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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 
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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 
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�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.
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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 
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�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 
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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، 
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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 
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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، 
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�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 



483

ت�شرين �لأول/ �أكتوبر 2019

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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