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االأحد، 2019/9/1

�لغربية  �ل�صفة  م�صتعمر�ت  كافة  ب�صّم  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  تعهد   •

“�ل�صيادة �ليهودية“ عليها. وقال نتنياهو، خالل �فتتاح �لعام �لدر��صي  �ملحتلة عب فر�ص 

يف م�صتعمرة �ألكانا، �إن “هذه �أر�ص �إ�رش�ئيل، �أر�صنا ولن نقتلع من هنا �أي �أحد، و�صنفر�ص 

�ل�صيادة �ليهودّية على كافة �مل�صتوطنات كجزء من دولة �إ�رش�ئيل“. و�أ�صاف نتنياهو قائالً: 

1
“نحن نبني هنا بيوتاً جديدة... �صنبني �ألكانا �أخرى، و�أخرى و�أخرى“.

�الأثيوبي، نظريه  مع  مكتبه،  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  �لتقى  	•	

�آبي �أحمد Abiy Ahmed. وقال نتنياهو: “يقف �لبلد�ن �أمام تهديد�ت من جانب �إرهابيني 

باأننا  نوؤمن  �أجمع.  �لعامل  يهددون  هم  بل  فح�صب  يهددوننا  ال  �إنهم  متطرفني.  م�صلمني 

على  �أجبتنا  �لتي  �ملوؤ�صفة  �ل�رشورة  ب�صبب  ك�صبناها  �لتي  �خلبة  نت�صارك  �أن  ن�صتطيع 

�لتعاون  لتعزيز  و�تفاقيات  تفاهمات  على  �أحمد  مع  نتنياهو  و�تفق  �أنف�صنا“.  عن  �لدفاع 

“�أريد بّث �لروح يف عالقتنا  و�لتجارة �لبينية، ع�رشة �أ�صعاف حجمها �حلايل. وقال �أحمد: 

نتطلع  نحن  �ال�صرت�تيجية.  �ل�رش�كة  نحو  وتوجيهها  �مل�صرتكة،  �مل�صالح  وفق  �لثنائية، 

�لرّي و�ملياه و�لطاقة  �لرئي�صية، مبا فيها  �لقطاعات  �الإ�رش�ئيليني لالإ�صهام يف  للم�صتثمرين 

2
و�ملالحة وحتديث قطاع �لزر�عة يف �إثيوبيا“.

�قتحمو�  �إ�رش�ئيلياً   3,330 �إن  �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني  �ل�صاأن  �لقد�ص لدر��صات  قال مركز  	•

عدد  �أن  �إىل  �الإح�صائية  و�أ�صارت   .2019 �أغ�صط�ص  �آب/  خالل  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد 

�مل�صتوطنني �ملقتحمني لالأق�صى بلغ 3,180، باالإ�صافة �إىل 150 من طالب �لهيكل �ملزعوم، 

ومن �ملقتحمني وزير �لزر�عة �أوري �أريل. وبنّي �ملركز �أن �القتحام �الأو�صع كان يف �أول �أيام 

عيد �الأ�صحى �ملبارك يف 2019/8/11 �إذ بلغ 1,729 م�صتوطناً، وقاد �القتحام �ملتطرف يهود� 

3
غليك، وتاأتي هذه �القتحامات متز�منة مع ما ي�صمى بـ“ذكرى خر�ب �لهيكل“.

�أفيفيم،  ثكنة  طريق  عند  �إ�رش�ئيلية  �آلية  بتدمري  قامت  جمموعة  �أّن  �للبناين  �هلل  حزب  �أعلن  	•

وقتل وجرح من فيها، على �حلدود مع �الأر��صي �ملحتلة، يف حني �أعلن جي�ص �الحتالل �لرّد 

بق�صف بلد�ت يف جنوب لبنان. و�أفادت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية باأّن �لطري�ن �حلربي �الإ�رش�ئيلي 
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ق�صف 30 موقعاً يف جنوب لبنان، م�صرية �إىل �أّن رئي�ص وزر�ء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بنيامني 

4
نتنياهو توجّه �إىل مقر �لعمليات يف وز�رة �لدفاع يف تل �أبيب.

له  تغريدة  يف  خليفة،  �آل  حممد  بن  �أحمد  بن  خالد  �ل�صيخ  �لبحريني  �خلارجية  وزير  قال  	•

“�عتد�ء دولة على  �إ�رش�ئيلية:  �آلية ع�صكرية  �هلل على  على تويرت، تعليقاً على هجوم حزب 

�أخرى �صيء يحرمه �لقانون �لدويل. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها 

وتعّر�ص �صعبها للخطر هو تهاون كبري يف حتمل تلك �لدولة مل�صوؤولياتها“. ويف �نتقاد مبّطن 

على  ح�صابه  يف  قرقا�ص  �أنور  �خلارجية  لل�صوؤون  �الإمار�تي  �لدولة  وزير  كتب  �هلل،  حلزب 

�لقر�ر وتد�عياته.  �نفر�د  �مل�صاء، فطاملا عانو� من  لبنان و�للبنانيني هذ�  “قلوبنا مع  تويرت: 

عن  ويعّب  �لدولة،  قر�ر  يكون  �أن  يجب  و�ال�صتقر�ر  و�ل�صالم  �حلرب  قر�ر  �أن  و�ملنطق 

5
م�صاحلها �لوطنية و�صالمة مو�طنيها يف �ملقام �الأول“.

لت�صجيل  �ملجال  باإتاحة  قر�ر�ً  �صهيب  �أكرم  �للبناين  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �أ�صدر  	•

�لطالب �لفل�صطينيني يف �ملد�ر�ص �للبنانية �لر�صمية كاّفة مع بدء �لعام �لدر��صي، ومعاملتهم 

6
�أ�صوًة بالطالب �للبنانيني.

�لدولية  �لتدريبات  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  مقاتالت  �صاركت  تاريخها،  يف  مرة  الأول  	•

 Cobra �لتي جترى يف بريطانيا، يف كل �صنة، وتعرف بـ“�لتمرين �لدويل - كوبر� ووريور 

من  �لطائر�ت  ع�رش�ت  فيه  وت�صارك  �أ�صابيع،  ثالثة  نحو  �لتدريب  وي�صتمر   .“Warrior

�أ�صلحة �جلو �لبيطاين، و�الإ�رش�ئيلي، و�الأمريكي، و�الأملاين و�الإيطايل. و�أكد �صفري �ململكة 

�ملتحدة يف تل �أبيب �أن ��صرت�ك “�إ�رش�ئيل“ يف �لتمرين �جلوي، يدل على عالقات �ل�صد�قة بني 

7
�صالحي �جلو �لبيطاين و�الإ�رش�ئيلي.

االإثنني، 2019/9/2

ك�صف رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن �لتفجريين �للذين وقعا يف  	•

2019/8/27 يف مدينة غزة، هدفا �إىل �إعادة �لفو�صى و�لفلتان �الأمني �إىل قطاع غزة، م�صدد�ً 

�أنحاء  �أن ما جرى كان �صيتبعه تفجري�ت خمتلفة يف  �إىل  ُت�صري  �لتحقيقات �جلارية  �أن  على 

8
متفرقة من �لقطاع.

ك�صف فهمي �صبانة �ملدير �ل�صابق جلهاز �ملخابر�ت �لفل�صطينية يف �ل�صفة �ملحتلة، عما �أ�صماه  	•

باالتفاق �الأمني، �لذي �أبرم �صنة 2006، بني �أع�صاء ما ت�صمى بـ“�للجنة �الأمنية �مل�صرتكة“، 

�لتي ت�صّم خمابر�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية و�الحتالل وعدد من �أجهزة �ملخابر�ت �الإقليمية. 
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وقال �صبانة، يف ت�رشيح خا�ص بـ �لر�صالة نت، �إن �التفاق �لذي جرى �صنة 2006 بعد فوز 

“كان عبارة عن  �أمريكي،  �إقليمية وباإ�رش�ف  حركة حما�ص مبا�رشة، ومب�صاركة خمابر�ت 

و�الأدوية  �لنفط  قطع  خالل  من  �ل�صكان  على  �لت�صييق  عب  حما�ص  الإف�صال  �صامل  �تفاق 

9
�آنذ�ك، ليكفر �لنا�ص بقيادة �حلركة“.

�أ�صدر رئي�ص جلنة �النتخابات �الإ�رش�ئيلية �أمر�ً باأن يزيل بنيامني نتنياهو �ل�صور �لتي يظهر  	•

فيها مع جنود �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي من ح�صاباته يف �ل�صبكات �الجتماعية، وبلَّغه بو�صوح �أن 

�الإكثار من �لظهور يف مع�صكر�ت �جلي�ص ع�صية �النتخابات هو �أمر حمظور، ويخالف قانون 

10
�النتخابات.

�رشعو�  ريون  معتقل  يف  �أ�صري   200 من  �أكرث  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت  	•

�أجهزة �لت�صوي�ص �مل�رشطنة، وحت�صني  باإ�رش�ب مفتوح عن �لطعام، وذلك للمطالبة باإز�لة 

مقومات  �أدنى  �إىل  يفتقر  �لذي  �لد�مون،  معتقل  يف  �لقابعات  لالأ�صري�ت  �حلياتية  �الأو�صاع 

11
�حلياة.

“�صلطة  ي�صمى  ملا  �لتابعة   Yoav Police Unit يو�آف  ووحدة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  هدمت  	•

تطوير �لنقب Negev Development Authority“، قرية �لعر�قيب للمرة 157، و�صادرت 

12
خيامها.

�أكد �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل �أن �ملقاومة �أعادت تثبيت معادلة  	•

�لردع مع �لعدو حلماية لبنان. و�أ�صاف ن�رش �هلل: “الأجل ذلك، لن يكون �أمام حزب �هلل �أي 

خط �أحمر، يف حال حاول �لعدو جمدد�ً �العتد�ء على لبنان �أو �لت�صبب با�صت�صهاد مقاومني يف 

13
�صورية“.

كان  �إذ�  ما  يف  �لنظر  باإعادة  �لثانية،  للمرة  �لعامة،  مّدعيتها  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �أمرت  	•

ينبغي مالحقة “�إ�رش�ئيل“ يف ق�صية هجومها �لد�مي على �أ�صطول م�صاعد�ت كان متوجهاً �إىل 

 Solomy قطاع غزة �صنة 2010. وقالت رئي�صة حمكمة �ال�صتئناف �صولومي بالونغي بو�صا

 ،2019/12/2 بحلول  قر�رها  يف  �لنظر  تعيد  �أن  �ملدعية  على  �إن  للمحكمة   Balungi Bossa
14

م�صيفة �أن غالبية �لق�صاة �أيدو� هذ� �لقر�ر فيما عار�صه �ثنان.

�أثنى رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، خالل جل�صة �حلكومة، على ت�رشيحات  	•

وزيري خارجية �الإمار�ت و�لبحرين، �للذين �أعربا عن تاأييدهما ملا �صمياه “حّق �إ�رش�ئيل يف 

15
�لدفاع عن نف�صها“.
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الثالثاء، 2019/9/3

ندد �الجتماع �لطارئ ملوؤمتر �مل�رشفني على �صوؤون �لفل�صطينيني يف �لدول �لعربية �مل�صيفة  	•

لالجئني بحملة �ال�صتهد�ف و�لت�صكيك �لتي تتعر�ص لها وكالة �الأونرو�. و�صدد �الجتماع، 

�لذي �ختتم �أعماله، يف مقر �جلامعة �لعربية يف �لقاهرة، على �رشورة دعم ��صتمر�ر �لوكالة 

�أو تالعب بتعريف �صفة  �أّي م�صا�ص  302، ورف�ص  �إن�صائها رقم  �أد�ء عملها، وفقاً لقر�ر  يف 

�إنهاء  وحماولة  لـ“�إ�رش�ئيل“  �الأمريكي  �النحياز  �جلامعة  �نتقدت  كما  �لفل�صطيني،  �لالجئ 

16
عمل �الأونرو�.

�صمن  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لتنموية“  “�لعناقيد  خطة  �لفل�صطينية،  �حلكومة  �أطلقت  	•

رئي�ص  وقال  �الإ�رش�ئيلي.  �القت�صاد  عن  �لتدريجي  �النفكاك  ت�صتهدف  �إنها  تقول  خطو�ت 

قلقيلية  حمافظة  من  متّ،  �الأول  �لزر�عي  بالعنقود  �لعمل  �إطالق  �إن  ��صتية  حممد  �حلكومة 

17
بتكلفة 23 مليون دوالر بال�رش�كة مع �لقطاع �خلا�ص، و�ملجتمع �ملدين و�لبلديات.

باأنها  “�إ�رش�ئيل“  �صدر  �إ�صحق  �لفل�صطيني  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �الت�صاالت  وزير  �تهم  	•

�ملا�صية  �لثالثة  �الأعو�م  باأكرث من مليار دوالر خالل  �لفل�صطيني خ�صائر  كبدت �القت�صاد 

ب�صبب �لقيود على قطاع �الت�صاالت �لفل�صطيني. و��صتكى �صدر من �أن �رشكات �إ�رش�ئيلية 

18
لالت�صاالت ت�صتحوذ على �أكرث من 20% من حجم �صوق �ل�صفة �لغربية.

هددت قياد�ت من �لهيئة �لقيادية �لعليا حلركة فتح باال�صتقالة من �حلركة، على خلفية ما  	•

و�صفوه ب�صيا�صة �لتمييز يف �رشف رو�تب موظفي �ل�صلطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة. و�أكدت 

قياد�ت من فتح يف غزة، وجود متييز و��صح يف ن�صبة �ل�رشف وكذلك يف �خل�صومات، و�أن 

19 
هناك رو�تب قطعت.

على  �حلكومة  من  �إ�رش�ر�ً  هناك  �أن  لها،  بيان  يف  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  �أكدت  	•

و��صتمر�ر  و�ل�صفة،  �لقطاع  موظفي  بني  �مل�صاو�ة  وعدم  �لتمييز  �صيا�صات  يف  �ال�صتمر�ر 

�إقر�ر �صيا�صات ظاملة ومن بينها  2005، و�الإ�رش�ر على  جتاهلها ملعاناة موظفي تفريغات 

�صيا�صة �لتقاعد �ملايل غري �لقانونية �لتي تطبقها وز�رة �ملالية بحق موظفني من �لقطاع، و�لتي 

تتعار�ص مع �لقانون �الأ�صا�صي، �إ�صافة لعدم قانونية فر�ص خ�صومات على خم�ص�صات 

20
�ملتقاعدين.

�دعى �ملندوب �الإ�رش�ئيلي يف �الأمم �ملتحدة د�ين د�نون �أن حزب �هلل �للبناين �نتهك قر�ر�ت  	•

من  �حلزب  يتلقاه  �لذي  �لدعم  باأن  وهدد  �الأممية،  للمنظمة  �لتابع  �لدويل  �الأمن  جمل�ص 
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�حلكومة �للبنانية قد يوؤدي �إىل “�إحلاق كارثة بلبنان“. وجاءت �أقو�ل د�نون يف ر�صالة بعث 

21
بها �إىل جمل�ص �الأمن �لدويل، لالحتجاج على عملية �أفيفيم �لتي نفذها مقاتلو حزب �هلل.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �إن �إد�رة م�صلحة �ل�صجون رف�صت طلباً تقدمت به جمعية  	•

�حلقوق �ملدنية يف “�إ�رش�ئيل“ لرتجمة �الإجر�ء�ت و�لقر�ر�ت �لتي تتخذها �إىل �للغة �لعربية، 

22
بحجة �أن “�لقانون �لوطني“ ي�صمح لها بعدم �لرتجمة.

�إمكانية  تدر�ص  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  بومبيو  مايك  �الأمريكية  �خلارجية  وزير  ذكر  	•

والدتهم مكان  بت�صجيل  �لقد�ص،  مدينة  يف  �ملولودين  �الأمريكيني  للمو�طنني   �ل�صماح 

�لواليات  يف  �ل�صخ�صية  م�صتند�تهم  بقية  ويف  �صفرهم،  جو�ز�ت  يف  �إ�رش�ئيل“   – “�لقد�ص 
23

�ملتحدة.

االأربعاء، 2019/9/4

بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ورئي�ص  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  من  كل  �قتحم  	•

�إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  �إجر�ء�ت  ظّل  يف  حدة،  على  كّل  �ل�رشيف،  �الإبر�هيمي  �مل�صجد  نتنياهو 

مدينة  يف  غرباء  ل�صنا  “نحن  نتنياهو:  وقال  �خلليل.  يف  �لقدية  �لبلدة  يف  فر�صت  م�صددة 

�خلليل، و�صنبقى فيها �إىل �الأبد... وفخور باأن حكومتي كانت �أول من و�صعت برنامج �حلي 

24
�ليهودي يف �ملدينة، لبناء ع�رش�ت �لوحد�ت �ل�صكنية �جلديدة“.

قال �ملتحدث �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية، نبيل �أبو ردينة، يف ت�رشيح له، “�إن  	•

وياأتي  �مل�صلمني،  مل�صاعر  و��صتفز�ز�ً  خطري�ً  ت�صعيد�ً  ي�صكل  �خلليل  ملدينة  نتنياهو  �قتحام 

يف  �صو�ء  �لفل�صطينية،  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  �ملقد�صات  على  �العتد�ء�ت  ��صتمر�ر  �صياق  يف 

25
مدينة �لقد�ص �ملحتلة �أو مدينة خليل �لرحمن“.

�مل�صجد  �قتحام  نتنياهو  بنيامني  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  عزم  �إن  حما�ص  حركة  قالت  	•

من  ملزيد  �ملتعط�ص  �ل�صهيوين  �ملجتمع  تطرف  الإر�صاء  �نتخابية  حماولة  �الإبر�هيمي، 

�النتهاكات و�العتد�ء�ت على �ملقد�صات �الإ�صالمية. ودعت حما�ص قيادة �ل�صلطة و�أجهزتها 

�صاملة  و�إطالق حالة ن�صالية  به وعي �جلمهور،  �لذي تخّدر  �لكالم  �الأمنية ملغادرة مربع 

26
ملو�جهة تهويد و�صّم �ل�صفة، ووقف �التفاقيات مع كيان �الحتالل، و�إطالق يد �ملقاومة.

�أعلن وزير �ملالية �لفل�صطيني �صكري ب�صارة �أن �حلكومة بد�أت �إجر�ء�ت تقدمي ملف �لق�صايا  	•

�ملالية و�القت�صادية �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل“، مبا يف ذلك بروتوكول باري�ص �القت�صادي، �إىل 

�ملحكمة �لد�ئمة للتحكيم ومقرها يف الهاي. وقال ب�صارة، يف لقاء مع �صحفيني، �إن حكومته 
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و�صلت �إىل حّد �القرت��ص �الأق�صى من �لبنوك �لعاملة يف �ل�صوق �ملحلية، الإد�رة �أزمة �ملقا�صة 

�حلالية، م�صري�ً �إىل �أن �حلكومة �قرت�صت �أكرث من 450 مليون دوالر، منذ بدء �أزمة �ملقا�صة، 

لتوفري �لنفقات �لعامة وفاتورة رو�تب �ملوظفني �لعموميني، مما �أّثر على وفرة �ل�صيولة لدى 

27
تلك �مل�صارف.

لوكالة  بديل  الإيجاد  �صوي�رش�  مع  �لعمل  بد�أت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �لعبية   12 �لقناة  ذكرت  	•

كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  زيارة  خالل  فاإنه  �لقناة،  وبح�صب  �الأونرو�. 

�إىل  �لق�صية  هذه  بحث  مّت   ،Ignazio Cassis كا�صي�ص  �إغنازيو  �ل�صوي�رشي  نظريه  ولقائه 

�أي  �عتقال  ملنع  �صوي�رش�  يف  د�صتورية  تعديالت  �إجر�ء  حماولة  منها  �أخرى،  نقاط  جانب 

28
م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني متهمني بارتكاب جر�ئم حرب.

�ل�صنني،  مبرور  باطر�د،  تنخف�ص  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لتجنيد  ن�صبة  �أن  �ملعطيات  تظهر  	•

يف  %69 �إىل   ،2005 �صنة  يف   ،%77 من  �ليهود  �لرجال  بني  �ملجندين  ن�صبة   و�نخف�صت 

%56 �إىل   ،2005 59% يف �صنة  2019. كذلك �نخف�صت ن�صبة �ملجند�ت �ليهوديات من   �صنة 

29
يف �صنة 2019، وفقاً لتقارير ن�رشتها �صحيفة ذ� ماركر �الإ�رش�ئيلية.

�إىل  وطنية،  �أحذية  �صحنة  �أول  ت�صدير  من  �لفل�صطيني  �جللدية  �ل�صناعات  �حتاد  متكن  	•

�أول �صحنة  �إر�صال  “متّكنا من  جمهورية كاز�خ�صتان. وقال رئي�ص �الحتاد ح�صام �لزغل: 

�إىل هذه �جلمهورية،  �أول منتج فل�صطيني يتّم ت�صديره  �إىل كاز�خ�صتان، وهو  �الأحذية  من 

30
حيث عملت ثالثة م�صانع على توفري �ملوديالت �ملطلوبة للم�صتورد“.

�عرتفت مدينة �صيفيلد �لبيطانية بدولة فل�صطني، بت�صويت �أغلبية �أع�صاء جمل�ص �لبلدية،  	•

�ملتحدة ح�صام زملط يف  �ململكة  يف خطوة رمزية مهمة. و�صارك �صفري دولة فل�صطني لدى 

31
رفع �لعلم �لفل�صطيني �أمام مبنى �لبلدية، و�صط ح�صور الفت من رئي�ص و�أع�صاء �لبلدية.

�لتي  �لقد�ص،  يف  جتاري  مكتب  فتح   Mario Benitez بينيتز  ماريو  بار�غوي  رئي�ص  قرر  	•

فاإن  قناة ري�صت كان،  �أوردته  ما  لـ“�إ�رش�ئيل“. وبح�صب  باأنها عا�صمًة  بها بالده  �عرتفت 

32
بينيتز �رشح بذلك لقناة تلفزيونية ر�صمية يف بالده.

ذكر موقع �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن �ل�صفارة �الأمريكية يف �لقد�ص بد�أت ببناء جد�ر يحيط  	•

بخطاب  �ل�صكان  وتوّجه  �أرنونا.  بحي  �جلديد  مكانها  يف  �أمتار،   5.8 �رتفاعه  يبلغ  بفنائها، 

ملطالبته  فريدمان،  ديفيد  �الأمريكي  ولل�صفري  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  لرئي�ص 

33
بالرت�جع عن هذه �خلطوة.
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الجئ  �ألف   100 ال�صتقبال  كندي  �أمريكي  تفاهم  عن  م�صوؤول  فل�صطيني  م�صدر  ك�صف  	•

�مل�صدر  و�أو�صح  �الأمريكية.  �لقرن“  بـ“�صفقة  ي�صمى  ما  �صمن  وذلك  كند�،  يف  فل�صطيني 

ل�صحيفة �الأخبار �للبنانية، �أن �لتفاهم يق�صي با�صتقبال “40 �ألفاً من �لالجئني �لفل�صطينيني 

يف لبنان، و60 �ألفاً من �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية“. كما نقلت �ل�صحيفة عن �مل�صدر 

�مل�صوؤول، وجود تفاهمات �أمريكية �أي�صاً مع �إ�صبانيا ال�صتقبال 16 �ألف فل�صطيني من لبنان، 

باالإ�صافة �إىل تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرن�صا. ونقلت �ل�صحيفة عن ممثل حركة حما�ص 

يف لبنان �أحمد عبد �لهادي تاأكيده على �أن نحو 40 �ألف فل�صطيني غادرو� لبنان يف �ل�صنو�ت 

�الأربع �الأخرية عن طريق �لهجرة �ل�رشعية عب �ملطار، دون �حت�صاب من �صلك �لطرق غري 

34
�ل�رشعية.

 Israel Weapon Industries �آي(  دبليو  )�آي  �لع�صكرية  �ل�صالح  �صناعات  �رشكة  طّورت  	•

 Tabor �جلليل  “تبور  بندقية ر�صا�صة خفيفة جديدة، من طر�ز  �الحتالل  )IWI(، يف دولة 

Galilee“ �أطلقت عليها ��صم “عر�د Arad“. وذكرت �ل�رشكة �أن �لبندقية �جلديدة ذ�ت قدرة 

خم�ص�صة  وهي  كغ،   2.85 وزنها  يبلغ  حيث  وخفيفة  �الإ�صابة،  ودقة  �لهجوم،  يف  عالية 

للوحد�ت �خلا�صة باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي و�ملهمات �ل�صعبة، وتنا�صب كافة �ملهمات. و�أ�صافت 

35
�أنه يكن للجندي ��صتخد�مها يف يده �ليمنى �أو �لي�رشى.

اخلمي�س، 2019/9/5

�أعلن �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت ��صتقالته من من�صبه،  	•

�أنه �صيبقى يف من�صبه خالل �الأ�صابيع �لقليلة �ملقبلة حتى يك�صف �لرئي�ص دونالد  مو�صحاً 

�أ�صار  تغريدة  تر�مب  ون�رش  �لقرن“.  “�صفقة  من  �ملرتقب  �ل�صيا�صي  �ل�صقّ  عن  تر�مب 

باأنه �صديق عزيز وحمام  �إىل مغادرة غرينبالت من�صبه. وو�صف تر�مب غرينبالت  فيها 

“�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني لـ“�إ�رش�ئيل“، والإيجاد �صالم بني   ر�ئع، و�أن جهوده و�إخال�صه 

36
لن تن�صى.

قال �ملحامي خالد �ل�صويل �إن �ملحكمة �الأوروبية �تخذت قر�ر�ً مهماً ل�صالح حركة حما�ص،  	•

�أمام �ملحكمة �البتد�ئية �الأوروبية يف لوك�صمبورغ، �خلا�صة  �أنه يف �لق�صية �ملنظورة  وذكر 

عنه  �ل�صادرة  و�ملر��صيم  و2018/1084   2018/475 رقم  �ملجل�ص  عن  �ل�صادرة  بالقر�ر�ت 

رقم 2018/468 و2018/1071، �خلا�صة باإعادة �إدر�ج حما�ص وحما�ص – عز �لدين �لق�صام 

على قو�ئم �الإرهاب، حكمت �ملحكمة �أن هذه �لقر�ر�ت و�ملر��صيم الغية فيما يتعلق بحما�ص، 

37
مبا فيها حما�ص – عز �لدين �لق�صام.
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ت�صّهل  يحددها،  مل  جهات،  هناك  �أن  �لهادي،  عبد  �أحمد  لبنان  يف  حما�ص  حركة  ممثل  �أكد  	•

�إىل �لدول �الأوروبية وكند� وغريها من �لدول؛ الإنهاء  �لفل�صطينيني بلبنان  هجرة �لالجئني 

38
حقّ �لعودة وق�صية �لالجئني، و�صمن تنفيذ “�صفقة �لقرن“.

نفّذت �لهيئة �ل�صبابية �لفل�صطينية للجوء �الإن�صاين يف لبنان، و�لهيئة �ل�صبابية لفل�صطينيي  	•

باب  بفتح  للمطالبة  )لبنان(  �لديب  جل  منطقة  يف  �لكندية  �ل�صفارة  �أمام  �عت�صاماً  �صورية 

�لهجرة �أمامهم، ر�فعني �الأعالم �لفل�صطينية و�لالفتات �ملطالبة بحقوقهم �الإن�صانية، و�صط 

39
�نت�صار كثيف للقوى �الأمنية.

اجلمعة، 2019/9/6

�لعودة  �لد�خلية“ من م�صري�ت  “حماية �جلبهة  �مل�صاركني يف جمعة  قمعت قو�ت �الحتالل  	•

�ل�صلمية على �حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة. و�أكدت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية بقطاع غزة 

�إن  �الإن�صان  حلقوق  �مليز�ن  مركز  وقال  مو�طناً.   76 و�إ�صابة  �ثنني،  فل�صطينيني  ��صت�صهاد 

يف  �لكبى  �لعودة  م�صري�ت  �نطالق  منذ  فل�صطينياً   324 قتلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت 

2018/3/30. و�أو�صح �ملركز، يف بيان �صحفي، �أن من بني هوؤالء �ل�صهد�ء 16 �صهيد�ً تو��صل 

�صلطات �الحتالل �حتجاز جثامينهم، منهم ثالثة �أطفال. و�أ�صاف �أن 211 من �إجمايل عدد 

46 طفالً و�صيدتني، بينهم  �لعودة، من  ��صت�صهدو� خالل م�صاركتهم يف م�صري�ت   �ل�صهد�ء 

فل�صطينياً   18,085 �أن  �إىل  و�أ�صار  �ثنني.  و�صحفيني  م�صعفني،  و4  �الإعاقة،  ذوي  من  و9 

�أ�صيبو� خالل م�صري�ت �لعودة، من بينهم 4,483 طفالً، و813 �صيدة. فيما بلغ عدد مر�ت 

212 م�صعفاً، فيما بلغ عدد مر�ت  �إ�صابة  �أ�صفرت عن  264 مرة،  ��صتهد�ف �لطو�قم �لطبية 

40
��صتهد�ف �لطو�قم �ل�صحفية 247 مرة، �أ�صفرت عن �إ�صابة 173 �صحفياً.

�دعى رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �أن �لعديد من �لقادة �لعرب يدركون �الآن  	•

�أنه ال بّد من دفع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“ يف جماالت �لتجارة و�لتكنولوجيا و�لطاقة و�ملياه 

و�الأمن وغريها، ب�رشف �لنظر عن �لتعرث على �مل�صار �لفل�صطيني. و�أ�صاف قائالً: “�لتطبيع 

�أن  �أخرى، لكن �جلديد هو  �لتو�صل التفاقات �صالم  �ملمكن  �أنه من  �أعتقد  معنا يتز�يد... ال 

دوالً عربية باتت تدرك �أن باإمكاننا �مل�صي قدماً يف �أمور عدة خا�صة يف �ملجال �الأمني، و�أنا 

�صعيد بذلك للغاية“. و�أ�صار نتنياهو �إىل �أن “�الأمر مل يعد مقت�رش�ً على �لقادة �لعرب فقط، 

م�صري�ً �إىل �أن �لتاأييد الإقامة عالقات مع �إ�رش�ئيل يتز�يد ب�صكل ملحوظ بني �لنا�ص �لعاديني يف 

41
�ل�صعوب �لعربية وحتى د�خل �إير�ن“.
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�إن  �لعبي،  و�ال  موقع  �أورده  �لذي  �لتقرير  بح�صب  بوخبوط،  �أمري  �لع�صكري  �ملحلل  قال  	•

�الأخرية  �الأيام  يف  حثيثة  جهود�ً  يبذالن  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  وجهاز  �الإ�رش�ئيلي  “�جلي�ص 
للعثور على منفذي عملية م�صتعمرة دوليف قرب ر�م �هلل، يف 2019/8/23، و�أ�صفرت عن مقتل 

42
م�صتوطنة و�إ�صابة �آخرين، حيث جتتهد �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية يف عملية �أمنية متالحقة“.

�ل�صاحية  على  �الإ�رش�ئيلي  �العتد�ء  �إن  عون،  مي�صال  �للبنانية  �جلمهورية  رئي�ص  قال  	•

�جلنوبية، يف 2019/8/25، �صّكل خروجاً عن قو�عد �ال�صتباك بعد �صدور �لقر�ر 1701، و�أكد 

�أن �أي �عتد�ء على �صيادة لبنان و�صالمة �أر��صيه �صيقابل بدفاع م�رشوع عن �لنف�ص تتحمل 

43
“�إ�رش�ئيل“ كّل ما يرتتب عنه من نتائج.

قال وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو �إن حتالفاً دولياً، ي�صّم دوالً خليجية و�أوروبية  	•

دفاعية  �أنظمة  بلورة  �أجل  من  �لر�هن  �لوقت  يف  يت�صكل  “�إ�رش�ئيل“،  جانب  �إىل  و�آ�صيوية 

�ألقاها بجامعة والية  �الأو�صط. و�صدد بومبيو، يف كلمة  �ل�رشق  �لت�صعيد يف منطقة  خلف�ص 

كن�صا�ص، على �أن �إير�ن هي “�مل�صكلة �ملركزية“ �لتي ت�صبب حالة عدم �ال�صتقر�ر يف �ل�رشق 

44
�الأو�صط.

ال�صبت، 2019/9/7

�أغارت طائر�ت حربية �إ�رش�ئيلية ليلة �ل�صبت - �الأحد على ثالثة مو�قع تدريب تتبع للجناح  	•

�لع�صكري حلركة حما�ص، كتائب �لق�صام، يف مناطق متفرقة من قطاع غزة، من دون وقوع 

�إ�صابات. وذكر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف بيان له، �أن �لغار�ت “جاءت رد�ً على ت�صلل حو�مة 

من قطاع غزة باجتاه �إ�رش�ئيل، و�إلقائها عبوة نا�صفة باجتاه مركبة ع�صكرية يف وقت �صابق 

45
�ل�صبت“.

46
طعن فتى فل�صطيني، �إ�رش�ئيليني، يف بلدة عزون �رشق قلقيلية، ما �أدى �إىل جرحهما. 	•

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني، خالد �لبط�ص: �إن حركة  	•

حما�ص �إىل جانب �ملقاومة �لفل�صطينية “لي�صت �إرهاباً“. و�أ�صاف �لبط�ص، تعقيباً على قر�ر 

تقاتل  �ملقاومة  حركات  �أن  بـ“�الإرهابية“،  حما�ص  ت�صف  قر�ر�ت  باإلغاء  �أوروبية  حمكمة 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �ملحتل الأر�ص فل�صطني، و“�صو�ء �عتبو� حما�ص �إرهابية �أم رفعوها 

عب  وفل�صطني  غزة  �إىل  باالإرهاب  جاوؤو�  من  هم  ولكنهم  �صاأنهم،  فهذ�  �الإرهاب  قائمة  من 

47
جلب �الحتالل عام 1948“.
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قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إن “�إ�رش�ئيل ت�صّن علينا حرباً على �جلغر�فيا  	•

�أن نحا�رشها  �أن حتا�رشنا يجب  فامل�صتوطنات ال يجب  بها،  �مل�صتوطنات و�لتو�صع  ببناء 

نحن، و�إذ� �صادرو� �أر�صنا �صنعّمر �أر�صاً جديدة، ومثلما �نهار �ال�صتعمار يف �لعامل �صينهار 

�ال�صتعمار �الإ�رش�ئيلي عن �أر�ص فل�صطني“. و�أ�صاف ��صتية، خالل كلمته يف مهرجان رفع 

�لعلم �لفل�صطيني بقرية �أبو فالح �رشق ر�م �هلل: “�الأر�ص يف فل�صطني لي�صت عقار�ً، �الأر�ص 

لوطنه  بالعودة  �ملغرتب  يقوم  عندما  لالأر�ص  �حلقيقي  �النتماء  ووطن،  هوية  فل�صطني  يف 

48
ب�رش�ء �أر�ص ولي�ص لبيعها، هذ� هو �النتماء �حلقيقي“.

االأحد، 2019/9/8

دعا �إ�صماعيل هنية، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �إىل بناء ��صرت�تيجية فل�صطينية،  	•

ملو�جهة �لتحديات �لتي تع�صف بالق�صية �لفل�صطينية، منبهاً �إىل �أن “�صفقة �لقرن“ ��صتهد�ف 

يف  هنية،  وقال  �لغربية.  �ل�صفة  على  لل�صيطرة  وتهدف  و�لقد�ص،  �لالجئني  لق�صية  و��صح 

كلمته خالل �ملوؤمتر �ل�صعبي ملو�جهة �صفقة �لقرن و�حلفاظ على حّق �لعودة، يف قاعة ر�صاد 

حمدد�ت،  ثالثة  على  تقوم  ��صرت�تيجية  بناء  �إىل  ندعو  هنا  “من  غزة:  مدينة  و�صط  �ل�صو� 

�أولها هو تعريف �ملرحلة �لتي منر بها باأنها مرحلة حترر من �الحتالل، وهي لي�صت مرحلة 

مفاو�صات و�صالم مع �لعدو“. و�أ�صاف هنية �أن “�ملحدد �لثاين يف �ال�صرت�تيجية هو ترتيب 

وتنظيم �لبيت �لفل�صطيني �لذي يجب �أن يكون على مبد�أ �ل�رش�كة“. و�أو�صح هنية �أن “�ملحدد 

�لثالث لال�صرت�تيجية �لوطنية هو �ملقاومة مبفهومها �ل�صامل؛ من �ملقاومة �ل�صعبية وحتى 

49
�ملقاومة �مل�صلحة“.

حممد  �أمني  ب�صام  �ملري�ص  �الأ�صري  ��صت�صهاد  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أعلنت  	•

�الإ�رش�ئيلي.   Assaf Harofeh هروفيه  �أ�صاف  م�صت�صفى  يف  نابل�ص،  حمافظة  من  �ل�صايح، 

ونعت كتائب �لق�صام �الأ�صري �ل�صايح، معلنة، يف بيان ع�صكري لها، �أن �ل�صهيد �ل�صايح �أحد 

قادة كتائب �لق�صام �مليد�نيني يف �ل�صفة �لغربية، و�أحد �أبطال “عملية �إيتمار �لق�صامية �لتي 

مغت�صبان  فيها  قتل  و�لتي   ،2015/1/1 بتاريخ  �لقد�ص  �نتفا�صة  �نطالق  باكورة  �صكلت 

�صهيونيان“. وقالت �لق�صام �إن �ل�صايح ��صت�صهد نتيجة �الإهمال �لطبي �ملتعمد يف �ل�صجون 

�ل�صهيونية، بعد معاناٍة مريرٍة مع �ملر�ص. وبا�صت�صهاد �ل�صايح، يرتفع عدد �صهد�ء �حلركة 

50
�لوطنية �الأ�صرية 221 �صهيد�ً منذ �صنة 1967.
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�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إن  �لفل�صطينية  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  قالت  	•

�أكرث من 22 مرة، وبلغ عدد �ملقتحمني للم�صجد  �أكرث من   �قتحمت �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك 

�آب/  �صهر  خالل  مرة   51 �الإبر�هيمي  �مل�صجد  يف  �الأذ�ن  رفع  ومنعت  م�صتوطن،   3,600
51

�أغ�صط�ص 2019.

�لقطاع،  �صمايل  �إيرز  حانون/  بيت  معب  عب  غزة  قطاع  �إىل  �مل�رشي  �الأمني  �لوفد  و�صل  	•

�مل�رشية،  �ملخابر�ت  جهاز  يف  �لفل�صطيني  �مللف  م�صوؤول  �خلالق،  عبد  �أحمد  �للو�ء  برئا�صة 

معاناة  تخفيف  و�صبل  �لثنائية  �لعالقات  �مل�رشي  �الأمني  �لوفد  مع  حما�ص  قيادة  وبحثت 

ممثلة  �حلركة  قيادة  �إن  لها،  بيان  يف  حما�ص  وقالت  �لوطنية.  �لوحدة  و��صتعادة  �لقطاع 

من  وعدد  �ل�صنو�ر  يحيى  بغزة  �حلركة  ورئي�ص  هنية  �إ�صماعيل  �ل�صيا�صي  مكتبها  برئي�ص 

قياد�تها �لتقو� �لوفد �مل�رشي، موؤكدةً على �أهمية �جلهد �ملبذول من قبل م�رش لرفع �حل�صار 

52
عن �لقطاع.

طرح  نتنياهو،  بنيامني  رئي�صها،  �قرت�ح  وزر�ئها،  باإجماع  �الإ�رش�ئيليّة،  �حلكومة  �أقرت  	•

�النتخابات  يوم  �القرت�ع،  �صناديق  يف  مر�قبة  كامري�ت  لن�صب  جديد  قانون  م�رشوع 

�لقريبة، �ملقررة يف 2019/9/17. و�صيقدم �مل�رشوع �إىل �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي با�صم �حلكومة، 

يوم �الإثنني 2019/9/9، بغر�ص �ل�صعي لتمريره بالقر�ء�ت �لثالثة. وين�ص م�رشوع �لقانون 

على و�صع كامري�ت يف كل �صندوق �قرت�ع ملر�قبة هوية �مل�صّوتني، وو�صع عنا�رش �رشطة 

ن�صاء لك�صف نقاب �لن�صاء �ملنقبات �مل�صلمات. و�صهدت �جلل�صة خالفات حادة بني نتنياهو 

53
وبني �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �أفيحاي مندلبليت.

“�إ�رش�ئيل“ قريبة من حملة ع�صكرية  �إن  قال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص  	•

خالل  “�إ�رش�ئيل“  �أن  على  م�صدد�ً  حما�ص،  حركة  قيادة  على  للق�صاء  غزة  قطاع  يف  �صاملة 

�أن  �لق�صاء عليها. و�دعى كات�ص  �أجل  �ملقبلة لن تت�صامح مع حما�ص، و�صتعمل من  �جلولة 

من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  ��صتمر�ر  تقبل  لن  لكنها  �ملقبلة،  �جلولة  جتنب  حتاول  “�إ�رش�ئيل“ 
غزة. ومن جهته، قال �آيف ديخرت Avi Dichter، رئي�ص جلنة �ل�صوؤون �خلارجية و�الأمن يف 

�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، �إنه يتعني على “�إ�رش�ئيل“ �لقيام بعملية ع�صكرية و��صعة �لنطاق �صّد 

54
قطاع غزة، حتى تغادر حركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي �لقطاع �إىل �الأبد.

دعت �أييلت �صاكيد، زعيمة حتالف “�ليمني �ملوحد“ �الإ�رش�ئيلي، �إىل ��صتغالل فر�صة وجود  	•

لل�صيادة  �لغربية  �ل�صفة  يف  ج  مناطق  ل�صّم  �الأبي�ص،  بالبيت  �حلكم  �صدة  يف  تر�مب  دونالد 

�الإ�رش�ئيلية. ور�أت �صاكيد يف مقابلة مع قناة �آي 24 نيوز �الإ�رش�ئيلية، �أن هذه فر�صة كبرية 
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لليمني �الإ�رش�ئيلي لتطبيق خطة �صت�صتغرق �صنو�ت لفر�ص �ل�صيادة يف تلك �ملناطق، و�لتي 

55
ت�صكل م�صاحتها 60% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية.

بد�أ جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مناور�ت و��صعة وكبرية على م�صتوى هيئة �الأركان حتاكي  	•

با�صم  �ملتحدث  وذكر  �ل�صمالية.  �جلبهة  على  �لرتكيز  مع  جبهات،  عدة  على  �صاملة  حرباً 

�حلرب  ومقر�ت  �لعامة  �الأركان  هيئة  قدرة  حت�صني  �إىل  تهدف  �ملناور�ت  هذه  �أن  �جلي�ص 

56
�لرئي�صية.

قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �إن معدالت �الأمية يف فل�صطني ُتعّد من �أقل �ملعدالت  	•

يف �لعامل. و�أظهر �لتقرير، �لذي �أعده ملنا�صبة �ليوم �لعاملي ملحو �الأمية يوم �الأحد 2019/9/8، 

�أنه “يوجد يف فل�صطني نحو 83 �ألف �أمي و�أميّة من �الأفر�د يف �لفئة �لعمرية 15 �صنة فاأكرث يف 

�لعام 2018“، �أي مبعدل 2.8%، بعدما كان معدل �الأمية 13.9% يف �صنة 1997. ويبلغ معدل 

24.8% ح�صب بيانات معهد �ليون�صكو  15 عاماً فاأكرث يف �لدول �لعربية  �الأمية بني �الأفر�د 

57
لالإح�صاء يف �صنة 2016، فيما يبلغ معدل �الأمية عاملياً بني �الأفر�د 15 عاماً فاأكرث %13.8.

ك�صفت �صحيفة كالكالي�صت Calcalist �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية عن توقيع عقد ر�صمي بني  	•

م�رش و“�إ�رش�ئيل“، للبدء يف ت�صدير �لغاز للقاهرة، بعد �إز�لة ما �أ�صمته “�آخر عائق كبري“. 

 وبح�صب �ل�صحيفة، فاإن “�إ�رش�ئيل“ �صتمد م�رش بغاز طبيعي حجمه 64 مليار مرت مكعب ملدة

10 �أعو�م، ويقدر �حلجم �ملايل للعقود بنحو 15 مليار دوالر جلميع �أعو�م �لتوريد، م�صرية 

�لتدفق  �إىل  و�صتنتقل   ،2019 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �صتبد�أ  �لتجريبية  �لتدفقات  �أن  �إىل 

58
�ملبا�رش.

االإثنني، 2019/9/9

�لتقت قيادة حركة حما�ص ممثلة برئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة �إ�صماعيل هنية، ورئي�ص  	•

�حلركة يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، بف�صائل منظمة �لتحرير وف�صائل �ملقاومة بح�صور 

�لوفد �مل�رشي �الأمني. وناق�ص �ملجتمعون جملة من �مللفات و�لق�صايا �ملهمة، �أبرزها �لعالقة 

�لثنائية مع م�رش، و�صبل تطويرها مبا يخدم �لق�صايا �مل�صرتكة لل�صعبني، وملف �مل�صاحلة 

�لفل�صطينية، و�صبل �لبحث عن مقاربات جديدة حتقق �لوحدة �لوطنية �لقائمة على �ل�رش�كة 

�لوطنية، وملف �حل�صار �ملفرو�ص على قطاع غزة، و�صبل �لتخفيف من معاناة �أبناء �ل�صعب 

�مل�رشية،  للجهود  تقديرهم  عن  �لف�صائل  قادة  وعّب  �الأ�صعدة.  خمتلف  على  �لفل�صطيني 

�ملرتقب  �مل�رشي  للجهد  ودعمهم  �ل�صاملة،  �لوطنية  �مل�صاحلة  �إجناز  �أهمية  على  موؤكدين 

59
لتحقيق �مل�صاحلة.
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قررت �حلكومة �لفل�صطينية وقف ��صتري�د �لعجول من “�إ�رش�ئيل“، يف �إطار خطتها لالنفكاك  	•

تعزيز  �إىل  �لقر�ر  هذ�  من  تهدف  �إنها  �الأ�صبوعي،  بيانها  يف  �حلكومة،  وقالت  �القت�صادي. 

60
�الإنتاج �ملحلي، و�النفتاح و�ال�صتري�د من �الأ�صو�ق �لعربية.

طالبت حركة حما�ص �ل�صلطات �ل�صعودية باالإفر�ج عن �لقيادي يف �حلركة حممد �خل�رشي  	•

وجنله، و�ملعتقلني �لفل�صطينيني كافة. وك�صفت حما�ص، يف بيان �صحفي، عن �عتقال جهاز 

2019/4/4، و��صفة عملية �العتقال بالغريبة  �أمن �لدولة �ل�صعودي، للخ�رشي، يف  مباحث 

�الأكب  جنله  طالت  بل  �خل�رشي،  على  تقت�رش  مل  �العتقال  عملية  �أن  وبيّنت  و�مل�صتهجنة. 

يف  �ملقيمني  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أبناء  من  �لعديد  طالت  حملة  �صمن  مّبر،  �أي  بدون  هاين، 

�ل�صعودية. و�أو�صحت �حلركة �أنها �لتزمت �ل�صمت على مدى خم�صة �صهور ونيّف، الإف�صاح 

�ملجال �أمام �الت�صاالت �لديبلوما�صية، وم�صاعي �لو�صطاء، لكنها مل ت�صفر عن �أي نتائج حتى 

�الآن، لذ� جتد �حلركة نف�صها م�صطّرة لالإعالن عن ذلك. و�أ�صارت �إىل �أن �خل�رشي مقيم يف 

جدّة منذ نحو ثالثة عقود، وكان م�صوؤوالً عن �إد�رة �لعالقة مع �ل�صعودية على مدى عقدين 

من �لزمان، كما تقلّد مو�قع قيادية عليا يف �حلركة. و�أوردت حما�ص، يف بيانها، �أنه مل ي�صفع 

للخ�رشي �ِصنّه، �لذي بلغ 81 عاماً، وال و�صعه �ل�صحي، حيث يعاين من “مر�ص ع�صال“، 

وال مكانته �لعلمية، كونه �أحد �أبرز �الأطباء �ال�صت�صاريني يف جمال �الأنف و�الأذن و�حلنجرة، 

�لفل�صطيني  لل�صعب  قّدمها  �لتي  �جلليلة  بخدماته  فيها  عرف  �لتي  �لن�صالية،  مكانته  وال 

61
وق�صيته �لوطنية، د�خل فل�صطني وخارجها.

�أطلق �ملقاومون �لفل�صطينيون يف قطاع غزة �لنار جتاه طائرة ��صتطالع �إ�رش�ئيلية من طر�ز  	•

با�صم  �لناطق  و�أكد  عليها.  �ال�صتيالء  يتم  �أن  قبل  و�أ�صقطوها،   ،Quadcopter كو�دكابرت 

�أّن طائرة ��صتطالع �صغرية ملهام �لت�صوير قد �صقطت يف �ملنطقة �ملحاذية  جي�ص �الحتالل 

للحدود �جلنوبية من قطاع غزة. وبح�صب �لناطق با�صم �جلي�ص، فاإنه ال خوف من ت�رّشب 

62
�أي معلومات، م�صري�ً �إىل �أنه يجري �لتحقيق يف ظروف �صقوطها.

فيما  لبنان،  جنوب  حلقت  �إ�رش�ئيلية  م�صرية  طائرة  �إ�صقاطه  عن  �للبناين  �هلل  حزب  �أعلن  	•

�عرتف �الحتالل ب�صقوطها، مو�صحاً �أن �لطائرة �صقطت “خالل عمل روتيني، وال خ�صية 

63
من ت�رشيب معلومات منها“.

�أفادت موؤ�ص�صات �الأ�رشى )هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، ونادي �الأ�صري �لفل�صطيني،  	•

�الإ�رش�ئيلي �الحتالل  قو�ت  �عتقال  عن  �الإن�صان(،  وحقوق  �الأ�صري  لرعاية   و�ل�صمري 

و�أو�صحت  فل�صطينية.  و11  طفالً   50 بينهم  2019؛  �أغ�صط�ص  �آب/  خالل  فل�صطينياً   470
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موؤ�ص�صات �الأ�رشى �أن عدد �الأ�رشى و�ملعتقلني يف �صجون �الحتالل قد بلغ حتّى نهاية �آب/ 

64
�أغ�صط�ص نحو 5,700، منهم 38 �صيدة، وقر�بة �لـ 220 طفالً، و500 معتقل �إد�ري.

ح�صلت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية على متويل �إ�صايف �رشوري، بعد يوم من �إعالنها عن  	•

تقلي�ص معظم �لن�صاطات �لديبلوما�صية ب�صبب نق�ص حاّد باالأمو�ل. و�تفق وزير �خلارجية 

 ،Shaul Meridor ي�رش�ئيل كات�ص ومدير ق�صم �مليز�نيات يف وز�رة �ملالية، �صاوؤول مريدور

65
على حتويل “مبلغ �أويل“ �إىل وز�رة �خلارجية من �أجل متابعة عملياتها �جلارية.

�أ�صقطت جلنة �لكني�صت م�رشوع �لقانون �خلا�ص بن�صب كامري�ت يف مر�كز �القرت�ع. وقد  	•
66

�أيد 12 ع�صو�ً م�رشوع �لقانون، فيما عار�صه 12 �آخرين، ما يعني �أنه مل ير.

ُيك�َصف  مل  �رشي  موقع  بامتالك  �إير�ن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �تّهم  	•

عنه �صابقاً لـ“تطوير �أ�صلحة نووية“، م�صيفاً �أنها دمرته الحقاً “بعد �أن �أدركت �أن �إ�رش�ئيل 

67
�كت�صفته“.

�لتي  �ليهودية  �الأقلية  مفرح  �لدين  ن�رش  �ل�صود�نية  و�الأوقاف  �لدينية  �ل�صوؤون  وزير  دعا  	•
68

غادرت �ل�صود�ن للعودة �إليه جمدد�ً، متعهد�ً باحلفاظ على �لتعاي�ص �لديني و�ملذهبي.

الثالثاء، 2019/9/10

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  �صيفر�ص  �أنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن  	•

يف  �نتخابه  �إعادة  حال  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مليت  �لبحر  و�صمال  �الأردن  غور  منطقة  على 

تطبيق  فيه  يكننا  و�حد  مكان  “هناك  تلفزيوين:  خطاب  يف  نتنياهو،  وقال   .2019/9/17

“�إذ�  للناخبني:  موجهة  ر�صالة  يف  م�صيفاً  مبا�رشة“،  �النتخابات  بعد  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة 

على  �إ�رش�ئيل  �صيادة  �إقر�ر  نيتي  �ليوم  �أعلن  بذلك...  للقيام  و��صحاً  تفوي�صاً  منكم  تلقيت 

غور �الأردن و�صمال �لبحر �مليت...“. و�أ�صاف قائالً: “يجب علينا �أن ن�صل �إىل حدود ثابتة 

لدولة �إ�رش�ئيل ل�صمان عدم حتول �ل�صفة �لغربية �إىل منطقة كقطاع غزة“، معتب�ً �أن �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي ملزم باأن يكون يف كل مناطق غور �الأردن. كما وعد نتنياهو باأن يقدم للكني�صت 

م�صتعمر�ت  ي�صّم  وباأن  �الأردن،  غور  منطقة  يف  م�صتعمر�ت  لن�رش  كامالً  م�رشوعاً  �ملقبل 

69
�أخرى بعد ن�رش خطة تر�مب لل�صالم.

�جلانب  مع  �ملوقعة  �التفاقات  جميع  �أن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد  	•

�الإ�رش�ئيلي  �جلانب  نفذ  �إذ�  �نتهت،  قد  تكون  �لتز�مات  من  عليها  ترتب  وما  �الإ�رش�ئيلي، 

فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على غور �الأردن و�صمال �لبحر �مليت، و�أي جزء من �الأر��صي 
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�إعالن  �إمكانية  من  ��صتية  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  وحذّر   .1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

“�إ�رش�ئيل“ �صّم مناطق من �ل�صفة، �صمن حماوالت نتنياهو لك�صب �الأ�صو�ت يف �النتخابات 
�ملقبلة. وعدّ �صائب عريقات، �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، �أن �صمّ غور �الأردن 

70
“جرية حرب، وتكري�ص لنظام �لف�صل �لعن�رشي“.

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم �إن ت�رشيحات نتنياهو ب�صّم �مل�صتعمر�ت يف  	•

�إىل  �ل�صفة وغور �الأردن لن تغري من �حلقائق �صيئاً. و�أ�صار برهوم، يف ت�رشيح �صحفي، 

“نتنياهو �صجعته �الإد�رة �الأمريكية �رشيكة �الحتالل يف عدو�نه على �صعبنا، و�لهرولة  �أن 

�لتن�صيق  يف  با�صتمر�رها  �ل�صفة  يف  �ل�صلطة  و�صلوك  �لعدو،  مع  �لتطبيع  جتاه  �الإقليمية 

�ل�صلطة  بوقف  مطالباً  �لعبثية“،  �ملفاو�صات  بخيار  و�لتم�صك  �ملقاومة،  وقمع  �الأمني، 

71
ل�صيا�صة �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، ووقف مالحقتها للمقاومة.

قال م�صوؤول يف وز�رة �خلارجية �الأمريكية �إن �الإد�رة �الأمريكية ال ترى �أّن ما �أعلنه نتنياهو  	•

حول �صمّ �الأغو�ر لل�صيادة �الإ�رش�ئيلية، يتناق�ص مع �أي ت�صوية �صيا�صية م�صتقبلية. كا�صفاً 

عن �أن نتنياهو كان �أبلغ �إد�رة تر�مب بنيته �لتعهد ب�صّم �الأغو�ر وم�صتعمر�ت بال�صفة، قبل 

72
�أن يعلن عن ذلك يف موؤمتر �صحفي.

كلمته  يقطع  وهو  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  تلفزيونية  لقطات  �أظهرت  	•

خالل مهرجان �نتخابي يف مدينة �أ�صدود، بعد �نطالق �صفار�ت �الإنذ�ر �إثر �إطالق �صو�ريخ 

73
من قطاع غزة.

�إيلي  �جلا�صو�ص  ملف  تفا�صيل  عن  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  ك�صف  عاماً،   54 منذ  �الأوىل  للمرة  	•

ونقل  ثابت،  �أمني  كامل  ��صم  �ملا�صي  �لقرن  �صتينيات  يف  �نتحل  �لذي  دم�صق،  يف  كوهني 

 .1965 �صنة  يف  �إعد�مه  ومّت  �صبط،  حتى  لـ“�إ�رش�ئيل“،  �صورية  عن  ح�صا�صة  معلومات 

و�أوردت �صحيفة يديعوت �أحرونوت تقرير�ً مقت�صباً ك�صفت فيه عن “ملف �ملحارب 88“، 

74
�مللف �ل�رشي للجا�صو�ص �إيلي كوهن.

ت�صلم �أفيف كوخايف، رئي�ص �أركان جي�ص �الحتالل، تو�صيات �للجنة �خلا�صة بفح�ص ثغر�ت  	•

�لعملية �ملعقدة للقوة �خلا�صة يف خانيون�ص خالل ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2018. وبح�صب 

ناطق با�صم �جلي�ص، فاإن �لتو�صيات �صملت �لعديد من �لعب و�لدرو�ص �مل�صتخل�صة للتعامل 

�خلا�صة  �لقوة  �أنقذ  �لذي  �جلوي  �لفريق  تكرمي  �لتو�صيات  و�صملت  مماثل.  حدث  �أي  مع 

75
و�لفريق �لطبي �لذي �صاعد يف �لعملية من خالل �إنقاذ �أحد �ل�صباط �مل�صابني يف �لعملية.
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للمرة �ملحتل  �لفل�صطيني  �لنقب  يف  �لعر�قيب  قرية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  هدمت  	•	
76

�لـ 160.

�أعلن �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل �أنه ال توجد خطوط حمر�ء مطلقاً  	•

�إير�ن  حليفته  على  حرب  �أي  �أن  من  حمذر�ً  �إ�رش�ئيلي،  �عتد�ء  �أي  �صدّ  لبنان  عن  �لدفاع  يف 

77
�صتوؤدي �إىل �إ�صعال �ملنطقة بكاملها، كما �أن من �صاأنها �أن ت�صفر عن “نهاية �إ�رش�ئيل“.

معر�ص يف  �إقامته  تنوي  �لذي  للجناح  م�صور  �رشيط  عن  “�إ�رش�ئيل“  ك�صفت  	•	
78

�إك�صبو 2020 دبي، و�لذي ُيعّد �أول جناح �إ�رش�ئيلي يف دولة عربية.

 Steven منو�صني  و�صتيفن  بومبيو  مايك  �الأمريكيني  و�خلز�نة  �خلارجية  وزير�  عقد  	•

Mnuchin، موؤمتر�ً �صحفياً، �أعلنا فيه �أن �لرئي�ص دونالد تر�مب “�أ�صدر مر�صوماً تنفيذياً 

�ملر�صوم خطوة مهمة،  �إن  200 �صخ�صية ومنظمة“. وقال بومبيو  �الإرهاب يطال  ملكافحة 

�للبناين،  �هلل  حزب  ومن  �الإير�ين،  �لثوري  و�حلر�ص  د�ع�ص،  من  �صخ�صيات  “ت�صمل 
�إفريقيا، وطالبان  د�ع�ص-غرب  �لفل�صطيني، وو�حد من  �الإ�صالمي  وحما�ص، ومن �جلهاد 

79
باك�صتان“.

االأربعاء، 2019/9/11

�الأثيوبية  �لطائفة  من  وفد�ً  �هلل،  ر�م  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ��صتقبل  	•

و�لزعيم   ،Shlomo Molla موال  �صلومو  �ل�صابق  �لكني�صت  ع�صو  برئا�صة  “�إ�رش�ئيل“،  يف 

�لروحي للطائفة �أفيو عاز�ريا Avihu Azaria. و�أكد عبا�ص �رشورة حتقيق �ل�صالم �لعادل 

�الإ�رش�ئيلي،   – �لفل�صطيني  �ل�رش�ع  الإنهاء  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  على  �لقائم  و�لد�ئم، 

وبناء م�صتقبل �أف�صل لالأجيال �ملقبلة. وتعهد عبا�ص لعائلة �الإ�رش�ئيلي �ملحتجز لدى حما�ص 

80
يف قطاع غزة، �أبر�هام منغ�صتو بالعمل من �أجل �إعادته لهم.

�لطعام،  عن  مفتوح  باإ�رش�ب  �الإ�رش�ئيلي  ريون  �صجن  يف  فل�صطينياً  �أ�صري�ً   22 �رشع  	•

من  �لت�صوي�ص  �أجهزة  الإز�لة  �تفاق  من  لل�صجن  �الإ�رش�ئيلية  �الإد�رة  تن�صل  على  �حتجاجاً 

81
�أق�صام �ملعتقل.

ن�رشت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة تقرير�ً �إح�صائياً تف�صيلياً العتد�ء�ت قو�ت  	•

�لتي  �ل�صلمية،  �حل�صار  وك�رش  �لعودة  م�صري�ت  يف  �مل�صاركني  بحقّ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

بد�أت يف 2019/3/30. وبلغ �إجمايل عدد �ل�صهد�ء 312 �صهيد�ً، منهم 61 طفالً، يف حني بلغ عدد 

82
�جلرحى 34,282.
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يف  يوجد  “�إنه  عبده:  �إ�صالم  غزة  بقطاع  و�ملحررين  �الأ�رشى  بوز�رة  �الإعالم  مدير  قال  	•

مقابر �الأرقام و�لذين يحتجز �الحتالل جثامينهم 310 �صهيد�ً منذ عام 1967، فيما يحتجز 

83
�الحتالل 52 �صهيد�ً منذ �نتفا�صة �لقد�ص 2015“.

حكمت حمكمة جنايات �لقاهرة على �ملر�صد �لعام لتنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش حممد  	•

بديع، و10 �آخرين من بينهم قياديون بارزون بالتنظيم، بال�صجن �ملوؤبد 25 عاماً، يف �لق�صية 

84
�ملعروفة �إعالمياً بـ“�لتخابر مع حما�ص“، وذلك يف �جلولة �لثانية من �ملحاكمة.

�صّم  عزمه  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �إعالن  �الأردن  رف�ص  �الأردين  �لوزر�ء  جمل�ص  �أكد  	•

�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيليّة “غري �ل�رشعيّة“ يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، وفر�ص �ل�صيادة 

85
�الإ�رش�ئيلية على منطقة غور �الأردن و�صمال �لبحر �مليت.

غور  منطقة  �صّم  حول  نتنياهو  بنيامني  ت�رشيحات  �إن  �لرو�صية  �خلارجية  وز�رة  قالت  	•

�ملنطقة  يف  �لتوتر  ت�صعيد  �صاأنها  من  باالنتخابات،  فوزه  حال  �مليت  �لبحر  و�صمال  �الأردن 

وتقوي�ص �آمال �ل�صالم. وذكرت �لوز�رة، �أن ت�رشيحات نتنياهو لفتت �نتباه مو�صكو، و�أنها 

86
�أثارت رّد فعل �صلبي حاد يف �لعامل �لعربي.

حذّر �الحتاد �الأوروبي، من �أن تعهّد بنيامني نتنياهو، ب�صم غور �الأردن يف �ل�صفة �لغربية  	•
87

�ملحتلة �إذ� فاز يف �نتخابات �الأ�صبوع �ملقبل، يقّو�ص فر�ص �ل�صالم يف �ملنطقة.

اخلمي�س، 2019/9/12

�مل�صلح،  �لكفاح  مقدمتها  ويف  كافة  باأ�صكالها  باملقاومة  مت�صكها  على  حما�ص  حركة  �أكدت  	•

مطالبة �ل�صلطة يف �ل�صفة بالكف عن مطاردة �ملجاهدين و�عتقالهم و�صحب �صالحهم. وقالت 

�نتكا�صة �صيا�صية  �إن �التفاق كان  �أو�صلو،  �تفاق  حما�ص، يف بيان �صحفي يف ذكرى توقيع 

�لتي  �ملقرتحة  �الإقليمية  �حللول  وكل  �لقرن“  لـ“�صفقة  رف�صها  �حلركة  وجددت  وكارثة. 

منها.  �النتقا�ص  �أو  عليها  و�اللتفاف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لوطنية  �حلقوق  لت�صفية  ترمي 

وطالبت حما�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية باإلغاء �تفاق �أو�صلو و�لتحلل من كل �لتز�ماته، و�إنهاء 

�إياها لوقف �لتن�صيق �الأمني �مل�صني مع �لعدو،  �النق�صام، وحتقيق �لوحدة �لوطنية، د�عيًة 

88
و�إنهاء �لعمل باأي �تفاقيات معه، و�رشورة �إلغاء �تفاق باري�ص �القت�صادي.

�صدّد �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين على �أهمية تكاتف �جلهود �لدولية �إز�ء رف�ص كل �الإجر�ء�ت  	•

�الأحادية �جلانب �لتي من �صاأنها تقوي�ص حّل �لدولتني يف �لق�صية �لفل�صطينية. وقال �مللك، 
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�صينكر  ديفيد  �الأدنى  �ل�رشق  ل�صوؤون  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  م�صاعد  مع  لقائه  خالل 

David Schenker يف �الأردن، �إن حّل �لدولتني هو �حلّل �لوحيد �لذي تقوم مبقت�صاه �لدولة 

باأمن  وتعي�ص  �ل�رشقية“،  “�لقد�ص  وعا�صمتها   1967 خطوط  على  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية 

89
و�صالم �إىل جانب “�إ�رش�ئيل“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف حديث مع �الإذ�عة �لعامة �الإ�رش�ئيلية، �إن  	•

“حرباً خطرية الجتياح غزة �صتكون �خلطوة �الأخرية“. و�أ�صاف: “لقد قمنا بثالث حروب 
وقف  �أجل  من  معركة  ن�صن  لن  �لقادمة  �ملرة  يف  ولكننا  غزة،  على  �صابقي  وعهد  عهدي  يف 

�لقطاع، بل لو�صع حّد نهائي لل�صو�ريخ، وكما يبدو فال  �لقذ�ئف �ل�صاروخية من  �إطالق 

مفر �صوى �صّن معركة و��صعة يف غزة. على ما يبدو �أنه ال مفر �صوى �إ�صقاط حكم حما�ص“. 

ويف �صياق �آخر، �دعى نتنياهو �أن �رتفاع وترية �لهجمات �لعدو�نية �الإ�رش�ئيلية يف �صورية، 

تاأتي يف ظّل تعزيز �جلهود �الإير�نية للتمو�صع ع�صكرياً يف �صورية، وزيادة �حلر�ص �لثوري 

90
�الإير�ين، من حماوالته ملهاجمة “�إ�رش�ئيل“ من �صورية.

نددت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني باقتحام قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ملقر�تها  	•

يف ر�م �هلل. و�أ�صارت �جلبهة، يف بيان لها، �أن قو�ت �الحتالل عاثت مبمتلكات مكاتبها ف�صاد�ً 

وحطمت  �الإلكرتونية،  و�الأجهزة  من �حلو��صيب  عدد  على  �صطت  كما  وحتطيماً،  وتخريباً 

91
�الأثاث، وفجرت �لبو�بة، قبل �ن�صحابها من �ملكان.

يف �أعقاب ن�رش موقع بوليتيكو Politico  �الإلكرتوين خب�ً حول قيام “�إ�رش�ئيل“ بالتج�ص�ص  	•

على �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب و�لبيت �الأبي�ص ومو�قع ح�صا�صة �أخرى يف و��صنطن، 

�أ�صدر رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو بياناً غا�صباً مفند�ً ما جاء يف �لتقرير، وو�صفه باأنه 

“كذب مطلق“، مو�صحاً �أن “هناك تعهّد�ً منذ �صنو�ت طويلة، وتوجيهات مكثفة من �حلكومة 
بعدم �لقيام باأن�صطة ��صتخبار�تية يف �لواليات �ملتحدة. وهذه �لتعليمات مطبقة ب�صكل كامل 

92
من دون �أي ��صتثناء�ت“.

“توربيدو  ��صم  عليه  �أطلق  �رشي  ملف  عن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت  	•

�لعربية، للعمل ل�صالح وحدة  �لدول  �إحدى  “، يخ�ص جتنيد �صخ�صية كبرية يف   Torpedo

�ل�صخ�ص  فاإن  لل�صحيفة،  ووفقاً   .504 با�صم  �ملعروفة  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  يف  �لتج�ص�ص 

�ملُجنّد عمل جا�صو�صاً دون علمه. و�أو�صحت �أن هذه �ل�صخ�صية تقّدم معلومات �رشية ذ�ت 

قيمة هائلة وح�صا�صة جد�ً لـ“�إ�رش�ئيل“ منذ 5 �أعو�م، م�صريًة �أنه ما يز�ل مهماً ويقّدم �لكثري 

93
من �ملعلومات.
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�أعلنت �ل�صلطات �للبنانية توقيف عامر �لفاخوري، �لقائد �لع�صكري �ل�صابق يف ما كان يعرف  	•

بـ“جي�ص لبنان �جلنوبي“، وهو ملي�صيا م�صلحة كانت تتعامل مع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي خالل 

كان  و�لذي  للفاخوري،  �ل�صامتة  �لعودة  و�أحدثت  �ملا�صي.  �لقرن  وت�صعينيات  ثمانينيات 

م�صوؤوالً عن معتقل �خليام، �إىل لبنان عب مطار رفيق �حلريري �لدويل، �صّجة يف �الأو�صاط 

94
�ل�صيا�صية و�لق�صائية و�ل�صعبية.

اجلمعة، 2019/9/13

�ل�صيادة  فر�ص  نحو  يتّجه  �إنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  قال  	•

فقط.  �الأردن  غور  يف  ولي�ص  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  يف  كافة  �مل�صتعمر�ت  على  �الإ�رش�ئيلية 

“متاجرة  لي�صت  ت�رشيحاته  �إّن  ري�صون،  ماكور  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  نتنياهو،  وقال 

بهذ�  حكومي  قر�ر  �تخاذ  �أعتزم  كنت  فقد  �نتخابي،  �صعار  جمرد  هي  وال  باالأيديولوجية، 

�أن  �أفيحاي مندلبليت، عار�ص ذلك بحجة  �لق�صائي للحكومة،  �مل�صت�صار  �خل�صو�ص، لكن 

�ملو�صوع جوهري، وهو بحاجة لتفوي�ص من �ل�صعب وال يكن تنفيذه يف حكومة �نتقالية“. 

و�أقرّ نتنياهو باأنه �أبلغ �لبيت �الأبي�ص م�صبقاً بنيته �صمّ غور �الأردن �إىل �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية، 

95
و��صفاً �أن ما يحدث يف هذ� �ل�صياق بـ“�ملذهل“.

قال مقرر �الأمم �ملتحدة �خلا�ص، �ملعني بحالة حقوق �الإن�صان يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة  	•

�صنة 1967 مايكل لينك، �إن نية “�إ�رش�ئيل“ �صمّ و�دي �الأردن �أمر غري �رشعي ويهدد فر�ص 

�الأوروبي، يف ت�رشيح �صدر عن  �إىل حلّ قائم على وجود دولتني. وقال �الحتاد  �لتو�صل 

ذلك  يف  مبا   1967 عام  قبل  ما  حدود  على  تغيري�ت  باأي  يعرتف  “لن  �إنه  �لقد�ص،  يف  مكتبه 

وفرن�صا  و�أملانيا  بريطانيا  دول  و�أعربت  �لطرفان“.  عليها  يتفق  �لتي  تلك  بخالف  �لقد�ص، 

يف  مناطق  �صّم  عزمه  نتنياهو  الإعالن  رف�صها  عن  م�صرتك،  بيان  يف  و�إ�صبانيا،  و�إيطاليا 

96
�ل�صفة لل�صيادة �الإ�رش�ئيلية.

�إمكانية   حول  نتنياهو  �أقو�ل  ليبمان  �أفيجدور  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  دح�ص  	•

�إعالن حرب على قطاع غزة، وعّدها جزء�ً من م�صل�صل �أكاذيب، ووعود�ً �نتخابية بال ر�صيد. 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  الغتيال  خطته  تنفيذ  من  ومنعه  خدعه  نتنياهو  �إن  ليبمان  وقال 

حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية. و�أ�صاف ليبمان، يف مقابلة �أجرتها معه �لقناة 12 للتلفزيون 

�الإ�رش�ئيلي، �إن نتنياهو وحزب �لليكود وّقعا �تفاقاً معه كان �أحد بنوده �إ�صقاط حكم حما�ص 

97
يف غزة، و“لكن نتنياهو فعل كل �صيء من �أجل جتنب هذه �لعملية“.



424

اليوميات الفل�سطينية

رحّب �صفري فل�صطني لدى �ململكة �ملتحدة ح�صام زملط، بالر�صالة �لتي وجهها 108 �أع�صاء  	•

 ،Boris Johnson جون�صون  بوري�ص  �لبيطاين  �لوزر�ء  رئي�ص  �إىل  �لبيطاين  �لبملان  يف 

ودعو� فيها �حلكومة �إىل �العرت�ف بدولة فل�صطني كرد “قوي“ على �إعالن نتنياهو نيته �صّم 

98
غور �الأردن يف حال فوزه يف �النتخابات �الإ�رش�ئيلية.

�إىل  ر�صالة  �خل�رشي،  �صالح  حممد  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  �بنة  �خل�رشي،  مي  وجهت  	•

يف  �ملعتقلني  هاين،  و�صقيقها  و�لدها  عن  لالإفر�ج  بالتدخل  فيها  طالبته  �ل�صعودي  �لعاهل 

99
�ل�صجون �ل�صعودية منذ 5 �أ�صهر.

قال مدير موقع فل�صطني خلف �لق�صبان �ملخت�ص ب�صوؤون �الأ�رشى، عبد �لنا�رش فرو�نة،  	•

�إذ  �أو�صلو،  �تفاق  من  بالرغم  يوماً،  تتوقف  مل  للفل�صطينيني  �الإ�رش�ئيلية  �العتقاالت  �إن 

نحو  �ملعتقلني،  بني  من  �أن  و�و�صح  �عتقال.  حالة  �ألف   120 من  �أكرث  توقيعه،  منذ  �ُصجل 

�صهد�ء،  �رتقو�  �أ�رشى   107 �أن  فرو�نة  وك�صف  طفل.   17,500 ونحو  و�مر�أة،  فتاة   2,000

�ملتعمد و�لقتل  �لتعذيب  نتيجة  �أو�صلو،  منذ  وجيزة،  مبدة  بعده  �أو  �العتقال  �أثناء   يف 

100
و�الإهمال �لطبي.

قال �ملطر�ن عطا �هلل حنا �أن �لعقار�ت �الأرثوذك�صية �لعريقة يف منطقة باب �خلليل يف �لبلدة  	•

�لقدية من �رشقي �لقد�ص تتعر�ص لتهديد�ت جدية، وقد ي�صتويل �مل�صتوطنون �ملتطرفون 

حدث  �لذي  نف�صه  �ل�صيناريو  �خلليل  باب  يف  �أمامنا  نرى  “قد  م�صيفاً:  وقت،  �أي  يف  عليها 

من  متهماً  �صنو�ت“.  قبل  للم�صتوطنني  �رُشب  �لذي  �لقدية  �لقد�ص  يف  يوحنا  مار  مبنى  يف 

101
يقومون بهذه �لت�رشيبات بارتكاب خيانة عظمى بحّق �لكني�صة وبحّق �لقد�ص.

ال�صبت، 2019/9/14

بنيامني  مع  حتدث  �أنه  تويرت،  على  له  تغريدة  يف  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أعلن  	•

�ملتحدة  �لواليات  �مل�صرتك بني  للدفاع  �تفاقية  �مل�صي قدماً يف  �إمكانية  نتنياهو وناق�ص معه 

102
و“�إ�رش�ئيل“، �لتي من �صاأنها �أن تر�ّصخ “�لتحالف �لعظيم بني �لبلدين“.

�أعلنت كتائب �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى بقطاع غزة، يف بيان ن�رشته عب موقعها �الإلكرتوين،  	•

�جلي�ص  نفى  جهته،  ومن  �إ�صقاطها.  بعد  �إ�رش�ئيلية  جت�ص�ص  طائرة  على  �صيطرت  �أنها 

103
�الإ�رش�ئيلي �صيطرة �جلبهة �ل�صعبية على طائرة �لتج�ص�ص.
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االأحد، 2019/9/15

�التفاقيات  كل  �صتعتب  “�لقيادة  باأن  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �أكدت  	•

نبقى  ولن  �نتهت،  قد  �لتز�مات  من  عليها  ترتب  وما  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  مع  �ملوقعة 

�جتماع  عقب  لها،  بيان  يف  �للجنة،  وقالت  �التفاقيات“.  بهذه  �مللتزم  �لوحيد  �لطرف 

من  مناطق  �صّم  حول  نتنياهو،  بنيامني  �الحتالل  وزر�ء  رئي�ص  ت�رشيحات  “�إن  لها: 

�حلكومة ��صرت�تيجية  عن  تعّب  �مليت،  �لبحر  و�صمال  �ملحتلة  �لفل�صطينية   �الأغو�ر 

104
�الإ�رش�ئيلية“.

حمّلت منظمة �لتعاون �الإ�صالمي �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تبعات �إعالن رئي�ص وزر�ئها بنيامني  	•

يف  �ملقامة  و�مل�صتعمر�ت  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأغو�ر  منطقة  على  �ل�صيادة  فر�ص  نتنياهو، 

�ل�صفة �لغربية، حال فوزه يف �النتخابات. وقالت يف بيان بعد �جتماع طارئ على م�صتوى 

�لعدو�ين  �الإعالن  لهذ�  بقوة  �لت�صدي  قررت  “�إنها  جدة،  مدينة  يف  �ملنظمة  خارجية  وزر�ء 

105
�خلطري“.

�عرتف رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، بنيامني نتنياهو، خالل �جلل�صة �لعادية حلكومته �لتي  	•

�مل�صتعمر�ت  ب�صّم  ��صتعجاله  باأن  �الأردن،  غور  يف  �ليهودية  �مل�صتعمر�ت  �إحدى  يف  �أقامها 

بهذ�  جاءت  �مليت،  �لبحر  و�صمال  �الأردن  غور  منها  �لغربية،  �ل�صفة  يف  و��صعة  ومناطق 

�الإحلاح يف �صبيل فر�ص �أمر و�قع، ع�صية طرح “�صفقة �لقرن“ �الأمريكية للت�صوية يف �ل�رشق 

106
�الأو�صط.

“حتويل  على  و�فقت  �حلكومة  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  قال  	•
107

�مل�صتوطنة �لع�صو�ئية ميفوت يريحو يف غور �الأردن �إىل م�صتوطنة ر�صمية“.

�أعدَّ �مل�صت�صار �لقانوين يف وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية وجهة نظر قانونية ت�صمح، والأول مرة،  	•

لليهود ب�رش�ء �الأر��صي يف �ل�صفة �لغربية كاأفر�د م�صتقلني. ونقلت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية 

عن م�صدر مطلع على �ملعامالت �لعقارية يف �ل�صفة قوله، �إنَّ هذ� �لقانون )حال مّت �إقر�ره( 

108
يعد تطور�ً مهماً كان �مل�صتوطنون ينتظرونه منذ �صنو�ت.

�رشّح وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز باأن منطقتي �لباقورة و�لغمر، �للتني تدير  	•

نهاية  يف  �ل�صمان،  �تفاقية  موعد  �نتهاء  مع  �الأردن،  �إىل  �صتعاد�ن  “�إ�رش�ئيل“  �صوؤونهما 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019، م�صدد�ً، خالل حديث مع �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، على �أن 

109
هذه �الأر��صي ُتعّد �أردنية.
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�لتقاعد  �إىل  �لق�صاة  باإحالة عدد من  �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً  �ل�صلطة  �أ�صدر رئي�ص  	•
110

�ملبكر، بناء على تن�صيب جمل�ص �لق�صاء �النتقايل.

االإثنني، 2019/9/16

�خلليل  يف  �ليهودية  �لتجمعات  ب�صمّ  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  تعهد  	•

وم�صتعمرة كريات �أربع، �إذ� ما فاز باالنتخابات �لت�رشيعية. ولكن نتنياهو �صدد، يف مقابلة 

مع �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، على �أنه يحتاج “تفوي�صاً لتنفيذ �خلطة“. وقال نتنياهو �إنه �أبلغ 

�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب بـ“�أنه لن يتم �قتالع �أحد، ولن �أعرتف بحّق �لفل�صطينيني يف 

111
�لعودة، وباأنه يتعني �أن تظّل �لقد�ص موحدة. �أبلغته بكل هذه �الأمور“.

بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  عن  هاآرت�ص  ل�صحيفة  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت  	•

نتنياهو، �أر�د �النتقام من �لق�صف على �أ�صدود خالل خطابه �النتخابي يف �الأ�صبوع �ملا�صي، 

لكنه تر�جع يف �للحظة �الأخرية، و�أنه �أر�د �لقيام بعملية ع�صكرية ذ�ت طابع ��صتثنائي، من 

يف  الإيقافها  نتنياهو  ��صطر  وقد  �ملدى.  بعيدة  تد�عيات  له  تكون  �أن  يكن  كان  �لذي  �لنوع 

�أعقاب ر�أي �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �أفيحاي مندلبليت، �لذي يعتقد �أن �لقر�ر يجب �أن 

112
يتخذ مب�صادقة �لكابينت.

�أكد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، يف م�صتهل �الجتماع �الأ�صبوعي ملجل�ص �لوزر�ء،  	•

�لفل�صطينية  �جلغر�فيا  من  يتجز�أ  ال  جزء  �الأغو�ر  �أن  باالأغو�ر،  ف�صايل  قرية  يف  عقد  �لذي 

113
و�حلديث عن �صمها باطل، و�مل�صتوطنون غري �رشعيني.

للو�ء  قائد�ً   Barak Hiram حري�م  بار�ك  �لعقيد  تعيني  متّ  �أنه  �لعبي   0404 موقع  ذكر  	•

جوالين. وذكر �ملوقع �لعبي، �أن حري�م قد �صارك يف حرب لبنان �لثانية وفقد عينه هناك، 

114
�إ�صافة مل�صاركته يف �حلروب على قطاع غزة.

 Universal Postal ن�رش نا�صطون على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي �أن �حتاد �لبيد �لعاملي 	•

�إن �إذ  كافية،  �أ�صو�ت  تاأمني  لعدم  �الحتاد،  يف  ع�صو�ً  فل�صطني  دولة  قبول  رف�ص   Union 

و�متنعت دول،   7 و�عرت�صت  ع�صو�ً،  دولة   192 �أ�صل  من  فل�صطني  طلب  �أيدت  دولة   56 
115

23 دولة عن �لت�صويت، فيما �لـ 106 دول �لباقية �عتُبت ممتنعة.
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الثالثاء، 2019/9/17

و�أ�صار  ميتاً.  ولد  �أو�صلو  �تفاق  �أن  �لنخالة  زياد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  �أكد  	•

�لنخالة، خالل كلمته يف “�للقاء �لوطني للخروج من �تفاق �أو�صلو“ يف �لذكرى �لـ 26 لالتفاق، 

�إىل �أن “�جلميع مُو�فق على خمُرجاتِ �صفقة �لقرن، حتى لو رف�صوها خطابياً، الأنَّ �صلوَكهم 

�مل�رشوع  مو�جهة  يف  �أولوّية  �ملقاومة  قوى  َوحدَة  �أنَّ  �لنخالة  و�أكد  ذلك“.  يقول  �لعمليَّ 

�ل�صهيوين و�أنها تقُف على مد�ر �لوقت جاهزة للتّ�صدِّي الأيِّ عدو�ن حمتَمل. و�أكد �لنخالة 

�أن �لعالقة مع حركة حما�ص عالقة ��صرت�تيجية، ال ُيِكُن �أْن نفرط بها، باأي حاٍل مَن �الأحو�ل 

116
على �لرغم من كل �ملحاوالت �ملعادية �لتي تعمل �صد هذ� �لتحالف.

حممد  �ل�صيخ  �الأق�صى،  �مل�صجد  خطيب  �لفل�صطينية،  و�لديار  للقد�ص  �لعام  �ملفتي  حذّر  	•

للم�صتوطنني  ي�صمح  قانون  �صّن  �إ�رش�ئيليني  قانونيني  م�صت�صارين  حماوالت  من  ح�صني، 

ب�رش�ء �أر��ص يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. و�أكد ح�صني، يف بيان �صحفي، على �لفتوى �ل�صادرة 

بخ�صو�ص بيع �الأر��صي لـ“�الأعد�ء“، �لتي تن�ص على �أن “فل�صطني �أر�ص خر�جية وقفية، 

�ملنافع  من  �ل�رشعية  �لناحية  من  تعد  فهي  لالأعد�ء،  ومتليكها  �أر��صيها  بيع  �رشعاً  يحرم 

�الإ�صالمية �لعامة، ال من �الأمالك �ل�صخ�صية �خلا�صة، ومتليك �الأعد�ء لد�ر �الإ�صالم باطل، 

117
ويعد خيانة هلل تعاىل، ولر�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم، والأمانة �الإ�صالم“.

حذّر �لعاهل �الأردين عبد �هلل �لثاين من تبعات و�آثار �لت�رشيحات �لتي �أطلقها رئي�ص �لوزر�ء  	•

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �صمن حملته �النتخابية، حول �صّم �أر��ٍص يف �ل�صفة �لغربية، 

م�صري�ً، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع �مل�صت�صارة �الأملانية �أجنيال مريكل يف �أملانيا، �إىل �أن 

هذ� �صيوؤثر مبا�رشة على �لعالقات بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل“. ومن جهتها �أعربت مريكل عن 

رف�ص �أملانيا �إعالن نتنياهو، م�صرية �إىل �أن �أملانيا ملتزمة بحّل �لدولتني ب�صكل �صلمي بالرغم 

118
من �صعوبة �الأو�صاع.

عن  �رش�ر  �أبو  عي�صى  �لفل�صطيني،  �النتقايل  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  رئي�ص  ك�صف  �أن  بعد  	•

يف  ق�صاة  من  �تهامات  ظهرت  �ملبكر،  �لتقاعد  �إىل  �لعليا  �ملحكمة  من  قا�صياً   19 �إحالة  قر�ر 

�ملجل�ص ممن �صملهم �لقر�ر، تعتب �أن ما جرى �صكل من �أ�صكال �لتحايل على قر�ر �ملحكمة 

�لد�صتورية �الأخري، و“تعطيل للحكم �لق�صائي“، وباأن �لقر�ر �لرئا�صي بخف�ص �صّن تقاعد 

119
�لق�صاة غري د�صتوري.

�لبوؤر  وتفكيك  �ال�صتيطاين  �لن�صاط  كل  �إنهاء  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  �الوروبي  �الحتاد  دعا  	•

و�أكدت  �ل�صابقة.  �اللتز�مات  مع  متا�صياً   ،2001 مار�ص  �آذ�ر/  منذ  �أقيمت  �لتي   �ال�صتيطانية 
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لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  با�صم  �ملتحدثة   ،Maya Kosyanchich كو�صيان�صيت�ص  مايا 

�خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني، يف بيان لها، موقف �الحتاد �الأوروبي 

باأن جميع �مل�صتعمر�ت يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة مبا فيها �رشقي �لقد�ص غري قانونية 

120
مبوجب �لقانون �لدويل.

�أعلن وزير �خلارجية �الأمريكية �ل�صابق ريك�ص تيلر�صون Rex Tillerson �أن رئي�ص �لوزر�ء  	•

“خد�ع“ �لرئي�ص دونالد تر�مب، عب تزويده  �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو متكّن مر�ر�ً من 

هارفرد،  جامعة  طالب  مع  �أجر�ه  نقا�ص  خالل  تيلر�صون،  وقال  مغلوطة“.  بـ“معلومات 

عدة  مّر�ت  �لرئي�ص  مع  بذلك  �الإ�رش�ئيليون  قام  “لقد  تفا�صيله:  �جلامعة  �صحيفة  ونقلت 

الإقناعه مبقولة “نحن �للطفاء وهم �الأ�رش�ر“. ويف كل مرة كنا نقول للرئي�ص “لقد خدعوك“. 

وتابع قائالً: “يزعجني �أن يقوم حليف قريب منّا �إىل هذ� �حلّد، ومهّم بالن�صبة �إلينا بالت�رّشف 

121
بهذه �لطريقة“.

االأربعاء، 2019/9/18

جنود  �أطلق  بعدما  فل�صطينية،  مو�طنة  ��صت�صهاد  عن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت  	•

�الحتالل �لنار عليها، بزعم �إ�صهارها �صكيناً وحماولتها تنفيذ عملية طعن عند حاجز قلنديا 

�صمال �لقد�ص �ملحتلة، ما �أدى �إىل �إ�صابتها بجروح. و�أظهر فيديو �نت�رش على مو�قع �لتو��صل 

�الجتماعي، قيام عنا�رش من �رشطة �الحتالل باإطالق �لنار من م�صافة قريبة على �ملو�طنة 

�أن قو�ت �الحتالل تركتها تنزف  �إىل  و�أ�صار �صهود عيان،  �أي خطر عليهم.  �لتي مل ت�صكل 

لوقت طويل، قبل �أن يتم �عتقالها، مو�صحني �أنه مّت �إطالق �لنار عليها بعد �أن �صلّت �مل�صلك 

122
�ملخ�ص�ص للم�صاة على �حلاجز.

�ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة  يف  �لعي�صوية  بلدة  يف  هدم  �إخطار�ت  �الحتالل  بلدية  طو�قم  وزّعت  	•

بحجة �لبناء دون ترخي�ص. وقالت م�صادر حملية �إن طو�قم بلدية �الحتالل قامت بت�صوير 

123
�ملن�صاآت �ل�صكنية و�أخذ �لقيا�صات كاملة، مو�صحة �أن �ملن�صاآت معظمها ماأهولة بال�صكان.

دعا رئي�ص حتالف كاحول الفان بني جانت�ص �إىل ت�صكيل حكومة وحدة مو�صعة بعد ظهور  	•

�لنتائج �لر�صمية غري �لنهائية النتخابات �لكني�صت �لـ 22. ودعا جانت�ص، يف كلمة توجه بها 

جلميع  �صالح  جمتمع  �أجل  من  معاً  و“لنعمل  حّد“  “و�صع  �إىل  حملته،  مقر  يف  �أن�صاره  �إىل 

�الإ�رش�ئيليني“. ومن جهته، قال نتنياهو �إن هناك خيار�ن �أمام ت�صكيل �حلكومة �جلديدة، �إما 

�أن تكون بقيادته، �أو �أن تكون هناك حكومة “خطرية“ تعتمد على �الأحز�ب �لعربية، متهماً 
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�الأحز�ب �لعربية باأنها معادية لهذه �ل�صيا�صة. و�ألغى نتنياهو خطاباً كان �صيلقيه �الأ�صبوع 

“�إ�رش�ئيل“ بعد  �ل�صيا�صي د�خل  �لو�صع  �لعامة لالأمم �ملتحدة، ب�صبب  �أمام �جلمعية  �ملقبل 

�النتخابات ونتائجها. وباملقابل، �أكد رئي�ص “�إ�رش�ئيل بيتنا“ �أفيجدور ليبمان �أن حزبه لن 

�أي �إمكانيات �أخرى  يدخل �إال يف حكومة وحدة جتمعه مع �لليكود وكاحول الفان، ر�ف�صاً 

لت�صكيل حكومة. وقال �أحمد �لطيبي �لرجل �لثاين يف �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة �إن �لقائمة لن 

ت�رشيحات  يف  �لنظر،  �لطيبي  ولفت  “�إ�رش�ئيل“.  يف  ت�صكيلها  �صيتم  حكومة  �أي  يف  ت�صارك 

�أوردتها �صحيفة هاآرت�ص، �إىل �أنهم ال ي�صتبعدون �جللو�ص مع بني جانت�ص لال�صتماع �إليه، 

م�صري�ً �إىل �أن بع�ص �الت�صاالت �لتي جرت مع مقربني من جانت�ص مل تطرح ق�صية �لتو�صية 

به كرئي�ص للحكومة. و�أ�صار �إىل �أنه �صيتم �لت�صاور ب�صاأن ق�صية �لتو�صية لرئا�صة �حلكومة، 

124
و�أنه قد ال يتم �لتو�صية باأي طرف.

قال �لبنك �لدويل �إن �ل�صلطة �لفل�صطينية تو�جه فجوة متويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دوالر  	•

خالل �صنة 2019، ب�صبب �نخفا�ص تدفقات �ملعونة وعدم �لتو�صل �إىل �تفاق ب�صاأن حتويل 

عائد�تها من �ل�رش�ئب ور�صوم �ال�صتري�د )�أمو�ل �ملقا�صة( �لتي جتمعها “�إ�رش�ئيل“ نيابة 

�خلا�صة  �الرتباط  جلنة  �إىل  يقدمه  �أن  �ملقرر  من  �لذي  �لدويل،  �لبنك  تقرير  وي�صلط  عنها. 

على   2019/9/26 يف  �ملقرر  �جتماعها  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لدولية  �مل�صاعد�ت  بتن�صيق 

�لفجوة  هذه  على  �ل�صوء  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  للجمعية  �ل�صنوية  �الجتماعات  هام�ص 

�لتمويلية �لتي �أجبت �ل�صلطة على مر�كمة �لديون من �مل�صارف �ملحلية، وزيادة متاأخر�ت 

ب�صاأن  لالقت�صاد  �صخمة  حتديات  �أوجد  ما  �لعام،  �لتقاعد  و�صندوق  و�ملوردين  �ملوظفني 

125
�ل�صيولة.

نحو  تعّر�ص  عن  �لنقاب  فل�صطني،  فرع   - �الأطفال  عن  للدفاع  �لعاملية  �حلركة  ك�صفت  	•

�الحتالل  �صلطات  قبل  من  و�لنف�صي  �جل�صدي  و�لتعذيب  لالعتقال  فل�صطيني  طفل   900

�الإ�رش�ئيلي، وتتم حماكمتهم �أمام حماكم ع�صكرية �صنوياً. وقال مدير برنامج �مل�صاءلة يف 

�حلركة عايد �أبو قطي�ص �إن حاالت �عتقال �الأطفال ترتكز يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة وحمافظات 

126
�ل�صفة �لغربية.

اخلمي�س، 2019/9/19

مل�صار  �حلياة  �إعادة  �صاأنها  من  جديدة  مبادرة  طرح  عن  فل�صطينية  ف�صائل  ثمانية  �أعلنت  	•

�مل�صاحلة بهدف حتقيقها و�إنهاء �النق�صام. وقالت تلك �لف�صائل، وهي: �جلهاد �الإ�صالمي، 

�لوطنية،  �ملبادرة  وحركة  �ل�صعب،  وحزب  �لديوقر�طية،  و�جلبهة  �ل�صعبية،  و�جلبهة 
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�لتحرير  حزب  وطالئع  �لعامة،  �لقيادة   - �ل�صعبية  و�جلبهة  )فد�(،  �لديقر�طي  و�الحتاد 

�لوحدة  لتحقيق  وطنية  بـ“روؤية  تقدمت  �إنها  �صحفي،  بيان  يف  �ل�صاعقة(،  )قو�ت  �ل�صعبية 

وبريوت“.  �لقاهرة  يف  �ل�صابقة  �لوطنية  �مل�صاحلة  التفاقيات  ��صتناد�ً  �النق�صام،  و�إنهاء 

و�أ�صارت �إىل �أن “�لروؤية �جلديدة ت�صمن جدوالً زمنياً للبدء يف �إجناز �التفاق، وذلك تقاطعاً 

من  ن�صخاً  وّجهت  باأنها  �لف�صائل  و�أكدت  م�رش“.  يف  �الأ�صقاء  من  �مل�صكورة  �جلهود  مع 

عبا�ص،  حممود  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ورئي�ص  وم�رش،  �لعربية،  �جلامعة  �إىل  �لروؤية 

ورئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية. وتن�ص �ملبادرة يف �لبند �الأول على 

�عتبار كّل �التفاقات �ملوقعة منذ �صنة 2005 حتى �ليوم مرجعية لتنفيذ �مل�صاحلة، ويف �لبند 

�لثاين على عقد �جتماع لـ“جلنة تفعيل وتطوير منظمة �لتحرير“ �مل�صّماة “�الأمناء �لعامون“ 

خالل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر يف �لقاهرة، بح�صور عبا�ص، على �أن ت�رشف على تطبيق معظم 

�إجر�ء�ت �مل�صاحلة. �أما �لبند �لثالث، فين�ص على �عتبار �ملدة من ت�رشين �الأول/ �أكتوبر حتى 

يتخلّلها  �النق�صام“،  و�إنهاء  �لوطنية  �لوحدة  لتحقيق  �نتقالية  “مرحلة   2020 يوليو  متوز/ 

وقف �لت�رشيحات �الإعالمية �لت�صعيدية، و�لرت�جع عن �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �حلكومة 

�لفل�صطينية وم�ّصت حياة �ملو�طنني يف غزة“. ويتعلق �لبند �لر�بع و�الأخري باجلدول �لزمني 

قبيل  �نتقالية  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  على  �التفاق  ي�صمل  مبا  �النتقالية،  للمرحلة 

�إجر�ء �النتخابات �ل�صاملة )�لت�رشيعية و�لرئا�صية و�ملجل�ص  �إىل  2019، و�صوالً  نهاية �صنة 

127
�لوطني( يف منت�صف 2020.

�أعلنت حركة حما�ص �أن يحيى �ل�صنو�ر، رئي�ص �حلركة يف قطاع غزة، قد ت�صلّم من وفد ي�صّم  	•

عدد�ً من قادة �لف�صائل �لوطنية و�الإ�صالمية �لفل�صطينية روؤية وطنية لتحقيق �لوحدة و�إنهاء 

�النق�صام. و�أ�صارت �حلركة، يف بيان لها، �إىل �أن �ل�صنو�ر �أكد �أن �حلركة تدعم كل جهد ُيبذل 

�لفل�صطيني وق�صيته، حيث  �ل�صعب  فيها من م�صلحة  ملا  �لوطنية  �لوحدة  �أجل حتقيق  من 

�الأيام  خالل  �ملقدمة  �لروؤية  من  موقفها  وُتعلن  �لرد  �صت�صلمهم  حركته  باأن  �لف�صائل  �أبلغ 

128
�لقليلة �لقادمة.

جديدة  �إ�رش�ئيلية  حكومة  ت�صكيل  �صّد  �إنه  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال  	•

�ل�صلطة  �إّن  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطينية  �خلارجية  وزير  وقال  نتنياهو.  بنيامني  ير�أ�صها 

129
�لفل�صطينية م�صتعّدة للتفاو�ص مع �أي رئي�ص حكومة �إ�رش�ئيلية جديدة.

�ملفاو�صات  �إىل  للعودة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صتعد�د  عن  �الإعالن  �إن  حما�ص  حركة  قالت  	•
130

��صتخفاف باملوقف �لوطني و�ل�صعبي �لر�ف�ص لذلك.
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�أعلنت  �لتي  �لفل�صطينية،  �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني وز�رة �خلارجية  هاجمت �جلبهة  	•

�مل�صللة  �الإعالمية  هلو�صاتها  “وقف  �إىل  ودعتها  �ملفاو�صات،  �إىل  للعودة  �ل�صلطة  ��صتعد�د 

للر�أي �لعام“، و�لتي ترّوج لال�صتعد�د ال�صتئناف �ملفاو�صات مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي دون 

131
�رشوط م�صبقة.

رو�تب  �هلل  بر�م  �ل�صلطة  قطع  �لقادر،  عبد  حامت  فتح،  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  عدَّ  	•

�ل�صهد�ء و�الأ�رشى و�جلرحى، م�ّصاً بالن�صال �لفل�صطيني، وباأحد �حلقوق �ملقد�صة �لتي ال 

يجوز �القرت�ب �أو �لعبث بها باأي �صكل من �الأ�صكال. وقال عبد �لقادر ل�صحيفة فل�صطني: 

�إن �ل�صلطة وعب خمتلف قياد�تها �لتزمت فقط بالبيانات �ل�صحفية و�ل�صعار�ت حول �إلغاء 

�التفاقيات �ملوقعة مع �الحتالل، ولكن على �الأر�ص ال يوجد �أي حترك يظهر �صدق ما مت 

�حلديث فيه. وبنّي �أن �للقاء�ت �لتي جتمع �مل�صوؤولني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني م�صتمرة 

132
ومل تتوقف، كذلك �لتن�صيق �الأمني بقي بني �الأجهزة �الأمنية �ملعنية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، �إن بالده تقدمت بطلب ر�صمي لـ“�إ�رش�ئيل“،  	•

��صتية:  وقال  حملياً.  �ملباعة  �لوقود  م�صادر  تنويع  بهدف  �لعر�ق،  من  �لنفط  ال�صتري�د 

بالطاقة... �لتزود  م�صادر  تنوع  �إ�رش�ئيل،  عن  �القت�صادي  �النفكاك  خطو�ت  �صمن   “من 
650 مليون �صيكل )نحو 183.6 مليون دوالر( فاتورة و�رد�تنا مل�صتقات �لنفط من �إ�رش�ئيل 

بـ“�أ�صعار  �لفل�صطيني،  �أن �جلانب �لعر�قي رّحب ببيع نفطه للجانب  �صهرياً“. و�أكد ��صتية 

133
�أقل من �الأ�صعار �لعاملية للخام“.

نعت حركة حما�ص جهاد �صويلم “�أحد رجاالت فل�صطني و�أبنائها �لبرة“. وقالت حما�ص،  	•

بعد م�صرية حافلة   ،2019/9/18 �الأربعاء  يوم  �صويلم تويف م�صاء  �إن  يف ت�رشيح �صحفي، 

�لعمل و�لدفاع عن فل�صطني، وق�صى حياته متفانياً يف حّب وخدمة  بالعطاء و�لت�صحية يف 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية و�لقد�ص و�ل�صتات. وذكرت مناقب �لر�حل 

�صويلم، م�صيفًة �أنه ترك ب�صمات و��صحة يف ميادين �لعمل �خلريي لفل�صطني و�لدفاع عن 

134
ق�صايا �صعبه و�أّمته.

نتائج  عن  لالإعالن  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  �صعب،  بو  �إليا�ص  �للبناين  �لدفاع  وزير  �أكد  	•

�أن   ،2019/8/25 �ل�صاحية �جلنوبية يف  �مل�صرّيتني على  �لطائرتني  �لتحقيقات ب�صاأن هجوم 

�جلي�ص  �أن  على  ويبهن  �ليوم،  وحتى   2006 يوليو  متوز/  حرب  منذ  �الأخطر  هو  �خلرق 

135
�الإ�رش�ئيلي �عتمد تغيري قو�عد �ال�صتباك مع لبنان.
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قررت جمهورية �أرمينيا فتح �صفارة لها يف “�إ�رش�ئيل“، دون �أن تذكر �أين �صيتم �فتتاحها،  	•

وفقاً ملا ذكرته م�صادر �إعالمية �إ�رش�ئيلية. ومن جهته، رّحب وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي 

ي�رش�ئيل كات�ص بالقر�ر، م�صري�ً �إىل �أن �أرمينيا هي �لدولة �لـ 90 �لتي �صيكون لها �صفارة يف 

136
“�إ�رش�ئيل“.

اجلمعة، 2019/9/20

ردت وزيرة �خلارجية �ل�صود�نية �أ�صماء حممد عبد �هلل، يف حو�ر تلفزيوين مع قناة �جلزيرة،  	•

على �صوؤ�ل يتعلق بفر�ص و�إمكانية �إقامة بالدها عالقات مع “�إ�رش�ئيل“، مكتفية بالقول �إن 

�لوقت غري منا�صب للحديث عن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ الأن �ل�صود�ن لي�ص بحاجة �إىل م�صاكل 

 British Broadcasting )جديدة. وقالت يف حو�ر مع هيئة �الإذ�عة �لبيطانية )بي بي �صي

)Corporation )BBC، �إنه “لي�ص هناك �صيء ثابت يف �ل�صيا�صة، ولكن قد تتغري �ل�صيا�صة 

وقد يقيم �ل�صود�ن عالقات مع �إ�رش�ئيل، لكن هذ� �لوقت لي�ص هو �ملنا�صب“. و�أ�صافت: “لن 

نتخذ قر�ر �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل قريباً، �آخذين باالعتبار مب�صاعر �ل�صعب �ل�صود�ين ونظرته 

137
يف حال حدث تو��صل“.

بارتكاب  حافالً  �صجالً  �الإ�رش�ئيلية  للقو�ت  �إن  )�أمن�صتي(،  �لدولية  �لعفو  منظمة  قالت  	•

�لقوة  ��صتخد�م  ذلك  يف  مبا  �لدويل،  �الإن�صاين  و�لقانون  �الإن�صان  حلقوق  خطرية  �نتهاكات 

�ملفرطة و�لقتل غري �لقانوين. و�أ�صارت �ملنظمة �لدولية، يف بيان لها، �إىل �أن �نعد�م حما�صبة 

قو�ت �الحتالل يوؤدي �إىل �رتكاب مزيد من هذه �النتهاكات. وقالت �إن قتل قو�ت �الحتالل 

حتقيق  ب�رشورة  “تذكري  �لقد�ص،  �صمايل  �لع�صكري  قلنديا  حاجز  على  فل�صطينية  ل�صيدة 

138
�لعد�لة �لدولية من �أجل �إنهاء �نتهاكات �إ�رش�ئيل �ملمنهجة بحق �ل�صعب �لفل�صطيني“.

ال�صبت، 2019/9/21

بنيامني  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  عن  �لدفاع  حمامي  �لعامة  �لنيابة  يف  م�صوؤولون  �أبلغ  	•

نتنياهو، باأنه �إذ� وجهت �إليه تهم، فاإن �لنيابة �صتعار�ص �صفقة �الإقر�ر بالذنب ما مل تت�صمن 

139
عقوبة �ل�صجن �لفعلي له.

ذكرت �صحيفة ذ� نا�صيونال The National �لتي ت�صدر يف �أبو ظبي �أن �لعمل �صيبد�أ �ل�صنة  	•

�ملقبلة يف �إن�صاء �أول معبد يهودي ر�صمي يف �الإمار�ت على �أن يكتمل بناوؤه �صنة 2022. وقالت 

 �ل�صحيفة �إن �ملعبد �صيقع �صمن نطاق جمّمع لالأديان يطلق عليه ��صم “بيت �لعائلة �الإبر�هيمية“

140
يف �أبو ظبي، و�صيقام فيه م�صجد وكني�صة �أي�صاً.
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�ملقاطعة  حركة  موؤ�ص�صي  �أحد  �لبغوثي،  عمر  منعت  بريطانيا  �أن  �لعبية   12 قناة  ذكرت  	•

يف  للم�صاركة  �أر��صيها  دخول  من  �أ�ص(،  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب 

للم�صاركة يف  �لبغوثي  ��صطر  �لبيطاين؛ مما  �لعمال  عدة موؤمتر�ت ي�رشف عليها حزب 

141
.Video Conference ملوؤمتر�ت باإلقاء كلمات عب �لفيديو كونفر�ن�ص�

االأحد، 2019/9/22

��صتمر �لذي  �لطعام  عن  �الإ�رش�ب  مبعركة  خلوف  �صلطان  �لفل�صطيني  �الأ�صري  �نت�رش  	•	

وهيئة  حد�د  �أحالم  حماميته  بني  �التفاق  مّت  �إذ  �الإد�ري،  �عتقاله  باإنهاء  للمطالبة  يوماً،   67

�لطعام مقابل حتديد  �إ�رش�به عن  �الإ�رش�ئيلي، على وقف  �لتابعة لالحتالل  �لعليا  �ملحكمة 

142
موعد نهائي لالإفر�ج عنه، يف 2019/12/15.

فتح  حركتي  �صعد�ت،  �أحمد  �الأ�صري  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني  طالب  	•

وحما�ص �إىل �لتقاط �لفر�صة باملو�فقة على �لروؤية �لوطنية لتحقيق �لوحدة و�إنهاء �النق�صام 

143
�لتي �أطلقتها ثمانية ف�صائل فل�صطينية.

قالت وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطينية �إن قر�بة 25 �ألف وحدة �صكنية ماأهولة  	•

حتتاج �إىل �إعادة بناء يف قطاع غزة، فيما حتتاج نحو 60 �ألف وحدة �صكنية �إىل ترميم و�إعادة 

تاأهيل كي تلبي معايري �حلدّ �الأدنى �ملالئم لل�صكن. وذكر وكيل �لوز�رة ناجي �رشحان �أن 

�لعجز يف �لوحد�ت �ل�صكنية يقدر مبا يقارب 120 �ألف وحدة �صكنية، كما يحتاج قطاع غزة 

144
�إىل قر�بة 14 �ألف وحدة �صكنية �صنوياً لتلبية �لزيادة �ل�صكانية �لطبيعية.

على  جديدة  ��صتيطانية  بوؤر  �صت  �أقامو�  �مل�صتوطنني  باأن  �الأر��صي“  �أبحاث  “مركز  �أفاد  	•
145

�أر��صٍ فل�صطينية يف منطقة �خلليل خالل �لفرتة 2017–2019.

�أعلنت وز�رة �ملالية بقطاع غزة �أن حجم �لتبادل �لتجاري بني غزة و�الحتالل يبلغ 4 مليار�ت  	•

دوالر �صنوياً ومع م�رش ال يتجاوز �ملليون، مو�صحة �أن 400 �صاحنة تدخل يومياً عب معب 

146
كرم �أبو �صامل �لتجاري، فيما يتم ت�صدير 20 �صاحنة �أخرى.

�أعلن منظمو م�صابقة �الأغنية �الأوروبية )يوروفيجن( فر�ص غر�مة على �آي�صلند� لقيام فرقة  	•

“هتاري“ �الآي�صلندية �ملو�صيقية برفع الفتات باألو�ن �لعلم �لفل�صطيني خالل �مل�صابقة �لتي 
147

جرت يف “�إ�رش�ئيل“ خالل �أيار/ مايو 2019.
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االإثنني، 2019/9/23

�أعلنت �لف�صائل و�لقوى �لفل�صطينية، خالل موؤمتر �صحفي مبدينة غزة، عن تفا�صيل بنود  	•

طرحتها  �لتي  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  �النق�صام  و�إنهاء  �لوحدة  لتحقيق  �لوطنية  �لروؤية 

148
موؤخر�ً.

ذكر تقرير�ن �إ�رش�ئيليان �أن �أجهزة �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية �عتقلت خلية حاولت  	•

ت�صنيع قذ�ئف �صاروخية يف �ل�صفة �لغربية. وفيما �دعت �لقناة 12 يف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي، 

�أن  �أن �خللية تابعة حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، �صددت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلية )مكان(، على 

�أفر�د �خللية ال ينتمون الأي ف�صيل فل�صطيني، و�أن �أفر�دها لي�صو� من �أ�صحاب �لتوجهات 

�لدينية. وذكرت �لهيئة �أن �ملعتقلني يخ�صعون لتحقيق جهاز �ملخابر�ت �لعامة �لفل�صطينية 

149
يف �ل�صفة، �لذي يرت�أ�صه ماجد فرج.

�ل�صبع  �تهام يف حمكمة بئر  �ملنطقة �جلنوبية الئحة  �الإ�رش�ئيلي يف  �لعام  �ملدعي  قدم مكتب  	•

�جلز�ئية �صّد �أربعة �صبان من قطاع غزة بتهم �النتماء حلما�ص و�رتكاب جر�ئم �أمنية �صّد 

�لعبية،   7 �لقناة  وفق  بلنريو،  عينات  �ملحامي  قدمها  �لتي  �لالئحة  وح�صب  “�إ�رش�ئيل“. 
فاإن �ملتهمني ت�صللو� �إىل �الأر��صي �ملحتلة وهم يحملون �ل�صكاكني و�لقنابل ومّت �عتقالهم يف 

150
.2019/8/30

بنيامني  بح�صول  ريفلني،  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  �إليها  دعا  �لتي  �مل�صاور�ت  �نتهت  	•

نتنياهو  ل�صالح  و�أو�صى  جانت�ص.  لبني  تو�صية   54 مقابل  تو�صية،   55 على  نتنياهو 

ق�صم  جانت�ص  ل�صالح  �أو�صى  بينما  هتور�ة،  ويهدوت  و�صا�ص  �ملوحد“  و“�ليمني  �لليكود 

وحتالف  �لديوقر�طي  و�ملع�صكر   )13 �أ�صل  من  )ع�رشة  �مل�صرتكة  �لعربية  �لقائمة  من 

�أي ل�صالح  �لت�صويت  عن  �لديقر�طي  �لوطني  �لتجمع  �متنع  حني  يف   �لعمل-جي�رش، 

151
من �ملر�ّصحني.

هناأت وز�رةُ �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �ل�صعوديَة، بحلول يومها �لوطني �لـ 89، عب ح�صابها  	•

“نهنئ  بالعربية“:  “�إ�رش�ئيل  ح�صاب  وقال  تويرت.  موقع  على  بالعربية  �لناطق  �لر�صمي 

�ل�صعب �ل�صعودي بحلول يومه �لوطني �لـ 89... يعيده عليكم باخلري و�لبكة، يف ظّل �الأمن 

و�الأمان و�أجو�ء �ل�صالم و�لتعاون و�جلرية �حل�صنة، د�عني �هلل عز وجل، �أن تتكلل جهودكم 

152
بالرقي و�لتطور و�الزدهار بالنجاح“.
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ن�رشت �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية حلقوق �الإن�صان )�صاهد( قائمة باأ�صماء 48 فل�صطينياً و�أردنياً  	•

قالت �إنهم موقوفون لدى �ل�صلطات �ل�صعودية. ودعت �صاهد، يف تقرير، “�ملنظمات �لدولية 

153
�إىل �لتحرك �لعاجل لل�صغط على �ل�صلطات �ل�صعودية لالإفر�ج عنهم“.

جلامعة  �لعام  لالأمني  دعوة  �حل�صار،  وك�رش  �لعودة  مل�صرية  �لعليا  �لوطنية  �لهيئة  �صلّمت  	•
154

�لدول �لعربية لزيارة قطاع غزة، ت�صلمها �الأمني �مل�صاعد �صعيد �أبو علي.

الثالثاء، 2019/9/24

�الأمن  وجمل�ص  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  تطبيق  �إىل  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  دعا  	•

�لدويل �ملتعلقة بـ“�إ�رش�ئيل“. ويف كلمة له �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، قال �أردوغان: 

“�إذ� مل ُتطبّق قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة وجمل�ص �الأمن �ملتعلقة باإ�رش�ئيل، �إذ�ً ما �لفائدة من هذه 
�لوعود. وقال  �أكرث من  �لفل�صطيني مبا هو  �ل�صعب  �إىل دعم  �ملتحدة  �الأمم  �ملنظمة؟“، د�عياً 

�أين كانت  �إ�رش�ئيل،  �أر��صي ت�صملها  �أي  يا ترى  �إ�رش�ئيل،  �أين هي  �أت�صاءل  “�أنا  �أردوغان: 

ر�فعاً  وتابع  حالياً؟“.  هي  و�أين  و1967،   1949 يف  �أ�صبحت  و�أين   ،1947 عام  �إ�رش�ئيل 

�إ�رش�ئيل، و�ملنطقة برمتها  ��صمه  ال يوجد �صيء  1947 تقريباً  “�لعام  �ملنطقة  خر�ئط حول 

�لعام ذ�ته بد�أت فل�صطني بالتقل�ص و�إ�رش�ئيل بالتو�صع  �لتق�صيم يف  فل�صطني... وبعد قر�ر 

حتى عام 1967“. و�صدد �أن موقف تركيا من ق�صية �لقد�ص و��صح، وتتمثل باأن �حلل يكمن 

 1967 �أ�صا�ص حدود  يف تاأ�صي�ص دولة فل�صطينية، تكون م�صتقلة و�أر��صيها متجان�صة على 

وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية. و�أكد �أن �أي خطة “�صالم“ �أخرى غري ذلك لن تكون عادلة �أو 

�ملطروحة  �ملبادرة  من  �لغاية  “هل  مت�صائالً  و�أ�صاف  �لتطبيق.  يف  حظوظاً  متلك  �أو  مقبولة 

155
على �أنها �صفقة �لقرن، �لق�صاء على دولة فل�صطني ووجود �صعبها ب�صورة تامة؟“.

�عتقلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وزير �صوؤون �لقد�ص فادي �لهدمي، بعد �أن د�همت منزله  	•

يف �لقد�ص. كما ��صتدعت قو�ت �الحتالل حمافظ �لقد�ص عدنان غيث، بعد �أن د�همت منزله يف 

156
بلدة �صلو�ن جنوب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

�لبملاين  �الحتاد  �إن  بحر  �أحمد  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  قال  	•

لرئي�ص  �أر�صلها  ر�صالة  خالل  بحر،  و�صكر  فل�صطني.  با�صم  د�ئمة  جلنة  ��صتحدث  �لعربي 

157
�الحتاد عاطف �لطر�ونة، �الحتاد �لبملاين على هذه �خلطوة.

تطور  وجود  عدم  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  بحركة  �لدولية  �لعالقات  مكتب  رئي�ص  �أكد  	•

�ل�صلطات  لدى  �حلركة  وقياد�ت  كو�در  من  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  ب�صاأن  �الت�صاالت  يف 
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حو�ر  يف  مرزوق،  �أبو  و�أ�صار  عنهم،  �الإفر�ج  �أجل  من  د�ئم  حما�ص  حر�ك  و�أن  �ل�صعودية، 

مرت  و�الإ�صالمية  �لعربية  بالدول  حما�ص  عالقات  �أن  �إىل  “فل�صطني“،  ب�صحيفة  خا�ص 

مع  متو�زنة  عالقات  �إقامة  على  حري�صة  ز�لت  وما  كانت  �أنها  موؤكد�ً  وجزر،  مّد  بحاالت 

�أن عدد�ً من  “�إال  �أن فل�صطني هي �لق�صية �ملركزية لالأمة. و��صتدرك  �لدول على قاعدة  كل 

�الأنظمة، ��صتهدف كو�در �حلركة و�صبكات متويلها و�ملحبني لها يف �خلارج؛ خدمًة الأجندة 

158
�أمريكية و�إ�رش�ئيلية“.

قال نافذ عز�م، �لقيادي �لبارز يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني، �إن منظمته “تفخر“  	•

ورف�ص  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  �صالح  يف  ت�صب  �أنها  وترى  �إير�ن،  مع  �لوثيقة  بعالقاتها 

بالوكالة  غزة  يف  “�إ�رش�ئيل“  مع  ع�صكرياً  باال�صتباك  حلركته،  �ملوجهة  �التهامات  عز�م 

حري�صة  حركته  �أن  عز�م  و�أكد  �صورية.  يف  �إ�رش�ئيلية  لهجمات  تتعر�ص  �لتي  �إير�ن،  عن 

�لعمليات غرفة  خالل  من  �لد�خلية،  وجبهته  �لفل�صطيني  �لد�خلي  �ملوقف  وحدة   على 

159
�مل�صرتكة.

بال�صجن  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �ملحكوم  �لبغوثي،  مرو�ن  �لفل�صطيني  �لقيادي  زوجة  قالت  	•

مدى �حلياة، �إن �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية منعتها من زيارة زوجها، بالرغم من ح�صولها على 

160
ت�رشيح خا�ص لدخول “�إ�رش�ئيل“ عن طريق �ل�صليب �الأحمر �لدويل.

 ،22 �لـ  �لكني�صت  النتخابات  �لنهائية  �لنتائج  �ملركزية  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت  	•

مقاعد.   7 على  هتور�ة  يهدوت  ح�صل  بينما  مقعد�ً،   32 على  �لليكود  حزب  فيها  وح�صل 

و�صا�ص مقعد�ً،   13 �مل�صرتكة  �لعربية  و�لقائمة  مقعد�ً،   33 الفان  كاحول  حتالف   وح�صد 

وحزب مقاعد،   7 �ملوحد“  “�ليمني  وحزب  مقاعد،   8 بيتنا“  و“�إ�رش�ئيل  مقاعد،   9 
161

�لعمل-جي�رش 6 مقاعد، و�ملع�صكر �لديوقر�طي 5 مقاعد.

ك�صف ي�رش�ئيل كات�ص، وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي، عن لقائه بوزير خارجية دولة عربية  	•

على هام�ص �لدورة �لـ 74 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة. وكتب كات�ص على تويرت: “لقاء �أول 

�أم�ص، ناق�صنا بعمق �حلقائق �الإقليمية وطرق  �أحد وزر�ء �خلارجية �لعرب  ومثري كان مع 

�لتعامل مع �لتهديد �الإير�ين، ويف �لوقت نف�صه �تفقنا على عملية تعزيز �لتعاون �ملدين بني 

162
�لبلدين“.

�عتقلت قو�ت �الحتالل �ملر�بطتني �ملقد�صيتني هنادي �حللو�ين وخديجة خوي�ص من منطقة  	•
163

باب �الأ�صباط.
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االأربعاء، 2019/9/25

مبهمة  نتنياهو  بنيامني  �لليكود  حزب  رئي�ص  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  كلّف  	•

ت�صكيل �حلكومة �لقادمة. و�أعلن خالل موؤمتر �صحفي �إن نتنياهو ح�صل على �أعلى عدد من 

�لتو�صيات، 55 لنتنياهو و54 لبني جانت�ص، غري �أن 10 نو�ب من �لذين �أو�صو� بجانت�ص، يف 

�إ�صارة �إىل نو�ب �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة، �أعلنو� �أنهم لن ي�صاركو� بحكومة حتت رئا�صته، 

164
ما يرّجح كفة نتنياهو.

�حلركة  قياد�ت  بني  مّت  �تفاقاً  باأن  �لفل�صطينية  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أفادت  	•

�الأ�صرية و��صتخبار�ت �صجون �الحتالل، تعهدت فيه �إد�رة �ل�صجون �لبدء بتنفيذ جمموعة 

من مطالب �الأ�رشى �مل�رشبني �عرت��صاً على وجود �أجهزة �لت�صوي�ص، على �أن يبد�أ �لتطبيق 

165
�لفعلي يوم �خلمي�ص 2019/9/25.

دخول  من  جمدالين  �أحمد  �لفل�صطينية  �الجتماعية  �لتنمية  وزير  �الحتالل  �صلطات  منعت  	•
166

�لقد�ص، وهددت باعتقاله.

غرب  حدثت  طعن  عملية  �إثر  �إ�رش�ئيلية  م�صتوطنة  �إ�صابة  عن  عبية  �إعالم  و�صائل  �أعلنت  	•	

جرى  حيث  14عاماً،  �لعمر  من  يبلغ  فتى  �لعملية  منفذ  �إن  �لو�صائل  تلك  وقالت  �هلل.  ر�م 

167
�عتقاله.

�قتحم ع�رش�ت �مل�صتوطنني، بينهم رئي�ص جهاز �ل�صاباك �ل�صابق �آيف ديخرت، باحات �مل�صجد  	•

�أن ديخرت  �الأق�صى، بحر��صه م�صددة من قبل �رشطة �الحتالل. وذكرت م�صادر مقد�صية 

و�مل�صتوطنني نفذو� جوالت ��صتفز�زية د�خل باحات �مل�صجد �الأق�صى، بعد �أن �قتحموه عب 

168
باب �ملغاربة.

و�صل وفد قطري ي�صم خب�ء وفنيني، يف �إطار �مل�رشوعات �لتي تقوم بها �للجنة �لقطرية  	•

2006. وقال  �أزمة �لكهرباء يف قطاع غزة و�لتي تفاقمت منذ �صنة  �إعمار غزة، حلل  الإعادة 

�خلبري يف �صوؤون �لطاقة ه�صام �جلرو �إن جناح �لوفد �لقطري يف �إ�صالح خط 161 و�إعادته 

�إمد�د�ت  تزيد  �أن  �ملتوقع  ومن  كامل،  ب�صكل  �لكهرباء  �أزمة  نهاية  يعني  كال�صابق  للعمل 

169
�لكهرباء )بجانب حمطة �لتوليد و�خلطوط �الأخرى( لـ 20 �صاعة يف �ليوم.

اخلمي�س، 2019/9/26

�الجتماعات  يف  �مل�صاركني  �أمام  كلمته  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  جدد  	•

�لرفيعة �مل�صتوى للدورة �ل�صنوية �لـ 74 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف نيويورك، رف�ص 
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“�صفقة �لقرن“، �أو “�أي حلول �قت�صادية وهمية وو�هية“ تقرتحها �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي 
م�صدد�ً  �ل�صالم،  حتقيق  فر�ص  كل  و�إجر�ء�تها  ب�صيا�صاتها  ن�صفت  بعدما  تر�مب،  دونالد 

عبا�ص  ورف�ص  �أبى“.  من  و�أبى  �صاء  من  “�صاء  فل�صطني  عا�صمة  �صتبقى  �لقد�ص  �أن  على 

لل�صيادة  �مليت و�مل�صتعمر�ت  �لبحر  �الأردن و�صمال  نيته �صمّ غور  نتنياهو  بنيامني  �إعالن 

�الإ�رش�ئيلية، حمذر�ً من �أنه “يف حال �أقدمت �أي حكومة �إ�رش�ئيلية على تنفيذ ذلك، فاإن جميع 

�التفاقات �ملوقعة وما ترتب عليها من �لتز�مات �صتكون منتهية“، م�صدد�ً على �أنه “�صتبقى 

�أيدينا ممدودة من �أجل حتقيق �ل�صالم“. وك�صف عبا�ص �أنه �صيعلن فور عودته من نيويورك 

�لعالقة  ذ�ت  �لدولية  و�جلهات  �ملتحدة  �الأمم  د�عياً  �لعامة،  �النتخابات  الإجر�ء  موعد  عن 

170
لالإ�رش�ف على �إجر�ء هذه �النتخابات.

�أعلن رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية عن مو�فقة حركته غري �مل�رشوطة  	•

على �لروؤية �لوطنية الإنهاء �النق�صام �لتي طرحتها ثمانية ف�صائل فل�صطينية. وقال هنية، 

�لد�خل  �إن قيادة �حلركة يف  �لف�صائل مبكتبه مبدينة غزة،  يف كلمة له خالل �جتماعه بقادة 

و�خلارج قامت بدر��صة هذه �ملبادرة بروح وطنية عالية وم�صوؤولة، �نطالقاً من م�صوؤوليتها 

و�ملخل�صة،  �ل�صادقة  �لف�صائل  جلهود  وتقدير�ً  �لوطنية،  �لوحدة  حتقيق  على  وحر�صها 

حركة  هنية  ودعا  ثو�بتها.  وتهدد  بالق�صية  حتيط  �لتي  و�لتحديات  للمخاطر  و��صت�صعار�ً 

فتح للمو�فقة على �ملبادرة �لوطنية كي حتظى بالتو�فق �لوطني �لو��صع، لالتفاق على و�صع 

171
�الآليات لتحقيق �مل�صاحلة.

قال فايز �أبو عيطة، نائب �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري لفتح، �إن �حلركة “ترحب بجهد �لف�صائل  	•

لفر�ص  �لفعل  مربع  �إىل  �ملجامالت  مربع  مغادرة  منها  مطلوب  ولكن  مبادرتها،  وتدر�ص 

�لف�صائل  �أبو عيطة، يف حديثه للجزيرة.نت، مبادرة  روؤية وطنية تلزم �جلميع“. وو�صف 

باأنها “ورقة جمامالت ف�صفا�صة ولي�صت حا�صمة“، و“ال ت�صلح �أن تكون مدخالً لتحقيق 

�أحد  حتّمل  ومل  �ل�صابقة،  �التفاقات  عر�صت  و�إمنا  جديد�ً،  تطرح  مل  لكونها  �مل�صاحلة، 

�الأطر�ف �مل�صوؤولية، وتنا�صت �أن حما�ص مل تلتزم باتفاق 2017 �لذي رعته م�رش، قبل �أن 

172
يجف حبه“.

ن�صاطاتها  تكثيف  حتاول  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �إن  �لثانية  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  قالت  	•

�الأمنية  �الأجهزة  �إحباط  باأن  �لقناة  و�أفادت  لبنان.  من  قادمة  باأو�مر  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

على  �لنا�صطني  ح�صول  �أظهر  �ل�صفة،  يف  للحركة  �صو�ريخ  ت�صنيع  حماولة  �لفل�صطينية 

منوذج �أويل للت�صنيع مع �لتعليمات، و�صلت من لبنان. و�أ�صافت �أن هذ� �الأمر ي�صكل تهديد�ً 
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متز�يدة  حماوالت  موؤخر�ً  �ُصجلت  �أنه  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  وذكرت  “�إ�رش�ئيل“.  �أمن  على 

173
حلما�ص و�جلهاد لتنفيذ هجمات �نطالقاً من �ل�صفة �إىل د�خل “�إ�رش�ئيل“.

�أ�صيبت جمندة من قو�ت �الحتالل طعناً د�خل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك قرب باب �ل�صل�صلة.  	•

وقالت و�صائل �إعالم عبية �إن �ملجندة �أ�صيبت بجروح بعد طعنها من قبل فتى فل�صطيني 

174
)13عاماً(، ومّت �عتقال �لفتى بعد �إ�صابته بالر�صا�ص.

�أعلن رئي�ص �لكتلة �لبملانية للقائمة �لعربية �مل�صرتكة �أحمد �لطيبي، عن �ال�صتعد�د للتفاو�ص  	•

وي�صار.  و�صط  حكومة  ت�صكيل  قرر  حال  يف  �حلكومي،  �ئتالفه  دعم  على  جانت�ص  بني  مع 

�أما �أين عودة، رئي�ص �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة، فقال �إنه مل يكن لدى �لقائمة �أي �تفاق مع 

�إ�صقاط  تكتيك، ولكن نعمل وعملنا وفق مبد�أ وروؤية  �أي  “نحن خارج  بني جانت�ص. وقال 

ف�صل  عن  �مل�صوؤولية  )بلد(  �لديقر�طي  �لوطني  �لتجمع  حزب  حتميل  ر�ف�صاً  نتنياهو“. 

175
�إ�صقاط نتنياهو.

بيان  ح�صب  ن�صمة،   9,092,000 �لعبية،  �ل�صنة  ر�أ�ص  بحلول  “�إ�رش�ئيل“  �صكان  عدد  بلغ  	•

لد�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، و�لتي توقعت �رتفاع عدد �ل�صكان �إىل 10 ماليني يف 

�صنة 2024، و�إىل 15 مليون ن�صمة يف �صنة 2048، و�إىل 20 مليون ن�صمة يف �صنة 2065. وقد 

بلغ عدد �ل�صكان �ليهود 6,744,000، ي�صكلون 74.2% من �إجمايل �ل�صكان، بينما بلغ عدد 

 .%21 �لقد�ص و�جلوالن، ون�صبتهم  1,907,000، مبن فيهم �صكان �رشقي  �لعرب  �ل�صكان 

من  باالأ�صا�ص  وهم  بـ“�الآخرين“  يو�صفون  �ألفاً   441 وعددهم  �ل�صكان  من   %4.8 وهناك 

176
�ملهاجرين �لرو�ص ولي�صو� يهود�ً.

�نهار جزء من جد�ر مقبة باب �لرحمة �لتاريخية �الإ�صالمية من �لناحية �جلنوبية �لقبلية  	•
177

�ملوؤدية �إىل بلدة �صلو�ن جنوب �لقد�ص �ملحتلة، ب�صبب �حلفريات �الإ�رش�ئيلية هناك.

 )
2
�أ�صدرت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قر�ر�ً يق�صي مب�صادرة نحو 1,500 دومن )1.5 كم 	•

178
من �أر��صي جنوبي مدينة دور� مبحافظة �خلليل، بحجة �أنها “�أمالك دولة“.

قطاع  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  �خل�رشي،  جمال  �أكد  	•

�لتي  �الأخرية  �حلرب  منذ  كلياً  مدمرة  �لقطاع  يف  �صكنية  وحدة   2,000 هناك  �إن  غزة 

�لوحد�ت  “هذه  �صحفي:  ت�رشيح  يف  وقال،   .2014 �صنة  �صيف  �الحتالل  قو�ت  �صنّتها 

�لعدو�ن، ب�صبب عدم توفر �إعمارها رغم مرور خم�ص �صنو�ت على نهاية   �ل�صكنية مل يتم 

179
�لتمويل“.
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قال بار�ك ر�فيد، �ملر��صل �ل�صيا�صي للقناة �الإ�رش�ئيلية 13، �إن “وفد�ً �أمنياً م�رشياً من جهاز  	•

�ملخابر�ت �لعامة قام بزيارة “�إ�رش�ئيل“ ب�صورة �رشية، خ�صية من حدوث �حتكاكات �أمنية 

بني قطاع غزة و“�إ�رش�ئيل“، ع�صية �لتح�صري لت�صكيل حكومة �إ�رش�ئيلية جديدة“، ممكن �أن 

180
توؤدي �إىل تدهور �الأمور نحو حالة من �حلرب �ل�صاملة.

اجلمعة، 2019/9/27

�النتخابات  ت�صمن  و�لتي  �ل�صاملة،  �لعامة  �النتخابات  على  �ملو�فقة  حما�ص  حركة  �أعلنت  	•

هذه  �إجناح  خطو�ت  حول  بالتو�فق  مطالبة  �لوطني،  و�ملجل�ص  و�لت�رشيعية  �لرئا�صية 

�النتخابات. ودعت حما�ص، يف بيان لها، �إىل �تخاذ خطو�ت عملية ال�صتعادة �لوحدة �لوطنية 

من خالل �ال�صتجابة ملبادرة �لف�صائل �لوطنية للم�صاحلة و�إنهاء �النق�صام، و�لتي و�فقت 

“بقاء عبا�ص متم�صكاً مب�صرية �لت�صوية ووهم  �إنه  عليها حما�ص. و�نتقدت حما�ص ما قالت 

ثبت  �لذي  �ل�صيا�صية  �لت�صوية  مربع  “مبغادرة  عبا�ص  وطالبت  �الحتالل“.  مع  �لتفاو�ص 

181
ف�صله و�رشره، و�لتحلل من �تفاق �أو�صلو �لكارثة“.

ف�صائل  طرحتها  �لتي  �ملبادرة  �إن  �ل�صيخ  ح�صني  فتح  حركة  يف  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال  	•

�ل�صيخ،  وقال  للوقت“.  “م�صيعة  �لد�خلي  �النق�صام  و�إنهاء  للم�صاحلة  فل�صطينية 

هذ�  �أ�صبعنا  الأننا  عليه،  �التفاق  مّت  ما  تنفيذ  �النق�صام  الإنهاء  “�ملطلوب  �إن  له،  بيان  يف 

و�صع �لذي   2017 �تفاق  تنفيذ  هو  ذلك  نحو  �لطرق  و�أق�رش  و�تفاقيات  مبادر�ت   �مللف 

182
�آليات لذلك“.

حذّر وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز من �أن �لتوتر�ت بني �إير�ن و�لواليات �ملتحدة  	•

تقرتب من نقطة �لغليان، و�أن هناك حاجة حلكومة وحدة �إ�رش�ئيلية للت�صدي لتهديد حدوث 

نز�ع يف �أعقاب �نتخابات غري حا�صمة. و�أكد بالقول: “نحن على �صفا �نفجار �لو�صع �ملتعلق 

183
باإير�ن“.

باإير�ن، علي خامنئي،  �الأعلى  �ملر�صد  �إن  �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص  قال وزير �خلارجية  	•

�أمام �جلمعية  �أمر بالهجوم على من�صاآت نفطية �صعودية. و�أ�صاف كات�ص، يف كلمة  هو من 

مع  و�لتطبيع  �لعالقات  لتعزيز  و��صحة  �صيا�صة  �إ�رش�ئيل  “لدى  �ملتحدة:  لالأمم  �لعامة 

خا�صة  م�صرتكة  م�صالح  تربطنا  بل  �خلليج  دول  مع  �رش�ع  �أي  يوجد  ال  �خلليج.  دول 

�ملدنية �مل�صاريع  من  �لعديد  تطوير  �إىل  �إ�صافة  �الإير�ين،  �لتهديد  ملو�جهة  �الأمن  جمال   يف 

184
�مل�صرتكة“.
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م�صري�ت  من  و�الأ�رشى“  �الأق�صى  “�نتفا�صة  جمعة  يف  �مل�صاركني  �الحتالل  قو�ت  قمعت  	•

�لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  و�أكدت  غزة.  لقطاع  �ل�رشقية  �حلدود  على  �ل�صلمية  �لعودة 

�أن طو�قمها تعاملت مع �إىل   بغزة، ��صت�صهاد �ل�صاب �صاهر عو�ص �هلل جري عثمان، م�صريًة 

185
63 �إ�صابة.

على  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  بالرئي�ص  جمعه  لقاء  م�صمون  عن  ك�صفه  �صياق  يف  	•

هام�ص �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �أكد �لكاتب �الأمريكي مايك �إيفانز، يف مقالته ب�صحيفة 

جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية، على �أن �ل�صي�صي يبذل ق�صارى جهده من �أجل �لعمل مع 

186
“�إ�رش�ئيل“.

“�حلزب  �أن  �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل، يف مقابلة مع جملّة م�صري،  �هلل  �لعام حلزب  �الأمني  �أكد  	•

“من خالل ��صتخد�مه �لو�صائل �ملختلفة،  لديه �إحاطة و�إ�رش�ف معلوماتي جيّد جّد�ً“، و�أنه 

يح�صل على �ملعلومات �لالزمة �لتي يحتاج �إليها يف �أي حرب مقبلة �أو عمل �إ�رش�ئيلي يكن 

�ملعلوماتية �جليدة، ونو�كب  �ملعلومات و�الإحاطة  “لدينا جانب  �لعدو“. وقال:  �أن يقوم به 

كل �الأحد�ث يف كيان �لعدو، وتطور�ت ما يجري لديهم، �صو�ء من خالل �لو�صائل �لعلنيّة �أو 

187
�لو�صائل غري �لعلنيّة“.

دوالر،  مليون   50 مببلغ  تبع  تقدمي  �لع�صاف،  �إبر�هيم  �ل�صعودية،  خارجية  وزير  �أعلن  	•

باملفو�ص  جمعه  لقاء  خالل  ذلك  وجاء   .2019 ل�صنة  �الأونرو�  لوكالة  �لرئي�صية  للمو�زنة 

يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �جتماعات  هام�ص  على  كرينبول،  بيري  لالأونرو�  �لعام 

188
نيويورك.

 Anglican Church of �إفريقيا  جلنوب  �الأجنليكانية  للكني�صة  �لكن�صي  �ملجمع  قرر  	•

)Southern Africa )ACSA باالإجماع، دعم بي دي �أ�ص حتى تنهي “�إ�رش�ئيل“ �حتاللها 

�لع�صكري لفل�صطني. ويثل �ملُجمع �لذي ُيعد �أعلى هيئة ل�صنع �لقر�ر يف �لكني�صة، �ملجتمعات 

�الأجنليكانية يف جنوب �إفريقيا، وناميبيا، ولي�صوتو، و�إ�صو�تيني )�صو�زيالند(، وموزمبيق، 

189
و�أنغوال، و�صانت هيلينا.

ال�صبت، 2019/9/28

قالت جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية �إنها جاهزة من �لناحية �لفنية الإجر�ء �النتخابات  	•

�ملدير  �لقد�ص. وقال  �أن ي�صمل ذلك مدينة  �لفل�صطينية، من دون  �ل�صلطة  �أر��صي  �لعامة يف 

�أ�صمائهم يف  �لذين مّت ت�صجيل  �إن عدد �ملو�طنني  �لتنفيذي للجنة �النتخابات، ه�صام كحيل، 
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 %85 ي�صكل  ما  وهو  ناخباً،   2,202,738 بلغ   2019 مار�ص  �آذ�ر/  حتى  �النتخابات  �صجل 

من �الأ�صخا�ص �لذين يحق لهم �القرت�ع. لكنه قال �إن عر�قيل تو�جه عمل �للجنة يف �لقد�ص 

190
�ملحتلة.

يف  �حلركة  وقياد�ت  �أبناء  من  عدد�ً  طالت  �لتي  �العتقاالت  حملة  �إن  حما�ص  حركة  قالت  	•

حمافظة �خلليل عب ��صتخد�م �لوحد�ت �خلا�صة، هي حماولة من جي�ص �الحتالل الإرهاب 

�أبناء �صعبنا عن مو��صلة دورهم �لوطني يف �لدفاع عن �أر�صهم ومقد�صاتهم. ود�ن �لقيادي 

يف حما�ص عبد �حلكيم حنيني ��صتمر�ر �صيا�صة �لباب �لدو�ر بني �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

191
و�الحتالل.

�الأونرو�  وكالة  �أن  هويل  �أبو  �أحمد  �لتحرير  منظمة  يف  �لالجئني  �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  �أعلن  	•

 تلقت متويالً �إ�صافياً يف موؤمتر �ملانحني يف نيويورك، مو�صحاً �أنها تلقت متويالً يقدر بنحو

مليون   20 �الأوروبي  و�الحتاد  دوالر،  مليون   50 �ل�صعودية  قدمت  �إذ  دوالر؛  مليون   118

يورو )نحو 21.86 مليون دوالر(، وفرن�صا 20 مليون يورو )نحو 21.86 مليون دوالر(، 

و�إيرلند� و�الإمار�ت وتركيا و�ليابان، مما �صي�صهم يف �صّد �لعجز �ملايل يف ميز�نيتها �العتيادية، 

�لبالغ 120 مليون دوالر. ومن جهته، �أكد �ملتحدث با�صم وكالة �الأونرو� يف قطاع غزة عدنان 

�أبو ح�صنة �نخفا�ص �لعجز �ملايل �لذي تعاين منه �لوكالة من 120 مليون دوالر �إىل 89 مليون 

دوالر، م�صري�ً �إىل �أن بع�ص �لتبعات �لتي �أعلن عنها خالل موؤمتر كبار �ملانحني �لذي عقد يف 

192
نيويورك، �جلمعة 2019/9/27، لي�صت باجلديدة.

�أكد �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، يف خطاب وجهه �إىل نحو �ألف �صخ�صية يهودية بارزة  	•

يف  �صت�صتمر  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �لعبية،  �ل�صنة  ر�أ�ص  عيد  مبنا�صبة  �ملتحدة،  �لواليات  يف 

193
موقفها �ل�صارم جتاه �إير�ن، لكنها ال تتطلع �إىل �حلرب.

االأحد، 2019/9/29

قياد�ت  من  كبري�ً  عدد�ً  �صملت  و��صعة  �عتقاالت  حملة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �صنّت  	•

وتاأتي  �لغربية.  �ل�صفة  حمافظات  خمتلف  يف  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  وكو�در 

حملة �العتقاالت هذه، بعد �صاعات فقط على ك�صف جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي عن تفا�صيل 

�عتقاله للخلية �لع�صكرية �لفل�صطينية �لتي نفذت عملية قتل م�صتوطنة �إ�رش�ئيلية يف منطقة 

�أ�صابيع، بتفجري عبوة نا�صفة، و�أن �خللية تتبع للجبهة  عني بوبني غرب ر�م �هلل، قبل عدة 

194
�ل�صعبية. وزعم �ل�صاباك �أن �الأ�صري �صامر �لعربيد �أحد �أفر�د �خللية �لتي نفذت �لعملية.
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قال �ل�صفري �الأمريكي يف “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان �إنه �صيتم �الإعالن عن خطة “�ل�صالم“  	•

جريوز�ليم  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  و�أ�صاف،   .2019 �صنة  نهاية  قبل  �ملرتقبة  �الأمريكية 

معها  �لتفاعل  على  قادرة  حكومة  فيها  تكون  بيئة  يف  ن�رشها  “نريد  �الإ�رش�ئيلية:  بو�صت 

“ل�صت  قائالً:  فاأجاب  للخطة،  �مل�صبق  �لفل�صطيني  �لرف�ص  يعني  ما  �أما  �خلطة(“.  مع  )�أي 

لذلك �الحتمال...  �أننا م�صتعدون  بالرغم من  �لفل�صطيني،  �لفعل  رّد  ب�صاأن  مثلكم  مت�صائماً 

�أكرث“.  �أو  �مل�صتمر منذ مئة عام  لل�رش�ع  �لعامل متعط�ص ملقرتح يقدم حالً و�قعياً  �أن  �أعتقد 

كافة  و�صرت�صي  �أمناً،  و�أكرث  �أقوى  “�إ�رش�ئيل  �صتجعل  �لقرن“  “�صفقة  �إن  فريدمان  وقال 

�لواليات  تعرتف  �أن  فريدمان  ورّجح  �لدينيّة“.  خلفيّاتهم  كانت  مهما  �إ�رش�ئيل،  منا�رشي 

195
�ملتحدة ب�صمّ �الأغو�ر و�صمال �لبحر �مليت، كما فعلت مع �جلوالن �ملحتّل.

قال مدير عام �ل�صندوق �ل�صعودي يو�صف �لب�صام، �إن �للجنة �الإد�رية ل�صندوقي �الأق�صى  	•

و�لقد�ص �عتمدت خالل �جتماعها �ل�صنوي �لـ 76 �لذي عقدته يف مدينة جدّة �ل�صعودية، مبلغ 

196
50 مليون دوالر لتنفيذ م�صاريع تنموية وتطويرية يف فل�صطني.

تقدم وزير �لزر�عة �الإ�رش�ئيلي، �أوري �أرئيل �القتحامات �جلماعية للم�صتوطنني ل�صاحات  	•

�الأعياد  بدء  مبنا�صبة  �ملزعوم،  “�لهيكل“  منظمات  �إليها  دعت  و�لتي  �الأق�صى،  �مل�صجد 

197
�ليهودية و�لتي تتو��صل حتى منت�صف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2019.

�أعلنت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�صطينية فوز �ملعلم �إياد �أحمد �ل�صوقي من مدر�صة ذكور  	•

جنني �الأ�صا�صية، بجائزة �أف�صل مئة معلم يف �لعامل، يف حفل �أقيم بالهند؛ مب�صاركة معلمني 

جنني  ذكور  مدر�صة  من  �صالح  جاد  �لطالب  ح�صول  “�لرتبية“  �أعلنت  كما  دولة.   70 من 

�الأ�صا�صية، على لقب “�لطالب �ل�صفري“، بعدما قّدم �لعديد من �ملنتجات يف جمال �لتكنولوجيا؛ 

198
و�لتي ت�صاعد يف �إنتاج �ألعاب تعليمية ومو�صوعات تفاعلية يف كافة �لتخ�ص�صات.

��صتنكرت حركة �ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص( يف فل�صطني  	•

�ل�صماح لالعبني �إ�رش�ئيليني بامل�صاركة يف بطولة �لعامل الألعاب �لقوى، �لتي تنظم لهذ� �لعام 

يف دولة قطر. و�أكدت �حلملة يف بيان لها، رف�صها للتطبيع �لريا�صي مع �الحتالل، معبًة عن 

199 
�صدمتها �إز�ء هذ� �ملوقف من قطر.

85% من �صكان  �أن  �أكد �لنائب جمال �خل�رشي، رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار،  	•

قطاع غزة يعي�صون حتت خط �لفقر ب�صبب �حل�صار و�الإغالق �الإ�رش�ئيلي وتدهور �حلالة 

�القت�صادية، فيما معدل دخل �لفرد �ليومي دوالَرين كحد �أق�صى، و65% معدل �لبطالة بني 
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فئة �ل�صباب. و�صدد �خل�رشي، يف ت�رشيح �صحفي، �أن �أكرث من 300 �ألف عامل عاطل عن 

100% من م�صانع غزة ت�رشرت ب�صكل  �الأو�صاع �القت�صادية، و�أن  �لعمل ب�صبب تردي 

200
كلي �أو جزئي.

قال رئي�ص �حلكومة �ملغربية �صعد �لدين �لعثماين، يف خطاب له، �إّن ملك �لبالد باعتباره رئي�صاً  	•

�لتي  �لت�صفية  حماوالت  قبول  يكنه  “ال  �الإ�صالمي،  �لتعاون  ملنظمة  �لتابعة  �لقد�ص  للجنة 

�لقد�ص، عب خطة �الإمالء�ت  �ل�صد�رة و�صع مدينة  �لفل�صطينية، ويف  �لق�صية  تتعر�ص لها 

201
�الأمريكية �ملعروفة �إعالمياً بـ�صفقة �لقرن“.

هنّاأ وزير خارجية �الإمار�ت عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان �ليهود بال�صنة �لعبية، عب تغريدة  	•

ن�رشها على تويرت. و�صكر �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت 

202
بن ز�يد على ذلك، وقدم له �لتهنئة ومتنى له �ل�صحة و�ل�صعادة و�ل�صالم.

االإثنني، 2019/9/30

�لقاهرة، بوفد وز�ري  �لعا�صمة �مل�رشية  �إىل  �ملقبلة،  �لفرتة  �لفل�صطينية، يف  تتجه �حلكومة  	•

كبري من �أجل �إبر�م �تفاقات يف جماالت متعددة يف �صياق ما كانت قد �أعلنت عنه يف �ل�صابق 

�لعربي،  �لعمق  مع  دورها  وتعزيز  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  عن  �لتدريجي  �النفكاك  باجتاه 

203
فيما �أكدت �حلكومة �أنها على ��صتعد�د لتهيئة �الأجو�ء الإجر�ء �النتخابات �لعامة.

حممد �ل�صعودي  �لعهد  ويل  �أن  �الأمريكية،  �أ�ص  بي  بي  �صبكة  �أعّدته  وثائقي  فيلم  ك�صف  	•	

�أيار/ يف  للريا�ص  زيارته  خالل  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  للرئي�ص  تعهّد  �صلمان،   بن 

مايو 2017، باالعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“، وتطبيع �لتجارة معها، �إذ� �صاعدت �لواليات �ملتحدة 

204
بالده يف “هزية �إير�ن و�ل�صيطرة على �ل�رشق �الأو�صط“.

طاولت  �لتي  بالتفجري�ت  �لتحقيق  نتائج  �ملهدي  عبد  عادل  �لعر�قية  �حلكومة  رئي�ص  �أعلن  	•

�إ�رش�ئيل  “وقوف  موؤكد�ً  �الأخريين،  �ل�صهرين  خالل  �ل�صعبي  �حل�صد  ملي�صيا  مع�صكر�ت 

205
ور�ء �لعملية“.

الإنهاء  جديدة  مبادر�ت  الأي  جدوى  ال  �إنه  فتح،  حركة  رئي�ص  نائب  �لعالول،  حممود  قال  	•

الإنهاء  �إطالقها  يتم  مبادر�ت  �أي  عن  و�حلديث  للتعاطي  جمال  “ال  مو�صحاً:  �النق�صام، 

�النق�صام“، حيث �إن ف�صائل منظمة �لتحرير وحركة فتح باالتفاق مع حركة حما�ص تو�صلت 

2017، دون �أن يتّم تطبيق �أي منها. و�صدد �لعالول، يف  �أبرزها �تفاق  يف �ل�صابق التفاقيات 
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باأنه ال  �ملركزية ثابت  �للجنة  �أن موقف  �لر�صمية، على  ت�رشيحات الإذ�عة �صوت فل�صطني 

جمال لبحث مبادرة �لف�صائل �لفل�صطينية ل�صببني، �أولهما عدم �إعطاء مزيد من �الأمل لل�صعب 

�لفل�صطيني دون جدوى، و�لثاين �إ�رش�ر فتح على تطبيق ما مّت �التفاق عليه يف �صنة 2017. 

و�أ�صاف �لعالول: “ال بدّ من �لذهاب النتخابات كما دعا لها �لرئي�ص عبا�ص يف �الأمم �ملتحدة 

206
للخروج من �أزمة �النق�صام“.

�إ�رش�ئيلياً، �صمن  “ال�صت�صافة“ دولة قطر، وفد�ً ريا�صياً  �أ�صفها  �أعربت حركة حما�ص عن  	•

بطولة �لعامل الألعاب �لقوى، �ملقامة يف �لدوحة. وقال حازم قا�صم، �لناطق با�صم حما�ص يف 

بيان: “ناأ�صف ال�صت�صافة وفد ريا�صي �صهيوين يف دولة قطر �ل�صقيقة، ورفع علم �الحتالل 

ومقد�صاته،  و�أر�صه  �لفل�صطيني  �صعبنا  بحق  و�نتهاكات  جر�ئم  من  به  يقوم  ما  كل  ظلّ  يف 

207
وح�صاره �خلانق على قطاع غزة“.

درور  �جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  يف  �لبحوث  د�ئرة  رئي�ص  �أكد  	•

�صالوم Dror Shalom �أن “�إ�رش�ئيل“ لن تكون �أقوى بعد خو�صها معركة �صّد قطاع غزة. 

ويف مقابلة مع �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية، �أكد �صالوم �أن “غزة توجد على �حلافة، 

وهي قريبة يف كل حلظة من �النفجار، بالرغم من �أن حما�ص و�إ�رش�ئيل غري معنيتني به“. 

�آخر،  طر�ز  من  زعيم  هو  �ل�صنو�ر  يحيى  �أن  فهمنا  حتى  وقتاً  ��صتغرقنا  “لقد  و�أ�صاف: 

ولديه ��صرت�تيجيته �الأكرث حتدياً، فهو مل يقفز من نفق، بل �رتدى بدلة وجلب �جلماهري �إىل 

�جلد�ر، وها نحن ننقل حقائب �ملال �إىل غزة“. وذكر �صالوم �أن “حما�ص تريد ت�صوية ولكن 

“نحن  لنا كيف �صيوقف هذ� تعاظم قوة حما�ص“، م�صيفاً:  بدون �عرت�ف، ولي�ص و��صحاً 

�لو�صع �ملدين، و�لعمل على م�صاريع  �لت�صوية و�لت�صهيالت، وحت�صني  بالتقدم يف  نو�صي 

208
بعيدة �ملدى“.

فل�صطيني،  �أ�صري   101 بحق  �إد�ري  �عتقال  قر�ر�ت  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صلطات  فر�صت  	•
209

خالل �أيلول/ �صبتمب 2019، ملدٍد متفاوتة، تر�وحت بني �صهرين و�صتة �أ�صهر.
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162

العربي اجلديد، 2019/9/24.  
163

اخلليج، 2019/9/26.  
164

وكالة وفا، 2019/9/25.  
165

ال�رشق االأو�صط، 2019/9/26.  
166

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/9/25.  
167

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/9/25.  
168

ال�رشق، 2019/9/26.  
169

ال�رشق االأو�صط، 2019/9/27.  
170

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/9/26.  
171

�جلزيرة.نت، 2019/9/26.  
172

ال�رشق االأو�صط، 2019/9/27.  
173

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/9/26.  
174

القد�س، 2019/9/26؛ وال�رشق االأو�صط، 2019/9/27.  
175

عرب 48، 2019/9/26.  
176

العربي اجلديد، 2019/9/26.  
177

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/9/26.  
178

القد�س العربي، 2019/9/26.  
179

عربي 21، 2019/9/28.  
180

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2019/9/27.  
181

القد�س، 2019/9/27.  
182

االأيام، 2019/9/27.  
183

االأيام، 2019/9/27.  
184

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/9/27.  
185

عربي 21، 2019/9/27.  
186

االأخبار، 2019/9/28.  
187

قد�ص بر�ص، 2019/9/27.  
188

وكالة وفا، 2019/9/27.  
189

ال�رشق االأو�صط، 2019/9/29.  
190

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2019/9/28.  
191

القد�س، وفل�صطني �أون الين، 2019/9/28.  
192

اخلليج، 2019/9/29.  
193

العربي اجلديد، 2019/9/29.  
194

القد�س، 2019/9/29؛ واخلليج، 2019/10/1.  
195

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/9/29.  
196

عرب 48، 2019/9/29.  
197

القد�س، 2019/9/29.  
198

القد�س، 2019/9/29.  
199

الد�صتور، 2019/9/30.  
200

العربي اجلديد، 2019/9/29.  
201

القد�س، 2019/9/29.  
202

العربي اجلديد، 2019/9/30.  
203

العربي اجلديد، 2019/9/30.  
204
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العربي اجلديد، 2019/9/30.  
205

القد�س العربي، 2019/9/30.  
206

القد�س العربي، 2019/9/30.  
207

عربي 21، 2019/9/30.  
208

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2019/9/30.  
209






