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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 
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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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