلد�ت  �مل�صتعمر�ت  يف  �الأخرية  �لعقود 

 1948 فل�صطينيي  )53% من  قد �صاعت منذ فرتة  �ليهودية“ يف �جلليل  “�الأغلبية  �أن  �أكيد�ً 

�ملركز  �إىل مدن وبلد�ت  �ل�صلبية من هناك  �النتقال و�لهجرة  �ليهود(، و�أن  47% من  مقابل 

173
�آخذ�ن باالزدياد.

�لبطريركية  �أمالك  بيع  على  �صادق  �لذي  �حلكم  قر�ر  �لقد�ص  يف  �ملركزية  �ملحكمة  �ألغت  	•

كوهانيم  عطرييت  جلمعية  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �لقدية  �لبلدة  يف  �ليونانية  �الأرثوذك�صية 

�لنظر  باإعادة  �لبطريركية  طلب  قبلت  �ملحكمة  فاإن  �ملحكمة،  لقر�ر  ووفقاً  �ال�صتيطانية. 

باحلكم �ل�صابق، بعد عدم تقدمي رد�ً على طلب �لبطريركية من جانب �رشكات وهمية �أجنبية، 

�أمالك  على  �ل�صيطرة  بهدف  �أقامتها  قد  كوهانيم  عطرييت  وكانت  �الأمالك،  �رش�ء  تدعي 

174
�لبطريركية.

�ملتو��صل  �ملاء  عن  �إ�رش�بهم  رو�تبهم،  �ملقطوعة  �ملحررون  �لفل�صطينيون  �الأ�رشى  علَّق  	•

12 عاماً.  �لفل�صطينية بقطع رو�تبهم منذ  �ل�صلطة  ��صتمر�ر  على  �أيام، �حتجاجاً  �أربعة  منذ 

جلنة  رئي�ص  فيها  كُلف  �ملدين،  �ملجتمع  ومنظمات  ونقابية  ف�صائلية  ملبادرة  و��صتجابة 

الأجل  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �إىل  �ملحررين  ق�صية  بنقل  نا�رش،  حنا  �ملركزية،  �النتخابات 

175
حلها، فيما �أكد �ملحررين ��صتمر�ر �عت�صامهم و�إ�رش�بهم عن �لطعام.

�لف�صل  )نظام  �الأبارتهايد  حول  �الأول  �لعاملي  �ملوؤمتر  �لرتكية،  �إ�صطنبول  مدينة  يف  �نطلق،  	•

�لعن�رشي،  و�لف�صل  �لتمييز  ملناه�صة  �لعاملية  �ملنظمة  بتنظيم  �الإ�رش�ئيلي،  �لعن�رشي( 

176
وب�رش�كة مع �حتاد �ملنظمات �الأهلية يف �لعامل �الإ�صالمي.

ال�صبت، 2019/11/30

ق�صف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مو�قع للمقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، بحجة �لرّد  	•
177

طلق باجتاه �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية �لقريبة.
ُ
على �صاروخ فل�صطيني �أ

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية بغزة، عن ��صت�صهاد مو�طن فل�صطيني، و�إ�صابة 5 �آخرين،  	•

بلدة  �صاب قرب  ��صت�صهد  �لقطاع. كما  �الحتالل �رشق مدينة خانيون�ص جنوب  بر�صا�ص 

178
بيت عو� جنوب غرب �خلليل، بعد �أن �أطلقت قو�ت �الحتالل �لر�صا�ص عليه.
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نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �رتقو�  فل�صطينياً  �صهيد�ً   43 �أن  للدر��صات  �لقد�ص  مركز  �أكد  	•

38 �صهيد�ً من قطاع  2019، بينهم ثالثة �صهد�ء من �خلليل، و�آخر من �لقد�ص، فيما �رتقى 

بهاء �لقد�ص  �رش�يا  يف  �لقيادي  �غتيال  عقب  �لقطاع  على  �لعدو�ن  خالل  غالبيتهم   غزة 

�قتحمو�  �لذين  �مل�صتوطنني  �أعد�د  �أن  �ملركز،  �أعدها  �إح�صائية  در��صة  وذكرت  �لعطا.  �أبو 

179
�مل�صجد �الأق�صى، خالل �لفرتة ذ�تها، ت�صاعد، حيث و�صل عددهم �إىل 2,450 م�صتوطناً.

قال وزير �ل�صياحة �لتون�صي، روين �لطر�بل�صي، يف حو�ر مع وكالة �الأنباء �الأملانية، �إن %90  	•

من �حلّجاج �ليهود �لقادمني من “�إ�رش�ئيل“ هم من �أ�صول تون�صية، ولهم “�حلّق يف �لعودة 

180
�إىل بلدهم“، و�حل�صول على جو�ز�ت �صفر لت�صهيل دخولهم.

�ملعلنة بني  �لعالقات غري  تفا�صيل يف  �أني�ص بالفريج عن  �ملغربي  �لنا�صط �حلقوقي  ك�صف  	•

مو�صحاً  باملغرب“،  �لتطبيع  وترية  “�رتفاع  �إىل  �أ�صار  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  و�لكيان  �ملغرب 

�لو�رد�ت، من  دوالر  مليون   40 بلغت  و“�إ�رش�ئيل“  �ملغرب  بني  �لتجارية  �ملبادر�ت   �أن 

تنتج  مغربية  �صيارة  �آالف   10 �أن  بالفريج  و�أورد  �ل�صادر�ت.  من  دوالر  مليون  و11 

مب�صانع رينو Renault �ملغرب، يجري ت�صويقها يف حيفا بعد نقلها من ميناء طنجة �ملطل 

181
على �حلو�ص �ملتو�صط.

�أمر كبار قادة �جلي�ص  �لدفاع �الإ�رش�ئيلي،  �أن نفتايل بينيت، وزير  �لعبية   12 ك�صفت قناة  	•

بدر��صة مقرتح �إمكانية �إقامة جزيرة ��صطناعية قبالة �صو�حل قطاع غزة. وبح�صب كبرية 

مذيعي �ل�صوؤون �ل�صيا�صية يف �لقناة، فاإن بنيامني نتنياهو �أعطى �ل�صوء �الأخ�رش لبينيت من 

�أجل در��صة �ملقرتح، م�صريًة �إىل �أنه من �ملتوقع خالل 8 �أ�صابيع �أن تكون هناك مو�فقة كاملة 

من كبار قادة �جلي�ص مع �إمكانية �إحد�ث تعديالت على �ملقرتح. و�أ�صارت �إىل �أن هذ� �ملقرتح 

182
جزء من �لطريق باجتاه �لو�صول ل�صفقة وت�صوية �صاملة مع حركة حما�ص.
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االأحد، 2019/12/1

�صوق  منطقة  يف  جديد  ��صتيطاين  حي  �إقامة  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  وزير  بينيت،  نفتايل  قرر  	•

�جلملة )�حل�صبة( يف �لبلدة �لقدية من مدينة �خلليل، بهدف �إيجاد تو��صل جغر�يف بني �لبوؤر 

1
�ال�صتيطانية و�حلرم �الإبر�هيمي.

تخ�صي�ص  �حلكومة  على  �قرتح  �أنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن  	•

�مل�صتعمر�ت  يف  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  لتعزيز  دوالر(  مليون   11.5 )نحو  �صيكل  مليون   40
2

�الإ�رش�ئيلية بال�صفة �لغربية.

حلّل  تقدم  �أي  حتقيق  يف  �أبي�ص   - �أزرق  وحتالف  �لليكود  حزب  عن  تفاو�ص  طاقما  ف�صل  	•

بح�صب  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  ت�صكيل  يف  �ملتتايل  �لف�صل  عن  �لناجتة  �ل�صيا�صية  �الأزمة 

3
�صحيفة يديعوت �أحرونوت.

قال وزير �خلارجية يف �حلكومة �لليبية، �ملو�لية خلليفة حفرت، عبد �لهادي �حلويج �إنه ياأمل  	•

�لفل�صطينية،  �لق�صية  حّل  مّت  �إذ�  “�إ�رش�ئيل“  مع  طبيعية  عالقات  �إقامة  من  ليبيا  تتمكن  �أن 

ودعم  �ملتحدة  �الأمم  بقر�ر�ت  وملتزمة  �لعربية،  �لدول  جامعة  يف  ع�صو  ليبيا  �أن  مو�صحاً 

4
حقوق �ل�صعوب، مبا فيها حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني.

“�إ�رش�ئيل“  على  غزة  من  �صاروخ   2,600 �إطالق  مّت  �إنه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  قال  	•

يف  1,500 منها  �لعبي،   Rutter Net نت  روتر  ملوقع  وفقاً  و2019،   2018 �صنتي   خالل 

5
�صنة 2019.

ذكرت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �أن وفد�ً ر�صمياً �إ�رش�ئيلياً يزور دبي حل�صور �جتماع  	•

على  �الطالع  بهدف  دبي،   2020 �إك�صبو  معر�ص  يف  �لدوليني  للم�صاركني  حت�صريي 

6
�ال�صتعد�د�ت �جلارية، متهيد�ً النطالق �ملعر�ص �لذي �صت�صارك فيه “�إ�رش�ئيل“.

االإثنني، 2019/12/2

ب�صبب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تكبدها  �لتي  �الإجمالية  �لتكلفة  �ملتحدة  �الأمم  قدّرت  	•

�أمريكي، 47.7 مليار دوالر  2000 و2017 بـ   �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �لفرتة �ملمتدة بني 
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مبعدل  ،2017 للعام  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �أ�صعاف  ثالثة  من  �أكرث  يعادل   وهذ� 

7
2.65 مليار دوالر �صنوياً.

�أعلنت �لهيئة �لوطنية مل�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار ��صتئناف �مل�صري�ت على حدود غزة  	•

يوم �جلمعة 2019/12/6، بعد توقف لثالثة �أ�صابيع. ودعت �لهيئة �إىل �مل�صاركة �لو��صعة يف 

8
جمعة “�مل�صرية م�صتمرة“.

مدينة  �إىل  زيارة  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وزر�ء  رئي�ص  قال  	•

�إذ� ��صتمر �إطالق �ل�صو�ريخ  �إنه لن تكون هناك هدنة طويلة �ملدى يف قطاع غزة   ع�صقالن، 

9
من �لقطاع.

�إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي،  قال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص، يف مقابلة مع  	•

�إن “وفد�ً �إ�رش�ئيلياً و�صل �إىل �لعا�صمة �الأمريكية و��صنطن الإجر�ء حمادثات حول �إمكانية 

�لتو�صل التفاق )عدم �العتد�ء( بني �إ�رش�ئيل ودول �خلليج“، م�صري�ً �إىل �أّن “و��صنطن تعمل 

10
مع دول �خلليج لتحقيق ذلك“.

يويل  �لكني�صت  رئي�ص  مندلبليت  �أفيحاي  �الإ�رش�ئيلية،  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  �صلّم  	•

نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  �صدّ  بتقديها  �أو�صى  �لتي  �التهام  الئحة  �إدل�صتاين، 

11
و�أمهل �الأخري 30 يوماً للح�صول على ح�صانة من جلان �لكني�صت ملو�جهة �ملحاكمة.

�ل�صلطات  قلق  وتثري  �النت�صار،  يف  �آخذة  ظاهرة  عن  �أبيب  تل  يف  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت  	•

قانون  بـ“م�صتحقي  ي�صنفون  ممن  �ملهاجرين  من  �لكثري  و�صول  وهي  �الإ�رش�ئيلية، 

�إ�رش�ئيلية  ت�صهيالت كبرية، وجن�صية  �لعامل  �أنحاء  لليهود من جميع  يوفر  �لذي  �لعودة“، 

�أوتوماتيكية، و�لكثري من �المتياز�ت، ولكن مبجرد ح�صولهم على �المتياز�ت، يغادرون 

�لظاهرة  �إن  �مل�صادر  هذه  وقالت  �أخرى.  غربية  لدولة  يهاجرون  �أو  بلد�نهم،  �إىل  عائدين 

�ل�صابق،  �ل�صوفياتي  �الحتاد  دول  من  �لقادمني  �ليهود  �صفوف  يف  خا�ص  ب�صكل  منت�رشة 

عموماً، ومن رو�صيا ب�صكل خا�ص. ور�أت جهات يينية متطرفة هذه �لظاهرة مبثابة جتارة، 

12
�لغر�ص منها ��صتغالل �المتياز�ت �ملعطاة لليهود ومغادرة “�إ�رش�ئيل“.

ت�صييد  عن  ح�صني،  �لكرمي  عبد  نابل�ص،  �رشقي  �حلطب،  دير  قرية  جمل�ص  رئي�ص  ك�صف  	•

�الإ�رش�ئيلية،  موريه  �ألون  مل�صتعمرة  �ملحاذية  �لتلة  قمة  على  �صياحي  مل�رشوع  �مل�صتوطنني 

13
�ملقامة على �أر��صي �لقرية و�لبلد�ت و�لقرى �ملجاورة.
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الثالثاء، 2019/12/3

طويلة  هدنة  حول  تد�وله  يتم  ما  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  نفى  	•

�الأمد بني �ملقاومة يف غزة و�الحتالل، قائالً: “ال يوجد عاقل يكن �أن يذهب �إليها“. و�أو�صح 

من  �ملختلفة،  �الأطر�ف  مع  يومية  �ت�صاالت  جتري  حركته  �أن  ُمتلفزة،  مقابلة  يف  �حلية، 

نيكوالي  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  و�ملن�صّق  م�رش  بينها 

من  �أن  �إىل  �حلية  و�أ�صار  غزة.  قطاع  عن  �حل�صار  رفع  �تفاقات  تنفيذ  ملتابعة  مالدينوف، 

يطرح م�صاألة هدنة طويلة �الأمد فقط فريقان، �الأول �الحتالل وو�صائله �الإعالمية، و�لثاين 

14
“فريق �أو�صلو“، نافياً �أن يكون �الأمر قد ُطرح على �حلركة.

من �أكرث  ��صتمر  �لقاهرة  يف  مهماً  لقاءً  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  قيادتا  عقدت  	•	

للجهاد  �لعام  و�الأمني  هنية،  �إ�صماعيل  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  برئا�صة  �صاعات   5

من  �لعديد  بحث  �للقاء  �إن  م�صرتك،  بيان  يف  �حلركتان،  وقالت  �لنخالة.  زياد  �الإ�صالمي 

بني  �ال�صرت�تيجية  �لثنائية  �لعالقة  �صعيد  وعلى  �لوطني  �ل�صعيد  على  �ملهمة  �لق�صايا 

متثل  �أنها  باعتبار  بينهما  �ال�صرت�تيجية  �لعالقة  على  �حلركتني  قيادتا  و�أكدت  �حلركتني. 

حتالفاً ثابتاً، و�أنها تطورت وجتاوزت كل حماوالت ن�رش �الإ�صاعات و�الدعاء�ت �لباطلة لبّث 

15
�لفرقة و�خلالف بني �أبناء �حلركتني.

 ،Ran Kochav حذّر قائد منظومة �لدفاع �جلوي باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لعميد ر�ن كوخاف 	•

من قدر�ت �لتنظيمات يف قطاع غزة ولبنان على �خرت�ق �لدفاعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية، من 

خالل �إطالق �ل�صو�ريخ. ووفقاً ملوقع معاريف، �أو�صح كوخاف، �أن “�إ�رش�ئيل“ ترغب يف 

تركيز عملياتها يف �ل�صمال نظر�ً لت�صنيفها �جلبهة �الأكرث خطر�ً عليها، �إال �أن “�لتهديد�ت مع 

قطاع غزة د�ئماً ما ت�صتت تركيزنا يف �ل�صمال، وت�صحبنا نحو �جلنوب“، ونّوه كوخاف �إىل 

16
�أن “�أعد�ء �إ�رش�ئيل مبا يف ذلك �إير�ن وحما�ص وحزب �هلل يتمتعون بذكاء عاٍل“.

قالت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي تعتقل يف �صجونها  	•

�أكرث من 100 �أ�صري، ممن يعانون �إعاقات ج�صدية �إما كاملة �أو جزئية، و�إعاقات ذهنية وعقلية 

17
ونف�صية وح�صية كاالإعاقة �ل�صمعية و�لب�رشية.

ك�صفت وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية �أن لديها قر�بة 1,700 متطوع يعملون يف م�صاجد  	•

ظّل  يف  رو�تب  �أي  يتقا�صون  ال  و�أذنة،  و�أئمة  وحُمّفظني  ووعاظ  خطباء  منهم  غزة،  قطاع 

18
�لظروف �القت�صادية و�الجتماعية �ل�صعبة �لتي يحياها �الأهايل.
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�خلارجية  “وز�رة  �أن  �آيخرن  �إيتمار  �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة  �ل�صيا�صي  �ملر��صل  ذكر  	•

مرور�ً  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  ماليزيني  دبلوما�صيني  مبرور  ت�صمح  لن  �الإ�رش�ئيلية 

لل�صامية،  معادية  ت�رشيحات  �إ�صد�ر  على  د�أب  حممد  مهاتري  زعيمها  الأن  باإ�رش�ئيل، 

ويرف�ص دخول ريا�صيني �إ�رش�ئيليني �إىل بالده، ما ت�صبب ب�صدور هذ� �ملوقف �الإ�رش�ئيلي 

19
غري �العتيادي“.

رو�تب لدفع  دوالر(  مليون   8.83 )نحو  يورو  ماليني   8 �الأوروبي  �الحتاد  قَدَّمَ  	•	

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019، و�ملعا�صات �لتقاعدية، الأكرث من 40 �ألفاً من �ملوظفني �ملدنيني 

20
و�ملتقاعدين �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية.

The National Assembly �لوطنية  �جلمعية  يف  �لفرن�صيون  �لنو�ب  تبنى  	•	

حزب  عن  نائب  به  تقدم  قر�ر  مقرتح  �صعيفة،  وباأغلبية   ،)Assemblée Nationale(

 ،The Republic on The Move! )La République en Marche!( جلمهورية �إىل �الأمام�

�لوطنية،  �جلمعية  نو�ب  �أغلب  وف�صل  �ل�صامية.  ومعاد�ة  �ل�صهيونية  معاد�ة  بني  ي�صاوي 

فيما  �جلديد،  �لن�ص  ل�صالح  نائباً   154 و�صوت  �ل�صمت؛  �لتز�م  نائباً،   577 ت�صّم  �لتي 

�إىل �الأمام،  72. و�متدت �الختالفات حول �لن�ص حتى بني حزب �جلمهورية  �صوت �صّده 

حيث مل يتجاوز عدد نو�به �مل�صوتني ل�صالح �لن�ص 84 من �أ�صل 303، حيث تغيبت غالبية 

�أثناء عملية �لت�صويت. وجاء تبني �ملقرتح بالرغم من تقدمي جمموعة من  نو�ب �حلزب يف 

وقالو�  �القرت�ح،  معار�صة  �إىل  �لفرن�صي  �لبملان  �أع�صاء  دعت  عري�صة  يهودياً  مثقفاً   127

“نحن علماء ومفكرون يهود من  �لفرن�صية،  �لتي ن�رشوها ب�صحيفة لوموند  �لعري�صة  يف 

�إ�رش�ئيل ومن خارجها، وكثري منا خمت�صون يف معاد�ة �ل�صامية وتاريخ �ليهودية و�ملحرقة، 

نرفع �أ�صو�تنا �صّد هذ� �ملقرتح“. ويف �إطار مت�صل، دعا �ملوقعون �إىل حماربة معاد�ة �ل�صامية 

21
الأنها، بكل ب�صاطة، �صكل من �أ�صكال �لعن�رشية وكر�هية �الآخر، بح�صب تعبريهم.

االأربعاء، 2019/12/4

�لبتغالية  �لعا�صمة  �إىل  توجهه  قبيل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  قال  	•

ل�صبونة، �إنه �صيلتقي هناك مع وزير �خلارجية �الأمريكي، مايك بومبيو، و�صيبحث معه عدة 

مو��صيع، من بينها �عرت�ف �أمريكي م�صتقبلي ب�صمّ غور �الأردن يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة 

22
�إىل “�إ�رش�ئيل“.

�أقر �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، يف جل�صة عقدها يف مدينة غزة، م�رشوع قانون �لتعليم  	•

�لتي  �جلل�صة  يف  �الأوىل  و�لقر�ءة  �لعامة  باملناق�صة  �إقر�ره  بعد  وذلك  �لثانية،  بالقر�ءة  �لعايل 
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�نعقدت يف 2019/10/9، وفقاً لالإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة. وذكر �لت�رشيعي، يف بيان له، �أن 

م�رشوع �لقانون جاء معدالً ملعظم مو�د قانون �لتعليم �لعايل رقم 11 ل�صنة 1998، ويحتوي 

 
23

على 35 مادة معدلة.

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص، عن دوٍل عربية و�إ�صالمية  �ملكتب  ك�صف مو�صى دودين، ع�صو  	•

�الإ�رش�ئيلي،  �لق�صام و�الحتالل  كتائب  تبادل جديدة بني  �إبر�م �صفقة  وغربية عملت على 

كان �آخر هذه �ملحاوالت منذ زمن قريب. و�أو�صح دودين، يف حو�ر مع �ملركز �لفل�صطيني 

�جلنود  ملف  فتح  على  عملت  �لتي  �لعربية  �لدول  مقدمة  يف  كانت  م�رش  �أن  لالإعالم، 

�الإ�رش�ئيليني �الأ�رشى لدى كتائب �لق�صام، �إىل جانب قطر وتركيا، ودولتي �ل�صويد و�أملانيا، 

24
م�صري�ً �إىل وجود �أطر�ف �أخرى مل ي�صّمها.

ورئي�ص  �لليكود  حزب  رئي�ص  �إىل  �صديد�ً  �نتقاد�ً  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  وجّه  	•

�أبي�ص بني جانت�ص، على خلفية عدم   – �أزرق  نتنياهو، ورئي�ص حتالف  بنيامني  �حلكومة، 

�إىل  �لتوجه  �حتماالت  وتز�يد  للكني�صت،  �نتخابات  جولتي  بعد  وحدة  حكومة  ت�صكيل 

25
�نتخابات ثالثة، قائالً: ال جتر�ن �لدولة ور�ء “جنونكما“.

ومتارين  مناور�ت  �أربع  موؤخر�ً  �أجرى  �جلي�ص  �أن  “مكان“  �الإ�رش�ئيلية  �لبث  هيئة  ك�صفت  	•

ملو�جهة  قو�ته  جهوزية  حت�صني  بهدف  �ل�صمالية  �ملنطقة  يف  مغزى  وذ�ت  �لنطاق  و��صعة 

26
�لتهديد�ت �لتي حتدق بـ“�إ�رش�ئيل“ يف هذه �جلبهة.

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �ل�صلطات  تعمد  عن  �لنقاب  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  ك�صفت  	•

تزييف �ل�صجالت �ملتعلقة بتجنيد �ل�صبان �حلريديني، فيما ��صتعمل �جلي�ص �أ�صلوب �لكذب 

و�لت�صليل. وقّدم �جلي�ص تقارير كاذبة حول جتنيد �حلريديني جلميع �لهيئات �حلكومية، 

ومن �صمنها جلنة �خلارجية و�الأمن �لتابعة للكني�صت، ولوزير �لدفاع ورئي�ص هيئة �أركان 

ملا  �لتي حددت. ووفقاً  �لتجنيد  �أهد�ف  �إظهار معطيات تتنا�صب مع  �جلي�ص، وذلك بغر�ص 

ك�صف عنه من معطيات، فقد تبنّي �أن عدد �ملجنّدين قد ت�صاعف حتى ثالثة �أ�صعاف. ففي 

مّت  �لو�قع  يف  ولكن  �حلريديني،  �جلنود  من   3,070 جتنيد  مّت  �أنه  �جلي�ص  �أبلغ   ،2017 �صنة 

27
جتنيد 1,300 فقط.

يف  �الجتماعية  �ل�صيا�صة  لدر��صة  “طاوب  مركز  �أعدها  �أبيب  تل  يف  جديدة  در��صة  ن�رشت  	•

فقط   %10 �أن  �أظهرت   ،“Taub Center for Social Policy Studies in Israel �إ�رش�ئيل 

�ملد�ر�ص  �أجل دفع تقدم  يتّم توجيهها من  �الإ�رش�ئيلية  �لرتبية و�لتعليم  من ميز�نية وز�رة 

28
�لعربية، مع �أن ن�صبة �لتالميذ �لعرب ت�صكل 22% من جمموع �لتالميذ يف “�إ�رش�ئيل“.



544

اليوميات الفل�سطينية

اخلمي�س، 2019/12/5

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن هناك �ت�صاالت جارية للتو�صل لتهدئة  	•

طويلة �ملدى مع حركة حما�ص يف غزة. و�أ�صاف نتنياهو، يف حديث لل�صحفيني �ملر�فقني له �إىل 

�لعا�صمة �لبتغالية ل�صبونة: “نعمل على ذلك )�لتهدئة مع حما�ص( حالياً، وهناك �إمكانية، 

لن  )حما�ص(  “هم  وتابع:  �ليوم“.  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ح�صب  ذلك“،  لتعزيز  فر�صة  ورمبا 

يعرتفو� بنا، ولن نعرتف بهم، نعمل على �لتهدئة، وهم يعلمون �أنهم لن يتمكنو� من �لتخل�ص 

29
منا“.

قال �لناطق با�صم منظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي  	•

�ملحتلة كرمي جب�ن، �إن بلدية �الحتالل يف �لقد�ص �صّعدت من �صيا�صة هدم �ملنازل، ومتتنع 

منُذ  منزالً   165 هدمتها  �لتي  �ملنازل  عدد  بلغ  �إذ  للمقد�صيني،  �لهيكلية  �خلر�ئط  �إقر�ر  عن 

بد�ية 2019 وحتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019. و�أ�صاف �أن بلدية �الحتالل تفر�ص 

غر�مات كبرية على �أ�صحاب �ملنازل كتحمل تكاليف �لهدم، لذلك يلجاأ عدد من �ملقد�صني �إىل 

�ملنزل بهدم  �أ�صحاب  قام  40 منها  165 حالة هدم، هناك  باأيديهم، فمن بني  هدم منازلهم 

30
منازلهم باأنف�صهم.

“�إ�رش�ئيل“،  ل�صالح  �ملتحدة  �الأمم  يف  ت�صويتها  منط  من  �أملانيا،  �أبرزها  دولة،   13 غريت  	•

�الأمانة  يف  �لفل�صطينيني“  حقوق  بـ“�صعبة  يتعلق  �صنوي  قر�ر  م�رشوع  على  و�عرت�صت 

 23 و�متناع   54 معار�صة  مقابل  ل�صاحله  بلد�ً   87 و�صّوت  �ملتحدة.  لالأمم   �لعامة 

31
عن �لت�صويت.

مرور  ملنا�صبة  �هلل،  ر�م  يف  �أقامته  �حتفال  خالل  د(،  ف  )�أ  للتنمية  �لفرن�صية  �لوكالة  �أكدت  	•

يورو ماليني   404 قدمت  �أنها  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  عملها  على  عاماً   20 

�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية منذ  447.6 ماليني دوالر( دعماً مل�صاريع مّت تنفيذها يف  )نحو 

�لتحلية،  ومياه  لل�رشب،  �ل�صاحلة  �ملياه  على  �مل�صاريع  تلك  تركزت  حيث  فيها؛  عملها  بدء 

32
و�لبيئة، و�لتخل�ص من �لنفايات.

قدّمت �حلكومة �لهندية 3 ماليني دوالر ال�صتكمال �ملرحلة �لثالثة من تنفيذ م�رشوع �حلديقة  	•
33

�لتكنولوجية �لفل�صطينية – �لهندية، �صمن حرم جامعة بريزيت يف �ل�صفة �لغربية.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صيفتتح مركز�ً مل�صاعدة �جلنود �لذين  	•

يعانون م�صاكل نف�صية وعقلية، ملنع �إقد�مهم على �النتحار. و�صّجل خم�ص حاالت �نتحار يف 
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يف  �ُصّجل  ما  يفوق  عدد  وهو   ،2019 �صنة  بد�ية  منذ  �خلارج  من  �لقادمني  �جلنود  �صفوف 

�ل�صنو�ت �خلم�ص �ملا�صية. و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن غالبية �جلنود �لذين ينتحرون هم ممن 

ياأتون من دول �لعامل للخدمة يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، حيث �إن 2% من جمندي �جلي�ص تعي�ص 

34
عائالتهم يف �خلارج.

اجلمعة، 2019/12/6

�الإ�رش�ئيلي  لل�رش�ع  �لدولتني  حّل  يدعم  رمزياً  قر�ر�ً  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  �أ�صدر  	•

�لفل�صطيني. وو�فق �ملجل�ص باأغلبية 226 �صوتاً مقابل �عرت��ص 188، على �أن حّل �لدولتني 

“تطلعات  وُيلبي  يهودية“،  كـ“دولة  “�إ�رش�ئيل“  بقاء  ي�صَمن  �أن  يكن  �لذي  وحده  هو 

35
�لفل�صطينيني �مل�رشوعة“ لقيام دولتهم �خلا�صة.

�الإ�رش�ئيليني  وبني  بيننا  �تفاقيات  هناك  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال  	•

على �أن �ملوؤ�ص�صات تكون كلها فعالة يف �لقد�ص، وعاملة ب�صكل طبيعي، كما تعمل �أي موؤ�ص�صة 

“�إ�رش�ئيل“ متنع �جلميع  �لغربية وقطاع غزة، ومع ذلك  �ل�صفة  �أي مكان يف  فل�صطينية يف 

�أمر  “هناك  �إن  �أن ير. وقال عبا�ص  له  �أن هذ� �ملو�صوع لن ن�صمح  �لعمل. و�أكد عبا�ص  من 

من  ملجموعة  �أخرى  قر�ر�ت  جانب  �إىل  هذ�  غزة،  قطاع  يف  �الأمريكي  �مل�صت�صفى  وهو  �آخر، 

عبا�ص  و�صدد  ومطار“.  للميناء،  ��صطناعية  جزيرة  ومنها  وغريها  �القت�صادية  �مل�صاريع 

على �أن “هذ� �أمر ال يكن �ل�صكوت عليه، و�إذ� ��صتمرت هذه �الأ�صياء يف مو�صع �لتطبيق فاإن 

36
جميع عالقاتنا �ملكتوبة و�ملتفق عليها، بيننا وبني �إ�رش�ئيل و�أمريكا �صتكون الغية“.

�لفل�صطيني  �إن جثمان �الأ�صري �الأردين  قالت وز�رة �خلارجية و�صوؤون �ملغرتبني �الأردنية  	•

�صامي �أبو دياك، �لذي ��صت�صهد يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف 2019/11/26، و�صل �إىل 

37
�الأردن.

�أنه يف حال ف�صل   ،Eyal Yinon �إيال ينون  �أعلن �مل�صت�صار �لق�صائي للكني�صت �الإ�رش�ئيلي  	•

�نتخابات  الإجر�ء   2020/3/3 يوم  �صيخ�ص�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  لت�صكيل  �جلهود 

جديدة، �صتكون �لثالثة خالل �أقل من عام. وقال ينون �إن “�إ�رش�ئيل يف �أزمة �صيا�صية عميقة 

38
مل ن�صهد مثلها من قبل، وعلينا �أن ال �أن نكون هادئني �إز�ءها“.

ذكرت �صحيفة ماكور ري�صون �أن نفتايل بينيت، وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، �أبلغ �صفر�ء �لدول  	•

“�إ�رش�ئيل“  باأن  �الأ�صبوع،  هذ�  خالل  معه  �لتقو�  �لذين  وفرن�صا،  �أملانيا  بينها  �الأوروبية، 

�صتهدم �ملباين �لفل�صطينية غري �لقانونية يف �ملناطق �مل�صنفة ج، ومن جمملها تلك �لتي مّولها 
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�الحتاد �الأوروبي. وقال بينيت �إنه �إذ� �أر�دت �لدول �الأوروبية �أن ت�صاعد �لفل�صطينيني فمن 

39
�الأف�صل �أن تركز على �الأن�صطة �الإن�صانية بدالً من �لبناء غري �ل�رشعي، بح�صب تعبريه.

قمعت قو�ت �الحتالل �مل�صاركني يف جمعة “�مل�صرية م�صتمرة“ من م�صري�ت �لعودة �ل�صلمية  	•

بينهم من  بجر�ح،  فل�صطينياً   37 باإ�صابة  ت�صبب  مما  غزة؛  لقطاع  �ل�رشقية  �حلدود   على 

40
10 �أطفال.

�أكد مركز �لدفاع عن �لفرد �الإ�رش�ئيلي )هموكيد( �أنه حتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019، 	•	

و1,311  حمكوماً،  �أ�صري�ً   2,970 منهم  فل�صطينياً،  �أ�صري�ً   4,739 �الحتالل  �صلطات  حتتجز 

41
�أ�صري�ً موقوفاً، و458 معتقالً �إد�رياً.

�خل�صائر  �أن  �حل�صار،  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  �خل�رشي،  جمال  �لنائب  �أكد  	•

و�لزر�عي، و�لتجاري،  )�ل�صناعي،  �القت�صادي  للقطاع  �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة   �ل�صهرية 

لقر�بة  لت�صل   ،2019 �صنة  نهاية  مع  كبري  ب�صكل  �رتفعت  غزة  قطاع  يف  �ملقاوالت(  وقطاع 

42
100 مليون دوالر �صهرياً، ب�صبب �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �ملمتد للعام �لـ 13 على �لتو�يل.

رف�ص �لعاهل �ملغربي �مللك حممد �ل�صاد�ص طلباً لالجتماع بوزير �خلارجية �الأمريكي مايك  	•

بومبيو، كون �الأخري جاء �إىل �لرباط بـ“�أجندة �صغط“ جلهة فر�ص �إقامة �لتطبيع بني �ملغرب 

�أنه مل ي�صدر عن  و“�إ�رش�ئيل“، وذلك بح�صب ما ك�صفته �أو�صاط ديبلوما�صية غربية. علماً 

43
�خلارجية �ملغربية �أي تو�صيح بخ�صو�ص عدم �للقاء.

ال�صبت، 2019/12/7

�إن  �الأحمد،  عز�م  فتح  حلركة  و�ملركزية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنتني  ع�صو  قال  	•

�إىل  بحاجة  �النتخابات  بخ�صو�ص  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  ر�صالة  على  حما�ص  حركة  ردّ 

تو�صيحات من رئي�ص جلنة �النتخابات �ملركزية حنا نا�رش. وقال �الأحمد، يف ت�رشيحات 

خد�ع.  ق�صية  لي�صت  �لق�صية  �صيئاً.  تعلن  رّد�ً.  �أر�صلت  “حما�ص  فل�صطني:  �صوت  الإذ�عة 

جاهزون لالنتخابات ثّم ي�صعو� نقاطاً تتناق�ص مع �لذي ُيعلن“، م�صيفاً �أن هناك “�أكرث من 

44
7 �صفحات بني ر�صالة �لرئي�ص ورّد حما�ص“.

يف حا�صدة  مب�صرية  النطالقتها،   52 �لـ  �لذكرى  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  �أحيت  	•	

“�إ�رش�ئيل“، و�أي م�صاريع �أمريكية،  قطاع غزة، رددت خاللها هتافات ترف�ص �لتهدئة مع 

45
ومن �صمنها �مل�صت�صفى �الأمريكي.
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بالتاأكيد  برلني  �الأملانية  �لعا�صمة  يف  �أعماله  و�الأونرو�“  �أوروبا  “فل�صطينيي  موؤمتر  �ختتم  	•

�حلكومات  ودعوة  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  جتاه  �أوروبا  يف  �لفل�صطينية  �جلالية  دور  على 

46
�الأوروبية لدعم وكالة �الأونرو�.

ن�رش موقع قناة 12 �لعبية، تقرير�ً حول ما �صتتغري �إليه �الأو�صاع يف منطقة غور �الأردن  	•

�ألف   65 فاإن  للتقرير،  ووفقاً  ل�صيادتها.  �ملنطقة  تلك  �صّم  فعلياً  “�إ�رش�ئيل“  �أعلنت  حال  يف 

فل�صطيني يعي�صون يف تلك �ملنطقة، بينما يعي�ص 11 �ألف م�صتوطن. م�صري�ً �إىل �أن �لفل�صطينيني 

47
هم �ملت�رشرون من هذه �خلطوة على �ملدى �لقريب و�لبعيد.

�ملجل�ص موؤمتر  �أمام  له  كلمة  خالل  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �صدد  	•	

فلوريد�،  والية  يف  �ملنعقد   ،Israeli-American Council )IAC( �الأمريكي   - �الإ�رش�ئيلي 

بني  �ل�صالم  هو  حتقيقه  يكن  ما  �أ�صعب  �إن  “يقولون  وقال:  “�إ�رش�ئيل“،  يحب  �أنه  على 

�أنه حقاً  �إذ� مل يتمكن جاريد كو�صرن من حتقيق ذلك، فذلك يعني  �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني، 

م�صتحيل“. و�أكد تر�مب على �أن “�لعالقات بني �إ�رش�ئيل و�لواليات �ملتحدة �ليوم �أقوى من 

48
�أي وقت م�صى“، الفتاً �لنظر �إىل �أنه ال يوجد �صديق �أف�صل يف �لبيت �الأبي�ص منه.

االأحد، 2019/12/8

�الإ�رش�ئيلي  �لقانون  فر�ص  “يجب  �إنه  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  قال  	•

�للقاء  �ملو�صوع خالل  “مّت طرح هذ�  و�أنه  �مل�صتوطنات“،  �الأردن و�رشعنة كافة  على غور 

ل�صبونة، يوم  �الأمريكي، مايك بومبيو، ومل تطرح خطة مف�صلة“، يف  مع وزير �خلارجية 

باجتاه  �صو�ريخ  ثالثة  �إطالق  بعد  غزة،  قطاع  �إىل  نتنياهو  وتطرق   .2019/12/4 �الأربعاء 

جنوب �لبالد يف نهاية �الأ�صبوع �ملا�صي، وقال �إنه “�إذ� �حتاج �الأمر، �صننفذ عملية ع�صكرية 

كبرية يف غزة من �أجل �جتثاث �الإرهاب مرة و�إىل �الأبد. وقد تلقو� عينة موؤخر�ً، وال �أن�صحهم 

�لقذ�ئف  �إطالق  وقف  دون  من  غزة  يف  تهدئة  هناك  تكون  ولن  �لرئي�صية.  �لوجبة  بانتظار 

49
�ل�صاروخية“.

�أعلنت د�ئرة �صوؤون �ملغرتبني يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية عن �ل�رشوع بتنفيذ م�رشوع  	•

فل�صطينيي  تو�جد  �أماكن  عن  بيانات  قاعدة  لتكوين  و�ل�صتات،  �ملهجر  فل�صطينيي  �إح�صاء 

�أنه مّت  �خلارج، و�صفاتهم، وقدر�تهم، و�إمكانياتهم، وتاريخ �الغرت�ب. و�أو�صحت �لد�ئرة 

�ختيار فنزويال لتكون عينة جتريبية الإجر�ء عملية �الإح�صاء، من خالل ��صتمارة �إلكرتونية 
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معدة لهذ� �ل�صاأن، ملعرفة فر�ص �لنجاح، و��صتك�صاف �لعقبات �لتي ممكن �أن تو�جه �لعملية، 

50
وحماولة تفاديها، و�إدخال �لتعديالت �لالزمة يف �ملر�حل �مل�صتقبلية.

�إىل تركيا، يف م�صتهل زيارته  �إ�صماعيل هنية  و�صل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  	•
51

�خلارجية �لتي بد�أها من م�رش.

�إ�رش�ئيلية موقعني لكتائب �لق�صام يف قطاع غزة، بعد نحو ثالث �صاعات  هاجمت مقاتالت  	•

وقوع  عن  �ل�صحة  وز�رة  تعلن  ومل  “�إ�رش�ئيل“،  باجتاه  �لقطاع  من  قذ�ئف  �إطالق  على 

52
�إ�صابات جر�ء �لغار�ت.

قالت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني �إن “�صعف �إر�دة حركة فتح، وتغليب م�صاحلها  	•

�لبريوقر�طية و�لفئوية �ل�صيقة على ح�صاب م�صالح �صعبنا، �أدى �إىل ف�صل جناح �نتفا�صة 

1987، �لتي كان يكن �أن حُتقق تقدماً �أكرث يف حتقيق �خلال�ص من �الحتالل و�ال�صتيطان“. 

و�أ�صافت �جلبهة، يف بيان لها، �أن “�نتهاك حركة فتح لقر�ر�ت �ملجل�صني �لوطني و�ملركزي، 

و�لذهاب �إىل مفاو�صات مدريد، ثمّ �النقالب �ل�صيا�صي يف �تفاق �أو�صلو، �صكلت طعنة يف ظهر 

�النتفا�صة وت�صحيات �صعبها، من �صهد�ء وجرحى ومعاقني و�أ�رشى، ماز�ل بع�صهم حتى 

53
�الآن خلف �لق�صبان“.

من  رفيعة  �إ�رش�ئيلية  و�أدبية  و�أكاديية  و�صيا�صية  ع�صكرية  �إ�رش�ئيلية  �صخ�صية   67 تقدم  	•

للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  الإلز�م  �لعليا  �ملحكمة  �إىل  بالتما�صٍ  و�أكاديية،  �أمنية  خلفيات 

تكليٍف  على  �حل�صول  من  نتنياهو  منع  م�صاألة  يف  بالبتّ  مندلبليت،  �أفيحاي  �الإ�رش�ئيلية، 

�لر�صوة،  بنود  حتت  خطرية  �تهام  لو�ئح  لثالث  يتعر�ص  لكونه  �ملقبلة،  �حلكومة  بت�صكيل 

54
و�الحتيال، وخيانة �الأمانة.

�الحتالل  قو�ت  �إن  �ل�صهري،  تقريره  يف  و�لتوثيق  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  قال  	•

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �آخرين،   500 نحو  و�أ�صابت  فل�صطينياً،   44 قتلت  �الإ�رش�ئيلي 

غزة، خالل �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019. و��صتولت �صلطات �الحتالل، خالل �ل�صهر 

( من �أر��صي �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية 
2
ذ�ته، على 3,031 دومناً )3.031 كم

من  متفرقة  مناطق  يف   )
2
كم  2.337( دومناً   2,337 على  باال�صتيالء  �أخطرت  كما  و�لقد�ص، 

يف  ومن�صاأة  بيتاً   68 هدمت  �الحتالل  �صلطات  �أن  �لتقرير  وذكر  و�لقد�ص.  �لغربية  �ل�صفة 

يف  ذ�تي  هدم  عمليات   7 بينها  من  من�صاأة،  و34  بيتاً،   34 �صملت  و�لقد�ص،  �لغربية  �ل�صفة 

مناطق جبل �ملكب وو�د �حلم�ص، حيث قام �أ�صحابها بهدم من�صاآتهم جتنباً لدفع غر�مات 

55
مالية باهظة.
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قال نفتايل بينيت، وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، �إن “�إ�رش�ئيل“ م�صممة على �إخر�ج �إير�ن من  	•

�إير�ن،  �لعبية،  ري�صون  ماكور  ل�صحيفة  موؤمتر  خالل  له  كلمةٍ  يف  بينيت،  وهدد  �صورية. 

هناك“،  وتنزفني  �صتغرقني  فيتنامك..  �صت�صبح  “�صورية  فيها:  قال  لها  ر�صالة  بتوجيه 

56
باالإ�صارة �إىل �حلروب يف فيتنام.

لدفع  مبادرة  على   Jean Asselborn �أ�صلبورن  جان  لوك�صمبورغ  خارجية  وزير  يعمل  	•

جميع �لدول �الأع�صاء يف �الحتاد �الأوروبي �إىل �العرت�ف �مل�صرتك بدولة فل�صطني، وذلك رد�ً 

على �الإعالن �الأمريكي �الأخري، ب�رشعنة �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية. حيث �أكد �أ�صلبورن 

يف ر�صالة �إىل وزر�ء خارجية �الحتاد �الأوروبي، �أن على �الحتاد �لدفع بحّل �لدولتني، وذلك 

57
عب �إيجاد ظروف متكافئة �صيا�صياً بني �لطرفني )�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي(.

االإثنني، 2019/12/9

و�فقت  �أن  بعد  �النتخابات  �إىل  ذ�هبون  �إننا  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال  	•

�أول موؤمتر دويل تنظمه هيئة  �فتتاح  �لتنظيمات. و�أكد عبا�ص، يف كلمته خالل  عليها جميع 

58
مكافحة �لف�صاد، يف ر�م �هلل، �أنه “لن نقبل �أن ينتخب �أهل �لقد�ص يف غري �لقد�ص“.

�أظهر تقرير �لفقر �لبديل ل�صنة 2019، �ل�صادر عن منظمة التيت Latite  �الإ�رش�ئيلية �لتي  	•

على  �ملعتمدين  من   %74.8 �أن  “�إ�رش�ئيل“،  يف  و�القت�صادية  �الجتماعية  باالأو�صاع  تعنى 

م�صاعد�ت ال يكفيهم �لطعام �لذي ي�صرتونه، ومل يكن بحوزتهم �ملال من �أجل �رش�ء �ملزيد 

59
من �لطعام، و�أن ن�صبة هوؤالء بني جممل �ل�صكان ت�صل �إىل %16.3.

�أفاد مدير عام �ل�صيدلة يف وز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة منري �لب�ص باأن �الأ�صناف �ل�صفرية  	•

 .%46 �لعجز  �ملتد�ولة، لت�صبح ن�صبة  �الأدوية  235 �صنفاً من قائمة  لـ  �الأدوية و�صلت  من 

�لتي يكفي ر�صيدها الأقل من ثالثة �صهور؛ بلغ �الأدوية  �أ�صناف  �أن عدد  �لب�ص   و�أو�صح 

60
51 �صنفاً دو�ئياً.

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، يف كلمة �ألقاها خالل م�صاركته يف �جتماع وزر�ء  	•

بت�صجيع  يحظى  �الإ�رش�ئيلي،  �لعنف  �إن  �الإ�صالمي،  �لتعاون  ملنظمة  �الجتماعية  �ل�صوؤون 

�لغرب، وبع�ص �لدول �لعربية، م�صري�ً �إىل �أنه ي�صعر “يف كثري من �الأحيان، باأننا نقف لوحدنا 

61
حني نعرت�ص على �ال�صطهاد �ملمار�ص �صّد فل�صطني و�لقد�ص“.

 32 �لـ  �النطالقة  ذكرى  يف  كافة  و�لفعاليات  �الأن�صطة  �إلغاء  لبنان  يف  حما�ص  حركة  �أعلنت  	•

�حلركة،  وقالت  بلبنان.  �لفل�صطينية  و�لتجمعاِت  �ملخيمات  يف  �صعبنا  و�إ�صناد  دعم  ل�صالح 



550

اليوميات الفل�سطينية

يف بيان �صحفي، �إنه، ويف ظلّ �الأو�صاعِ �ل�صيا�صية و�القت�صادية يف لبنان، و�نعكا�صها على 

و�قع �ل�صعب �لفل�صطيني، خ�صو�صاً على �مل�صتوياِت �القت�صادية و�الجتماعية و�ملعي�صية، 

�إلغاء  قررت  حما�ص  حركة  فاإن  �صعبنا،  جانب  �إىل  �لوقوف  �رشورة  على  منا  و“حر�صاً 

62
�الأن�صطة و�لفعاليات كافة �لتي تقيمها كل عاٍم يف ذكرى �نطالقتها يف لبنان“.

�أن   ،12 �الإ�رش�ئيلية  للقناة  �ل�صيا�صي  �ملر��صل   ،Yaron Abraham �أبر�هام  يارون  ك�صف  	•

Shlomo Moshe Amar �أنهى م�صاء  “�حلاخام �لرئي�صي الإ�رش�ئيل �صلومو مو�صيه عمار 
�لتقى خاللها بامللك �لبحريني ورجال دين من �ل�رشق  �إىل �لبحرين،  �الإثنني زيارة خا�صة 

�الأو�صط و�ل�رشق �الأق�صى“، يف موؤمتر دويل لرجال �لدين بدعوة من �مللك �لبحريني. ووّجه 

حديثه للملك �لبحريني قائالً �إن “بركات �ل�صالم من �لقد�ص �صوف توؤدي �إىل تطبيع عالقتكم 

63
مع �إ�رش�ئيل“.

يتّم  مل  �إذ�  2020/3/2؛  يف  �ملقبلة  �النتخابات  �إجر�ء  على  “�إ�رش�ئيل“  يف  حزبني  �أكب  �تفق  	•
64

�لتو�صل يف �للحظة �الأخرية �إىل �تفاق لت�صكيل �ئتالف حكومي.

قامت وز�رة �خلارجية �لهولندية باإعالم وكالة �الأونرو� بقر�رها ��صتئناف �لتمويل للوكالة،  	•

وذلك بعد �أن قامت ب�صكل موؤقت بتعليق تبع خمطط له يف 2019/7/31، بقيمة 13 مليون 

يورو )نحو 14.4 مليون دوالر(، وذلك نتيجة للتحقيق �لذي يجريه مكتب خدمات �لرقابة 

65
�لد�خلية يف �الأمم �ملتحدة ب�صاأن ق�صايا تتعلق باالإد�رة يف �الأونرو�.

الثالثاء، 2019/12/10

“تهدئة طويلة �الأمد“ مع  نفت حركة حما�ص ما يتّم تد�وله يف بع�ص و�صائل �الإعالم حول  	•

�حلركة،  ونّوهت  و�فرت�ء�ت.  و�أكاذيب  فبكات  من  �صاحبها  وما  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

�لو�صطاء.  مع  �حلركة  لقاء�ت  يف  �أ�صالً  ُيعر�ص  مل  �ملو�صوع  هذ�  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف 

و�أ�صارت �إىل �أن ما ين�رش يف و�صائل �الإعالم هو �متد�د حلمالت �لتحري�ص و�لت�صويه حلركة 

حما�ص وملو�قفها ولبنامج �ملقاومة، و“ال ن�صتبعد �أن تكون جزء�ً من عمليات �إ�صغال �لر�أي 

66
�لعام للتغطية على تنازالت خطرية“.

�ملباحثات  �أن  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  يف  م�صوؤول  م�صدر  من  �لعربي“،  “�لقد�ص  علمت  	•

�ملطولة �لتي �أجرتها قيادة �حلركة برفقة قيادة حركة حما�ص يف م�رش، �صو�ء �لثنائية، �أم تلك 

�مل�رشية، مل يجِر خاللها طرح مو�صوع  �لعامة  �ملخابر�ت  �لتي عقدت مع م�صوؤويل جهاز 

من  تهدف  �لتهدئة،  تفاهمات  ر�عي  ب�صفتها  م�رش  و�أن  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لد�ئمة“  “�لهدنة 
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ور�ء تلك �ملحادثات لتثبيت وقف �إطالق �لنار، و��صتمر�ر �لعمل بالتفاهمات �حلالية. وك�صف 

�مل�صوؤول يف �جلهاد، �لذي ف�صل عدم ذكر ��صمه، �أن حركته كما حركة حما�ص، مل تعار�صا 

�لتوجه �مل�رشي، و�أكدت �أن �اللتز�م بالتهدئة و�حلفاظ على حالة �لهدوء �حلالية، مرتبطان 

�ملتظاهرين  ��صتهد�ف  �لنار، ومن �صمنها عدم  �إطالق  “�إ�رش�ئيل“ بتفاهمات وقف  بالتز�م 

67
�ل�صلميني �مل�صاركني يف م�صري�ت �لعودة بالنار.

تويرت،  على  له  تغريدة  يف  �ل�صيخ،  ح�صني  �لفل�صطينية  �ملدنية  �ل�صوؤون  هيئة  رئي�ص  ك�صف  	•

يف  بامل�صاركة  �لقد�ص  �رشقي  ل�صكان  �ل�صماح  “�إ�رش�ئيل“  من  ر�صمي  فل�صطيني  طلب  عن 

�النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية �لقادمة، تر�صحاً و�نتخاباً، و“ذلك وفق �التفاقيات �ملوقعة 

68
بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�إ�رش�ئيل، كما جرى عاَمي 1996 و2006“.

�لقد�ص  حمافظ  �أن�صطة  جميع  يقيّد  مر�صوماً  �أرد�ن  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �الأمن  وزير  �أ�صدر  	•

عدنان غيث، ويحّذره من �لقيام باأي عمل با�صم �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صق �ل�رشقي من 

69
�ملدينة.

مع  تقف  حركته  “�إن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال  	•

�لد�خلية  وم�صاحلها  �ململكة،  باأمن  �الأمر  يتعلق  عندما  خا�صة  و�ل�صيف،  بالقلب  �الأردن 

�لرتكية،  �إ�صطنبول  مدينة  يف  �أردنية  �صخ�صيات  مع  لقائه  خالل  هنية،  و�أكد  و�خلارجية“. 

“رقابنا دون  �أن  “�أمن �الأردن خطنا �الأحمر ومعه بالقلب و�ل�صيف“، م�صدد�ً على  �أن  على 

70
�لوطن �لبديل“.

�لوزر�ء بنيامني  �أفيحاي مندلبليت رئي�ص  �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صت�صار  حذّر  	•

نتنياهو، من تد�عيات تطبيق خطته ل�صمّ غور �الأردن و�صمايل �لبحر �مليت �إىل “�إ�رش�ئيل“، 

وقال يف ر�صالة ر�صمية له، �إن “�إعالن �ل�صّم قد يوؤدي �إىل فتح حتقيقات جنائية �صّد روؤ�صاء 

71
جمال�ص ��صتيطانية، و�صباط يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي“.

بناء  على  مو�فقتها  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �أبلغت  حكومته  �إن  �إ�رش�ئيلي  م�صوؤول  قال  	•

ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع  ونقل  �لقد�ص.  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  للواليات  د�ئمة  �صفارة 

مو�صيه  �لقد�ص،  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لبلدية  رئي�ص  عن  �الإ�رش�ئيلية،  بو�صت  جريوز�ليم 

�خلارجية  وز�رة  قدمته  �لذي  للم�رشوع،  �الأخ�رش  �ل�صوء  �إعطاءه   ،Moshe Lion ليون 

72
�الأمريكية.

 5,000 نحو  �عتقال  تو��صل  �الحتالل  �صلطات  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت  	•
73

فل�صطيني يف �صجونها، بينهم نحو 200 طفل، و38 �مر�أة.
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�لتعاون  ومنظمة  و�ملقد�صات،  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة  ك�صفت  	•

�الآن،  وحتى   1967 �صنة  منذ  �ملحتلة،  �لقد�ص  حتت  جتري  �لتي  �حلفريات  �أّن  �الإ�صالمي، 

تلك �حلفريات  �أن من بني  �ختتام ور�صة عمل،  �لهيئة، يف  و�أو�صحت  104 حفريات.  بلغت 

من  �لقدية  �لبلدة  يف  و5  �صلو�ن،  بلدة  يف  و5  �الأق�صى،  �مل�صجد  وحول  حتت   4 فاعلة،   22

�الأمني  ولفت  �الأق�صى.  �مل�صجد  تخرتق  ونفقاً  حفرية  و57  متفرقة،  مو�قع  و8  �لقد�ص، 

كلمة  يف  �لنظر،  عي�صى  حنا  و�ملقد�صات  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  للهيئة  �لعام 

كن�ص   105 �الآن  باالأق�صى  ويحيط  م�صتعمرة،   29 �لقد�ص  �رشقي  يف  يوجد  �أنه  �إىل  له، 

�إىل  �لقدية،  �لبلدة  يف   43 منها   ،107 �لقد�ص  ب�رشقي  �مل�صاجد  عدد  �أن  علماً   يهودية، 

74
جانب 95 كني�صة.

قالت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف غزة، �إن معدل ما و�صل من �أدوية وم�صتلزمات طبيبة  	•

�إىل خمازن �لوز�رة من ر�م �هلل هو �الأ�صو�أ منذ عدة �صنو�ت. و�أو�صحت �لوز�رة، يف ت�رشيح 

لها، �إن ما و�صل من �أدوية وم�صتهلكات �إىل م�صت�صفيات قطاع غزة، من خمازن �لوز�رة يف 

ر�م �هلل، منذ بد�ية �صنة 2019، هو 1.2 مليون دوالر فقط، من �أ�صل 40 مليون دوالر متثل 

75
ح�صة غزة، وبن�صبة 8% من �الحتياج �ل�صنوي، و�أن هذ� �ملعدل هو �الأ�صو�أ.

ذكرت �لقناة 13 �لتلفزيونية �الإ�رش�ئيلية �أن مدير عام وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، يوفال  	•

ر�صمي  �تفاق  على  ووّقع  �ملا�صية،  �الأيام  يف  �رشي  ب�صكل  �الإمار�ت،  يف  دبي  ز�ر  روتيم، 

76
يق�صي مب�صاركة “�إ�رش�ئيل“ يف معر�ص �إك�صبو 2020 دبي.

االأربعاء، 2019/12/11

�حلكومة  مع  بال�رش�كة  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  �أطلق  	•

2020، بقيمة  �لفل�صطينية �ملحتلة ل�صنة  �لفل�صطينية، خطة �ال�صتجابة �الإن�صانية لالأر��صي 

�خلطة  �أن  �لفل�صطينية  �حلكومة  عن  �صادر  بيان  وذكر  دوالر.  مليون   348 تبلغ  �إجمالية 

تهدف �إىل تقدمي م�صاعد�ت لنحو 1.5 مليون فل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي 

77
�لقد�ص، وقطاع غزة.

�إن �لو�صع �الأمني على  قال قائد قو�ت �الأمن �لوطني يف قطاع غزة �لعميد جهاد حمي�صن،  	•

��صتقر�ر غري م�صبوقة. و�أكد حمي�صن  �حلدود �جلنوبية لقطاع غزة مع م�رش ي�صهد حالة 

�أن “�الأ�صباب ور�ء هذ� �ال�صتقر�ر �الأمني تعود �إىل �ملتابعة �مليد�نية و�ل�صبط و�ل�صيطرة من 

�إ�صافية، وتكثيف �لكمائن ل�صّد  �لنقاط �الأمنية بعنا�رش  قبل قو�ت �الأمن �لوطني، وتعزيز 
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�لثغر�ت �ل�صعيفة على �حلدود“، كا�صفاً عن �إحباط 13 عملية ت�صلل عب �حلدود �جلنوبية 

78
مع م�رش خالل �ل�صهور �الأخرية.

�أعلن رئي�ص �ملحكمة �لعليا �لفل�صطينية عي�صى �أبو �رش�ر تنّحيه عن �لنظر يف �لق�صية �ملنظورة  	•

�لكني�صة  �أر�ص يف مدينة �خلليل لبعثة  �أمامه، و�ملتعلقة بالطعن يف قر�ر رئا�صي بهبة قطعة 

�لرو�صية. وجاء يف بيان ملا ي�صمى بـ“جلنة متابعة حر�ك وجهاء �آل متيم �لد�ري“ باخلليل، 

�أن رئي�ص �ملحكمة تنحى عن �لنظر يف “ق�صية تعّدي �لرئا�صة �لفل�صطينية وجمل�ص �لوزر�ء 

على �أول وقف يف �الإ�صالم، ووهبه للرو�ص، و�رتكابهم جرية بالَدو�ص على قر�ر �ملحكمة 

79
�لعليا �لقا�صي بوقف �لت�رشف باأر�ص �لوقف“.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية �إن �حلركة قدمت مرونة عالية من  	•

يف  و�لتاأخر  و�لرتدد  �لتلكوؤ  تتفهم  ال  و�إنها  �النتخابات،  �إجر�ء  �أمام  �لعقبات  كل  �إز�لة  �أجل 

80
�إ�صد�ر �لرئي�ص حممود عبا�ص ملر�صوم �إجر�ء �النتخابات.

قال �لنائب يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �أحمد �لطيبي، خالل ��صتجو�ب يف �لكني�صت: “�إن �إ�رش�ئيل  	•

نطاق  خارج  ولدو�  عربياً،  طفالً  ر�صيعاً   192 �ل�صويد  �ملا�صي  �لقرن  ثمانينيات  يف  �صلمت 

�أن عملية �لتبني متت بعد تغيري ديانتهم �الإ�صالمية، و�أن وزير  �لزو�ج“. و�أ�صاف �لطيبي 

81
�لد�خلية �الإ�رش�ئيلي �أرييه درعي Aryeh Deri يعرتف بهذه �ملعلومات، ويوؤكد �صحتها.

�ملوجهة  �التهامات  �إن  نعيم،  با�صم  حما�ص  حركة  يف  �لدولية  �لعالقات  مكتب  ع�صو  قال  	•

�لبيطاين جريمي  �لعمال  �لبيطانية، ودعم رئي�ص حزب  �النتخابات  بالتدخل يف  للحركة 

�إعالمية  مو�قع  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  نعيم،  و�أو�صح  �ل�صحة.  من  لها  �أ�صا�ص  ال  كوربن 

82
�إ�رش�ئيلية، ومنظمات �للوبي �الإ�رش�ئيلي يف بريطانيا هي �لتي تقف ور�ء هذه �ملز�عم.

حاييم  �لليكود،  يف  �ملركزي  �ملجل�ص  رئي�ص  مع  نتنياهو  بنيامني  �لليكود  حزب  رئي�ص  �تفق  	•

�ملن�صب،  على  و�صيناف�صه   .2019/12/26 يف  �حلزب  رئا�صة  �نتخابات  �إجر�ء  على  كات�ص، 

�لبالغ  �أع�صاء �حلزب،  �لكني�صت جدعون �صاعر. و�صيتم �النتخاب مب�صاركة جميع  ع�صو 

83
عددهم 120 �ألفاً.

�أعلن نائب ممثل �الحتاد �الأوروبي توما�ص نيكل�صون Tomas Niklasson تقدمي تبع �إ�صايف  	•

بقيمة 21 مليون يورو )نحو 23.26 مليون دوالر( لوكالة �الأونرو�. و�أ�صار نيكل�صون �إىل �أن 

 �الحتاد �الأوروبي قدم هذه �ل�صنة لالأونرو� ما قيمته 82 مليون يورو )نحو 90.84 مليون

دوالر(. وح�صب بيان لالحتاد �الأوروبي، فاإن �حلكومة �الحتادية �الأملانية �أعلنت من خالل 



554

اليوميات الفل�سطينية

)نحو  يورو  مليون   59 قيمتها  تبلغ  لالأونرو�  جديدة  م�رشوعات  عن  �الأملاين  �لتنمية  بنك 

84
65.36 مليون دوالر(.

اخلمي�س، 2019/12/12

�نتخابات  و�إجر�ء  نف�صه،  حلّل  قانون  م�رشوع  �أوىل،  قر�ءة  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  �أقر  	•

ت�رشيعية جديدة ثالثة، خالل �أقل من عام، يف 2020/3/2، بعد �أن و�صلت مفاو�صات ت�صكيل 

�ئتالف حكومي �إىل طريق م�صدود. وقالت �صحيفة يديعوت �أحرنوت �لعبية، يف تقرير لها، 

1.1 مليار  3.8 مليار�ت �صيكل )نحو  �الإ�رش�ئيلي  �القت�صاد  �لثالثة �صتكلّف  �النتخابات  �إن 

دوالر(، م�صرية �إىل �أن ثالثة �نتخابات يف �أقل من عام �صتبلغ كلفتها 10 مليار�ت �صيكل )نحو 

85
2.87 مليار دوالر(.

قالت وز�رة �لتنمية �الجتماعية بقطاع غزة �إن �لوز�رة بر�م �هلل قطعت �ملخ�ص�صات �ملالية  	•

عزيزة  �لوز�رة  با�صم  �لناطقة  وذكرت  غزة.  قطاع  يف  جديدة  عائلة   2,500 يقارب  ما  عن 

�لكحلوت، �إن �لعائالت �لتي مّت قطع �ملخ�ص�صات عنها تعاين �أغلبها من مر�ص �ل�رشطان �أو 

86
�لف�صل �لكلوي، �أو �أ�رش تقودها �صيدة.

حركة  قياد�ت  من  عدد�ً  طالت  �لغربية  �ل�صفة  يف  و��صعة  �عتقاالت  حملة  “�إ�رش�ئيل“  �صنّت  	•

حما�ص. و�صملت �العتقاالت وزير �حلكم �ملحلي �الأ�صبق عي�صى �جلعبي، وع�صو �ملجل�ص 

وعمر  �لنت�صة،  بحر  حممود  جو�د  حما�ص؛  يف  و�لقياديني  �لنت�صة،  جمال  حممد  �لت�رشيعي 

87
قو��صمي، ومازن جمال �لنت�صة، وجميعهم �أ�رشى حمررون.

وطالبت  �إليها،  �ملرفوعة  �لدعاوى  من  �ثنتني  رّد  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لعليا  �لعدل  حمكمة  قررت  	•

باإجبار بنيامني نتنياهو على �ال�صتقالة من رئا�صة �حلكومة، باعتباره متهماً ر�صمياً مبخالفة 

�لقانون، ويو�جه ثالث لو�ئح �تهام بتلقي �لر�صوة وممار�صة �لف�صاد. وقالت �ملحكمة �إنها ال 

88
ترى من و�جبها �لتدخل يف هذه �مل�صاألة، ما د�مت “�إ�رش�ئيل“ تتجه النتخابات جديدة.

1948( حتت طائلة  �لفل�صطيني )فل�صطني �ملحتلة �صنة  �لد�خل  �لفل�صطينيات يف  �لن�صاء  تقع  	•

�أحدث  �أ�صارت  �إذ  �ليهوديات،  نظري�تهن  من  �أعلى  بن�صب  �أ�صكاله،  بجميع  زوجي  عنف 

�الأبحاث، ن�رشتها �الأمم �ملتحدة مبنا�صبة “�ليوم �لعاملي للق�صاء على �لعنف �صّد �ملر�أة“، �لذي 

ي�صادف يوم 25 ت�رشين �لثاين/ نوفمب من كل عام، �أن 11% يعانني من �لعنف �جل�صدي، 

50% من �لعنف �لنف�صي �أو �لكالمي، و50% من �لعنف �الجتماعي �أو �القت�صادي، وذلك 
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مقابل 2% من �لن�صاء �ليهوديات يعانني من �لعنف �جل�صدي، 19% من �لعنف �لكالمي �أو 

�لنف�صي، و16% من �لعنف �الجتماعي �أو �القت�صادي. ويف ما يخ�ص جر�ئم �لقتل، ترتفع 

ن�صبة �لن�صاء �لعربيات �إىل �أكرث من 50%، ففي �صنة 2018 قتلت 16 �مر�أة عربية من بني 24 

89
�مر�أة قتلن يف “�إ�رش�ئيل“، فيما قتلت 7 ن�صاء عربيات من بني 13 �مر�أة يف �صنة 2019.

عن  �لفيدر�يل  �لتمويل  بقطع  يق�صي  تنفيذياً  �أمر�ً  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  وقّع  	•
90

�لكليات و�جلامعات �لتي و�صفها باأنها ال تكبح “معاد�ة �ل�صامية“.

 100 رقم  جل�صتها  يف  �لعن�رشي،  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  للق�صاء  �لدولية  �للجنة  �أقرت  	•

“�إ�رش�ئيل“،  فل�صطني �صّد  �لتي قدمتها دولة  �ل�صكوى  بالنظر يف  باخت�صا�صها  يف جنيف، 

�لدولية، للق�صاء على جميع  11–13 من �التفاقية  للمو�د  �لقائمة باالحتالل، �صند�ً  �ل�صلطة 

�التفاقية  �أن فل�صطني هي دولة طرف يف هذه  �للجنة  �أقرت  �لعن�رشي. كما  �لتمييز  �أ�صكال 

91
ويحّق لها تفعيل �آلية �مل�صاءلة بها.

اجلمعة، 2019/12/13

ثالث  ملدة  �الأونرو�  وكالة  تفوي�ص  �صاحقة،  باأغلبية  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  جددت  	•

�إىل  �مل�صاعدة  “تقدمي  قر�ر  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت  فقد  �أخرى.  �صنو�ت 

�لالجئني �لفل�صطينيني“، وهو قر�ر متديد والية �الأونرو�، باأغلبية 170 دولة ل�صالح �لقر�ر، 

92
ومعار�صة 2 هما “�إ�رش�ئيل“ و�لواليات �ملتحدة، و�متناع 9 دول عن �لت�صويت.

 Conservative and Unionist و�الحتاديني  �ملحافظني  حزب  بفوز  “�إ�رش�ئيل“  رحبت  	•

Party �لبيطاين، برئا�صة بوري�ص جون�صون، يف �النتخابات �لبملانية، وعّبت عن فرحها 

لـ“�إ�رش�ئيل“،  كوربن  �نتقاد�ت  ب�صبب  كوربن،  جريمي  برئا�صة  �لعمال  حزب  خل�صارة 

بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  وكتب  للفل�صطينيني.  موؤيدة  مو�قف  عن  و�لتعبري 

�لتاريخي.  فوزه  على  جون�صون  بوري�ص  �صديقي  �إىل  �لتهاين  “�أر�صل  تويرت:  يف  نتنياهو، 

�الإ�رش�ئيلي،  �خلارجية  وزير  وقال  بيننا“.  و�ل�صد�قة  �لبيطاين  لل�صعب  عظيم  يوم  وهذ� 

ي�رش�ئيل كات�ص، �إن “هذ� لي�ص فوز�ً �صيا�صياً فقط. هذ� �نت�صار �أخالقي �أوالً. ومل جتِر �أبد�ً يف 

93
بريطانيا معركة �صيا�صية خيمت فوقها معاد�ة �ل�صامية مثلما حدث هذه �ملرة“.

قال �لنائب �لفل�صطيني جمال �خل�رشي، رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، �إن ربع  	•

مليون عامل ُمعطل عن �لعمل يف قطاع غزة، فيما تعمل �مل�صانع بـ 20% من طاقتها �الإنتاجية، 

و�العتد�ء�ت  و�لت�صدير  �ال�صتري�د  حركة  وتقييد  و�الإغالق،  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  ب�صبب 
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�ملتو��صلة. و�أكد �خل�رشي، يف ت�رشيح له، �أن �حل�صار �ملمتد للعام �لـ 13 على �لتو�يل، �أوقف 

94
قر�بة 80% من �ملن�صاآت �القت�صادية عن �لعمل، حيث ُتعّد بحكم �ملغلقة.

فتح  حركة  يف  �لديوقر�طي  �الإ�صالح  تيار  م�صوؤول  �لرتكية  �لد�خلية  وز�رة  �أدرجت  	•

�لفل�صطينية، حممد دحالن على “�لقائمة �حلمر�ء“ لالإرهابيني �ملطلوبني، و�صاعفت �ملكافاأة 

95
�ملر�صودة ملن يديل مبعلومات تقود �إىل �إلقاء �لقب�ص عليه �إىل نحو 1.7 مليون دوالر.

ال�صبت، 2019/12/14

�لذي يتلقون  �ملعاقني يف �صفوفه،  �أ�صدره جي�ص �الحتالل عن عدد كبري من  ك�صف تقرير  	•

خالل  �أ�صيبو�  �لذين  �مل�صابني،  لهوؤالء  �أقيم  تكرمي  خالل  وذلك  �لتاأهيل،  ق�صم  يف  �لعالج 

�لبث  هيئة  وذكرت  �لعربية.  �لدول  من  �لعديد  �صّد  “�إ�رش�ئيل“  �صنّتها  �لتي  �حلروب 

�حلروب.  تلك  خالل  �أ�صيبو�  معاقاً،   57,277 حالياً  لديها  �لدفاع  وز�رة  �أن  �الإ�رش�ئيلية 

�لكلي، �لعدد  بني  ومن  كاملة.  �إعاقة  حالة  من  يعاين  جندياً   590 �مل�صابني  هوؤالء  بني   ومن 

817 م�صاباً يف حرب غزة �صيف 2014. ونحو 5,000 من هوؤالء �جلنود �ملعاقني مّت �العرت�ف 
96

بهم كمر�صى يعانون من �ل�صدمة �لنف�صية، بينهم 588 جندياً �صارك يف عدو�ن 2014.

بذكرى  �حلركة  عقدته  مركزي  �حتفال  خالل  �ملزيني،  �أ�صامة  حما�ص  يف  �لقيادي  قال  	•

�نطالقتها �لـ 32 و�صط مدينة غزة، �إن حما�ص حري�صة على �رشورة مّل �ل�صمل �لفل�صطيني 

من  �لفل�صطيني  لل�صارع  لالحتكام  “جاهزون  �ملزيني:  و�أ�صاف  �لد�خلية.  �للحمة  و�إعادة 

خالل �نتخابات �صاملة، ونحن يف حما�ص �نتهينا من ت�صكيل �للجنة �لتح�صريية لالنتخابات 

97
و�صنخو�صها من �أجل �صعبنا“.

�أعلنت حركة حما�ص يف لبنان �أنها �صتبا�رش بحملٍة �إغاثيٍة الإ�صناد ودعم �ل�صعب �لفل�صطيني  	•

�لالجئ يف لبنان. و�أكدت، يف بيان لها، �أن حملتها تاأتي �نطالقاً من حتملها مل�صوؤولياتها جتاه 

�ل�صعب �لفل�صطيني، ووقوفاً معه يف ظّل �الأو�صاع �ملعي�صية و�القت�صادية �ل�صعبة �لتي تقع 

98
على كاهلهم.

قال �لقيادي يف حزب �لليكود جدعون �صاعر، يف ت�رشيحات نقلها موقع يديعوت �أحرونوت:  	•

“يف جميع �أنحاء �لعامل يقولون �إن حّل �لدولتني يظّل طريقاً �إىل �تفاق، لكن يجب �أن �أخبكم؛ 
هذ� لي�ص موقفاً ي�صاعد �أي �صخ�ص، الأن هذ� �حلّل لي�ص حالً حقاً، �إنه وهٌم، وينقل من ف�صل �إىل 

ف�صل منذ �أكرث من 81 عاماً“. وذكر �صاعر �أن نتنياهو �صارك يف “وهم حّل �لدولتني عن طريق 

99
�لتفاو�ص مع �لفل�صطينيني، لكن �لفل�صطينيني مل يجل�صو� بجدية خالل �ملفاو�صات“.



557

كانون الأول/ دي�سمرب 2019

بالق�صية  خا�ص  معلم  �أكب  �لعا�صمة،  لتون�ص  �ل�صمالية  بال�صاحية  �لكرم  بلدية  �فتتحت  	•

�لفل�صطينية يف �لعاملني �لعربي و�الإ�صالمي، وهو عبارة عن ثالث �صاحات عامة، يف �إحد�ها 

جد�ريات جت�صد �لن�صال �لفل�صطيني، و�لثانية فيها جت�صيد لباب �ملغاربة �لتاريخي يف �لقد�ص 

�ملحتلة، وحملت �ل�صاحة �لثالثة ��صم �ملهند�ص �لتون�صي حممد �لزو�ري؛ وذلك للتعبري عن 

100
ت�صامنها مع �لق�صية �لفل�صطينية.

االأحد، 2019/12/15

حّذر م�صوؤول �أمني �إ�رش�ئيلي كبري من �الأجو�ء �لتي يفر�صها �ملتطرفون �ليهود �مل�صتوطنون،  	•

�ملا�صي  �لعام  “خالل  �إنه  �لعبية،  هاآرت�ص  ل�صحيفة  ت�رشيحات  يف  �مل�صوؤول،  هذ�  وقال 

]2018[ نفذ �ملتطرفون �ليهود 378 �عتد�ء �صّد فل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، و�إنه 
101

منذ بد�ية �لعام �حلايل ]2019[ نفذ �الإرهابيون �ليهود 256 �عتد�ء �صّد فل�صطينيني“.

ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن وفد�ً من كبار �مل�صوؤولني يف وز�رة �لعدل �الإ�رش�ئيلية  	•

توجهو� �إىل �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، للم�صاركة يف “�ملوؤمتر �لثامن للدول �الأطر�ف يف �تفاقية 

102
�الأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�صاد“، يف �أبو ظبي.

وقّع �صندوق قطر للتنمية ووكالة �الأونرو� �تفاقية يف �لدوحة، تتبع دولة قطر مبوجبها  	•

للفل�صطينيني  �الأ�صا�صية  �خلدمات  و�صول  �ُصبل  حماية  بهدف  دوالر،  مليون   20.7 مببلغ 

�ل�صندوق  قبل  من  �ملقدم  �لدعم  �إجمايل  ي�صل  وبذلك  �صورية.  يف  �لنز�ع  من  �ملت�رشرين 

103
لالأونرو� خالل �صنة 2019 �إىل 40 مليون دوالر.

االإثنني، 2019/12/16

“�إ�رش�ئيل“  “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية عن �مل�رشوع �ل�رشي �لذي تقوم به  ك�صفت �صحيفة  	•

�أن  �ل�صحيفة  وذكرت  و�إير�ن.  �لعربية  بالدول  �ليهود  �أمو�ل  لتعوي�ص  عامني،  منذ 

عن  تعوي�صات  لدفع  �لعربية،  �لدول  بع�ص  مع  بالتفاو�ص  عامني،  منذ  بد�أت  “�إ�رش�ئيل“ 
“�إ�رش�ئيل“ قدرت قيمة  �إن  �أمو�ل وممتلكات �ليهود �لذين هاجرو� منها. وقالت �ل�صحيفة 

هذه �الأمو�ل و�ملمتلكات �لتي تركها �ليهود يف �لدول �لعربية بـ 150 مليار دوالر، و�صتطالب 

104
بتعوي�صها.

�أكد �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة �لفل�صطينية، نبيل �أبو ردينة، �أن ق�صية �إجر�ء �النتخابات  	•

ت�صويتاً وتر�صحاً د�خل �رشقي �لقد�ص غري قابلة للم�صاومة �أو �لتفاو�ص، وال �نتخابات دون 
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ذلك. وقال ماجد �لفتياين، �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح، �إن “موعد حتديد �ملر�صوم 

�لرئا�صي ب�صاأن �النتخابات �لفل�صطينية يف �نتظار نتائج �ل�صغوط �لدولية �لتي متار�ص على 

105
�إ�رش�ئيل لتنظيم �النتخابات يف �لقد�ص �ملحتلة“.

�صهدت �صنة 2019 �رتفاعاً كبري�ً يف �أعد�د �ملهاجرين �ليهود �إىل كيان �الحتالل �الإ�رش�ئيلي،  	•

بارتفاع بن�صبة 20% مقارنة ب�صنة 2018. وذكرت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية �أن 

27 �ألف مهاجر و�صلو� �لكيان حتى ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019. وذكرت �الإح�صائيات �أن 
106

عدد �ملهاجرين للكيان منذ �صنة 1948 بلغ 3.3 ماليني.

وقّعت “�إ�رش�ئيل“ على �صفقة تقوم مبوجبها ببيع �أ�صلحة بقيمة 100 مليون �صيكل )نحو  	•

35 مليون دوالر(، حلكومة �جلبل �الأ�صود )مونتينيغرو(، يف �تفاق �أمني ُيعد �الأول من نوعه 

بيع  ت�صمل  �ل�صفقة  �أن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع  وذكر  �لطرفني.  بني 

 ،Elbit Systems أ�صلحة يتّم �لتحكم فيها عن ُبعد، من �إنتاج �رشكة �أنظمة �إلبيت �صي�صتمز�

107
ل�صالح �لقو�ت �لبية �لتابعة جلي�ص �جلبل �الأ�صود.

�لنقب،  منطقة  يف  �لو�قعة  �لفل�صطينية،  �لعر�قيب  قرية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  هدمت  	•
108

للمرة 169.

ن�رشت جمعية رجال �الأعمال يف قطاع غزة موؤ�رش�ت �صادمة النعد�م منو �قت�صاد �لقطاع  	•

و�قع  عن  “نتحدث  �حلايك:  علي  �جلمعية  رئي�ص  و�رشح  �الإ�رش�ئيلي.  �حل�صار  بفعل 

فلدينا  �صفر،  هو  �لن�صاطات  غالبية  يف  �لنمو  فمعدل   ،2019 عام  يف  مزر  ومايل  �قت�صادي 

�أعلى م�صتوى يف تاريخ �لقطاع �مل�رشيف  1.158 مليار دوالر، وهو  �صيكات مرجتعة بنحو 

�لفل�صطيني“. و�أ�صاف �أن �لقطاع �خلا�ص يف غزة �صهد �نهيار�ً هو �الأكب منذ �أعو�م، حيث 

�حل�صار  بد�ية  قبل   %80 من  باأكرث  مقارنة   ،%15 من  الأكرث  �لت�صغيلية  قدرته  �نخف�صت 

109
�الإ�رش�ئيلي �صنة 2006.

�لغاز  بت�صدير  �خلا�صة  �لت�صاريح  على  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  وقّع  	•

�لطاقة  وز�رة  فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  م�رش.  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  من  �لطبيعي 

�أعلنت عن منح جميع �لرت�خي�ص �لالزمة، و�إنهاء �الإجر�ء�ت �لقانونية، لبدء ت�صدير �لغاز 

110
�لطبيعي.

�أقرت جلنة مناه�صة كافة �أ�صكال �لتمييز �لعن�رشي يف �الأمم �ملتحدة مبمار�صة “�إ�رش�ئيل“  	•

Apartheid، �لف�صل �لعن�رشي، �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني على جانبي  ل�صيا�صة �الأبرتهايد 
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�لقو�نني  من  �لعديد  يف  �لنظر  �إعادة  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  �الأممية  �للجنة  ودعت  �الأخ�رش.  �خلط 

و�ل�صيا�صات �لتي متار�صها �صدّ �لفل�صطينيني على جانبي �خلط �الأخ�رش، وال �صيما قانون 

�لقومية �لعن�رشي، و�أعربت عن قلقها من خمالفة “�إ�رش�ئيل“ التفاقية مناه�صة كافة �أ�صكال 

111
�لتمييز �لعن�رشي من خالل �لعديد من �لقو�نني و�ملمار�صات.

الثالثاء، 2019/12/17

�الأدمغة  �رش�ع  يف  تعقيد�ً  �الأكرث  �الأمنية  �لعمليات  �إحدى  تفا�صيل  �لق�صام  كتائب  ك�صفت  	•

�الإ�رش�ئيلي، و�لتي د�رت بني �صنتي  �لفل�صطينية و�أجهزة خمابر�ت �الحتالل  �ملقاومة  بني 

2016 و2018. جاء ذلك يف فيلم بعنو�ن “�رش�ب“، بّث عب قناة �مليادين �لف�صائية، وت�صمن 

ت�صجيالت وم�صاهد حول �إد�رة طاقم �أمني بكتائب �لق�صام مل�صدر مزدوج )عميل مزدوج(. 

طويلة،  زمنية  لفرتة  �مل�صدر  باإد�رة  للمقاومة  �الأمني  �لطاقم  جنح  كيف  �لفيلم  ويظهر 

و�لتمكن من ت�صليل �صباط جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلية و�ال�صتخبار�ت �لع�صكرية باجلي�ص 

112
)�أمان(، وك�صف نو�يا وخمططات �الحتالل و�إحباطها.

ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �أّن هناك زيادة يف معدل رف�ص منح �الإ�رش�ئيليني  	•

فاإن  �ل�صحيفة،  وبح�صب  �الأمريكية.  �ملتحدة  �لواليات  �أر��صي  دخول  �أجل  من  تاأ�صري�ت 

�لبيانات �خلا�صة بذلك تظهر �أن �صنة 2019 �صهدت �رتفاعاً ملحوظاً بذلك، حيث بلغت �لن�صبة 

113
5.33%، وهي �ل�صنة �خلام�صة على �لتو�يل �لتي يزد�د فيها حجم رف�ص �الإ�رش�ئيليني.

�إن  �ملركزية حلركة فتح،  �للجنة  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف �جتماع  �ل�صلطة  قال رئي�ص  	•

و�ل�صفة  غزة  وقطاع  �لقد�ص  من  كل  يف  جتري  �أن  يجب  و�لت�رشيعية  �لرئا�صية  �النتخابات 

114
�لغربية.

“م�صلح حاول  ��صتهد�ف فل�صطيني  مّت  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �لناطق با�صم جي�ص �الحتالل  �أعلن  	•

با�صم  �لناطق  �لت�صلل“ من �حلدود �جلنوبية لقطاع غزة باجتاه كيبوت�ص نريمي. وبح�صب 

�مل�صلح، ومّت  ت�صلل  �الأمنية  �لكامري�ت  “ر�صدت عب  فاإن قو�ت �الحتالل  جي�ص �الحتالل، 

115
�إطالق �صاروخ باجتاهه ما �أدى الإ�صابته ب�صكل مبا�رش“، مما �أدى �إىل ��صت�صهاده.

يف  غزة،  قطاع  حدود  من  �لقريبة  �ملناطق  يف  ع�صكرية  مناور�ت  �الحتالل  جي�ص  �أجرى  	•

�لوقت �لذي ك�صف فيه �جلي�ص عن ��صتعد�ده لن�رش منظومة �أمنية يف تلك �ملناطق، العرت��ص 

116
�لطائر�ت �ل�صغرية �لقادمة من غزة.
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�أظهرت بيانات ك�صف عنها موقع �صحيفة ذ� ماركر �لعبية �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �أنفقت  	•

يف   ،2019 �صنة  من  �الأول  �لربع  خالل  دوالر(،  ماليني   110.3 )نحو  �صيكل  مليون   390

�مل�صتعمر�ت �ملقامة يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �ملحتلتني، فيما جتاوز ما كانت تنفقه �صنوياً 

117
خالل رئا�صة نتنياهو للحكومة 1.2 مليار �صيكل )نحو 339.4 مليون دوالر(.

175 مليون  للح�صول على  �أن �لكوجنر�ص �الأمريكي رف�ص، طلباً  ذكرت �صحيفة هاآرت�ص  	•

دوالر الإن�صاء “�صندوق �لتقدم �لدبلوما�صي“، تقدمت به �إد�رة �لرئي�ص دونالد تر�مب، لدعم 

118
“�صفقة �لقرن“.

�لغربية  �ل�صفة  من  كل  يف  حيوية  فل�صطينية  م�صاريع  ل�صالح  مالياً  دعماً  �أملانيا  قدمت  	•

يف  حيوية  م�صاريع  لتنفيذ  دوالر(،  مليون   84 )نحو  يورو  مليون   76 بقيمة  غزة  وقطاع 

قطاعات �لتعليم، و�لتدريب �ملهني، و�ل�رشف �ل�صحي، وقطاع �ملياه يف قطاع غزة، وللحكم 

119
�ملحلي.

�تهمت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص، يف تقرير لها، “�إ�رش�ئيل“ وحماكمها �لع�صكرية، بقمع  	•

حريات عدة �أجيال من �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية، كذريعة للحّد من �النتقاد 

لفي�صبوك،  جديد  �جتاه  على  �ل�صوء  �لتقرير  ي�صلط  كما  �الإ�رش�ئيلي.  لالحتالل  �ل�رشعي 

120
يحارب �لن�صاط �لفل�صطيني على و�صائل �لتو��صل �الجتماعي.

�تهمت منظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة  	•

من  بالرغم  �لفل�صطينيني،  �الأطفال  ��صتهد�ف  يف  باال�صتمر�ر  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جنود 

�أنهم مل ي�صكلو� �أي خطر على حياة �جلنود �أو �صالمتهم. وقالت بت�صيلم، يف تقرير لها، �إن 

��صتمر�ر ��صتهد�ف �الأطفال “لي�ص �صوى مثال �آخر على �صيا�صة )�ليد �خلفيفة على �لّزناد( 

لالإ�صابة  تعر�صو�  قد  كانو�  الأطفال  حية  �صهاد�ت  �ملركز  ووّثق  �جلي�ص“.  يتّبعها  �لتي 

121
�ملبا�رشة خالل مو�جهات يف خميم �جللزون �صمال ر�م �هلل قبل نحو �صهر.

�لوحد�ت  عدد  �أن  �الأمن،  ملجل�ص  جل�صة  �أمام  قدم  تقرير  يف  �ملتحدة،  �الأمم  هيئة  �أكدت  	•

عليها  �ملو�فقة  متت  �أو  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  لبنائها  خطط  ُقدمت  �لتي  �ال�صتيطانية 

خالل �صنة 2019 بلغ 10,000 وحدة، مقارنة بنحو 6,800 يف كل من �صنتي 2016 و2017. 

الإقامة  خمططات  على  �مل�صادقة  متت  �أو  �لتخطيط،  جرى   2016 “منذ  �لتقرير:  و�أو�صح 

�لغربية مبا فيها �رشقي  �ل�صفة  ��صتيطانية جديدة يف م�صتوطنات  22,000 وحدة  �أكرث من 

122
�لقد�ص“، و�صدرت مناق�صات الإقامة 8,000 وحدة.
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االأربعاء، 2019/12/18

�ملايل  �لدعم  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  ��صتئناف  عن  �لنقاب  �لعبية  هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت  	•

�ل�صلطة  دعم  على  و�فق  �إذ  جتميده.  على  عام  من  �أكرث  بعد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مليز�نية 

�إىل  �ل�صحيفة  و�أ�صارت   .2020 ل�صنة  �خلارجية  �مليز�نية  �صمن  دوالر  مليون   150 مببلغ 

�لن�صف  �أما  �ملحتلة،  �لغربية  بال�صفة  �الأمنية  �الأجهزة  لدعم  مُعد  �ملذكور،  �ملبلغ  ن�صف  �أن 

�لثاين ف�صيخ�ص�ص لدعم م�صاريع مدنية يف مناطق �ل�صفة و�رشقي �لقد�ص، ي�صمل م�صاعدة 

123
منظمات د�عمة للتعاي�ص بني �ليهود و�لفل�صطينيني وم�صاريع مدنية �أخرى مل حتددها.

�دعى جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �أنه ك�صف، مب�صاعدة جي�ص �الحتالل و�ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية،  	•

“و��صع ومنظم“، موؤلف من ن�صطاء يف �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني،  تنظيم ع�صكري 

م�صتوطنة،  مقتل  عن  �أ�صفرت  �لتي  بوبني،  عني  يف  تفجريية  عملية  نفذ  �لتنظيم  هذ�  و�أن 

�أن �أجرى حتقيقاً، فاإن هذ� �لتنظيم نفذ  و�إ�صابة و�لدها و�صقيقها. وح�صب �ل�صاباك، وبعد 

عمليات �إطالق نار وخطط لتنفيذ عمليات كبرية �أخرى يف �لفرتة �لقريبة. و�عتقل �ل�صاباك 

وحقق مع نحو 50 نا�صطاً، بينهم قياديني يف �جلبهة �ل�صعبية يف �ل�صفة �لغربية، ومّت �صبط 

124
�أ�صلحة كثرية بحوزة �لنا�صطني.

�صيا�صة  وقف  �إىل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  و�لرئي�ص  فتح  حركة  حما�ص  حركة  دعت  	•

عطاء�ت  على  و�ملر�هنة  باالنتخابات،  �خلا�ص  �ملر�صوم  �إ�صد�ر  يف  و�لت�صويف  �ملماطلة 

فوزي  با�صمها  �لناطق  �أ�صدره  �صحفي  بيان  يف  �حلركة،  وقالت  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل 

برهوم، �إن مو�قف و�صلوك حركة فتح و�لرئي�ص عبا�ص يف �لتعاطي مع مو�صوع �النتخابات 

125
�صلبية وخميبة لالآمال.

�ل�صمالية  �لقيادة  يف  �لنطاق  و��صع  متريناً  �أنهى  �إنه  �الحتالل  جي�ص  بل�صان  �لناطق  قال  	•

فرقتا  �لتمرين  يف  �صاركت  قد  �أنه  مو�صحاً  و�صورية،  لبنان  مع  حرباً  يحاكي  �لع�صكرية 

�إىل  �صورية(،  مع  �جلبهة  عن  )�مل�صوؤولة  و�جلوالن  لبنان  جبهة  عن  �مل�صوؤولتان  �جلليل، 

جانب �الألوية �الإقليمية و�لكتائب �لعاملة هناك، باالإ�صافة �إىل قو�ت حربية نظامية �أخرى يف 

126
�ملنطقة.

�إىل دوالر  مليون   167 من  تر�جع   2019 ل�صنة  �ملايل  �لعجز  �أن  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت  	•	

�أن �الأونرو� ��صتلمت  90 مليوناً. و�أو�صح �لناطق �لر�صمي با�صم �لوكالة �صامي م�صع�صع، 
127

77 مليون دوالر من �أكرث من 20 دولة و�رشيكاً.
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اخلمي�س، 2019/12/19

تعهد بنيامني نتنياهو، جمدد�ً، خالل زيارته مل�صتعمرة مت�صبيه يريحو، بح�صور عدد من  	•

وزر�ئه وقادة �مل�صتعمر�ت بال�صفة �لغربية، وطالب متدينني يهود، بتطبيق �ل�صيادة على 

128
منطقة و�دي �الأردن باأكملها، وذلك بدعم �أمريكي قال �إنه غري حمدود.

لفل�صطني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بقاء  �إن  ثاين  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  قطر  دولة  �أمري  قال  	•

�ل�صيخ متيم، خالل كلمته يف �فتتاح  �أ�صباب عدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة. و�صدد  �أهم  �أحد  هو 

�لقمة �الإ�صالمية �مل�صغرة يف �لعا�صمة �ملاليزية كو�الملبور، على �أن “�أحد �أهم م�صادر عدم 

�ال�صتقر�ر يف منطقتنا هو حتييد �ل�رشعية �لدولية وتهمي�صها، وحماولة �إمالء �إر�دة �الحتالل 

بالقوة يف فل�صطني، حيث تتو��صل �صيا�صات �ل�صم و�ال�صتيطان مبا يف ذلك تهويد �لقد�ص، 

وهي �ل�صيا�صات �لتي ت�صفي �لطابع �لعربي للمدينة، وت�صتفز م�صاعر �لعرب و�مل�صلمني يف 

129
كل مكان“.

طالب �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، خالل كلمته يف �فتتاح �لقمة �الإ�صالمية �مل�صغرة  	•

يف �لعا�صمة �ملاليزية كو�الملبور، باإعادة �لنظر يف �أ�صلوب �لتعاطي مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

130
وتهويد �لقد�ص، و�إعادة �العتبار لل�صعب �لفل�صطيني و��صتعادة كر�مته.

يف  �مل�صغرة  �الإ�صالمية  �لقمة  �فتتاح  يف  كلمته  خالل  روحاين،  ح�صن  �الإير�ين  �لرئي�ص  �أكد  	•

�لعا�صمة �ملاليزية كو�الملبور، �أن ق�صية فل�صطني �صتبقى ق�صية رئي�صية لالأمة �الإ�صالمية، 

131
و�أي جتاهل لها �صيكون �نحر�فاً.

�الإ�صالمية  �لقمة  �إن م�صاركة حما�ص يف  قال ممثل حركة حما�ص يف ماليزيا م�صلم عمر�ن،  	•

�لعامل  دول  مع  عالقاتها  النفتاح  �نعكا�ص  كو�الملبور  �ملاليزية  �لعا�صمة  يف  �مل�صغرة 

�ملوؤمتر�ت.  هذه  مثل  يف  وحموريتها  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أهمية  من  �ملنبعثة  �الإ�صالمي، 

و�أو�صح عمر�ن �أن وفد �حلركة �صي�صتثمر فر�صة �ملوؤمتر �لدويل يف �إي�صال ر�صالة فل�صطني 

حما�ص  من  قيادي  وفد  وكان  �لعادلة.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وق�صية  �لفل�صطينية  و�ملقاومة 

و�صل يف 2019/12/18 �إىل كو�الملبور، للم�صاركة يف �ملوؤمتر، وير�أ�صه ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي 

مو�صى �أبو مرزوق، وي�صم خليل �حلية، عزت �لر�صق، وح�صام بدر�ن، و�صامي �أبو زهري، 

132
و�أ�صامة حمد�ن، وجمال عي�صى.

�أعلن وزير �حلكم �ملحلي �لفل�صطيني، رئي�ص جمل�ص �إد�رة �صندوق تطوير و�إقر��ص �لهيئات  	•

�ملحلية جمدي �ل�صالح، عن تخ�صي�ص 45 مليون دوالر ل�صنتي 2020–2021، وذلك لدعم 
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وجمموعة  �لفل�صطينية  �حلكومة  من  بتمويل  �ل�صندوق،  خالل  من  غزة،  قطاع  بلديات 

و�صوي�رش�،  وفرن�صا،  و�أملانيا،  �لدويل،  و�لبنك  �الأوروبي،  )�الحتاد  �لدوليني  �ملانحني 

133
وبلجيكا، و�لدمنارك، وهولند�(.

�إن حركته تو�فقت مع قيادة حما�ص  �أمني عام حركة �جلهاد �الإ�صالمي،  قال زياد �لنخالة،  	•
134

وف�صائل �ملقاومة بالرّد على �أي عدو�ن ب�صكل موحد، و�أن �أي عدو�ن لن ير بدون رّد.

قو�ت  �صنّتها  �لتي  �العتقاالت  حملة  على  بالرّد  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  هددت  	•

ع�صو  وقال  �لقول“.  ولي�ص  “بالفعل  �لغربية  بال�صفة  �صفوفها  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�للجنة �ملركزية �لعامة للجبهة، وم�صوؤول جلنة �الأ�رشى، عالم كعبي، يف موؤمتر �صحفي يف 

قطاع غزة، �إن “�جلبهة لي�ص لديها ما تقوله حول مز�عم �الحتالل بالك�صف عن خلية نفذت 

�صل�صلة عمليات، و�إعطائها �صبغة در�ماتيكية. ولكن لديها ما �صتفعله للرّد على هذه �لهجمة 

135
�الحتاللية بحّق قادتها وكو�درها“.

ذكر تقرير ل�صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية، �أن خم�صة �إ�رش�ئيليني قتلو� يف هجمات خالل  	•

 2019 �صنة  فاإن  �ل�صحيفة،  وبح�صب   .2018 �صنة  خالل  قتلو�   13 بـ  مقارنًة   ،2019 �صنة 

�صجلت �نخفا�صاً كبري�ً يف عدد قتلى �لعمليات، وكذلك يف تنفيذ �لهجمات �صّد �الإ�رش�ئيليني. 

مبينًة �أن ذلك ال يعني �نخفا�ص دو�فع �لف�صائل �لفل�صطينية �لعاملة بال�صفة من �لتخطيط 

136
لهجمات كبرية.

جيمي  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صانية  لل�صوؤون  �ملتحدة  �الأمم  من�صق  �أعلن  	•

1.5 مليون منهم  �إن�صانية؛  �إىل م�صاعد�ت  2.4 مليون فل�صطيني يحتاجون  �أن  ماكغولدريك 

�صندوق  �أن  و�أو�صح،  �الإن�صانية“.  �مل�صاعد�ت  �إىل  �ملحتاجني  “�أ�صّد  من  باأنهم  ُي�صنفون 

دعم �الأمم �ملتحدة بحاجة �إىل ما يقرب من 350 مليون دوالر من �أجل �إي�صال �لدعم لهوؤالء 

�صتقدم  بها  يطالبون  �لتي  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت  من   %75 �أن  �إىل  �لنظر  ولفت  �ملحتاجني. 

137
ل�صكان غزة.

�صدد �ملر�صح �ملحتمل للرئا�صة �الأمريكية بريين �صاندرز على �أن �ل�صيا�صة �الأمريكية يجب  	•

�صاندرز  وو�صف  �أي�صاً.  للفل�صطينيني  موؤيدة  بل  فح�صب،  لـ“�إ�رش�ئيل“  موؤيدة  تكون  �أال 

 ،Joe Biden بايدن  جو  �أما  بـ“�لعن�رشي“.  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص 

“�إ�رش�ئيل“،  على  ت�صغط  �أن  يجب  بالده  �إن  قال  فقد  �الأمريكية،  للرئا�صة  �ملحتمل  �ملر�صح 

�الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  يخ�ص  مبا  نتنياهو  �صلوك  و��صفاً  �لدولتني.  حّل  �صوب  للتحرك 

138
بال�صفة �لغربية بـ“�لف�صيحة“.
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اجلمعة، 2019/12/20

�أعلنت �ملدعية �لعامة للمحكمة �جلنائية �لدولية فاتو بن�صودة Fatou Bensouda “�أنه، وبناء  	•

للمحكمة  �لعامة  �ملدعية  مكتب  لدى  �ملتوفرة  للمعلومات  ومو�صوعي  م�صتقل  حتليل  على 

�جلنائية ب�صاأن �حلالة يف فل�صطني، فقد قررت �أن �ملعايري لفتح �لتحقيق �جلنائي قد تو�فرت، 

�الأوىل  �لتمهيدية  �لد�ئرة  من  “طلبت  قائلة:  وتابعت  حتقيق“.  لفتح  جاهزة  �أنها  يعني  ما 

تاأكيد �أنها متتلك والية ملمار�صة �خت�صا�صها على كل من �ل�صفة �لغربية، مبا ي�صمل �لقد�ص 

�ل�رشقية، وقطاع غزة، وهذ� �ال�صتنتاج هو الأغر��ص ح�رشية من �أجل حتديد والية �ملحكمة 

139
من �أجل ممار�صة �خت�صا�صها �لق�صائي ونطاق تطبيق ميثاق روما“.

�ملحكمة  يف  �الدعاء  رئي�صة  بيان  على  رد�ً  نتنياهو،  بنيامني  “�إ�رش�ئيل“  وزر�ء  رئي�ص  قال  	•

�جلنائية �لدولية فاتو بن�صودة، �إنها �صتفتح حتقيقاً كامالً يف �رتكاب جر�ئم حرب يف �الأر��صي 

�لفل�صطينية، �إن �ملحكمة غري خمت�صة بالعمل يف �الأر��صي �لفل�صطينية، و�إن قر�رها ي�صجل 

كـ“يوم �أ�صود بالن�صبة للحّق وللعد�لة“. و�أ�صاف نتنياهو، يف بيان له: “لي�ص للمحكمة والية 

�لتي  �اللتما�صات  لنظر  فقط  �صلطة  لها  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �لق�صية.  هذه  يف  ق�صائية 

140
تقدمها دول ذ�ت �صيادة. لكن ال وجود لدولة فل�صطينية“.

دعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �لفل�صطينيني �ملت�رشرين جر�ء �الحتالل �إىل  	•

“يوم عظيم  �إنه  �لدولية، وقال عبا�ص:  �ملحكمة �جلنائية  �أمام  “�إ�رش�ئيل“  رفع ق�صايا على 

الأننا حققنا فيه ما نريد... بدء�ً من �الآن، �صتبد�أ ماكينة �ملحكمة �جلنائية �لدولية تقبل �لق�صايا 

141
�لتي �صبق �أن قدمناها“.

نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أعدها  خطة  تفا�صيل  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت  	•

�خلطة  �أن  �ل�صحيفة  وذكرت  �لغربية.  �ل�صفة  من  ج  �ملنطقة  على  �لكاملة  لل�صيطرة  بينيت 

142
تت�صمن بنود�ً متنع �لفل�صطينيني من �ال�صتمر�ر بالبناء يف �ملنطقة �ملذكورة.

�لتقى وفد حركة حما�ص برئا�صة مو�صى �أبو مرزوق رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي مهاتري حممد يف  	•

�لعا�صمة �ملاليزية كو�الملبور. و�أ�صاد �أبو مرزوق بجهود ماليزيا يف دعم �ل�صعب �لفل�صطيني 

عملية  خلطو�ت  كو�الملبور  قمة  ترتجم  باأن  �أمله  عن  معرباً  �ملحطات،  خمتلف  يف  و�إ�صناده 

�لوفد  �أثنى  كما  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  �صّد  �ل�صمود  معركة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ت�صاند 

على كلمة حممد يف حفل �فتتاح �لقمة، و�لتي دعا فيها �إىل �إنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عاجالً 

143
غري �آجل.
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�لفل�صطيني  �ل�صعب  �إن  �ل�صابق حلركة حما�ص،  �ل�صيا�صي  �ملكتب  قال خالد م�صعل، رئي�ص  	•

�الحتالل  يفر�صها  �لتي  �القت�صادي  �ل�صالم  مبادئ  وفق  �القت�صادية  �لتنمية  يرف�ص 

�الإ�رش�ئيلي. و�أكد م�صعل، خالل م�صاركته يف فعاليات �لقمة �الإ�صالمية �مل�صغرة يف �لعا�صمة 

جتربة  �صوء  يف  �لتنمية  يف  �ل�صيا�صة  “دور  عنو�ن  حتت  عمل  بورقة  كو�الملبور،  �ملاليزية 

144
حركة حما�ص“ �أهمية بناء �قت�صاد وطني م�صتقل لل�صعوب �لتي تعي�ص حتت �الحتالل.

قمعت قو�ت �الحتالل �مل�صاركني يف جمعة “�خلليل ع�صية على �لتهويد“، من م�صري�ت �لعودة  	•
145

�ل�صلمية على �حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة، مما ت�صبب باإ�صابة 30 مو�طناً فل�صطينياً.

ممثّل  باأعمال  للقائم  ر�صالة  ت�صليم  عن  �أيام  قبل  فل�صطينية  �أهلية  موؤ�ص�صة   135 �أعلنت  	•

ل�رشوط  �لر�ف�ص  �ملوؤ�ص�صات  موقف  تو�ّصح  نيكل�صون  توما�ص  �الأوروبي  �الحتاد 

متويل على  تن�ّص  �لتي  �لبنود  ب�صطب  مطالبة  �الأوروبي،  �الحتاد  قبل  من  جديدة   متويل 

146
م�رشوط.

رفعت وز�رة �خلارجية �ل�صوي�رشية جتميدها �ملوؤقت للتمويالت �ملدفوعة �إىل وكالة �الأونرو�.  	•

بعد �أن كانت علقتها و�صط مز�عم بارتكاب �أخطاء من طرف عدد من كو�در �لوكالة �الأممية 

147
�لعليا.

ال�صبت، 2019/12/21

�أكد مهاتري حممد رئي�ص وزر�ء ماليزيا، يف ت�رشيحات �صحفية يف ختام قمة كو�الملبور للدول  	•

�الإ�صالمية، �أن خطوة �لتحقيق يف جر�ئم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف فل�صطني قد تاأخرت كثري�ً؛ 

�إذ يجب بالفعل �إحالة “�إ�رش�ئيل“ �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية، بتهمة �الإبادة، و�ال�صتيطان 

148
غري �ل�رشعي يف �الأر��صي �لفل�صطينية، و�العتد�ء�ت �مل�صتمرة �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني.

االأحد، 2019/12/22

قررت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية فر�ص �ل�رشية على مد�والتها ب�صاأن �خلطو�ت �لتي �صتتخذها  	•

بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  و�دعى  الهاي.  يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �صدّ 

�ملحكمة يف  �الأمام، ت�صري  �إىل  ن�صري  “فيما  �أنه  �الأ�صبوعي،  �جتماع حكومته  نتنياهو، خالل 

“�إن �دعاء �ملحكمة �جلنائية �لدولية باأن �ليهود لي�ص لهم  �إىل �لور�ء“. وقال نتنياهو  الهاي 

�حلّق يف �لعي�ص يف وطن �ل�صعب �ليهودي هو معاد�ة لل�صامية خال�صة“. ومن جهتها، قالت 

�صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �إن كبار �لقادة �ل�صيا�صيني و�لع�صكريني �الإ�رش�ئيليني 
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معر�صون للمحاكمة �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية يف الهاي، بعد قر�ر �ملدعية �لعامة بفتح 

149
حتقيق يف جر�ئم حرب �رتكبت بحّق �لفل�صطينيني.

�الأحمر �رشقي  �إخالء �خلان  يتم  �إنه مل ولن  كات�ص  �الحتالل ي�رش�ئيل  قال وزير خارجية  	•

�لدولية يف  �لعدل  �أمام حمكمة  �إىل بدء حماكمة جنائية  يوؤدي  �أن  �لقد�ص وهدمه، خ�صيةً من 

الهاي. و�أ�صاف كات�ص، خالل مقابلة مع �إذ�عة كان �لعبية: “لقد و�صلنا �إىل ��صتنتاج مفاده 

�أن �خلان �الأحمر هو نقطة ح�صا�صة، يكن �أن تكون �لعامل �حلا�صم يف قر�ر �ملدعية �لعامة 

150
باإجر�ء حتقيق �صّد �إ�رش�ئيل“.

قالت وزيرة �ل�صياحة و�الآثار �لفل�صطينية روال معايعة �إن عدد �ل�صياح �لذين ز�رو� فل�صطني  	•
151

خالل �صنة 2019 جتاوز ثالثة ماليني �صائح.

�لثوري  و�ملجل�صني  �ملركزية  �للجنة  من  جلنة  ت�صكيل  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  �أقر  	•

حيث  من  �لعامة،  لالنتخابات  و�لتح�صري  �حلركة،  ��صتنها�ص  مهمتها  و�ال�صت�صاري، 

و�لهيئات  �الأطر  مع  و�لتو��صل  �لت�رشيعي،  �نتخابات  يف  فتح  �صيمثلون  ملن  �ملعايري  و�صع 

للمركزية  وتقديها  فتح،  متثل  لقائمة  �لو�صول  �أجل  من  �حلركية  و�لكو�در  و�لقطاعات 

152
الإقر�رها، و�مل�صادقة عليها من قبل �ملجل�ص �لثوري.

قانون  بتطبيق  بد�أت  �الإ�رش�ئيلية  �لتعليم  وز�رة  �أن  �لعبية  هاآرت�ص  �صحيفة  موقع  ذكر  	•

�لتعليم �الإ�رش�ئيلية وزعت وثيقة خا�صة  “�لقومية“. وبح�صب موقع هاآرت�ص، فاإن وز�رة 
باعتبارها  �لعبية“  “�للغة  �لبلوغ  مرحلة  يف  �لطالب  تعليم  على  تن�ص  و�ملعلمني  للمد�ر�ص 

�للغة �لر�صمية �لوحيدة فقط، مبيناً �أن �لوثيقة ال ت�صري ملا ين�ص عليه �لقانون ب�صاأن منح �للغة 

153
�لعربية مكانة خا�صة.

�إىل  هاجرو�  يهودي  �ألف   255 نحو  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  ك�صفت  	•

“�إ�رش�ئيل“، خالل �لعقد �مل�رشف على نهايته. وقالت �لد�ئرة، يف م�صودة تقريرها، �إن هوؤالء 
150 دولة، يف مقدمتها رو�صيا و�أوكر�نيا وفرن�صا و�لواليات �ملتحدة  �ملهاجرين قدمو� من 

و�إثيوبيا، و�إن �صنة 2019 ُتعّد من �ل�صنو�ت �الأكرث �رتفاعاً يف معدالت �لهجرة �إىل “�إ�رش�ئيل“ 

با�صتقد�م  �صتنتهي   2019 �صنة  باأن  �آخر  تقرير  يف  �ليهودية  �لوكالة  وتقدر  هذه �حلقبة.  يف 

154
نحو 34 �ألف مهاجر.

جر�ئم  �أن  �ال�صتيطان  ومقاومة  �الأر�ص  عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  ن�رشه  تقرير  �أظهر  	•

�صجلت حيث   ،2019 �صنة  خالل  حدة  �الأكرث  كانت  �لفل�صطينيني  بحّق   �مل�صتوطنني 
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 Tag Mehir )price tag( �لثمن  دفع  ع�صابات  نفذتها   50 بينها  من  هجوماً،   256

Organization �الإرهابية. وذكر �لتقرير �أن حكومة �الحتالل ر�صدت 1.4 مليار �صيكل )نحو 

402 مليون دوالر( للم�صتعمر�ت يف �صنة 2018، ومن �صمنها �ملقامة يف ه�صبة �جلوالن، وهذ� 

 �ملبلغ �أقل بنحو 235 مليون �صيكل )نحو 67.5 مليون دوالر( من ميز�نيات �مل�صتعمر�ت يف

155
�صنة 2017.

�لفل�صطينية  �لنقد  و�صلطة  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  للجهاز  م�صح  �أحدث  �أظهر  	•

��صتثمار�ت  بني  �لفجوة  �ت�صاع  �خلارجي،  و�لدين  �لدويل  �ال�صتثمار  و�صع  حول 

�ل�صلطة  �أر��صي  يف  �خلارجية  و�ال�صتثمار�ت  جهة،  من  �خلارج  يف  �لفل�صطيني  �القت�صاد 

�خلارج  يف  �مل�صتثمرة  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �أ�صول  �أر�صدة  �إجمايل  بلغ  فقد   �لفل�صطينية. 

نحو 7.42 مليار�ت دوالر، ويف �ملقابل، بلغ �إجمايل ��صتثمار�ت غري �ملقيمني يف فل�صطني نحو 

156
5.3 مليار�ت دوالر.

�الإمار�ت خارجية  لوزير  بتغريدة  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  �أ�صاد  	•	

�آخر عن تدفئة �لعالقات  عبد �هلل بن ز�يد على تويرت. وقال نتنياهو، “�صاهدنا �أم�ص تعبري�ً 

بني �إ�رش�ئيل و�لدول �لعربية، وزير �خلارجية �الإمار�تي عبد �هلل بن ز�يد حتدث عن حتالف 

157
جديد يف �ل�رشق �الأو�صط، وهو حتالف �إ�رش�ئيلي عربي“.

“عيد  ن�رش ح�صاب �ل�صفارة �الإمار�تية يف لندن تهنئة لليهود مبنا�صبة �حتفالهم مبا ي�صمى  	•

هذه  فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  ملوقع  ووفقاً  �لعبي.  )�الأنو�ر(   “Hanukkah �حلانوكاة 

158
�أول مرة ُتبق بها �ل�صفارة �الإمار�تية مبثل هذه �لتهنئة لليهود.

االإثنني، 2019/12/23

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية: “�إننا ما زلنا ننتظر مو�فقة �إ�رش�ئيل على طلبنا  	•

�إجر�ء �النتخابات يف �لقد�ص“، و�أ�صاف: “من �لو��صح �أن نتنياهو يتجاهل طلبنا هذ�، وعليه 

فاإن �لرئي�ص عبا�ص �صوف يدعو �لقيادة لالجتماع للت�صاور حول �أجنع �لطرق ملعاجلة هذ� 

159
�الأمر“.

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �صموتريت�ص  بت�صلئيل  �الإ�رش�ئيلي،  �ملو��صالت  وزير  طالب  	•

بنيامني نتنياهو بـ“�إمهال �ل�صلطة �لفل�صطينية 48 �صاعة من �أجل �صحب �لدعوى �لتي قدمتها 

�صدّ �إ�رش�ئيل يف حمكمة �لعدل �لدولية يف الهاي، فاإذ� مل ت�صحبها، يجب �لعمل على �نهيارها 

160
فور�ً“.
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�إن ��صتئناف �الإد�رة �الأمريكية دعمها �ملايل  قال �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم  	•

الأجهزة �أمن �ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية ياأتي يف �إطار �ملنح و�لعطاء�ت �لتي تقدمها لل�صلطة، 

�لتن�صيق  ال�صتمر�ر  وت�صجيعاً  �ملقاومني،  ومالحقة  �حلريات  قمع  يف  جهودها  على  مكافاأة 

تنفيذ  لتمرير  تر�مب  �صيا�صة  عن  �لطرف  ولغ�ص  �الإ�رش�ئيلي،  و�لعدو  �ل�صلطة  بني  �الأمني 

161
بنود “�صفقة �لقرن“.

�ل�صكان  هيئة  من  ر�صمية  وثيقة  على  ح�صلت  �إنها  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت  	•

و�صلو�  مهاجر  �ألف   180 بني  من  �أن  تفيد  �الإ�رش�ئيلية،  �لد�خلية  لوز�رة  �لتابعة  و�لهجرة، 

 )%14 25,375 )نحو  2012 وح�صلو� على جن�صيتها، هناك فقط  “�إ�رش�ئيل“ منذ �صنة  �إىل 

م�صنفني كيهود. و�أو�صحت �ل�صحيفة �أن ن�صبة 86% من هوؤالء �ملهاجرين “ال دينيني“، �أو 

ينتمون �إىل ديانات �أخرى غري �ليهودية، هاجرو� �إىل “�إ�رش�ئيل“ الأنهم من �أ�صول يهودية �أو 

162
�أزو�ج ليهود.

مار�صه  ممنهج  تعذيب  عن  �الإن�صان  وحقوق  �الأ�صري  لرعاية  �ل�صمري  موؤ�ص�صة  ك�صفت  	•

 ،2019 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  بوبني  عملية  خلفية  على  �ملعتقلني  بحّق  �الإ�رش�ئيليون  �ملحققون 

و�لتي قتلت فيها م�صتوطنة �صهيونية و�أ�صيب م�صتوطنان �آخر�ن. وقالت مديرة موؤ�ص�صة 

معتقالً   40 ملفات  تابعت  “�ل�صمري  �إن  �صحفي،  موؤمتر  خالل  فرن�صي�ص،  �صحر  �ل�صمري 

�إىل  وتو�صلت  �لعملية،  هذه  يف  �مل�صاركة  خلفية  على  �لفائت  �أغ�صط�ص  �آب/   25 منذ  �عتقلو� 

وثائق توؤكد �أن 95% منهم تعر�صو� الأنو�ع �لتعذيب كافة، بالرغم من �أن عدد�ً منهم �ت�صح 

163
فيما بعد عدم عالقتهم بهذه �لتهمة“.

حنا،  هلل  عطا  �ملطر�ن  فل�صطني،  يف  �الأرثوذك�ص  للروم  �صب�صطية  �أ�صاقفة  رئي�ص  حمّل  	•

“�إ�رش�ئيل“ ما ح�صل معه بعد �إ�صابته مبادة �صامة مّت ر�صها يف حميط منزله ب�رشقي �لقد�ص 
“�ملنظمة �لتي قامت  �إن  �إىل عّمان لتلقي �لعالج،  لـ“�لغد“ بعد و�صوله  �أيام. وقال حنا،  قبل 

�إبقائي  �أو  “�لذي جرى قد يكون حماولة �غتيال  بر�ص �ملو�د �ل�صامة �إ�رش�ئيلية“. و�أ�صاف: 

مري�صاً طو�ل �حلياة“، م�صري�ً �إىل �أن “�ملادة �ل�صامة لها تد�عيات خطرية خا�صة على �جلهاز 

164
�لع�صبي“.

�أكد رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار �لنائب جمال �خل�رشي، �أن �صنة 2019 �الأ�صو�أ  	•

�قت�صادياً على قطاع غزة ب�صبب �حل�صار �الإ�رش�ئيلي. و�أ�صار �خل�رشي �إىل �أن ربع مليون 

عامل ُمعطل عن �لعمل، وقر�بة 85% من �صكان �لقطاع يعي�صون حتت خط �لفقر )من �لن�صب 

�ملرتفعة عاملياً(. وبنّي �خل�رشي �أن �مل�صانع تعمل بـ 20% من طاقتها �الإنتاجية، م�صدد�ً على 



569

كانون الأول/ دي�سمرب 2019

و�لتجاري  )�ل�صناعي  �القت�صادي  للقطاع  �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �ل�صهرية  �خل�صائر  �أن 

لنحو لت�صل   2019 �صنة  نهاية  مع  كبري  ب�صكل  �رتفعت  �ملقاوالت(  وقطاع   و�لزر�عي 

165
100 مليون دوالر �صهرياً.

الثالثاء، 2019/12/24

ك�صفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �أن “�إ�رش�ئيل“ �أوقفت خططها �لتي كانت ُتعّدها  	•

للمحكمة  �لعامة  للمدعية  جديد  حترك  من  خ�صيًة  ل�صيادتها،  �الأردن  و�دي  مناطق  ل�صمّ 

166
�جلنائية �لدولية فاتو بن�صودة.

ن�رشت �لقناة �لعبية �لـ 13، نقالً عن م�صادر �صيا�صية رفيعة، �أن بنيامني نتنياهو وحكومته  	•

و�فقا على منح م�صتعمر�ت غالف غزة 5 ماليني �صيكل )نحو 1.43 مليون دوالر( �إ�صافية، 

167
للتح�صني �صّد �لقذ�ئف �ل�صاروخية �لتي تنطلق من قطاع غزة.

�عرت�صت جميع �أحز�ب �ملعار�صة وق�صم من �أحز�ب �الئتالف �حلاكم ونو�ب �ليمني، على  	•

�القرت�ح �لذي تقدم به �ملر�صح �ملناف�ص على رئا�صة �لليكود جدعون �صاعر، و�لذي يق�صي 

للرئي�ص  للدولة، خلفاً  �ملتهم بثالث ق�صايا ف�صاد كبى، رئي�صاً  بانتخاب بنيامني نتنياهو، 

168
�حلايل.

و�فقت �للجنة �ملالية للكني�صت �الإ�رش�ئيلي على مبلغ 34.5 مليون �صيكل )نحو 9.9 ماليني  	•

�ملنحة  حتويل  و�صيتّم  �الأردن.  وغور  �لغربية  �ل�صفة  يف  لال�صتيطان  �أمنية  كمنحة  دوالر( 

ماليني   5.5 تخ�صي�ص  و�صيتم  �مل�صتعمر�ت،  يف  �الأمن  على  لالإنفاق  �ملخت�صة  �جلهات  �إىل 

�صيكل )نحو 1.58 مليون دوالر( ل�صالح خدمات �الإ�صعافات �الأولية يف م�صتعمر�ت �ل�صفة 

169
و�الأغو�ر.

�أفادت معطيات حقوقية ن�رشها مركز �لدفاع عن �حلريات و�حلقوق “حريات“، باأن �صلطات  	•

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي منعت، 7,948 �صخ�صاً من �ل�صفر عب معب �لكر�مة بني �ل�صفة �لغربية 

170
و�الأردن، 9% منهم ن�صاء، منذ �صنة 2014 حتى 2019.

بد�أت �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة ب�رشف م�صاعد�ت نقدية لـ 75 �ألف �أ�رشة فقرية يف  	•
171

قطاع غزة، �صمن �ملنحة �لقطرية �ل�صهرية، بو�قع 100 دوالر لكل �أ�رشة.

ك�صفت �صحيفة معاريف �لنقاب عن جتدد جتارة �الأ�صلحة بني فرن�صا و“�إ�رش�ئيل“ ب�صكل  	•

فر�صه  �لذي  �حلظر  قر�ر  �إثر  على  �النقطاع،  من  قرن  ن�صف  من  �أكرث  بعد  وذلك  ر�صمي، 
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�جلرن�ل �صارل ديغول Charles de Gaulle يف حرب 1967. وبح�صب �ل�صحيفة، فقد قررت 

 Robotem ناقلة للجند، ت�صنّعها �رشكة روبوتيم Robotics فرن�صا �رش�ء ثمانية روبوتات

وذخرية وجرحى  جنود  من  طن،   800 �إىل  ي�صل  ما  حمل  يكنها  و�لتي   �الإ�رش�ئيلية، 

172
ومعد�ت ع�صكرية.

االأربعاء، 2019/12/25

�أنه  �لبدويل،  �صالح  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  تاله  بيان  يف  حما�ص،  حركة  �أكدت  	•

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  مطالبة  �الحتالل،  عن  رغماً  �لقد�ص  مب�صاركة  �إال  �نتخابات  ال 

باإ�صد�ر �ملر�صوم �لرئا�صي فور�ً دون �نتظار مو�فقة �الحتالل. ونّوه �لبدويل، باأن حما�ص 

يف  �النتخابات  الإجر�ء  �الحتالل  من  �الإذن  الأخذ  طلب  تقدمي  عن  عبا�ص  باإعالن  تفاجاأت 

173
�لقد�ص.

تويرت:  على  تغريدة  يف  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �لعامة  �ملدعية  بن�صودة،  فاتو  قالت  	•

�ملهنية و�ال�صتقاللية  باأق�صى درجة من  �لفل�صطيني  �ملتعلقة بالو�صع  “ينّفذ مكتبي مهامه 
�دعاء  �أو  تلميح  “�أي  وتابعت:  �الأ�صا�صي“.  روما  نظام  مع  �صارم  تو�فق  يف  و�ملو�صوعية 

عك�ص ذلك هو بب�صاطة م�صلل وال �أ�صا�ص له من �ل�صحة“. وم�صت يف تغريد�تها: “لقد قمنا 

يف  �الأويل  �لتحقيق  عملية  طو�ل  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  و�ملمثلني  �ل�صلطات  باإ�رش�ك 

و�صع فل�صطني، وقد كانت هذه �مل�صاركة ذ�ت مغزى ومو�صوعية وبناءة ومفيدة يف تقييمي 

174
ملعايري نظام روما �الأ�صا�صي“.

توجد  �إنه  هرت�صليا،  موؤمتر  خالل  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  قال  	•

“فر�صة“ للتو�صل �إىل تهدئة مع حما�ص يف قطاع غزة، لكنه ر�أى �أن �حتماالت ن�صوب حرب 
175

مرتفعة، بالرغم من �أن “�حلرب هي �ملخرج �الأخري“.

�صّد  �صكيناً  �صاهر�ً  �لقد�ص،  من  �لقدية  بالبلدة  �لقيامة  كني�صة  �إ�رش�ئيلي  م�صتوطن  �قتحم  	•
176

م�صلني وحجاج م�صيحيني، ما ت�صبب بحاالت هلع يف �صفوفهم.

من  عائالت  ثماين  �أمو�ل  على  باحلجز  �أمر�ً  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أ�صدر  	•

�أو  “�إ�رش�ئيل“  �أ�رشى مد�نون بتنفيذ عمليات فل�صطينية �صّد  1948، يوجد لها  فل�صطينيي 

ممتلكات  على  �حلجز  و�صيعقبها  فقط،  �الأوىل  �لدفعة  هي  هذه  �أن  بينيت  و�أكد  �إ�رش�ئيليني. 

177
عائالت �أ�رشى �آخرين.
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بح�صب تقرير �صادر عن وز�رة �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية، فاإن كل �ملوؤ�رش�ت تدلل  	•

على �أن م�صتوى �أن�صطة حركة �ملقاطعة )بي دي �أ�ص( تعاظم لدرجة �أن موؤيدي “�إ�رش�ئيل“ 

مل يعودو� قادرين على �لتعبري عن ذ�تهم، وتنظيم �أن�صطة د�خل حرم �جلامعات �الأمريكية 

دفاعاً عن “�إ�رش�ئيل“ و�صيا�صاتها. وح�صب �لتقرير، �لذي �قتب�صت منه �صحيفة “�إ�رش�ئيل 

�ليوم“، فاإن ن�صطاء )بي دي �أ�ص( ال يرتددون يف و�صم كل من يحاول �لدفاع عن “�إ�رش�ئيل“ 

178
باأنه “قاتل الأطفال فل�صطني“.

عندما  ع�صقالن  باجتاه  �صاروخاً  غزة  قطاع  يف  �مل�صلحة  �لفل�صطينية  �لتنظيمات  �أحد  �أطلق  	•

كان رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو قد ح�رش للم�صاركة يف �ملهرجان �خلتامي 

لكن  هدفه.  �إىل  ي�صل  �أن  قبل  �جلو  يف  �ل�صاروخ  تفجري  ومّت  �لد�خلية،  �النتخابية  حلملته 

حر��ص نتنياهو �أنزلوه عن �ملن�صة هاربني به �إىل منطقة �آمنة، ومّت �إخالء �لقاعة كلها. وعندما 

�أعلن عن تدمري �ل�صاروخ، عاد نتنياهو �إىل �لقاعة وهو غري قادر على �إخفاء غ�صبه من هذ� 

�مل�صهد. فر�ح يهدد: “�ل�صخ�ص �لذي �أطلق �ل�صاروخ يف �ملرة �ل�صابقة مل يعد موجود�ً )يق�صد 

179
بهاء �أبو �لعطا(. وعلى من �أطلق �ل�صاروخ هذه �ملرة �أن يحزم �أمتعته ويتهياأ للرحيل“.

اخلمي�س، 2019/12/26

�الحتالل  �صلطات  �إن  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال  	•

�الإ�رش�ئيلي هدمت 617 مبنى يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، خالل �صنة 2019. و�أو�صح �ملكتب 

�صجرة   2,500 نحو  قطع  �أو  �قتالع  و�إىل  مو�طناً،   898 تهجري  �إىل  �أدت  �لهدم  عمليات  �أن 

و�صتلة، كانت ت�صكل جزء�ً من منطقة حممية طبيعية، وتخدم نحو 14 �ألف مو�طن من بلدة 

180
ع خربة طانا �لرعوي �لقريبني من نابل�ص. بيت فوريك وجتمُّ

حّملت حركة حما�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �مل�صوؤولية �لكاملة عن “��صتمر�ر �لت�صعيد على  	•

فوزي  �حلركة  با�صم  �لناطق  وقال  و��صتهد�فها“.  �ملقاومة  مو�قع  وق�صف  غزة،  يف  �أهلنا 

برهوم، يف ت�رشيح �صحفي، �إن “هذ� �لت�صعيد ياأتي يف �صياق مو��صلة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

181
حماقاته وعدو�نه على �صعبنا �لفل�صطيني، وت�صدير �أزماته �لد�خلية لقطاع غزة“.

ذكر موقع قناة 12 �لعبية �أنه مّت تطوير �صالح �إ�رش�ئيلي جديد لتحييد �حلو�مات و�لبالونات  	•

و�لطائر�ت �لورقية �حلارقة �لتي تطلق من غزة. وبح�صب �ملوقع، فاإن �لنظام، �لذي يطلق 

على  �لقدرة  ولديه  �لليزر،  �أ�صعة  خالل  من  �صيعمل   ،Light Blade بالد  اليت  ��صم  عليه 

182
تعطيل �حلو�مات، و�إحر�ق �لبالونات و�لطائر�ت �لورقية.
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بد�ية  من  �لعودة  م�صري�ت  تعليق  �حل�صار  وك�رش  �لعودة  مل�صري�ت  �لوطنية  �لهيئة  �أعلنت  	•

�مل�صري�ت  تنظيم  �صحفي،  موؤمتر  خالل  �لهيئة،  وقررت   .2020/3/30 حتى   2020 �صنة 

من  �عتبار�ً  �لبارزة  �لوطنية  �ملنا�صبات  ويف  �جلماهريي،  للتو�جد  �حتاجت  وكلّما  �صهرياً، 

�لعودة،  م�صري�ت  النطالق  �لثانية  و�لذكرى  �الأر�ص،  يوم  �إحياء  مع  تز�مناً   ،2020/3/30

�جلريء  �لقيادي  �لدور  على  ويوؤكد  وطنية،  م�صوؤولية  يعك�ص  �جلديد  �لبنامج  �أن  موؤكدًة 

183
و�مل�صوؤول للهيئة بجميع �أع�صائها.

�عتقال  تو��صل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت  	•

يف  �لهيئة،  و�أو�صحت  �صعبة.  و�عتقالية  �إن�صانية  بظروف  �لد�مون،  معتقل  يف  �أ�صرية   41

قا�رش،  و�حدة  و�أ�صرية  �الإد�ري،  �العتقال  قيد   4 �الأ�صري�ت  بني  من  �أن  �صحفي،   بيان 

184
و17 �أ�صرية �أُم.

اجلمعة، 2019/12/27

�أظهرت نتائج �النتخابات �لد�خلية على رئا�صة حزب �لليكود �أن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية  	•

جدعون  مناف�صه  عن  كبري  وبفارق  �حلزب،  �أع�صاء  �أ�صو�ت  باأغلبية  فاز  نتنياهو  بنيامني 

ن�صبة  27.5%، وبلغت  �الأ�صو�ت، و�صاعر على  72.5% من  نتنياهو على  �صاعر. وح�صل 

49.45%. ووعد نتنياهو بـ“مزيد من �الإجناز�ت �لتاريخية“، وو�صع خطة من  �لت�صويت 

�صتّ نقاط ت�صمل: “�أوالً، �صنحدد حدودنا نهائياً؛ ثانياً، �صندفع �لواليات �ملتحدة �إىل �العرت�ف 

�لواليات  �عرت�ف  �أجل  من  �صن�صغط  ثالثاً،  �مليت؛  �لبحر  و�صمال  �الأردن  غور  يف  ب�صيادتنا 

�ملتحدة بتو�صيع �صيادتنا على جميع �لبلد�ت يف يهود� و�ل�صامرة، كلها ودون ��صتثناء“. ويف 

�لواليات  تاريخي مع  �أجل حتالف دفاعي  “�صوف ندفع من  نتنياهو:  �لر�بعة، قال  �لنقطة 

ب�صكل  وحلفائها  �إير�ن  وقف  خام�صاً،  �الإ�رش�ئيلية؛  �لت�رشف  حرية  على  يحافظ  �ملتحدة 

حا�صم؛ و�صاد�صاً، �ل�صغط من �أجل �لتطبيع و�التفاقيات �لتي �صتوؤدي �إىل �تفاقات �صالم مع 

185
�لدول �لعربية“.

بدر��صة  �أوعز  بينيت،  نفتايل  �لدفاع  وزير  �إن  �لعبية،  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  قالت  	•

�الإ�رش�ئيلية،  �لق�صاء  بوز�رة  �الأر��صي  �صجل  يف  ج  �مل�صنفة  �ملناطق  يف  �الأر��صي  ت�صجيل 

بدالً مما ت�صمى بـ“�الإد�رة �ملدنية“. ونقلت �ل�صحيفة على ل�صان بينيت قوله �إن “هذه �خلطة 

و�ل�صامرة  يهود�  �صكان  يدعو  ما  يوجد  “ال  قائالً:  و�أ�صاف  �إجر�ئية“.  �صيادة  ب�صط  تعني 

)يق�صد �مل�صتوطنني( الأن يو��صلو� �خل�صوع للتمييز بحقهم، يجب �أن يتلقو� ذ�ت �خلدمات 

186
من �لدولة“.
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رحبت “�إ�رش�ئيل“ بقر�ر �لهيئة �لوطنيّة �لعليا مل�صري�ت �لعودة يف غزة تعليق م�صري�ت �لعودة  	•

�ال�صتعد�د  �إعالنهم  يف  جادون  حما�ص  حركة  قادة  �أن  على  “موؤ�رش�ً  وعّدته  �صهور،  ثالثة 

�الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت  �لدفاع  �الأمد“. وقرر وزير  �تفاق على تهدئة طويلة  �إىل  للتو�صل 

�إعطاء �ل�صوء �الأخ�رش للجي�ص �أن يقدم ت�صهيالت كبرية على حياة �لفل�صطينيني يف �لقطاع، 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  غزة  قطاع  من  فل�صطيني  عامل  �ألف   15–10 بدخول  و�ل�صماح 

187
�ملحتلة �صنة 1948.

طورت وحدة �لبحث و�لتطوير يف جي�ص �الحتالل حو�مة تكتيكية �صغرية �أطلقت عليها ��صم  	•

عن  يدور  �حلديث  فاإن  �لعبية،  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  ل�صحيفة  ووفقاً   .Skylord �صكايلورد 

حو�مة �صغرية للغاية �صيحملها جنود جي�ص �الحتالل يف ميد�ن �ملعركة يف �أوقات �حلروب، 

188
ويف مهام �الأمن �جلاري �العتيادية.

�أ�صيب 40 مو�طناً فل�صطينياً بالر�صا�ص �حلي و�ملعدين �ملغلف باملطاط، و�آخرون باالختناق،  	•
189

جر�ء قمع قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للم�صاركني مب�صري�ت �لعودة يف قطاع غزة.

�إد�رة تر�مب  �إن نظام �ال�صتعمار �الإ�رش�ئيلي يتعاون مع  �أ�ص  قالت حركة �ملقاطعة بي دي  	•

ب�صكٍل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حلقوق  و�ملعاديتني  �لعن�رشيتني،  جون�صون  بوري�ص  وحكومة 

غري م�صبوق، يف حربٍ يائ�صةٍ، ترمي لقمع حركة �ملقاطعة بي دي �أ�ص ون�صطائها، وكّل من 

�حلركة  حققتها  �لتي  �الإجناز�ت  عن  بيان  ويف  �لفل�صطيني.  لل�صعب  �لعد�لة  �أجل  من  يعمل 

قبل  من  �لر�صمي  للتطبيع  تفاقماً   2019 �لعام  يف  “�صهدنا  �حلركة:  قالت   ،2019 �صنة  يف 

�الأنظمة �ال�صتبد�دية �لعربية، و�لتي تر�صخ ملخّططات و�صيا�صات �ليمني �ملتطّرف �الأمريكي 

190
و�ل�صهيوين“.

ال�صبت، 2019/12/28

�أ�صيب خم�صة �أ�صخا�ص، من جر�ء عملية طعن وقعت يف معبد يهودي، د�خل منزل حاخام،  	•

بوالية نيويورك �الأمريكية، خالل �حتفالهم مبا ي�صمى “عيد �حلانوكاة“ )�الأنو�ر( �لعبي. 

191
ومتكنت �ل�صلطات من �عتقال �مل�صتبه فيه بتنفيذ �لهجوم.

�أ�صدرت حركة حما�ص بياناً �إعالمياً ر�صمياً، تطالب فيه �ل�صلطة �لفل�صطينية بوقف �لتن�صيق  	•

�الأ�صكال  بكل  و�إ�صناده  �أر�صه،  عن  �لدفاع  يف  �ل�صعب  يد  و�إطالق  �الحتالل،  مع  �الأمني 

192
للت�صدي ل�صيا�صات �لتهويد.
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�إنريجي  نوبل  ل�رشكتي  تعليماتها  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �لبيئة  حماية  وز�رة  �أ�صدرت  	•

ليفياثان  حقل  بت�صغيل  بالبدء  �الإ�رش�ئيلية،  ديليك  وجمموعة  �الأمريكية   Noble Energy
193

للغاز �لطبيعي، �بتد�ء من 2019/12/31.

االأحد، 2019/12/29

)كابينت(،  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  �صادق  	•

�صيكل مليون   150 �قتطاع  على  بينيت،  نفتايل  �لدفاع  وزير  ملقرتح   ��صتجابة 

)نحو 43.3 مليون دوالر( من �أمو�ل �لعو�ئد �ل�رشيبية �لفل�صطينية “�ملقا�صة“، بحجة دفعها 

194
كرو�تب الأ�رش �ل�صهد�ء ولالأ�رشى يف �صجون �الحتالل من قبل �حلكومة �لفل�صطينية.

�لعادية  �لدورة  �أعمال  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمته يف م�صتهل  �ل�صلطة  جدد رئي�ص  	•

�لثالثة للمجل�ص �ال�صت�صاري حلركة فتح، يف ر�م �هلل، �لتاأكيد على �أنه “لن جنري �نتخابات 

�لقد�ص  قلب  يف  ي�صوت  �ملقد�صي  �أن  �أي  �النتخابات،  هذه  د�خل  �لقد�ص  تكون  �أن  دون 

195
�ل�رشقية“.

�لد�خلية و�الأمن �لوطني يف قطاع غزة، عن �صبطها خلية متورطة يف �غتيال  �أعلنت وز�رة  	•

�ل�صهيد بهاء �أبو �لعطا. وقالت �لد�خلية �إنه تبنّي، خالل �لتحقيق مع �أفر�د �خللية، �أنهم �صباط 

يف جهاز �ملخابر�ت �لعامة �لتابع لل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، وقد مّت تكليفهم مبهمة ر�صد 

�لغرباوي، مدير  �هلل  �لعميد �صعبان عبد  �لعطا ب�صكل ر�صمي من قبل  �أبو  �ل�صهيد  ومتابعة 

جهاز �ملخابر�ت �لعامة يف �ملحافظات �جلنوبية، و�لذي كان ينقل �ملعلومات �ملتعلقة بال�صهيد 

196
�أبو �لعطا مبا�رشة الأجهزة خمابر�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�أعلن رئي�ص �صلطة �لطاقة �لفل�صطينية ظافر ملحم عن توقيع �تفاقية متديد �رش�ء �لطاقة مع  	•
197

وزيرة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية �الأردنية هالة زو�تي، يف �لعا�صمة �الأردنية عمّان.

قالت معطيات �إ�رش�ئيلية �إن �صنة 2019 �صهدت ��صتمر�ر�ً ملوجة �لعمليات �لفل�صطينية �صّد  	•

�أهد�ف �إ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و�لد�خل �لفل�صطيني. وذكرت �أن �صنة 2019 

�صهدت تنفيذ 22 عملية يف �ل�صفة و�لقطاع، ُقتل فيها 5 �إ�رش�ئيليني )جنديني و3 م�صتوطنني( 

و�أ�صيب �لع�رش�ت، �إ�صافة الإ�صابة �ملئات من عمليات �إلقاء �لزجاجات �حلارقة، و�حلجارة 

198
وغريها.

�آالف  وت�رشيح  م�صنعاً،   520 من  �أكرث  �إغالق  �لفل�صطينية  لل�صناعات  �لعام  �الحتاد  �أكد  	•

و�مل�صاكل  �لبطالة  ن�صبة  زيادة  �إىل  �أدى  مما   ،2019 �صنة  خالل  غزة  قطاع  يف  �لعمال 
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يف  �ل�صناعات،  �حتاد  �إد�رة  جمل�ص  ع�صو  �ملن�صي،  حممد  و�أ�صار  و�الإن�صانية.  �الجتماعية 

 ت�رشيح �صحفي، �إىل �أنه كان يعمل يف قطاع �صناعة �ملالب�ص و�لن�صيج يف غزة ما يزيد عن

199
35 �ألف عامل، فيما �الآن يعمل فيه 3–4 �آالف عامل فقط.

�أعلنت دولة ماليزيا �أنها �صتعنيّ قن�صالً فخرياً لها يف غزة ور�م �هلل، باالإ�صافة �إىل م�رشوع  	•

فتح �صفارتها �ملعتمدة لدى فل�صطني يف �الأردن، و�لذي مّت �الإعالن عنه م�صبقاً. وقال وزير 

�خلارجية �ملاليزي �صيف �لدين عبد �هلل: “يتعني علينا �حل�صول على مو�فقة �الأردن ب�صاأن 

فتح �صفارة �أخرى يف �أر��صيها“، الفتاً �لنظر �إىل �أنه “من �مل�صتحيل �أن نفتحها يف ر�م �هلل؛ الأننا 

200
�صوف نتعامل بال خيار مع �إ�رش�ئيل، وال نريد ذلك“.

االإثنني، 2019/12/30

قالت حركة فتح، يف بيان لها، �إن جولة رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية  	•

يف �خلارج جاءت بهدف “ت�صويق دور حما�ص يف “�صفقة �لع�رش“، وتكري�ص م�رشوع دويلة 

غزة، ومبد�أ �النف�صال �لنهائي عن فل�صطني و�صعبنا“. كما حذرت “كافة �الأطر�ف �الإقليمية 

و�لدولية من مغبة �لتعامل و�لتعاطي مع هنية الأنه ال يثل �صعبنا �لفل�صطيني، �إمنا يثل من 

201
يتاآمر عليه و�مل�صاريع �لتاآمرية لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية“.

يف  �حلركة،  وقالت  �ل�صهيوين.  �الحتالل  مع  هدنة  حمادثات  �أي  عقد  حما�ص  حركة  نفت  	•

�ل�صهيوين مل يلتزم  �لعدو  �إن �حل�صار و�لعقوبات ما ز�لت قائمة، و�إن  ت�رشيح �صحفي، 

202
بكامل ��صتحقاقات �لتفاهمات �لتي جرت بو�صاطة �جلانب �مل�رشي �صابقاً.

�أن  ر�صمية  تو�صيحات  تلقت  �لعائلة  �إن  جولدن  هد�ر  غزة  يف  �الأ�صري  �جلندي  �صقيق  قال  	•

ت�صمل  ال  م�رش،  بو�صاطة  غزة  يف  حما�ص  حركة  مع  �الأمد  طويلة  تهدئة  التفاق  م�صودة 

��صتعادة �صقيقه. وح�صب بيان �صادر عن عائلة جولدن، قالت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �لعامة �إن 

نتنياهو �صبق و�لتزم على �مل�صتويني �جلماهريي و�ل�صخ�صي باأال تكون هناك ت�صوية دون 

203
��صتعادة �جلنديني. و�تهمت �لعائلة نتنياهو ببيع �لقيم مقابل هدوء مزيف.

هاجم وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �أفيجدور ليبمان رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو،  	•

و�تهمه بالف�صل يف �إ�صقاط حكم حما�ص. وقال ليبمان، يف مقطع فيديو ن�رشه على تويرت: 

�الآن  حتى  ن�صتطع  ومل  بالف�صل،  باءت  غزة  يف  حما�ص  حكم  باإ�صقاط  نتنياهو  وعود  “�إن 
204

مو�جهة حما�ص“.



576

اليوميات الفل�سطينية

ذكر مدير �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك عمر �لك�صو�ين �أن 31 �ألف م�صتوطن �إ�رش�ئيلي �قتحمو�  	•

�الحتالل  �رشطة  من  و��صعة  �أمنية  حماية  حتت   ،2019 �صنة  بد�ية  منذ  �مل�صجد  باحات 

�أغلقت  �الحتالل  �صلطات  �أن  �لك�صو�ين  وبنّي  �القتحام.  فرت�ت  طيلة  �خلا�صة،  و�لقو�ت 

205
�مل�صجد �الأق�صى �أكرث من ثالث مر�ت خالل 2019 الأ�صباب و�هية.

��صتيطانية  جمعيات  �أن  في�صبوك،  عب  ن�رشها  تفا�صيل  يف  دياب،  �أبو  فخري  �لباحث  �أفاد  	•

�لفوقا  �لعني  منطقة  يف   
2
م  1,390 مب�صاحة  طو�بق  ثالثة  من  “تور�تياً“  متحفاً  �أقامت 

206
ب�صلو�ن.

قالت موؤ�ص�صات �الأ�رشى وحقوق �الإن�صان؛ �صمن ورقة حقائق �أ�صدرتها، �إن عدد �الأ�رشى  	•

�آالف،   5 �إعد�د �لورقة، بلغ نحو  و�ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل، حتّى تاريخ 

�ملعتقلني  عدد  و�صل  بينما  طفل،   200 نحو  �الأطفال  �ملعتقلني  عدد  وبلغ  �أ�صرية،   40 منهم 

�الإد�ريني �إىل نحو 450. وخالل �صنة 2019 قتل �الحتالل خم�صة �أ�رشى، وبذلك �رتفع عدد 

�صهد�ء �حلركة �لوطنية �الأ�صرية �إىل 222 �صهيد�ً منذ �صنة 1967. وو�صل عدد �أو�مر �العتقال 

4 �أطفال، و4 ن�صاء. وو�صل عدد  1,035، من بينهم  �إىل   2019 �الإد�ري �لتي �صدرت خالل 

207
�الأ�رشى �ملر�صى يف �صجون �الحتالل، �إىل �أكرث من 700.

قال رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار �لنائب جمال �خل�رشي �إن قطاع غزة بحاجة �إىل  	•

280 مليون دوالر الإعمار منازل دمرها �الحتالل �الإٍ�رش�ئيلي يف عدو�ن 2014 ومل ُتنب حتى 
208

�الآن، ومما دّمر يف �عتد�ء�ت الحقة.

�أكد ممثلو �ملحكمة �جلنائية �لدولية ل�صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية �أن مّدعني من  	•

�إعد�د  عند  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  و�جلبهة  حما�ص  حركة  عن  مبمثلني  �لتقو�  �ملحكمة 

209
ق�صيتهم للتحقيق يف جر�ئم حرب �رتكبتها “�إ�رش�ئيل“ يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية.

الثالثاء، 2019/12/31

�أكد �ملجل�ص �ال�صت�صاري حلركة فتح �أن حماوالت ت�صفية �لق�صية �لوطنية �لفل�صطينية عب  	•

�مل�صاريع و�خلطط �ملقرتحة ويف مقدمتها “خطة تر�مب“، توجب مو��صلة �لعمل الإ�صقاطها 

�ل�صادر  �خلتامي  �لبيان  يف  �ملجل�ص،  ورف�ص  لها.  �أثٍر  �أي  ب�رشعية  �الإقر�ر  وعدم  ورف�صها 

ذ�ت  “�مل�صاريع  وكل  �ملوؤقتة،  �حلدود  ذ�ت  و�لدولة  غزة“،  “دويلة  تاأ�صي�ص  خطو�ت  عنه، 

210
�ل�صلة �لتي ت�صتهدف حّق �صعبنا �لثابت ون�صاالته �لطويلة و�لعظيمة“.
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�أعلن وزير �لتعاون �الإقليمي يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ت�صاحي هنغبي عن قرب �لتو�صل �إىل  	•

تبادل  �صفقة  ي�صمل  حما�ص،  وحركة  “�إ�رش�ئيل“  بني  �الأمد“  و“طويل  �صامل  تهدئة  �تفاق 

“هناك  �أن  �أقرب من �أي وقت م�صى“. وذكر هنغبي  “�لت�صوية باتت  �إن هذه  �أ�رشى، وقال 

�الأ�رشى،  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  ملف  فتح  عدم  على  حما�ص  باإ�رش�ر  تتعلق  �لعقبات  بع�ص 

قبل �التفاق على �إطالق حمرري �صفقة �صاليط، �لذين �أعادت �إ�رش�ئيل �عتقالهم، لكن �مل�صاألة 

211
قيد �لبحث وعلى �أعلى �مل�صتويات“.

نظمت حركات يينية متطرفة يف “�إ�رش�ئيل“ تقدمي دعوى جماعية، مب�صاركة 1,132 مو�طناً  	•

�إ�رش�ئيلياً، دعوى �إىل �ملحكمة �ملركزية يف �لقد�ص �صدّ �لبنك �لعربي، ومقره يف �الأردن، تطالبه 

بدفع تعوي�صات مبقد�ر 20 مليار �صيكل )نحو 5.76 مليار�ت دوالر(، عن “عمليات �إرهابية 

212
نفذت �صّد �إ�رش�ئيليني، وي�صتبه بتمويلها من قبل �لبنك“، بح�صب �دعائها.

�أفاد �لتجمع �لوطني لالأ�رشى و�ل�صهد�ء يف فل�صطني باأن عدد �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني يف �صنة  	•

74% منهم من حمافظات غزة. وقال �الأمني �لعام للتجمع حممد  149 �صخ�صاً،  2019 بلغ 

�صبيحات �إن عدد �ل�صحايا �الأطفال بلغ 33 طفالً )بن�صبة 23% تقريباً، وبزيادة بلغت %5، 

مقارنة مع �ل�صنة �ملا�صية(. و�أ�صاف �أن عدد �ل�صحايا �لذين ق�صو� خالل �ل�صنو�ت �خلم�صة 

213
�الأخرية، �أي منذ �صنة 2015، بلغ 807 �أ�صخا�ص.
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551 ،466 ،462 ،379 ،371

 ،114  ،99–98  ،96  ،37  ،29  ،25 �الأردن، 

 ،144  ،141  ،133  ،128  ،117–116

 ،242  ،188  ،186  ،181  ،169  ،167–165

،288  ،285  ،281  ،267  ،265  ،262  ،259 

 ،389  ،381  ،376  ،363  ،361  ،340  ،307  ،303
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فهر�ست

 ،508  ،483  ،469  ،427  ،425  ،422–421  ،393

577 ،575 ،569 ،551 ،545 ،520

 ،67 �لوزر�ء،  جمل�ص  �الأردنية/  �حلكومة   -

 ،363  ،307  ،144  ،139  ،131  ،128  ،123

421

 ،282  ،213  ،113  ،95 و�دي،  �الأردن/  غور   -

 ،425–423  ،421  ،419–418  ،347  ،317

 ،562  ،551  ،547  ،542  ،516  ،499  ،438

572 ،569

 ،139  ،131  ،114 �الأردين،  �لنو�ب  جمل�ص   -

144

- نهر �الأردن، 166

 ،170  ،168  ،128  ،126  ،63 �أردوغان، رجب طيب، 

 ،549  ،521  ،475  ،435  ،388  ،342  ،294  ،270

562

�أرغمان، ند�ف، 271، 461، 499، 504

�أرمينيا، 432

�أرو، جري�رد، 184

�أريا�صا، خورخي، 142

�أريحا، 27، 330

�أريل، �أوري، 29، 47، 405

�إ�صبانيا، 64، 138، 411، 423، 456

�أ�صرت�ليا، 81، 195، 513

�الأ�صد، ب�صار، 190، 256

�أ�صدود، 96، 122، 210، 218، 254، 419، 426، 473

�إ�صطنبول، 176، 184، 332، 497، 530، 551

�إ�صالم �أباد، 138

�أ�صلبورن، جان، 549

�إ�صو�تيني/ �صو�زيالند، 441

 ،164–163  ،161  ،127  ،121–120 حممد،  ��صتية، 

 ،214  ،205  ،193  ،187–186  ،178  ،174–173

 ،312–310  ،308  ،283  ،274  ،256  ،241  ،230

 ،414  ،408  ،370  ،360  ،344  ،338  ،327  ،322

 ،479  ،473  ،469  ،467  ،462  ،431  ،426  ،419

567 ،526 ،507

�الأ�صقر، ريا�ص، 36، 312، 332، 459

�أ�صكنازي، غابي، 95، 291

�أ�صكول، ليفي، 125

 ،419  ،379  ،282  ،179  ،128  ،110  ،81 �الأغو�ر، 

569 ،443 ،426–425

�إفريقيا، 43، 86، 159، 226، 363، 420، 476

�أفغان�صتان، 111، 502

�أفيد�ر، �إيلي، 470

�أفيك، �صارون، 239

�أكوني�ص، �أوفري، 34

�أالباما، 391

�أال�صكا، 343

�ألد�ر، �صلومي، 339

�ألر�ن، مائري، 522

�ألكني، زئيف، 66

 ،545–543  ،519  ،427  ،423  ،336  ،229 �أملانيا، 

563 ،560

- �لبملان �الأملاين، 227، 229

- �حلكومة �الأملانية، 473، 553

 ،177  ،113  ،79  ،75  ،19 �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت 

 ،340  ،262  ،232  ،227  ،194  ،186  ،184–183

 ،444  ،442  ،432  ،407  ،393  ،379–378  ،361

567 ،557 ،552 ،527 ،521 ،509 ،503 ،474

- �حلكومة �الإمار�تية، 19

- �لقو�ت �الإمار�تية، 177

- �ملخابر�ت �الإمار�تية، 473

�أم �لفحم، 321
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�أمريكا �ل�صمالية، 372

�أمريكا �لالتينية، 226

�الأمم �ملتحدة، 29، 31، 35، 38–41، 45، 51، 61–62، 

 ،132–131  ،119  ،115  ،100  ،96  ،89  ،74  ،65

 ،209  ،191  ،188  ،165  ،161  ،148  ،142  ،137

 ،271  ،268  ،266  ،236  ،223  ،220  ،217  ،214

 ،335  ،332  ،319  ،314  ،312  ،291  ،279  ،275

 ،423  ،408  ،393  ،390  ،388  ،381  ،359–358

 ،486  ،481  ،466  ،463  ،457  ،445  ،438  ،435

 ،528  ،526–525  ،519  ،511  ،503  ،501–500

 ،560  ،558–557  ،554  ،550  ،544  ،541  ،539

563

دي  �أن  )يو  �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج   -

بي(، 134

 ،429  ،273  ،235  ،215  ،35 - �جلمعية �لعامة، 

 ،489  ،482  ،460  ،441–440  ،437–435

555 ،528 ،513–512

يف  للتحقيق  �مل�صتقلة  �ملتحدة  �الأمم  جلنة   -

�الأر��صي  يف  �ملرتكبة  �النتهاكات 

�لفل�صطينية �ملحتلة، 100، 132

 ،89  ،69  ،40 �لدويل،  �الأمن  جمل�ص   -

 ،233  ،215  ،195  ،150  ،145  ،119

،359  ،338  ،336  ،307  ،283  ،279 

560 ،528 ،519 ،486 ،435 ،409–408

 ،132  ،115  ،109 �الإن�صان،  حقوق  جمل�ص   -

523 ،367–366 ،139–138

- جمموعة �لـ77 و�ل�صني، 29–30

- مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية 

)�أوت�صا(، 64، 209–310، 358، 483، 552، 

571

- منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة 

)�ليون�صكو(، 226

)�ليوني�صف(،  للطفولة  �ملتحدة  �الأمم  منظمة   -

73

- منظمة موؤمتر �الأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية 

)�أونكتاد(، 312

وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة   -

�لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى )�الأونرو�(، 

 ،81  ،67  ،51–49  ،42  ،37  ،35  ،31

 ،113  ،111–110  ،99  ،96  ،93  ،91  ،84

 ،174–173  ،149  ،128  ،124  ،117–115

 ،214  ،208  ،206  ،189  ،187–186  ،184

 ،288  ،284  ،275  ،235  ،233  ،221  ،217

 ،347–346  ،341  ،335  ،325  ،320

،410  ،408  ،390–389  ،364  ،358–357 

،489  ،482  ،457  ،442–441 

 ،528  ،525  ،513  ،506  ،503  ،501–500

565 ،561 ،557 ،555–553 ،550 ،547

�نتفا�صة 1987، 548

�نتفا�صة �الأق�صى )2000(، 193

�نتفا�صة �لقد�ص )2015(، 164، 414، 421، 459

�إجنلرت�، 328

�أجنوال، 226

�إندوني�صيا، 338

�أنغوال، 441

�أنقرة، 63، 126، 194، 342

�أوباما، بار�ك، 166، 253

�أورمتانز، جوناثان، 175

�أورن، �أمري، 372

 ،228  ،226  ،177  ،170  ،136  ،133  ،91 �أوروبا، 

547 ،525 ،464 ،311 ،236
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�الأوروغو�ي، 34

�أو�صنت، 192

�أوغند�، 293

�أوكا�صيو كورتيز، �ألك�صاندريا، 176

�أوكر�نيا، 96، 566

- �حلكومة �الأوكر�نية، 483

�أوملرت، �إيهود، 394

�أوهانا، �أمري، 257

�إيبيي، �أمانيا مايكل، 50، 84

�يتنغر، �أخيا�ص، 129

 ،85–84  ،80  ،77–75  ،63  ،30  ،26  ،14 �إير�ن، 

 ،319–318  ،314–313  ،287  ،261  ،241  ،180

 ،346  ،340  ،334–333  ،329  ،325–324  ،321

،394–393  ،388  ،385–383  ،381–380  ،374 

 ،444  ،442  ،440  ،436  ،420  ،418  ،413–412

 ،549  ،541  ،526  ،505  ،502  ،500  ،479  ،463

572 ،557

- �ال�صتخبار�ت �الإير�نية، 279، 338

 ،173 �الإير�نية،  �لقو�ت  �الإير�ين/  �جلي�ص   -

385 ،289

 ،390  ،386  ،319 �الإير�ين،  �لثوري  �حلر�ص   -

508 ،422 ،420 ،393

 ،49 �الإير�ين،  �لقومي  �الأعلى لالأمن  - �ملجل�ص 

67

- جمل�ص �ل�صورى �الإ�صالمي �الإير�ين، 42

�إيرلند�، 442

- جمل�ص �لنو�ب، 42

�إي�صل، �أمري، 61

�إيطاليا، 29، 264، 423

�إيفانز، مايك، 272، 441

�إيالت، 37، 117، 508

)ب(

بابا �لفاتيكان فرن�صي�ص، 149

بابو� غينيا �جلديدة، 513

بابي�ص، �أندريه، 236

بابيه، �إيالن، 167

بار، �آندي، 89

�لبار�غو�ي، 378، 410

بار�ك، �إيهود، 259، 289، 309، 321، 340، 371

باربينغ، �أريك، 497

باردو، تامري، 77

بئر �ل�صبع، 168، 210، 254، 313، 434، 514

بارود، حممد �أحمد، 69

باري�ص، 91

با�صيل، جب�ن، 264، 278

�لبا�صا، عوين، 71، 132

با�صيليت، مي�صيل، 115

�لباقورة، 425

باكديل، نوري، 475

باك�صتان، 139، 420

باكو، 305، 483

باندور، ناليدي، 486

باومل، زخاريا، 162–163، 194

بايدن، جو، 563

ببادي�ص، نيكو�ص، 320

�لبرت�ء، 359

برتو�صيف، نيكوالي، 285

حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم 

�الإن�صان، 33، 71، 364، 485، 513، 515–516، 

560 ،544

�لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، 136، 189، 254، 340

بحر، �أحمد، 27، 174، 336، 363، 435، 466، 479
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�لبحر �الأحمر، 257

بحر، ب�صام، 66

 ،438  ،425  ،421  ،418  ،167  ،165 �مليت،  �لبحر 

572 ،551 ،443

�لبحري، رعد ماجد حممد، 474

،228  ،180  ،175  ،149  ،79  �لبحرين، 

 ،265  ،257  ،255  ،240  ،238–237  ،233–232

 ،292  ،290  ،288–287  ،285  ،281  ،278–276

550 ،407 ،388 ،374 ،370 ،332 ،330 ،294

- �حلكومة �لبحرينية، 290

- جمل�ص �لنو�ب، 149

بدر�ن، ح�صام، 73، 148، 562

بديع، حممد، 421

�لب�زيل، 149، 517

- �لبملان �لب�زيلي، 464

بر�غ، 236

برئيل، ت�صيفي، 359

�لبتغال

- �لبملان �لبتغايل، 522

برجر، جال، 391

�لبدويل، �صالح، 18، 187، 224، 309، 570

�لب�ص، منري، 168، 549

�لبغوثي، �صالح، 19، 180

�لبغوثي، عا�صم، 19–20، 117

�لبغوثي، عمر، 433

�لبغوثي، مرو�ن، 220، 312، 436

�لبغوثي، م�صطفى، 281

�لبغوثي، نائل، 515

بركات، نري، 285، 528

برلني، 129، 392، 547

برنياع، ناحوم، 384

 ،561  ،419  ،230  ،121  ،48  ،16 فوزي،  برهوم، 

571 ،568

بروتوكول باري�ص �القت�صادي/ �تفاق باري�ص، 88، 

421 ،409 ،241 ،205 ،195 ،99

بروك�صل، 193، 195، 205

بري، نبيه، 270، 282، 289، 320، 324، 380

بريجية، ح�صن، 47

بري�صلي، �آيان، 268

 ،178  ،114  ،100  ،85 �ملتحدة،  �ململكة  بريطانيا/ 

 ،519  ،433  ،424–423  ،410  ،406  ،336  ،255

555 ،553 ،525

- �لبملان �لبيطاين، 328، 424

- �حلكومة �لبيطانية، 284، 424، 521، 573

بريك، يت�صحاق، 26

�لبمي، م�صعب، 141، 512

،392  ،390  ،210  ،130  ،118  ،13 �إياد،   �لبزم، 

470–469

�لب�صام، يو�صف، 443

ب�صارة، �صكري، 38، 160، 288، 388، 409، 464

ب�صور، معن، 347

�لب�صري، عمر، 12

�لب�رشة، 224

�لبطريركية �الأرثوذك�صية �ليونانية )�لقد�ص(، 261، 

530 ،320 ،317

بطريركية �لروم �الأرثوذك�ص )�لقد�ص(، 459

�لبط�ص، خالد، 413

�لبط�ص، فادي، 252

بغد�د، 283، 290، 322، 335، 380

�لبكري، و��صف، 361

بكري�ت، ناجح، 97، 111

بالفريج، �أني�ص، 531
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بلجيكا، 411، 519، 563

بلنريو، عينات، 434

بلينكوفيت�ص، �أندريه، 25

بن �آري، ميخائيل، 116

بنت جبيل )لبنان(، 374

بن جوريون، د�فيد، 309

بن د�فيد، �ألون، 289

بن�صودة، فاتو، 564، 569–570

بن �صبات، مئري، 33

�لبنك �الإ�صالمي للتنمية )فل�صطني(، 110، 239

- �صندوق �الأق�صى، 239، 443

- �صندوق �لقد�ص، 443

بنك �لتنمية �الأملاين، 473، 554

�لبنك �لدويل، 65، 70، 180، 227، 273، 429، 458، 

563

�لبنك �لعربي، 577

بن مئري، �إيلي، 309

بن م�صلم، من�صور، 125

بن مناحيم، يوين، 20، 384

بوبي�صكو، نيكو، 280

 ،226  ،170  ،163  ،109  ،98  ،86 فالديري،  بوتني، 

469 ،242

بوخاري�صت، 139

بوخبوط، �أمري، 330، 413، 488، 504

بو�صا، �صولومي بالونغي، 407

بو �صعب، �إليا�ص، 431

بوغد�نوف، ميخائيل، 86، 476

بول�صونارو، جاير، 149

بولند�، 71، 82، 84، 92، 476، 519

- �حلكومة �لبولندية، 78، 84

،128  ،81  ،38  ،25  ،14 مايك،   بومبيو، 

 ،256  ،254  ،175  ،164  ،144  ،142  ،137–136

 ،527  ،521  ،518–516  ،420  ،413  ،409  ،393

547–546 ،542

بياتنة، عبد �لرحمن، 38

بيت حانون، 33، 209–210، 294، 415

بيت الهيا، 130، 163، 529

 ،305  ،277  ،237  ،182  ،134  ،47  ،21 حلم،  بيت 

482 ،373 ،364

بيتمان، روبرت، 192

بريت�ص، ر�يف، 274، 361، 499

بريت�ص، عمري، 76، 292، 305

بريزيت، 194، 314

بريكامينو، �أرييل، 34

 ،283  ،270  ،265  ،173  ،114  ،72  ،43  ،35 بريوت، 

430 ،386 ،347 ،345 ،310

بيلني، يو�صي، 460

بينيتز، ماريو، 410

 ،122  ،115  ،96–95  ،66 نفتايل،  بينيت، 

 ،527  ،522  ،510  ،505  ،376  ،145  ،127

،570  ،564  ،549  ،546–545  ،539  ،531 

574–572

)ت(

�لتجمع �لديوقر�طي �لفل�صطيني، 11

 ،116  ،90  ،17 )بلد(،  �لديقر�طي  �لوطني  �لتجمع 

439 ،434 ،371 ،365 ،342

فل�صطني،  يف  و�ل�صهد�ء  لالأ�رشى  �لوطني  �لتجمع 

577 ،294

حتالف �ليمني �ملوحد، 344، 360، 376، 381، 415، 

528 ،505 ،481 ،436 ،434

 ،116  ،95  ،89  ،78–77  ،67 دونالد،  تر�مب، 

 ،145  ،142–140  ،137  ،123–122  ،119

 ،176–175  ،173  ،170  ،166–165  ،150
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،211  ،206  ،190  ،188  ،184–183 

 ،228  ،226  ،223  ،219  ،217  ،214–213

،256–255  ،253–252  ،243–242  ،230 

 ،285  ،280  ،272–271  ،266  ،262–261  ،259

 ،331–330  ،323  ،316  ،307–306  ،304  ،289

 ،383–381  ،378  ،372  ،360  ،347  ،344  ،336

 ،422  ،420–418  ،415  ،411  ،395  ،393  ،387

 ،466  ،463  ،444  ،442  ،438  ،428  ،426  ،424

 ،527  ،518–517  ،510  ،504–503  ،487–486

576 ،573 ،568 ،560 ،555 ،547

 ،342  ،294  ،184  ،176  ،168  ،114  ،98  ،63 تركيا، 

 ،521  ،498  ،470  ،465  ،463  ،442  ،435  ،388

548 ،543 ،524

- جمل�ص �لنو�ب �لرتكي، 176

تركي، خالد بن في�صل بن، 133

ت�صوري، متان، 266

ت�صاد، 36–37

�لت�صيك، 84، 236

- جمل�ص �لنو�ب، 241

ت�صيليك، عمر، 166

�لتكروري، نو�ف، 343

تك�صا�ص، 111، 192

 ،96–94  ،80  ،77  ،67  ،62  ،25  ،22  ،15 �أبيب،  تل 

 ،134  ،130  ،128–127  ،122  ،116  ،109  ،98

 ،212  ،208  ،195  ،189  ،144  ،142  ،139

 ،241–240  ،236  ،227  ،223–222  ،219–218

 ،310  ،280  ،273–271  ،262  ،258  ،256

،373  ،343  ،340  ،336  ،328  ،315  ،313 

 ،502  ،500–499  ،487  ،406  ،390  ،380–379

543 ،540 ،511 ،509 ،505–504

�لتميمي، �أحالم، 124

تنظيم د�ع�ص، 17، 135، 420، 460

�لتنظيم �ل�صعبي �لنا�رشي )لبنان(، 345

توغو، 226

توليد�نو، �إليعازر، 462

تون�ص، 15، 226، 374، 468، 481، 502، 557

�لتويجري، حممد بن مزيد، 233

تيكا، �صولومون، 305

تيلر�صون، ريك�ص، 428، 517

)ث(

ثابت، زياد، 75

)ج(

�جلاغوب، منري، 276

جاالنت، يو�آف، 387، 499

جامعة �إك�صرت �لبيطانية، 167

جامعة �لبرت�، 515

�جلامعة �الأمريكية  )بريوت(، 43

�جلامعة �الأمريكية )�لقاهرة(، 25

جامعة بريزيت، 171، 182، 544

جامعة تل �أبيب، 134، 287، 308

جامعة �لدول �لعربية، 27، 31، 72–73، 116، 141، 

 ،408  ،325  ،281  ،275  ،185  ،171  ،162–160

539 ،524 ،476 ،435 ،430

- �لقمة �لعربية �لـ23 )بغد�د(، 14

- قمة �لظهر�ن )قمة �لقد�ص(، 242، 266

 ،185  ،148 )تون�ص(،   30 �لـ  �لعربية  �لقمة   -

266 ،242

- �لقمة �لعربية �لطارئة )مكة(، 242

جامعة هارفارد، 139، 428، 511
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 ،126  ،122  ،76  ،69  ،63  ،61  ،29 بني،  جانت�ص، 

،324  ،319  ،317  ،291  ،269  ،180  ،137 

 ،437  ،434  ،429–428  ،375  ،363  ،346–345

،489  ،482–480  ،477  ،473–472  ،439 

543 ،527 ،524–522 ،519–518

جاوي�ص �أوغلو، مولود، 98، 114، 166، 388، 498

جايابال، بر�ميال، 268

جبارة، �صهى، 22، 27

جباليا، 73، 127

جب�ن، كرمي، 544

�جلبل �الأ�صود )مونتينيغرو(

- جي�ص �جلبل �الأ�صود، 558

- حكومة �جلبل �الأ�صود، 558

جبل جرزمي، 391

جبل �لزيتون، 39، 48، 474، 500

جبل �صهيون، 255

جبل �مل�صارف، 25

جبل �ملكب، 194، 548

جبهة �لتحرير �لعربية، 129

جبهة �لتحرير �لفل�صطينية، 129

 ،16  ،11 فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة 

 ،394  ،313  ،238  ،174  ،172  ،129  ،123  ،41

548 ،431 ،429 ،422

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 16، 45، 46

)حد��ص(،  و�مل�صاو�ة  لل�صالم  �لديوقر�طية  �جلبهة 

342 ،116 ،90

 ،41  ،16  ،11 فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة 

 ،238  ،218  ،185  ،182  ،129  ،100  ،63  ،45

 ،424  ،408  ،371  ،357  ،313  ،265  ،263  ،240

 ،546  ،507  ،501  ،480  ،442  ،433  ،430–429

576 ،563 ،561

- �للجنة �ملركزية، 9، 563

�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني - �لقيادة �لعامة، 

430 ،387 ،129

�جلبهة �لعربية �لتقدمية، 310

�جلبهة �لعربية �لفل�صطينية، 129

جبهة �لعمل �الإ�صالمي، 307

جبهة �لن�رشة، 222

جبهة �لن�صال �ل�صعبي �لفل�صطيني، 129، 161

�جلبوري، �أحمد، 21

�جلبري، عادل، 79، 282

جّدة، 417، 425، 443

�جلر�ح، جمال، 383

جر�ر، خالدة، 100

جر�ر، حممد قا�صم، 262

جر�هام، ليندزي، 124

�جلربا، �أحمد، 21

�جلرو، ه�صام، 437

جري�صاتي، �صليم، 383

جزر �ملالديف، 457

جزنبغ، �إ�صحاق، 328

�جلعبي، عي�صى، 554

جعجع، �صمري، 329–330

جلبوع )�صجن(، 169، 363

جلعاد، عامو�ص، 304

�جلليل، 44، 529–530

�جلماعة �الإ�صالمية )لبنان(، 262

جماعة �لعدل و�الإح�صان )�ملغرب(، 283

جمعة، حممد خمتار، 211

جمعية �إلعاد، 160، 175، 293، 501

جمعية عطرييت كوهانيم، 261، 263، 319، 530

جمعية �لهالل �الأحمر �لفل�صطينية، 308
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جنبالط، وليد، 190

جندملان، �أوفري، 172، 338

 ،486  ،441  ،338  ،169  ،167  ،119 �إفريقيا،  جنوب 

526

جنيف، 14، 132، 139، 314، 523، 555

 ،148  ،145  ،142–137  ،126  ،124  ،113 �جلوالن، 

 ،188  ،183  ،180  ،170  ،166–164  ،159  ،150

 ،275  ،271  ،253  ،243  ،219  ،212  ،194  ،190

،443  ،439  ،385  ،382  ،380  ،336  ،287 

567 ،561 ،523 ،456–455

جوالن، يائري، 64، 309، 393

جولدفاين، ديفيد، 513

جولدن، هد�ر، 366، 575

جون�صون، بوري�ص، 424، 555، 573

،14 �الحتالل،  قو�ت  �الإ�رش�ئيلي/   �جلي�ص 

–61  ،51  ،49  ،46  ،38  ،35–22  ،20  ،18–17

 ،87–86  ،81–80  ،75  ،73–71  ،69–67  ،65

،122  ،117–115  ،112–111  ،95–94  ،92 

،134–132  ،130  ،128–127  ،125–124 

 ،162  ،159  ،147–146  ،143–142  ،137–136

 ،193–191  ،188  ،186  ،182  ،180–179  ،164

 ،216–215  ،213–210  ،208–207  ،195

 ،232–231  ،229  ،227  ،224  ،222–219

 ،263–261  ،258  ،254–251  ،240–238  ،234

 ،283  ،281–279  ،277–275  ،270–269  ،267

 ،314–309  ،306–303  ،293–292  ،290

 ،328  ،326  ،323  ،321–319  ،317–316

 ،346–343  ،341  ،339–337  ،333  ،331–330

 ،370–366  ،364  ،362–361  ،359–358

 ،387–386  ،384–383  ،380  ،378  ،375–373

 ،420–415  ،413–410  ،407  ،405  ،394–389

 ،436–435  ،432–431  ،428  ،426–422

 ،462  ،459–458  ،455  ،442–441  ،439

،477  ،474–473  ،471–470  ،468–466  ،464 

 ،505  ،503  ،499–497  ،489–488  ،485–483

 ،522  ،520–518  ،516  ،514–511  ،509–507

 ،551  ،548  ،546–543  ،541–540  ،531–528

576 ،573 ،570 ،565 ،563 ،561–558 ،556

چي�صاه - م�صلك، 232

)ح(

حاجز جبارة، 474

حاجز قلنديا، 428، 432، 529

�حلافظ، �أمني، 523

�حلافظ، خالد، 523

�حلايك، علي، 98، 126، 558

�حلبتور، خلف، 527

حبيب، خ�رش، 87، 121، 262، 265

�حلج �أحمد، �أ�صامة، 9

حجازي، نز�ر، 342

حرب 1967، 570

�حلرب �لعاملية �لثانية، 84، 92

حرب غزة 2014، 61، 63–64، 69، 87، 122، 137، 

 ،462  ،439  ،393  ،338  ،323  ،312  ،242  ،182

576 ،556

حرب لبنان 2006، 77، 319، 386، 426، 431

حركة �الأحر�ر، 121، 170، 174

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �الإ�صالمية يف  �حلركة 

523 ،90 ،1948

حركة �جلهاد �الإ�صالمية، 16، 41، 44، 79، 83، 87، 

 ،212–210  ،207  ،195  ،185  ،141  ،127  ،121

 ،271  ،265  ،262  ،259  ،238  ،235  ،222  ،215
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 ،427  ،420  ،415  ،388  ،371  ،333  ،313  ،291

 ،473  ،466  ،463  ،439–438  ،436  ،434  ،429

 ،520  ،516–514  ،512–509  ،484  ،477–476

563 ،551–550 ،541 ،522

–241  ،210  ،147  ،128  ،94 �لقد�ص،  �رش�يا   -

 ،516–515  ،512  ،510–509  ،371  ،242

531 ،529

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 46، 413، 473، 479، 509، 

511

حركة حما�ص،

 ،48  ،38  ،36  ،23 �لق�صام،  �لدين  عز  كتائب   -

 ،210  ،146  ،143  ،128–127  ،122  ،51

 ،318  ،316–315  ،311  ،254  ،217–216

 413  ،411  ،393  ،371  ،361  ،338  ،336

 ،548  ،543  ،516  ،514  ،508  ،504  ،414

559

 ،41  ،39  ،24  ،18  ،16 �ل�صيا�صي،  �ملكتب   -

 ،74–73  ،70  ،66  ،62–61  ،49  ،43

 ،112  ،99  ،97  ،86–85  ،83  ،76

،145  ،142  ،140  ،135  ،124  ،117 

 ،182–181  ،178  ،163  ،160  ،148–147

 ،217–214  ،210  ،192–191  ،187–186

 ،290  ،288  ،286  ،278  ،268  ،257  ،251

 ،324–323  ،318  ،315  ،313  ،309  ،293

 ،373  ،368  ،339  ،334  ،332–331  ،328

،406  ،392–391  ،389  ،384  ،375 

 ،465  ،463  ،438  ،430  ،423  ،416–414

 ،499  ،497  ،489  ،485  ،480  ،475–474

 ،520  ،518–517  ،514  ،509  ،507  ،501

 ،562  ،553  ،551  ،548  ،543  ،541  ،525

575 ،570 ،565

- مكتب �لعالقات �لدولية، 325، 435، 553

حركة طالبان )باك�صتان(، 420

�حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال - فل�صطني، 35، 

429 ،337

حركة عدم �النحياز، 275

- �لقمة �لـ 18 )باكو(، 483–484

�حلركة �لعربية للتغيري، 90، 342

حركة فتح،

،73  ،46–44  ،20–18 �ملركزية،  �للجنة   - 

،118  ،97  ،93  ،89  ،85  ،83  ،81–80 

 ،251  ،186  ،146  ،135  ،123  ،121–120

 ،377  ،339  ،332  ،329  ،281  ،277  ،270

 ،467  ،460  ،455  ،445  ،440  ،430  ،381

566 ،559 ،546 ،529 ،520 ،502

- �ملجل�ص �ال�صت�صاري، 566، 574، 576

- �ملجل�ص �لثوري، 186، 265، 332، 336، 431، 

566 ،558 ،467 ،438

- �لهيئة �لقيادية �لعليا، 408

حركة كاخ، 91

 ،129  ،46  ،11 �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ملبادرة  حركة 

429 ،313 ،281 ،163

وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة 

 ،227  ،63  ،47  ،43 �أ�ص(،  دي  )بي  �لعقوبات 

 ،443  ،441  ،433  ،283  ،278  ،264–263  ،229

573 ،571

حركة نحاله، 66

�حلريري، �صعد �لدين، 289، 324، 329، 331، 342، 

383 ،346–344

 ،237  ،208  ،180  ،81  ،77  ،75  ،49  ،44 �هلل،  حزب 

 ،378  ،374  ،341  ،330  ،321  ،287  ،273  ،260

 ،441  ،420  ،417  ،409–405  ،389  ،386–385

541 ،522
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 ،95 الفان(،  )كاحول  �أبي�ص   - �أزرق  حزب 

 ،271  ،269  ،171–170  ،137  ،126  ،113

،385  ،375  ،363  ،324  ،321  ،319  ،291 

 ،477  ،473–472  ،465–464  ،436  ،429–428

543 ،539 ،527 ،524 ،522 ،518 ،482 ،480

حزب �الحتاد �لوطني )�الإ�رش�ئيلي(، 131، 472

حزب �ال�صتقالل )�ملغرب(، 283

حزب “�إ�رش�ئيل �لديوقر�طية“، 309، 340

 ،181  ،177  ،170  ،63  ،23 بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب 

 ،436  ،429  ،271  ،238  ،236  ،234  ،229  ،220

529 ،528 ،518 ،470 ،458

حزب �لبيت �ليهودي، 66، 528

حزب �لتحرير )فل�صطني(، 256

�حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي )لبنان(، 190

حزب �جلبهة �ليهودية �لقومية، 91

 ،258  ،122  ،118  ،89 �حلزب �جلمهوري )�أمريكا(، 

391

حزب �جلمهورية �إىل �الأمام )فرن�صا(، 542

حزب �حلركة )هتنوعا(، 9، 42، 86

الإ�رش�ئيل“،  “مناعة  لي�رش�ئيل“/  “حو�صني  حزب 

95 ،76 ،69

حزب �خل�رش )�أملانيا(، 227

حزب دنك )هولند�(، 226

�حلزب �لديوقر�طي �الجتماعي )�أملانيا(، 227

 ،188  ،184  ،118 )�أمريكا(،  �لديوقر�طي  �حلزب 

519 ،477 ،372 ،258

حزب �لديوقر�طيون �الأحر�ر )�أملانيا(، 227

حزب �صا�ص، 229، 234، 434، 472، 528

حزب �ل�صعب، 11، 16، 129، 161، 429

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 41

�حلزب �ل�صيوعي )�لبتغال(، 522

حزب �لعد�لة و�لتنمية )تركيا(، 166، 342

 ،521  ،433  ،328  ،100 )بريطانيا(،  �لعمال  حزب 

555 ،553 ،525

 ،305  ،292  ،241  ،181  ،42  ،19  ،9 �لعمل،  حزب 

436 ،434

حزب عوت�صما يهوديت، 91، 116

حزب �لقو�ت )لبنان(، 329–330، 340

حزب ُكلنا، 172، 181

حزب ُكند�، 14، 114، 142، 411–412

،171–170  ،122  ،90  ،66  ،34 �لليكود،   حزب 

 ،271  ،257  ،241  ،234  ،231  ،229  ،180–179

،458  ،437–436  ،434  ،429  ،423  ،324 

 ،524  ،522–521  ،516  ،505  ،482  ،465–464

572 ،569 ،556 ،553 ،543 ،539 ،529–527

 ،369 �الإ�رش�ئيلي،  �لديوقر�طي  �ملع�صكر  حزب 

436 ،434 ،371

حزب �ملع�صكر �ل�صهيوين، 9

حزب مريت�ص، 121، 181، 340، 369

حزب �لوحدة �ل�صعبية )�الأردن(، 21

حزب ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل(، 22، 95

حزب �ليمني �جلديد، 66، 145، 171، 344

 ،234  ،229 هتور�ة(،  )يهدوت  �لتور�ة  يهود  حزب 

528 ،472 ،436 ،434 ،236

�حل�صاينة، مفيد، 64، 87، 143

ح�صن، زكي يو�صف، 183

ح�صني، عبد �لكرمي، 540

ح�صني، حممد، 366، 427

ح�صني، م�صطفى كمال �لدين، 317

حفرت، خليفة، 364، 539

حقل متار، 254، 277، 456

حقل ليفياثان، 456، 500، 574
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،21 �لوز�رء،  جمل�ص  �الإ�رش�ئيلية/   �حلكومة 

 ،74 ،68–67 ،48–46 ،38–37 ،33 ،27 ،24–23

 ،112  ،109  ،98  ،96  ،94  ،91–90  ،88–87  ،79

 ،132  ،130–129  ،126–125  ،121  ،119  ،116

 ،168–165  ،163–162  ،160  ،149  ،143  ،139

،223  ،211  ،189–187  ،185  ،181–179 

 ،259  ،241  ،238–236  ،234  ،232  ،230–229

 ،277  ،274  ،272–271  ،266–265  ،261

،316  ،313  ،309  ،306  ،291  ،288  ،285  ،282 

 ،346  ،343  ،338  ،335  ،323  ،320–319

 ،388  ،379  ،377–376  ،374  ،372  ،366–365

 ،423–422  ،415  ،409  ،407  ،405  ،394  ،392

 ،480  ،473  ،470  ،468  ،461  ،456  ،426–425

 ،512  ،508  ،505  ،503  ،501  ،498  ،489  ،486

 ،542  ،540–539  ،528  ،522  ،518–517  ،515

 ،563  ،560  ،555–554  ،551  ،548–547  ،545

577 ،575–574 ،572 ،569 ،567 ،565

�مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص   -

)كابينت(،  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون 

 ،326  ،306  ،274  ،130  ،122  ،83  ،74  ،40

 ،463  ،461  ،426  ،386  ،380  ،345  ،343

574 ،522 ،499 ،488 ،468

 ،163  ،161  ،127  ،123  ،121–120 ��صتية،  حكومة 

 ،308  ،306  ،281  ،276  ،265  ،223  ،174–173

 ،417  ،410–408  ،379  ،363  ،327  ،313–310

 ،485  ،480  ،478  ،464  ،462  ،458  ،444  ،430

574 ،563 ،552

 ،38  ،30  ،20 �هلل،  �حلمد  �لوطني/  �لوفاق  حكومة 

 ،258 ،186 ،125 ،71 ،69–68 ،65–64 ،48 ،46

388

�حلكيم، حممد، 14

�حلكيم، حممد علي، 369

حالق، عماد، 471

حل�ص، �أحمد، 118، 120

حل�ص، عثمان، 487

�حللو�ين، هنادي، 436

حماد، فتحي، 182، 318، 323

�حلمد �هلل، ر�مي، 20، 28، 35، 38، 46، 125، 186، 

388

حمد، غازي، 476

حمد�ن، �أ�صامة، 346، 562

حمد�ن، حممد، 39

حم�ص، 255، 304

�حلملة �لدولية للعودة �إىل فل�صطني، 114

حنا، عطا �هلل، 217، 424، 515، 568

حنيني، عبد �حلكيم، 442

حو�متة، نايف، 172

حوتوفيلي، ت�صيبي، 274

�حلويج، عبد �لهادي، 539

حي �لزيتون، 268

�حلية، خليل، 41، 97، 117، 181، 214، 216، 257، 

 ،489  ،474  ،465  ،456  ،373  ،313  ،292  ،268

562 ،553 ،541 ،523

حري�م، بار�ك، 426

حيفا، 76، 81، 96، 305، 313، 323، 497، 520، 531

)خ(

�خلالدي، جمدي، 315

خامنئي، علي، 257، 334، 440، 514

�خلان �الأحمر، 115، 566

 ،357  ،341  ،333  ،310  ،220  ،128  ،19 خانيون�ص، 

530 ،419 ،378 ،370
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خر�زي، كمال، 333

�خلرطوم، 12

 ،546  ،459  ،443  ،439  ،366 جمال،  �خل�رشي، 

576 ،568 ،556–555

�خل�رشي، حممد، 417، 424

�خل�رشي، مي، 424

�خل�رشي، هاين، 417، 424

 ،31–30  ،27  ،1967 حدود  �الأخ�رش/  �خلط 

،267  ،193  ،181  ،138  ،121  ،97  ،80 

559 ،528 ،435 ،422 ،332 ،317–316

�خلطيب، �أكرم، 478

�خلطيب، عز�م، 9

�خلطيب، عمر�ن، 41

خف�ص، مازن، 363

خلف، يا�رش، 174

خلوف، �صلطان، 433

–361  ،308  ،267  ،224  ،125  ،89  ،69  ،46 �خلليل، 

 ،442  ،439  ،433  ،426  ،409  ،376  ،367  ،362

565 ،553 ،539 ،531–530 ،528 ،482

خليل، علي ح�صن، 278

خولوف، نور حممد، 476

خوي�ص، خديجة، 436

د

 ،146  ،87 �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة 

–566 ،558 ،503 ،457 ،439 ،416 ،221 ،212

567

د�ر �الإفتاء �لفل�صطينية، 32

�لد�ر �لبي�صاء، 160

د�ن�صيال، فيوريكا، 139

د�نون، د�ين، 381، 408–409

�لدب�ص، فر��ص، 42، 321

دبلن، 88

دبي، 186، 191، 224، 361، 420، 483، 487، 503، 

552 ،539 ،509 ،507

دحالن، حممد، 184، 521، 556

درعي، �أرييه، 553

دعنا، ر�ئد، 84

دغان، يو�صي، 224، 281

دغل�ص، غ�صان، 521

 ،386–385  ،361  ،304  ،253  ،37  ،28  ،26 دم�صق، 

521 ،509 ،419

�لدمنارك، 563

�لدوحة، 37، 164، 445، 476، 517، 526، 557

دودين، مو�صى، 181، 520، 543

�لدويك، عزيز، 498

دويك، عّمار، 240

ديان، د�ين، 511

ديبي، �إدري�ص، 36

ديخرت، �آيف، 415، 437، 467

ديغول، �صارل، 570

ديف هاردن، 33

ديفي�ص، الن�ص، 14

ديكارلو، روزماري، 195

ديكل، �أودي، 134

ديل كامبو، خوليو برييز، 64–65

ديونا، 263

)ذ(

ذياب، �صعيد، 21
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)ر(

ر�بطة �لعامل �الإ�صالمي، 208

ر�بطة علماء فل�صطني يف لبنان، 282

�لر�بي، عائ�صة، 24، 41

ر�بني، �إ�صحاق، 369، 371

ر�فيد، بار�ك، 70–71، 75، 180، 440

ر�مافوز�، �صرييل، 119

 ،112  ،85  ،71  ،50  ،44  ،42  ،28  ،18  ،11 �هلل،  ر�م 

 ،163  ،160  ،135–134  ،132  ،130  ،121  ،117

 ،232  ،225  ،190–189  ،185–184  ،180  ،168

 ،293  ،289  ،281  ،274  ،271  ،269  ،266–265

 ،344  ،339  ،332  ،327–326  ،311  ،308  ،306

 ،391  ،384  ،377–376  ،374  ،371–370  ،367

 ،468  ،442  ،437  ،431  ،422  ،420  ،414–413

 ،544  ،529  ،527  ،525  ،508  ،504  ،482  ،478

575–574 ،560 ،554 ،552 ،549

�لرباط، 149، 160، 283، 546

�لرجوب، جبيل، 377، 529

�لرز�ز، عمر، 169–170

�لر�صق، عزت، 331، 562

رفح )مدينة/ معب(، 15–16، 18، 20–21، 23–25، 

 ،216  ،179  ،148  ،111  ،99  ،71  ،65  ،62  ،42
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566 ،555

كات�ص، يعقوب، 131

كارتر، جيمي، 31

كاز�خ�صتان، 410

كا�صي�ص، �إغنازيو، 410

كامب ديفيد، 347

كامل، عبا�ص، 66، 216

�لكامريون، 513

كانتون، �صانتياغو، 100، 132

كاوفمان، �إلياهو، 371

كتلة �الحتاد �لقومي، 29، 274

كتلة �الإ�صالح �لنيابية �الأردنية، 128، 181، 307

كتلة �لتغيري و�الإ�صالح )حما�ص(، 22

�لكحلوت، عزيزة، 554

 ،222  ،193  ،181  ،159  ،83  ،38 مو�صيه،  كحلون، 

457 ،288 ،239

كحيل، ه�صام، 40، 441

كر�كا�ص، 77

كرو�تيا، 25

كريت، 311

 ،174  ،128  ،117–116  ،81  ،49 بيري،  كرينبول، 

 ،441  ،390  ،389  ،288  ،284  ،275  ،235  ،208

503

�لك�صو�ين، عمر، 97، 576

ك�صيف، عوفر، 116

�لكعبي، ح�صن، 41

كعبي، عالم، 563

كعبية، ح�صن، 526

كغامي، بول، 93

كلب، �صاي، 378

كمال �أوغلو، �أيهان، 473

كن�صا�ص، 413

كنوب�ص، ريون، 75

�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، 9، 17، 21، 29، 34، 47، 63، 

 ،172–169  ،135  ،112  ،91–90  ،86  ،82  ،66

 ،236  ،231–230  ،215  ،193  ،188  ،179  ،177

 ،342  ،323  ،303  ،291  ،279  ،255  ،240–238

 ،418  ،415  ،384  ،369  ،365  ،363  ،361–360

 ،499  ،482  ،467  ،458–457  ،436  ،428  ،420

 ،543  ،540  ،528  ،526  ،524  ،520  ،516  ،505

569 ،554–553 ،545

كني�صة �لقيامة، 570

كهانا، مئري، 91

كو�الملبور، 562، 564–565

كوت�صايف، ماتي، 378

كوت�صينغ )ماليزيا(، 45

كوخاف، ر�ن، 541

،269  ،182  ،94  ،80  ،29 �أفيف،   كوخايف، 

 ،419  ،394  ،389  ،386  ،374  ،330  ،311–310

570 ،516 ،499 ،483 ،466
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كوربن، جريمي، 100، 525، 553، 555

كوردوين، كالوديو، 50، 341

كوريا �جلنوبية، 382

كوزو، توناهان، 226

كو�صيان�صيت�ص، مايا، 428

كو�صرن، جاريد، 81، 95، 97، 165، 184، 187، 206، 

 ،286–285  ،261  ،254–253  ،243  ،228  ،209

547 ،487 ،347 ،316 ،307–306 ،290–289

كوفيني، �صايون، 88

كولومبيا، 88

كوهني، �إيدي، 262

كوهني، �إيلي، 190، 419، 523

كوهني، عميت، 455

كوهني، يور�م، 358

كوهني، يو�صي، 287، 303، 499

�لكويت، 119، 149، 338

- �حلكومة �لكويتية، 284

 ،208  ،114 - جمل�ص �الأمة �لكويتي/ �لبملان، 

470 ،369 ،284

كيغايل، 159

�لكيلة، مي، 317، 488

كييف )�أوكر�نيا(، 380

)ل(

البيد، يائري، 22

ال�ص فيجا�ص، 165

الفروف، �صريجي، 142، 166–167، 307

الهاي، 61، 223، 409، 565–567

�للبدي، هبة، 487

 ،75  ،50  ،46  ،44  ،39  ،35  ،26  ،23  ،17 لبنان، 

 ،163–162  ،141  ،115  ،99  ،94  ،92  ،90  ،77

 ،237  ،217–216  ،208  ،190–189  ،173  ،171

،278  ،276–275  ،270–269  ،267  ،264  ،242 

 ،322–321  ،314  ،306  ،289  ،285  ،282–281

 ،341  ،337  ،333  ،331  ،329  ،327  ،324

 ،394  ،389–383  ،374  ،359  ،357  ،347–343

 ،423  ،420  ،417  ،413–411  ،409  ،407–405

 ،549  ،541  ،483  ،481  ،471  ،466  ،438  ،431

561 ،556 ،550

- �الأجهزة �الأمنية �للبنانية، 92، 178

- �جلي�ص �للبناين، 39، 217، 391

 ،92 �لوزر�ء،  جمل�ص  �للبنانية/  �حلكومة   -

 ،357  ،346–344  ،342  ،331  ،324  ،289

512 ،409 ،383–382 ،372

 ،289  ،282  ،270 �لبملان،  �لنو�ب/  جمل�ص   -

380 ،324 ،320

جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية، 39–40، 90، 

 ،486–485  ،461  ،457  ،442–441  ،270  ،116

546 ،530 ،527 ،525 ،502–501 ،499 ،488

�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  جلنة 

)�أيباك(، 92، 139–140، 144، 183

�للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، 366، 439، 443، 

576 ،568 ،555 ،546 ،459

�للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة، 37، 41، 45، 99، 

 ،437  ،387  ،333  ،279  ،223  ،168  ،133  ،124

569

�للد، 219، 482

ل�صبونة، 542، 544، 547

لفيف، يريف، 17، 66

لندن، 45، 226، 260، 264، 284، 310، 567

لوك�صمبورغ، 411، 549

�للويزي، عبد �لرحمن، 21
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يل، باربر�، 268

 ،115  ،109  ،81–80  ،63  ،23 �أفيجدور،  ليبمان، 

 ،232  ،229  ،220  ،181  ،177  ،170  ،145  ،137

 ،458  ،429  ،423  ،321  ،271  ،238  ،236  ،234

575 ،529 ،518 ،489 ،472 ،465–464

ليبيا، 15، 36، 90، 240، 502، 539

- �حلكومة �لليبية، 539

لريمان، عري�ن، 189

لي�صوتو، 441

ليفني، ت�صيبي، 9، 42، 86، 292، 309

ليفي، ميكي، 472

ليفني، ياريف، 17، 66

ليمور، يو�آف، 505

لينك، مايكل، 131، 319، 423، 481

ليون، مو�صيه، 551

)م(

ماجتيال، جريي ماثيوز، 526

،51 �القت�صادي،  لل�صالم  �لبحرين   موؤمتر 

 ،267–261  ،255  ،240  ،238–237  ،234–232

 ،318  ،316  ،306  ،293–281  ،278–277  ،270

476 ،324

يف  �ملتحدة  �لواليات  بقيادة  �الأو�صط  �ل�رشق  موؤمتر 

و�ر�صو/ موؤمتر و�ر�صو، 78–81، 85، 476

�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج، 345، 347

موؤمتر ميونيخ لالأمن، 82

ماأرب )�ليمن(، 320

مارتن، روحاما، 461

ماريالند، 23

ماكرون، �إيانويل، 91، 99، 382، 394

ماكغولدريك، جيمي، 209، 214، 266–563

�ملالكي، ريا�ص، 177، 215، 223، 226، 363، 430

ماليزيا، 25، 39، 45، 252، 562، 564–565، 575

- �حلكومة �ملاليزية، 25، 32

مانديال، مانديال، 314

مانديال، نيل�صون، 314

مبادرة �ل�صالم �لعربية، 14، 30، 72، 78، 94، 185، 

 ،290  ،286–285  ،283  ،267–266  ،207–206

316

مبارك، زكي، 194

مبارك، �صماح زهري، 49

�ملبحوح، حممود، 509

جمدالين، �أحمد، 20، 437

�ملجر، 84، 133

�لبملان  �لفل�صطيني/  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

 ،174  ،100  ،43  ،40  ،27  ،22  ،12 �لفل�صطيني، 

 ،464  ،461  ،435  ،363–362  ،336  ،304  ،178

554 ،542 ،507–506 ،498 ،479 ،466

 ،10 �صورية،  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة 

 ،373  ،337  ،335  ،260  ،235  ،177  ،120  ،45

520 ،484 ،478 ،392

حمكمة �لعدل �الأوروبية، 267، 510

حمكمة �لعدل �لدولية، 223، 566، 567

 ،194  ،65  ،34 �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �لعدل  حمكمة 

 ،516  ،433  ،305  ،275  ،267  ،263  ،261  ،232

554 ،548 ،525

 ،260  ،239  ،173  ،61 �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة 

576 ،570–569 ،566–564 ،407

 ،270  ،12 �لفل�صطينية،  �لعليا  �لد�صتورية  �ملحكمة 

553 ،507 ،482 ،427 ،329

حممد �ل�صاد�ص )ملك �ملغرب(، 30، 149، 546

حممد، مهاتري، 25، 39، 49، 138، 145، 233، 483، 

565–564 ،542 ،518
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حممدي، معاذ، 470

�ملحمود، يو�صف، 46

حمي�صن، جمال، 135، 146

حمي�صن، جهاد، 552

�ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية، 224، 251، 386، 436، 504، 

574

خميم �لبد�وي، 322

خميم برج �لب�جنة، 322

خميم �لبيج )غزة(، 38، 61

خميم �جللزون، 367، 560

خميم درعا، 120

خميم �لر�صيدية، 322

خميم �ل�صاطئ، 69

خميم �لعودة، 292

خميم عني �حللوة، 322، 359–360، 382، 481

خميم �ملية ومية، 217

خميم �لنريب )حلب(، 222

خميم �لريموك، 45، 50، 89، 120، 484، 520

مدريد، 548

�ملدلل، �أحمد، 476

�ملدين، حممد، 529

مر�ك�ص، 160

مر�صي، حممد، 273، 276، 280

 ،48 �الإن�صان،  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد 

500 ،464 ،183

�ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان، 304، 385

مرعي، عبد �لرحمن، 487

مريدور، �صاوؤول، 418

مزهر، ماهر، 45

�ملزيني، �أ�صامة، 556

 ،261  ،168  ،41–40 )�حلرم(،  �الإبر�هيمي  �مل�صجد 

539 ،464 ،415 ،409 ،305

�مل�صجد �الأق�صى، 9، 28، 31–32، 40–42، 47، 62، 

 ،113  ،111–110  ،98–96  ،92  ،84  ،77  ،72

 ،194  ،191  ،168  ،161  ،136  ،130  ،128–125

 ،261  ،253  ،237–236  ،228–226  ،213  ،211

 ،342  ،334  ،328  ،321  ،303  ،292  ،273  ،263

 ،427  ،415  ،405  ،376  ،373–371  ،369–365

 ،467–465  ،459  ،457  ،443  ،439  ،437  ،435

 ،506  ،502  ،500  ،480  ،477  ،475–474  ،472

576 ،552 ،531

- باب �الأ�صباط، 125، 436

- باب �خلليل، 267، 319، 424

 ،123  ،114–113  ،99–96  ،92 �لرحمة،  باب   -

321 ،130 ،127–126

- باب �ل�صل�صلة، 439، 472

- �مل�صجد �لقبلي، 236، 253

 ،367  ،293  ،255  ،236  ،227 �ملغاربة،  باب   -

557 ،437

 ،255  ،122  ،77  ،48 �لب�ق،  �صاحة  حائط/   -

500 ،472 ،314

- قبة �ل�صخرة، 125، 226، 470

�مل�صجد �حلر�م، 161

م�صلم، مانويل، 194، 527

 م�صري�ت �لعودة �لكبى )قطاع غزة(، 25، 34–35،

 ،115  ،109  ،100  ،93–92  ،80  ،73  ،71  ،62

 ،166  ،164  ،147–146  ،138  ،135  ،132

 ،224  ،216–214  ،208  ،192  ،181  ،172

 ،292  ،284  ،280  ،270–268  ،252  ،231

 ،341  ،331  ،323  ،319–318  ،313  ،308

 ،441  ،420  ،412  ،394  ،384  ،374  ،362  ،359

 ،484–483  ،475–474  ،466  ،462  ،459

،565  ،551  ،546  ،511–510  ،497  ،487 

573–572
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م�صتهى، روحي، 215، 389

م�صع�صع، �صامي، 37، 42، 111، 115، 389، 561

م�صعل، خالد، 251، 286، 565

 ،83  ،76  ،41  ،38  ،32–31  ،29  ،25  ،12–11 م�رش، 

 ،162–160  ،148  ،137  ،113–112  ،99  ،97

 ،254  ،251  ،242  ،215  ،213–211  ،186  ،181

 ،288  ،285–284  ،280  ،275  ،273  ،265  ،262

 ،430  ،421  ،416–415  ،393  ،389  ،340  ،315

 ،541  ،508  ،505  ،499  ،469  ،456  ،438  ،433

575 ،558 ،553–552 ،550 ،548 ،543

- �لبملان �مل�رشي، 273، 317

- �جلي�ص �مل�رشي، 12

- �حلكومة �مل�رشية، 29

 ،216  ،66  ،62–61  ،24 �مل�رشية،  �ملخابر�ت   -

550 ،440 ،415 ،318 ،218

�مل�رشي، منيب، 276

م�صطفى، �أبو علي، 424

م�صطفى، فائد، 194

م�صطفى، حممد، 205

م�صلح، عي�صى، 317

مطار بن جوريون، 149، 372

مطار رفيق �حلريري �لدويل، 423

معايعة، روال، 566

معب �لكر�مة، 468، 569

معب كرم �أبو �صامل، 82، 337، 433

معروف، �صليم �أحمد، 320

�ملع�رش، رجائي، 144

معطي، عامر، 338

�الإقليمية  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد 

)ميتفيم(، 393

معهد ت�صاتام هاو�ص، 226

 ،82  ،32 معهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 

522 ،475 ،308 ،269 ،134

 ،531  ،502  ،335  ،284–283  ،265  ،262 �ملغرب، 

546

- �حلكومة �ملغربية، 444

�ملفرجي، خالد، 21

مفرح، ن�رش �لدين، 418

مقبة باب �لرحمة، 439

�ملقدح، منري، 242

مكولوم، بيتي، 267

 ،161  ،89  ،79  ،65  ،40  ،38 نيكوالي،  مالدينوف، 

 ،511  ،332  ،279  ،268  ،258  ،220  ،218  ،191

541

مال، طارق، 340

ملحم، �إبر�هيم، 265، 379

ملحم، ظافر، 574

 ،290  ،288–287  ،283  ،266  ،230  ،228 �ملنامة، 

476 ،367

منتدى د�فو�ص، 38، 165، 167

منتدى �رشق �ملتو�صط للغاز، 29

منتدى غاز �رشق �ملتو�صط، 171، 340

 ،415  ،374  ،365  ،165  ،116 �أفيحاي،  مندلبليت، 

551 ،548 ،540 ،524 ،521 ،519 ،426 ،423

منظمة �ال�صرت�كية �لدولية، 150، 344

 ،190 “�إ�رش�ئيل“،  �أطباء حلقوق �الإن�صان -  منظمة 

461

 ،31  ،28  ،20  ،17  ،11 �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

 ،120  ،95  ،89  ،87  ،83  ،80  ،49  ،45–44  ،43

 ،241–240  ،214–213  ،186  ،173  ،161  ،123

 ،322  ،317–316  ،311–310  ،270  ،265  ،252

551 ،506 ،469 ،444 ،430 ،416 ،360 ،344
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- د�ئرة حقوق �الإن�صان و�ملجتمع �ملدين، 89

- د�ئرة �صوؤون �لالجئني، 31، 317، 320، 442

- د�ئرة �صوؤون �ملغرتبني، 43، 547

- د�ئرة �لعالقات �لدولية، 113، 262

- د�ئرة �لعمل و�لتخطيط، 252، 455

- �ل�صندوق �لقومي، 73، 218

- �لقمة �الإ�صالمية �لـ 14 )مكة(، 266

 ،51  ،44  ،35  ،31  ،20–19 �لتنفيذية،  �للجنة   -

 ،118 ،112 ،110 ،87 ،83 ،80 ،78 ،72 ،62

 ،308–307  ،277  ،270  ،266  ،229  ،225

 ،377  ،339  ،334  ،330–329  ،327  ،320

 ،486  ،479  ،460  ،457  ،425  ،419  ،381

546 ،506 ،504

- جلنة �لتو��صل مع �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي، 252

- مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق، 

548 ،482 ،455 ،252 ،146 ،61 ،10

- �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني، 90، 146، 185، 

548 ،339

 ،194  ،80  ،41 �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص   -

548 ،498 ،465–464 ،440 ،430 ،218

�الأر�ص ومقاومة  للدفاع عن  �لوطني  �ملكتب   -

 ،498  ،395  ،285  ،109  ،44 �ال�صتيطان، 

566

 ،42  ،13 و�ملحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة   -

 ،260 ،237 ،193–192 ،176 ،126 ،69 ،67

 ،499  ،437  ،417  ،414  ،407  ،385  ،325

572 ،551 ،541

منظمة �إنقاذ بال حدود، 70

 ،266  ،139  ،110  ،27 �الإ�صالمي،  �لتعاون  منظمة 

552 ،549 ،444 ،425

- �لقمة �الإ�صالمية �لـ 14 )مكة(، 251

- جلنة �لقد�ص، 40، 149، 444

منظمة جي �صرتيت، 486، 504

منظمة �حلملة �صد جتارة �ل�صالح، 284

منظمة �ل�صالم �الآن، 168، 223، 335، 360، 457

�ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان )بريطانيا(، 178

�ملنظمة �لعربية للمحامني �ل�صباب، 320

منظمة �ل�صحة �لعاملية، 40

 ،227  ،225  ،50 )�أمن�صتي(،  �لدولية  �لعفو  منظمة 

432

منظمة �لعمل �لدولية، 124، 131، 275

 ،525  ،239  ،142 ووت�ص،  ر�يت�ص  هيومن  منظمة 

560

منغ�صتو، �أبر�هام، 311، 322، 420

منو�صني، �صتيفن، 420

منيلي�ص، رونني، 386

منيمنة، ح�صن، 344

مور�فيت�صكي، ماتيو�ص، 84

موريتانيا، 141

موري�ص، بيني، 26

موزمبيق، 441

�ملو�صاد، 39، 77، 207، 233، 251، 287، 303، 347، 

523 ،515 ،509 ،499 ،470 ،419 ،364

 ،109  ،98  ،89–87  ،85  ،83  ،80  ،77  ،73 مو�صكو، 

421 ،370 ،226 ،177 ،170

�ملو�صوي، �أمري، 361

موغرييني، فيديريكا، 195، 256، 334، 428

موال، �صلومو، 420

مولدوفا، 264، 280

- �حلكومة �ملولدوفية، 264، 280
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ميامنار، 68

- جي�ص ميامنار، 68

مريف�ص، �أفر�مي، 525

مريكل، �أجنيال، 227، 392، 427

ميلمان، يو�صي، 238، 364

ميلو، ر�يف، 374

ميني�صوتا، 378

)ن(

 ،262  ،219  ،162  ،134  ،94  ،41  ،38  ،26 نابل�ص، 

 ،482  ،477  ،414  ،391  ،381  ،363  ،288  ،276

571 ،540 ،520

نادل، نتاليا، 486

نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، 37، 98، 111، 126، 164، 

 ،417  ،380  ،363  ،345  ،253  ،192  ،169  ،167

517 ،515 ،456

،499  ،486  ،461  ،270  ،117  ،40 حنا،   نا�رش، 
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اإ�سدارات مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

اأوًل: الإ�سدارات باللغة العربية:

�صل�صلة التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني:

ل�صنة  الفل�صطيني  اال�صرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

.2006 ،2005

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2014–2015، 2016.  .9

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2016–2017، 2018.  .10

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2018–2019، 2020.  .11

�صل�صلة الوثائق الفل�صطينية:

ل�صنة  الفل�صطينية  الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .12

.2006 ،2005

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2006، 2008.  .13

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2007، 2009.  .14

الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .15

الفل�صطينية ل�صنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2009، 2012.  .16

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2010، 2015.  .17

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2011، 2017.  .18
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�صل�صلة اليوميات الفل�صطينية:

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2014، 2015.  .19

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2015، 2016.  .20

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2016، 2017.  .21

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2017، 2018.  .22

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2018، 2019.  .23

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2019، 2020.  .24

�صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً:

عبا�ص �إ�صماعيل، عن�رشية اإ�رشائيل: فل�صطينيو 48 منوذجاً، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )1(،   .25

.2008

حتت  الفل�صطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .26

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

�أحمد �حليلة ومرمي عيتاين، معاناة الطفل الفل�صطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة   .27 

�أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  �صجون  يف  الفل�صطيني  االأ�صري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .28

�أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

يا�رش علي، املجازر االإ�رشائيلية بحق ال�صعب الفل�صطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(،   .29

.2009

 ،)6( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�صطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .30

.2010

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  واملقد�صات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .31

�أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

�أول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�صفة  يف  العازل  اجلدار  عايد،  وخالد  �بحي�ص  ح�صن   .32

�إن�صاناً؟ )8(، 2010.

�أول�صت  �صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�صطيني  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .33

�إن�صاناً؟ )9(، 2015.
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مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�صطيني حتت االحتالل   .34

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.

فاطمة عيتاين وعاطف دغل�ص، معاناة املري�س الفل�صطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي،  .35 

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.

االحتالل  حتت  الفل�صطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .36

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

ال�صفة  االإ�رشائيلية يف  الفل�صطينيني من احلواجز  معاناة  د�ود،  فاطمة عيتاين وحممد   .37

الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )13(، 2015.

�صل�صلة تقرير معلومات:

احل�صار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .38

االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأداة  اأم  حياة  �رشيان  غزة:  قطاع  معابر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .39

ح�صار، �صل�صلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأثر ال�صواريخ الفل�صطينية يف ال�رشاع مع   .40

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�صار املفاو�صات الفل�صطينية االإ�رشائيلية  .41 

2008(، �صل�صلة  – ربيع   2007 “اأنابولي�س“ والقمة العربية يف دم�صق )خريف  ما بني 

تقرير معلومات )4(، 2008.

الف�صاد يف الطبقة ال�صيا�صية االإ�رشائيلية،  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .42

�صل�صلة تقرير معلومات )5(، 2008.

وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .43

الفل�صطينية واالنتهاكات االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )6(،  غزة بني احلاجة 

 .2008

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�رش وحما�س، �صل�صلة تقرير معلومات )7(،   .44

.2009

غزة قطاع  على  االإ�رشائيلي  العدوان  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .45 

)2008/12/27–2009/1/18(، �صل�صلة تقرير معلومات )8(، 2009.
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ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، حزب كادميا، �صل�صلة تقرير معلومات )9(،   .46

.2009

الفكر  يف  الفل�صطينيني(  )طرد  الرتان�صفري  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .47

واملمار�صات االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )10(، 2009.

الفل�صطينية  ال�صلطة  بني  االأمني  امللف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .48

واإ�رشائيل، �صل�صلة تقرير معلومات )11(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، الالجئون الفل�صطينيون يف العراق، �صل�صلة   .49

تقرير معلومات )12(، 2009.

تقرير  �صل�صلة  البارد،  نهر  خميم  اأزمة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .50

معلومات )13(، 2010.

املجل�س الت�رشيعي الفل�صطيني يف ال�صفة  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .51

الغربية وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14(، 2010.

االأداء،  وتقييم  العمل  برامج  االأونروا:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .52

�صل�صلة تقرير معلومات )15(، 2010.

الت�صوية  م�صار  يف  االأوروبي  االحتاد  دور  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .53

ال�صلمية للق�صية الفل�صطينية، �صل�صلة تقرير معلومات )16(، 2010.

�صل�صلة  الفل�صطينية،  والق�صية  تركيا  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .54 

تقرير معلومات )17(، 2010.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اإ�صكالية اإعطاء الالجئني الفل�صطينيني يف   .55

لبنان حقوقهم املدنية، �صل�صلة تقرير معلومات )18(، 2011.

تقرير  �صل�صلة  االإ�رشائيلي،  العمل  حزب  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .56
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