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االأحد، 2019/12/1

�صوق  منطقة  يف  جديد  ��صتيطاين  حي  �إقامة  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  وزير  بينيت،  نفتايل  قرر  	•

�جلملة )�حل�صبة( يف �لبلدة �لقدية من مدينة �خلليل، بهدف �إيجاد تو��صل جغر�يف بني �لبوؤر 

1
�ال�صتيطانية و�حلرم �الإبر�هيمي.

تخ�صي�ص  �حلكومة  على  �قرتح  �أنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن  	•

�مل�صتعمر�ت  يف  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  لتعزيز  دوالر(  مليون   11.5 )نحو  �صيكل  مليون   40
2

�الإ�رش�ئيلية بال�صفة �لغربية.

حلّل  تقدم  �أي  حتقيق  يف  �أبي�ص   - �أزرق  وحتالف  �لليكود  حزب  عن  تفاو�ص  طاقما  ف�صل  	•

بح�صب  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  ت�صكيل  يف  �ملتتايل  �لف�صل  عن  �لناجتة  �ل�صيا�صية  �الأزمة 

3
�صحيفة يديعوت �أحرونوت.

قال وزير �خلارجية يف �حلكومة �لليبية، �ملو�لية خلليفة حفرت، عبد �لهادي �حلويج �إنه ياأمل  	•

�لفل�صطينية،  �لق�صية  حّل  مّت  �إذ�  “�إ�رش�ئيل“  مع  طبيعية  عالقات  �إقامة  من  ليبيا  تتمكن  �أن 

ودعم  �ملتحدة  �الأمم  بقر�ر�ت  وملتزمة  �لعربية،  �لدول  جامعة  يف  ع�صو  ليبيا  �أن  مو�صحاً 

4
حقوق �ل�صعوب، مبا فيها حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني.

“�إ�رش�ئيل“  على  غزة  من  �صاروخ   2,600 �إطالق  مّت  �إنه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  قال  	•

يف  1,500 منها  �لعبي،   Rutter Net نت  روتر  ملوقع  وفقاً  و2019،   2018 �صنتي   خالل 

5
�صنة 2019.

ذكرت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �أن وفد�ً ر�صمياً �إ�رش�ئيلياً يزور دبي حل�صور �جتماع  	•

على  �الطالع  بهدف  دبي،   2020 �إك�صبو  معر�ص  يف  �لدوليني  للم�صاركني  حت�صريي 

6
�ال�صتعد�د�ت �جلارية، متهيد�ً النطالق �ملعر�ص �لذي �صت�صارك فيه “�إ�رش�ئيل“.

االإثنني، 2019/12/2

ب�صبب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تكبدها  �لتي  �الإجمالية  �لتكلفة  �ملتحدة  �الأمم  قدّرت  	•

�أمريكي، 47.7 مليار دوالر  2000 و2017 بـ   �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �لفرتة �ملمتدة بني 
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مبعدل  ،2017 للعام  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �أ�صعاف  ثالثة  من  �أكرث  يعادل   وهذ� 

7
2.65 مليار دوالر �صنوياً.

�أعلنت �لهيئة �لوطنية مل�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار ��صتئناف �مل�صري�ت على حدود غزة  	•

يوم �جلمعة 2019/12/6، بعد توقف لثالثة �أ�صابيع. ودعت �لهيئة �إىل �مل�صاركة �لو��صعة يف 

8
جمعة “�مل�صرية م�صتمرة“.

مدينة  �إىل  زيارة  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وزر�ء  رئي�ص  قال  	•

�إذ� ��صتمر �إطالق �ل�صو�ريخ  �إنه لن تكون هناك هدنة طويلة �ملدى يف قطاع غزة   ع�صقالن، 

9
من �لقطاع.

�إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي،  قال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص، يف مقابلة مع  	•

�إن “وفد�ً �إ�رش�ئيلياً و�صل �إىل �لعا�صمة �الأمريكية و��صنطن الإجر�ء حمادثات حول �إمكانية 

�لتو�صل التفاق )عدم �العتد�ء( بني �إ�رش�ئيل ودول �خلليج“، م�صري�ً �إىل �أّن “و��صنطن تعمل 

10
مع دول �خلليج لتحقيق ذلك“.

يويل  �لكني�صت  رئي�ص  مندلبليت  �أفيحاي  �الإ�رش�ئيلية،  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  �صلّم  	•

نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  �صدّ  بتقديها  �أو�صى  �لتي  �التهام  الئحة  �إدل�صتاين، 

11
و�أمهل �الأخري 30 يوماً للح�صول على ح�صانة من جلان �لكني�صت ملو�جهة �ملحاكمة.

�ل�صلطات  قلق  وتثري  �النت�صار،  يف  �آخذة  ظاهرة  عن  �أبيب  تل  يف  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت  	•

قانون  بـ“م�صتحقي  ي�صنفون  ممن  �ملهاجرين  من  �لكثري  و�صول  وهي  �الإ�رش�ئيلية، 

�إ�رش�ئيلية  ت�صهيالت كبرية، وجن�صية  �لعامل  �أنحاء  لليهود من جميع  يوفر  �لذي  �لعودة“، 

�أوتوماتيكية، و�لكثري من �المتياز�ت، ولكن مبجرد ح�صولهم على �المتياز�ت، يغادرون 

�لظاهرة  �إن  �مل�صادر  هذه  وقالت  �أخرى.  غربية  لدولة  يهاجرون  �أو  بلد�نهم،  �إىل  عائدين 

�ل�صابق،  �ل�صوفياتي  �الحتاد  دول  من  �لقادمني  �ليهود  �صفوف  يف  خا�ص  ب�صكل  منت�رشة 

عموماً، ومن رو�صيا ب�صكل خا�ص. ور�أت جهات يينية متطرفة هذه �لظاهرة مبثابة جتارة، 

12
�لغر�ص منها ��صتغالل �المتياز�ت �ملعطاة لليهود ومغادرة “�إ�رش�ئيل“.

ت�صييد  عن  ح�صني،  �لكرمي  عبد  نابل�ص،  �رشقي  �حلطب،  دير  قرية  جمل�ص  رئي�ص  ك�صف  	•

�الإ�رش�ئيلية،  موريه  �ألون  مل�صتعمرة  �ملحاذية  �لتلة  قمة  على  �صياحي  مل�رشوع  �مل�صتوطنني 

13
�ملقامة على �أر��صي �لقرية و�لبلد�ت و�لقرى �ملجاورة.
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الثالثاء، 2019/12/3

طويلة  هدنة  حول  تد�وله  يتم  ما  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  نفى  	•

�الأمد بني �ملقاومة يف غزة و�الحتالل، قائالً: “ال يوجد عاقل يكن �أن يذهب �إليها“. و�أو�صح 

من  �ملختلفة،  �الأطر�ف  مع  يومية  �ت�صاالت  جتري  حركته  �أن  ُمتلفزة،  مقابلة  يف  �حلية، 

نيكوالي  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  و�ملن�صّق  م�رش  بينها 

من  �أن  �إىل  �حلية  و�أ�صار  غزة.  قطاع  عن  �حل�صار  رفع  �تفاقات  تنفيذ  ملتابعة  مالدينوف، 

يطرح م�صاألة هدنة طويلة �الأمد فقط فريقان، �الأول �الحتالل وو�صائله �الإعالمية، و�لثاين 

14
“فريق �أو�صلو“، نافياً �أن يكون �الأمر قد ُطرح على �حلركة.

من �أكرث  ��صتمر  �لقاهرة  يف  مهماً  لقاءً  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  قيادتا  عقدت  	•	

للجهاد  �لعام  و�الأمني  هنية،  �إ�صماعيل  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  برئا�صة  �صاعات   5

من  �لعديد  بحث  �للقاء  �إن  م�صرتك،  بيان  يف  �حلركتان،  وقالت  �لنخالة.  زياد  �الإ�صالمي 

بني  �ال�صرت�تيجية  �لثنائية  �لعالقة  �صعيد  وعلى  �لوطني  �ل�صعيد  على  �ملهمة  �لق�صايا 

متثل  �أنها  باعتبار  بينهما  �ال�صرت�تيجية  �لعالقة  على  �حلركتني  قيادتا  و�أكدت  �حلركتني. 

حتالفاً ثابتاً، و�أنها تطورت وجتاوزت كل حماوالت ن�رش �الإ�صاعات و�الدعاء�ت �لباطلة لبّث 

15
�لفرقة و�خلالف بني �أبناء �حلركتني.

 ،Ran Kochav حذّر قائد منظومة �لدفاع �جلوي باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لعميد ر�ن كوخاف 	•

من قدر�ت �لتنظيمات يف قطاع غزة ولبنان على �خرت�ق �لدفاعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية، من 

خالل �إطالق �ل�صو�ريخ. ووفقاً ملوقع معاريف، �أو�صح كوخاف، �أن “�إ�رش�ئيل“ ترغب يف 

تركيز عملياتها يف �ل�صمال نظر�ً لت�صنيفها �جلبهة �الأكرث خطر�ً عليها، �إال �أن “�لتهديد�ت مع 

قطاع غزة د�ئماً ما ت�صتت تركيزنا يف �ل�صمال، وت�صحبنا نحو �جلنوب“، ونّوه كوخاف �إىل 

16
�أن “�أعد�ء �إ�رش�ئيل مبا يف ذلك �إير�ن وحما�ص وحزب �هلل يتمتعون بذكاء عاٍل“.

قالت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي تعتقل يف �صجونها  	•

�أكرث من 100 �أ�صري، ممن يعانون �إعاقات ج�صدية �إما كاملة �أو جزئية، و�إعاقات ذهنية وعقلية 

17
ونف�صية وح�صية كاالإعاقة �ل�صمعية و�لب�رشية.

ك�صفت وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية �أن لديها قر�بة 1,700 متطوع يعملون يف م�صاجد  	•

ظّل  يف  رو�تب  �أي  يتقا�صون  ال  و�أذنة،  و�أئمة  وحُمّفظني  ووعاظ  خطباء  منهم  غزة،  قطاع 

18
�لظروف �القت�صادية و�الجتماعية �ل�صعبة �لتي يحياها �الأهايل.
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�خلارجية  “وز�رة  �أن  �آيخرن  �إيتمار  �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة  �ل�صيا�صي  �ملر��صل  ذكر  	•

مرور�ً  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  ماليزيني  دبلوما�صيني  مبرور  ت�صمح  لن  �الإ�رش�ئيلية 

لل�صامية،  معادية  ت�رشيحات  �إ�صد�ر  على  د�أب  حممد  مهاتري  زعيمها  الأن  باإ�رش�ئيل، 

ويرف�ص دخول ريا�صيني �إ�رش�ئيليني �إىل بالده، ما ت�صبب ب�صدور هذ� �ملوقف �الإ�رش�ئيلي 

19
غري �العتيادي“.

رو�تب لدفع  دوالر(  مليون   8.83 )نحو  يورو  ماليني   8 �الأوروبي  �الحتاد  قَدَّمَ  	•	

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019، و�ملعا�صات �لتقاعدية، الأكرث من 40 �ألفاً من �ملوظفني �ملدنيني 

20
و�ملتقاعدين �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية.

The National Assembly �لوطنية  �جلمعية  يف  �لفرن�صيون  �لنو�ب  تبنى  	•	

حزب  عن  نائب  به  تقدم  قر�ر  مقرتح  �صعيفة،  وباأغلبية   ،)Assemblée Nationale(

 ،The Republic on The Move! )La République en Marche!( جلمهورية �إىل �الأمام�

�لوطنية،  �جلمعية  نو�ب  �أغلب  وف�صل  �ل�صامية.  ومعاد�ة  �ل�صهيونية  معاد�ة  بني  ي�صاوي 

فيما  �جلديد،  �لن�ص  ل�صالح  نائباً   154 و�صوت  �ل�صمت؛  �لتز�م  نائباً،   577 ت�صّم  �لتي 

�إىل �الأمام،  72. و�متدت �الختالفات حول �لن�ص حتى بني حزب �جلمهورية  �صوت �صّده 

حيث مل يتجاوز عدد نو�به �مل�صوتني ل�صالح �لن�ص 84 من �أ�صل 303، حيث تغيبت غالبية 

�أثناء عملية �لت�صويت. وجاء تبني �ملقرتح بالرغم من تقدمي جمموعة من  نو�ب �حلزب يف 

وقالو�  �القرت�ح،  معار�صة  �إىل  �لفرن�صي  �لبملان  �أع�صاء  دعت  عري�صة  يهودياً  مثقفاً   127

“نحن علماء ومفكرون يهود من  �لفرن�صية،  �لتي ن�رشوها ب�صحيفة لوموند  �لعري�صة  يف 

�إ�رش�ئيل ومن خارجها، وكثري منا خمت�صون يف معاد�ة �ل�صامية وتاريخ �ليهودية و�ملحرقة، 

نرفع �أ�صو�تنا �صّد هذ� �ملقرتح“. ويف �إطار مت�صل، دعا �ملوقعون �إىل حماربة معاد�ة �ل�صامية 

21
الأنها، بكل ب�صاطة، �صكل من �أ�صكال �لعن�رشية وكر�هية �الآخر، بح�صب تعبريهم.

االأربعاء، 2019/12/4

�لبتغالية  �لعا�صمة  �إىل  توجهه  قبيل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  قال  	•

ل�صبونة، �إنه �صيلتقي هناك مع وزير �خلارجية �الأمريكي، مايك بومبيو، و�صيبحث معه عدة 

مو��صيع، من بينها �عرت�ف �أمريكي م�صتقبلي ب�صمّ غور �الأردن يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة 

22
�إىل “�إ�رش�ئيل“.

�أقر �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، يف جل�صة عقدها يف مدينة غزة، م�رشوع قانون �لتعليم  	•

�لتي  �جلل�صة  يف  �الأوىل  و�لقر�ءة  �لعامة  باملناق�صة  �إقر�ره  بعد  وذلك  �لثانية،  بالقر�ءة  �لعايل 
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�نعقدت يف 2019/10/9، وفقاً لالإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة. وذكر �لت�رشيعي، يف بيان له، �أن 

م�رشوع �لقانون جاء معدالً ملعظم مو�د قانون �لتعليم �لعايل رقم 11 ل�صنة 1998، ويحتوي 

 
23

على 35 مادة معدلة.

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص، عن دوٍل عربية و�إ�صالمية  �ملكتب  ك�صف مو�صى دودين، ع�صو  	•

�الإ�رش�ئيلي،  �لق�صام و�الحتالل  كتائب  تبادل جديدة بني  �إبر�م �صفقة  وغربية عملت على 

كان �آخر هذه �ملحاوالت منذ زمن قريب. و�أو�صح دودين، يف حو�ر مع �ملركز �لفل�صطيني 

�جلنود  ملف  فتح  على  عملت  �لتي  �لعربية  �لدول  مقدمة  يف  كانت  م�رش  �أن  لالإعالم، 

�الإ�رش�ئيليني �الأ�رشى لدى كتائب �لق�صام، �إىل جانب قطر وتركيا، ودولتي �ل�صويد و�أملانيا، 

24
م�صري�ً �إىل وجود �أطر�ف �أخرى مل ي�صّمها.

ورئي�ص  �لليكود  حزب  رئي�ص  �إىل  �صديد�ً  �نتقاد�ً  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  وجّه  	•

�أبي�ص بني جانت�ص، على خلفية عدم   – �أزرق  نتنياهو، ورئي�ص حتالف  بنيامني  �حلكومة، 

�إىل  �لتوجه  �حتماالت  وتز�يد  للكني�صت،  �نتخابات  جولتي  بعد  وحدة  حكومة  ت�صكيل 

25
�نتخابات ثالثة، قائالً: ال جتر�ن �لدولة ور�ء “جنونكما“.

ومتارين  مناور�ت  �أربع  موؤخر�ً  �أجرى  �جلي�ص  �أن  “مكان“  �الإ�رش�ئيلية  �لبث  هيئة  ك�صفت  	•

ملو�جهة  قو�ته  جهوزية  حت�صني  بهدف  �ل�صمالية  �ملنطقة  يف  مغزى  وذ�ت  �لنطاق  و��صعة 

26
�لتهديد�ت �لتي حتدق بـ“�إ�رش�ئيل“ يف هذه �جلبهة.

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �ل�صلطات  تعمد  عن  �لنقاب  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  ك�صفت  	•

تزييف �ل�صجالت �ملتعلقة بتجنيد �ل�صبان �حلريديني، فيما ��صتعمل �جلي�ص �أ�صلوب �لكذب 

و�لت�صليل. وقّدم �جلي�ص تقارير كاذبة حول جتنيد �حلريديني جلميع �لهيئات �حلكومية، 

ومن �صمنها جلنة �خلارجية و�الأمن �لتابعة للكني�صت، ولوزير �لدفاع ورئي�ص هيئة �أركان 

ملا  �لتي حددت. ووفقاً  �لتجنيد  �أهد�ف  �إظهار معطيات تتنا�صب مع  �جلي�ص، وذلك بغر�ص 

ك�صف عنه من معطيات، فقد تبنّي �أن عدد �ملجنّدين قد ت�صاعف حتى ثالثة �أ�صعاف. ففي 

مّت  �لو�قع  يف  ولكن  �حلريديني،  �جلنود  من   3,070 جتنيد  مّت  �أنه  �جلي�ص  �أبلغ   ،2017 �صنة 

27
جتنيد 1,300 فقط.

يف  �الجتماعية  �ل�صيا�صة  لدر��صة  “طاوب  مركز  �أعدها  �أبيب  تل  يف  جديدة  در��صة  ن�رشت  	•

فقط   %10 �أن  �أظهرت   ،“Taub Center for Social Policy Studies in Israel �إ�رش�ئيل 

�ملد�ر�ص  �أجل دفع تقدم  يتّم توجيهها من  �الإ�رش�ئيلية  �لرتبية و�لتعليم  من ميز�نية وز�رة 

28
�لعربية، مع �أن ن�صبة �لتالميذ �لعرب ت�صكل 22% من جمموع �لتالميذ يف “�إ�رش�ئيل“.
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اخلمي�س، 2019/12/5

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن هناك �ت�صاالت جارية للتو�صل لتهدئة  	•

طويلة �ملدى مع حركة حما�ص يف غزة. و�أ�صاف نتنياهو، يف حديث لل�صحفيني �ملر�فقني له �إىل 

�لعا�صمة �لبتغالية ل�صبونة: “نعمل على ذلك )�لتهدئة مع حما�ص( حالياً، وهناك �إمكانية، 

لن  )حما�ص(  “هم  وتابع:  �ليوم“.  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ح�صب  ذلك“،  لتعزيز  فر�صة  ورمبا 

يعرتفو� بنا، ولن نعرتف بهم، نعمل على �لتهدئة، وهم يعلمون �أنهم لن يتمكنو� من �لتخل�ص 

29
منا“.

قال �لناطق با�صم منظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي  	•

�ملحتلة كرمي جب�ن، �إن بلدية �الحتالل يف �لقد�ص �صّعدت من �صيا�صة هدم �ملنازل، ومتتنع 

منُذ  منزالً   165 هدمتها  �لتي  �ملنازل  عدد  بلغ  �إذ  للمقد�صيني،  �لهيكلية  �خلر�ئط  �إقر�ر  عن 

بد�ية 2019 وحتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019. و�أ�صاف �أن بلدية �الحتالل تفر�ص 

غر�مات كبرية على �أ�صحاب �ملنازل كتحمل تكاليف �لهدم، لذلك يلجاأ عدد من �ملقد�صني �إىل 

�ملنزل بهدم  �أ�صحاب  قام  40 منها  165 حالة هدم، هناك  باأيديهم، فمن بني  هدم منازلهم 

30
منازلهم باأنف�صهم.

“�إ�رش�ئيل“،  ل�صالح  �ملتحدة  �الأمم  يف  ت�صويتها  منط  من  �أملانيا،  �أبرزها  دولة،   13 غريت  	•

�الأمانة  يف  �لفل�صطينيني“  حقوق  بـ“�صعبة  يتعلق  �صنوي  قر�ر  م�رشوع  على  و�عرت�صت 

 23 و�متناع   54 معار�صة  مقابل  ل�صاحله  بلد�ً   87 و�صّوت  �ملتحدة.  لالأمم   �لعامة 

31
عن �لت�صويت.

مرور  ملنا�صبة  �هلل،  ر�م  يف  �أقامته  �حتفال  خالل  د(،  ف  )�أ  للتنمية  �لفرن�صية  �لوكالة  �أكدت  	•

يورو ماليني   404 قدمت  �أنها  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  عملها  على  عاماً   20 

�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية منذ  447.6 ماليني دوالر( دعماً مل�صاريع مّت تنفيذها يف  )نحو 

�لتحلية،  ومياه  لل�رشب،  �ل�صاحلة  �ملياه  على  �مل�صاريع  تلك  تركزت  حيث  فيها؛  عملها  بدء 

32
و�لبيئة، و�لتخل�ص من �لنفايات.

قدّمت �حلكومة �لهندية 3 ماليني دوالر ال�صتكمال �ملرحلة �لثالثة من تنفيذ م�رشوع �حلديقة  	•
33

�لتكنولوجية �لفل�صطينية – �لهندية، �صمن حرم جامعة بريزيت يف �ل�صفة �لغربية.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صيفتتح مركز�ً مل�صاعدة �جلنود �لذين  	•

يعانون م�صاكل نف�صية وعقلية، ملنع �إقد�مهم على �النتحار. و�صّجل خم�ص حاالت �نتحار يف 
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يف  �ُصّجل  ما  يفوق  عدد  وهو   ،2019 �صنة  بد�ية  منذ  �خلارج  من  �لقادمني  �جلنود  �صفوف 

�ل�صنو�ت �خلم�ص �ملا�صية. و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن غالبية �جلنود �لذين ينتحرون هم ممن 

ياأتون من دول �لعامل للخدمة يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، حيث �إن 2% من جمندي �جلي�ص تعي�ص 

34
عائالتهم يف �خلارج.

اجلمعة، 2019/12/6

�الإ�رش�ئيلي  لل�رش�ع  �لدولتني  حّل  يدعم  رمزياً  قر�ر�ً  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  �أ�صدر  	•

�لفل�صطيني. وو�فق �ملجل�ص باأغلبية 226 �صوتاً مقابل �عرت��ص 188، على �أن حّل �لدولتني 

“تطلعات  وُيلبي  يهودية“،  كـ“دولة  “�إ�رش�ئيل“  بقاء  ي�صَمن  �أن  يكن  �لذي  وحده  هو 

35
�لفل�صطينيني �مل�رشوعة“ لقيام دولتهم �خلا�صة.

�الإ�رش�ئيليني  وبني  بيننا  �تفاقيات  هناك  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال  	•

على �أن �ملوؤ�ص�صات تكون كلها فعالة يف �لقد�ص، وعاملة ب�صكل طبيعي، كما تعمل �أي موؤ�ص�صة 

“�إ�رش�ئيل“ متنع �جلميع  �لغربية وقطاع غزة، ومع ذلك  �ل�صفة  �أي مكان يف  فل�صطينية يف 

�أمر  “هناك  �إن  �أن ير. وقال عبا�ص  له  �أن هذ� �ملو�صوع لن ن�صمح  �لعمل. و�أكد عبا�ص  من 

من  ملجموعة  �أخرى  قر�ر�ت  جانب  �إىل  هذ�  غزة،  قطاع  يف  �الأمريكي  �مل�صت�صفى  وهو  �آخر، 

عبا�ص  و�صدد  ومطار“.  للميناء،  ��صطناعية  جزيرة  ومنها  وغريها  �القت�صادية  �مل�صاريع 

على �أن “هذ� �أمر ال يكن �ل�صكوت عليه، و�إذ� ��صتمرت هذه �الأ�صياء يف مو�صع �لتطبيق فاإن 

36
جميع عالقاتنا �ملكتوبة و�ملتفق عليها، بيننا وبني �إ�رش�ئيل و�أمريكا �صتكون الغية“.

�لفل�صطيني  �إن جثمان �الأ�صري �الأردين  قالت وز�رة �خلارجية و�صوؤون �ملغرتبني �الأردنية  	•

�صامي �أبو دياك، �لذي ��صت�صهد يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف 2019/11/26، و�صل �إىل 

37
�الأردن.

�أنه يف حال ف�صل   ،Eyal Yinon �إيال ينون  �أعلن �مل�صت�صار �لق�صائي للكني�صت �الإ�رش�ئيلي  	•

�نتخابات  الإجر�ء   2020/3/3 يوم  �صيخ�ص�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  لت�صكيل  �جلهود 

جديدة، �صتكون �لثالثة خالل �أقل من عام. وقال ينون �إن “�إ�رش�ئيل يف �أزمة �صيا�صية عميقة 

38
مل ن�صهد مثلها من قبل، وعلينا �أن ال �أن نكون هادئني �إز�ءها“.

ذكرت �صحيفة ماكور ري�صون �أن نفتايل بينيت، وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، �أبلغ �صفر�ء �لدول  	•

“�إ�رش�ئيل“  باأن  �الأ�صبوع،  هذ�  خالل  معه  �لتقو�  �لذين  وفرن�صا،  �أملانيا  بينها  �الأوروبية، 

�صتهدم �ملباين �لفل�صطينية غري �لقانونية يف �ملناطق �مل�صنفة ج، ومن جمملها تلك �لتي مّولها 
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�الحتاد �الأوروبي. وقال بينيت �إنه �إذ� �أر�دت �لدول �الأوروبية �أن ت�صاعد �لفل�صطينيني فمن 

39
�الأف�صل �أن تركز على �الأن�صطة �الإن�صانية بدالً من �لبناء غري �ل�رشعي، بح�صب تعبريه.

قمعت قو�ت �الحتالل �مل�صاركني يف جمعة “�مل�صرية م�صتمرة“ من م�صري�ت �لعودة �ل�صلمية  	•

بينهم من  بجر�ح،  فل�صطينياً   37 باإ�صابة  ت�صبب  مما  غزة؛  لقطاع  �ل�رشقية  �حلدود   على 

40
10 �أطفال.

�أكد مركز �لدفاع عن �لفرد �الإ�رش�ئيلي )هموكيد( �أنه حتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019، 	•	

و1,311  حمكوماً،  �أ�صري�ً   2,970 منهم  فل�صطينياً،  �أ�صري�ً   4,739 �الحتالل  �صلطات  حتتجز 

41
�أ�صري�ً موقوفاً، و458 معتقالً �إد�رياً.

�خل�صائر  �أن  �حل�صار،  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  �خل�رشي،  جمال  �لنائب  �أكد  	•

و�لزر�عي، و�لتجاري،  )�ل�صناعي،  �القت�صادي  للقطاع  �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة   �ل�صهرية 

لقر�بة  لت�صل   ،2019 �صنة  نهاية  مع  كبري  ب�صكل  �رتفعت  غزة  قطاع  يف  �ملقاوالت(  وقطاع 

42
100 مليون دوالر �صهرياً، ب�صبب �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �ملمتد للعام �لـ 13 على �لتو�يل.

رف�ص �لعاهل �ملغربي �مللك حممد �ل�صاد�ص طلباً لالجتماع بوزير �خلارجية �الأمريكي مايك  	•

بومبيو، كون �الأخري جاء �إىل �لرباط بـ“�أجندة �صغط“ جلهة فر�ص �إقامة �لتطبيع بني �ملغرب 

�أنه مل ي�صدر عن  و“�إ�رش�ئيل“، وذلك بح�صب ما ك�صفته �أو�صاط ديبلوما�صية غربية. علماً 

43
�خلارجية �ملغربية �أي تو�صيح بخ�صو�ص عدم �للقاء.

ال�صبت، 2019/12/7

�إن  �الأحمد،  عز�م  فتح  حلركة  و�ملركزية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنتني  ع�صو  قال  	•

�إىل  بحاجة  �النتخابات  بخ�صو�ص  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  ر�صالة  على  حما�ص  حركة  ردّ 

تو�صيحات من رئي�ص جلنة �النتخابات �ملركزية حنا نا�رش. وقال �الأحمد، يف ت�رشيحات 

خد�ع.  ق�صية  لي�صت  �لق�صية  �صيئاً.  تعلن  رّد�ً.  �أر�صلت  “حما�ص  فل�صطني:  �صوت  الإذ�عة 

جاهزون لالنتخابات ثّم ي�صعو� نقاطاً تتناق�ص مع �لذي ُيعلن“، م�صيفاً �أن هناك “�أكرث من 

44
7 �صفحات بني ر�صالة �لرئي�ص ورّد حما�ص“.

يف حا�صدة  مب�صرية  النطالقتها،   52 �لـ  �لذكرى  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  �أحيت  	•	

“�إ�رش�ئيل“، و�أي م�صاريع �أمريكية،  قطاع غزة، رددت خاللها هتافات ترف�ص �لتهدئة مع 

45
ومن �صمنها �مل�صت�صفى �الأمريكي.
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بالتاأكيد  برلني  �الأملانية  �لعا�صمة  يف  �أعماله  و�الأونرو�“  �أوروبا  “فل�صطينيي  موؤمتر  �ختتم  	•

�حلكومات  ودعوة  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  جتاه  �أوروبا  يف  �لفل�صطينية  �جلالية  دور  على 

46
�الأوروبية لدعم وكالة �الأونرو�.

ن�رش موقع قناة 12 �لعبية، تقرير�ً حول ما �صتتغري �إليه �الأو�صاع يف منطقة غور �الأردن  	•

�ألف   65 فاإن  للتقرير،  ووفقاً  ل�صيادتها.  �ملنطقة  تلك  �صّم  فعلياً  “�إ�رش�ئيل“  �أعلنت  حال  يف 

فل�صطيني يعي�صون يف تلك �ملنطقة، بينما يعي�ص 11 �ألف م�صتوطن. م�صري�ً �إىل �أن �لفل�صطينيني 

47
هم �ملت�رشرون من هذه �خلطوة على �ملدى �لقريب و�لبعيد.

�ملجل�ص موؤمتر  �أمام  له  كلمة  خالل  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �صدد  	•	

فلوريد�،  والية  يف  �ملنعقد   ،Israeli-American Council )IAC( �الأمريكي   - �الإ�رش�ئيلي 

بني  �ل�صالم  هو  حتقيقه  يكن  ما  �أ�صعب  �إن  “يقولون  وقال:  “�إ�رش�ئيل“،  يحب  �أنه  على 

�أنه حقاً  �إذ� مل يتمكن جاريد كو�صرن من حتقيق ذلك، فذلك يعني  �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني، 

م�صتحيل“. و�أكد تر�مب على �أن “�لعالقات بني �إ�رش�ئيل و�لواليات �ملتحدة �ليوم �أقوى من 

48
�أي وقت م�صى“، الفتاً �لنظر �إىل �أنه ال يوجد �صديق �أف�صل يف �لبيت �الأبي�ص منه.

االأحد، 2019/12/8

�الإ�رش�ئيلي  �لقانون  فر�ص  “يجب  �إنه  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  قال  	•

�للقاء  �ملو�صوع خالل  “مّت طرح هذ�  و�أنه  �مل�صتوطنات“،  �الأردن و�رشعنة كافة  على غور 

ل�صبونة، يوم  �الأمريكي، مايك بومبيو، ومل تطرح خطة مف�صلة“، يف  مع وزير �خلارجية 

باجتاه  �صو�ريخ  ثالثة  �إطالق  بعد  غزة،  قطاع  �إىل  نتنياهو  وتطرق   .2019/12/4 �الأربعاء 

جنوب �لبالد يف نهاية �الأ�صبوع �ملا�صي، وقال �إنه “�إذ� �حتاج �الأمر، �صننفذ عملية ع�صكرية 

كبرية يف غزة من �أجل �جتثاث �الإرهاب مرة و�إىل �الأبد. وقد تلقو� عينة موؤخر�ً، وال �أن�صحهم 

�لقذ�ئف  �إطالق  وقف  دون  من  غزة  يف  تهدئة  هناك  تكون  ولن  �لرئي�صية.  �لوجبة  بانتظار 

49
�ل�صاروخية“.

�أعلنت د�ئرة �صوؤون �ملغرتبني يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية عن �ل�رشوع بتنفيذ م�رشوع  	•

فل�صطينيي  تو�جد  �أماكن  عن  بيانات  قاعدة  لتكوين  و�ل�صتات،  �ملهجر  فل�صطينيي  �إح�صاء 

�أنه مّت  �خلارج، و�صفاتهم، وقدر�تهم، و�إمكانياتهم، وتاريخ �الغرت�ب. و�أو�صحت �لد�ئرة 

�ختيار فنزويال لتكون عينة جتريبية الإجر�ء عملية �الإح�صاء، من خالل ��صتمارة �إلكرتونية 
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معدة لهذ� �ل�صاأن، ملعرفة فر�ص �لنجاح، و��صتك�صاف �لعقبات �لتي ممكن �أن تو�جه �لعملية، 

50
وحماولة تفاديها، و�إدخال �لتعديالت �لالزمة يف �ملر�حل �مل�صتقبلية.

�إىل تركيا، يف م�صتهل زيارته  �إ�صماعيل هنية  و�صل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  	•
51

�خلارجية �لتي بد�أها من م�رش.

�إ�رش�ئيلية موقعني لكتائب �لق�صام يف قطاع غزة، بعد نحو ثالث �صاعات  هاجمت مقاتالت  	•

وقوع  عن  �ل�صحة  وز�رة  تعلن  ومل  “�إ�رش�ئيل“،  باجتاه  �لقطاع  من  قذ�ئف  �إطالق  على 

52
�إ�صابات جر�ء �لغار�ت.

قالت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني �إن “�صعف �إر�دة حركة فتح، وتغليب م�صاحلها  	•

�لبريوقر�طية و�لفئوية �ل�صيقة على ح�صاب م�صالح �صعبنا، �أدى �إىل ف�صل جناح �نتفا�صة 

1987، �لتي كان يكن �أن حُتقق تقدماً �أكرث يف حتقيق �خلال�ص من �الحتالل و�ال�صتيطان“. 

و�أ�صافت �جلبهة، يف بيان لها، �أن “�نتهاك حركة فتح لقر�ر�ت �ملجل�صني �لوطني و�ملركزي، 

و�لذهاب �إىل مفاو�صات مدريد، ثمّ �النقالب �ل�صيا�صي يف �تفاق �أو�صلو، �صكلت طعنة يف ظهر 

�النتفا�صة وت�صحيات �صعبها، من �صهد�ء وجرحى ومعاقني و�أ�رشى، ماز�ل بع�صهم حتى 

53
�الآن خلف �لق�صبان“.

من  رفيعة  �إ�رش�ئيلية  و�أدبية  و�أكاديية  و�صيا�صية  ع�صكرية  �إ�رش�ئيلية  �صخ�صية   67 تقدم  	•

للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  الإلز�م  �لعليا  �ملحكمة  �إىل  بالتما�صٍ  و�أكاديية،  �أمنية  خلفيات 

تكليٍف  على  �حل�صول  من  نتنياهو  منع  م�صاألة  يف  بالبتّ  مندلبليت،  �أفيحاي  �الإ�رش�ئيلية، 

�لر�صوة،  بنود  حتت  خطرية  �تهام  لو�ئح  لثالث  يتعر�ص  لكونه  �ملقبلة،  �حلكومة  بت�صكيل 

54
و�الحتيال، وخيانة �الأمانة.

�الحتالل  قو�ت  �إن  �ل�صهري،  تقريره  يف  و�لتوثيق  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  قال  	•

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �آخرين،   500 نحو  و�أ�صابت  فل�صطينياً،   44 قتلت  �الإ�رش�ئيلي 

غزة، خالل �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019. و��صتولت �صلطات �الحتالل، خالل �ل�صهر 

( من �أر��صي �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية 
2
ذ�ته، على 3,031 دومناً )3.031 كم

من  متفرقة  مناطق  يف   )
2
كم  2.337( دومناً   2,337 على  باال�صتيالء  �أخطرت  كما  و�لقد�ص، 

يف  ومن�صاأة  بيتاً   68 هدمت  �الحتالل  �صلطات  �أن  �لتقرير  وذكر  و�لقد�ص.  �لغربية  �ل�صفة 

يف  ذ�تي  هدم  عمليات   7 بينها  من  من�صاأة،  و34  بيتاً،   34 �صملت  و�لقد�ص،  �لغربية  �ل�صفة 

مناطق جبل �ملكب وو�د �حلم�ص، حيث قام �أ�صحابها بهدم من�صاآتهم جتنباً لدفع غر�مات 

55
مالية باهظة.
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قال نفتايل بينيت، وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، �إن “�إ�رش�ئيل“ م�صممة على �إخر�ج �إير�ن من  	•

�إير�ن،  �لعبية،  ري�صون  ماكور  ل�صحيفة  موؤمتر  خالل  له  كلمةٍ  يف  بينيت،  وهدد  �صورية. 

هناك“،  وتنزفني  �صتغرقني  فيتنامك..  �صت�صبح  “�صورية  فيها:  قال  لها  ر�صالة  بتوجيه 

56
باالإ�صارة �إىل �حلروب يف فيتنام.

لدفع  مبادرة  على   Jean Asselborn �أ�صلبورن  جان  لوك�صمبورغ  خارجية  وزير  يعمل  	•

جميع �لدول �الأع�صاء يف �الحتاد �الأوروبي �إىل �العرت�ف �مل�صرتك بدولة فل�صطني، وذلك رد�ً 

على �الإعالن �الأمريكي �الأخري، ب�رشعنة �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية. حيث �أكد �أ�صلبورن 

يف ر�صالة �إىل وزر�ء خارجية �الحتاد �الأوروبي، �أن على �الحتاد �لدفع بحّل �لدولتني، وذلك 

57
عب �إيجاد ظروف متكافئة �صيا�صياً بني �لطرفني )�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي(.

االإثنني، 2019/12/9

و�فقت  �أن  بعد  �النتخابات  �إىل  ذ�هبون  �إننا  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال  	•

�أول موؤمتر دويل تنظمه هيئة  �فتتاح  �لتنظيمات. و�أكد عبا�ص، يف كلمته خالل  عليها جميع 

58
مكافحة �لف�صاد، يف ر�م �هلل، �أنه “لن نقبل �أن ينتخب �أهل �لقد�ص يف غري �لقد�ص“.

�أظهر تقرير �لفقر �لبديل ل�صنة 2019، �ل�صادر عن منظمة التيت Latite  �الإ�رش�ئيلية �لتي  	•

على  �ملعتمدين  من   %74.8 �أن  “�إ�رش�ئيل“،  يف  و�القت�صادية  �الجتماعية  باالأو�صاع  تعنى 

م�صاعد�ت ال يكفيهم �لطعام �لذي ي�صرتونه، ومل يكن بحوزتهم �ملال من �أجل �رش�ء �ملزيد 

59
من �لطعام، و�أن ن�صبة هوؤالء بني جممل �ل�صكان ت�صل �إىل %16.3.

�أفاد مدير عام �ل�صيدلة يف وز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة منري �لب�ص باأن �الأ�صناف �ل�صفرية  	•

 .%46 �لعجز  �ملتد�ولة، لت�صبح ن�صبة  �الأدوية  235 �صنفاً من قائمة  لـ  �الأدوية و�صلت  من 

�لتي يكفي ر�صيدها الأقل من ثالثة �صهور؛ بلغ �الأدوية  �أ�صناف  �أن عدد  �لب�ص   و�أو�صح 

60
51 �صنفاً دو�ئياً.

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، يف كلمة �ألقاها خالل م�صاركته يف �جتماع وزر�ء  	•

بت�صجيع  يحظى  �الإ�رش�ئيلي،  �لعنف  �إن  �الإ�صالمي،  �لتعاون  ملنظمة  �الجتماعية  �ل�صوؤون 

�لغرب، وبع�ص �لدول �لعربية، م�صري�ً �إىل �أنه ي�صعر “يف كثري من �الأحيان، باأننا نقف لوحدنا 

61
حني نعرت�ص على �ال�صطهاد �ملمار�ص �صّد فل�صطني و�لقد�ص“.

 32 �لـ  �النطالقة  ذكرى  يف  كافة  و�لفعاليات  �الأن�صطة  �إلغاء  لبنان  يف  حما�ص  حركة  �أعلنت  	•

�حلركة،  وقالت  بلبنان.  �لفل�صطينية  و�لتجمعاِت  �ملخيمات  يف  �صعبنا  و�إ�صناد  دعم  ل�صالح 
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يف بيان �صحفي، �إنه، ويف ظلّ �الأو�صاعِ �ل�صيا�صية و�القت�صادية يف لبنان، و�نعكا�صها على 

و�قع �ل�صعب �لفل�صطيني، خ�صو�صاً على �مل�صتوياِت �القت�صادية و�الجتماعية و�ملعي�صية، 

�إلغاء  قررت  حما�ص  حركة  فاإن  �صعبنا،  جانب  �إىل  �لوقوف  �رشورة  على  منا  و“حر�صاً 

62
�الأن�صطة و�لفعاليات كافة �لتي تقيمها كل عاٍم يف ذكرى �نطالقتها يف لبنان“.

�أن   ،12 �الإ�رش�ئيلية  للقناة  �ل�صيا�صي  �ملر��صل   ،Yaron Abraham �أبر�هام  يارون  ك�صف  	•

Shlomo Moshe Amar �أنهى م�صاء  “�حلاخام �لرئي�صي الإ�رش�ئيل �صلومو مو�صيه عمار 
�لتقى خاللها بامللك �لبحريني ورجال دين من �ل�رشق  �إىل �لبحرين،  �الإثنني زيارة خا�صة 

�الأو�صط و�ل�رشق �الأق�صى“، يف موؤمتر دويل لرجال �لدين بدعوة من �مللك �لبحريني. ووّجه 

حديثه للملك �لبحريني قائالً �إن “بركات �ل�صالم من �لقد�ص �صوف توؤدي �إىل تطبيع عالقتكم 

63
مع �إ�رش�ئيل“.

يتّم  مل  �إذ�  2020/3/2؛  يف  �ملقبلة  �النتخابات  �إجر�ء  على  “�إ�رش�ئيل“  يف  حزبني  �أكب  �تفق  	•
64

�لتو�صل يف �للحظة �الأخرية �إىل �تفاق لت�صكيل �ئتالف حكومي.

قامت وز�رة �خلارجية �لهولندية باإعالم وكالة �الأونرو� بقر�رها ��صتئناف �لتمويل للوكالة،  	•

وذلك بعد �أن قامت ب�صكل موؤقت بتعليق تبع خمطط له يف 2019/7/31، بقيمة 13 مليون 

يورو )نحو 14.4 مليون دوالر(، وذلك نتيجة للتحقيق �لذي يجريه مكتب خدمات �لرقابة 

65
�لد�خلية يف �الأمم �ملتحدة ب�صاأن ق�صايا تتعلق باالإد�رة يف �الأونرو�.

الثالثاء، 2019/12/10

“تهدئة طويلة �الأمد“ مع  نفت حركة حما�ص ما يتّم تد�وله يف بع�ص و�صائل �الإعالم حول  	•

�حلركة،  ونّوهت  و�فرت�ء�ت.  و�أكاذيب  فبكات  من  �صاحبها  وما  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

�لو�صطاء.  مع  �حلركة  لقاء�ت  يف  �أ�صالً  ُيعر�ص  مل  �ملو�صوع  هذ�  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف 

و�أ�صارت �إىل �أن ما ين�رش يف و�صائل �الإعالم هو �متد�د حلمالت �لتحري�ص و�لت�صويه حلركة 

حما�ص وملو�قفها ولبنامج �ملقاومة، و“ال ن�صتبعد �أن تكون جزء�ً من عمليات �إ�صغال �لر�أي 

66
�لعام للتغطية على تنازالت خطرية“.

�ملباحثات  �أن  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  يف  م�صوؤول  م�صدر  من  �لعربي“،  “�لقد�ص  علمت  	•

�ملطولة �لتي �أجرتها قيادة �حلركة برفقة قيادة حركة حما�ص يف م�رش، �صو�ء �لثنائية، �أم تلك 

�مل�رشية، مل يجِر خاللها طرح مو�صوع  �لعامة  �ملخابر�ت  �لتي عقدت مع م�صوؤويل جهاز 

من  تهدف  �لتهدئة،  تفاهمات  ر�عي  ب�صفتها  م�رش  و�أن  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لد�ئمة“  “�لهدنة 
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ور�ء تلك �ملحادثات لتثبيت وقف �إطالق �لنار، و��صتمر�ر �لعمل بالتفاهمات �حلالية. وك�صف 

�مل�صوؤول يف �جلهاد، �لذي ف�صل عدم ذكر ��صمه، �أن حركته كما حركة حما�ص، مل تعار�صا 

�لتوجه �مل�رشي، و�أكدت �أن �اللتز�م بالتهدئة و�حلفاظ على حالة �لهدوء �حلالية، مرتبطان 

�ملتظاهرين  ��صتهد�ف  �لنار، ومن �صمنها عدم  �إطالق  “�إ�رش�ئيل“ بتفاهمات وقف  بالتز�م 

67
�ل�صلميني �مل�صاركني يف م�صري�ت �لعودة بالنار.

تويرت،  على  له  تغريدة  يف  �ل�صيخ،  ح�صني  �لفل�صطينية  �ملدنية  �ل�صوؤون  هيئة  رئي�ص  ك�صف  	•

يف  بامل�صاركة  �لقد�ص  �رشقي  ل�صكان  �ل�صماح  “�إ�رش�ئيل“  من  ر�صمي  فل�صطيني  طلب  عن 

�النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية �لقادمة، تر�صحاً و�نتخاباً، و“ذلك وفق �التفاقيات �ملوقعة 

68
بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�إ�رش�ئيل، كما جرى عاَمي 1996 و2006“.

�لقد�ص  حمافظ  �أن�صطة  جميع  يقيّد  مر�صوماً  �أرد�ن  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �الأمن  وزير  �أ�صدر  	•

عدنان غيث، ويحّذره من �لقيام باأي عمل با�صم �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صق �ل�رشقي من 

69
�ملدينة.

مع  تقف  حركته  “�إن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال  	•

�لد�خلية  وم�صاحلها  �ململكة،  باأمن  �الأمر  يتعلق  عندما  خا�صة  و�ل�صيف،  بالقلب  �الأردن 

�لرتكية،  �إ�صطنبول  مدينة  يف  �أردنية  �صخ�صيات  مع  لقائه  خالل  هنية،  و�أكد  و�خلارجية“. 

“رقابنا دون  �أن  “�أمن �الأردن خطنا �الأحمر ومعه بالقلب و�ل�صيف“، م�صدد�ً على  �أن  على 

70
�لوطن �لبديل“.

�لوزر�ء بنيامني  �أفيحاي مندلبليت رئي�ص  �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صت�صار  حذّر  	•

نتنياهو، من تد�عيات تطبيق خطته ل�صمّ غور �الأردن و�صمايل �لبحر �مليت �إىل “�إ�رش�ئيل“، 

وقال يف ر�صالة ر�صمية له، �إن “�إعالن �ل�صّم قد يوؤدي �إىل فتح حتقيقات جنائية �صّد روؤ�صاء 

71
جمال�ص ��صتيطانية، و�صباط يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي“.

بناء  على  مو�فقتها  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �أبلغت  حكومته  �إن  �إ�رش�ئيلي  م�صوؤول  قال  	•

ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع  ونقل  �لقد�ص.  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  للواليات  د�ئمة  �صفارة 

مو�صيه  �لقد�ص،  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لبلدية  رئي�ص  عن  �الإ�رش�ئيلية،  بو�صت  جريوز�ليم 

�خلارجية  وز�رة  قدمته  �لذي  للم�رشوع،  �الأخ�رش  �ل�صوء  �إعطاءه   ،Moshe Lion ليون 

72
�الأمريكية.

 5,000 نحو  �عتقال  تو��صل  �الحتالل  �صلطات  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت  	•
73

فل�صطيني يف �صجونها، بينهم نحو 200 طفل، و38 �مر�أة.
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�لتعاون  ومنظمة  و�ملقد�صات،  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة  ك�صفت  	•

�الآن،  وحتى   1967 �صنة  منذ  �ملحتلة،  �لقد�ص  حتت  جتري  �لتي  �حلفريات  �أّن  �الإ�صالمي، 

تلك �حلفريات  �أن من بني  �ختتام ور�صة عمل،  �لهيئة، يف  و�أو�صحت  104 حفريات.  بلغت 

من  �لقدية  �لبلدة  يف  و5  �صلو�ن،  بلدة  يف  و5  �الأق�صى،  �مل�صجد  وحول  حتت   4 فاعلة،   22

�الأمني  ولفت  �الأق�صى.  �مل�صجد  تخرتق  ونفقاً  حفرية  و57  متفرقة،  مو�قع  و8  �لقد�ص، 

كلمة  يف  �لنظر،  عي�صى  حنا  و�ملقد�صات  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  للهيئة  �لعام 

كن�ص   105 �الآن  باالأق�صى  ويحيط  م�صتعمرة،   29 �لقد�ص  �رشقي  يف  يوجد  �أنه  �إىل  له، 

�إىل  �لقدية،  �لبلدة  يف   43 منها   ،107 �لقد�ص  ب�رشقي  �مل�صاجد  عدد  �أن  علماً   يهودية، 

74
جانب 95 كني�صة.

قالت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف غزة، �إن معدل ما و�صل من �أدوية وم�صتلزمات طبيبة  	•

�إىل خمازن �لوز�رة من ر�م �هلل هو �الأ�صو�أ منذ عدة �صنو�ت. و�أو�صحت �لوز�رة، يف ت�رشيح 

لها، �إن ما و�صل من �أدوية وم�صتهلكات �إىل م�صت�صفيات قطاع غزة، من خمازن �لوز�رة يف 

ر�م �هلل، منذ بد�ية �صنة 2019، هو 1.2 مليون دوالر فقط، من �أ�صل 40 مليون دوالر متثل 

75
ح�صة غزة، وبن�صبة 8% من �الحتياج �ل�صنوي، و�أن هذ� �ملعدل هو �الأ�صو�أ.

ذكرت �لقناة 13 �لتلفزيونية �الإ�رش�ئيلية �أن مدير عام وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، يوفال  	•

ر�صمي  �تفاق  على  ووّقع  �ملا�صية،  �الأيام  يف  �رشي  ب�صكل  �الإمار�ت،  يف  دبي  ز�ر  روتيم، 

76
يق�صي مب�صاركة “�إ�رش�ئيل“ يف معر�ص �إك�صبو 2020 دبي.

االأربعاء، 2019/12/11

�حلكومة  مع  بال�رش�كة  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  �أطلق  	•

2020، بقيمة  �لفل�صطينية �ملحتلة ل�صنة  �لفل�صطينية، خطة �ال�صتجابة �الإن�صانية لالأر��صي 

�خلطة  �أن  �لفل�صطينية  �حلكومة  عن  �صادر  بيان  وذكر  دوالر.  مليون   348 تبلغ  �إجمالية 

تهدف �إىل تقدمي م�صاعد�ت لنحو 1.5 مليون فل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي 

77
�لقد�ص، وقطاع غزة.

�إن �لو�صع �الأمني على  قال قائد قو�ت �الأمن �لوطني يف قطاع غزة �لعميد جهاد حمي�صن،  	•

��صتقر�ر غري م�صبوقة. و�أكد حمي�صن  �حلدود �جلنوبية لقطاع غزة مع م�رش ي�صهد حالة 

�أن “�الأ�صباب ور�ء هذ� �ال�صتقر�ر �الأمني تعود �إىل �ملتابعة �مليد�نية و�ل�صبط و�ل�صيطرة من 

�إ�صافية، وتكثيف �لكمائن ل�صّد  �لنقاط �الأمنية بعنا�رش  قبل قو�ت �الأمن �لوطني، وتعزيز 
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�لثغر�ت �ل�صعيفة على �حلدود“، كا�صفاً عن �إحباط 13 عملية ت�صلل عب �حلدود �جلنوبية 

78
مع م�رش خالل �ل�صهور �الأخرية.

�أعلن رئي�ص �ملحكمة �لعليا �لفل�صطينية عي�صى �أبو �رش�ر تنّحيه عن �لنظر يف �لق�صية �ملنظورة  	•

�لكني�صة  �أر�ص يف مدينة �خلليل لبعثة  �أمامه، و�ملتعلقة بالطعن يف قر�ر رئا�صي بهبة قطعة 

�لرو�صية. وجاء يف بيان ملا ي�صمى بـ“جلنة متابعة حر�ك وجهاء �آل متيم �لد�ري“ باخلليل، 

�أن رئي�ص �ملحكمة تنحى عن �لنظر يف “ق�صية تعّدي �لرئا�صة �لفل�صطينية وجمل�ص �لوزر�ء 

على �أول وقف يف �الإ�صالم، ووهبه للرو�ص، و�رتكابهم جرية بالَدو�ص على قر�ر �ملحكمة 

79
�لعليا �لقا�صي بوقف �لت�رشف باأر�ص �لوقف“.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية �إن �حلركة قدمت مرونة عالية من  	•

يف  و�لتاأخر  و�لرتدد  �لتلكوؤ  تتفهم  ال  و�إنها  �النتخابات،  �إجر�ء  �أمام  �لعقبات  كل  �إز�لة  �أجل 

80
�إ�صد�ر �لرئي�ص حممود عبا�ص ملر�صوم �إجر�ء �النتخابات.

قال �لنائب يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �أحمد �لطيبي، خالل ��صتجو�ب يف �لكني�صت: “�إن �إ�رش�ئيل  	•

نطاق  خارج  ولدو�  عربياً،  طفالً  ر�صيعاً   192 �ل�صويد  �ملا�صي  �لقرن  ثمانينيات  يف  �صلمت 

�أن عملية �لتبني متت بعد تغيري ديانتهم �الإ�صالمية، و�أن وزير  �لزو�ج“. و�أ�صاف �لطيبي 

81
�لد�خلية �الإ�رش�ئيلي �أرييه درعي Aryeh Deri يعرتف بهذه �ملعلومات، ويوؤكد �صحتها.

�ملوجهة  �التهامات  �إن  نعيم،  با�صم  حما�ص  حركة  يف  �لدولية  �لعالقات  مكتب  ع�صو  قال  	•

�لبيطاين جريمي  �لعمال  �لبيطانية، ودعم رئي�ص حزب  �النتخابات  بالتدخل يف  للحركة 

�إعالمية  مو�قع  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  نعيم،  و�أو�صح  �ل�صحة.  من  لها  �أ�صا�ص  ال  كوربن 

82
�إ�رش�ئيلية، ومنظمات �للوبي �الإ�رش�ئيلي يف بريطانيا هي �لتي تقف ور�ء هذه �ملز�عم.

حاييم  �لليكود،  يف  �ملركزي  �ملجل�ص  رئي�ص  مع  نتنياهو  بنيامني  �لليكود  حزب  رئي�ص  �تفق  	•

�ملن�صب،  على  و�صيناف�صه   .2019/12/26 يف  �حلزب  رئا�صة  �نتخابات  �إجر�ء  على  كات�ص، 

�لبالغ  �أع�صاء �حلزب،  �لكني�صت جدعون �صاعر. و�صيتم �النتخاب مب�صاركة جميع  ع�صو 

83
عددهم 120 �ألفاً.

�أعلن نائب ممثل �الحتاد �الأوروبي توما�ص نيكل�صون Tomas Niklasson تقدمي تبع �إ�صايف  	•

بقيمة 21 مليون يورو )نحو 23.26 مليون دوالر( لوكالة �الأونرو�. و�أ�صار نيكل�صون �إىل �أن 

 �الحتاد �الأوروبي قدم هذه �ل�صنة لالأونرو� ما قيمته 82 مليون يورو )نحو 90.84 مليون

دوالر(. وح�صب بيان لالحتاد �الأوروبي، فاإن �حلكومة �الحتادية �الأملانية �أعلنت من خالل 
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)نحو  يورو  مليون   59 قيمتها  تبلغ  لالأونرو�  جديدة  م�رشوعات  عن  �الأملاين  �لتنمية  بنك 

84
65.36 مليون دوالر(.

اخلمي�س، 2019/12/12

�نتخابات  و�إجر�ء  نف�صه،  حلّل  قانون  م�رشوع  �أوىل،  قر�ءة  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  �أقر  	•

ت�رشيعية جديدة ثالثة، خالل �أقل من عام، يف 2020/3/2، بعد �أن و�صلت مفاو�صات ت�صكيل 

�ئتالف حكومي �إىل طريق م�صدود. وقالت �صحيفة يديعوت �أحرنوت �لعبية، يف تقرير لها، 

1.1 مليار  3.8 مليار�ت �صيكل )نحو  �الإ�رش�ئيلي  �القت�صاد  �لثالثة �صتكلّف  �النتخابات  �إن 

دوالر(، م�صرية �إىل �أن ثالثة �نتخابات يف �أقل من عام �صتبلغ كلفتها 10 مليار�ت �صيكل )نحو 

85
2.87 مليار دوالر(.

قالت وز�رة �لتنمية �الجتماعية بقطاع غزة �إن �لوز�رة بر�م �هلل قطعت �ملخ�ص�صات �ملالية  	•

عزيزة  �لوز�رة  با�صم  �لناطقة  وذكرت  غزة.  قطاع  يف  جديدة  عائلة   2,500 يقارب  ما  عن 

�لكحلوت، �إن �لعائالت �لتي مّت قطع �ملخ�ص�صات عنها تعاين �أغلبها من مر�ص �ل�رشطان �أو 

86
�لف�صل �لكلوي، �أو �أ�رش تقودها �صيدة.

حركة  قياد�ت  من  عدد�ً  طالت  �لغربية  �ل�صفة  يف  و��صعة  �عتقاالت  حملة  “�إ�رش�ئيل“  �صنّت  	•

حما�ص. و�صملت �العتقاالت وزير �حلكم �ملحلي �الأ�صبق عي�صى �جلعبي، وع�صو �ملجل�ص 

وعمر  �لنت�صة،  بحر  حممود  جو�د  حما�ص؛  يف  و�لقياديني  �لنت�صة،  جمال  حممد  �لت�رشيعي 

87
قو��صمي، ومازن جمال �لنت�صة، وجميعهم �أ�رشى حمررون.

وطالبت  �إليها،  �ملرفوعة  �لدعاوى  من  �ثنتني  رّد  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لعليا  �لعدل  حمكمة  قررت  	•

باإجبار بنيامني نتنياهو على �ال�صتقالة من رئا�صة �حلكومة، باعتباره متهماً ر�صمياً مبخالفة 

�لقانون، ويو�جه ثالث لو�ئح �تهام بتلقي �لر�صوة وممار�صة �لف�صاد. وقالت �ملحكمة �إنها ال 

88
ترى من و�جبها �لتدخل يف هذه �مل�صاألة، ما د�مت “�إ�رش�ئيل“ تتجه النتخابات جديدة.

1948( حتت طائلة  �لفل�صطيني )فل�صطني �ملحتلة �صنة  �لد�خل  �لفل�صطينيات يف  �لن�صاء  تقع  	•

�أحدث  �أ�صارت  �إذ  �ليهوديات،  نظري�تهن  من  �أعلى  بن�صب  �أ�صكاله،  بجميع  زوجي  عنف 

�الأبحاث، ن�رشتها �الأمم �ملتحدة مبنا�صبة “�ليوم �لعاملي للق�صاء على �لعنف �صّد �ملر�أة“، �لذي 

ي�صادف يوم 25 ت�رشين �لثاين/ نوفمب من كل عام، �أن 11% يعانني من �لعنف �جل�صدي، 

50% من �لعنف �لنف�صي �أو �لكالمي، و50% من �لعنف �الجتماعي �أو �القت�صادي، وذلك 
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مقابل 2% من �لن�صاء �ليهوديات يعانني من �لعنف �جل�صدي، 19% من �لعنف �لكالمي �أو 

�لنف�صي، و16% من �لعنف �الجتماعي �أو �القت�صادي. ويف ما يخ�ص جر�ئم �لقتل، ترتفع 

ن�صبة �لن�صاء �لعربيات �إىل �أكرث من 50%، ففي �صنة 2018 قتلت 16 �مر�أة عربية من بني 24 

89
�مر�أة قتلن يف “�إ�رش�ئيل“، فيما قتلت 7 ن�صاء عربيات من بني 13 �مر�أة يف �صنة 2019.

عن  �لفيدر�يل  �لتمويل  بقطع  يق�صي  تنفيذياً  �أمر�ً  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  وقّع  	•
90

�لكليات و�جلامعات �لتي و�صفها باأنها ال تكبح “معاد�ة �ل�صامية“.

 100 رقم  جل�صتها  يف  �لعن�رشي،  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  للق�صاء  �لدولية  �للجنة  �أقرت  	•

“�إ�رش�ئيل“،  فل�صطني �صّد  �لتي قدمتها دولة  �ل�صكوى  بالنظر يف  باخت�صا�صها  يف جنيف، 

�لدولية، للق�صاء على جميع  11–13 من �التفاقية  للمو�د  �لقائمة باالحتالل، �صند�ً  �ل�صلطة 

�التفاقية  �أن فل�صطني هي دولة طرف يف هذه  �للجنة  �أقرت  �لعن�رشي. كما  �لتمييز  �أ�صكال 

91
ويحّق لها تفعيل �آلية �مل�صاءلة بها.

اجلمعة، 2019/12/13

ثالث  ملدة  �الأونرو�  وكالة  تفوي�ص  �صاحقة،  باأغلبية  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  جددت  	•

�إىل  �مل�صاعدة  “تقدمي  قر�ر  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت  فقد  �أخرى.  �صنو�ت 

�لالجئني �لفل�صطينيني“، وهو قر�ر متديد والية �الأونرو�، باأغلبية 170 دولة ل�صالح �لقر�ر، 

92
ومعار�صة 2 هما “�إ�رش�ئيل“ و�لواليات �ملتحدة، و�متناع 9 دول عن �لت�صويت.

 Conservative and Unionist و�الحتاديني  �ملحافظني  حزب  بفوز  “�إ�رش�ئيل“  رحبت  	•

Party �لبيطاين، برئا�صة بوري�ص جون�صون، يف �النتخابات �لبملانية، وعّبت عن فرحها 

لـ“�إ�رش�ئيل“،  كوربن  �نتقاد�ت  ب�صبب  كوربن،  جريمي  برئا�صة  �لعمال  حزب  خل�صارة 

بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  وكتب  للفل�صطينيني.  موؤيدة  مو�قف  عن  و�لتعبري 

�لتاريخي.  فوزه  على  جون�صون  بوري�ص  �صديقي  �إىل  �لتهاين  “�أر�صل  تويرت:  يف  نتنياهو، 

�الإ�رش�ئيلي،  �خلارجية  وزير  وقال  بيننا“.  و�ل�صد�قة  �لبيطاين  لل�صعب  عظيم  يوم  وهذ� 

ي�رش�ئيل كات�ص، �إن “هذ� لي�ص فوز�ً �صيا�صياً فقط. هذ� �نت�صار �أخالقي �أوالً. ومل جتِر �أبد�ً يف 

93
بريطانيا معركة �صيا�صية خيمت فوقها معاد�ة �ل�صامية مثلما حدث هذه �ملرة“.

قال �لنائب �لفل�صطيني جمال �خل�رشي، رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، �إن ربع  	•

مليون عامل ُمعطل عن �لعمل يف قطاع غزة، فيما تعمل �مل�صانع بـ 20% من طاقتها �الإنتاجية، 

و�العتد�ء�ت  و�لت�صدير  �ال�صتري�د  حركة  وتقييد  و�الإغالق،  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  ب�صبب 
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�ملتو��صلة. و�أكد �خل�رشي، يف ت�رشيح له، �أن �حل�صار �ملمتد للعام �لـ 13 على �لتو�يل، �أوقف 

94
قر�بة 80% من �ملن�صاآت �القت�صادية عن �لعمل، حيث ُتعّد بحكم �ملغلقة.

فتح  حركة  يف  �لديوقر�طي  �الإ�صالح  تيار  م�صوؤول  �لرتكية  �لد�خلية  وز�رة  �أدرجت  	•

�لفل�صطينية، حممد دحالن على “�لقائمة �حلمر�ء“ لالإرهابيني �ملطلوبني، و�صاعفت �ملكافاأة 

95
�ملر�صودة ملن يديل مبعلومات تقود �إىل �إلقاء �لقب�ص عليه �إىل نحو 1.7 مليون دوالر.

ال�صبت، 2019/12/14

�لذي يتلقون  �ملعاقني يف �صفوفه،  �أ�صدره جي�ص �الحتالل عن عدد كبري من  ك�صف تقرير  	•

خالل  �أ�صيبو�  �لذين  �مل�صابني،  لهوؤالء  �أقيم  تكرمي  خالل  وذلك  �لتاأهيل،  ق�صم  يف  �لعالج 

�لبث  هيئة  وذكرت  �لعربية.  �لدول  من  �لعديد  �صّد  “�إ�رش�ئيل“  �صنّتها  �لتي  �حلروب 

�حلروب.  تلك  خالل  �أ�صيبو�  معاقاً،   57,277 حالياً  لديها  �لدفاع  وز�رة  �أن  �الإ�رش�ئيلية 

�لكلي، �لعدد  بني  ومن  كاملة.  �إعاقة  حالة  من  يعاين  جندياً   590 �مل�صابني  هوؤالء  بني   ومن 

817 م�صاباً يف حرب غزة �صيف 2014. ونحو 5,000 من هوؤالء �جلنود �ملعاقني مّت �العرت�ف 
96

بهم كمر�صى يعانون من �ل�صدمة �لنف�صية، بينهم 588 جندياً �صارك يف عدو�ن 2014.

بذكرى  �حلركة  عقدته  مركزي  �حتفال  خالل  �ملزيني،  �أ�صامة  حما�ص  يف  �لقيادي  قال  	•

�نطالقتها �لـ 32 و�صط مدينة غزة، �إن حما�ص حري�صة على �رشورة مّل �ل�صمل �لفل�صطيني 

من  �لفل�صطيني  لل�صارع  لالحتكام  “جاهزون  �ملزيني:  و�أ�صاف  �لد�خلية.  �للحمة  و�إعادة 

خالل �نتخابات �صاملة، ونحن يف حما�ص �نتهينا من ت�صكيل �للجنة �لتح�صريية لالنتخابات 

97
و�صنخو�صها من �أجل �صعبنا“.

�أعلنت حركة حما�ص يف لبنان �أنها �صتبا�رش بحملٍة �إغاثيٍة الإ�صناد ودعم �ل�صعب �لفل�صطيني  	•

�لالجئ يف لبنان. و�أكدت، يف بيان لها، �أن حملتها تاأتي �نطالقاً من حتملها مل�صوؤولياتها جتاه 

�ل�صعب �لفل�صطيني، ووقوفاً معه يف ظّل �الأو�صاع �ملعي�صية و�القت�صادية �ل�صعبة �لتي تقع 

98
على كاهلهم.

قال �لقيادي يف حزب �لليكود جدعون �صاعر، يف ت�رشيحات نقلها موقع يديعوت �أحرونوت:  	•

“يف جميع �أنحاء �لعامل يقولون �إن حّل �لدولتني يظّل طريقاً �إىل �تفاق، لكن يجب �أن �أخبكم؛ 
هذ� لي�ص موقفاً ي�صاعد �أي �صخ�ص، الأن هذ� �حلّل لي�ص حالً حقاً، �إنه وهٌم، وينقل من ف�صل �إىل 

ف�صل منذ �أكرث من 81 عاماً“. وذكر �صاعر �أن نتنياهو �صارك يف “وهم حّل �لدولتني عن طريق 

99
�لتفاو�ص مع �لفل�صطينيني، لكن �لفل�صطينيني مل يجل�صو� بجدية خالل �ملفاو�صات“.
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بالق�صية  خا�ص  معلم  �أكب  �لعا�صمة،  لتون�ص  �ل�صمالية  بال�صاحية  �لكرم  بلدية  �فتتحت  	•

�لفل�صطينية يف �لعاملني �لعربي و�الإ�صالمي، وهو عبارة عن ثالث �صاحات عامة، يف �إحد�ها 

جد�ريات جت�صد �لن�صال �لفل�صطيني، و�لثانية فيها جت�صيد لباب �ملغاربة �لتاريخي يف �لقد�ص 

�ملحتلة، وحملت �ل�صاحة �لثالثة ��صم �ملهند�ص �لتون�صي حممد �لزو�ري؛ وذلك للتعبري عن 

100
ت�صامنها مع �لق�صية �لفل�صطينية.

االأحد، 2019/12/15

حّذر م�صوؤول �أمني �إ�رش�ئيلي كبري من �الأجو�ء �لتي يفر�صها �ملتطرفون �ليهود �مل�صتوطنون،  	•

�ملا�صي  �لعام  “خالل  �إنه  �لعبية،  هاآرت�ص  ل�صحيفة  ت�رشيحات  يف  �مل�صوؤول،  هذ�  وقال 

]2018[ نفذ �ملتطرفون �ليهود 378 �عتد�ء �صّد فل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، و�إنه 
101

منذ بد�ية �لعام �حلايل ]2019[ نفذ �الإرهابيون �ليهود 256 �عتد�ء �صّد فل�صطينيني“.

ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن وفد�ً من كبار �مل�صوؤولني يف وز�رة �لعدل �الإ�رش�ئيلية  	•

توجهو� �إىل �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، للم�صاركة يف “�ملوؤمتر �لثامن للدول �الأطر�ف يف �تفاقية 

102
�الأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�صاد“، يف �أبو ظبي.

وقّع �صندوق قطر للتنمية ووكالة �الأونرو� �تفاقية يف �لدوحة، تتبع دولة قطر مبوجبها  	•

للفل�صطينيني  �الأ�صا�صية  �خلدمات  و�صول  �ُصبل  حماية  بهدف  دوالر،  مليون   20.7 مببلغ 

�ل�صندوق  قبل  من  �ملقدم  �لدعم  �إجمايل  ي�صل  وبذلك  �صورية.  يف  �لنز�ع  من  �ملت�رشرين 

103
لالأونرو� خالل �صنة 2019 �إىل 40 مليون دوالر.

االإثنني، 2019/12/16

“�إ�رش�ئيل“  “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية عن �مل�رشوع �ل�رشي �لذي تقوم به  ك�صفت �صحيفة  	•

�أن  �ل�صحيفة  وذكرت  و�إير�ن.  �لعربية  بالدول  �ليهود  �أمو�ل  لتعوي�ص  عامني،  منذ 

عن  تعوي�صات  لدفع  �لعربية،  �لدول  بع�ص  مع  بالتفاو�ص  عامني،  منذ  بد�أت  “�إ�رش�ئيل“ 
“�إ�رش�ئيل“ قدرت قيمة  �إن  �أمو�ل وممتلكات �ليهود �لذين هاجرو� منها. وقالت �ل�صحيفة 

هذه �الأمو�ل و�ملمتلكات �لتي تركها �ليهود يف �لدول �لعربية بـ 150 مليار دوالر، و�صتطالب 

104
بتعوي�صها.

�أكد �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة �لفل�صطينية، نبيل �أبو ردينة، �أن ق�صية �إجر�ء �النتخابات  	•

ت�صويتاً وتر�صحاً د�خل �رشقي �لقد�ص غري قابلة للم�صاومة �أو �لتفاو�ص، وال �نتخابات دون 
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ذلك. وقال ماجد �لفتياين، �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح، �إن “موعد حتديد �ملر�صوم 

�لرئا�صي ب�صاأن �النتخابات �لفل�صطينية يف �نتظار نتائج �ل�صغوط �لدولية �لتي متار�ص على 

105
�إ�رش�ئيل لتنظيم �النتخابات يف �لقد�ص �ملحتلة“.

�صهدت �صنة 2019 �رتفاعاً كبري�ً يف �أعد�د �ملهاجرين �ليهود �إىل كيان �الحتالل �الإ�رش�ئيلي،  	•

بارتفاع بن�صبة 20% مقارنة ب�صنة 2018. وذكرت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية �أن 

27 �ألف مهاجر و�صلو� �لكيان حتى ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019. وذكرت �الإح�صائيات �أن 
106

عدد �ملهاجرين للكيان منذ �صنة 1948 بلغ 3.3 ماليني.

وقّعت “�إ�رش�ئيل“ على �صفقة تقوم مبوجبها ببيع �أ�صلحة بقيمة 100 مليون �صيكل )نحو  	•

35 مليون دوالر(، حلكومة �جلبل �الأ�صود )مونتينيغرو(، يف �تفاق �أمني ُيعد �الأول من نوعه 

بيع  ت�صمل  �ل�صفقة  �أن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع  وذكر  �لطرفني.  بني 

 ،Elbit Systems أ�صلحة يتّم �لتحكم فيها عن ُبعد، من �إنتاج �رشكة �أنظمة �إلبيت �صي�صتمز�

107
ل�صالح �لقو�ت �لبية �لتابعة جلي�ص �جلبل �الأ�صود.

�لنقب،  منطقة  يف  �لو�قعة  �لفل�صطينية،  �لعر�قيب  قرية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  هدمت  	•
108

للمرة 169.

ن�رشت جمعية رجال �الأعمال يف قطاع غزة موؤ�رش�ت �صادمة النعد�م منو �قت�صاد �لقطاع  	•

و�قع  عن  “نتحدث  �حلايك:  علي  �جلمعية  رئي�ص  و�رشح  �الإ�رش�ئيلي.  �حل�صار  بفعل 

فلدينا  �صفر،  هو  �لن�صاطات  غالبية  يف  �لنمو  فمعدل   ،2019 عام  يف  مزر  ومايل  �قت�صادي 

�أعلى م�صتوى يف تاريخ �لقطاع �مل�رشيف  1.158 مليار دوالر، وهو  �صيكات مرجتعة بنحو 

�لفل�صطيني“. و�أ�صاف �أن �لقطاع �خلا�ص يف غزة �صهد �نهيار�ً هو �الأكب منذ �أعو�م، حيث 

�حل�صار  بد�ية  قبل   %80 من  باأكرث  مقارنة   ،%15 من  الأكرث  �لت�صغيلية  قدرته  �نخف�صت 

109
�الإ�رش�ئيلي �صنة 2006.

�لغاز  بت�صدير  �خلا�صة  �لت�صاريح  على  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  وقّع  	•

�لطاقة  وز�رة  فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  م�رش.  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  من  �لطبيعي 

�أعلنت عن منح جميع �لرت�خي�ص �لالزمة، و�إنهاء �الإجر�ء�ت �لقانونية، لبدء ت�صدير �لغاز 

110
�لطبيعي.

�أقرت جلنة مناه�صة كافة �أ�صكال �لتمييز �لعن�رشي يف �الأمم �ملتحدة مبمار�صة “�إ�رش�ئيل“  	•

Apartheid، �لف�صل �لعن�رشي، �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني على جانبي  ل�صيا�صة �الأبرتهايد 



559

كانون الأول/ دي�سمرب 2019

�لقو�نني  من  �لعديد  يف  �لنظر  �إعادة  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  �الأممية  �للجنة  ودعت  �الأخ�رش.  �خلط 

و�ل�صيا�صات �لتي متار�صها �صدّ �لفل�صطينيني على جانبي �خلط �الأخ�رش، وال �صيما قانون 

�لقومية �لعن�رشي، و�أعربت عن قلقها من خمالفة “�إ�رش�ئيل“ التفاقية مناه�صة كافة �أ�صكال 

111
�لتمييز �لعن�رشي من خالل �لعديد من �لقو�نني و�ملمار�صات.

الثالثاء، 2019/12/17

�الأدمغة  �رش�ع  يف  تعقيد�ً  �الأكرث  �الأمنية  �لعمليات  �إحدى  تفا�صيل  �لق�صام  كتائب  ك�صفت  	•

�الإ�رش�ئيلي، و�لتي د�رت بني �صنتي  �لفل�صطينية و�أجهزة خمابر�ت �الحتالل  �ملقاومة  بني 

2016 و2018. جاء ذلك يف فيلم بعنو�ن “�رش�ب“، بّث عب قناة �مليادين �لف�صائية، وت�صمن 

ت�صجيالت وم�صاهد حول �إد�رة طاقم �أمني بكتائب �لق�صام مل�صدر مزدوج )عميل مزدوج(. 

طويلة،  زمنية  لفرتة  �مل�صدر  باإد�رة  للمقاومة  �الأمني  �لطاقم  جنح  كيف  �لفيلم  ويظهر 

و�لتمكن من ت�صليل �صباط جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلية و�ال�صتخبار�ت �لع�صكرية باجلي�ص 

112
)�أمان(، وك�صف نو�يا وخمططات �الحتالل و�إحباطها.

ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �أّن هناك زيادة يف معدل رف�ص منح �الإ�رش�ئيليني  	•

فاإن  �ل�صحيفة،  وبح�صب  �الأمريكية.  �ملتحدة  �لواليات  �أر��صي  دخول  �أجل  من  تاأ�صري�ت 

�لبيانات �خلا�صة بذلك تظهر �أن �صنة 2019 �صهدت �رتفاعاً ملحوظاً بذلك، حيث بلغت �لن�صبة 

113
5.33%، وهي �ل�صنة �خلام�صة على �لتو�يل �لتي يزد�د فيها حجم رف�ص �الإ�رش�ئيليني.

�إن  �ملركزية حلركة فتح،  �للجنة  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف �جتماع  �ل�صلطة  قال رئي�ص  	•

و�ل�صفة  غزة  وقطاع  �لقد�ص  من  كل  يف  جتري  �أن  يجب  و�لت�رشيعية  �لرئا�صية  �النتخابات 

114
�لغربية.

“م�صلح حاول  ��صتهد�ف فل�صطيني  مّت  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �لناطق با�صم جي�ص �الحتالل  �أعلن  	•

با�صم  �لناطق  �لت�صلل“ من �حلدود �جلنوبية لقطاع غزة باجتاه كيبوت�ص نريمي. وبح�صب 

�مل�صلح، ومّت  ت�صلل  �الأمنية  �لكامري�ت  “ر�صدت عب  فاإن قو�ت �الحتالل  جي�ص �الحتالل، 

115
�إطالق �صاروخ باجتاهه ما �أدى الإ�صابته ب�صكل مبا�رش“، مما �أدى �إىل ��صت�صهاده.

يف  غزة،  قطاع  حدود  من  �لقريبة  �ملناطق  يف  ع�صكرية  مناور�ت  �الحتالل  جي�ص  �أجرى  	•

�لوقت �لذي ك�صف فيه �جلي�ص عن ��صتعد�ده لن�رش منظومة �أمنية يف تلك �ملناطق، العرت��ص 

116
�لطائر�ت �ل�صغرية �لقادمة من غزة.
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�أظهرت بيانات ك�صف عنها موقع �صحيفة ذ� ماركر �لعبية �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �أنفقت  	•

يف   ،2019 �صنة  من  �الأول  �لربع  خالل  دوالر(،  ماليني   110.3 )نحو  �صيكل  مليون   390

�مل�صتعمر�ت �ملقامة يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �ملحتلتني، فيما جتاوز ما كانت تنفقه �صنوياً 

117
خالل رئا�صة نتنياهو للحكومة 1.2 مليار �صيكل )نحو 339.4 مليون دوالر(.

175 مليون  للح�صول على  �أن �لكوجنر�ص �الأمريكي رف�ص، طلباً  ذكرت �صحيفة هاآرت�ص  	•

دوالر الإن�صاء “�صندوق �لتقدم �لدبلوما�صي“، تقدمت به �إد�رة �لرئي�ص دونالد تر�مب، لدعم 

118
“�صفقة �لقرن“.

�لغربية  �ل�صفة  من  كل  يف  حيوية  فل�صطينية  م�صاريع  ل�صالح  مالياً  دعماً  �أملانيا  قدمت  	•

يف  حيوية  م�صاريع  لتنفيذ  دوالر(،  مليون   84 )نحو  يورو  مليون   76 بقيمة  غزة  وقطاع 

قطاعات �لتعليم، و�لتدريب �ملهني، و�ل�رشف �ل�صحي، وقطاع �ملياه يف قطاع غزة، وللحكم 

119
�ملحلي.

�تهمت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص، يف تقرير لها، “�إ�رش�ئيل“ وحماكمها �لع�صكرية، بقمع  	•

حريات عدة �أجيال من �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية، كذريعة للحّد من �النتقاد 

لفي�صبوك،  جديد  �جتاه  على  �ل�صوء  �لتقرير  ي�صلط  كما  �الإ�رش�ئيلي.  لالحتالل  �ل�رشعي 

120
يحارب �لن�صاط �لفل�صطيني على و�صائل �لتو��صل �الجتماعي.

�تهمت منظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة  	•

من  بالرغم  �لفل�صطينيني،  �الأطفال  ��صتهد�ف  يف  باال�صتمر�ر  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جنود 

�أنهم مل ي�صكلو� �أي خطر على حياة �جلنود �أو �صالمتهم. وقالت بت�صيلم، يف تقرير لها، �إن 

��صتمر�ر ��صتهد�ف �الأطفال “لي�ص �صوى مثال �آخر على �صيا�صة )�ليد �خلفيفة على �لّزناد( 

لالإ�صابة  تعر�صو�  قد  كانو�  الأطفال  حية  �صهاد�ت  �ملركز  ووّثق  �جلي�ص“.  يتّبعها  �لتي 

121
�ملبا�رشة خالل مو�جهات يف خميم �جللزون �صمال ر�م �هلل قبل نحو �صهر.

�لوحد�ت  عدد  �أن  �الأمن،  ملجل�ص  جل�صة  �أمام  قدم  تقرير  يف  �ملتحدة،  �الأمم  هيئة  �أكدت  	•

عليها  �ملو�فقة  متت  �أو  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  لبنائها  خطط  ُقدمت  �لتي  �ال�صتيطانية 

خالل �صنة 2019 بلغ 10,000 وحدة، مقارنة بنحو 6,800 يف كل من �صنتي 2016 و2017. 

الإقامة  خمططات  على  �مل�صادقة  متت  �أو  �لتخطيط،  جرى   2016 “منذ  �لتقرير:  و�أو�صح 

�لغربية مبا فيها �رشقي  �ل�صفة  ��صتيطانية جديدة يف م�صتوطنات  22,000 وحدة  �أكرث من 

122
�لقد�ص“، و�صدرت مناق�صات الإقامة 8,000 وحدة.
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االأربعاء، 2019/12/18

�ملايل  �لدعم  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  ��صتئناف  عن  �لنقاب  �لعبية  هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت  	•

�ل�صلطة  دعم  على  و�فق  �إذ  جتميده.  على  عام  من  �أكرث  بعد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مليز�نية 

�إىل  �ل�صحيفة  و�أ�صارت   .2020 ل�صنة  �خلارجية  �مليز�نية  �صمن  دوالر  مليون   150 مببلغ 

�لن�صف  �أما  �ملحتلة،  �لغربية  بال�صفة  �الأمنية  �الأجهزة  لدعم  مُعد  �ملذكور،  �ملبلغ  ن�صف  �أن 

�لثاين ف�صيخ�ص�ص لدعم م�صاريع مدنية يف مناطق �ل�صفة و�رشقي �لقد�ص، ي�صمل م�صاعدة 

123
منظمات د�عمة للتعاي�ص بني �ليهود و�لفل�صطينيني وم�صاريع مدنية �أخرى مل حتددها.

�دعى جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �أنه ك�صف، مب�صاعدة جي�ص �الحتالل و�ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية،  	•

“و��صع ومنظم“، موؤلف من ن�صطاء يف �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني،  تنظيم ع�صكري 

م�صتوطنة،  مقتل  عن  �أ�صفرت  �لتي  بوبني،  عني  يف  تفجريية  عملية  نفذ  �لتنظيم  هذ�  و�أن 

�أن �أجرى حتقيقاً، فاإن هذ� �لتنظيم نفذ  و�إ�صابة و�لدها و�صقيقها. وح�صب �ل�صاباك، وبعد 

عمليات �إطالق نار وخطط لتنفيذ عمليات كبرية �أخرى يف �لفرتة �لقريبة. و�عتقل �ل�صاباك 

وحقق مع نحو 50 نا�صطاً، بينهم قياديني يف �جلبهة �ل�صعبية يف �ل�صفة �لغربية، ومّت �صبط 

124
�أ�صلحة كثرية بحوزة �لنا�صطني.

�صيا�صة  وقف  �إىل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  و�لرئي�ص  فتح  حركة  حما�ص  حركة  دعت  	•

عطاء�ت  على  و�ملر�هنة  باالنتخابات،  �خلا�ص  �ملر�صوم  �إ�صد�ر  يف  و�لت�صويف  �ملماطلة 

فوزي  با�صمها  �لناطق  �أ�صدره  �صحفي  بيان  يف  �حلركة،  وقالت  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل 

برهوم، �إن مو�قف و�صلوك حركة فتح و�لرئي�ص عبا�ص يف �لتعاطي مع مو�صوع �النتخابات 

125
�صلبية وخميبة لالآمال.

�ل�صمالية  �لقيادة  يف  �لنطاق  و��صع  متريناً  �أنهى  �إنه  �الحتالل  جي�ص  بل�صان  �لناطق  قال  	•

فرقتا  �لتمرين  يف  �صاركت  قد  �أنه  مو�صحاً  و�صورية،  لبنان  مع  حرباً  يحاكي  �لع�صكرية 

�إىل  �صورية(،  مع  �جلبهة  عن  )�مل�صوؤولة  و�جلوالن  لبنان  جبهة  عن  �مل�صوؤولتان  �جلليل، 

جانب �الألوية �الإقليمية و�لكتائب �لعاملة هناك، باالإ�صافة �إىل قو�ت حربية نظامية �أخرى يف 

126
�ملنطقة.

�إىل دوالر  مليون   167 من  تر�جع   2019 ل�صنة  �ملايل  �لعجز  �أن  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت  	•	

�أن �الأونرو� ��صتلمت  90 مليوناً. و�أو�صح �لناطق �لر�صمي با�صم �لوكالة �صامي م�صع�صع، 
127

77 مليون دوالر من �أكرث من 20 دولة و�رشيكاً.
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اخلمي�س، 2019/12/19

تعهد بنيامني نتنياهو، جمدد�ً، خالل زيارته مل�صتعمرة مت�صبيه يريحو، بح�صور عدد من  	•

وزر�ئه وقادة �مل�صتعمر�ت بال�صفة �لغربية، وطالب متدينني يهود، بتطبيق �ل�صيادة على 

128
منطقة و�دي �الأردن باأكملها، وذلك بدعم �أمريكي قال �إنه غري حمدود.

لفل�صطني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بقاء  �إن  ثاين  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  قطر  دولة  �أمري  قال  	•

�ل�صيخ متيم، خالل كلمته يف �فتتاح  �أ�صباب عدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة. و�صدد  �أهم  �أحد  هو 

�لقمة �الإ�صالمية �مل�صغرة يف �لعا�صمة �ملاليزية كو�الملبور، على �أن “�أحد �أهم م�صادر عدم 

�ال�صتقر�ر يف منطقتنا هو حتييد �ل�رشعية �لدولية وتهمي�صها، وحماولة �إمالء �إر�دة �الحتالل 

بالقوة يف فل�صطني، حيث تتو��صل �صيا�صات �ل�صم و�ال�صتيطان مبا يف ذلك تهويد �لقد�ص، 

وهي �ل�صيا�صات �لتي ت�صفي �لطابع �لعربي للمدينة، وت�صتفز م�صاعر �لعرب و�مل�صلمني يف 

129
كل مكان“.

طالب �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، خالل كلمته يف �فتتاح �لقمة �الإ�صالمية �مل�صغرة  	•

يف �لعا�صمة �ملاليزية كو�الملبور، باإعادة �لنظر يف �أ�صلوب �لتعاطي مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

130
وتهويد �لقد�ص، و�إعادة �العتبار لل�صعب �لفل�صطيني و��صتعادة كر�مته.

يف  �مل�صغرة  �الإ�صالمية  �لقمة  �فتتاح  يف  كلمته  خالل  روحاين،  ح�صن  �الإير�ين  �لرئي�ص  �أكد  	•

�لعا�صمة �ملاليزية كو�الملبور، �أن ق�صية فل�صطني �صتبقى ق�صية رئي�صية لالأمة �الإ�صالمية، 

131
و�أي جتاهل لها �صيكون �نحر�فاً.

�الإ�صالمية  �لقمة  �إن م�صاركة حما�ص يف  قال ممثل حركة حما�ص يف ماليزيا م�صلم عمر�ن،  	•

�لعامل  دول  مع  عالقاتها  النفتاح  �نعكا�ص  كو�الملبور  �ملاليزية  �لعا�صمة  يف  �مل�صغرة 

�ملوؤمتر�ت.  هذه  مثل  يف  وحموريتها  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أهمية  من  �ملنبعثة  �الإ�صالمي، 

و�أو�صح عمر�ن �أن وفد �حلركة �صي�صتثمر فر�صة �ملوؤمتر �لدويل يف �إي�صال ر�صالة فل�صطني 

حما�ص  من  قيادي  وفد  وكان  �لعادلة.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وق�صية  �لفل�صطينية  و�ملقاومة 

و�صل يف 2019/12/18 �إىل كو�الملبور، للم�صاركة يف �ملوؤمتر، وير�أ�صه ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي 

مو�صى �أبو مرزوق، وي�صم خليل �حلية، عزت �لر�صق، وح�صام بدر�ن، و�صامي �أبو زهري، 

132
و�أ�صامة حمد�ن، وجمال عي�صى.

�أعلن وزير �حلكم �ملحلي �لفل�صطيني، رئي�ص جمل�ص �إد�رة �صندوق تطوير و�إقر��ص �لهيئات  	•

�ملحلية جمدي �ل�صالح، عن تخ�صي�ص 45 مليون دوالر ل�صنتي 2020–2021، وذلك لدعم 
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وجمموعة  �لفل�صطينية  �حلكومة  من  بتمويل  �ل�صندوق،  خالل  من  غزة،  قطاع  بلديات 

و�صوي�رش�،  وفرن�صا،  و�أملانيا،  �لدويل،  و�لبنك  �الأوروبي،  )�الحتاد  �لدوليني  �ملانحني 

133
وبلجيكا، و�لدمنارك، وهولند�(.

�إن حركته تو�فقت مع قيادة حما�ص  �أمني عام حركة �جلهاد �الإ�صالمي،  قال زياد �لنخالة،  	•
134

وف�صائل �ملقاومة بالرّد على �أي عدو�ن ب�صكل موحد، و�أن �أي عدو�ن لن ير بدون رّد.

قو�ت  �صنّتها  �لتي  �العتقاالت  حملة  على  بالرّد  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  هددت  	•

ع�صو  وقال  �لقول“.  ولي�ص  “بالفعل  �لغربية  بال�صفة  �صفوفها  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�للجنة �ملركزية �لعامة للجبهة، وم�صوؤول جلنة �الأ�رشى، عالم كعبي، يف موؤمتر �صحفي يف 

قطاع غزة، �إن “�جلبهة لي�ص لديها ما تقوله حول مز�عم �الحتالل بالك�صف عن خلية نفذت 

�صل�صلة عمليات، و�إعطائها �صبغة در�ماتيكية. ولكن لديها ما �صتفعله للرّد على هذه �لهجمة 

135
�الحتاللية بحّق قادتها وكو�درها“.

ذكر تقرير ل�صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية، �أن خم�صة �إ�رش�ئيليني قتلو� يف هجمات خالل  	•

 2019 �صنة  فاإن  �ل�صحيفة،  وبح�صب   .2018 �صنة  خالل  قتلو�   13 بـ  مقارنًة   ،2019 �صنة 

�صجلت �نخفا�صاً كبري�ً يف عدد قتلى �لعمليات، وكذلك يف تنفيذ �لهجمات �صّد �الإ�رش�ئيليني. 

مبينًة �أن ذلك ال يعني �نخفا�ص دو�فع �لف�صائل �لفل�صطينية �لعاملة بال�صفة من �لتخطيط 

136
لهجمات كبرية.

جيمي  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صانية  لل�صوؤون  �ملتحدة  �الأمم  من�صق  �أعلن  	•

1.5 مليون منهم  �إن�صانية؛  �إىل م�صاعد�ت  2.4 مليون فل�صطيني يحتاجون  �أن  ماكغولدريك 

�صندوق  �أن  و�أو�صح،  �الإن�صانية“.  �مل�صاعد�ت  �إىل  �ملحتاجني  “�أ�صّد  من  باأنهم  ُي�صنفون 

دعم �الأمم �ملتحدة بحاجة �إىل ما يقرب من 350 مليون دوالر من �أجل �إي�صال �لدعم لهوؤالء 

�صتقدم  بها  يطالبون  �لتي  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت  من   %75 �أن  �إىل  �لنظر  ولفت  �ملحتاجني. 

137
ل�صكان غزة.

�صدد �ملر�صح �ملحتمل للرئا�صة �الأمريكية بريين �صاندرز على �أن �ل�صيا�صة �الأمريكية يجب  	•

�صاندرز  وو�صف  �أي�صاً.  للفل�صطينيني  موؤيدة  بل  فح�صب،  لـ“�إ�رش�ئيل“  موؤيدة  تكون  �أال 

 ،Joe Biden بايدن  جو  �أما  بـ“�لعن�رشي“.  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص 

“�إ�رش�ئيل“،  على  ت�صغط  �أن  يجب  بالده  �إن  قال  فقد  �الأمريكية،  للرئا�صة  �ملحتمل  �ملر�صح 

�الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  يخ�ص  مبا  نتنياهو  �صلوك  و��صفاً  �لدولتني.  حّل  �صوب  للتحرك 

138
بال�صفة �لغربية بـ“�لف�صيحة“.
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اجلمعة، 2019/12/20

�أعلنت �ملدعية �لعامة للمحكمة �جلنائية �لدولية فاتو بن�صودة Fatou Bensouda “�أنه، وبناء  	•

للمحكمة  �لعامة  �ملدعية  مكتب  لدى  �ملتوفرة  للمعلومات  ومو�صوعي  م�صتقل  حتليل  على 

�جلنائية ب�صاأن �حلالة يف فل�صطني، فقد قررت �أن �ملعايري لفتح �لتحقيق �جلنائي قد تو�فرت، 

�الأوىل  �لتمهيدية  �لد�ئرة  من  “طلبت  قائلة:  وتابعت  حتقيق“.  لفتح  جاهزة  �أنها  يعني  ما 

تاأكيد �أنها متتلك والية ملمار�صة �خت�صا�صها على كل من �ل�صفة �لغربية، مبا ي�صمل �لقد�ص 

�ل�رشقية، وقطاع غزة، وهذ� �ال�صتنتاج هو الأغر��ص ح�رشية من �أجل حتديد والية �ملحكمة 

139
من �أجل ممار�صة �خت�صا�صها �لق�صائي ونطاق تطبيق ميثاق روما“.

�ملحكمة  يف  �الدعاء  رئي�صة  بيان  على  رد�ً  نتنياهو،  بنيامني  “�إ�رش�ئيل“  وزر�ء  رئي�ص  قال  	•

�جلنائية �لدولية فاتو بن�صودة، �إنها �صتفتح حتقيقاً كامالً يف �رتكاب جر�ئم حرب يف �الأر��صي 

�لفل�صطينية، �إن �ملحكمة غري خمت�صة بالعمل يف �الأر��صي �لفل�صطينية، و�إن قر�رها ي�صجل 

كـ“يوم �أ�صود بالن�صبة للحّق وللعد�لة“. و�أ�صاف نتنياهو، يف بيان له: “لي�ص للمحكمة والية 

�لتي  �اللتما�صات  لنظر  فقط  �صلطة  لها  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �لق�صية.  هذه  يف  ق�صائية 

140
تقدمها دول ذ�ت �صيادة. لكن ال وجود لدولة فل�صطينية“.

دعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �لفل�صطينيني �ملت�رشرين جر�ء �الحتالل �إىل  	•

“يوم عظيم  �إنه  �لدولية، وقال عبا�ص:  �ملحكمة �جلنائية  �أمام  “�إ�رش�ئيل“  رفع ق�صايا على 

الأننا حققنا فيه ما نريد... بدء�ً من �الآن، �صتبد�أ ماكينة �ملحكمة �جلنائية �لدولية تقبل �لق�صايا 

141
�لتي �صبق �أن قدمناها“.

نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أعدها  خطة  تفا�صيل  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت  	•

�خلطة  �أن  �ل�صحيفة  وذكرت  �لغربية.  �ل�صفة  من  ج  �ملنطقة  على  �لكاملة  لل�صيطرة  بينيت 

142
تت�صمن بنود�ً متنع �لفل�صطينيني من �ال�صتمر�ر بالبناء يف �ملنطقة �ملذكورة.

�لتقى وفد حركة حما�ص برئا�صة مو�صى �أبو مرزوق رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي مهاتري حممد يف  	•

�لعا�صمة �ملاليزية كو�الملبور. و�أ�صاد �أبو مرزوق بجهود ماليزيا يف دعم �ل�صعب �لفل�صطيني 

عملية  خلطو�ت  كو�الملبور  قمة  ترتجم  باأن  �أمله  عن  معرباً  �ملحطات،  خمتلف  يف  و�إ�صناده 

�لوفد  �أثنى  كما  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  �صّد  �ل�صمود  معركة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ت�صاند 

على كلمة حممد يف حفل �فتتاح �لقمة، و�لتي دعا فيها �إىل �إنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عاجالً 

143
غري �آجل.
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�لفل�صطيني  �ل�صعب  �إن  �ل�صابق حلركة حما�ص،  �ل�صيا�صي  �ملكتب  قال خالد م�صعل، رئي�ص  	•

�الحتالل  يفر�صها  �لتي  �القت�صادي  �ل�صالم  مبادئ  وفق  �القت�صادية  �لتنمية  يرف�ص 

�الإ�رش�ئيلي. و�أكد م�صعل، خالل م�صاركته يف فعاليات �لقمة �الإ�صالمية �مل�صغرة يف �لعا�صمة 

جتربة  �صوء  يف  �لتنمية  يف  �ل�صيا�صة  “دور  عنو�ن  حتت  عمل  بورقة  كو�الملبور،  �ملاليزية 

144
حركة حما�ص“ �أهمية بناء �قت�صاد وطني م�صتقل لل�صعوب �لتي تعي�ص حتت �الحتالل.

قمعت قو�ت �الحتالل �مل�صاركني يف جمعة “�خلليل ع�صية على �لتهويد“، من م�صري�ت �لعودة  	•
145

�ل�صلمية على �حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة، مما ت�صبب باإ�صابة 30 مو�طناً فل�صطينياً.

ممثّل  باأعمال  للقائم  ر�صالة  ت�صليم  عن  �أيام  قبل  فل�صطينية  �أهلية  موؤ�ص�صة   135 �أعلنت  	•

ل�رشوط  �لر�ف�ص  �ملوؤ�ص�صات  موقف  تو�ّصح  نيكل�صون  توما�ص  �الأوروبي  �الحتاد 

متويل على  تن�ّص  �لتي  �لبنود  ب�صطب  مطالبة  �الأوروبي،  �الحتاد  قبل  من  جديدة   متويل 

146
م�رشوط.

رفعت وز�رة �خلارجية �ل�صوي�رشية جتميدها �ملوؤقت للتمويالت �ملدفوعة �إىل وكالة �الأونرو�.  	•

بعد �أن كانت علقتها و�صط مز�عم بارتكاب �أخطاء من طرف عدد من كو�در �لوكالة �الأممية 

147
�لعليا.

ال�صبت، 2019/12/21

�أكد مهاتري حممد رئي�ص وزر�ء ماليزيا، يف ت�رشيحات �صحفية يف ختام قمة كو�الملبور للدول  	•

�الإ�صالمية، �أن خطوة �لتحقيق يف جر�ئم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف فل�صطني قد تاأخرت كثري�ً؛ 

�إذ يجب بالفعل �إحالة “�إ�رش�ئيل“ �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية، بتهمة �الإبادة، و�ال�صتيطان 

148
غري �ل�رشعي يف �الأر��صي �لفل�صطينية، و�العتد�ء�ت �مل�صتمرة �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني.

االأحد، 2019/12/22

قررت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية فر�ص �ل�رشية على مد�والتها ب�صاأن �خلطو�ت �لتي �صتتخذها  	•

بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  و�دعى  الهاي.  يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �صدّ 

�ملحكمة يف  �الأمام، ت�صري  �إىل  ن�صري  “فيما  �أنه  �الأ�صبوعي،  �جتماع حكومته  نتنياهو، خالل 

“�إن �دعاء �ملحكمة �جلنائية �لدولية باأن �ليهود لي�ص لهم  �إىل �لور�ء“. وقال نتنياهو  الهاي 

�حلّق يف �لعي�ص يف وطن �ل�صعب �ليهودي هو معاد�ة لل�صامية خال�صة“. ومن جهتها، قالت 

�صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �إن كبار �لقادة �ل�صيا�صيني و�لع�صكريني �الإ�رش�ئيليني 
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معر�صون للمحاكمة �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية يف الهاي، بعد قر�ر �ملدعية �لعامة بفتح 

149
حتقيق يف جر�ئم حرب �رتكبت بحّق �لفل�صطينيني.

�الأحمر �رشقي  �إخالء �خلان  يتم  �إنه مل ولن  كات�ص  �الحتالل ي�رش�ئيل  قال وزير خارجية  	•

�لدولية يف  �لعدل  �أمام حمكمة  �إىل بدء حماكمة جنائية  يوؤدي  �أن  �لقد�ص وهدمه، خ�صيةً من 

الهاي. و�أ�صاف كات�ص، خالل مقابلة مع �إذ�عة كان �لعبية: “لقد و�صلنا �إىل ��صتنتاج مفاده 

�أن �خلان �الأحمر هو نقطة ح�صا�صة، يكن �أن تكون �لعامل �حلا�صم يف قر�ر �ملدعية �لعامة 

150
باإجر�ء حتقيق �صّد �إ�رش�ئيل“.

قالت وزيرة �ل�صياحة و�الآثار �لفل�صطينية روال معايعة �إن عدد �ل�صياح �لذين ز�رو� فل�صطني  	•
151

خالل �صنة 2019 جتاوز ثالثة ماليني �صائح.

�لثوري  و�ملجل�صني  �ملركزية  �للجنة  من  جلنة  ت�صكيل  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  �أقر  	•

حيث  من  �لعامة،  لالنتخابات  و�لتح�صري  �حلركة،  ��صتنها�ص  مهمتها  و�ال�صت�صاري، 

و�لهيئات  �الأطر  مع  و�لتو��صل  �لت�رشيعي،  �نتخابات  يف  فتح  �صيمثلون  ملن  �ملعايري  و�صع 

للمركزية  وتقديها  فتح،  متثل  لقائمة  �لو�صول  �أجل  من  �حلركية  و�لكو�در  و�لقطاعات 

152
الإقر�رها، و�مل�صادقة عليها من قبل �ملجل�ص �لثوري.

قانون  بتطبيق  بد�أت  �الإ�رش�ئيلية  �لتعليم  وز�رة  �أن  �لعبية  هاآرت�ص  �صحيفة  موقع  ذكر  	•

�لتعليم �الإ�رش�ئيلية وزعت وثيقة خا�صة  “�لقومية“. وبح�صب موقع هاآرت�ص، فاإن وز�رة 
باعتبارها  �لعبية“  “�للغة  �لبلوغ  مرحلة  يف  �لطالب  تعليم  على  تن�ص  و�ملعلمني  للمد�ر�ص 

�للغة �لر�صمية �لوحيدة فقط، مبيناً �أن �لوثيقة ال ت�صري ملا ين�ص عليه �لقانون ب�صاأن منح �للغة 

153
�لعربية مكانة خا�صة.

�إىل  هاجرو�  يهودي  �ألف   255 نحو  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  ك�صفت  	•

“�إ�رش�ئيل“، خالل �لعقد �مل�رشف على نهايته. وقالت �لد�ئرة، يف م�صودة تقريرها، �إن هوؤالء 
150 دولة، يف مقدمتها رو�صيا و�أوكر�نيا وفرن�صا و�لواليات �ملتحدة  �ملهاجرين قدمو� من 

و�إثيوبيا، و�إن �صنة 2019 ُتعّد من �ل�صنو�ت �الأكرث �رتفاعاً يف معدالت �لهجرة �إىل “�إ�رش�ئيل“ 

با�صتقد�م  �صتنتهي   2019 �صنة  باأن  �آخر  تقرير  يف  �ليهودية  �لوكالة  وتقدر  هذه �حلقبة.  يف 

154
نحو 34 �ألف مهاجر.

جر�ئم  �أن  �ال�صتيطان  ومقاومة  �الأر�ص  عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  ن�رشه  تقرير  �أظهر  	•

�صجلت حيث   ،2019 �صنة  خالل  حدة  �الأكرث  كانت  �لفل�صطينيني  بحّق   �مل�صتوطنني 
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 Tag Mehir )price tag( �لثمن  دفع  ع�صابات  نفذتها   50 بينها  من  هجوماً،   256

Organization �الإرهابية. وذكر �لتقرير �أن حكومة �الحتالل ر�صدت 1.4 مليار �صيكل )نحو 

402 مليون دوالر( للم�صتعمر�ت يف �صنة 2018، ومن �صمنها �ملقامة يف ه�صبة �جلوالن، وهذ� 

 �ملبلغ �أقل بنحو 235 مليون �صيكل )نحو 67.5 مليون دوالر( من ميز�نيات �مل�صتعمر�ت يف

155
�صنة 2017.

�لفل�صطينية  �لنقد  و�صلطة  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  للجهاز  م�صح  �أحدث  �أظهر  	•

��صتثمار�ت  بني  �لفجوة  �ت�صاع  �خلارجي،  و�لدين  �لدويل  �ال�صتثمار  و�صع  حول 

�ل�صلطة  �أر��صي  يف  �خلارجية  و�ال�صتثمار�ت  جهة،  من  �خلارج  يف  �لفل�صطيني  �القت�صاد 

�خلارج  يف  �مل�صتثمرة  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �أ�صول  �أر�صدة  �إجمايل  بلغ  فقد   �لفل�صطينية. 

نحو 7.42 مليار�ت دوالر، ويف �ملقابل، بلغ �إجمايل ��صتثمار�ت غري �ملقيمني يف فل�صطني نحو 

156
5.3 مليار�ت دوالر.

�الإمار�ت خارجية  لوزير  بتغريدة  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  �أ�صاد  	•	

�آخر عن تدفئة �لعالقات  عبد �هلل بن ز�يد على تويرت. وقال نتنياهو، “�صاهدنا �أم�ص تعبري�ً 

بني �إ�رش�ئيل و�لدول �لعربية، وزير �خلارجية �الإمار�تي عبد �هلل بن ز�يد حتدث عن حتالف 

157
جديد يف �ل�رشق �الأو�صط، وهو حتالف �إ�رش�ئيلي عربي“.

“عيد  ن�رش ح�صاب �ل�صفارة �الإمار�تية يف لندن تهنئة لليهود مبنا�صبة �حتفالهم مبا ي�صمى  	•

هذه  فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  ملوقع  ووفقاً  �لعبي.  )�الأنو�ر(   “Hanukkah �حلانوكاة 

158
�أول مرة ُتبق بها �ل�صفارة �الإمار�تية مبثل هذه �لتهنئة لليهود.

االإثنني، 2019/12/23

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية: “�إننا ما زلنا ننتظر مو�فقة �إ�رش�ئيل على طلبنا  	•

�إجر�ء �النتخابات يف �لقد�ص“، و�أ�صاف: “من �لو��صح �أن نتنياهو يتجاهل طلبنا هذ�، وعليه 

فاإن �لرئي�ص عبا�ص �صوف يدعو �لقيادة لالجتماع للت�صاور حول �أجنع �لطرق ملعاجلة هذ� 

159
�الأمر“.

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �صموتريت�ص  بت�صلئيل  �الإ�رش�ئيلي،  �ملو��صالت  وزير  طالب  	•

بنيامني نتنياهو بـ“�إمهال �ل�صلطة �لفل�صطينية 48 �صاعة من �أجل �صحب �لدعوى �لتي قدمتها 

�صدّ �إ�رش�ئيل يف حمكمة �لعدل �لدولية يف الهاي، فاإذ� مل ت�صحبها، يجب �لعمل على �نهيارها 

160
فور�ً“.
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�إن ��صتئناف �الإد�رة �الأمريكية دعمها �ملايل  قال �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم  	•

الأجهزة �أمن �ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية ياأتي يف �إطار �ملنح و�لعطاء�ت �لتي تقدمها لل�صلطة، 

�لتن�صيق  ال�صتمر�ر  وت�صجيعاً  �ملقاومني،  ومالحقة  �حلريات  قمع  يف  جهودها  على  مكافاأة 

تنفيذ  لتمرير  تر�مب  �صيا�صة  عن  �لطرف  ولغ�ص  �الإ�رش�ئيلي،  و�لعدو  �ل�صلطة  بني  �الأمني 

161
بنود “�صفقة �لقرن“.

�ل�صكان  هيئة  من  ر�صمية  وثيقة  على  ح�صلت  �إنها  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت  	•

و�صلو�  مهاجر  �ألف   180 بني  من  �أن  تفيد  �الإ�رش�ئيلية،  �لد�خلية  لوز�رة  �لتابعة  و�لهجرة، 

 )%14 25,375 )نحو  2012 وح�صلو� على جن�صيتها، هناك فقط  “�إ�رش�ئيل“ منذ �صنة  �إىل 

م�صنفني كيهود. و�أو�صحت �ل�صحيفة �أن ن�صبة 86% من هوؤالء �ملهاجرين “ال دينيني“، �أو 

ينتمون �إىل ديانات �أخرى غري �ليهودية، هاجرو� �إىل “�إ�رش�ئيل“ الأنهم من �أ�صول يهودية �أو 

162
�أزو�ج ليهود.

مار�صه  ممنهج  تعذيب  عن  �الإن�صان  وحقوق  �الأ�صري  لرعاية  �ل�صمري  موؤ�ص�صة  ك�صفت  	•

 ،2019 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  بوبني  عملية  خلفية  على  �ملعتقلني  بحّق  �الإ�رش�ئيليون  �ملحققون 

و�لتي قتلت فيها م�صتوطنة �صهيونية و�أ�صيب م�صتوطنان �آخر�ن. وقالت مديرة موؤ�ص�صة 

معتقالً   40 ملفات  تابعت  “�ل�صمري  �إن  �صحفي،  موؤمتر  خالل  فرن�صي�ص،  �صحر  �ل�صمري 

�إىل  وتو�صلت  �لعملية،  هذه  يف  �مل�صاركة  خلفية  على  �لفائت  �أغ�صط�ص  �آب/   25 منذ  �عتقلو� 

وثائق توؤكد �أن 95% منهم تعر�صو� الأنو�ع �لتعذيب كافة، بالرغم من �أن عدد�ً منهم �ت�صح 

163
فيما بعد عدم عالقتهم بهذه �لتهمة“.

حنا،  هلل  عطا  �ملطر�ن  فل�صطني،  يف  �الأرثوذك�ص  للروم  �صب�صطية  �أ�صاقفة  رئي�ص  حمّل  	•

“�إ�رش�ئيل“ ما ح�صل معه بعد �إ�صابته مبادة �صامة مّت ر�صها يف حميط منزله ب�رشقي �لقد�ص 
“�ملنظمة �لتي قامت  �إن  �إىل عّمان لتلقي �لعالج،  لـ“�لغد“ بعد و�صوله  �أيام. وقال حنا،  قبل 

�إبقائي  �أو  “�لذي جرى قد يكون حماولة �غتيال  بر�ص �ملو�د �ل�صامة �إ�رش�ئيلية“. و�أ�صاف: 

مري�صاً طو�ل �حلياة“، م�صري�ً �إىل �أن “�ملادة �ل�صامة لها تد�عيات خطرية خا�صة على �جلهاز 

164
�لع�صبي“.

�أكد رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار �لنائب جمال �خل�رشي، �أن �صنة 2019 �الأ�صو�أ  	•

�قت�صادياً على قطاع غزة ب�صبب �حل�صار �الإ�رش�ئيلي. و�أ�صار �خل�رشي �إىل �أن ربع مليون 

عامل ُمعطل عن �لعمل، وقر�بة 85% من �صكان �لقطاع يعي�صون حتت خط �لفقر )من �لن�صب 

�ملرتفعة عاملياً(. وبنّي �خل�رشي �أن �مل�صانع تعمل بـ 20% من طاقتها �الإنتاجية، م�صدد�ً على 
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و�لتجاري  )�ل�صناعي  �القت�صادي  للقطاع  �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �ل�صهرية  �خل�صائر  �أن 

لنحو لت�صل   2019 �صنة  نهاية  مع  كبري  ب�صكل  �رتفعت  �ملقاوالت(  وقطاع   و�لزر�عي 

165
100 مليون دوالر �صهرياً.

الثالثاء، 2019/12/24

ك�صفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �أن “�إ�رش�ئيل“ �أوقفت خططها �لتي كانت ُتعّدها  	•

للمحكمة  �لعامة  للمدعية  جديد  حترك  من  خ�صيًة  ل�صيادتها،  �الأردن  و�دي  مناطق  ل�صمّ 

166
�جلنائية �لدولية فاتو بن�صودة.

ن�رشت �لقناة �لعبية �لـ 13، نقالً عن م�صادر �صيا�صية رفيعة، �أن بنيامني نتنياهو وحكومته  	•

و�فقا على منح م�صتعمر�ت غالف غزة 5 ماليني �صيكل )نحو 1.43 مليون دوالر( �إ�صافية، 

167
للتح�صني �صّد �لقذ�ئف �ل�صاروخية �لتي تنطلق من قطاع غزة.

�عرت�صت جميع �أحز�ب �ملعار�صة وق�صم من �أحز�ب �الئتالف �حلاكم ونو�ب �ليمني، على  	•

�القرت�ح �لذي تقدم به �ملر�صح �ملناف�ص على رئا�صة �لليكود جدعون �صاعر، و�لذي يق�صي 

للرئي�ص  للدولة، خلفاً  �ملتهم بثالث ق�صايا ف�صاد كبى، رئي�صاً  بانتخاب بنيامني نتنياهو، 

168
�حلايل.

و�فقت �للجنة �ملالية للكني�صت �الإ�رش�ئيلي على مبلغ 34.5 مليون �صيكل )نحو 9.9 ماليني  	•

�ملنحة  حتويل  و�صيتّم  �الأردن.  وغور  �لغربية  �ل�صفة  يف  لال�صتيطان  �أمنية  كمنحة  دوالر( 

ماليني   5.5 تخ�صي�ص  و�صيتم  �مل�صتعمر�ت،  يف  �الأمن  على  لالإنفاق  �ملخت�صة  �جلهات  �إىل 

�صيكل )نحو 1.58 مليون دوالر( ل�صالح خدمات �الإ�صعافات �الأولية يف م�صتعمر�ت �ل�صفة 

169
و�الأغو�ر.

�أفادت معطيات حقوقية ن�رشها مركز �لدفاع عن �حلريات و�حلقوق “حريات“، باأن �صلطات  	•

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي منعت، 7,948 �صخ�صاً من �ل�صفر عب معب �لكر�مة بني �ل�صفة �لغربية 

170
و�الأردن، 9% منهم ن�صاء، منذ �صنة 2014 حتى 2019.

بد�أت �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة ب�رشف م�صاعد�ت نقدية لـ 75 �ألف �أ�رشة فقرية يف  	•
171

قطاع غزة، �صمن �ملنحة �لقطرية �ل�صهرية، بو�قع 100 دوالر لكل �أ�رشة.

ك�صفت �صحيفة معاريف �لنقاب عن جتدد جتارة �الأ�صلحة بني فرن�صا و“�إ�رش�ئيل“ ب�صكل  	•

فر�صه  �لذي  �حلظر  قر�ر  �إثر  على  �النقطاع،  من  قرن  ن�صف  من  �أكرث  بعد  وذلك  ر�صمي، 
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�جلرن�ل �صارل ديغول Charles de Gaulle يف حرب 1967. وبح�صب �ل�صحيفة، فقد قررت 

 Robotem ناقلة للجند، ت�صنّعها �رشكة روبوتيم Robotics فرن�صا �رش�ء ثمانية روبوتات

وذخرية وجرحى  جنود  من  طن،   800 �إىل  ي�صل  ما  حمل  يكنها  و�لتي   �الإ�رش�ئيلية، 

172
ومعد�ت ع�صكرية.

االأربعاء، 2019/12/25

�أنه  �لبدويل،  �صالح  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  تاله  بيان  يف  حما�ص،  حركة  �أكدت  	•

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  مطالبة  �الحتالل،  عن  رغماً  �لقد�ص  مب�صاركة  �إال  �نتخابات  ال 

باإ�صد�ر �ملر�صوم �لرئا�صي فور�ً دون �نتظار مو�فقة �الحتالل. ونّوه �لبدويل، باأن حما�ص 

يف  �النتخابات  الإجر�ء  �الحتالل  من  �الإذن  الأخذ  طلب  تقدمي  عن  عبا�ص  باإعالن  تفاجاأت 

173
�لقد�ص.

تويرت:  على  تغريدة  يف  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �لعامة  �ملدعية  بن�صودة،  فاتو  قالت  	•

�ملهنية و�ال�صتقاللية  باأق�صى درجة من  �لفل�صطيني  �ملتعلقة بالو�صع  “ينّفذ مكتبي مهامه 
�دعاء  �أو  تلميح  “�أي  وتابعت:  �الأ�صا�صي“.  روما  نظام  مع  �صارم  تو�فق  يف  و�ملو�صوعية 

عك�ص ذلك هو بب�صاطة م�صلل وال �أ�صا�ص له من �ل�صحة“. وم�صت يف تغريد�تها: “لقد قمنا 

يف  �الأويل  �لتحقيق  عملية  طو�ل  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  و�ملمثلني  �ل�صلطات  باإ�رش�ك 

و�صع فل�صطني، وقد كانت هذه �مل�صاركة ذ�ت مغزى ومو�صوعية وبناءة ومفيدة يف تقييمي 

174
ملعايري نظام روما �الأ�صا�صي“.

توجد  �إنه  هرت�صليا،  موؤمتر  خالل  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  قال  	•

“فر�صة“ للتو�صل �إىل تهدئة مع حما�ص يف قطاع غزة، لكنه ر�أى �أن �حتماالت ن�صوب حرب 
175

مرتفعة، بالرغم من �أن “�حلرب هي �ملخرج �الأخري“.

�صّد  �صكيناً  �صاهر�ً  �لقد�ص،  من  �لقدية  بالبلدة  �لقيامة  كني�صة  �إ�رش�ئيلي  م�صتوطن  �قتحم  	•
176

م�صلني وحجاج م�صيحيني، ما ت�صبب بحاالت هلع يف �صفوفهم.

من  عائالت  ثماين  �أمو�ل  على  باحلجز  �أمر�ً  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أ�صدر  	•

�أو  “�إ�رش�ئيل“  �أ�رشى مد�نون بتنفيذ عمليات فل�صطينية �صّد  1948، يوجد لها  فل�صطينيي 

ممتلكات  على  �حلجز  و�صيعقبها  فقط،  �الأوىل  �لدفعة  هي  هذه  �أن  بينيت  و�أكد  �إ�رش�ئيليني. 

177
عائالت �أ�رشى �آخرين.
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بح�صب تقرير �صادر عن وز�رة �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية، فاإن كل �ملوؤ�رش�ت تدلل  	•

على �أن م�صتوى �أن�صطة حركة �ملقاطعة )بي دي �أ�ص( تعاظم لدرجة �أن موؤيدي “�إ�رش�ئيل“ 

مل يعودو� قادرين على �لتعبري عن ذ�تهم، وتنظيم �أن�صطة د�خل حرم �جلامعات �الأمريكية 

دفاعاً عن “�إ�رش�ئيل“ و�صيا�صاتها. وح�صب �لتقرير، �لذي �قتب�صت منه �صحيفة “�إ�رش�ئيل 

�ليوم“، فاإن ن�صطاء )بي دي �أ�ص( ال يرتددون يف و�صم كل من يحاول �لدفاع عن “�إ�رش�ئيل“ 

178
باأنه “قاتل الأطفال فل�صطني“.

عندما  ع�صقالن  باجتاه  �صاروخاً  غزة  قطاع  يف  �مل�صلحة  �لفل�صطينية  �لتنظيمات  �أحد  �أطلق  	•

كان رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو قد ح�رش للم�صاركة يف �ملهرجان �خلتامي 

لكن  هدفه.  �إىل  ي�صل  �أن  قبل  �جلو  يف  �ل�صاروخ  تفجري  ومّت  �لد�خلية،  �النتخابية  حلملته 

حر��ص نتنياهو �أنزلوه عن �ملن�صة هاربني به �إىل منطقة �آمنة، ومّت �إخالء �لقاعة كلها. وعندما 

�أعلن عن تدمري �ل�صاروخ، عاد نتنياهو �إىل �لقاعة وهو غري قادر على �إخفاء غ�صبه من هذ� 

�مل�صهد. فر�ح يهدد: “�ل�صخ�ص �لذي �أطلق �ل�صاروخ يف �ملرة �ل�صابقة مل يعد موجود�ً )يق�صد 

179
بهاء �أبو �لعطا(. وعلى من �أطلق �ل�صاروخ هذه �ملرة �أن يحزم �أمتعته ويتهياأ للرحيل“.

اخلمي�س، 2019/12/26

�الحتالل  �صلطات  �إن  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال  	•

�الإ�رش�ئيلي هدمت 617 مبنى يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، خالل �صنة 2019. و�أو�صح �ملكتب 

�صجرة   2,500 نحو  قطع  �أو  �قتالع  و�إىل  مو�طناً،   898 تهجري  �إىل  �أدت  �لهدم  عمليات  �أن 

و�صتلة، كانت ت�صكل جزء�ً من منطقة حممية طبيعية، وتخدم نحو 14 �ألف مو�طن من بلدة 

180
ع خربة طانا �لرعوي �لقريبني من نابل�ص. بيت فوريك وجتمُّ

حّملت حركة حما�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �مل�صوؤولية �لكاملة عن “��صتمر�ر �لت�صعيد على  	•

فوزي  �حلركة  با�صم  �لناطق  وقال  و��صتهد�فها“.  �ملقاومة  مو�قع  وق�صف  غزة،  يف  �أهلنا 

برهوم، يف ت�رشيح �صحفي، �إن “هذ� �لت�صعيد ياأتي يف �صياق مو��صلة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

181
حماقاته وعدو�نه على �صعبنا �لفل�صطيني، وت�صدير �أزماته �لد�خلية لقطاع غزة“.

ذكر موقع قناة 12 �لعبية �أنه مّت تطوير �صالح �إ�رش�ئيلي جديد لتحييد �حلو�مات و�لبالونات  	•

و�لطائر�ت �لورقية �حلارقة �لتي تطلق من غزة. وبح�صب �ملوقع، فاإن �لنظام، �لذي يطلق 

على  �لقدرة  ولديه  �لليزر،  �أ�صعة  خالل  من  �صيعمل   ،Light Blade بالد  اليت  ��صم  عليه 

182
تعطيل �حلو�مات، و�إحر�ق �لبالونات و�لطائر�ت �لورقية.
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بد�ية  من  �لعودة  م�صري�ت  تعليق  �حل�صار  وك�رش  �لعودة  مل�صري�ت  �لوطنية  �لهيئة  �أعلنت  	•

�مل�صري�ت  تنظيم  �صحفي،  موؤمتر  خالل  �لهيئة،  وقررت   .2020/3/30 حتى   2020 �صنة 

من  �عتبار�ً  �لبارزة  �لوطنية  �ملنا�صبات  ويف  �جلماهريي،  للتو�جد  �حتاجت  وكلّما  �صهرياً، 

�لعودة،  م�صري�ت  النطالق  �لثانية  و�لذكرى  �الأر�ص،  يوم  �إحياء  مع  تز�مناً   ،2020/3/30

�جلريء  �لقيادي  �لدور  على  ويوؤكد  وطنية،  م�صوؤولية  يعك�ص  �جلديد  �لبنامج  �أن  موؤكدًة 

183
و�مل�صوؤول للهيئة بجميع �أع�صائها.

�عتقال  تو��صل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت  	•

يف  �لهيئة،  و�أو�صحت  �صعبة.  و�عتقالية  �إن�صانية  بظروف  �لد�مون،  معتقل  يف  �أ�صرية   41

قا�رش،  و�حدة  و�أ�صرية  �الإد�ري،  �العتقال  قيد   4 �الأ�صري�ت  بني  من  �أن  �صحفي،   بيان 

184
و17 �أ�صرية �أُم.

اجلمعة، 2019/12/27

�أظهرت نتائج �النتخابات �لد�خلية على رئا�صة حزب �لليكود �أن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية  	•

جدعون  مناف�صه  عن  كبري  وبفارق  �حلزب،  �أع�صاء  �أ�صو�ت  باأغلبية  فاز  نتنياهو  بنيامني 

ن�صبة  27.5%، وبلغت  �الأ�صو�ت، و�صاعر على  72.5% من  نتنياهو على  �صاعر. وح�صل 

49.45%. ووعد نتنياهو بـ“مزيد من �الإجناز�ت �لتاريخية“، وو�صع خطة من  �لت�صويت 

�صتّ نقاط ت�صمل: “�أوالً، �صنحدد حدودنا نهائياً؛ ثانياً، �صندفع �لواليات �ملتحدة �إىل �العرت�ف 

�لواليات  �عرت�ف  �أجل  من  �صن�صغط  ثالثاً،  �مليت؛  �لبحر  و�صمال  �الأردن  غور  يف  ب�صيادتنا 

�ملتحدة بتو�صيع �صيادتنا على جميع �لبلد�ت يف يهود� و�ل�صامرة، كلها ودون ��صتثناء“. ويف 

�لواليات  تاريخي مع  �أجل حتالف دفاعي  “�صوف ندفع من  نتنياهو:  �لر�بعة، قال  �لنقطة 

ب�صكل  وحلفائها  �إير�ن  وقف  خام�صاً،  �الإ�رش�ئيلية؛  �لت�رشف  حرية  على  يحافظ  �ملتحدة 

حا�صم؛ و�صاد�صاً، �ل�صغط من �أجل �لتطبيع و�التفاقيات �لتي �صتوؤدي �إىل �تفاقات �صالم مع 

185
�لدول �لعربية“.

بدر��صة  �أوعز  بينيت،  نفتايل  �لدفاع  وزير  �إن  �لعبية،  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  قالت  	•

�الإ�رش�ئيلية،  �لق�صاء  بوز�رة  �الأر��صي  �صجل  يف  ج  �مل�صنفة  �ملناطق  يف  �الأر��صي  ت�صجيل 

بدالً مما ت�صمى بـ“�الإد�رة �ملدنية“. ونقلت �ل�صحيفة على ل�صان بينيت قوله �إن “هذه �خلطة 

و�ل�صامرة  يهود�  �صكان  يدعو  ما  يوجد  “ال  قائالً:  و�أ�صاف  �إجر�ئية“.  �صيادة  ب�صط  تعني 

)يق�صد �مل�صتوطنني( الأن يو��صلو� �خل�صوع للتمييز بحقهم، يجب �أن يتلقو� ذ�ت �خلدمات 

186
من �لدولة“.
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رحبت “�إ�رش�ئيل“ بقر�ر �لهيئة �لوطنيّة �لعليا مل�صري�ت �لعودة يف غزة تعليق م�صري�ت �لعودة  	•

�ال�صتعد�د  �إعالنهم  يف  جادون  حما�ص  حركة  قادة  �أن  على  “موؤ�رش�ً  وعّدته  �صهور،  ثالثة 

�الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت  �لدفاع  �الأمد“. وقرر وزير  �تفاق على تهدئة طويلة  �إىل  للتو�صل 

�إعطاء �ل�صوء �الأخ�رش للجي�ص �أن يقدم ت�صهيالت كبرية على حياة �لفل�صطينيني يف �لقطاع، 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  غزة  قطاع  من  فل�صطيني  عامل  �ألف   15–10 بدخول  و�ل�صماح 

187
�ملحتلة �صنة 1948.

طورت وحدة �لبحث و�لتطوير يف جي�ص �الحتالل حو�مة تكتيكية �صغرية �أطلقت عليها ��صم  	•

عن  يدور  �حلديث  فاإن  �لعبية،  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  ل�صحيفة  ووفقاً   .Skylord �صكايلورد 

حو�مة �صغرية للغاية �صيحملها جنود جي�ص �الحتالل يف ميد�ن �ملعركة يف �أوقات �حلروب، 

188
ويف مهام �الأمن �جلاري �العتيادية.

�أ�صيب 40 مو�طناً فل�صطينياً بالر�صا�ص �حلي و�ملعدين �ملغلف باملطاط، و�آخرون باالختناق،  	•
189

جر�ء قمع قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للم�صاركني مب�صري�ت �لعودة يف قطاع غزة.

�إد�رة تر�مب  �إن نظام �ال�صتعمار �الإ�رش�ئيلي يتعاون مع  �أ�ص  قالت حركة �ملقاطعة بي دي  	•

ب�صكٍل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حلقوق  و�ملعاديتني  �لعن�رشيتني،  جون�صون  بوري�ص  وحكومة 

غري م�صبوق، يف حربٍ يائ�صةٍ، ترمي لقمع حركة �ملقاطعة بي دي �أ�ص ون�صطائها، وكّل من 

�حلركة  حققتها  �لتي  �الإجناز�ت  عن  بيان  ويف  �لفل�صطيني.  لل�صعب  �لعد�لة  �أجل  من  يعمل 

قبل  من  �لر�صمي  للتطبيع  تفاقماً   2019 �لعام  يف  “�صهدنا  �حلركة:  قالت   ،2019 �صنة  يف 

�الأنظمة �ال�صتبد�دية �لعربية، و�لتي تر�صخ ملخّططات و�صيا�صات �ليمني �ملتطّرف �الأمريكي 

190
و�ل�صهيوين“.

ال�صبت، 2019/12/28

�أ�صيب خم�صة �أ�صخا�ص، من جر�ء عملية طعن وقعت يف معبد يهودي، د�خل منزل حاخام،  	•

بوالية نيويورك �الأمريكية، خالل �حتفالهم مبا ي�صمى “عيد �حلانوكاة“ )�الأنو�ر( �لعبي. 

191
ومتكنت �ل�صلطات من �عتقال �مل�صتبه فيه بتنفيذ �لهجوم.

�أ�صدرت حركة حما�ص بياناً �إعالمياً ر�صمياً، تطالب فيه �ل�صلطة �لفل�صطينية بوقف �لتن�صيق  	•

�الأ�صكال  بكل  و�إ�صناده  �أر�صه،  عن  �لدفاع  يف  �ل�صعب  يد  و�إطالق  �الحتالل،  مع  �الأمني 

192
للت�صدي ل�صيا�صات �لتهويد.
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�إنريجي  نوبل  ل�رشكتي  تعليماتها  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �لبيئة  حماية  وز�رة  �أ�صدرت  	•

ليفياثان  حقل  بت�صغيل  بالبدء  �الإ�رش�ئيلية،  ديليك  وجمموعة  �الأمريكية   Noble Energy
193

للغاز �لطبيعي، �بتد�ء من 2019/12/31.

االأحد، 2019/12/29

)كابينت(،  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  �صادق  	•

�صيكل مليون   150 �قتطاع  على  بينيت،  نفتايل  �لدفاع  وزير  ملقرتح   ��صتجابة 

)نحو 43.3 مليون دوالر( من �أمو�ل �لعو�ئد �ل�رشيبية �لفل�صطينية “�ملقا�صة“، بحجة دفعها 

194
كرو�تب الأ�رش �ل�صهد�ء ولالأ�رشى يف �صجون �الحتالل من قبل �حلكومة �لفل�صطينية.

�لعادية  �لدورة  �أعمال  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمته يف م�صتهل  �ل�صلطة  جدد رئي�ص  	•

�لثالثة للمجل�ص �ال�صت�صاري حلركة فتح، يف ر�م �هلل، �لتاأكيد على �أنه “لن جنري �نتخابات 

�لقد�ص  قلب  يف  ي�صوت  �ملقد�صي  �أن  �أي  �النتخابات،  هذه  د�خل  �لقد�ص  تكون  �أن  دون 

195
�ل�رشقية“.

�لد�خلية و�الأمن �لوطني يف قطاع غزة، عن �صبطها خلية متورطة يف �غتيال  �أعلنت وز�رة  	•

�ل�صهيد بهاء �أبو �لعطا. وقالت �لد�خلية �إنه تبنّي، خالل �لتحقيق مع �أفر�د �خللية، �أنهم �صباط 

يف جهاز �ملخابر�ت �لعامة �لتابع لل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، وقد مّت تكليفهم مبهمة ر�صد 

�لغرباوي، مدير  �هلل  �لعميد �صعبان عبد  �لعطا ب�صكل ر�صمي من قبل  �أبو  �ل�صهيد  ومتابعة 

جهاز �ملخابر�ت �لعامة يف �ملحافظات �جلنوبية، و�لذي كان ينقل �ملعلومات �ملتعلقة بال�صهيد 

196
�أبو �لعطا مبا�رشة الأجهزة خمابر�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�أعلن رئي�ص �صلطة �لطاقة �لفل�صطينية ظافر ملحم عن توقيع �تفاقية متديد �رش�ء �لطاقة مع  	•
197

وزيرة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية �الأردنية هالة زو�تي، يف �لعا�صمة �الأردنية عمّان.

قالت معطيات �إ�رش�ئيلية �إن �صنة 2019 �صهدت ��صتمر�ر�ً ملوجة �لعمليات �لفل�صطينية �صّد  	•

�أهد�ف �إ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و�لد�خل �لفل�صطيني. وذكرت �أن �صنة 2019 

�صهدت تنفيذ 22 عملية يف �ل�صفة و�لقطاع، ُقتل فيها 5 �إ�رش�ئيليني )جنديني و3 م�صتوطنني( 

و�أ�صيب �لع�رش�ت، �إ�صافة الإ�صابة �ملئات من عمليات �إلقاء �لزجاجات �حلارقة، و�حلجارة 

198
وغريها.

�آالف  وت�رشيح  م�صنعاً،   520 من  �أكرث  �إغالق  �لفل�صطينية  لل�صناعات  �لعام  �الحتاد  �أكد  	•

و�مل�صاكل  �لبطالة  ن�صبة  زيادة  �إىل  �أدى  مما   ،2019 �صنة  خالل  غزة  قطاع  يف  �لعمال 
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يف  �ل�صناعات،  �حتاد  �إد�رة  جمل�ص  ع�صو  �ملن�صي،  حممد  و�أ�صار  و�الإن�صانية.  �الجتماعية 

 ت�رشيح �صحفي، �إىل �أنه كان يعمل يف قطاع �صناعة �ملالب�ص و�لن�صيج يف غزة ما يزيد عن

199
35 �ألف عامل، فيما �الآن يعمل فيه 3–4 �آالف عامل فقط.

�أعلنت دولة ماليزيا �أنها �صتعنيّ قن�صالً فخرياً لها يف غزة ور�م �هلل، باالإ�صافة �إىل م�رشوع  	•

فتح �صفارتها �ملعتمدة لدى فل�صطني يف �الأردن، و�لذي مّت �الإعالن عنه م�صبقاً. وقال وزير 

�خلارجية �ملاليزي �صيف �لدين عبد �هلل: “يتعني علينا �حل�صول على مو�فقة �الأردن ب�صاأن 

فتح �صفارة �أخرى يف �أر��صيها“، الفتاً �لنظر �إىل �أنه “من �مل�صتحيل �أن نفتحها يف ر�م �هلل؛ الأننا 

200
�صوف نتعامل بال خيار مع �إ�رش�ئيل، وال نريد ذلك“.

االإثنني، 2019/12/30

قالت حركة فتح، يف بيان لها، �إن جولة رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية  	•

يف �خلارج جاءت بهدف “ت�صويق دور حما�ص يف “�صفقة �لع�رش“، وتكري�ص م�رشوع دويلة 

غزة، ومبد�أ �النف�صال �لنهائي عن فل�صطني و�صعبنا“. كما حذرت “كافة �الأطر�ف �الإقليمية 

و�لدولية من مغبة �لتعامل و�لتعاطي مع هنية الأنه ال يثل �صعبنا �لفل�صطيني، �إمنا يثل من 

201
يتاآمر عليه و�مل�صاريع �لتاآمرية لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية“.

يف  �حلركة،  وقالت  �ل�صهيوين.  �الحتالل  مع  هدنة  حمادثات  �أي  عقد  حما�ص  حركة  نفت  	•

�ل�صهيوين مل يلتزم  �لعدو  �إن �حل�صار و�لعقوبات ما ز�لت قائمة، و�إن  ت�رشيح �صحفي، 

202
بكامل ��صتحقاقات �لتفاهمات �لتي جرت بو�صاطة �جلانب �مل�رشي �صابقاً.

�أن  ر�صمية  تو�صيحات  تلقت  �لعائلة  �إن  جولدن  هد�ر  غزة  يف  �الأ�صري  �جلندي  �صقيق  قال  	•

ت�صمل  ال  م�رش،  بو�صاطة  غزة  يف  حما�ص  حركة  مع  �الأمد  طويلة  تهدئة  التفاق  م�صودة 

��صتعادة �صقيقه. وح�صب بيان �صادر عن عائلة جولدن، قالت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �لعامة �إن 

نتنياهو �صبق و�لتزم على �مل�صتويني �جلماهريي و�ل�صخ�صي باأال تكون هناك ت�صوية دون 

203
��صتعادة �جلنديني. و�تهمت �لعائلة نتنياهو ببيع �لقيم مقابل هدوء مزيف.

هاجم وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �أفيجدور ليبمان رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو،  	•

و�تهمه بالف�صل يف �إ�صقاط حكم حما�ص. وقال ليبمان، يف مقطع فيديو ن�رشه على تويرت: 

�الآن  حتى  ن�صتطع  ومل  بالف�صل،  باءت  غزة  يف  حما�ص  حكم  باإ�صقاط  نتنياهو  وعود  “�إن 
204

مو�جهة حما�ص“.
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ذكر مدير �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك عمر �لك�صو�ين �أن 31 �ألف م�صتوطن �إ�رش�ئيلي �قتحمو�  	•

�الحتالل  �رشطة  من  و��صعة  �أمنية  حماية  حتت   ،2019 �صنة  بد�ية  منذ  �مل�صجد  باحات 

�أغلقت  �الحتالل  �صلطات  �أن  �لك�صو�ين  وبنّي  �القتحام.  فرت�ت  طيلة  �خلا�صة،  و�لقو�ت 

205
�مل�صجد �الأق�صى �أكرث من ثالث مر�ت خالل 2019 الأ�صباب و�هية.

��صتيطانية  جمعيات  �أن  في�صبوك،  عب  ن�رشها  تفا�صيل  يف  دياب،  �أبو  فخري  �لباحث  �أفاد  	•

�لفوقا  �لعني  منطقة  يف   
2
م  1,390 مب�صاحة  طو�بق  ثالثة  من  “تور�تياً“  متحفاً  �أقامت 

206
ب�صلو�ن.

قالت موؤ�ص�صات �الأ�رشى وحقوق �الإن�صان؛ �صمن ورقة حقائق �أ�صدرتها، �إن عدد �الأ�رشى  	•

�آالف،   5 �إعد�د �لورقة، بلغ نحو  و�ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل، حتّى تاريخ 

�ملعتقلني  عدد  و�صل  بينما  طفل،   200 نحو  �الأطفال  �ملعتقلني  عدد  وبلغ  �أ�صرية،   40 منهم 

�الإد�ريني �إىل نحو 450. وخالل �صنة 2019 قتل �الحتالل خم�صة �أ�رشى، وبذلك �رتفع عدد 

�صهد�ء �حلركة �لوطنية �الأ�صرية �إىل 222 �صهيد�ً منذ �صنة 1967. وو�صل عدد �أو�مر �العتقال 

4 �أطفال، و4 ن�صاء. وو�صل عدد  1,035، من بينهم  �إىل   2019 �الإد�ري �لتي �صدرت خالل 

207
�الأ�رشى �ملر�صى يف �صجون �الحتالل، �إىل �أكرث من 700.

قال رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار �لنائب جمال �خل�رشي �إن قطاع غزة بحاجة �إىل  	•

280 مليون دوالر الإعمار منازل دمرها �الحتالل �الإٍ�رش�ئيلي يف عدو�ن 2014 ومل ُتنب حتى 
208

�الآن، ومما دّمر يف �عتد�ء�ت الحقة.

�أكد ممثلو �ملحكمة �جلنائية �لدولية ل�صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية �أن مّدعني من  	•

�إعد�د  عند  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  و�جلبهة  حما�ص  حركة  عن  مبمثلني  �لتقو�  �ملحكمة 

209
ق�صيتهم للتحقيق يف جر�ئم حرب �رتكبتها “�إ�رش�ئيل“ يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية.

الثالثاء، 2019/12/31

�أكد �ملجل�ص �ال�صت�صاري حلركة فتح �أن حماوالت ت�صفية �لق�صية �لوطنية �لفل�صطينية عب  	•

�مل�صاريع و�خلطط �ملقرتحة ويف مقدمتها “خطة تر�مب“، توجب مو��صلة �لعمل الإ�صقاطها 

�ل�صادر  �خلتامي  �لبيان  يف  �ملجل�ص،  ورف�ص  لها.  �أثٍر  �أي  ب�رشعية  �الإقر�ر  وعدم  ورف�صها 

ذ�ت  “�مل�صاريع  وكل  �ملوؤقتة،  �حلدود  ذ�ت  و�لدولة  غزة“،  “دويلة  تاأ�صي�ص  خطو�ت  عنه، 

210
�ل�صلة �لتي ت�صتهدف حّق �صعبنا �لثابت ون�صاالته �لطويلة و�لعظيمة“.
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�أعلن وزير �لتعاون �الإقليمي يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ت�صاحي هنغبي عن قرب �لتو�صل �إىل  	•

تبادل  �صفقة  ي�صمل  حما�ص،  وحركة  “�إ�رش�ئيل“  بني  �الأمد“  و“طويل  �صامل  تهدئة  �تفاق 

“هناك  �أن  �أقرب من �أي وقت م�صى“. وذكر هنغبي  “�لت�صوية باتت  �إن هذه  �أ�رشى، وقال 

�الأ�رشى،  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  ملف  فتح  عدم  على  حما�ص  باإ�رش�ر  تتعلق  �لعقبات  بع�ص 

قبل �التفاق على �إطالق حمرري �صفقة �صاليط، �لذين �أعادت �إ�رش�ئيل �عتقالهم، لكن �مل�صاألة 

211
قيد �لبحث وعلى �أعلى �مل�صتويات“.

نظمت حركات يينية متطرفة يف “�إ�رش�ئيل“ تقدمي دعوى جماعية، مب�صاركة 1,132 مو�طناً  	•

�إ�رش�ئيلياً، دعوى �إىل �ملحكمة �ملركزية يف �لقد�ص �صدّ �لبنك �لعربي، ومقره يف �الأردن، تطالبه 

بدفع تعوي�صات مبقد�ر 20 مليار �صيكل )نحو 5.76 مليار�ت دوالر(، عن “عمليات �إرهابية 

212
نفذت �صّد �إ�رش�ئيليني، وي�صتبه بتمويلها من قبل �لبنك“، بح�صب �دعائها.

�أفاد �لتجمع �لوطني لالأ�رشى و�ل�صهد�ء يف فل�صطني باأن عدد �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني يف �صنة  	•

74% منهم من حمافظات غزة. وقال �الأمني �لعام للتجمع حممد  149 �صخ�صاً،  2019 بلغ 

�صبيحات �إن عدد �ل�صحايا �الأطفال بلغ 33 طفالً )بن�صبة 23% تقريباً، وبزيادة بلغت %5، 

مقارنة مع �ل�صنة �ملا�صية(. و�أ�صاف �أن عدد �ل�صحايا �لذين ق�صو� خالل �ل�صنو�ت �خلم�صة 

213
�الأخرية، �أي منذ �صنة 2015، بلغ 807 �أ�صخا�ص.
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