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املقدمة

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

هذه  وُتقدِّم  دفَّتني.  بني  �ليوميات  لهذه  �ملركز  ي�صدره  �لذي  �ل�صابع  �ملجلد  وهو   .2020 ل�صنة 

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

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

�أخبار  حترير  يتم  �أن  2020؛  ل�صنة  �لفل�صطينية  �ليوميات  جملد  يف  ��صتطعنا،  ما  حاولنا، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�مل�صار�ت  يف  �لتحوالت  تعك�ص  �أو  �ملرحلة،  طبيعة  عن  ُتعب  �لتي  يومياتها  يوثِّق  وهو   .2020

ودولياً.  و�إ�صالمياً  وعربياً  و�إ�رش�ئيلياً  فل�صطينياً  �لفاعلة  �لقوى  مو�قف  وحتديد�ً  �ل�صيا�صية، 

ويقدم �لكتاب �ملعلومات و�الإح�صائيات ذ�ت �لداللة �ملتعلقة باجلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي. 

و�لثقايف،  و�القت�صادي،  �ل�صيا�صي،  �الأد�ء  جو�نب  خمتلف  فل�صطينياً  �ملعلومات  وتت�صمن 

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

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

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

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

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

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

�لفل�صطينية.

و�حلمد هلل رب �لعاملني

�أ. د. حم�صن حممد �صالح        

ربيع حممد �لدّنان        

و�ئل عبد �هلل وهبة        
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االأربعاء، 2020/1/1

�الأمن  	 جهاز  رئي�ص  �أن  �لعبية،   Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت 

�أرغمان  ند�ف   ،Israel Security Agency-ISA (Shabak) )�ل�صاباك(  �الإ�رش�ئيلي  �لعام 

Nadav Argaman، حّذر خالل جل�صة �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية 

على  �حلركة  تقوية  من  غزة،  قطاع  يف  حما�ص  حركة  مع  �لتهدئة  لبحث   )Cabinet )كابينت 

ح�صاب �إ�صعاف �ل�صلطة �لفل�صطينية. وبح�صب �ل�صحيفة، فاإن �أرغمان حّذر �أي�صاً من �إمكانية 

تعاظم قوة حما�ص لت�صبح قوة مماثلة لتلك �لتي بات عليها �الآن حزب �هلل �للبناين، م�صري�ً �إىل 

1
�أن حما�ص مع مرور �لوقت �صتتحول �إىل حزب �هلل ثان.

�أكد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �أن �ملنعطف �خلطري �لذي متر به �لق�صية �لوطنية،  	

جر�ء ��صتمر�ر �ل�صيا�صات و�ملمار�صات �لعدو�نية �الإ�رش�ئيلية �صّد �الأر�ص و�ل�صعب، يتطلب 

�لوقوف معاً، وبكل حزم وقوة، حلماية �مل�رشوع �لوطني. وجّدد عبا�ص، يف كلمة متلفزة خالل 

قيم يف قطاع غزة، �لتاأكيد على “�أننا 
ُ
مهرجان جماهريي مبنا�صبة ذكرى �نطالقة فتح �لـ 55، �أ

2
لن نقبل باإجر�ء �النتخابات بدون �لقد�ص، وبدون م�صاركة �أبناء �صعبنا فيها“.

ما  	 كبرية؛  �لفل�صطيني  �صعبنا  تو�جه  “�لتي  و�ملخاطر  �لتحديات  �أّن  حما�ص  حركة  �أكدت 

حما�ص،  وقالت  موّحدة“.  وطنية  ��صرت�تيجية  ل�صياغة  ��صرت�تيجياً  وطنياً  حو�ر�ً  ي�صتلزم 

55 النطالقة  “خال�ص �لتحية �إىل �الإخوة يف حركة فتح مبنا�صبة �لذكرى �لـ  يف بيان �صحفي: 

مقدمتهم  ويف  �أبر�ر،  و�صهد�ء  كبار،  قادة  ت�صحيات  طريقها  وعّمدت  ر�صمت  �لتي  �حلركة، 

�جلديدة،   2020 و�صنة  فتح،  �نطالقة  تكون  �أن  ومتنّت  عرفات“.  يا�رش  �لرمز  �لقائد  �ل�صهيد 

كل  ملو�جهة  و�لتفرغ  �لوحدة،  ولتج�صيد  �لوطنية،  �لعالقات  عمق  على  “للتاأكيد  فر�صة 

3
�مل�صاريع و�ملخططات �لهادفة للنيل من وحدة �صعبنا وت�صفية ق�صيته وطم�ص هويته“.

�لعميد 	 بني  �لكاملة  �ل�صوتية  �ملكاملة  عن  غزة  قطاع  يف  �لد�خلي  �الأمن  جهاز   ك�صف 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  خمابر�ت  جهاز  يف  �جلنوبية  �ملحافظات  م�صوؤول  �لغرباوي،  �صعبان 

�لغرباوي  قدمها  معلومات  �ملكاملة  وت�صمنت   .Peri بريي  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  �صابط  مع 

حول �أهد�ف تر�صدها �رش�يا �لقد�ص، �جلناح �لع�صكري حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، كا�صفاً �أن 
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�ل�رش�يا لديها نفق يتخطى �ل�صياج �لفا�صل، وت�صعى لتنفيذ عملية عبه، و�أقرّ �لغرباوي، يف 

4
مكاملته، ت�صليمه معلومات �صابقة حول ثالثة �أنفاق �أعدتها �رش�يا �لقد�ص.

يف  	 �ل�صيخ،  ح�صني  �لوزير  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص  قال 

تغريدة على تويرت Twitter: “�لتقيت �أم�ص ]�لثالثاء 2019/12/31[ وزير �ملالية �الإ�رش�ئيلي 

م�صتحقات  دفع  با�صتمر�ر  بتم�صكنا  قر�رنا  و�أبلغته   ،]Moshe Kahlon[ كحلون  مو�صيه 

عائالت �ل�صهد�ء و�الأ�رشى مهما كان �لثمن“. وذكرت �لقناة 13 �الإ�رش�ئيلية �أن �ل�صيخ طالب 

�ل�صيخ  وقال  �للقاء.  ح�صول  �ل�صيخ  �أكد  فقد  �لقناة،  وبح�صب  م�صتعجل،  لقاء  بعقد  كحلون 

�نفجار“،  �إىل  توؤدي  �صوف  �لعدو�نية  �إ�رش�ئيل  �صيا�صة  باأن  لكحلون  ر�صالة  “نقلت  للقناة: 

�حلكومة  رئي�ص  �إىل  نقلها  عبا�ص،  حممود  �ل�صلطة،  رئي�ص  طلب  �لر�صالة  هذه  �أن  مو�صحاً 

�ل�صيخ، خالل  �لقناة، قال  Benjamin Netanyahu. وبح�صب  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية 

�للقاء، �إن عبا�ص يرف�ص �لعنف، و�إن �ل�صلطة ملتزمة مبكافحته، لكن �الأو�صاع قابلة لالنفجار 

ب�صكل غري م�صبوق. و�أ�صارت �لقناة �إىل �أن كحلون �أبلغ �ل�صيخ �أن قر�ر �قتطاع �أمو�ل �ملقا�صة 

لي�ص عقوبة جديدة، و�إمنا ��صتكماالً القتطاع �الأمو�ل منذ ع�رشة �صهور. و�أ�صافت �لقناة �أن 

 5
�ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر �الإ�رش�ئيلي  �طلع على تفا�صيل لقاء �ل�صيخ بكحلون.

لرئي�ص  	 �حل�صانة  طلب  كتاب  ر�صمياً  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  نتنياهو،  بنيامني  قدّم 

 ،Benny Gantz Knesset يويل �إدل�صتاين Yuli Edelstein. وهاجم بني جانت�ص  �لكني�صت 

باأنه  نتنياهو، و�تهمه  Kahol Lavan(، مناف�صه  �أبي�ص )كاحول الفان  �أزرق  رئي�ص حتالف 

يعمل على تدمري “�إ�رش�ئيل“ يف ظّل ما متر به من حتديات �صيا�صية و�أمنية من �أجل م�صاحله 

�ل�صخ�صية. بدوره، �أكد رئي�ص حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا Yisrael Beitenu“، �أفيجدور ليبمان 

Avigdor Lieberman، �أّن حزبه �صي�صوت �صّد منح نتنياهو �حل�صانة، متهماً �إياه �أن كل ما 
6

يهمه هو �حل�صانة دون �الهتمام بو�صع “�لبالد“، �لتي �أ�صبحت رهينة مل�صاكله �ل�صخ�صية.

قدم بنيامني نتنياهو، رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، ب�صكل ر�صمي، ��صتقالته من ثالث حقائب  	

وز�رية يحتفظ بها لنف�صه. وبح�صب موقع يديعوت �أحرونوت، فاإن نتنياهو �صيعنّي وزر�ء 

�آخرين بدالً منه، وذلك عمالً بقر�ر �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية Israeli Supreme Court، �لتي 

7
�أمرته بذلك بعد تقدمي لو�ئح �تهام �صّده بالف�صاد.

خطة  	 على  �لقد�ص  مدينة  يف  �الحتالل  بلدية  ت�صديق  عن  �ل�صابعة  �لعبية  �لقناة  ك�صفت 

وقرية  �صعفاط  خميم  يف  وذلك  �الحتالل،  حكومة  يف  �لتعليم  لوز�رة  تابعة  مد�ر�ص  الإن�صاء 
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�لفل�صطينيني �لالجئني  �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل  �الأمم  عن مد�ر�ص وكالة  بديالً  لتكون   عناتا، 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine )�يف �ل�رشق �الأدنى )�الأونرو

 Refugees in the Near East (UNRWA). وقالت �لقناة �إن �ملخطط، �لذي تبلغ تكاليفه

يف �الحتالل  بلدية  رئي�ص  من  برتويج  جاء  دوالر(،  مليوين  )نحو  �صيكل  ماليني   7.1 

Moshe Lion، بهدف �حلدّ من تاأثري ووجود وكالة �الأونرو� �رشقي  �لقد�ص، مو�صيه ليون 

8
�لقد�ص �ملحتلة.

ي�صعرون  	 ال  غزة  لقطاع  �ملحاذية  �مل�صتعمر�ت  �صكان  غالبية  �أن  �إ�رش�ئيلية  در��صة  �أظهرت 

 %63 �أن  Haaretz �لعبية،  باالأمن و�الأمان. وبيّنت �لدر��صة، �لتي ن�رشتها �صحيفة هاآرت�ص 

على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بعد  �أمني  تغيري  باأي  ي�صعرون  ال  �مل�صتعمر�ت  تلك  �صكان  من 

�إطالق تخلله  �لعدو�ن  �أن  �إىل  �لدر��صة  و�أ�صارت   .2019 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف   �لقطاع 

9
450 قذيفة �صاروخية من قطاع غزة، كانت غالبيتها جتاه �مل�صتعمر�ت �ملحاذية للقطاع.

�لغاز  	 ت�صدير  بدء  عن   Yuval Steinitz �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  �أعلن 

�صحيفة  ملوقع  �ملبا�رش  �لبث  مع  مقابلة  يف  �صتاينتز،  و�أو�صح  وم�رش.  �الأردن  من  كل  �إىل 

ليفياثان خز�ن  عب  �الأردن  �إىل  �لغاز  بنقل  �لبدء  متّ  �أنه  �لعبية،  �أحرونوت   يديعوت 

10
The Leviathan gas field، م�صري�ً �إىل �أنه خالل 10 �أيام �أخرى �صيتمّ بدء �لت�صدير مل�رش.

�أعلن مر�صد �الأزهر ملكافحة �لتطرف �أن �صنة 2019 �صهدت �أرقاماً قيا�صية يف عدد �ملقتحمني  	

11
�الإ�رش�ئيليني للم�صجد �الأق�صى؛ حيث بلغ عدد �ملقتحمني 30,416 متطرفاً �إ�رش�ئيلياً.

ح�صن 	 �صورية،  يف  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو   قال 

�إىل  �لفل�صطينيني  �لالجئني  من   %58 تهجري  �إىل  �أّدى  �صورية  يف  �لو�صع  �إن  �حلميد،  عبد 

خارج خميماتهم وجتمعاتهم �ل�صكنية، م�صري�ً �إىل �أن عدد �لذين هّجرو� �إىل خارج �ملخيمات يف 

12
�صورية و�صل �إىل 370 �ألف فل�صطيني.

�لفل�صطينية  	 �ل�صلطة  �صلمت  تركيا  �أن   “Israel Hayom �ليوم  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت 

ن�صخة من �الأر�صيف �لعثماين، �لذي حتتفظ به، وي�صّم وثائق لع�رش�ت �الآالف من �ل�صجل 

�أن �ملحامني �لفل�صطينيني  �لعقاري �خلا�ص باأر��صي �خلالفة �لعثمانية. و�أ�صافت �ل�صحيفة 

ي�صتخدمون مو�د �الأر�صيف، للطعن يف �متالك “�إ�رش�ئيل“ لالأر��صي يف حمافظات �ل�صفة، مبا 

13
فيها �لقد�ص �ملحتلة.
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�الإ�رش�ئيلي وحدة نخبة جديدة متعددة  	 �لعبي عن ت�صكيل جي�ص �الحتالل  �الإعالم  ك�صف 

�لثاين/ ت�رشين  خالل  غزة  قطاع  يف  �ل�رشية  �الأمنية  �لعملية  ف�صل  �أعقاب  يف  وذلك   �ملهام، 

)مكان( �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة  �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزة  قناة  وقالت   .2018  نوفمب 

Israeli Public Broadcasting Corporation (Kan) �إن “وحدة �لنخبة �جلديدة �صتكلف 

بالقيام مبهام ع�صكرية خلف خطوط �لعدو، وبا�صتهد�ف مو�قعه ومن�صاآته �ال�صرت�تيجية“. 

متعددة  �مل�صماة  �جلديدة  �لنخبة  لوحدة  بالتجنيد  بد�أ  �الإ�رش�ئيلي  “�جلي�ص  �أن  �إىل  ونوّهت 

و�ال�صتخبار�ت،  �مل�صاة،  �أ�صلحة  من  فرقاً  ت�صمل  و�لتي   ،]Multi-dimensional[ �الأبعاد 

14
و�لهند�صة، وطو�قم جوية ع�صكرية“.

اخلمي�س، 2020/1/2

لنقل  	  ،East Med ميد  �إي�صت  �أنابيب  خط  �تفاق  على  و“�إ�رش�ئيل“  و�ليونان  قب�ص  وقّعت 

�الإ�رش�ئيلي �لوزر�ء  رئي�ص  وقال  �أثينا،  يف  ثالثية  قمة  عقب  �أوروبا،  �إىل  �ملتو�صط  �رشق   غاز 

بنيامني نتنياهو �إن �التفاق �صيحّول “�إ�رش�ئيل“ لقوة عظمى. و�صيمتد م�رشوع خط �أنابيب 

6.7 مليار�ت  6 مليار�ت يورو )نحو  �إن�صاوؤه نحو  1,900 كم، ويكلف  �إي�صت ميد على طول 

دوالر(، ومن �ملقرر �أن ينقل �لغاز �لطبيعي، �إبتد�ء من �صنة 2025، من “�إ�رش�ئيل“ وقب�ص 

15
�إىل �ليونان، و�إيطاليا، و�أ�صو�ق �أوروبية �أخرى.

�لتي  	 �النتهاكات  ت�صاعد  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  حلوة  و�دي  معلومات  مركز  �أ�صدره  تقرير  �أكد 

2019. و�أو�صح �لتقرير  �قرتفتها �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بحّق �ملقد�صيني خالل �صنة 

�أن 7 فل�صطينيني ��صت�صهدو� يف مدينة �لقد�ص خالل �صنة 2019، فيما �قتحم �مل�صجد �الأق�صى 

ور�صد  نف�صها.  �لفرتة  خالل  �ليهود  و�لطلبة  �مل�صتوطنني  من  متطرف  �ألف   34 عن  يزيد  ما 

�لتقرير هدم  �لهدم، ر�صد  �لقد�ص. وبالن�صبة لعمليات  �عتقال يف مدينة  2,078 حالة  �لتقرير 

16
173 من�صاأة يف �لقد�ص.

	  Euro-Mediterranean �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  �أعده  تقرير  ك�صف 

فل�صطيني  منزل   201 هدمت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أن   ،Human Rights Monitor

،2018 �صنة  خالل  ُهدم  منزالً   177 مع  مقارنة   ،2019 �صنة  خالل  �لقد�ص  �رشقي   يف 

و142 منزالً خالل �صنة 2017. ور�صد �لتقرير �أكرث من 1,950 حالة �عتقال يف �لقد�ص، بينها 

�لقد�ص  �الإ�رش�ئيلية، يف  لل�صلطات  �نتهاكاً   495 �لتقرير  �عتقال الأطفال. كما ر�صد  500 حالة 

�الإن�صان،  حقوق  �نتهاكات  من  منطاً   16 على  موزعة   ،2019 دي�صمب  �الأول/  كانون  خالل 
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وتوزيع  هدم  حالة   42 نف�صه،  �ل�صهر  خالل  �ملر�صد،  ور�صد  مركبة.  �نتهاكات  غالبيتها 

17
�إخطار�ت ملنازل �ملو�طنني وممتلكاتهم يف �لقد�ص �ملحتلة.

عدم  	 على   Claudio Cordone كوردوين  كالوديو  لبنان  يف  �الأونرو�  وكالة  مدير  �صدّد 

بيان  يف  كوردوين،  وقال  ثالث.  بلد  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  توطني  عن  �لوكالة  م�صوؤولية 

�لقبول  �أو  هجرة،  قنو�ت  �أي  �إىل  �للجوء  فردي  ب�صكل  يختارو�  �أن  �لفل�صطينيني  باإمكان  له، 

�أو غري م�صجلني  �إذ� كانو� م�صجلني  �لنظر عما  �لدول لهم ذلك، بغ�ص  �أتاحت  �إذ�  �الإن�صاين، 

18
لدى �الأونرو�.

�أعلنت وكالة �الأونرو� رف�صها ملخطط �إ�رش�ئيلي باإقامة منطقة تعليمية بديلة عن مد�ر�صها يف  	

�إقامة  �إن م�صادقة �لبلدية �الإ�رش�ئيلية على  �لقد�ص. وقال �ملتحدث با�صمها �صامي م�صع�صع، 

�ملخطط “يهدف �إىل �إ�صعاف �لوكالة و�إخر�جها من �لقد�ص“، الفتاً �لنظر �إىل “وجود معاهد�ت 

من�صاآتها  وحماية  �لقد�ص  يف  �لوكالة  وجود  على  تن�ص  “�إ�رش�ئيل“،  عليها  وّقعت  و�تفاقات 

19
وموظفيها.

تق�صري  	 موؤخر�ً،  قررت،  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �الإلكرتوين  �أحرونوت  يديعوت  موقع  ذكر 

�لفرتة �لتي ي�صمح فيها لالإ�رش�ئيليني با�صتخد�م تاأ�صرية �لدخول �إىل �لواليات �ملتحدة لغر�ص 

�ال�صتثمار و�لعمل و�لدر��صة. وقد دخل هذ� �لقر�ر حيّز �لتنفيذ فور�ً، ومن دون �إبالغ م�صبق 

20
لل�صلطات �الإ�رش�ئيلية.

و�دعى  	  .2019 �صنة  خالل  غزة  قطاع  يف  هدف   900 هاجم  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن 

�جلي�ص  وقال   .2019 خالل  غزة  قطاع  من  �أطلق  �صاروخاً   1,295 �أن  له،  بيان  يف  �جلي�ص 

جوية  طلعة  و600  مقاتلة،  بطائر�ت  جوية  طلعة   1,800 نفذ  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  “�صالح  �إن 

فل�صطينياً  �صاروخاً   729 �أن  �لبيان  و�أو�صح  وجهة.  �أو  مكان  حتديد  دون  مبروحيات“، 

من �أكرث   Iron Dome �حلديدية  �لقبة  نظام  �عرت�ص  بينما  مفتوحة،  مناطق  يف   �صقط 

478 قذيفة. و�أردف �أنه “ح�صب �لبيانات �الإح�صائية، فاإن جنديني قتال، و�أ�صيب 11 �آخرون، يف 

�صل�صلة هجمات متفرقة غالبيتهم يف عمليات �إطالق نار بلغ عددها 19، مقارنًة مع 33 نفذت 

يف  �عتقل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  و�أفاد  جنود“.   7 خاللها  قتل   ،)2018( له  �ل�صابق  �لعام 

21
�ل�صفة �لغربية 2,328 نا�صطاً فل�صطينياً، دون �أن يذكر �خللفيات.

ن�رشت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت The Jerusalem Post �الإ�رش�ئيلية ر�صالًة وجهها وزير  	

�الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن Gilad Erdan، �إىل �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية 
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 ،Josep Borrell European Union (EU) �جلديد، جوزيب بوريل  �الأوروبي  يف �الحتاد 

�لعالقات  ذ�ت  �حلكومية  غري  �ملنظمات  �إىل  تذهب  ال  �الحتاد  �أمو�ل  �أن  من  �لتاأّكد  ب�رشورة 

“�الإرهابية“، على حّد تو�صيفه. وطبقاً لل�صحيفة �الإ�رش�ئيلية، فقد ترّكز هجوم �أرد�ن على 
و“�حلّق“،  “�ل�صمري“  مثل  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  من  �ملُقربة  �ملوؤ�ص�صات  بع�ص 

يف  �مل�صوؤولني  كبار  من  باأنها  �إياها  و��صفاً  جرّ�ر،  خالدة  �لفل�صطينية  باملنا�صِلة  وعالقتها 

22
موؤ�ص�صة “�ل�صمري“، ويف �لوقت ذ�ته م�صوؤولة �جلبهة �ل�صعبية يف �ل�صفة �لغربية.

منعت  	 “�إ�رش�ئيل“  �أن  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  عن  �صادر  حقوقي  تقرير  �أظهر 

م�صت�صفياتها، يف  للعالج  �خلروج  طلبو�   ،179,746 �أ�صل  من  مري�ص  �ألف   51 نحو   �صفر 

 2008 �أو بامل�صت�صفيات �ملوجودة بال�صفة �لغربية، خالل �لفرتة ما بني كانون �لثاين/ يناير 

23
وكانون �الأول/ دي�صمب 2018، بن�صبة بلغت %28.4.

اجلمعة، 2020/1/3

فيلق  	 قائد   Qasem Soleimani �صليماين  قا�صم  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  نعت 

Islamic Revolutionary Guard Corps، �لذي �غتيل  �لقد�ص يف �حلر�ص �لثوري �الإير�ين 

حما�ص  حركة  وقدمت  �آخرين.  م�صوؤولني  جانب  �إىل  بغد�د  يف   ،2020/1/3 �جلمعة  يوم  فجر 

�لتعازي للقيادة و�ل�صعب يف �إير�ن، م�صريًة �إىل �أن �صليماين كان �أحد �أبرز �لقادة �لع�صكريني 

�الإير�نيني، و�لذي كان له دور بارز يف دعم �ملقاومة �لفل�صطينية يف خمتلف �ملجاالت. كما نعت 

حركة �جلهاد �الإ�صالمي �صليماين، م�صيدًة مبو�قفه �لد�عمة لفل�صطني منذ عقود. فيما عبت 

�صليماين  نعت  كما  �الغتيال.  لعملية  �ل�صديدة  �إد�نتها  عن  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة 

�الأحر�ر،  وحركة  �ملجاهدين،  وكتائب  �لديوقر�طية،  �جلبهة  بينها  غزة  من  �أخرى  ف�صائل 

24
و�أجنحة ع�صكرية عاملة بالقطاع.

عن  	 �لدفاع  �ملتحدة  �لواليات  حقّ  من  �إنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

نتنياهو،  وقال  �صليماين.  قا�صم  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  يف  �لقد�ص  فيلق  قائد  بقتل  نف�صها 

“ي�صتحق كل   Donald Trump �إن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب  يف بيان �أ�صدره مكتبه، 

ن�صالها  يف  �ملتحدة  �لواليات  مع  تقف  �إ�رش�ئيل  وح�صم.  وقوة  ب�رشعة  �لت�رشف  يف  �لثناء 

�أن  �الإ�رش�ئيلي  �لنف�ص“. وذكر ر�ديو �جلي�ص  �ل�صالم، و�الأمن، و�لدفاع عن  �أجل  �لعادل من 

 Naftali Bennett جلي�ص �أعلن حالة �لتاأهب �لق�صوى، كما �جتمع وزير �لدفاع نفتايل بينيت�
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�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  با�صم  �ملتحدث  وقال  �لو�صع“.  “لتقييم  و�ملخابر�ت  �جلي�ص  قادة  مع 

�أفيخاي �أدرعي Avichay Adraee �إن منتجع جبل �ل�صيخ للتزلج، �لو�قع يف ه�صبة �جلوالن، 

25
قد مّت �إغالقه “عقب تقييم للو�صع“.

تريبوبلر 	 الري�صا  طلب  على  �الإ�رش�ئيلية  �لق�صاء  وز�رة  يف  �الأحز�ب  م�صجل   �صادق 

�الأ�صبق  �لوزر�ء  رئي�ص  قاتل   ،Yigal Amir عمري  يغئال  زوجة   ،Larissa Trimbobler

�إ�صحق ر�بني Yitzhak Rabin، ت�صكيل حزب ييني جديد، لي�صبح �حلزب �خلام�ص يف �ليمني 

26
�ملتطرف �لذي يقف �إىل يني �لليكود Likud برئا�صة بنيامني نتنياهو.

ال�صبت، 2020/1/4

�لتابع 	 �لقد�ص  فيلق  قائد  �صليماين،  لقا�صم  عز�ء  بيت  غزة  يف  فل�صطينية  ف�صائل   �أقامت 

للحر�ص �لثوري �الإير�ين. وجرى فتح بيت �لعز�ء يف �صاحة �جلندي �ملجهول �لرئي�صية، و�صط 

27
مدينة غزة، وت�صمن رفع �صور ل�صليماين و�أعالم فل�صطينية و�إير�نية.

االأحد، 2020/1/5

قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية: “لن ندخل عام 2020 مبو�زنة طو�رئ، ويتم �الإعد�د ملو�زنة  	

كاملة متكاملة، و�صن�صري بذ�ت �لنهج �لذي �تبع عام 2019، من ناحية �الإد�رة �ملالية �لعامة، 

من  �الأخري  �لربع  �أن  ��صتية  �ملوظفني“. و�أ�صاف  رو�تب  على  �القتطاعات  ناحية  من  ولي�ص 

�صنة 2019 كان �الأف�صل مبا يتعلق بكل �ملوؤ�رش�ت، و�نخف�صت فيه ن�صبة �لبطالة 2%، وز�دت 

28
ن�صبة �لنمو و�ملوؤ�رش�ت �ملتعلقة بالقطاع �لزر�عي.

�إن �لقطاع يعاين من عجز يف �لوحد�ت  	 قالت وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان يف قطاع غزة 

لتلبية  �صنوياً  �صكنية  وحدة  �ألف   14 لـ  حاجته  �إىل  �إ�صافة  وحدة،  �ألف   120 بـ  يقدر  �ل�صكنية 

�لزيادة �ل�صكانية �لطبيعية. و�أ�صار وكيل �لوز�رة ناجي �رشحان، خالل لقاء مع �صحفيني يف 

مدينة غزة، �إىل �أنه يوجد قر�بة 25 �ألف وحدة �صكنية ماأهولة حتتاج �إىل �إعادة بناء، وقر�بة 

29
60 �ألف وحدة حتتاج �إىل ترميم و�إعادة تاأهيل لتلبي معايري �حلد �الأدنى �ملالئم لل�صكن.

�إنه ال مانع من ت�صكيل جلنة يف  	  Eyal Yinon �إيال يانون  قال �مل�صت�صار �لق�صائي للكني�صت 

�لكني�صت من �أجل �لبحث يف منح �أو رف�ص منح ح�صانة برملانية لرئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، 

30
بنيامني نتنياهو، على �لرغم من �أن جلان �لكني�صت ال تعمل يف �أثناء والية حكومة �نتقالية.
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�الإ�رش�ئيلية  	 �مل�صتوطنني و�لقو�ت  باأن  �لفل�صطينية  �لدينية  �الأوقاف و�ل�صوؤون  �أفادت وز�رة 

نفَّذت �أكرث من 23 �قتحاماً للم�صجد �الأق�صى خالل كانون �الأول/ دي�صمب 2019، كما منعت 

31
“�إ�رش�ئيل“ رفع �الأذ�ن يف �مل�صجد �الإبر�هيمي يف �خلليل يف 49 وقتاً.

حول  	 �صحفي  موؤمتر  يف  ع�صاف،  وليد  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  رئي�ص  قال 

“�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية لفر�ص �مل�رشوع �ال�صتعماري“، �إن �الحتالل يرّكز �الآن على مدينة 
نّفذ �الحتالل  �أن  �إىل  م�صري�ً  وتق�صيمه،  �الأق�صى  �مل�صجد  وتهويد  بالكامل  لعزلها   �لقد�ص 

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  متت  هدم  عملية   686 �أ�صل  من  �لقد�ص  يف  هدم  عملية   300

جي�ص  يد  على  قتلو�  �لذين  �ل�صهد�ء  عدد  �أن  �لهيئة،  عن  �ل�صادر  �ل�صنوي  �لتقرير  وك�صف 

عدد  وبلغ  طفالً.  و33  �مل�صتوطنني،  يد  على   4 منهم   ،149 بلغ   2019 �صنة  خالل  �الحتالل 

300، و�أقيمت  �ألفاً، وعدد �مل�صتعمر�ت و�لبوؤر   692 �أكرث من  �لغربية  �مل�صتوطنني يف �ل�صفة 

32
13 بوؤرة ��صتعمارية جديدة خالل �صنة 2019.

( من  	
2

�أكد م�صوؤول ملف �الأغو�ر يف حمافظة طوبا�ص معتز ب�صار�ت، �أن 100 �ألف دومن )100 كم

33
�أر��صي �الأغو�ر �أ�صبحت م�صادرة من قبل �الحتالل، و�أنه �أعلنها مناطق ع�صكرية مغلقة.

االإثنني، 2020/1/6

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف كلمة خالل مر��صم ت�صييع قائد  	

فيلق �لقد�ص باحلر�ص �لثوري �الإير�ين قا�صم �صليماين، يف طهر�ن: “جئنا من فل�صطني لنقدم 

�لتعازي لل�صيد ]علي[ خامنئي ]Ali Khamenei[ وللجمهورية �الإ�صالمية �الإير�نية، ولكل 

من حمل ر�ية �ملقاومة �صّد �مل�رشوع �ل�صهيوين و�الأمريكي يف هذه �ملنطقة با�صت�صهاد �لقائد 

�أٍخ عزيٍز  �ل�صادقة جتاه  لنعّب عن م�صاعرنا  �ليوم  “نقف  و�أ�صاف هنية:  �صليماين“.  قا�صم 

قّدم لفل�صطني و�ملقاومة ما و�صلت �إليه من �لقوة و�لعطاء“. و�أ�صار هنية �إىل �أن “هذه �جلرية 

�لنكر�ء ت�صتحق �الإد�نة و�لرد و�لعقوبة ملن �رتكبها“، و�أكد �أن “م�رشوع �ملقاومة يف فل�صطني، 

مبو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين و�لهيمنة �الأمريكية، لن ي�صعف و�صي�صتمر حتى دحر �ملحتلني 

34
عن �أر�صنا وقد�صنا باإذن �هلل تعاىل“.

�ال�صرت�تيجيني  	 و�خلب�ء  �ل�صابقني  �الإ�رش�ئيليني  �جلرن�الت  كبار  من  جمموعة  خرج 

هذه  وجاءت  عالية.  �حتمال  بن�صبة  �أ�صبحت   2020 �صنة  يف  حرباً  �إن  تقول  بتقدير�ت 

 �ال�صتنتاجات يف �أعقاب در��صات طويلة ��صتغرقت عدة �أ�صابيع، تناولت �أحد�ث �لعقد �ملا�صي
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�الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  يف  �أجريت  وقد  �مل�صتقبلية،  و�لروؤى 

فيها  و�صارك  �أبيب،  تل  يف   The Institute for National Security Studies (INSS)

�ال�صتخبار�ت  ل�صعبة  �ل�صابق  �لرئي�ص  بقيادة  �ل�صابقني،  و�جلرن�الت  �خلب�ء  من  كبرٌي  عدٌد 

و�أو�صت   .Amos Yadlin يدلني  عامو�ص  �جلرن�ل   ،Aman )�أمان(  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية 

�إىل �للجوء  قبل  �ملمكنة  �لبد�ئل  كل  تفح�ص  باأن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �ملجموعة   هذه 

�لقائم  �لنهج  وتغيري  �صلمية،  �أدو�ت  �إىل  �لتحول  �إمكانات  وفح�ص  �حلرب،  نحو  �لتدهور 

ن�صحت  كما  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  مع  مفاو�صات  يف  و�لدخول  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  يف 

بـ“ت�صحيح �لعالقات مع �الأردن، و�ال�صتمر�ر يف تطوير �لعالقات مع �لدول �لعربية �ل�صنية 

35
�لب�غماتية يف �ل�رشق �الأو�صط“.

�أجل  	 من  “�إ�رش�ئيل“  على  بال�صغط  �لعامل  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  طالب 

ت�رشيعية  النتخابات  نذهب  �أن  “قررنا  عبا�ص:  وقال  �لقد�ص،  مدينة  يف  �النتخابات  �إجر�ء 

ونحن  �لقد�ص،  يف  �النتخابات  �إجر�ء  ترف�ص  �لتي  �إ�رش�ئيل  مع  م�صكلتنا  �أن  �إال  ورئا�صية، 

�الآن  “�لبع�ص  �أن  �إىل  عبا�ص  و�أ�صار  �أبد�ً“.  جنريها  فلن  �لقد�ص  يف  �النتخابات  تعقد  �أن  بدون 

يلّحون علينا باإ�صد�ر مر�صوم �النتخابات ونقول ال ن�صتطيع، الأننا �إذ� �أ�صدرنا �ملر�صوم، ثّم 

��صطررنا الإلغائه فهي م�صكلة كبرية لنا، لذلك نحن نطالب �لعامل كله بال�صغط على �إ�رش�ئيل 

36
من �أجل �أن جنري �النتخابات“.

و�الأمنية  	 �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  �أن  عبية  �إعالم  و�صائل  ذكرت 

معاريف  �صحيفة  و�أفادت  �صليماين.  قا�صم  �غتيال  تد�عيات  حول  �جتماعاً  عقد  )كابينت( 

Maariv �لعبية بانتهاء �الجتماع دون مزيد من �لتفا�صيل. بدورها، نقلت �لقناة 13 �لعبية، 

“�غتيال  �إن  �جلل�صة:  خالل  قال  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  �لكابينت،  يف  وزر�ء  عن 

37
�صليماين حدٌث �أمريكٌي خال�ٌص، مل ن�صارك فيه، وال يجب �أن ننجذب �إليه“.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت �إن �لو�جب يحتّم علينا هدم منازل �لفل�صطينيني يف  	

�ملناطق �مل�صنفة ج. وزعم بينيت، خالل جولة يف مناطق و�دي �الأردن، �أن هناك عمليات بناء 

فل�صطينية “غري قانونية“، وعلى نطاق و��صع مبناطق ج، ومناطق “ي�صوع“ و�لو�دي، ومن 

38
و�جبنا هدمها.

Herzi Halevi، يف حو�ر  	 �الإ�رش�ئيلي هريزي هاليفي  �ملنطقة �جلنوبية يف �جلي�ص  قائد  قال 

موقع  ترجمه  �لدولة“،  “قادة  حول  موؤمتر  هام�ص  على  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  مع 
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“�إ�رش�ئيل قوية يف ��صتخبار�تها، وتقوم مبا هو مطلوب منها، وال �أحد ينعنا  21، �إن  عربي 

من حماولة �حليلولة دون ��صتمر�ر تعاظم حما�ص، و�صنهاجمها يف �أي وقت، يف �لبحر و�لب 

وحتت �الأر�ص، �أيدينا لن تكون مكبّلة، مطالباً �جلمهور �الإ�رش�ئيلي �أن “يكون و�عياً لطبيعة 

�أو�صاعاً  �صن�صهد  باأننا  غزة،  مع  �جلنوب  �أو  لبنان،  مع  �ل�صمال  يف  �صو�ء  �لقادمة،  �ملعركة 

39
وظروفاً مل نعهدها من قبل“.

	  ،2020 يناير  �لثاين/  كانون  من  بدء�ً  تقرر  �إنه  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت 

�صيكالً  1,232 قدرها  �ل�صهرية  رو�تبهم  يف  ثابتة  زيادة  على  �لكني�صت  �أع�صاء  يح�صل   �أن 

�ألف دوالر(، مقابل   13 )نحو  45,251 �صيكالً  �إىل  �لر�تب  �إجمايل  355 دوالر�ً(، لي�صل  )نحو 

44,019 �صيكالً )نحو 12.7 �ألف دوالر( كانت يف �صنة 2019. كذلك �صت�صهد رو�تب �لوزر�ء 

�ألف   14.6 )نحو  �صيكالً   50,623 �إىل  لت�صل  دوالر(   400 )نحو  �صيكالً   1,378 قدرها  زيادة 

دوالر(، بدالً من 49,245 �صيكالً )نحو 14.2 �ألف دوالر( كانت يف �صنة 2019. فيما �صريتفع 

�إىل  �صهرياً  دوالر(  �ألف   15.8 )نحو  �صيكالً   54,762 من  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  ر�تب 

دوالر(،   440 )نحو  �صيكالً   1,533 قدرها  بزيادة  دوالر(،  �ألف   16.2 )نحو  �صيكالً   56,295
40

بح�صب �مل�صدر ذ�ته.

قالت منظمة �ل�صالم �الآن Peace Now �الإ�رش�ئيلية �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�فقت  	

41
على بناء 1,963 وحدة ��صتيطانية جديدة يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

	  B’Tselem–The �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  �أعلنت 

�الحتالل  �أن   Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied

وذكر   .2019 �صنة  خالل  �ملحتلتني  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف  منزالً   521 هدم  �الإ�رش�ئيلي 

 ،2019 265 بناية يف �رشقي �لقد�ص، خالل �صنة  �ملركز، يف تقرير �أ�صدره، �أن �الحتالل هدم 

من بينها 169 منزالً كانت ماأهولة بال�صكان، �إ�صافة �إىل 96 بناية غري �صكنيّة. و�أ�صار �إىل �أن من 

بينهم 55 فل�صطينياً ��صطرو� لهدم منازلهم باأيديهم، كما �أ�صار �ملركز �إىل هدم 256 مبنى يف 

42
�ل�صفة خالل �صنة 2019.

م�رش  	 ز�رو�  �إ�رش�ئيلي  �ألف   700 من  �أكرث  �إن  �الإثنني،  �لقاهرة،  لدى  �أبيب  تل  �صفارة  قالت 

خالل 2019. و�أو�صحت يف ح�صابها �لر�صمي مبوقع في�صبوك Facebook، �أن “م�رش �صمن 

�لوجهات �ملف�صلة لالإ�رش�ئيليني وباالأخ�ص زيارة �صيناء“. ور�أت �أن هذ� �لعدد من �لز�ئرين 

43
“يدل على �الإعجاب و�الإح�صا�ص باالأمن و�الأمان، وح�صن �ملعاملة“.
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�أعلنت “قو�فل �أميال من �البت�صامات“، �الإثنني، عن و�صول 14 �صيارة �إ�صعاف و�صيارة نقل  	

لذوي �الحتياجات �خلا�صة جمهزة بكامل �حتياجاتها �إىل قطاع غزة، وجرى ت�صليمها لوز�رة 

44
�ل�صحة لتوزيعها على خمتلف م�صت�صفيات �لقطاع.

الثالثاء، 2020/1/7

من  	 يت�صللون  �لذين  �ل�صبان  �حتجاز  حالياً  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وزير  يدر�ص 

هوؤالء  ��صتخد�م  ذلك  ور�ء  من  ويهدف  حماكمة،  بدون  طويلة،  حب�ص  لفرت�ت  غزة  قطاع 

�أي مفاو�صات م�صتقبلية مع حما�ص، لالإفر�ج عن  كـ“ورقة م�صاومة“، يف  �ملت�صللني  �ل�صبان 

45
�جلنود �الأ�رشى.

يف  	 ن�رشها  مقالة  يف   Yossi Melman ميلمان  يو�صي  �الإ�رش�ئيلي  و�خلبري  �لباحث  ك�صف 

�صحيفة هاآرت�ص �لعبية، عن �ت�صاالت يجريها حممد دحالن باالأمن �الإ�رش�ئيلي دون علم 

�لرئي�ص حممود عبا�ص )�أبو مازن(، وقيامه بت�صهيل عمل �رشكات �إ�رش�ئيلية يف جمال �الأمن 

و�ملعلومات يف �الإمار�ت. وك�صف �لباحث �الإ�رش�ئيلي، عن عالقات تربط دحالن ب�صخ�صيات 

بيتنا“  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  مع  “ممتازة“  عالقات  بينها  من  �إ�رش�ئيلية،  و�صيا�صية  �أمنية 

46
�أفيجدور ليبمان.

�أكد رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار على قطاع غزة، �لنائب جمال �خل�رشي  �رشورة  	

�لعمل لتكون 2020 �صنة نهاية �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �ملفرو�ص على قطاع غزة، د�عياً �ملجتمع 

ونبذل  جهودنا  “�صنكثف  �صحفي:  ت�رشيح  يف  �خل�رشي،  وقال  فاعلية.  �أكرث  لدور  �لدويل 

هذه  حتقيق  يف  �جلميع  وليت�صارك  �لعامل،  و�أحر�ر  �لدويل  �ملجتمع  مع  �لتو��صل  من  مزيد�ً 

�لروؤية“. وبنّي �أن نحو 85% من �أهايل �لقطاع يعي�صون حتت خط �لفقر، وربع مليون عامل 

�الإنتاجية، وتقيدت  20% من طاقتها  بـ  ما ز�لت تعمل  �لتي  �مل�صانع  فيما  �لعمل،  ُمعطل عن 

حركة �ال�صتري�د و�لت�صدير. و�أ�صار �إىل �أن �خل�صائر �ل�صهرية �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة للقطاع 

�ل�صنة  نهاية  �رتفعت مع  �ملقاوالت(  )�ل�صناعي، و�لتجاري، و�لزر�عي، وقطاع  �القت�صادي 

47
�ملا�صية �إىل قر�بة 100 مليون دوالر �صهرياً.

Esmail Ghaani، قائد فيلق �لقد�ص �لتابع حلر�ص �لثورة �الإ�صالمية،  	 �إ�صماعيل قا�آين  عقد 

48
لقاء مع جميع ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية يف طهر�ن.
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دعت حركة حما�ص �إىل ت�صعيد �ملقاومة و�لت�صدي بكل قوة لالقتحامات �ل�صهيونية �ملتكررة  	

�أبناء �صعبنا  �ملتكررة عليه، وحرمان  �لوح�صية  ُمدينًة �العتد�ء�ت  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد 

49
من �ل�صالة فيه، و�العتد�ء عليهم، و�لتنكيل بهم.

�لرئي�ص �الأمريكي و�ملبعوث  	 �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، بنيامني نتنياهو، مع م�صاعد  بحث رئي�ص 

�خلا�ص للمفاو�صات �لدولية، �آيف بريكوفيت�ص Avi Berkowitz، �خلطة �الأمريكية لـ“�ل�صالم“ 

�إعالم  و�صائل  وقالت  �لقرن“.  “�صفقة  با�صم  �ملعروفة  و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني 

و�نتهى  �الإثنني،  م�صاء  عقد  �للقاء  �إن  �لثالثاء،  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  بينها  �إ�رش�ئيلية، 

50
دون بيان.

	  National للديوقر�طية  �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد  �أ�صدرها  معمق،  ر�أي  ��صتطالع  نتائج  دلت 

Union (HaIhud HaLeumi) لل�صنة �لـ 17 على �لتو�يل، ون�رشت �لثالثاء، على تدٍن �آخر يف 

نظرة �الإ�رش�ئيليني ملوؤ�ص�صات �حلكم. فقال 58% منهم )59% من �ليهود، و52% من �لعرب( 

�إنهم يعدون �لقيادة �ل�صيا�صية فا�صدة، وقال 30% فقط �إن لديهم ثقة باحلكومة، فيما �أعرب 

تغلغل  مدى  �ال�صتطالع  وفح�ص  وقيمها.  �لديوقر�طية  �ملفاهيم  على  قلقه  عن  منهم   %55

فكرة “�لتفوق �لعرقي“ لدى �ملو�طنني �ليهود، ف�صاأل: هل تو�فق على �أن �ل�صعب �ليهودي هو 

�صعب �هلل �ملختار، ولذلك فهو يرتقي �أعلى من �ل�صعوب �الأخرى؟ فقال 40% من �ليهود �إنهم 

51
يو�فقون على هذه �ملقولة. وبلغت ن�صبة �ملو�فقة 71% بني �ملتدينني، و16% بني �لعلمانيني.

�لرئي�ص 	 ر�أ�صها  وعلى  �مل�رشية  �لقيادة  �رش�ب  فهمي  �لفل�صطيني  و�لنا�صط  �لكاتب   نا�صد 

فقدو�  �لذي  �لفل�صطينيني  و�ملر�صى  �لطالب  ق�صية  يف  �لنظر  �أجل  من  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد 

5 فل�صطينيني  موؤخر�ً يف جمهورية م�رش �لعربية. ونّوه �إىل �أن �ل�صنة �ملا�صية �صهدت فقد�ن 

�لعقاد، و�لطبيب  �أحمد حماد  “�لطبيب حممد  �الأر��صي �مل�رشية وهم:  خالل تو�جدهم على 

�صامح حممد �جلارو�صة، و�لطبيب عالء عماد عا�صور عودة، و�أحمد منذر ح�صن �أبو ح�صني، 

52
وحممود ر�تب يون�ص �لقدرة“.

�ل�صهد�ء  	 عدد  وبلغ   .2019 �صنة  خالل  فل�صطينياً   141 ��صت�صهاد  �حلق  موؤ�ص�صة  وّثقت 

�لن�صاء �ل�صهيد�ت  عدد  بلغ  حني  يف  طفالً،   28  ،2019 �صنة  �صهد�ء  جممل  من   �الأطفال، 

9 �صهيد�ت. وبلغ عدد �ل�صهد�ء �لذين �رتقو� خالل م�صري�ت �لعودة يف �صنة 2019، 35 �صهيد�ً. 

نهاية  حتى   2018 مار�ص  �آذ�ر/  نهاية  يف  بد�يتها  منذ  �لعودة  م�صري�ت  يف  �ل�صهد�ء  عدد  �أما 

�صنة 2019، فقد بلغ 215 �صهيد�ً منهم �صحفيان �ثنان، و4 م�صعفني، و7 �أ�صخا�ص من ذوي 
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�الإعاقة، و3 ن�صاء، و47 طفالً. و�حتجزت �صلطات �الحتالل جثامني 20 �صهيد�ً خالل �ل�صنة، 

53
وما ز�لت جثامني 52 �صهيد�ً حمتجزة منذ هبّة �أكتوبر 2015 حتى نهاية �ل�صنة �ملن�رشمة.

	  ،%36.7 بن�صبة   ،2019 �صنة  خالل  “�إ�رش�ئيل“  ز�رو�  �لذين  �ل�صينيني  �ل�صياح  عدد  ز�د 

�ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  ن�رشته  �لذي  �ل�صنوي  �لتقرير  ويظهر   .2018 ب�صنة  مقارنة 

ز�رو�  �صائح  ماليني   4.55 �أن   ،Central Bureau of Statistics (CBS) �الإ�رش�ئيلية 

54
“�إ�رش�ئيل“، بزيادة 10.4% مقارنة ب�صنة 2018.

االأربعاء، 2020/1/8

�صهدت  	 حيث  �لنقابة،  يف  �حلريات  جلنة  تقرير  نتائج  �لفل�صطينيني  �ل�صحفيني  نقابة  �أعلنت 

55
�صنة 2019 وقوع 760 �نتهاكاً وجرية �صدّ �ل�صحفيني من قبل قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�عتقال  	 حالة   5,500 من  �أكرث  وجود  �إىل  �لنجار  �أجمد  �خلليل  يف  �الأ�صري  نادي  مدير  �أ�صار 

�لن�صبة  طفالً،   190 �عتقال  مّت  كما  �خلليل،  حمافظة  من  حالة   778 منها   ،2019 �صنة  خالل 

عن  للدفاع  �لعاملية  �حلركة  مكتب  مدير  �أ�صار  جانبه،  من  و�لقد�ص.  �خلليل  يف  كانت  �الأعلى 

�الأطفال – فرع فل�صطني Defence for Children International – Palestine Section يف 

56
�خلليل ريا�ص عر�ر، �إىل وجود 185 طفالً د�خل �صجون �الحتالل.

	  ،2019 ل�صنة  تقريرها  يف  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  جلنة  قالت 

 ،2019 34 مو�طناً فل�صطينياً كانو� �صحايا �لتن�صيق �الأمني و“�لباب �لدو�ر“ خالل �صنة  �إن 

57
ب�صكل مبا�رش.

يف  	 م�صتوطنات  �أي  القتالع  �أ�صمح  “لن  نتنياهو:  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

نتنياهو، خالل موؤمتر  �لعرقي هذه لن حتدث“. وقال  �لتطهري  �إن فكرة  �صيا�صية،  �أي خطة 

�الأمريكي  �خلارجية  وزير  باإعالن  مرحباً  �أر�صنا“،  “قلب  هي  �لغربية  �ل�صفة  �إن  �صحفي، 

2019، باأن �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة لي�صت خمالفة  Mike Pompeo نهاية �صنة  مايك بومبيو 

58
للقانون �لدويل.

قال �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان David Friedman �إن �ملرحلة �لتالية  	

على  وب�صيادتها  لـ“�إ�رش�ئيل“،  عا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  بعد  �الأمريكية،  لالإد�رة  بالن�صبة 

و�ل�صامرة،  “يهود�  فريدمان  و�أ�صاف  �لغربية.  �ل�صفة  هي  �ل�صورية،  �جلوالن  مرتفعات 
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�لكبري  �لفل�صطيني  �ل�صكاين  �لتجمع  ب�صبب  �لق�صايا،  بني  من  تعقيد�ً  و�الأكرث  �الأ�صعب  هي 

�إىل �إ�صارة  يف  �لق�صية،  هذه  حلّل  روؤيتها  �صتطرح  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �إىل  م�صري�ً   فيها“، 

“�صفقة �لقرن“. و�متنع فريدمان عن ��صتخد�م تعبري “�ل�صفة �لغربية“، مكرر�ً ملر�ت كثرية 
59

�لتعبري �لتور�تي “يهود� و�ل�صامرة“.

اخلمي�س، 2020/1/9

“من  	 �إنه  �الأحمد،  �لتحرير و�ملركزية حلركة فتح عز�م  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنتني  قال ع�صو 

يف  �الأحمد،  و�أو�صح  �لفرتة“.  هذه  خالل  �لفل�صطينية  �ملحلية  �النتخابات  �إجر�ء  �ل�صعب 

�النتخابات،  جتري  عندما  عادة  �أنه  فل�صطني،  تلفزيون  عب  �ليوم“  “ملف  لبنامج  حديث 

فاإننا نبلّغ �جلانب �الإ�رش�ئيلي وال ن�صتاأذنه، كونها �لدولة �لتي ما ز�لت حتتلنا، منوهاً �إىل �أنه 

�لقد�ص  يف  �النتخابات  �إجرء  �أمام  �لعر�قيل  ت�صع  ال  حتى  �لبد�ية  منذ  �صفوياً  �إبالغها  جرى 

60
ومناطق ج.

بحّق  	 �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �رتكبه  �نتهاكاً   351 �الإن�صان  حلقوق  �مليز�ن  مركز  �صجّل 

�ل�صيادين يف بحر قطاع غزة، خالل �صنة 2019. و�أ�صار �ملركز، يف تقرير ن�رشه حتت عنو�ن 

“تلك �النتهاكات �نعك�صت على �أعد�د �لعاملني يف قطاع  “بحر غزة.. خطر �القرت�ب“، �إىل �أن 
�ل�صيد، �إذ بلغ عدد �ل�صيادين و�لعاملني يف �حلرف �ملرتبطة بال�صيد للعام 2019، بالقطاع، ما 

61
يقارب 5,600 عامل، من بينهم 3,600 �صياد“.

ملنح  	 ت�رشيعاً  جمهوري،  و�الآخر  ديوقر�طي  �أحدهما  �ل�صيوخ،  جمل�ص  يف  ع�صو�ن  قدّم 

تفاهم  مذكرة  لتحويل  م�صعى  يف  دوالر،  مليار�ت   3.3 بنحو  �صنوية  م�صاعد�ت  “�إ�رش�ئيل“ 
�إىل قانون. وطبقاً لن�ص �لت�رشيع،   ،2016 �إليها يف �صنة  بني �الحتالل وو��صنطن مّت �لتو�صل 

Marco Rubio، و�لديوقر�طي كري�ص كونز  تبنى �ل�صيناتور �جلمهوري ماركو روبيو 

62
Chris Coons، معاً �لت�رشيع.

	  United )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  �أ�صدره  تقرير  ذكر 

قو�ت  �أن   Nations Office for the Coordination of Humanitarian (OCHA)

 ،2019 �صنة  خالل  �لكبى  �لعودة  م�صرية  �حتجاجات  يف  فل�صطينياً   33 قتلت  �الحتالل 

�إىل يرتفع  لل�صهد�ء  �لكلي  �لعدد  �أن  �لتقرير  و�أو�صح  بجروح.  �آخرين   11,523  و�أ�صابت 

ويف  �ملظاهر�ت.  بد�ية  منذ  م�صاباً   36,134 �إىل  عددهم  فريتفع  �مل�صابون  �أما  �صهيد�ً،   212
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�ل�صفة �ملحتلة، �أ�صابت قو�ت �الحتالل 24 فل�صطينياً، من بينهم طفالن على �الأقل، بجروح 

63
يف حو�دث خمتلفة خالل �ملو�جهات وعب �إطالق �لنار ب�صكل مبا�رش على �حلو�جز.

اجلمعة، 2020/1/10

�لرتكية  	 �القت�صادية  �للجنة  �إبر�م  عن  �لع�صيلي  خالد  �لفل�صطيني  �القت�صاد  وزير  �أعلن 

�لعا�صمة �لرتكية  ��صتمرت على مد�ر يومني يف  �لتي  �أعمالها  �لفل�صطينية �مل�صرتكة، يف ختام 

�لبلدين،  بني  �لتجاري  �لتبادل  زيادة  �صاأنها  من  �لتي  �لثنائية،  �التفاقيات  من  عدد�ً  �أنقرة، 

�لفل�صطينية  �ملنتجات  �إدخال  جمال  يف  ت�صهيالت  وتقدمي  �القت�صادي،  �لتعاون  وتعزيز 

64
�لزر�عية و�لزر�عية �مل�صنعة �إىل �ل�صوق �لرتكي باإعفاء كامل.

�لدولية  	 �جلنائية  �ملحكمة  �أمام  دعوى  �الإ�رش�ئيلية   Yesh Din دين  يي�ص  منظمة  رفعت 

فيها  تطالب  يهودية،  عائلة  با�صم  الهاي،  يف   International Criminal Court (ICC)

“�لتحري�ص �صّد �ليهود“. وقالت �إن هذه �لدعوى  باإد�نة �ل�صلطة �لفل�صطينية على ما �أ�صمته 

“�إ�رش�ئيل“ على جر�ئم �حلرب بحّق  �إىل �ملحكمة نف�صها الإد�نة  �ل�صلطة  تاأتي رد�ً على توجه 

65
�لفل�صطينيني.

�صهدت  	  2019 �صنة  باأن  تفيد  معطيات  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  يف  �حلدود  حر�ص  قو�ت  ن�رشت 

ز�د  �إذ  �خلليل،  يف  �الإبر�هيمي  �حلرم  �قتحمو�  �لذين  �ليهود  �مل�صتوطنني  عدد  يف  كبرية  قفزة 

بنحو 100 �ألف عن عدد �مل�صلني �مل�صلمني. فقد بلغ عدد �ليهود 711,428 �صخ�صاً، بينما بلغ 

66
عدد �مل�صلمني 617,077 �صخ�صاً.

�الإنتاج  	 متو�صط  �إن  �خل�رشي  جمال  �لنائب  �حل�صار  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  قال 

وعلّل  �لطبيعية.  �الإنتاجية  �لقدرة  من   %20 �إىل  تر�جع  غزة  قطاع  م�صانع  يف  �ل�صنوي 

�خل�رشي يف بيان ذلك �إىل عدة �أ�صباب ناجتة عن �حل�صار �الإ�رش�ئيلي على غزة و�إغالق جميع 

67
معابرها �لتجارية، عد� معب و�حد، كرم �أبو �صامل )مفتوح ب�صكل جزئي(.

للتنديد  	 �لتو�يل، يف م�صري�ت جماهريية يف عدة مدن  �لثانية على  للجمعة  �الأردنيون،  �حت�صد 

68
باتفاقية �لغاز مع “�إ�رش�ئيل“، مطالبني باإلغائها.

علن يف غربي �لقد�ص، عن وجود تنظيم �أمريكي يعمل بهدوء،  	
ُ
يف �حتفال جماهريي و��صع، �أ

حتى  “�إ�رش�ئيل“  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  من  م�صيحي  �صباب  جتنيد  على   ،2016 �صنة  منذ 

ي�صبحو� “�صفر�ء للدولة �لعبية بني �صعبهم“. ويدعى �لتنظيم با�صيجز Passages، وقد مّت 
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تاأ�صي�صه مببادرة من رفكا كدرون Rivka Kidron، م�صت�صارة رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

“�إ�رش�ئيل“  يف  �ليوم  ويوجد  �مل�صيحي“.  و�لعامل  �ل�صتات  “يهود  ل�صوؤون  نتنياهو  بنيامني 

69
600 �صاب �أمريكي م�صيحي يف �إطار هذ� �مل�رشوع.

ال�صبت، 2020/1/11

	  1948 لفل�صطينيي  �لعربية  لالأحز�ب   Joint List �مل�صرتكة  �لقائمة  ليبمان  �أفيجدور  هاجم 

بزعم �أن �أع�صائها يوؤيدون حركة حما�ص، و�أد�نو� �غتيال قا�صم �صليماين، قائد فيلق �لقد�ص 

عن  علناً  يتحدثون  �مل�صرتكة  �لقائمة  �أع�صاء  �إن  ليبمان  وقال  �الإير�ين.  �لثوري  �حلر�ص  يف 

�ملنطقة. وعّب ليبمان عن معار�صته الأي �صفقة �صيتم  “�الإرهابية“ يف  للمنظمات  تاأييدهم 

�لتو�صل �إليها مع حما�ص، موؤكد�ً �أنه �صريف�ص �أي �صفقة يتّم فيها تبيي�ص �ل�صجون من �أ�رشى 

70
حما�ص و�ملنظمات �الأخرى.

�جلي�ص  	 يف  �لنخبة  لو�ء  �إن   Amir Boukhbout بوخبوط  �أمري  �لع�صكري  �ملحلل  قال 

حما�ص  �أمام  �لكبى  �ملعركة  خلو�ص  ي�صتعد   ،Givati Brigade جفعاتي  �الإ�رش�ئيلي 

�أن  �لعبي،  �الإخباري   Walla و�ال  موقع  على  تقريره  يف  بوخبوط،  و�أ�صاف  �هلل.  وحزب 

�الأنفاق،  �لتحديات، ت�صمل حرب  �أمامه جملة من  �لقادمة تقف  “لو�ء جيفعاتي يف مناورته 
و�لطائر�ت �مل�صرية، و�لعبو�ت �لنا�صفة، و�لطائر�ت �النتحارية، حيث يقود �لتدريب �جلرن�ل 

لبنان و�ملنظمات  �لذي قاد مقاتليه يف مو�جهة حزب �هلل يف   ]Itzik Cohen[ �إيت�صيك كوهني 

71
�لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة“.

االأحد، 2020/1/12

مناق�صتها  	 مّت  للغاية“،  �صعبة  “�صيناريوهات  �لعبية  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت 

�الأربعاء  يوم  )كابينت(  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  �جتماع  يف 

�إ�رش�ئيليني. وبح�صب  �لدولية فتح حتقيق �صّد  �ملحكمة �جلنائية  2020/1/8، يف حال قررت 

باإمكانية  �خلطرية  �ل�صيناريوهات  �أحد  مّت مناق�صته، وهو  قلقاً حقيقياً  فاإن هناك  �ل�صحيفة، 

�إ�صد�ر �ملحكمة �أو�مر �عتقال دولية �رشية �صّد من تعّدهم م�صتبه بهم بارتكاب جر�ئم حرب. 

وت�صري �لتقدير�ت د�خل �لكابينت �إىل �أنه مرجح للغاية �أن تفتح �ملحكمة �لدولية حتقيقاً �صّد 

72
“�إ�رش�ئيل“ خالل 90 يوماً.
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��صتعر�صت حركة حما�ص، يف تقريرها �ل�صنوي �لذي ير�صد ح�صاد �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية  	

وتنفيذ �آخرين،   153 وجرح  �إ�رش�ئيليني،   5 قتل  من  �ملقاومة  متّكن   ،2019 ل�صنة   و�لقد�ص 

نار، و30 عملية طعن وحماولة طعن، و11 عملية دع�ص وحماولة دع�ص، �إطالق   38 عملية 

 %37 ن�صبته  ما  �حلجارة،  �إلقاء  عملية  و2,026  نا�صفة،  عبو�ت  و�إلقاء  زرع  عملية  و87 

من �أعمال �ملقاومة. فيما بلغت ن�صبة �أعمال �ملقاومة �ملوؤثرة و�لنوعية 8%، بو�قع 423 عمالً 

منطقة  ت�صدرت  وقد  و�لقد�ص.  بال�صفة  مقاوم  عمل   5,402 جمموعه  ما  �أ�صل  من  مقاوماً، 

�ملرتبة  يف  �خلليل  جاءت  حني  يف   ،1,053 بـ  �لقد�ص  تلتها   ،1,183 بـ  �ملقاومة  �أعمال  �هلل  ر�م 

73
�لثالثة بـ 823 عمالً مقاوماً.

لل�صلطان  	 �لعز�ء  و�جب  بتقدمي  هنية،  �إ�صماعيل  برئا�صة  حما�ص،  حركة  قيادة  من  وفد  قام 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  با�صم  �صعيد،  بن  قابو�ص  �ل�صلطان  برحيل  �صعيد،  �آل  طارق  بن  هيثم 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  هيثم،  �ل�صلطان  مع  لقائه  خالل  هنية،  و�أكد  حما�ص.  حركة  وبا�صم 

وثو�بته  بحقوقه  متم�صكاً  و�ملقد�صات،  و�الأق�صى  �لقد�ص  على  حمافظاً  �لعهد،  على  �صيبقى 

74
�لوطنية.

وفقاً  	  ،%4 �إىل   %3.8 من   ،%0.2 بن�صبة   ،2019 �صنة  يف  “�إ�رش�ئيل“،  يف  �لبطالة  �رتفعت 

 The Israeli Employment �الإ�رش�ئيلية  و�لت�صغيل  �ال�صتخد�م  م�صلحة  ن�رشتها  ملعطيات 

�صمان  وخم�ص�صات  �لبطالة  خم�ص�صات  �لعرب،  �لعمل  طالبي  ن�صبة  و�صجلت   .Service

�ليهود �لعمل  طالبي  ن�صبة  و�رتفعت  �لتقرير.  ح�صب  �الأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  �رتفاعاً   �لدخل، 

4.97% يف �صنتي 2018 و2019، بينما �رتفعت هذه �لن�صبة �إىل 14% بني �لعرب، من 14,102 
75

�إىل 16,750.

	  National Broadcasting نيوز(  �صي  بي  )�إن  �الأمريكية  �لوطنية  �الإذ�عة  هيئة  قالت 

�أدت �لتي  �لعملية  �ملتحدة يف  �لواليات  “�إ�رش�ئيل“ �صاعدت  �إن   ،Company (NBC News) 
ملقتل قائد فيلق �لقد�ص �الإير�ين قا�صم �صليماين. و�أ�صارت �لهيئة �إىل تلقي وكالة �ال�صتخبار�ت 

�ملركزية �الأمريكية )�صي �آي �إيه( Central Intelligence Agency (C.I.A.)، معلومات من 

خمبين يف مطار �لعا�صمة �ل�صورية دم�صق، حول موعد �إقالع طائرة �صليماين يف طريقها 

76
�إىل بغد�د، و�ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية �صاعدت يف تاأكيد �لتفا�صيل.

�لقد�ص 	 يف  �لعي�صوية  منطقة  �إن   “The Times of Israel �إ�رش�ئيل  �أوف  “تايز  موقع   قال 

�ملد�ر�ص  طالب  بني  �ملو�جهات  ب�صبب   ،2020/2019 �لدر��صي  �لعام  بد�ية  منذ  غلياناً  ت�صهد 

و�ل�رشطة. وقال حممد �أبو حم�ص، وهو ع�صو يف جلنة �أولياء �الأمور: عمليات �ل�رشطة �ملكثفة 
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�أكرث من  �لوقت د�همت �ل�رشطة  �أنه منذ ذلك  �إىل  2019، م�صري�ً  �أيار/ مايو  �إىل  يف �حلي تعود 

500 منزل يف �لعي�صوية، و�عتقلت �أكرث من 600 �صخ�ص، مّت تقدمي لو�ئح �تهام �صّد 20 منهم 
77

فقط.

بالقطاع  	 حلقت  �لتي  �الأولية  �الأ�رش�ر  �أن  لها،  بيان  يف  �لفل�صطينية،  �لزر�عة  وز�رة  �أفادت 

�الأمطار، يف مناطق �رشقي حمافظة  �لزر�عي نتيجة فتح �صلطات �الحتالل �صدود وعبار�ت 

78
غزة وجباليا، وبيت حانون، تقدر باأكرث من 500 �ألف دوالر.

االإثنني، 2020/1/13

على  	  2019 �صنة  خالل  ح�صلو�  فل�صطيني  مقد�صي   1,200 �إن  هاآرت�ص  �صحيفة  موقع  قال 

متنحها  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  للجو�ز�ت  رقم  �أعلى  وهو  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صفر  وجو�ز  �جلن�صية 

من   %95 �أن  �إىل  لل�صحيفة  تقرير  و�أ�صار   .1967 �صنة  منذ  للمقد�صيني  �الحتالل  �صلطات 

�ملقد�صيني �لفل�صطينيني ال يحملون �جلن�صية �الإ�رش�ئيلية، وهم يلكون مكانة مقيم ولي�صو� 

79
مو�طنني يف كيان �الحتالل.

�لكني�صت،  	 يف  برملانية  جلنة  ت�صكيل  على  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  �ملنظمة  �للجنة  و�فقت 

مهمتها �أن تنظر يف طلب �حل�صانة �لذي تقدم به رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو. و�صادقت 

80
�للجنة باأغلبية 16 ع�صو كني�صت ومعار�صة 5 �أع�صاء.

وجلنة  	 وف�صائله  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  �لبدويل  �صالح  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  �أكد 

�لت�رشيعية و�لرئا�صية. وب�صاأن  �ملركزية، ينتظرون �صدور مر�صوم �النتخابات  �النتخابات 

�أ�رشى  تبادل  �صفقة  �أّي  يف  �لبغوثي  مرو�ن  فتح  حركة  يف  �لقيادي  باإدر�ج  حما�ص  مت�صك 

مقبلة، قال �لبدويل، يف حو�ر مع �صحيفة فل�صطني: “�صحيح حما�ص لن تتنازل عن �أن يكون 

مرو�ن �لبغوثي يف �صفقة �لتبادل �لقادمة، وهذ� �رشف الأي ف�صيل باأن يحر�ص على �إخر�ج 

ومرو�ن  ونائل  �صالمة،  وح�صن  �صعد�ت،  �أحمد  ومنهم  �لفل�صطينيني،  و�الأ�رشى  �الأبطال 

81
وعبد �هلل �لبغوثي، و�إبر�هيم حامد، وغريهم من �الأ�رشى“.

قالت حركة حما�ص �إن �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية �عتقل 195 مو�طناً فل�صطينياً  	

وحتى   2019 دي�صمب  �الأول/  كانون  نهاية  )منذ  و�حد  �أ�صبوٍع  خالل  �صيا�صية  خلفية  على 

�أ�رشى  �ملعتقلني  �أن  للحركة  بيان  و�أو�صح   .)2020 يناير  �لثاين/  كانون  من  �الأول  �الأ�صبوع 

82
حمررون، ومعتقلون �صيا�صيون �صابقون، وطالب جامعة، معظمهم يف نابل�ص و�خلليل.
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الثالثاء، 2020/1/14

خطة  	 عن   Tzipi Hotovely حوتوفيلي  ت�صيبي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  نائب  ك�صفت 

�جلنائية  للمحكمة  جل�صة  �نعقاد  منع  �إىل  ترمي  �رشي،  ب�صكل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  تديرها 

�لدولية يف الهاي، للبحث يف تو�صية �ملدعية �لعامة فاتو بن�صودة Fatou Bensouda، باإجر�ء 

“�إ�رش�ئيل“ يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية. وقالت  حتقيقات يف جر�ئم �حلرب �لتي �رتكبتها 

�إنها ال ت�صتطيع �لك�صف عن �لطريقة  حوتوفيلي، يف حديث مع �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �لعبية، 

�صيا�صية  �إجر�ء�ت  �إىل  “ت�صتند  �أنها  �أكدت  لكنها  �النعقاد،  من  �ملحكمة  فيها  �صتمنع  �لتي 

83
وعدلية“.

�أجهزة  	 من  كبرية  �نتهاكات  �صهدت   2019 �صنة  �أن  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  جلنة  �أعلنت 

و�ل�صيا�صية  �ملدنية  �حلقوق  و�نتهاك  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أمن 

يف �ل�صلطة  �أجهزة  �نتهاكات  لر�صد  تقريرها  �ل�صفة  يف  �للجنة  و�أ�صدرت   للمو�طنني. 

�نتهاكات   4,703 �ل�صلطة  �أجهزة  �رتكاب  بنّي  و�لذي   ،2019 ل�صنة  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة 

�حتجاز، حالة  و1,620  ��صتدعاء،  حالة  و743  �عتقال،  حالة   1,079 منها  �ملو�طنني،   بحّق 

84
و31 حالة تن�صيق �أمني مع �الحتالل.

�ل�صادق“  	 “�لوعد  مدر�صتي  يف  �لثاين  �لدر��صي  �لف�صل  �فتتاح  منع  �الحتالل  قو�ت  قررت 

و“�لفر�صان“ يف حمافظة �لقد�ص �ملحتلة، وحتججت قو�ت �الحتالل باأن قر�ر �ملنع جاء بزعم 

85
عدم ح�صول �ملدر�صتني على تر�خي�ص �لبناء.

�الحتالل  	 قو�ت  باأن  �ل�صيخ  �أبو  حممد  قلقيلية  حمافظة  يف  �ال�صتيطان  ملف  م�صوؤول  �أفاد 

�رشعت بتنفيذ �ملرحلة �لثانية، من �إن�صاء خط �ملياه �الإ�رش�ئيلي، �لذي يتد من د�خل �الأر��صي 

86
�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948 حتى حدود حمافظة نابل�ص، لتغذية �مل�صتعمر�ت باملياه.

االأربعاء، 2020/1/15

من  	 �لطبيعي  �لغاز  �صّخ  �إن  لها،  بيان  يف  �مل�رشية،  �ملعدنية  و�لرثوة  �لبرتول  وز�رة  قالت 

“�إ�رش�ئيل“ �إىل م�رش �صيبد�أ �ليوم. و�أ�صافت �لوز�رة �أن هذ� يثل تطور�ً مهماً يخدم �مل�صالح 
�لغاز  من  كميات  نقل  من  “�إ�رش�ئيل“  �لتطور  هذ�  �صيمّكن  حيث  �لبلدين،  لكال  �القت�صادية 

�مل�صال يف م�رش. وك�صف موقع و�ال  �لطبيعي  �لغاز  �أوروبا، عب م�صانع  �إىل  لديها  �لطبيعي 

نظريه  �إىل   Reuven Rivlin ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  بعثها  ر�صالة  عن  �لعبي 
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عالقات  تعميق  طريق  على  تاأتي  �خلطوة  هذه  �أن  فيها  ر�أى  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي، 

�أمام يوم �حتفايل تاريخي بني م�رش  “�أننا  �أن ريفلني �صدد على  �إىل  �ملوقع  �جلانبني. و�أ�صار 

و�إ�رش�ئيل، الأن �إ�رش�ئيل ترى يف عالقاتها مع جمهورية م�رش �لعربية كنز�ً ��صرت�تيجياً، وهي 

87
مركب حيوي ال�صتقر�ر �ملنطقة“.

يف  	 جديدة  طبيعية“  “حمميات  �صبع  مو�قع  عن  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أعلن 

�صادر  بيان  وقال  فيها.  �أخرى  طبيعية“  “حممية   12 تو�صيع  وعن  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة 

و�صائل  و�أ�صارت  الحقاً.  �لقر�ر  بهذ�  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إبالغ  �صيتم  �إنه  بينيت  مكتب  عن 

�إعالم �إ�رش�ئيلية �إىل �أن هذ� �أول قر�ر من نوعه منذ 25 عاماً. وقال بيان مكتب بينيت �إنه بعد 

تنفيذ �خلطوة �الإد�رية، �صتنتقل “�ملحميات �لطبيعية“ �جلديدة �إىل م�صوؤولية “�صلطة �لطبيعة 

88
و�حلد�ئق“ من �أجل فتحها �أمام �جلمهور.

�أبي�ص )كاحول الفان(، على �ل�صو�ريخ �لتي �أطلقت  	 علّق بني جانت�ص، رئي�ص حتالف �أزرق 

توفري  يف  بالف�صل  نتنياهو  جانت�ص  و�تهم  �مل�صتعمر�ت.  يف  بع�صها  و�صقطت  غزة،  قطاع  من 

�الأمن لـ“�صكان �جلنوب“، مدعياً �أنه �صي�صع حّد�ً لل�صو�ريخ و�الأمو�ل �الحتفالية �لتي مُتنح 

89
حلما�ص.

و�مل�صاو�ة  	 لل�صالم  �لديوقر�طية  �جلبهة  �الأربعة؛  مبركباتها  �مل�صرتكة  �لقائمة  قدّمت 

�لوطني  و�لتجمع   ،United Arab List �ملوحدة  �لعربية  و�لقائمة   ،)Hadash )حد��ص 

 �لديقر�طي )بلد( National Democratic Assembly (Balad)، و�حلركة �لعربية للتغيري

جلنة  �إىل   ،23 �لـ  للكني�صت  مر�صحيها  قائمة   ،Arab Movement for Renewal (Ta’al)
90

�النتخابات �ملركزية.

�الأر�صيف  	 م�رشوع   National Library of Israel �الإ�رش�ئيلية  �لوطنية  �ملكتبة  يف  ُد�صن 

“�إ�رش�ئيل  �لعربية. ونقلت �صحيفة  �لدول  �ليهود يف  �لفيديو حياة  �لذي يوثق عب  �ليهودي 

�ليوم“، عن �أمني جمموعة �ملقتنيات �ليهودية يف �ملكتبة �لوطنية �الإ�رش�ئيلية، يوئيل فينكلمان 

�ل�صفاردمي  �أ�صو�ت  جمعية  مع  للتعاون  �تفاقاً  وقّعنا  “لقد  قوله:   ،Yoel Finkelman

]Sephardi Voices[ باأمريكا، الأنهم يتطرقون �إىل ق�صية مهمة للغاية بعد فرتة طويلة، حيث 
91

تلقى ق�صية �ليهود �لعرب �الهتمام �لبحثي، بالتو�زي مع تز�يد �لوعي �لعام“.

نظريه  	 جلمع  ��صتعد�ده  عن   Abiy Ahmed �أحمد  �آبي  �الإثيوبي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعرب 

ويف �إثيوبيا.  يف  �صوياً  ز�يد،  بن  حممد  ظبي،  �أبو  عهد  وويل  نتنياهو،  بنيامني   �الإ�رش�ئيلي 
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فاحت  �أنه  �أحمد  ذكر   ،2019 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �أبيب  لتل  زيارته  تفا�صيل  عن  حديثه  �صياق 

“بر�عة  قائالً:  نتنياهو  لريد  ز�يد،  �بن  له  ممتدحاً  ظبي،  �أبو  مع  �لعالقة  مبو�صوع  نتنياهو 

وبلده، ل�صعبه  يحققه  مبا  يقا�ص  �حلقيقي  و�لقائد  دليل،  �إىل  حتتاج  ال  ز�يد  بن   حممد 

92
وم�صاهدة �أبو ظبي توؤكد لك �أن حممد بن ز�يد هو �لقائد �لفعلي للبالد“.

اخلمي�س، 2020/1/16

��صرت�تيجية  	 وفق  تعمل  حما�ص  �أن  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد 

وذكر �لفل�صطينية.  بالق�صية  تع�صف  �لتي  �لتحديات  ملو�جهة  حماور  �صبعة  من   و��صحة 

�حلية �أن �أول �ملحاور يقوم على تثبيت وتعزيز �صمود �ملو�طن �لفل�صطيني يف �أماكن وجوده 

كافة، و�لثاين هو �لعمل على تثبيت وتعزيز �صمود �ملقد�صيني يف �لقد�ص، و�لثالث هو �لعمل 

حر�ص  هو  و�لر�بع  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لدول  مع  �ل�صيا�صية  حما�ص  عالقة  تعزيز  على 

حما�ص على حتقيق �لوحدة �لوطنية، و�خلام�ص يقوم على تعزيز �ملقاومة �ل�صاملة، و�ل�صاد�ص 

93
هو حترير �الأ�رشى، و�ل�صابع هو �لعمل على تعزيز �صمود �لفل�صطينيني يف �ملنايف.

�ملتو�صط  	 �رشق  غاز  ملنتدى  �لوز�ري  �الجتماع  يف  �مل�صارك  �لفل�صطيني  �لوفد  رئي�ص  �أكّد 

�إليه  دعت  و�لذي  م�صطفى،  حممد   Eastern Mediterranean Gas Forum (EMGF)

�أحد  ي�صّكل  غزة  �صو�حل  قبالة  �لفل�صطيني  �لغاز  حقل  تطوير  ت�رشيع  �أن  م�رش،  ونظمته 

مقومات �القت�صاد �لفل�صطيني، و�صوالً �إىل توفري �أمن �لطاقة لفل�صطني، وعلى �عتباره حقالً 

94
يقع حتت �ل�صيادة �لفل�صطينية ومن �أهم مقدر�ت �ل�صعب �لفل�صطيني �لطبيعية.

د�نون 	 د�ين   ،United Nations �ملتحدة  �الأمم  يف  �لد�ئم  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري   ك�صف 

د�نون  وقال  �ملتحدة.  �الأمم  يف  رو�صيا  مع  م�صبوق  غري  تعاوناً  هناك  �أن   ،Danny Danon

)�لهولوكو�صت �ليهودية  �ملحرقة  ذكرى  �إحياء  مو�صوع  يف  حالياً  يتم  �لتعاون  هذ�   �إن 

95
The Holocaust( يف موؤ�ص�صات �الأمم �ملتحدة؛ لكنه يعتقد باأنه �صيتطور ملا هو �أكب.

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

96
للمرة �لـ 172.

قال �ملدير �ملوؤقت لوكالة �الأونرو�، كري�صتيان �صاوندرز Christian Saunders، �إن �لواليات  	

�أن  �صاوندرز  و�أكد  للوكالة.  �لتبعات  لوقف  �الأجنبية  �لبملانات  تاأييد  بح�صد  تقوم  �ملتحدة 

من  بتفوي�ص  للفل�صطينيني  �الأونرو�  تقدمها  �لتي  �خلدمات  ال�صتبد�ل  ت�صعى  “�إ�رش�ئيل“ 
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�رشقي  يف   General Assembly of the United Nations �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية 

97
�لقد�ص، بخدمات تقدمها منظمات �إ�رش�ئيلية.

�لع�صكرية  	 �خلدمة  �إىل   F–35i �آي  �أف-35  مقاتالت  من  ثانياً  �رشباً  �الحتالل  جي�ص  �أدخل 

�ل�رشب  Lions of the South“ على  “�أ�صود �جلنوب  ��صم  �إطالق  مّت  ب�صكل ر�صمي، حيث 

�جلديد. و�أعلن جي�ص �الحتالل، يف بيان له، عن �أن �رشب “�أ�صود �جلنوب“ �ن�صم �إىل “�لن�رش 

�آي،  �أف-35  للطائر�ت من طر�ز  “�إ�رش�ئيل“  �أول �رشب يف  Golden Eagle“، وهو  �لذهبي 

98
�لذي مّت تاأ�صي�صه �صنة 2016، ودخل �خلدمة يف كانون �الأول/ دي�صمب 2017.

اجلمعة، 2020/1/17

�لفجر،  	 �الأق�صى، بعد �صالة  �مل�صجد  �الإ�رش�ئيلي  �قتحمت قو�ت كبرية من �رشطة �الحتالل 

99
و�عتدت ب�رش��صة على �مل�صلني، ثّم عادت و�عتقلت عدد�ً من �ل�صبان بعد �صالة �جلمعة.

 تو��َصل �إطالق �لبالونات �حلارقة من قطاع غزة، لليوم �لثالث على �لتو�يل، باجتاه �مل�صتعمر�ت  	

�لتي حتمل مو�د متفجرة  �لبالونات  �لدفعات من  �إذ طارت ع�رش�ت  �الإ�رش�ئيلية �ملحاذية له، 

جتاه �مل�صتعمر�ت، وو�صل جزء منها �إىل مدينة �أ�صدود على بعد 20 كم عن �لقطاع، ما ت�صبب 

جلي�ص  دورية  قرب  بالونات  �نفجرت  بعدما  خ�صو�صاً  لالإ�رش�ئيليني،  كبري“  بـ“��صتفز�ز 

�أ�صكول جنوب �لقطاع. ومن جهته، دعا نائب وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي،  �لعدو يف م�صتعمرة 

�آيف ديخرت Avi Dichter، �إىل �لتعامل مع بالون يحمل عبوة نا�صفة يطلق من قطاع غزة، على 

100
�أنه �عتد�ء �إرهابي.

�أكد �لنائب جمال �خل�رشي، رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار يف قطاع غزة، �أن �رتفاعاً  	

جديد�ً يف ن�صب �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي طر�أ خالل �صنة 2019؛ �إذ �إن ما يزيد على 70% من �الأ�رش 

�الأو�صاع  وتدهور  �الإ�رش�ئيلي،  �حل�صار  ب�صبب  �لغذ�ئي،  �الأمن  �نعد�م  تعاين  غزة  قطاع  يف 

101
�القت�صادية.

�صتُبقي  	 بالده  �أن   Alejandro Giammattei غياماتي  �أليخاندرو  غو�تيماال  رئي�ص  �أكد 

�صفارتها يف “�إ�رش�ئيل“ بالقد�ص “مهما ح�صل“. و�أو�صح غياماتي �أنه �تخذ قر�ره بهذ� �ل�صاأن 

كمدينة  بالقد�ص  �العرت�ف  موؤكد�ً   ،2019 �صنة  خالل  “�إ�رش�ئيل“  �إىل  بها  قام  زيارة  �أثناء  يف 

�أبدية لـ“�إ�رش�ئيل“. و�أ�صاف غياماتي، يف كلمة �ألقاها بكني�ص يهودي يف غو�تيماال �لعا�صمة �أن 

102
“�أعد�ء �إ�رش�ئيل هم �أعد�وؤنا، و�أ�صدقاء �إ�رش�ئيل هم �أ�صدقاوؤنا“.
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ال�صبت، 2020/1/18

قال �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إنه �أحبط عمليتَي طعن؛ و�حدة يف �لقد�ص، و�لثانية يف �خلليل، و�عتقل  	

103
�صيدة تبلغ من �لعمر 52 عاماً، و�صاباً على خلفية ذلك.

منذ  	 ��صتاأنفت  �إنها  �لزو�ري“،  �أبناء  “وحدة  ُت�صمى  فل�صطينية  �صبابية  جمموعة  قالت 

�أيام �إطالق �لبالونات �حلارقة من قطاع غزة باجتاه �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية �ملحاذية  ثالثة 

م�صوؤول  �أمنية(،  الأ�صباب  بالكامل  ��صمه  عن  �الإف�صاح  )رف�ص  جماهد  �أبو  و�أ�صاف  للقطاع. 

مل  فردي  قر�ر  هو  �لبالونات  �إطالق  ��صتئناف  “قر�ر  �إن  قائالً  لالأنا�صول،  �ملجموعة،  هذه 

104
ي�صدر عن �لهيئة �لوطنية �لعليا مل�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار“.

جتاه  	 �ملياه،  �صدود  فتحت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إن  غزة  بقطاع  �لزر�عة  وز�رة  قالت 

�الأر��صي �لزر�عية �رشق حي �ل�صجاعية، �رشق مدينة غزة. وذكرت �لوز�رة، يف ت�رشيح لها، 

105
�أن هذه هي �ملرة �لثالثة �لتي يقوم �الحتالل بها بفتح �ل�صدود.

من  	 �إفريقيا،  وجنوب  �ل�صمالية  و�أمريكا  �أوروبا  يف  كنائ�ص  عدّة  من  كاثوليكياً  �أ�صقفاً   34 دعا 

حكومات   ،Coordination with the Holy Land �ملقد�صة  �الأر�ص  مع  �لتن�صيق  جمموعة 

فل�صطني  يف  �لدويل  �لقانون  تطبيق  و�رشورة  فل�صطني،  بدولة  �العرت�ف  �إىل  بالدهم 

106
و“�إ�رش�ئيل“. وقد جاءت هذه �لدعوة عقب زيارتهم �إىل ر�م �هلل و�لقد�ص.

�أن  	  ،Juan Orlando Hernandez هرينانديز  �أورالندو  خو�ن  هندور��ص  رئي�ص  �أعلن 

يف  �صفارة  “�إ�رش�ئيل“  تفتح  �أن  مبجرد  �لقد�ص،  �إىل  �أبيب  تل  من  �صفارتها  �صتنقل  حكومته 

107
�لعا�صمة تيجو�صيجالبا.

االأحد، 2020/1/19

�لهوى  	 بطن  حي  يف  �لرجبي  نا�رش  عائلة  بناية  باإخالء  قر�ر�ً  �حتاللية  حمكمة  �أ�صدرت 

وكبار  �أطفال  بينهم  فرد�ً،   16 تاأوي  �صكنية(،  �صقق   3( طو�بق   3 من  �ملوؤلفة  �صلو�ن،  ببلدة 

 Ateret Cohanim ل�صن ومن ذوي �الحتياجات �خلا�صة، ل�صالح جمعية عطريت كوهانيم�

108
�ال�صتيطانية.

�الإ�رش�ئيلية  	 �حلكومة  جل�صة  م�صتهل  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�الأ�صبوعية: “بد�أنا �الأ�صبوع �ملا�صي �صخّ �لغاز �لطبيعي �إىل م�رش، حّولنا �إ�رش�ئيل �إىل دولة 
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عظمى يف جمال �لطاقة“. و�أ�صاف قائالً: “هذ� حدث �قت�صادي ودبلوما�صي كبري و�صابقة يف 

تاريخ �لدولة، وهو عبارة عن حتالف �أقامته �إ�رش�ئيل يف �رشق �ملتو�صط“، منوهاً �إىل �أن بالده 

109
“تتمدد �أي�صاً �إىل �لعامل �لعربي و�إىل �أوروبا“.

�إلكرتوين  	 تكنولوجي  “جد�ر  ببناء  �ل�رشوع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  بل�صان  �لناطق  �أعلن 

بغية  �حلدود،  طول  على  �للبناين  �هلل  حزب  يحفرها  �أن  يكن  �أنفاق  لك�صف  �الأر�ص“،  حتت 

110
تدمريها.

الفان(، 	 )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  من  وبدعم  بيتنا“،  و“�إ�رش�ئيل  �لليكود  حزبا   قدّم 

تر�صحها  قائمة  من  يزبك،  هبة  �لنائبة  ب�صطب  �ملركزية،  �النتخابات  جلنة  �إىل  طلباً 

�لعمليات  “منفذي  مع  ت�صامنها  بدعوى   ،2020/3/2 يف  �صتجرى  و�لتي  �ملقبلة،  لالنتخابات 

111
�لفل�صطينيني“.

�الإ�رش�ئيلي عامو�ص يدلني، يف حديث مع �صحيفة  	 �لقومي  �الأمن  قال رئي�ص معهد در��صات 

معاريف، �إن ��صرت�تيجية “�إ�رش�ئيل“ �حلالية تتلخ�ص يف ��صتمر�ر �النق�صام �لفل�صطيني بني 

قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، و�لتفريق بينهما، و�لتو�صل �إىل تهدئة باأقل ثمن ممكن، و�رشورة 

112
�لعمل على تهدئة �الأو�صاع �الأمنية يف �جلبهة �لفل�صطينية.

من  	 و%44  �الإ�رش�ئيليني  �ل�صبان  ثلث  نحو  �أن  ت�رشيبه،  مّت  �إ�رش�ئيلي  د�خلي  تقرير  ك�صف 

رئي�ص  و�أن  �الإ�رش�ئيلي.  �جلي�ص  من  باأخرى،  �أو  بطريقة  يت�رشبون  �أو  يتهربون  �ل�صابات، 

هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف Aviv Kochavi، �أمر بو�صع خطة طو�رئ 

ملكافحة هذه �لظاهرة. وقال �لتقرير �إن ظاهرة �لتهرب من �لتجنيد للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �ت�صعت 

ب�صكل كبري، و�أن �أحد �لبنود �لتي يعتمدون عليها للتهرب هو �الإعفاء من �خلدمة ب�صبب معيار 

113
“�حلالة �لنف�صية“.

ك�صفت وثيقة ع�صكرية �إ�رش�ئيلية حديثة عن �إخفاقات وثغر�ت خطرية يف عدم جاهزية �لقو�ت  	

�لبية، و�أ�صاف يو�آف زيتون Yoav Zitun، �خلبري �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي، يف تقريره على 

جرن�ل  �أعدها  �لتي  �ليوم  “وثيقة  �أن   ،21 عربي  موقع  ترجمه  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة 

�إ�رش�ئيلي مّطلع، تك�صف عما يكن ت�صميتها فجو�ت كبرية يف �لتدريبات و�لتاأهيل �لعملياتي 

للقو�ت �لبية، كما �أن مو�قع �لقو�ت �لنظامية مّت تقلي�ص �أعد�دها، و�نتظام �لقو�ت �لع�صكرية 

114
يف م�صتودعات �لطو�رئ �لتابعة لقيادة �ملنطقة �ل�صمالية جاء جزئياً“.
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“�إ�رش�ئيل“.  	 �لغاز من  ��صتري�د  �لنو�ب �الأردين، باالإجماع، مقرتح قانون يحظر  �أقر جمل�ص 

�صفة  �إعطائه  مع  �ملجل�ص،  �إىل  قانون  كم�رشوع  الإعادته  �حلكومة  �إىل  �ملقرتح  �إحالة  وقرر 

115
�ال�صتعجال.

معر�ص 	 يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلناح  بناء  �أعمال  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة   �أعلنت 

من�صور  يف  �خلارجية،  و�أوردت  ر�صمياً،  �نطلقت   Expo 2020 Dubai دبي   2020 �إك�صبو 

�إنها  �خلارجية  وقالت  �لبناء.  لعملية  �ل�صور  من  عدد�ً  في�صبوك،  موقع  يف  �صفحتها  عب 

�الإمار�ت �مل�صيفة،  �لدولة  مع  بالتعاون  �لطويلة  �لبناء  عملية  على  �الإ�رش�ف   “تو��صل 
116

�لعربية �ملتحدة“.

االإثنني، 2020/1/20

�أرغمان  	 ند�ف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  رئي�ص  �أن  عن  �لنقاب  �لعبية  معاريف  �صحيفة  ك�صفت 

�ل�صلطة  و��صتقر�ر  بقاء  على  توؤثر  �إجر�ء�ت  باأي  �لقيام  من  �مل�صغر،  �لوز�ري  �ملجل�ص  حذّر 

وذكرت  حما�ص.  حركة  مع  ت�صوية  لتحقيق  �ل�صعي  ظّل  يف  �لغربية،  بال�صفة  �لفل�صطينية 

�ل�صلطة  �أمو�ل عائد�ت �رش�ئب  ��صتقطاع  �إجر�ء�ت  �لكابينت من  �ل�صاباك حّذر  �أن  �ل�صحيفة 

“�الإرهاب“  �لتي تعد �رشيكاً يف مكافحة  لل�صلطة،  )�ملقا�صة(، الأن ذلك �صيعتب مبثابة عقاب 

117
بال�صفة، بح�صب تعبريها.

قال رئي�ص �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي ند�ف �أرغمان، خالل حفل “جائزة رئي�ص �لوزر�ء“ لالإجناز�ت  	

�ال�صتخبارية، يف مقر �ل�صاباك �صمال تل �أبيب، �إن �صنة 2019 كانت مليئة بالتحديات �الأمنية يف 

“جميع �ل�صاحات �لتي نعمل فيها، لقد �أحبطنا 560 هجوماً كبري�ً، منها 10 عمليات تفجريية، 
118

و4 حماوالت خطف، و�أكرث من 300 هجوم �إطالق نار“، على حّد قوله.

�أحو��ص  	 �إىل هندور��ص، بعد �صناعتها يف  باع �الحتالل، الأول مرة، �صفينة بحرية ع�صكرية 

�أن  �لعبي   Mivzak Live اليف  مفز�ك  موقع  وذكر  حيفا.  مبيناء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفن  بناء 

�ل�صفينة من نوع �أو بي يف 62 �أو opv62، يبلغ طولها 62م، وتزن 450 طناً، وهي و�حدة من 

119
�أكرث �ل�صفن تقدماً يف �لعامل، م�صري�ً �إىل �أن قيمة �ل�صفقة تقدر مباليني �ل�صو�كل.

حيث  	 وممتلكاتهم،  �ملقد�صيني  بحّق  �نتهاكاتها  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �صّعدت 

120
�صلّمت يف �أقل من 24 �صاعة �إخطار�ت باإخالء وهدم 30 منزالً يف عدة �أحياء مبدينة �لقد�ص.
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الثالثاء، 2020/1/21

حكومته  	 �إن  هاآرت�ص،  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  ��صتية  حممد  قال 

بني  ما  �ملناطق  لت�صنيف  �مل�صطنعة  �لرت�صيم  خطوط  وحمو  �لتمييز  وقف  �أجل  من  تعمل 

�أ وب وج، و�أنها تعّد �ل�صفة �لغربية باأكملها منطقة و�حدة ال يكن �أن تتجز�أ. ولفت �لنظر �إىل 

حرب  وهي  و�حد،  وقت  يف  “�إ�رش�ئيل“  ت�صنها  حروب  �أربعة  تو�جه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن 

خالل  من  �حلال  هو  كما  �لديوجر�يف؛  و�ل�صغط  �مل�صتعمر�ت،  تو�صيع  خالل  من  جغر�فية 

�ملناطق  تلك  مغادرة  على  الإجبارهم  ج  ومناطق  �لقد�ص  مناطق  يف  �لفل�صطينيني  منازل  هدم 

و�لت�صييق عليهم، و�حلرب �ملالية مب�صادرة �أمو�ل �لفل�صطينيني يف ظروف خمتلفة، وحرب 

على �لتاريخ و�ملقامات �الإ�صالمية و�مل�صيحية مثل �مل�صجد �الأق�صى، وقب يو�صف، و�مل�صجد 

بهذه  �ملرتبط  فل�صطني  تاريخ  على  رو�يتها  فر�ص  “�إ�رش�ئيل“  حتاول  �لذي  �الإبر�هيمي، 

121
�ملناطق وغريها.

قال بنيامني نتنياهو �إنه �صيعمل فور�ً على تطبيق �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية يف مناطق غور �الأردن  	

و�صمال �لبحر �مليت، وبدون �أي تاأخري. و�أكد نتنياهو، خالل �إطالقه �حلملة �النتخابية لليكود، 

باأنه �صيعمل على تطبيق �ل�صيادة على جميع �مل�صتعمر�ت دون ��صتثناء يف وقت الحق. ووعد 

122
نتنياهو �أنه �صيعمل على عقد �تفاقيات  “�صالم“ تاريخية مع �لدول �لعربية.

قال بني جانت�ص، رئي�ص حتالف �أزرق �أبي�ص )كاحول الفان(، خالل زيارته �إىل م�صتعمر�ت  	

غور �الأردن، �إن هذه �ملنطقة متثل �لدفاعات �ل�رشقية لـ“�إ�رش�ئيل“، ويف �أي �صيناريو م�صتقبلي 

للفل�صطينيني  �إعادتها  �إمكانية  �صابقاً  ناق�صت  �لتي  �حلكومات  كل  و�أن  عنها،  �لتخلي  يتّم  لن 

�رتكبت خطاأً ��صرت�تيجياً �أمنياً خطري�ً. و�أ�صاف جانت�ص قائالً: “نحن نعتب هذه �ملنطقة جزء�ً 

ال يتجز�أ من �إ�رش�ئيل، وبعد �النتخابات �صنعمل على تطبيق �ل�صيادة فيها، و�صنفعل ذلك من 

123
خالل خطة وطنية متفق عليها، وبالتن�صيق مع �ملجتمع �لدويل“.

معطيات  	 قدمت  �الإ�رش�ئيلية  �ملدنية“  “�الإد�رة  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ن�رشته  تقرير  �أظهر 

للبناء يف  21 ترخي�صاً  �أنها و�فقت على منح  2018 و2019، يت�صح منها  ر�صمية عن �صنتي 

�ملنطقة ج من �أ�صل 1,485 طلباً، �أي �أنها رف�صت 98.6% من هذه �لطلبات. وبيّنت �ملعطيات 

�أقيمت يف �ملنطقة ج، مّت تنفيذ �أمر هدم لبيوت فل�صطينية   2,147 �أ�صدرت   �أن دولة �الحتالل 

90 �أمر�ً منها. و�أ�صافت �ل�صحيفة �أنه ي�صتدل من �ملعطيات، �لتي ح�صلت عليها جمعية مبكوم 

6,532 طلباً للح�صول على  2000 ولغاية �ليوم قّدم �لفل�صطينيون  Bimkom، �أنه منذ �صنة 
124

ترخي�ص للبناء، مّت �إقر�ر 210 طلبات فقط، �أي ما يعادل %3.2.
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قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، خالل زيارته مل�صتعمرة بيت �إيل قرب ر�م �هلل، �إنه  	

125
�صيعمل على وقف �لبناء �لفل�صطيني غري �ملرخ�ص يف مناطق ج بال�صفة �لغربية �ملحتلة.

عن  	 بديالً  تقبل  ال  حركته  �أن  على  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �صدّد 

يف �الإعالميني  مع  لقاء  خالل  �حلية،  و�أكد  �لفل�صطينية.  �لوطنية  �لق�صايا  الإد�رة   م�رش، 

قطاع غزة، �أن م�رش �تخذت موقفاً من زيارتنا الإير�ن، لكن �مل�رشيني عقالنيون وجتاوزنا 

�أنه ال عالقة الأزمة �لغاز �لقادم من م�رش لقطاع غزة بزيارة هنية، بل  �الأمر معهم، موؤكدً� 

بع�ص  مع  �لعالقة  ترميم  يف  جنحنا  “�أننا  �إىل  م�صري�ً  بحتة،  جتارية  وح�صابات  الأ�صباب  هي 

126
�لدول، ون�صعى لزيارة دول، وال نطرح �أنف�صنا بديالً الأحد“.

ك�صف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي عما و�صفه بـ“�لنهر �ل�رشي“، �لذي يتّد على طول 10 كم قرب  	

�لبحر �مليت، وحتيط به �ل�صخور على �رتفاعات متفاوتة. ويقع �لنهر يف منطقة �متياز �رشكة 

�لبحر �مليت Dead Sea Company �الإ�رش�ئيلية، ولهذ� �ل�صبب مّت �حلفاظ على وجوده �رش�ً، 

وثمة �أخطار حمدقة به �الآن، بالرغم من �أن �ملنظمات �لبيئية �الإ�رش�ئيلية ال تعرف بوجود هذ� 

127
�لنهر، وفق ما �أورده �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي.

�أطلقت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لنار على ثالثة فل�صطينيني قرب �ل�صياج �لفا�صل �رشق  	

قطاع غزة، ما �أدى �إىل ��صت�صهادهم. و�أعلن جي�ص �الحتالل �أن دبابة �أطلقت �لنار عليهم، بزعم 

128
حماولتهم �لت�صلل عب �ل�صياج �لفا�صل.

قال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص Yisrael Katz �إنه يف �إطار �لعالقات �ملده�صة  	

و�أ�صاف  وتطبيع“.  �صيا�صي  �تفاق  هو  “هدفنا  �خلليج  ودول  “�إ�رش�ئيل“  بني  تتطور  �لتي 

دول  مع  قتال“  “عدم  �تفاق  عقد  هو  �لهدف  �أن  �الإ�رش�ئيلية،   13 �لقناة  مع  مقابلة  يف  كات�ص، 

129
�خلليج، معتب�ً �أن “هذ� �الأمر �صيتحقق“.

منتدى  	 مهرجان  يف  للم�صاركة  “�إ�رش�ئيل“،  �إىل  لـ“�ل�صالم“  �الأمريكية  �الإد�رة  فريق  و�صل 

طرح موعد  حول  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  بحوث  و�إجر�ء   �لهولوكو�صت، 

130
“�صفقة �لقرن“، وكيفية ت�صويقها ل�صعوب �ملنطقة.

االأربعاء، 2020/1/22

�حلركة،  	 قيادة  من  ووفد  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �لتقى 

حممد  مهاتري  �ملاليزي  �لوزر�ء  رئي�ص  بوتر�جايا،  �الإد�رية  �ملاليزية  �لعا�صمة  يف 
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بالق�صية  �ملتعلقة  �ملهمة  �لق�صايا  من  �لعديد  �لطرفان  بحث  حيث   ،Mahathir Mohamad
131

�لفل�صطينية.

قال �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إن 27 من جنوده قتلو� خالل �صنة 2019. ونقل موقع و�ال �لعبي،  	

تدريبي،  حادث  يف  و�ثنني  عملياتي،  ن�صاط  يف  قتال  �جلنود  من  �ثنني  �أن  للجي�ص،  بيان  عن 

وخم�صة قتلو� يف حو�دث طرق، وو�حد غرق يف بركة، و�لبقية يف ظروف �أخرى. وذكر �جلي�ص 

،2018 خالل  جندياً   43 قتل  حيث  تاأ�صي�صه،  منذ  �الأدنى  هو   2019 خالل  �لقتلى  عدد   �أن 

132
و55 جندياً يف 2017.

“�إ�رش�ئيل“  	 مو�فقة  تك�صف  وثيقة  على  ح�صلت  باأنها  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  �أفادت 

بجو�ر �لقائم  جممعها  يعرف  رو�صية،  كني�صة  على  بال�صيطرة  يق�صي  رو�صي  طلب   على 

�الإفر�ج  مقابل  �إ�صكندر،  �صاحة  با�صم  �ملحتلة  �لقد�ص  من  �لقدية  �لبلدة  يف  �لقيامة  كني�صة 

عن �إ�رش�ئيلية يف �ل�صجون �لرو�صية تدعى نعاما ي�صاخار Naama Issachar، �أدينت بحيازة 

133
خمدر�ت.

�صجون  	 يف  فل�صطينياً  �أ�صري�ً   540 �أن  فرو�نة  �لنا�رش  عبد  �الأ�رشى  ب�صوؤون  �ملخت�ص  �أكد 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي يق�صون �أحكاماً بال�صجن �ملوؤبد )مدى �حلياة( ملرة و�حدة �أو ملر�ت عدة. 

�إجمايل �الأ�رشى و�ملعتقلني  �أ�صري�ً، من بني   2,922 “�إن ما جمموعه  وقال فرو�نة يف بيان له: 

�صدر  قد  �آالف،  خم�صة  عددهم  يقارب  و�لذين  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صجون  يف  �لقابعني 

134
بحقهم �أحكاماً بال�صجن �لفعلي لفرت�ت متفاوتة“.

قالت �رشكة �لكهرباء �الإ�رش�ئيلية �إنها �أنهت قطع �لكهرباء عن �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، بعد �أن  	

135
�صدد موزع �لكهرباء �لرئي�صي للفل�صطينيني جزء�ً كبري�ً من ديونه.

حذّر “�ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف  	

Nikolay Mladenov من �ملخططات �الإ�رش�ئيلية ل�صمّ غور �الأردن، م�صدد�ً على �أنها “�رشبة 
136

مدمرة“ الإمكانية ��صتئناف مفاو�صات �لت�صوية بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل“.

�أن  	 �إ�رش�ئيلياً، بعد  Emmanuel Macron �رشطياً  طرد �لرئي�ص �لفرن�صي �إيانويل ماكرون 

وبخه و�رشخ يف وجهه د�خل كني�صة �لقدي�صة حنة يف �رشقي �لقد�ص. وقال ماكرون خماطباً 

�ل�رشطي �الإ�رش�ئيلي بنبة حادة: “مل يعجبني ما قمت به �أمامي... �أخرج... �أنا �آ�صف ولكننا 

نعرف �لقو�نني، ال يحّق الأي �أحد �أن ي�صتفز �صخ�صاً �آخر، فلنلتزم بالهدوء... رجاء �حرتمو� 

137
�لقو�نني �لتي مل تتغري منذ قرون... فليحرتم �جلميع �لقو�نني“.
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اخلمي�س، 2020/1/23

جدد �لناطق با�صم �لرئا�صة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة �لتاأكيد على “رف�صنا �لقاطع للقر�ر�ت  	

جملة  جانب  �إىل  الإ�رش�ئيل،  عا�صمة  و�عتبارها  �لقد�ص  حول  �إعالنها  جرى  �لتي  �الأمريكية 

138
�لقر�ر�ت �الأمريكية �ملخالفة للقانون �لدويل“.

�صفقة  	 “�أي  �أن  على  م�صددًة  �الأمريكية،  �لقرن“  “�صفقة  باإف�صال  حما�ص  حركة  توعّدت 

بيان يف  ذلك  جاء  ير“.  لن  ومقد�صاتنا،  �أر�صنا  يف  �لكاملة  حقوقنا  من  ينتق�ص  م�رشوع   �أو 

�الأمريكي  �لرئي�ص  باأن  �لعبي  �الإعالم  �إعالن  على  تعقيباً  قا�صم،  حازم  �حلركة  ملتحدث 

139
دونالد تر�مب، قرر ن�رش “�صفقة �لقرن“ قبل �النتخابات �الإ�رش�ئيلية �ملقررة يف 2020/3/2.

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن حركته قدمت ما هو مطلوب منها  	

الإجناح �لعملية �لديوقر�طية، و�صوالً �إىل حتقيق �لوحدة �لوطنية وترتيب �لبيت �لفل�صطيني 

�إن موقف حما�ص  على قاعدة �ل�رش�كة. وقال هنية، خالل لقائه �لعديد من �لقادة �ملاليزيني، 

و��صح ب�رشورة �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية و�ملجل�ص �لوطني، ل�صمان متثيل 

�لبيت  ترتيب  �إطار  يف  �لت�رشيعية،  �ملوؤ�ص�صات  يف  و�خلارج  �لد�خل  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

140
�لفل�صطيني على قاعدة �لوحدة و�ل�رش�كة.

�لعاملي،  	 �ل�صنوي  �لف�صاد  موؤ�رش  معطيات  على  بناء  ن�رشته،  خب  يف  �لعبية  �الإذ�عة  �أكدت 

�أن  �إىل  �الإذ�عة  �ل�صنو�ت �الأخرية. و�أ�صارت  �أكرث ف�صاد�ً مما كانت عليه خالل  “�إ�رش�ئيل“  �أن 

141
“�إ�رش�ئيل“ تدهور و�صعها من �ملرتبة 28 �صنة 2016، �إىل �ملرتبة 35 �صنة 2019.

�أفادت بلدية خانيون�ص و�صهود عيان باإقد�م �صلطات �الحتالل على فتح �ل�صدود �ملائية وبرك  	

�لقرى  يف  �ملو�طنني  �أر��صي  باجتاه  �لفا�صل  �ل�صلك  من  �ل�رشق  �إىل  �لو�قعة  �الأمطار  جتميع 

�ل�رشقية ملحافظة بيت حانون، للمرة �لر�بعة يف غ�صون �أ�صبوعني، ما �أدى �إىل �إغر�ق م�صاحات 

142
�صا�صعة من �الأر��صي �لزر�عية و�أجز�ء من �صارع �صالح �لدين �لرئي�صي.

�لعام  	 �ل�صابق و�الأمني  �ل�صعودي  �لعدل  تقدمهم وزير  �مل�صلمني،  �لدين  ز�ر وفد من م�صايخ 

�لنازي  �الإبادة  مع�صكر  �لعي�صى،  �لكرمي  عبد  بن  حممد  �جلديد  �الإ�صالمي  �لعامل  لر�بطة 

دويل  منتدى  مع  بالتز�من  بولند�،  يف  �ملحرقة  ذكرى  الإحياء   ،Auschwitz �أو�صفيتز  �ل�صابق 

 .Andrzej Duda دود�  �أندجي  �لبولندي  �لرئي�ص  عنه  وغاب  بالقد�ص  عقد  �ملحرقة  حول 

�ل�صعودي  و�أ�صادت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية مب�صاركة م�صايخ دين م�صلمني و�لوفد 

143
يف �إحياء ذكرى �ملحرقة يف �أو�صفيتز، وو�صفت �مل�صاركة باملهمة و�لتاريخية.
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طالب �لرئي�ص فالديري بوتني Vladimir Putin، خالل لقائه بطريرك �لقد�ص و�صائر �أعمال  	

�مل�صيحي  Theophilos III، باحلفاظ على هوية �حلي  �لثالث  فل�صطني و�الأردن ثيوفيلو�ص 

�الأرثوذك�ص  �لروم  بطريركية  عقار�ت  ملكية  حتويل  ومنع  بالقد�ص،  �لقدية  بالبلدة 

144
�ملقد�صية يف باب �خلليل �إىل جمعية عطريت كوهانيم �ال�صتيطانية.

اجلمعة، 2020/1/24

بني  	 �لقرن“  “�صفقة  خطة  �صتعلن  و��صنطن  �إن  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  قال 

نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  �جتماعه  قبل  و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني 

2020/1/28 �لثالثاء  يوم  جانت�ص،  بني  الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف   ورئي�ص 

145
يف �لبيت �الأبي�ص.

�أكدت حركة فتح �أن �أي خطة تتعار�ص مع حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لتي كفلتها �ل�رشعية  	

146
�لدولية، م�صريها �لف�صل، و�صت�صقط ك�صابقاتها من �مل�صاريع �مل�صبوهة.

�الحتالل  	 قر�ر  �صبي  عكرمة  �ل�صيخ  �لقد�ص  يف  �لعليا  �الإ�صالمية  �لهيئة  رئي�ص  ك�رش 

�أكتاف  على  حمموالً  �صبي  �ل�صيخ  ودخل  �الأق�صى.  �مل�صجد  دخول  من  مبنعه  �الإ�رش�ئيلي 

�مل�صلني عنوة �إىل �مل�صجد �الأق�صى، وطافو� به يف باحات �مل�صجد �الأق�صى حتت �ملظالت على 

147
�لرغم من �الأجو�ء �ملاطرة، و�أدخلوه �إىل �مل�صلى �لقبلي يف �الأق�صى.

ال�صبت، 2020/1/25

�مل�صجد  	 �لعليا، خطيب  �الإ�صالمية  �لهيئة  �الإ�رش�ئيلي منزل رئي�ص  �الحتالل  �قتحمت �رشطة 

بعد  �لثانية  �ل�صاعة  قر�بة  �ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة  يف  �صبي،  عكرمة  �ل�صيخ  �ملبارك  �الأق�صى 

مركز  �إىل  و��صتدعاًء  �أ�صهر،  �أربعة  مدة  �الأق�صى  عن  باإبعاده  قر�ر�ً  و�صلّمته  �لليل،  منت�صف 

148
�لق�صلة.

�إىل  	 “�إ�رش�ئيل“،  لدى  �ل�صابق  �الأمريكي  �ل�صفري   ،Daniel Shapiro �صابريو  د�نيال  نبّه 

حال  عليها  �لق�صاء  يكن  �أنه  �لقرن  �صفقة  على  �الطالع  عند  �حل�صبان  يف  �الأخذ  “�رشورة 
“لن يلتزمو�  �أن �لديوقر�طيني  خ�صارة تر�مب �النتخابات �لرئا�صية �ملقبلة“. و�أكد �صابريو 

على �الإطالق بخطة �أو �أفكار تر�مب، الأنهم يرونها �صارة مب�صالح �لواليات �ملتحدة يف �ل�رشق 

149
�الأو�صط“.
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االأحد، 2020/1/26

و��صنطن:  	 �إىل  مغادرته  قبيل  له  بيان  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

تعزز  �أنها  �أعتقد  خطة  �صيطرح  �لذي  �الأمريكي،  �لرئي�ص  ملقابلة  لو��صنطن  ذ�هب  �أنا  “�ليوم 
م�صالح �إ�رش�ئيل �الأكرث حيوية“. وتابع قائالً: “�صاألتقي �لرئي�ص تر�مب غد�ً، ويف يوم �لثالثاء 

150
�صن�صنع معاً �لتاريخ“.

متر  	 لن  �لقرن  “�صفقة  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال 

دون مو�فقة �ل�صعب �لفل�صطيني“. و�أعلن �أبو ردينة، يف ت�رشيحات الإذ�عة �صوت فل�صطني، 

�مل�صتويات من ف�صائل ومنظمات وغريها  كافة  �جتماعات على  �صل�صلة  �صتعقد  “�لقيادة  �أن 

لالإعالن عن �لرف�ص �لقاطع الأي تنازل عن �لقد�ص“، مو�صحاً �أن �لقيادة �صتدر�ص �خليار�ت 

151
كافة مبا فيها م�صري �ل�صلطة �لفل�صطينية.

ملوؤ�مرة  	 �حلركة  رف�ص  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أعلن 

ت�رشيح  يف  هنية،  وقال  علينا.  حر�م  فيها  �لرت�جع  معركة،  و�عتبارها  �لقرن“  “�صفقة 
�لقاهرة،  يف  �لف�صائل  وجميع  فتح  حركة  يف  �الإخوة  مع  عاجل  للقاء  “جاهزون  �صحفي: 

لرن�صم طريقنا، ومنلك زمام �أمرنا، ونتوحد يف خندق �لدفاع عن قد�صنا وحرمنا وحرماتنا“. 

�ال�صتعمارية  �لهجمة  و�صت�صقط  متر،  لن  �ل�صفقة  �أن  مدوية  “ولنعلنها  قائالً:  و�أ�صاف 

152
�جلديدة، و�صينت�رش �لوطن ويندحر �لغز�ة“.

تخريج 	 �صهدت   2019 �صنة  �أن  غزة  قطاع  يف  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة   �أكدت 

مر�كزها  يف  وطالبًة  طالباً   4,385 �إىل  �إ�صافة  كامالً،  �لكرمي  للقر�آن  وحافظًة  حافظاً   438

باالأوقاف �لكرمي  �لقر�آن  3–20 جزء�ً. و�أو�صح مدير عام حتفيظ  �لقر�آن،  �أجز�ء من   حفظو� 

يف “نفذنا  وقال:  �مل�صاجد.  يف  �لقر�آن  لتحفيظ  حلقًة   713 لديها  �لوز�رة  �أن  �لنجار   مازن 

عام 2019 �ملا�صي 1,705 دورة قر�آنية، ��صتفاد وتخرج منها 22,539 خريجاً وخريجًة، منها 

153
758 دورًة يف �أحكام �لتالوة و�لتجويد، متهيدية وتاأهيلية وعليا“.

�أعدتها 	 �لتي  �لعمل  خطة  من   %77 ن�صبته  ما  �أجنزت  �إنها  غزة  يف  �لعمل  وز�رة   قالت 

154
ل�صنة 2019، موؤكدًة �أنها نّفذت م�صاريع وبر�مج تقدر قيمتها باأكرث من 15 مليون دوالر.

قالت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية، نقالً عن حمافل �أمنيةٍ رفيعة �مل�صتوى يف تل �أبيب، �إن �ملوؤ�ص�صة  	

�أعربت عن قلقها �ل�صديد من ح�صول حركة حما�ص  �لدفاع  �لع�صكرية يف �جلي�ص ويف وز�رة 
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�لطر�ز من  �أن �حلركة متّكنت من تهريب هذ�  �إىل  �لنظر  �لطائر�ت، الفتًة  على �صو�ريخ �صّد 

155
�ل�صو�ريخ �ملُتقدّمة، �ملُ�صنّعة يف رو�صيا، �إىل قطاع غزّة، وذلك من ليبيا.

�لزخم  	 )�أي   Tnufa تنوفا  خطة  على  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �صادق 

�لتي و�صعها رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  �ل�صنو�ت،  Momentum( �ملتعددة 

�ل�صنو�ت  يف  �خلطة  هذه  وت�رشي  �حلرب.  ح�صم  بادعاء  �ملدنيني  ال�صتهد�ف  كوخايف،  �أفيف 

�خلم�ص �ملقبلة، وتهدف باالأ�صا�ص �إىل “تعزيز �ملنظومة �لقتالية وحت�صني �لقدر�ت �لهجومية 

156
للجي�ص �الإ�رش�ئيلي“.

م�صبوق،  	 غري  قر�ر  على   Aryeh Deri درعي  �أرييه  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير  �صادق 

�أنه �صيُ�صمح �ل�صفر  لـ“�أغر��ص جتارية“. و�أو�صح  �إىل �ل�صعودية  ي�صمح ب�صفر �الإ�رش�ئيليني 

يوماً،   90 ملّدة  �ال�صتثمار�ت،  عن  وبحث  عمل  لقاء�ت  عقد  مثل  جتارية،  الأهد�ف  لل�صعودية 

�رشيطة �أن يكون �مل�صافر قد تلقى دعوة ر�صمية من م�صت�صيفه يف �ل�صعودية. و�أو�صح درعي 

�لقومي  �الأمن  وجمل�ص  �خلارجية،  ووز�رة  �الأمنية،  �الأجهزة  مع  بالتن�صيق  �تُخذ  �لقر�ر  �أن 

157
National Security Council (NSC) و�لهيئات �الأخرى ذ�ت �ل�صلة.

مع  	 مقابلة  يف  �الأ�صبق،   Mossad �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص   ،Danny Yatom ياتوم  د�ين  حذّر 

م�صاحة  من   %20 لـ  �إ�رش�ئيل  “�صّم  �أن  من   ،21 عربي  موقع  ترجمها  معاريف،  �صحيفة 

�ل�صفة �لغربية، �صتعمل على �إي�صال �لعالقات مع �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل مزيٍد من �لتطرف، 

�ل�صيطرة  مرحلة  ن�صل  وقد  ذ�تها،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �نهيار  حّد  �إىل  �الأمور  ت�صل  ورمبا 

�لع�صكرية �لكاملة على �ل�صفة �لغربية“، موؤكد�ً �أن ذلك �الأمر يتعار�ص مع “م�صالح �إ�رش�ئيل 

�أن ت�صيطر على 2.6 مليون ن�صمة“. وختم بالقول باأن “�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قد يكون قريباً من 

158
�تخاذ قر�ر باإعادة �حتالل كل �ل�صفة �لغربية“.

فل�صطينية 	 دولة  باإقامة  ت�صمح  لن  بالده  �أن  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير   �أكد 

يف �مل�صتعمر�ت  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  تطبيق  دون  �لظروف“،  من  ظرف  �أي   “حتت 
�أر�ص  “لن ن�صمح بت�صليم �صب من  له:  �الأردن. وقال بينيت، يف بيان  �لغربية وغور  �ل�صفة 

�إ�رش�ئيل للعرب“، منوهاً باأنه يف غ�صون �أ�صبوع قد تكون م�صتعمرة “�أرئيل جزء�ً ر�صمياً من 

159
دولة �إ�رش�ئيل متاماً مثل تل �أبيب“.
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االإثنني، 2020/1/27

بحّل  	 �ملتم�صك  �لثابت  �لفل�صطيني  “�ملوقف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد 

1967 وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، و�أنه بدون ذلك لن نقبل �أي �صفقة  �لدولتني على حدود 

من �أي جهة يف �لعامل“. وقال عبا�ص: “نحن جاهزون لتحقيق �ل�صالم وفق قر�ر�ت �ل�رشعية 

�لدول  ]Quartet[ وعدد من  �لدولية  �لرباعية  �لدولية، وم�صتعدون ملفاو�صات ت�صارك فيها 

�الأخرى، ولن نقبل باأي دور للواليات �ملتحدة لوحدها يف �لعملية �ل�صيا�صية، جر�ء �نحيازها 

160
�لو��صح“.

قال �لناطق با�صم �لرئا�صة نبيل �أبو ردينة: “نهيب بال�صفر�ء �لعرب و�مل�صلمني �لذين وجهت  	

لهم دعو�ت حل�صور �إعالن �صفقة �لقرن �مل�صوؤومة �ليوم، بعدم �مل�صاركة يف هذه �ملر��صم �لتي 

نعتبها موؤ�مرة تهدف �إىل �لنيل من حقوق �صعبنا �لفل�صطيني، و�إف�صال قيام دولة فل�صطني 

161
وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية“.

و�لتي  	 �لقرن  “�صفقة  �أن  على  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد 

�صنخو�صها  معركة  �لالجئون،  �أو  �الأر�ص  �أو  �لقد�ص  �صو�ء  �الأ�صا�صية،  �لق�صايا  تت�صمن 

و�صيكتب فيها �لن�رش ل�صعبنا باإذن �هلل“. و�أكد هنية �أنه �صيو��صل جهوده �ل�صيا�صية يف �إطار 

�لتح�صيد �صدّ هذه �ل�صفقة، ولتحقيق “�لدعم باأ�صكاله كافة الإنقاذ �مل�صجد �الأق�صى و�ملدينة 

�ملباركة، وتوفري عنا�رش �ل�صمود الأهلنا و�صعبنا فيها، و�لعمل للحيلولة دون �مل�صا�ص بحقوق 

162
�صعبنا �لثابتة“.

�لرئي�ص  	 مع  �جتماعه  عقب  جانت�ص،  بني  الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  رئي�ص  قال 

�الأمريكي دونالد تر�مب، �إن �جلل�صة �لتي عقدها مع �الأخري كانت “ممتازة“، و�صدد جانت�ص، 

تر�مب،  خطة  تطبيق  على  �النتخابات  بعد  �صيعمل  �أنه  على  �الإ�رش�ئيلية،   12 للقناة  وفقاً 

م�صاألة  تر�مب  مع  �جتماعه  خالل  طرح  �أنه  �إىل  جانت�ص  و�أ�صار  �ملنطقة.  دول  مع  بالتن�صيق 

�جلنود �الإ�رش�ئيليني �الأ�رشى لدى حركة حما�ص يف قطاع غزة، و�صدد على �أن �أي ت�صوية مع 

163
�لفل�صطينيني يجب �أن “تت�صمن م�صاألة �إعادتهم �إىل �لديار“.

�أنها مل  	 �مل�صرتكة،  �لعربية  �لقائمة  �الإ�رش�ئيلية �صمن  �ملر�صحة لالنتخابات  �أكدت هبة يزبك، 

تر�صيحها.  باإلغاء  مطالبات  قدمت  �لتي  �ليمينية  �الأحز�ب  �دعت  كما  �لعنف،  على  حتّر�ص 

وبح�صب موقع �صحيفة هاآرت�ص، فاإن يزبك �أكدت �أنها د�فعت عن حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف 
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مقاومة �الحتالل، باعتباره غري �رشعي كما تن�ص قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة و�ل�رشعية �لدولية، 

164
لكنها “مل تدُع �أبد�ً �إىل �لعنف �صّد �الإ�رش�ئيليني“.

م�صاركة“  	 “�أو�صع  �إىل  غزة  يف  �حل�صار  وك�رش  �لعودة  مل�صري�ت  �لعليا  �لوطنية  �لهيئة  دعت 

�لق�صية  لت�صفية  �الأمريكية  للخطة  �لر�ف�صة  و�ل�صعبية  �لوطنية  و�مل�صري�ت  �لفعاليات  كل  يف 

يف  �لهيئة،  و�أكدت  و��صنطن.  يف  �إعالنها  حلظة  عند  �لقرن“،  بـ“�صفقة  �ملعروفة  �لفل�صطينية 

بيان �صحفي �صادر عنها، �رشورة “ت�صكيل �أو�صع حالة �لتفاف جماهريي يف �أماكن �لوجود 

�لفل�صطيني كافة“، م�صددة على “رف�صها �جلامع و�لقاطع ل�صفقة �لقرن �لتي �أعلنها �لرئي�ص 

165
�الأمريكي دونالد تر�مب“.

“مرحلة  	 �أعلن �لتنظيم �لذي يطلق على نف�صه ��صم تنظيم �لدولة �الإ�صالمية )د�ع�ص( عن بدء 

جديدة“ ت�صتهدف “�إ�رش�ئيل“، يف ت�صجيل �صوتي نُ�صب �إىل �ملتحدث با�صمه �أبو حمزة �لقر�صي. 

166
ودعا �لقر�صي �إىل �إف�صال خطة “�ل�صالم“ �الأمريكية بني “�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني.

�أن 	 �أن  �صي  �صبكة  مع  حو�ر  يف  فرحان،  بن  في�صل  �ل�صعودي  �خلارجية  وزير   �أكد 

�جلن�صية  حاملي  دخول  متنع  تز�ل  ما  بالده  �أن   ،Cable News Network (CNN)
�لعالقات مع  �أن  �إىل  �أر��صيها، كونها ال ترتبط بعالقات مع دولتهم، م�صري�ً  �إىل  �الإ�رش�ئيلية 

�إن  �أعلم  “ال  �لفل�صطينيني. و�أ�صاف:  “�صالم“ مع  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  “�إ�رش�ئيل“ تعتمد على 
كان ذلك يوؤثر على �أي �صيء، �صيا�صتنا تبقى ثابتة، ال عالقات لدينا مع �إ�رش�ئيل، وبذلك ال 

167
يكن حلاملي جو�ز �ل�صفر �الإ�رش�ئيلي زيارة �ململكة يف �لوقت �لر�هن“، على حّد تعبريه.

لل�صالم،  	 بخطتي  �لفل�صطينيون  يعجب  �أن  بّد  “ال  تر�مب:  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  قال 

“خطة مهمة لل�رشق �الأو�صط �صيحبها نتنياهو  �أنها  الأنها ت�صب يف �صاحلهم“، م�صدد�ً على 

168
وجانت�ص“، مبيناً �أن “�لكثري من �لدول �لعربية و�فقت على خطة �ل�صالم“.

الثالثاء، 2020/1/28

�الأو�صط،  	 �ل�رشق  يف  لـ“�ل�صالم“  خطته  تفا�صيل  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أعلن 

�لتي و�ال�صتثمار�ت  جديدة،  فل�صطينية  ودولة  بالقد�ص  تتعلق  عدة  جو�نب  ت�صمنت   و�لتي 

�لوزر�ء رئي�ص  وبجانبه  بو��صنطن  �صحفي  موؤمتر  يف  تر�مب،  وقال  فيها.   �صت�صخ 

يف  �ل�صباب  و�إن  “�ل�صالم“،  نحو  كبرية  خطوة  يثّل  �ليوم  �إن  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي 

“و�حلكومات يف �ملنطقة تعلم �أن �الإرهاب  كل �ل�رشق �الأو�صط م�صتعدون مل�صتقبل �أكرث �أمالً 

و�لتطرف �الإ�صالمي هما �لعدو �مل�صرتك للجميع“. ومبوجب �خلطة، �لتي جاءت على ل�صان 
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باالأمر  لي�ص  هذ�  ولكن  الإ�رش�ئيل،  �ملق�صمة  �أو  �ملجز�أة  غري  �لعا�صمة  “�لقد�ص  تبقى  تر�مب، 

�لكبري الأننا فعالً حققنا ذلك لهم، و�صيبقى �الأمر كذلك، و�صتعرتف و��صنطن ب�صيادة �إ�رش�ئيل 

على �الأر��صي �لتي توفرها �لروؤية لتكون جزء�ً من دولة �إ�رش�ئيل“.

كبرية  خطورة  متثل  لن  �لدولتني  حلّل  �ملقرتحة  �النتقالية  “�ملرحلة  �أن  على  تر�مب  و�صدد   

�لدماء  �صفك  �أيام  �إىل  بالعودة  ن�صمح  ولن  �الأ�صكال،  من  �صكل  باأي  �إ�رش�ئيل  دولة  على 

و�ملتفجر�ت و�لهجوم على �ملالهي“. وذكر تر�مب �أن �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقبلية لن تقوم 

�أن �ل�صالم  “رف�ص �رشيح لالإرهاب، وعلى �لرغم من  لـ“�رشوط“ عدة؛ مبا يف ذلك  �إال وفقاً 

�أمنها“.  عن  تتنازل  باأن  �أبد�ً  �إ�رش�ئيل  نطالب  لن  فاإننا  و�لتنازالت،  �لو�صط  �حللول  يتطلب 

�ملقرتحة  �ملنطقة  يف  �صنو�ت  �أربع  �الإ�رش�ئيلي  �لبناء  جتميد  تقرتح  �خلطة  �إن  تر�مب  وقال 

�لفل�صطينية. للدولة 

لها،  عا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  مثل  الإ�رش�ئيل،  “�لكثري  قّدم  �أنه  على  تر�مب  و�صدد   

�لنووي  �التفاق  من  �خلروج  هو  ذلك  كل  من  �الأهم  �أن  �إال  �جلوالن،  مبرتفعات  و�عرتفت 

“�ل�صفقة فر�صة عظيمة وتاريخية للفل�صطينيني،  �أن  �إىل  �إير�ن“. و�أ�صار تر�مب  �لفظيع مع 

�آخر  لتحقيق دولة م�صتقلة خا�صة بهم، بعد �صبعني عاماً من تقدم ب�صيط، وقد تكون هذه 

ومتنح  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  �صت�صاعف  �خلطة  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  بها“،  يحظون  فر�صة 

�لفل�صطينيني عا�صمة يف �رشقي �لقد�ص، و�صتفتتح �لواليات �ملتحدة �صفارة لها هناك.

“�إ�رش�ئيل �صتعمل عن كثب مع ملك �الأردن للتاأكد من �لو�صع �لقائم حالياً،  �أن  و�أكد تر�مب   

فيما يتعلق باالأماكن �ملقد�صة و�ل�صماح للم�صلمني مبمار�صة �صعائرهم يف �مل�صجد �الأق�صى“. 

�لدولة  يف  دوالر  مليار   50 بـ  تقدر  كبرية  جتارية  ��صتثمار�ت  تقدم  �خلطة  �أن  تر�مب  وذكر 

�أن �خلطة  �لفل�صطينية �جلديدة، و�لكثري من �لدول تريد �مل�صاركة يف هذ� �الأمر، م�صدد�ً على 

للدولتني، مبا  �أماناً، ومتثل حالً حقيقياً وو�قعياً  �أكرث  جتعل فل�صطني و“�إ�رش�ئيل“ و�ملنطقة 

يحقق حلم �لفل�صطينيني و�أمن “�إ�رش�ئيل“.

�إ�رش�ئيل لتحويل �خلارطة �لذهنية  “�صوف ن�صكل جلنة م�صرتكة مع  �أنه  �إىل  و�أ�صار تر�مب   

�إىل �صيء �أكرث تف�صيالً، بحيث يكن �حل�صول على �العرت�ف بها فور�ً“. وخالل كلمته، �صكر 

و�إر�صال  لـ“�ل�صالم“،  خطته  دعم  على  عُمان  و�صلطنة  و�لبحرين،  �الإمار�ت،  من  كالً  تر�مب 

�صفر�ئهم حل�صور مر��صم �لك�صف عن هذه �ملبادرة. كما �أعرب رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

مع  �لتاريخي“،  �ليوم  “هذ�  يف  �الأبي�ص،  للبيت  للح�صور  �صعادته  عن  نتنياهو  بنيامني 

169
�صفر�ء �الإمار�ت، و�لبحرين، و�صلطنة عُمان.
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بامل�صتعمر�ت  	 �صتعرتف  و��صنطن  �إن  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�أن �الإعالن  “�إ�رش�ئيل“، م�صدد�ً على  �لفل�صطينية �ملحتلة كجزء من  �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي 

و�أ�صاف  تاريخياً“.  “يوماً  ي�صّكل  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  لـ“�ل�صالم“  تر�مب  دونالد  خطة  عن 

نتنياهو، خالل �ملوؤمتر �ل�صحفي �مل�صرتك مع تر�مب يف �لبيت �الأبي�ص، �أن �مل�رشوع �الأمريكي 

لتحقيق  و�قعياً“  “طريقاً  تقدم  �إنها  قائالً  �الأردن،  غور  على  �ل�صيادة  “�إ�رش�ئيل“  �صيمنح 

“�صالٍم“ د�ئٍم يف �ملنطقة، وفقاً ملا نقلته وكالة �ل�صحافة �لفرن�صية. و�أكد �أنه م�صتعّد للتفاو�ص 
مع �لفل�صطينيني حول “م�صاٍر نحو دولٍة م�صتقبليٍة“، لكنه ��صرتط �أن يعرتفو� بـ“�إ�رش�ئيل“ 

170
كـ“دولة يهودية“.

بالدولة  	 تعرتف  لن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �إن  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال 

و�حد�ً  �صنتيمرت�ً  “�إ�رش�ئيل“  ت�صلم  باأن  ن�صمح  ولن  �الأحو�ل،  من  حال  باأّي  �لفل�صطينية 

171
للفل�صطينيني.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، �صنبد�أ فور�ً باتخاذ كل �الإجر�ء�ت �لتي يتطلبها  	

تغيري �لدور �لوظيفي لل�صلطة �لفل�صطينية، تنفيذ�ً لقر�ر�ت �ملجل�صَني �ملركزي و�لوطني. و�أكد 

عبا�ص، يف كلمته، رد�ً على �إعالن �لرئي�ص �الأمريكي “�صفقة �لقرن“، �أن “�لقد�ص لي�صت للبيع، 

وكل حقوقنا لي�صت للبيع و�مل�صاومة، و�صفقة �ملوؤ�مرة لن متر، و�صيذهبها �صعبنا �إىل مز�بل 

172
�لتاريخ كما ذهبت كل م�صاريع �لت�صفية و�لتاآمر على ق�صيتنا �لعادلة“.

حركة  	 دعت  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إن  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �الأحمد،  عز�م  قال 

حما�ص حل�صور �جتماع �صيعقد م�صاء �لثالثاء 2020/1/28، كما بقية �لف�صائل �لفل�صطينية، 

�مل�صاركة“.  نيتها  �أكدت  �لغربية،  �ل�صفة  يف  حما�ص  حركة  من  قياد�ت  “هناك  �أن  م�صيفاً 

�لر�زق، عبد  عمر  و�لنائبَني  �ل�صاعر،  �لدين  نا�رش  �لقياد�ت،  بني  من  �أن  �الأحمد   و�أ�صاف 

و�أحمد عطون. وكانت حركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، قد �أكدتا يف ت�رشيحنْي منف�صلنْي، 

173
�مل�صاركة يف �جتماع للقيادة �لفل�صطينية، يف ر�م �هلل، ملناق�صة “�صفقة �لقرن“.

�إ�صماعيل هنية بالرئي�ص حممود عبا�ص. و�أكد  	 �ت�صل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص 

يف  “�أننا جميعاً  على  �لقرن“، م�صدد�ً  “�صفقة  �الت�صال، موقف حما�ص برف�ص  هنية، خالل 

و�لالجئني،  �لقد�ص،  يف  �لكاملة  وحقوقنا  �لفل�صطينية،  ق�صيتنا  على  للحفاظ  م�صرتك  خندق 

174
و�لدولة“. ومّت خالل �الت�صال �التفاق على ��صتمر�ر �لتن�صيق و�لتو��صل.
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�أُ�صيب ع�رش�ت �لفل�صطينيني يف مو�جهات مع قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، يف مناطق خمتلفة  	

بال�صفة �لغربية �ملحتلة، بُعيد �إعالن “�صفقة �لقرن“. ويف لبنان، خرج �لالجئون �لفل�صطينيون 

175
ب�صكل عفوي يف م�صري�ت �صعبية، للردّ على �إعالن “�صفقة �لقرن“.

�أجل  	 “من  �الأمريكية،  �الإد�رة  تبذلها  �لتي  باجلهود  خارجيتها،  لوز�رة  ببيان  م�رش،  رحبت 

�إىل �صالم �صامل وعادل للق�صية �لفل�صطينية، مبا ي�صهم يف دعم �ال�صتقر�ر و�الأمن  �لتو�صل 

�مل�رشية  �خلارجية  ودعت  �الإ�رش�ئيلي“.   - �لفل�صطيني  �ل�رش�ع  وينهي  �الأو�صط،  بال�رشق 

“�لطرفني �ملعنينّي �إىل �لدر��صة �ملتاأنية للروؤية �الأمريكية لتحقيق �ل�صالم، و�لوقوف على كافة 
176

�أبعادها“.

قالت وز�رة �خلارجية �لرتكية �إن �خلطة �الأمريكية �ملزعومة لـ“�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط  	

“ولدت ميتة“. وقالت �لوز�رة، يف بيان لها، �إن “هذه �خلطة، �إمنا هي خطة �صّم ترمي لقتل 
�ل�صعب  �رش�ء  يكن  “ال  �أنه  على  �لبيان  و�أكد  فل�صطني“.  �أر��صي  و�غت�صاب  �لدولتني،  حّل 

177
�لفل�صطيني و�أر��صيه باملال“، م�صددة على �أن “�لقد�ص هي خط �أحمر بالن�صبة لرتكيا“.

�الأمريكية لتطوير  	 �الإد�رة  �أنها تقدر جهود  �ل�صعودية، يف بيان لها،  قالت وز�رة �خلارجية 

مفاو�صات  يف  �لبدء  وت�صجع  و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني  لـ“�ل�صالم“  �صاملة  خطة 

�أي  �أي خالفات حول  لـ“�ل�صالم“ بني �جلانبني حتت �لرعاية �الأمريكية، ومعاجلة  مبا�رشة 

178
من جو�نب �خلطة من خالل �ملفاو�صات.

قالت �خلارجية �الإير�نية، يف بيان، �إن “خطة �لعار �لتي فر�صها �الأمريكيون على �لفل�صطينيني  	

179
هي خيانة �لع�رش وحمكومة بالف�صل“.

قال وزير خارجية رو�صيا �صريجي الفروف Sergei Lavrov �إن و��صنطن مل تطلع مو�صكو  	

على تفا�صيل “�صفقة �لقرن“، مقرتحاً �أن تن�صمّ �للجنة �لرباعية �لدولية �إىل مناق�صة وحتليل 

“�صفقة �لقرن“ �الأمريكية. و�أ�صاف الفروف، يف موؤمتر �صحفي مع نظريته وزيرة خارجية 
مع  “تو��صلنا  مو�صكو:  يف   ،Awut Deng Acuil �أكويل  دنغ  �آوت  �ل�صود�ن،  جنوب  دولة 

�مل�صكلة  حّل  يحاولون  د�ئماً  هم  �ل�صفقة...  هذه  بتفا�صيل  يعلمونا  ومل  �ملتحدة  �لواليات 

ب�رشبة و�حدة وبطريقة و�حدة، وي�صعون �إىل �إيجاد حلول لق�صايا عديدة عاملية، لكن هذ� ال 

180
ياأتي بنتائج �إيجابية“.

�أكد �الحتاد �الأوروبي �لتز�مه “�لثابت“ بـ“حّل �لدولتني عن طريق �لتفاو�ص، وقابل للتطبيق“،  	

بعد وقت ق�صري من ك�صف �لرئي�ص دونالد تر�مب خطته لـ“�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط. وقال 
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بيان با�صم دول �الحتاد �إن �الحتاد “�صيدر�ص ويجري تقييماً للمقرتحات �ملقدمة“. وتابع �أنه 

�إىل “�إعادة �إحياء �جلهود �لالزمة ب�صكٍل  �صيفعل ذلك على �أ�صا�ص ما �أعرب عنه �صابقاً، د�عياً 

181
عاجٍل“ بهدف حتقيق هذ� �حلّل �لتفاو�صي.

�نتقدت منظمة �ل�صالم �الآن �الإ�رش�ئيلية “�صفقة �لقرن“ باعتبارها “خدعة“، وذكرت �أن �خلطة  	

�حلركة،  وقالت  وديوقر�طية“.  يهودية  كدولة  �إ�رش�ئيل  �صخ�صية  خطرية  ب�صورة  “تهدد 
�إقامة دولة  �مل�صتوطنات يف مقابل  �ل�صماح الإ�رش�ئيل مبوجب �خلطة ب�صّم  “�إن  لها،  بيان  يف 

�أمر غري قابل لال�صتمر�ر، ولن يحقق �ال�صتقر�ر“، وو�صفت �خلطة باأنها  فل�صطينية ممزقة 

“منف�صلة عن �لو�قع“. ومن جهتها، قالت منظمة بت�صيلم، يف بيان لها: “�إذ� �صبّهنا �خلطة �لتي 
�أعدّتها �الإد�رة �الأمريكية حتت م�صمّى �صفقة �لقرن باجلبنة �ل�صوي�رشية �ملتميّزة بفر�غاتها، 

182
يكننا �لقول �إن �لرئي�ص تر�مب يطرح تقدمي �جلبنة الإ�رش�ئيل وفر�غاتها للفل�صطينيني“.

يف  	 نتنياهو،  وقال  �حل�صانة،  طلب  �صحب  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

قو�عد  جميع  �صحق  مّت  و�أنه  �ل�صحيحة،  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  على  يح�صل  مل  “�إنه  له،  بيان 

عمل �لكني�صت، والأن نتائج تلك �الإجر�ء�ت �ملتبعة مّت حتديدها م�صبقاً بدون مناق�صة، قررت 

183
عدم �ال�صتمر�ر فيها، وترك هذه �للعبة �لقذرة“، كما و�صفها. 

قطاع  	 مع  �صيناء  جزيرة  �صبه  حدود  على  جديد  جد�ر  �إن�صاء  عملية  يف  �مل�رشي  �جلي�ص  بد�أ 

غزة، بدء�ً من منطقة معب كرم �أبو �صامل جنوباً باجتاه معب رفح �لبي �صماالً، بطول ُيقدر 

184
بكيلومرتين كمرحلة �أوىل، وهو مب�صافة 10 �أمتار د�خل �حلدود �مل�رشية.

االأربعاء، 2020/1/29

�ل�صيا�صية  	 وقو�ه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  عام  �أمني  �لنخالة،  زياد  دعا 

م�صتقبل  �صنع  �أجل  من  و�الأوهام،  �خلالفات  ومغادرة  �ملبادرة  زمام  الأخذ  وف�صائله، 

“لنكن  �لقرن“:  “�صفقة  على  رد�ً  �صحفي  ت�رشيح  يف  �لنخالة،  وقال  �صوياً.  �لفل�صطينيني 

�أكرث جر�أة و�أكرث ��صتعد�د�ً للت�صحية ملو�جهة هذه �ملوؤ�مرة بكل ما منلك من قوة“. و�أ�صاف 

قائالً: “هذ� يوم �إما �أن نقف فيه جميعاً ونتحمل فيه م�صوؤولياتنا بكل ما تعني �لكلمة، �أو �أنهم 

185
�صينفذون ما يريدون دون �أن يرف لهم جفن“.

تر�جع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، بنيامني نتنياهو، عن �تخاذ قر�ر يف جل�صة �حلكومة، يوم  	

�الأحد 2020/2/2، ب�صمّ غور �الأردن و�مل�صتعمر�ت �ليهودية يف �ل�صفة �لغربية، و�أبلغ وزر�ءه 

186
وحلفاءه يف �ليمني بتاأجيل �ملو�صوع “حتى تتم �الإجر�ء�ت �لتمهيدية ب�صكل منظم“.
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�لفل�صطينية، يف ت�رشيحات  	 �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  �أمني �رش  قال �صائب عريقات، 

للجزيرة، �إن خطة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب لـ “�ل�صالم“ بني “�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني 

لي�صت خطة �أمريكية على �الإطالق، و�إمنا هي مقرتح �إ�رش�ئيلي طرحه �جلانب �الإ�رش�ئيلي من 

وذكر  �أمريكية.  “�صالم“  خطة  �ملقرتح  باأن  توحي  �لتي  �لتعابري  بع�ص  �إدخال  وجرى  قبل، 

187
عريقات �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية لن تكون طرفاً يف مهزلة �لقرن.

�الإ�رش�ئيلي، موؤخر�ً، حمادثات مع قيادة  	 �الأمن  �مل�صتوى يف جهاز  �أجرى م�صوؤولون رفيعو 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �حتجاجات  ملنع  حماولة  يف  �الأمنية،  �أجهزتها  وقادة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�الأمن  جهاز  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  وذكرت  �لقرن“.  “�صفقة  خطة  تفا�صيل  ن�رش  �أعقاب  يف 

�ندالع  ومنع  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �الأمني  �لتن�صيق  على  �حلفاظ  �إىل  ي�صعى  �الإ�رش�ئيلي 

188
مو�جهات وتنظيم مظاهر�ت كبرية.

�ل�صلطة  	 رئي�ص  بدعوة  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  رحّب 

يف  هنية،  وقال  غزة.  قطاع  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  من  وفد  الإر�صال  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية 

ت�رشيحات لقناة �جلزيرة، �إن ذلك يوؤ�ص�ص ملرحلة جديدة من �حلو�ر �لوطني. و�أ�صاف قائالً: 

“ر�صالتنا الأبو مازن �أننا يجب �أن نعمل يف خندق و�حد، ونتفق على ��صرت�تيجية تقوم على 
189

�إنهاء حالة �النق�صام“.

Jared Kushner، م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب و�صهره،  	 قال جاريد كو�صرن 

�إن �لقادة �لفل�صطينيني يبدون “حمقى للغاية“ لرف�صهم �لفوري لـ“�صفقة �لقرن“. و�أ�صاف 

و��صتيعاب  بارٍد  حماٍم  الأخذ  �لوقت  من  قليل  �إىل  رمبا  يحتاجون  “�لفل�صطينيني  �إن  قائالً 

كما  جيدة  تكون  لن  �أنها  وظنو�  يروها،  �أن  قبل  �خلطة  رف�صو�  “لقد  قائالً:  وتابع  �خلطة“. 

�ت�صح... هذه حلظة فارقة بالن�صبة لهم حتى يظهرو� للعامل ما �إذ� كانو� م�صتعدين حقاً الأن 

190
ي�صبحو� دولة �أم ال“.

قال بطريرك �لقد�ص �ل�صابق لالتني مي�صيل �صباح، �إن �إعالن “�صفقة �لقرن مناق�ص لو�صية  	

�لكر�هية  و�صتزد�د  �الأقوياء،  ظلم  و�صيزد�د  �ل�رش�ع،  �صيت�صمر  وبه  �لب�رشية،  ولقو�نني  �هلل 

191
و�صفك �لدماء، و�صيزد�د �ل�رش يف �الأر�ص“.

�الأمريكي  	 �لرئي�ص  ي�صاهد  وهو  باخلزي“  “�صعر  �إنه  �لطيب  �أحمد  �ل�صيخ  �الأزهر  �صيخ  قال 

192
دونالد تر�مب يخطط حللّ م�صاكلنا مع بنيامني نتنياهو.
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مت�صكه  	 معلناً  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  لـ“�ل�صالم“  تر�مب  دونالد  خطة  رف�صه  لبنان  �أعلن 

نظريه  مع  �ت�صال  خالل  عون،  مي�صال  �للبناين  �لرئي�ص  و�أكد  لل�صالم“.  �لعربية  بـ“�ملبادرة 

�لفل�صطيني حممود عبا�ص “ت�صامن لبنان رئي�صاً و�صعباً مع �ل�صعب �لفل�صطيني يف مو�جهة 

193
�لتطور�ت �لتي ن�صاأت عما بات يعرف ب�صفقة �لقرن“.

قال �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان David Friedman �إنه بات م�صموحاً  	

عدم  �إ�رش�ئيل  “على  �إنه  قائالً،  و�أ�صاف  تريد،  وقت  �أي  يف  �مل�صتعمر�ت  ب�صّم  لـ“�إ�رش�ئيل“ 

194
�النتظار يف �صّم �مل�صتوطنات“.

اخلمي�س، 2020/1/30

قال جاريد كو�صرن، يف مقابلة خا�صة بـ“�لقد�ص“، �إن “�لروؤية �الأمريكية �إذ� مّت تطبيقها ب�صكل  	

�صحيح، نرى م�صتقبالً به دولة فل�صطني معرتف بها دولياً، وم�صتقلة �قت�صادياً ومزدهرة“. 

ما  يختارو�  �أن  �لالجئني  على  ُيعر�ص  “�صوف  كو�صرن:  قال  �لالجئني،  ق�صية  وبخ�صو�ص 

�لتي يقيمون فيها حالياً،  �لدول  �أو �الندماج يف  �ملن�صاأة حديثاً،  �إىل دولة فل�صطني  �لعودة  بني 

خريطة  عن  تر�مب  �لرئي�ص  “ك�صف  قائالً:  كو�صرن  وتابع  ثالثة“.  دولة  يف  �ال�صتقر�ر  �أو 

�أر��صي م�صاحة  تقارب  وم�صاحتها  ومرت�بطة،  م�صتد�مة  م�صتقبلية  فل�صطينية  دولة   حتدد 

195
�ل�صفة �لغربية وغزة قبل عام 1967“.

“�إن �خلطة �لتي ك�صف عنها �لرئي�ص �الأمريكي  	 قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية 

يف  ��صتعماري  لبنامج  �ل�رشعية  وتعطي  �أكرث،  ال  عن�رشٍي  ف�صٍل  نظام  تقرتح  تر�مب 

من  %60 هو  فعلياً  تر�مب  �لرئي�ص  يقدمه  “ما  قائالً:  ��صتية  و�أ�صاف  �لغربية“.   �ل�صفة 

�لـ 22% من فل�صطني �لتاريخية، �أي يريد �قتطاع 40% من �الأر��صي ]�ل�صلطة[ �لفل�صطينية، 

�ل�صفة كل   ]Oslo Accords[ �أو�صلو  �تفاقية  ت�صمن  �أن  �ملفرت�ص  من  كان  �لذي   بالوقت 

�خلطة  “هذه  قائالً:  ��صتية  وتابع  �لفل�صطينية“.  �لدولة  ي�صكل  ما  للفل�صطينيني  وغزة 

بب�صاطة تخلق “بانتو�صتانات ]Bantustan[“ فل�صطينية �صمن دولة �إ�رش�ئيل، وال يكن �أن 

196
يقبل �لفل�صطينيون هذ� �لو�قع باأي �صكٍل من �الأ�صكال“.

�للجنة  	 رئي�ص  �صعث،  نبيل  بتعيني  قر�ر�ً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر 

197
�لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، ممثالً خا�صاً لرئي�ص دولة فل�صطني.

بعث رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية ر�صائل لكل ملوك و�أمر�ء وروؤ�صاء  	

�أعلنه  ملا  �لقاطع  للرف�ص  �لعاجل  و�لتحرك  �لعمل  �إىل  فيها  دعا  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لدول 
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�لرئي�ص �الأمريكي يف بنود وخطط م�رشوع ما ي�صمى بـ“�صفقة �لقرن“. وقال هنية، “بادرنا 

باالت�صال باالأخ �لرئي�ص حممود عبا�ص، وبحثنا معه �التفاق على عمٍل م�صرتٍك للت�صدي لهذ� 

198
�الإعالن �مل�صوؤوم“.

من  	 حّل  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  �ل�صيخ  ح�صني  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال 

�إبالغ  مّت  �أنه  �ل�صيخ  و�أ�صاف  �أو�صلو.  �تفاق  على  �ملرتتبة  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  مع  �التفاقات 

“�إ�رش�ئيل“ �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية مل تعد ملتزمة باالتفاقات �لثنائية. وك�صف �ل�صيخ عن �أن 
وفد�ً من فتح ومنظمة �لتحرير �صيتوجه لغزة �الأ�صبوع �ملقبل، للتباحث مع حركتي حما�ص 

199
و�جلهاد �الإ�صالمي بهذ� �ل�صاأن.

	  12 للقناة   ،Bezalel Smotrich �صموتريت�ص  بت�صالئيل  �الإ�رش�ئيلي  �ملو��صالت  وزير  قال 

عليها  �مل�صادقة  علينا  تعني  ولو  جيدة،  لي�صت  تر�مب  “خطة  �إن  �الإ�رش�ئيلية،  �لتلفزيونية 

دولة  �إقامة  نهايتها  يف  توجد  خطة  فهذه  قوتنا.  بكل  لعار�صناها  �لكني�صت  �أو  �حلكومة  يف 

�إ�رش�ئيل كلها  “�أر�ص  �أن  �أي حال“، م�صدد�ً على  �أمر لن ن�صمح بحدوثه يف  فل�صطينية، وهذ� 

لنا ولن نتنازل عن �أي �صنتمرٍت منها. وهذ� �صحيح �صهيونياً و�أخالقياً ويهودياً، وبالتاأكيد 

�أمنياً، مثلما ي�صهد تاريخ 100 عام من �ل�صهيونية“. و�أ�صاف قائالً: “ومب�صيئة �هلل �صنفر�ص 

�ل�صيادة خالل �الأ�صبوع �ملقبل، و�إن مل يكن يوم �الأحد، ف�صيكون ذلك يوم �الإثنني �أو �لثالثاء. 

200
وهذ� �صيح�صل، وهذ� حدث تاريخي ودر�ماتيكي“.

�صمحت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي باإدخال كميات من �الإ�صمنت �إىل قطاع غزة عب معب  	

كرم �أبو �صامل �لتجاري، حيث يتم الأول مرة منذ �صنة 2014 �إدخال كميات من �الإ�صمنت بدون 

201
��صتخد�م �آلية رقابة �الأمم �ملتحدة.

موؤكد�ً  	 �لقرن“،  “مظلمة  باأنها  �لقرن“  “�صفقة  خطة  �صعيد،  قي�ص  �لتون�صي  �لرئي�ص  و�صف 

�لتون�صي،  �لر�صمي  للتلفزيون  حو�ر  يف  و�صّدد،  عظمى“.  خيانة  “�لتطبيع  باأن  موقفه  على 

�صيعة لي�صت  وفل�صطني  �ملقايي�ص،  من  مقيا�ص  باأي  مقبولة  لي�صت  �لقرن  “�صفقة  �أن   على 

�أو ب�صتاناً ُيباع وُي�صرتى“، موؤكد�ً �أن “�لقد�ص هي عا�صمة فل�صطني �الأبدية“. ويف هذ� �ل�صياق، 

�نتقد بيان �خلارجية �لتون�صية حول �خلطة �الأمريكية، وقال �إنه “مل يكن ر��صياً عن �لبيان“، 

202
و�أنه تدخل لت�صويب �الأمر.

�أكدت �صحيفة “تايز �أوف �إ�رش�ئيل“، نقالً عن م�صادر ح�رشت �جتماعاً مغلقاً غري ر�صمي  	

عقده �صفري و��صنطن لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان مع �أكرث من 20 زعيماً يهودياً و�إجنيلياً 
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�إذ� و�فقو� على  �لفل�صطينيني لن يح�صلو� على دولتهم قريباً حتى  �أنه طماأنهم باأن  �أمريكياً، 

203
�رشوط “�صفقة �لقرن“.

�لوزر�ء 	 رئي�ص  فيها  طالبو�  ر�صالة،  على  �لبيطاين  �لبملان  يف  ع�صو�ً   133  وقّع 

بوري�ص جون�صون Boris Johnson برف�ص “�صفقة �لقرن“، و�عتبو� �أنها ت�رشب بعر�ص 

منطقي  �أ�صا�ص  �أي  توّفر  وال  �لدويل،  و�لقانون  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لوطنية  �حلقوق  �حلائط 

للعودة للمفاو�صات، وتقلل من فر�ص “�ل�صالم“، وتهدد بتجاوز ركٍن �أ�صا�صي من �أ�صا�صيات 

204
�لنظام �لقانوين �لدويل.

اجلمعة، 2020/1/31

�أنها  	 “�إ�رش�ئيل“  �أبلغت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  �لعبي   i24News نيوز   24 �آي  موقع  قال 

على  رد�ً  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  و�لب�صائع  �ل�صلع  جميع  ��صتري�د  �أوقفت 

قر�ر وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، بوقف ��صتري�د �ملنتجات �لزر�عية من �الأر��صي 

205
�لفل�صطينية �إىل “�إ�رش�ئيل“.

�أر�صنا،  	 عن  للدفاع  جاهزون  “�إننا  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

وُنر�ِكم �لقوة، ونتخري �لوقت �ملنا�صب لتتوحد كل جهود �ملخل�صني و�ملوؤمنني بخيار �جلهاد 

جي�صها،  وجهزت  عدتها،  �أعدت  “�ملقاومة  �أن  �حلية  و�أو�صح  فل�صطني“.  لتحرير  و�ملقاومة 

�إىل  بحرها  من  فل�صطني  من  ولتخرجه  �أر�صنا،  من  �الحتالل  لتنزع  �صالحها  وطورت 

206
نهرها“.

�مل�صجد  	 يف  �لفجر  �صالة  �أدو�  �لذين  �مل�صلني  �خلا�صة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �رشطة  هاجمت 

فعاليات  وكانت  منهم.  مو�طنني  ثالثة  و�عتقلت  منهم،  ع�رشة  من  �أكرث  و�أ�صابت  �الأق�صى، 

�مل�صجد  يف  �لعظيم“  “�لفجر  �إقامة  �إىل  �لتو�يل،  على  �لثالث  ولالأ�صبوع  دعو�،  �لقد�ص  و�أبناء 

207
�الأق�صى �ملبارك، حيث لبى �الآالف هذه �لدعوة و�صاركو� بال�صالة.

�أ�صيب متظاهرون فل�صطينيون جر�ء قمع قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي م�صري�ت وتظاهر�ت  	

هذه  �الأق�صى  �مل�صجد  خطيب  و�صف  فيما  �لقرن“،  “�صفقة  خلطة  رف�صاً  �نطلقت  �صلمية 

�الأخرية بـ“�لفا�صلة و�خلا�رشة“. و�أكد �لهالل �الأحمر �لفل�صطيني �إ�صابة 97 فل�صطينياً خالل 

مو�جهات مع قو�ت �الحتالل يف مناطق متفرقة يف �ل�صفة �لغربية، بينها 18 �إ�صابة نقلت �إىل 

208
�مل�صت�صفيات و�لبقية عوجلت ميد�نياً.
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�صالة  	 بعد  خرجت  غ�صب،  م�صري�ت  يف  لبنان،  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  من  �الآالف  �صارك 

�جلمعة؛ رف�صاً و��صتنكار�ً لـ“�صفقة �لقرن“. و��صتجاب �الآالف يف خميمات بريوت، و�صيد�، 

على  رد�ً  غ�صب؛  جمعة  يف  للتظاهر  حما�ص  حركة  لدعوة  �لب�جنة،  وبرج  �صاتيال  وخميمي 

تظاهر�ت  و�لر�صيدية(  و�لب�ص،  �ل�صمايل،  )�لبج  �صور  خميمات  و�صهدت  �لقرن“.  “�صفقة 
209

حا�صدة رف�صاً لل�صفقة.

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

منذ �صنة 1967 مايكل لينك Michael Lynk، �إن خطة �الإد�رة �الأمريكية “تكّر�ص �الحتالل، 

وُتعد �قرت�حاً غري متو�زٍن بالكامل مل�صلحة جانٍب و�حٍد من َطريف �لنز�ع“. و�أ�صاف لينك �أن 

“ما تقدمه خطة تر�مب هو حّل �لدولة �لو�حدة )�إ�رش�ئيل( ون�صف �لدولة )فل�صطني(... تلك 
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ال�صبت، 2020/2/1

برئا�صة  	 �لعادية،  غري  دورته  يف  �لوز�ري،  �مل�صتوى  على  �لعربية  �لدول  جامعة  جمل�ص  �أكد 

�لعر�ق، رف�ص “�صفقة �لقرن“، على �أ�صا�ص �أنها ال تلبي �حلّد �الأدنى من حقوق وطموحات 

�لبيان �خلتامي  “�ل�صالم“. و�أكد �ملجل�ص، يف  �ل�صعب �لفل�صطيني، وتخالف مرجعيات عملية 

يف  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  �لتعاون  �أو  �ملجحفة،  �ل�صفقة  هذه  مع  �لتعاطي  عدم  لالجتماع، 

هي  �لعربية“  �ل�صالم  “مبادرة  �أن  على  �ملجتمعون  و�صدد  �الأ�صكال.  من  �صكل  باأي  تنفيذها 

1
�حلد �الأدنى �ملقبول عربياً لتحقيق “�ل�صالم“.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �إن “�صفقة �لقرن“ مرفو�صة جملة وتف�صيالً،  	

كمرجعية  برت�صيمها  نقبل  �أن  يكن  وال  بنودها،  بكل  �ملفاو�صات  طاولة  على  لها  مكان  وال 

على  �لعربية  �لدول  جامعة  ملجل�ص  �لطارئ  �الجتماع  �أمام  كلمته  يف  عبا�ص،  و�أ�صاف  دولية. 

�مل�صتوى �لوز�ري، يف دورته غري �لعادية، �أنه لن يقبل ب�صّم �لقد�ص لـ“�إ�رش�ئيل“ �إطالقاً، و�أن 

�الإ�رش�ئيلي  �جلانبني  �إبالغ  جرى  �أنه  و�أكد  �الأبدية“.  عا�صمتنا  باع  �أنه  تاريخه  يف  “ي�صجل 
ذلك  يف  مبا  معهما  �لعالقات  بقطع  “�ل�صفقة“،  عن  �الإعالن  عقب  ر�صالتني،  يف  و�الأمريكي 

2
�لعالقات �الأمنية، و�أن على “�إ�رش�ئيل“ �أن تتحمل م�صوؤولياتها كاملة كقوة �حتالل.

على  	 عملية  مو�قف  �تخاذ  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  حما�ص  حركة  طالبت 

�الأر�ص، و�لتح�صري خلو�ص مو�جهة ميد�نية على �مل�صتويات �ملختلفة �صدّ “�صفقة �لقرن“. 

�لذي  �لنظري  “�لرف�ص  له:  مكتوب  ت�رشيح  يف  قا�صم،  حازم  �حلركة،  با�صم  �ملتحدث  وقال 

�لف�صائل  بها  طالبت  طاملا  حمددة،  �إجر�ء�ت  �إىل  يرتجم  �أن  يجب  �ل�صلطة،  رئي�ص  به  حتدث 

�الأمني“.  �لتن�صيق  ووقف  و�الحتالل،  �ل�صلطة  بني  �التفاقات  �إلغاء  وهي  �لفل�صطينية، 

و�أ�صاف: “على قيادة �ل�صلطة �أي�صاً �أن تتخذ خطو�ت مطلوبة منها لرتتيب �لبيت �لفل�صطيني، 

�لعامنّي للف�صائل، و�لتو�فق  �الأمناء  �الإجر�ء�ت عن قطاع غزة، و�لدعوة الجتماع  تبد�أ برفع 

3
على ��صرت�تيجية ن�صال موحدة تنخرط فيها كل مكونات �صعبنا“.

االأحد، 2020/2/2

�الأجهزة  	 ��صتمر�ر  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �لهندي،  حممد  هاجم 

�الأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، يف �لعمل مع �أجهزة �الأمن �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية، حتت 
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مل  “�إذ�  �لهندي:  وقال  �لفل�صطينية.  لل�صلطة  �صلوك  �أخطر  وعدّه  �الأمني،  �لتن�صيق  ي�صمى  ما 

كل  �أمام  �مل�صد�قية  تفقد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فاإن  فور�ً،  �الأمني  �لتن�صيق  ي�صمى  ما  يتوقف 

4
�ملوؤ�ص�صات �لعربية و�لدولية. وكل �إد�نتها ل�صفقة �لقرن، و�رش�خها، لن يفيد ب�صيء“.

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص عبد �للطيف �لقانوع لـ“�لعربي �جلديد“، �إن حركته “جاهزة  	

مع  وطني  لقاء  �أي  يف  و�النخر�ط  فتح،  وحركة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وفد  ال�صتقبال 

خطو�ت  �للقاء�ت  تتبع  �أن  �أهمية  مع  فتح،  حركة  ذلك  يف  مبا  �ملختلفة،  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

“�ملوقف  �أن  �إىل  �لقانوع  �لقرن“. و�أ�صار  �لر�ف�ص ل�صفقة  عملية على �الأر�ص ترتجم �ملوقف 

�لوطني �ملوحد، �ملُجمع على رف�ص �صفقة �لقرن يجب �أن تتبعه خطو�ت عملية على �الأر�ص، 

تتمثل يف وقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل و�صحب �العرت�ف به، و�لعمل بقر�ر�ت �ملجل�ص 

5
�لوطني و�ملركزي ملنظمة �لتحرير“.

ل�صحيفة  	 كمباال،  يف  �الإجنيلية  �لكني�صة  من   ،Drake Kanaabo كنابو  دريك  �لق�ص  قال 

جريوز�ليم بو�صت: “تلقيت بالغات من م�صادر تقول �إن �أوغند� �صتنقل �ل�صفارة. وهذ� خب 

6
مفرح لنا“.

��صتري�د  	 بوقف  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قر�ر  �إن  عبية  �إعالم  و�صائل  قالت 

من  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  عند  �لتنفيذ  حيّز  دخل  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  من  �لزر�عية  �ملنتجات 

على  رد�ً  جاء  بينيت  قر�ر  �أن  �لعبية،   13 �لـ  �لقناة  2020/2/2. وذكرت  �الأحد  يوم  �صباح 

7
��صتمر�ر وقف ��صتري�د �لفل�صطينيني للعجول من “�إ�رش�ئيل“ �إىل �ل�صفة �لغربية.

مو�جهة  	 حتاكي  مناور�ت  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �الأ�صلحة  جميع  من  متعددة،  قو�ت  بد�أت 

حربية على عدة جبهات يف �آٍن و�حد، وذلك لرفع جهوزية �جلي�ص الأي طارئ. وقال �ملتحدث 

يوم  حتى  و�صت�صتمر  �لعامة،  �الأركان  م�صتوى  على  جتري  �ملناور�ت  هذه  �إن  �لع�صكري 

8
�الأربعاء 2020/2/5.

�أُعلن يف قطاع غزة، يف ختام �ملوؤمتر �ل�صعبي �لذي نظم يف مدينة غزة ملو�جهة “�صفقة �لقرن“،  	

“�للجنة �لوطنية �لعليا ملو�جهة �صفقة �لقرن“، و�لتي ت�صّم يف ع�صويتها جميع  عن ت�صكيل 

�لقوى �ل�صيا�صية و�لوطنية و�ل�صعبية و�ملجتمعية يف �لوطن و�ل�صتات، لو�صع خطة مو�جهة، 

تكافئ خطورة هذ� �لنهج �جلديد �لذي يدير ظهره لكل �ملعايري و�لقيم �الإن�صانية، و�الأخالقية، 

9
و�لقانونية.
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�أعلن �أ�رشف �لقدرة، مدير وحدة �لعالقات �لعامة و�الإعالم بوز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة، �أن  	

وز�رة �ل�صحة نّفذت م�صاريع بقيمة 24 مليون دوالر، من بينها 11 مليون دوالر للتجهيز�ت 

10
�لطبية.

�صيناء،  	 �صمال  يف  �لعبد  بئر  مدينة  نطاق  يف  �لطبيعي،  �لغاز  خط  جمهولون  م�صلحون  فجّر 

11
و�لذي ي�صل بني “�إ�رش�ئيل“ وم�رش.

�ال�صتخبار�ت  	 وكالة  رئي�صة  �إن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  بثته  �إ�رش�ئيلي  تقرير  قال 

�ملركزية �الأمريكية )�صي �آي �إيه(، جينا ها�صبل Gina Haspel، ز�رت مدينة ر�م �هلل �رش�ً، يوم 

ها�صبل  و�لتقت  و�إ�رش�ئيليني.  فل�صطينيني  �أمنيني  م�صوؤولني  و�لتقت   ،2020/1/30 �خلمي�ص 

�جلانب  تو��صل  “��صتمر�رية  �أكد  �لذي  فرج،  ماجد  �لفل�صطينية  �ملخابر�ت  جهاز  رئي�ص  مع 

�لفل�صطيني مع وكالة �ال�صتخبار�ت �ملركزية“. و�أكد �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �أن رئي�صة وكالة 

12
�ال�صتخبار�ت �الأمريكية �لتقت عقب �الجتماع �ل�رشي يف ر�م �هلل، مب�صوؤولني �إ�رش�ئيليني.

“باأنه يكن  	  Dmitry Peskov �لرئا�صة �لرو�صية دييرتي بي�صكوف  �رشّح �ملتحدث با�صم 

13
بالعني �ملجردة روؤية �أن �صفقة �لقرن ال تتو�فق مع عدد من قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل“.

قال مدير عمليات وكالة �الأونرو� يف قطاع غزة ماتيا�ص �صمايل Matthias Schmale، خالل  	

�لالجئني،  �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  لقائه 

�لدول  �ل�صغط على  ��صتمر�ر  “تعمل يف ظروف �صعبة، يف ظّل  �الأونرو�  �إن  �أبو هويل،  �أحمد 

14
�ملانحة لوقف دعمها �ملقدم للوكالة“.

االإثنني، 2020/2/3

�ل�صود�ن 	 يف  �حلاكم  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص   �لتقى 

 عبد �لفتاح �لبهان، خالل زيارة �رشيعة الأوغند�. و�لتقى نتنياهو و�لبهان �رش�ً يف عنتيبي

 يف مقر �لرئي�ص �الأوغندي يوري مو�صيفيني Yoweri Museveni و�تفقا على تطبيع �لعالقات

تدريجياً، ح�صبما �رشح م�صوؤول �إ�رش�ئيلي كبري ل�صحيفة “تايز �أوف �إ�رش�ئيل“، �رشيطة 

�حلكومة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  و�الإعالم  �لثقافة  وزير  وقال  هويته.  عن  �لك�صف  عدم 

�للقاء  ب�صاأن  �حلكومة  مع  �لت�صاور  يتّم  مل  �إنه  �صالح،  حممد  في�صل  بال�صود�ن  �النتقالية 

وننتظر  �الإعالم،  و�صائل  عب  �للقاء  نباأ  تلقت  �حلكومة  �أن  و�أ�صاف  ونتنياهو.  �لبهان  بني 

�لتو�صيحات بعد عودة �لبهان. وك�صفت �صحيفة “تايز �أوف �إ�رش�ئيل“، نقالً عن م�صوؤول 

رئي�ص بني  جرى  �لذي  �للقاء  رتبت  من  هي  ظبي  �أبو  �أن  عن  �لنقاب  �صود�ين،   ع�صكري 
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جمل�ص �ل�صيادة �حلاكم يف �ل�صود�ن عبد �لفتاح �لبهان وبنيامني نتنياهو، يف �أوغند�. وبيّنت 

�ل�صعودية  �إىل  باالإ�صافة  باللقاء،  علمو�  �ل�صود�ن  يف  �مل�صوؤولني  كبار  من  �صيقة  د�ئرة  �أن 

15
وم�رش.

�لفل�صطينية:  	 تروؤ�صه جل�صة �حلكومة  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل  �ل�صلطة  قال رئي�ص 

“�صنوقف �لتن�صيق �الأمني، ولن نرت�جع عن مو�قفنا حتى يرت�جع �الأمريكان و�الإ�رش�ئيليون“ 
16

عن “�صفقة �لقرن“.

قررت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية تاأجيل زيارة وفدها لقطاع غزة، �لتي كانت مقررة خالل  	

�لتنفيذية  �للجنة  �أبو يو�صف، ع�صو  2020. وقال و��صل  �الأ�صبوع �الأول من �صباط/ فب�ير 

للمنظمة، لوكالة �الأنا�صول لالأنباء: “�إن �صبب �لتاأجيل متعلق بعدم جهوزية حركة حما�ص، 

17
نتيجة �لظروف �الأمنية �لقائمة يف �لقطاع“.

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم، يف بيان له، �إن �الإعالن عن تاأجيل زيارة وفد  	

�حلركة،  من  �لو��صحة  و�ملو�فقة  �لرتحيب  “ظّل  يف  غزة  لقطاع  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

به  متر  �لذي  �خلطري  �لو�صع  هذ�  يف  وحتديد�ً  ل�صعبنا،  �صلبية  ور�صالة  م�صتهجنة  خطوة 

“قد طلب ممثل حركة فتح )مل يذكره( موقفاً ر�صمياً من  ق�صيتنا“. و�أ�صاف برهوم قائالً: 

حما�ص حول نقطتني، �الأوىل ح�صور �لوفد، و�لثانية عقد لقاء ثنائي بني قياد�ت فتح وحما�ص؛ 

18
و��صتلم �إجابة و��صحة بالرتحيب بالوفد، ومبو�فقة حركة حما�ص على �للقاء �لثنائي“.

تنفيذ 	 �أن  من  “�إ�رش�ئيل“  �لرجوب  جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو   حذّر 

�الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  بح�صب  �لغربية“،  �ل�صفة  يف  “ت�صعيد  �إىل  �صيوؤدي  �لقرن“  “�صفقة 
)مكان(. وقال �لرجوب، خالل �جتماع له يف ر�م �هلل مع �أكادييني �إ�رش�ئيليني: “�آمل �أن جند 

طريقة لزيادة �ل�صغط على نتنياهو وحكومته �ملجنونة، الأن ذلك �صيدفعنا �إىل و�صع ال يريده 

19
�أحد �أو يحبه“.

مبنع  	 بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قر�ر  مع  �لتعامل  �لفل�صطينية  �حلكومة  قررت 

منع  مقابل  وذلك  باملثل،  �الإ�رش�ئيلية  �الأ�صو�ق  �إىل  �لفل�صطينية  �لزر�عية  �ملنتجات  �إدخال 

�الأ�صو�ق  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لغازية  و�ملياه  و�لع�صائر،  و�ملياه،  و�لفو�كه،  �خل�صار،  �إدخال 

20
�لفل�صطينية، على �أن تدخل هذه �خلطوة حيّز �لتنفيذ خالل 48 �صاعة من �تخاذ �لقر�ر.

�الحتالل  	 ر�ّص  جر�ء  �ملت�رشرة  �لزر�عية  �الأر��صي  �أن  غزة  قطاع  يف  �لزر�عة  وز�رة  �أعلنت 

�ملبيد�ت �ل�صامة �رشق قطاع غزة من �صماله �إىل جنوبه هي “مناطق منكوبة“. ووفق تقدير�ت 

�لوز�رة، فاإن قيمة �الأ�رش�ر �ملادية �لتي حلقت باملحا�صيل �لزر�عية نتيجة تعر�صها للمبيد�ت 
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�لتي  �لزر�عية  �الأر��صي  م�صاحة  جمموع  بلغ  حيث  دوالر،  مليون   1.25 عن  تزيد  �ل�صامة، 

21
ت�رشرت حما�صيلها �لزر�عية �أكرث من �ألفي دومن )كيلومرتين مربعني(.

لـ“�ل�صالم“، الأنها ال تلبي �حلّد �الأدنى  	 �لتعاون �الإ�صالمي �خلطة �الأمريكية  رف�صت منظمة 

�لعامة  �إىل جل�صة طارئة للجمعية  �لفل�صطيني �مل�رشوعة، د�عية  �ل�صعب  من حقوق وتطلعات 

عقب  وطلبت،   .1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �لو�صع  لبحث  �ملتحدة  لالأمم 

�لتعاطي مع هذه �خلطة،  كافة، عدم  �الأع�صاء  �لدول  لوزر�ء خارجيتها، من  طارئ  �جتماع 

�الإد�رة  مطالبة  �الأ�صكال،  من  �صكل  باأي  تنفيذها  يف  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  �لتعاون  وعدم 

�لعادل  “�ل�صالم“  لتحقيق  عليها  �ملتفق  و�لدولية  �لقانونية  باملرجعيات  بااللتز�م  �الأمريكية 

22
و�لد�ئم و�ل�صامل.

الثالثاء، 2020/2/4

له،  	 بيان  يف  بوريل،  جوزيب  �الأوروبي  �الحتاد  يف  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  �عتب 

�لدويل.  �مل�صتوى  على  عليها  �ملتفق  �ملعايري  عن  تبتعد  �لقرن“  “�صفقة  �الأمريكية  �ملبادرة  �أن 

�أن �الحتاد �الأوروبي ُيذّكر بالتز�مه بحلٍّ متفاو�ٍص عليه يقوم على تعاي�ص  و�أ�صاف بوريل 

دولتني على �أ�صا�ص حدود �صنة 1967، مع تبادٍل متكافٍئ لالأر��صي، باتفاق بني �لطرفني... 

حول  �لطرفني  بني  مبا�رشة  مفاو�صات  ي�صتدعي  ود�ئم  عادل  �صالم  “بناء  �أن  بوريل  ور�أى 

�مل�صائل �لعالقة �ملتعلقة بالو�صع �لنهائي“، الفتاً �لنظر �إىل �أن ذلك “يت�صمن خ�صو�صاً �مل�صائل 

23
�ملتعلقة باحلدود، وبو�صع �لقد�ص، و�الأمن، وم�صاألة �لالجئني“.

�إذن للطائر�ت �ملدنية  	 �إنه مّت �حل�صول على  قال بنيامني نتنياهو رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، 

قناة  �أوردتها  ت�رشيحات  يف  نتنياهو،  و�أو�صح  �ل�صود�ن.  �أجو�ء  يف  بالتحليق  �الإ�رش�ئيلية 

�لفنية  �الأمور  بع�ص  �خلطوة  لهذه  تبّقى  قد  �أنه  �الإ�رش�ئيلية،   “Reshet kan كان  “ري�صت 
24

و�لتقنية للبدء بهذه �لرحالت، دون ذكر مزيٍد من �لتفا�صيل.

حكومة  	 برئي�ص  لقاءه  �لبهان  �لفتاح  عبد  �ل�صود�ن  يف  �حلاكم  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  برّر 

لل�صعب  �لعليا  �مل�صالح  لـ“حتقيق  باأنه  �أوغند�،  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

و�إ�رش�ئيل  �ل�صود�ن  بني  �لعالقة  وتطويرَ  “بحثَ  �أن  له،  بيان  يف  �لبهان،  و�أكد  �ل�صود�ين“. 

م�صوؤوليته،  موقع  من  بنتنياهو  �جتمع  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �ملعنية“،  �ملوؤ�ص�صات  م�صوؤوليُة 

و�صعوره “باأهمية �لعمل �لدوؤوب حلفظ و�صيانة �الأمن �لقومي، وفق ما ن�صت عليه �لوثيقة 

25
�لد�صتورية“.
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�ملتحدة  	 �الأمم  �أن   António Guterres غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �أكد 

�إعالن �أعقاب  يف  وذلك  �ل�صلة،  ذ�ت  �الأمن  جمل�ص  وبقر�ر�ت  �لدولتني،  بحلّ   ملتزمة 

26
“�صفقة �لقرن“ �الأمريكية.

الأن  	 �ل�صديد“  “�الأ�صف  عن  �الأمن،  جمل�ص  �أع�صاء  على  وُزّع  فل�صطيني،  قر�ر  م�رشوع  عّب 

م�رشوع  وي�صيف  �لدويل“.  �لقانون  “تنتهك  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �الأمريكية  “�ل�صالم“  خطة 

�الأمريكي �لرئي�ص  م�صمونها  عن  ك�صف  �لتي  “�ل�صالم“،  خطة  �أن  �لفل�صطيني   �لقر�ر 

�الآن، حتى  تبنّيها  مّت  �لتي  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  مع  �أي�صاً  تتعار�ص  تر�مب،   دونالد 

�مل�صري  تقرير  ذلك  يف  مبا  �لوطنية،  وتطلّعاته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  و“تقّو�ص 

تون�ص  خالل  من  �الأمن  جمل�ص  �إىل  �لفل�صطيني  �لقر�ر  م�رشوع  تقدمي  ومتّ  و�ال�صتقالل“. 

27
و�إندوني�صيا، �لع�صوين غري �لد�ئمني فيه.

�ل�صيادة  	 فر�ص  م�رشوع  �صيطرح  �إنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال 

بعد  �حلكومة،  مل�صادقة  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملقامة  �مل�صتعمر�ت  على  �الإ�رش�ئيلية 

2020/3/2. وقال نتنياهو، خالل م�صاركته يف موؤمتر �نتخابي حلزب  �النتخابات �ملقررة يف 

َجٍل 
َ
�لليكود، �إن قر�ر فر�ص �صيادة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على مناطق يف �ل�صفة، قد تاأجل �إىل �أ

28
غري م�صمى.

االأربعاء، 2020/2/5

خلطة  	 �ملطلق  �لرف�ص  على  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد 

�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، معتب�ً �أنها عدو�ن �أمريكي وغطر�صة �صهيونية. و�أو�صح 

على  قادرة  دولة  و�إقامة  �ل�صفة،  لتحرير  موحد  ببنامج  ياأتي  �خلطة  على  �لرّد  �أن  هنية 

�لدفاع عن نف�صها وبدون �أي ��صرت�طات. و�أكد �أن �صالح �ملقاومة غري قابٍل �أن يو�صع يف �أي 

و�لقد�ص،  �ل�صفة  لت�صمل  �لقوة  بناء  ��صرت�تيجية  يف  �صن�صتمر  “�إننا  وقال  ت�صويٍة،  �أو  خطٍة 

مع  حما�ص  �أن  هنية  و�أكد  ل�صعبنا“.  �لعودة  حق  ونوؤّمن  وطننا،  به  نحرر  �أن  ن�صتطيع  حتى 

29
“موقف �الأخ �أبو مازن �لر�ف�ص لل�صفقة... لكن نريد �أن يتحول �لقول �إىل فعل“.

�الإ�رش�ئيلي،  	 ��صت�صهد فل�صطيني بر�صا�صة �خرتقت قلبه، يف مو�جهات مع قو�ت �الحتالل 

30
�ندلعت يف منطقة باب �لز�وية و�صط مدينة �خلليل.

�ملجال�ص  	 روؤ�صاء  مع  �جتماعه  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  ذكر 

�ال�صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية، �أن خالفات د�خلية يف �الإد�رة �الأمريكية �أّجلت �إعالن حكومته 
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�لبث  هيئة  بح�صب  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  َفْر�َص 

31
�الإ�رش�ئيلي )مكان(.

�ملحتجزة  	 من  �صهيد�ً   123 باأ�صماء  قائمة  مرة،  الأول  �لعليا،  �الحتالل  حمكمة  نيابة  �أرفقت 

عائالتهم،  من  عينات  الأخذ  �لتما�صات  بعدة  م�صمولني  دفنهم،  �أماكن  حتديد  مع  جثامينهم، 

�لنووي  للحم�ص  بنك  باإن�صاء  �ل�صهد�ء،  جثامني  ال�صرتد�د  �لوطنية  �حلملة  مطلب  من  كجزء 

32
وتكثيف �لبحث عنهم.

�الحتالل  	 قو�ت  �أن  لها،  تقرير  يف  �لفل�صطينية،  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  ذكرت 

�لثاين/  كانون  خالل  مرة   26 �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو�  وم�صتوطنوها  �الإ�رش�ئيلي 

33
يناير 2020، فيما منع �الأذ�ن يف �مل�صجد �الإبر�هيمي 48 وقتاً.

نيابة  	 �ألقاه  خطاب  يف  �لبهان،  �لفتاح  عبد  �ل�صود�ن  يف  �حلاكم  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  �أكد 

�صي�صهم  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  لقاءه  �أن  �جلي�ص،  با�صم  �ملتحدث  عنه 

م�صاحله،  �أجل  من  يعمل  �ل�صود�ن  �إن  �لبهان  وقال  �لدويل.  باملجتمع  �ل�صود�ن  �ندماج  يف 

نتنياهو مع  “�الت�صاالت  �أن  و�أ�صاف  �لفل�صطينية،  �لق�صية  عد�لة  مع  �لتعار�ص   دون 

ما  فيها  وطرحنا  �أ�صهر،  ثالثة  منذ  بد�أت  بومبيو  مايك[  �الأمريكي  �خلارجية  و]وزير 

و�ل�صلطة  بنا،  يت�صلو�  ومل  �لفل�صطينية  بال�صلطة  نت�صل  “مل  وقال  �ل�صود�ن“.  منه  ي�صتفيد 

بعد  للبهان  دعمه  �ل�صود�ين  �جلي�ص  �أعلن  مت�صل،  �صياق  ويف  باإ�رش�ئيل“.  معرتفة  نف�صها 

34
لقائه بنتنياهو.

�لكويت  	 حكومة  د�عياً  �لقرن“،  بـ“�صفقة  وتنديده  رف�صه  عن  �لكويتي  �الأمة  جمل�ص  �أعرب 

�حلقوق  عن  مرفو�صاً  تنازالً  يت�صمن  “�لذي  للم�رشوع  �لر�ف�ص  �ملوقف  يف  �ال�صتمر�ر  �إىل 

35
�لفل�صطينية و�لعربية و�الإ�صالمية يف �الأر��صي �ملحتلة“.

اخلمي�س، 2020/2/6

�أفاد مر��صل �جلزيرة عن �إ�صابة 14 جندي �إ�رش�ئيلي يف عملية دع�ص يف مدينة �لقد�ص، جرت  	

على مرحلتني. وذكرت قناة “كان“ �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �أن منفذ �لعملية �ن�صحب من �ملكان، 

36
بينما �صنّت قو�ت �الحتالل عملية بحٍث مكثٍف عنه.

��صت�صهد ثالثة فل�صطينيني؛ بينهم �ثنان من �الأجهزة �الأمنية، و�أ�صيب �أكرث من 100 �آخرين،  	

و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  �أنحاء  خمتلف  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  مع  مو�جهات  خالل 
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نقطة   13 يف  �الحتالل  قو�ت  مع  مو�جهات  �ندالع  بر�ص  قد�ص  وكالة  و�أح�صت  �ملحتلتني. 

يف  طعن  وحماولة  نار  �إطالق  وعمليتا  دع�ص  عملية  تخللها  و�لقد�ص،  �لغربية  بال�صفة  متا�ص 

37
ع�صقالن.

�لنو�ب �الأمريكي  	 Democratic Party يف جمل�ص  107 نو�ب من �حلزب �لديوقر�طي  وجّه 

�لقرن“،  لـ“�صفقة  �ل�صديدة  معار�صتهم  عن  فيها  �أعربو�  تر�مب،  دونالد  �لرئي�ص  �إىل  ر�صالة 

�لقلق  �أكرث ما يثري  �أن  �لنو�ب  و�أكد  له.  �إيجاد حّل  من  �ل�رش�ع بدالً  د  ُت�صِعّ باأنها  وو�صفوها 

�جلانب  �أحادي  �صماً  ودعمها  �لغربية،  لل�صفة  د�ئٍم  الحتالل  �لطريق  متهيدها  �خلطة  يف 

�أمر  “�ل�صالم“ جتعل  �أن خطة  للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية ومنطقة غور �الأردن. وحذرو� من 

وتوؤجج  و�لفل�صطينيني،  �الإ�رش�ئيليني  بني  �لعنف  جتدد  قد  و�أنها  م�صتحيالً،  �لدولتني  حّل 

38
م�صاعر �لعد�ء نحو �لواليات �ملتحدة يف �ل�رشق �الأو�صط.

�أعلنت وز�رة �القت�صاد �لوطني عن بدء �رشيان قر�ر �حلكومة �لفل�صطينية منع �إدخال �خل�صار،  	

39
و�لفو�كه، و�لع�صائر، و�ملياه �ملعدنية و�لغازية �الإ�رش�ئيلية �إىل �الأ�صو�ق �لفل�صطينية.

و�ل�صوؤون  	 �الأوقاف  وز�رة  �أبلغ  �إنه  �خلطيب  عز�م  �ل�صيخ  �لقد�ص  �أوقاف  د�ئرة  مدير  قال 

و�ملقد�صات �الإ�صالمية يف �الأردن بقيام �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي “بحفر �أ�صا�صات �جلد�ر 

40
�لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملال�صقة للق�صور �الأموية، مما �أدى �إىل �نهيار عدد من �حلجارة“.

اجلمعة، 2020/2/7

رحّبت حركة حما�ص بزيارة وفد من حركة فتح �إىل قطاع غزة، ي�صمّ ع�صوَي �للجنة �ملركزية  	

قا�صم، حازم  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  وقال  فتوح.  وروحي  جب  �إ�صماعيل   للحركة 

يف ت�رشيح للجزيرة، �إنه مّت �لتو�فق على عقد لقاء ف�صائلي خما�صي لرتتيب زيارة وفد منظمة 

�لتحرير �إىل �لقطاع، وبحث �صبل تعزيز �لوحدة �لوطنية، وفق تعبريه. من جهته، قال �لناطق 

�أمام و�صول  �إن هدف �لزيارة تذليل �لعقبات  �إياد ن�رش، يف بيان �صحفي،  با�صم حركة فتح 

41
وفد منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �ملرتقب �إىل �لقطاع.

�لوزر�ء  	 تر�مب و�صهره، رئي�ص  �الأمريكي دونالد  �لرئي�ص  هاجم جاريد كو�صرن، م�صت�صار 

وقال،  ب�صدة.  عبا�ص  حممود  و�لرئي�ص   ،Ehud Olmert �أوملرت  �إيهود  �ل�صابق،  �الإ�رش�ئيلي 

�إن  �الأمريكية،   Associated Press (AP) بر�ص  �الأ�صو�صيتد  وكالة  نقلتها  ت�رشيحات  يف 

�أن هذ�  �لتَّطُفل. ويبدو  �مل�صكالت، يت�رشف بنوع من  ينتقد م�صاعينا بدل حماولة حّل  “من 
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�أوملرت  على  به.  نقوم  مبا  يقومو�  �أن  يف  ينجحو�  مل  �أ�صخا�ص  لدى  �حل�صد  من  ينبع  �ملوقف 

تقدمي م�صاعدة خلطة �ل�صالم، ال �أن يحاول �لفوز بعنو�ن �صحفي، بعدما بات غري ذي �صلة“. 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �الأخرية  �لت�صعيد  موجة  عن  �مل�صوؤولية  وحّمله  عبا�ص،  كو�صرن  وهاجم 

42
�ملحتلة.

�ل�صحة  	 و�أفادت وز�رة  �الأمريكية،  “�ل�صالم“  �حتجاجاتهم �صدّ خطة  �لفل�صطينيون  و��صل 

�لفل�صطينية با�صت�صهاد �صاب فل�صطيني يف طولكرم، بينما �أ�صيب �لع�رش�ت بجروح وحاالت 

43 
�ختناق يف مو�جهات متفرقة مع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بال�صفة �لغربية �ملحتلة.

�حلو�جز  	 عن  �أعادت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �إن  �لفل�صطيني  �القت�صاد  وز�رة  قالت 

�صاحنات فل�صطينية حمملة مبنتجات زر�عية الأغر��ص �لت�صدير لعدد من دول �لعامل. وبيّنت 

�لوز�رة، يف بيان لها، �أنها ر�صدت على مد�ر �ليومني �ملا�صيني �إرجاع �صلطات �الحتالل هذه 

44
�ل�صاحنات و�إبالغها للم�صّدرين مبنع ت�صدير �ملنتجات �لزر�عية للخارج.

قر�ر  	 م�رشوع  �إعد�د  بعد  بعتي،  من�صف  �ملتحدة،  �الأمم  لدى  �لد�ئم  مندوبها  تون�ص  �أقالت 

�لقانون  “تنتهك  �الأمريكية  �لقرن“  “�صفقة  لكون  ب�صدة“  “ياأ�صف  �إندوني�صي   - تون�صي 

على  �لر�صمية  �صفحتها  على  ن�رشته  بيان  يف  �لتون�صية،  �خلارجية  وز�رة  وبيّنت  �لدويل“. 

موقع في�صبوك، �أن قر�ر �إعفاء �ملندوب يعود لـ“�عتبار�ت مهنية بحتة تتعلق ب�صعف �الأد�ء، 

45
وغياب �لتن�صيق و�لتفاعل مع �لوز�رة يف م�صائل مهمة مطروحة للبحث يف �ملنتظم �الأممي“.

للتنديد  	 �خلرطوم؛  بالعا�صمة  مظاهر�ت  يف  �جلمعة،  �صالة  عقب  �ل�صود�نيني،  �آالف  خرج 

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  �لبهان،  �لفتاح  عبد  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  جمع  �لذي  باللقاء 

46
بنيامني نتنياهو.

ال�صبت، 2020/2/8

�أعلن بنيامني نتنياهو، رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، �أن �لفريق �الأمريكي �الإ�رش�ئيلي بد�أ �لعمل  	

على و�صع خريطة دقيقة ل�صمّ �أجز�ء يف �ل�صفة �لغربية مبوجب خطة “�ل�صالم“ �الأمريكية 

�جلديدة. ونقلت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية عن نتنياهو قوله: “نحن يف خ�صم 

عملية ر�صم خريطة لالأر��صي �لتي �صتكون جزء�ً من �إ�رش�ئيل وفقاً خلطة �لرئي�ص �الأمريكي، 

دونالد تر�مب“، م�صيفاً �أن “هذ� �الأمر لن ي�صتغرق وقتاً طويالً، و�صننتهي من ذلك يف غ�صون 

47
�أ�صابيع قليلة“.
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�ل�صو�ريخ  	 تهريب  عمليات  حول  تفا�صيل  �لعبية،   12 قناة  �أعدته  �إ�رش�ئيلي،  تقرير  ك�صف 

�لتقرير  ويقول  لها.  مثيل  حت�صني  �أو  تطويرها  وعمليات  غزة،  قطاع  �إىل  �إير�ن  من  �لقادمة 

�إن �لطريقة �لتي يتم فيها جتهيز من�صات �إطالق �ل�صو�ريخ يجعل من �ل�صعب على �لقو�ت 

متتلكان �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  �أن  �لتقرير  ويُقدر  بها.  �ل�رشر  �إحلاق   �جلوية 

600 �صاروخ يف يوم  �إىل   500 �ألف �صاروخ، ورمبا حما�ص لوحدها ت�صتطيع �إطالق من   20

لكن  �ليوم،  يف  �صاروخ   1,000 لـ  �إطالقها  �إمكانية  �إىل  ت�صري  تقدير�ت  وهناك  و�حد.  قتال 

48
�جلهات �الأمنية ت�صتبعد ذلك.

غزة،  	 قطاع  يف  حما�ص  حركة  �إىل  جديدة  ر�صالة  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وجّه 

�ل�صو�ريخ  �إطالق  وقف  مّت  �إذ�  للقطاع  ت�صهيالت  لتقدمي  م�صتعدة  “�إ�رش�ئيل“  �إن  فيها  قال 

49
و�لبالونات �حلارقة، بح�صب ما �أوردت قناة 11 �الإ�رش�ئيلية.

و�نتهاكاً  	 �عتد�ًء   257 نفذت  �الحتالل  قو�ت  �إن  �لفل�صطيني  �لزر�عي  �لعمل  جلان  �حتاد  قال 

�إطالق نار  2019؛ �صملت عمليات  �لفل�صطينيني يف قطاع غزة خالل �صنة  �ل�صيادين  حلقوق 

وقذ�ئف، ومطاردة، ور�ّص مياه جتاه قو�رب �ل�صيادين، �إ�صافة �إىل �عتقال عدد منهم. وجاء 

�إىل م�صادرة  54 قارباً، هذ� باالإ�صافة  �أن بحرية �الحتالل دمرت  يف تقرير �الحتاد �ل�صنوي 

50
15 قارباً.

�أكد �الحتاد �لبملاين �لعربي، يف بيانه �خلتامي الجتماع روؤ�صائه يف عمّان، رف�ص �أي ت�صوية  	

لل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي، ال يقبل بها �لفل�صطينيون، وال تن�ص على حقوقهم �لثابتة 

51
بدولة م�صتقلة على حدود حزير�ن 1967، وعا�صمتها �لقد�ص.

االأحد، 2020/2/9

�لقر�ر  	 م�رشوع  يف  بد�ية،  �تخذتها  �أن  �صبق  �لتي  �حلادة،  �للهجة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  خففت 

�لذي تقدمت به �إىل جمل�ص �الأمن، فحذفت �إد�نة “�صفقة �لقرن“ من ن�ّص م�رشوع �لقر�ر �ملقرر 

�إىل  �لدعوة  وتركت  �ملتحدة،  �لواليات  ذكر  جتنبت  كما   ،2020/2/11 �لثالثاء  عليه  �لت�صويت 

52
موؤمتر “�صالم“ دويل، على �أمل �أن يح�صل �لقر�ر على �أعلى ن�صبة ت�صويت.

لدى  	 �الأ�صبوعي،  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �جتماع  من  جزء�ً  مرتفعة  و�أ�صو�ت  خالفات  ت  غطَّ

“�إنني �أعمل على  “�صفقة �لقرن“، وقال نتنياهو  �إىل  تطرق رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو 

نحمل  �أال  و�أقرتح  �خلر�ئط.  ر�صم  من  �النتهاء  بعد  بتطبيقه  و�آمل  طويلة.  فرتة  منذ  �ل�صّم 
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�ل�صوؤون  حملل  عنه  نقل  ح�صبما  �أنا“،  حققته  ما  كل  يحققو�  مل  �لذين  �ملغردين  من  �نطباعاً 

53
.Amit Segal حلزبية يف قناة 12 �لتلفزيونية �الإ�رش�ئيلية، عميت �صيجال�

يديعوت  	 �صحيفة  �أجرته  حو�ر  يف  �أوملرت،  �إيهود  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�أحرونوت �لعبية، �إن �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، هو “�ل�رشيك �لوحيد“ لـ“�إ�رش�ئيل“ 

�لذي يكن من خالله حتقيق “�ل�صالم“. وقال �أوملرت: “�أنا على �ت�صال باأبي مازن )عبا�ص( 

�أن عبا�ص يحظى بدعم  �إىل  �أوملرت  للوزر�ء“. و�أ�صار  �أن كنت رئي�صاً  منذ ع�رش �صنو�ت، منذ 

�أبو مازن مع عنا�رش �الأمن �الإ�رش�ئيلي منع  “تعاون  �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، م�صيفاً: 

54
�الإرهاب �صّد مو�طنينا“.

حذّر �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان بنيامني نتنياهو من �أي خطوة �أحادية  	

ر�صم  عملية  �أن  فريدمان  و�أو�صح  �حلدود.  خر�ئط  وتر�صيم  �ل�صيادة  فر�ص  ب�صاأن  �جلانب 

�خلر�ئط �صتتم من قبل جلنة �إ�رش�ئيلية - �أمريكية م�صرتكة، م�صيفاً: “�إن �أي �إجر�ء من جانب 

55
و�حد، قبل �نتهاء عمل �للجنة، يهدد خطة �ل�صالم و�العرت�ف �الأمريكي“.

�إن  	  ،Moussa Faki African Union، مو�صى فكي  �الإفريقي  قال رئي�ص مفو�صية �الحتاد 

خطة “�ل�صالم“ �الأمريكية �ملقرتحة، �صتفاقم من �الأو�صاع بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، 

م�صدد�ً على �أن �الحتاد لن يقبل بها. و�أ�صار، خالل قمة روؤ�صاء �لدول و�حلكومات لالحتاد 

56
�الإفريقي يف �لعا�صمة �الإثيوبية، �إىل �أنها “متت يف غياب �لطرف �لفل�صطيني“.

االإثنني، 2020/2/10

منعه  	 �الأول  قر�َرْين،  غيث  عدنان  �لقد�ص  حمافظ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  خمابر�ت  �صلّمت 

�لقيادة  يف  �أع�صاء  مع  �لتو��صل  من  منعه  و�لثاين  �صهور،   6 ملدة  �لغربية  �ل�صفة  دخول  من 

57
�لفل�صطينية.

تفادي  	 و�صبل  غزة  قطاع  يف  �الأو�صاع  غزة،  قطاع  و�صل  �لذي  �مل�رشي  �الأمني  �لوفد  بحث 

�النق�صام.  و�إنهاء  �لوطنية  �لوحدة  حتقيق  �أهمية  جانب  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتوتر  من  �ملزيد 

�الأمني  �لوفد  �إن  �لديوقر�طية،  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ظريفة،  �أبو  طالل  وقال 

�مل�رشي �لتقى ممثلني عن خم�صة ف�صائل، ت�صمل كالً من حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، 

58
و�جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية، وجلان �ملقاومة �ل�صعبية.
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قب  	 �إىل  يهودي   1,500 دخول  �ألغى  �الإ�رش�ئيلي  �إن �جلي�ص  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة  �الإذ�عة  قالت 

يو�صف، و�أن �جلي�ص علل قر�ره باأنه “يحاول منع حدوث �حتكاكات مع �لفل�صطينيني، ويكن 

59
�أن توؤدي �إىل مو�جهات �أخرى وتدهور �لو�صع“.

رئي�ص  	 على  �صهر�ً   28 ملدة  �لفعلي  بال�صجن  حكماً  حيفا  مدينة  يف  �ل�صلح  حمكمة  �أ�صدرت 

�ل�صيخ ر�ئد �صالح. ومبوجب   ،1948 �لفل�صطيني �ملحتل �صنة  �لد�خل  �حلركة �الإ�صالمية يف 

�لفرتة  يف  �ل�صجن  د�خل  �ل�صيخ  ق�صاها  قد  كان  �صهر�ً   11 تخفي�ص  �صيجري  �ملحكمة،  قر�ر 

يف  حمكوميته  ليتم  �أخرى  �صهر�ً   17 مدة  �صيق�صي  �أنه  يعني  ما  �حلكم،  �صدور  �صبقت  �لتي 

60
�ل�صجن.

2020، بينهم  	 496 فل�صطينياً خالل كانون �لثاين/ يناير  �عتقلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

61
67 طفالً، و16 �مر�أة.

ووفق  	 فل�صطينية.  عائلة   400 نحو  وريفها  �إدلب  مدينة  يف  يعي�ص  �إنه  حقوقية  تقارير  تقول 

�لتقارير فاإن معظم �لفل�صطينيني يف مدينة �إدلب ي�صكنون يف منازل مدمرة، لعجزهم عن دفع 

62
�إيجار �ل�صكن.

يف ت�رشيح للمتحدث با�صم وز�رة �خلارجية �ل�صينية، جنج �صو�نغ Geng Shuang، تعليقاً  	

على �إعالن نتنياهو �لبدء بر�صم �خلر�ئط �مليد�نية �خلا�صة بـ“دولة �إ�رش�ئيل“ وفق ما حتدده 

خطة “�ل�صالم“ �الأمريكية، �أعلنت �ل�صني معار�صتها الأي �إجر�ء�ت �أحادية من �صاأنها ت�صعيد 

�لتوتر�ت بني فل�صطني و“�إ�رش�ئيل“، د�عية �الأخرية �إىل �لت�رشف بحكمة ملنع وقوع �ملزيد من 

 
63

�لتوتر�ت باملنطقة.

�أكد �لبيان �خلتامي �ل�صادر عن قمة �الحتاد �الإفريقي، �لتي عقدت يف �لعا�صمة �الإثيوبية على  	

�لقرن“.  “�صفقة  �لفل�صطيني يف رف�ص ما ي�صمى  �ل�صعب  �لكامل مع  �لت�صامن  مد�ر يومني، 

�الإ�رش�ئيلي،  �لعربي  لل�رش�ع  �صلمية  �صيا�صية  ت�صوية  �إيجاد  �رشورة  على  �لبيان  و�صّدد 

وفقاً ملبادئ �لقانون �لدويل، وجميع قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة، و�عتب �لبيان جميع 

64
�مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية، و�رشقي �لقد�ص، و�جلوالن �ل�صوري، الغية وباطلة.

117 مليون  	 The World Bank عن ِمنٍَح منه ومن �رشكاء �آخرين؛ بقيمة  �أعلن �لبنك �لدويل 

دوالر لتمويل برنامٍج لتح�صني مياه �ل�رشب يف قطاع غزة. حيث �صيزود �مل�رشوع 16 بلدية يف 

65
 �صنوياً.

3
حمافظات جنوب وو�صط غزة مبياه عذبة �إ�صافية، مبقد�ر 30 مليون م
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الثالثاء، 2020/2/11

على  	 �حتوت  �ملطروحة  �الأمريكية  �خلطة  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

311 خمالفة للقانون �لدويل. وقال عبا�ص �إن “�ل�صالم“ بني �ل�صعبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي 

�ل�صامل و�لعادل  �ل�صالم  لتحقيق  “�رش�كة دولية  لبناء  د�عياً  للتحقيق،  وقابالً  ما ز�ل ممكناً 

و�لد�ئم، �لذي ال زلنا متم�صكني به كخيار ��صرت�تيجي“. ودعا عبا�ص �للجنة �لرباعية لل�صالم 

 يف �ل�رشق �الأو�صط لعقد موؤمتر دويل لـ“�ل�صالم“. وجدد عبا�ص �لتاأكيد على عدم قبول و�صاطة

�ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  وخالل  وحدها.  �أمريكا 

�لذين يريدون  للرجال  لـ“�ل�صالم“  �أن يديه ممدودة  �أكد عبا�ص  �أوملرت، يف نيويورك،  �إيهود 

�أ�صا�ص قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية. وقال �أوملرت، من جانبه، �إن  حتقيقه، برعاية دولية وعلى 

عبا�ص فعل كل ما هو ممكن للتعبري عن �لتز�مه بـ“�ل�صالم“، و�لعمل على �إيجاد بيئة منا�صبة 

66
لتحقيقه بني �لبلدين.

�لرئا�صة،  	 وفعاليات  �أن�صطة  الأبرز  �الإعالمي  تقريره  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أ�صدر 

�إن  للت�رشيعي  �الإعالمي  �ملكتب  وقال   .2019 �صنة  خالل  و�الإد�ر�ت  و�للجان،  و�لنو�ب، 

�ملجل�ص عقد 23 جل�صة، و214 �جتماعاً، و�أقر 10 قو�نني بالقر�ء�ت �ملختلفة، و�تخذ 30 قر�ر�ً، 

تقرير�ً   18 وناق�ص  حكوميني،  مل�صوؤولني  ��صتماع  جل�صة   72 وعقد  ميد�نية،  زيارة   66 ونفذ 

67
خالل �جلل�صات �لتي مّت عقدها خالل �صنة 2019.

قررت �لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع غزة وقف �إطالق �لبالونات �حلارقة و�ملتفجرة من قطاع  	

�إىل  �لف�صائل تعميماً  �لقطاع. و�أ�صدرت  �لذي ز�ر  �لوفد �الأمني �مل�رشي  �تفاق مع  غزة، بعد 

خذ �لقر�ر بعد وعود م�رشية 
ُ
عنا�رشها بوقف �إطالق �لبالونات �حلارقة حتى �إ�صعار �آخر. و�أ

68
باإدخال “�إ�رش�ئيل“ ت�صهيالت �إىل �لقطاع.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رش�ئيل“ ُتِعدُّ حلما�ص “مفاجاأة حياتها“.  	

ر�صدها  �إىل  �حلركة  تعد  مل  “�إذ�  تلفزيونية:  مقابلة  يف  قوله  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  ونقلت 

�إال  تكون  لن  �ملفاجاأة  تفجري  م�صاألة  فاإن  �حلارقة،  و�لبالونات  �لقذ�ئف  �إطالق  عن  وتتوقف 

69
م�صاألة وقت“، و�عتب �أن “�حلديث يدور عن خطوة غري م�صبوقة“.

�أعلنت نقابة �ملحامني �الإ�رش�ئيليني �أنها �صتتقدم بطلب لالن�صمام �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية  	

يف الهاي ب�صفة “�صديق“، وذلك حتى ال يغيب �ملوقف �الإ�رش�ئيلي عن �لتحقيقات �جلنائية 

70
�ملرتقبة يف جر�ئم �حلرب �صّد �لفل�صطينيني.
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�أ�صدر �ملفتي �لعام للقد�ص و�لديار �لفل�صطينية �ل�صيخ حممد ح�صني، فتوى بتحرمي �لتعاطي  	

�ل�صفقة  مع  يتعاطى  من  كل  �أن  له،  بيان  يف  �ملفتي،  و�صدد  ومرّوجيها.  �لقرن“  “�صفقة  مع 

71
خائن هلل، ور�صوله، وللم�صجد �الأق�صى �ملبارك، و�لقد�ص، وفل�صطني.

عن�رشية  	 �صعار�ت  وخّط  �ل�صيار�ت،  ع�رش�ت  �إطار�ت  �إعطاب  على  يهود  متطرفون  �أقدم 

معادية للفل�صطينيني، يف قرية �جل�ص يف منطقة �جلليل �الأعلى. و�أفاد �صهود عيان، باأن حو�دث 

�لتخريب طالت �أكرث من 107 مركبات، كما مّت خّط �صعار�ت عن�رشية على جدر�ن �مل�صجد يف 

72
�لقرية.

“�حلالة يف �ل�رشق �الأو�صط، مبا فيها  	 �لتي ُخ�ص�صت ملناق�صة  قُبيل بدء جل�صة جمل�ص �الأمن 

�مل�صاألة �لفل�صطينية“، �أكد ممثلو حركة عدم �النحياز Non–Aligned Movement، �الأع�صاء 

يف  مبا  للت�رشف،  �لقابلة  غري  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حلقوق  �لكامل  “دعمهم  �الأمن،  جمل�ص  يف 

على  م�صددين  للحياة“،  وقابلة  ومت�صلة  �صيادة  وذ�ت  م�صتقلة  دولة  يف  �مل�صري  تقرير  ذلك 

“�لتز�مهم حتقيق حّل عادل ود�ئم و�صلمي لق�صية فل�صطني من كل �جلو�نب ووفقاً للقانون 
ومبادئ  �لعربية،  �ل�صالم  مبادرة  ذلك  يف  مبا  �الأمد،  طويل  �لدويل  �الآر�ء  وتو�فق  �لدويل 
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مدريد، وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة“.

االأربعاء، 2020/2/12

	  United Nations Human Rights أ�صدر مكتب جمل�ص حقوق �الإن�صان لدى �الأمم �ملتحدة�

تتعلق  حمددة  باأن�صطة  تقوم  �لتي  �لتجارية،  و�لكيانات  �ل�رشكات  عن  تقرير�ً   Council

�إن هذ�  �لفل�صطينية �ملحتلة. وقال �ملكتب، يف بيان له،  بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي 

�لتقرير جاء بناءً على طلب من جمل�ص حقوق �الإن�صان لدى �الأمم �ملتحدة، يف قر�ره �ل�صادر  

يف �آذ�ر/ مار�ص 2016، و�لذي كلّف �ملكتب باإ�صد�ر قاعدة بيانات لل�رشكات �لتجارية �لتي لها 

باأن  لال�صتنتاج  معقولة  �أ�صباباً  هناك  �أن  �لبيان  وذكر  �لقر�ر.  هذ�  يف  حمددة  جتارية  �أن�صطة 

112 كياناً جتارياً، لديها ن�صاط �أو عدة �أن�صطة متعلقة بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية، ح�صبما مّت 
74

تعريفها يف �لقر�ر.

�صتاينتز، يف  	 يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  باأمر من وزير  �الإ�رش�ئيلية،  �لكهرباء  �رشعت �رشكة 

�ل�صغط  �أن يتم تطوير �صبكة  �لفل�صطينية �ملحتلة، على  �الأر��صي  �لكهرباء يف  تو�صيع �صبكة 

خطة  مبوجب  متت  �الإجر�ء�ت  هذه  �إن  وقالت  �مل�صتعمر�ت.  جلميع  �خلدمات  لتقدمي  �لعايل 
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�إقامة حمطات كهرباء �صغرية يف مناطق خمتلفة  �الإ�رش�ئيلية، وت�صمل  �لطاقة  �أعدتها وز�رة 

75
بال�صفة �لغربية.

هاجم رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، ورئي�ص �ملعار�صة بني جانت�ص، وعدد كبري من �لوزر�ء  	

و�مل�صوؤولني، كالً من �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق 

76
�إيهود �أوملرت، على ظهورهما �مل�صرتك يف نيويورك.

�لفل�صطينية  	 �لعائالت  مئات  �أن  من  �لعر�ق،  يف  �مل�صتقلة  �الإن�صان  حقوق  مفو�صية  حذّرت 

�لالجئني ل�صوؤون  �ملتحدة  لالأمم  �ل�صامية  �ملفو�صية  �إقد�م  بعد  بالت�رشد،  مهددة  بغد�د،   يف 

The United Nations High Commissioner for Refugees على قطع بدالت �الإيجار 

لـ“�ل�رشق  �لبياتي  300 عائلة فل�صطينية تقيم يف بغد�د. وقال ع�صو �ملفو�صية علي  عن نحو 

2003 �أكرث  4 �آالف مو�طن، بعد �أن كانو� قبل  “عدد �لفل�صطينيني �ليوم يناهز  �الأو�صط“، �إن 

77
من 40 �ألفاً“.

ذكرت منظمة مر��صلون بال حدود Reporters Without Borders، �أن �أكرث من 12 �صحفياً  	

ك�صف  منذ  عملهم،  عرقلة  متت  �أو  �أ�صيبو�،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الحتجاجات  يغطون  ممن 

78
�لنقاب عن �خلطة �الأمريكية يف �ل�رشق �الأو�صط.

اخلمي�س، 2020/2/13

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، بنيامني نتنياهو، عن تركيبة �لطاقم �ملُنبثق عن �مل�صوؤولني  	

لبنود  لـ“�إ�رش�ئيل“، وفقاً  �لغربية  �ل�صفة  �أجز�ء من  ل�صّم  يف ديو�نه، الإعد�د �خلر�ئط متهيد�ً 

و�عرتف  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  متثيل  �أي  من  يخلو  �لفريق  هذ�  �أن  ولوحظ  �لقرن“.  “�صفقة 
�أمنية“. ورّد  �أيديولوجية ولي�صت  �ل�صّم هي ق�صية  “ق�صية  �أن  نتنياهو،  م�صدر مقرب من 

رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف على ذلك، بت�صكيل طاقم مو�ٍز للطاقم 

79
�لذي �صّكله نتنياهو، الإعد�د خر�ئط متّهد لتنفيذ �ل�صم، �إذ� �تخذت �حلكومة قر�ر�ً بذلك.

�أعلن �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات �أن �جلانب �لفل�صطيني �صي�صلّم  	

�مل�صتعمر�ت  يف  عاملة  �رشكات  �إليها  تنتمي  �لتي  �لدول  �إىل  ر�صمية  ر�صائل  �ملقبل  �الأ�صبوع 

�ل�رشكات  “�صيالحق  �لفل�صطيني  �جلانب  �أن  عريقات  و�أ�صاف  فروعها.  باإغالق  ملطالبتها 

و�الأر�ص  للمو�رد  ��صتغاللها  خلفية  على  بتعوي�صات  للمطالبة  �لدولية،  �ملحاكم  يف  ق�صائياً، 

80
�لفل�صطينية، باعتبار �ال�صتيطان جرية حرب“.
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جتمعٍ  	 بني  يربط  جديد،  ��صتيطاين  طريٍق  �صّق  �أعمال  �الإ�رش�ئيلية  �جلر�فات  با�رشت 

81
للم�صتعمر�ت �ملقامة على �أر��صي جنوب �رشق نابل�ص، مع م�صتعمر�ت �الأغو�ر.

على  	 �ملقامة  �مل�صتعمر�ت  خلدمة  �لكهرباء  �صبكة  تو�صيع  �الإ�رش�ئيلية  �لطاقة  �صلطة  �أعلنت 

�ل�صلطة  يف  �لطبيعية  و�ملو�رد  �لطاقة  �صلطة  رئي�ص  وقال  �ل�صفة.  يف  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

�لفل�صطينية ظافر ملحم: “مل نبلّغ باخلطة �الإ�رش�ئيلية ر�صمياً“، موؤكد�ً �أنها “تقّو�ص �خلطط 

�ال�صتمر�ر  على  و�إجبارنا  للكهرباء،  م�صتقل  فل�صطيني  نظام  لبناء  �لهادفة  �لفل�صطينية 

باالعتماد على �جلانب �الإ�رش�ئيلي يف هذ� �ملجال“. وبنّي ملحم �أنه مّت بناء �أربع حمطات حتويل 

82
يف خمتلف �ملحافظات، و�أن “�إ�رش�ئيل“ ترف�ص ت�صغيلها.

بني  	 �لبطالة  معدل  يف  ملحوظاً  �رتفاعاً  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  للجهاز  تقرير  �أظهر 

�إجمايل  25%، يف حني بلغ  2019 بنحو  فاأكرث( يف �صنة  �مل�صاركني يف �لقوى �لعاملة )15 عاماً 

 International Labour نق�ص �ال�صتخد�م للعمالة 33%، وفقاً ملعايري منظمة �لعمل �لدولية

بلغ  فاأكرث(  عاماً   15( �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  �أن  �لتقرير  و�أو�صح  �ملنقحة.   Organization

 343,800 �صخ�ص يف �صنة 2019، بو�قع 215,100 �صخ�ص يف قطاع غزة و128,700 �صخ�ص

بلغ و�مل�صتعمر�ت  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لعاملني  عدد  �أن  �لتقرير  و�أو�صح  �لغربية.  �ل�صفة   يف 

83
�صنة 2019 نحو 133 �ألف عامل.

�أع�صاء  	 كبار  من  �صخ�صاً   55 من  مكوناً  وفد�ً  �أن  �الإ�رش�ئيلية،  كان“  “ري�صت  قناة  زعمت 

و�دعت  موؤخر�ً.  �ل�صعودية  ز�ر  �الأمريكية،  �ليهودية  �ملنظمات  وروؤ�صاء  �ليهودي  �ملجتمع 

84
�لقناة �أن �لزيارة جاءت بناًء على طلب �ل�صعوديني، وبقيت �رشية حتى �نتهائها.

�الإد�رة  	 وغ�صب  غ�صبه  عن  فيه  عّب  بياناً،  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أ�صدر 

لل�رشكات  الئحة  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  مكتب  �إ�صد�ر  ب�صبب  �الأمريكية 

و�لكيانات �لتجارية �لتي تقوم باأن�صطة حمددة تتعلق بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي 

�لفل�صطينية �ملحتلة. و�أكد معار�صة “�لواليات �ملتحدة منذ فرتة طويلة �إن�صاء �أو �إطالق قاعدة 

�لبيانات هذه، بتكليف من جمل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة، �مل�صكوك يف م�صد�قيته، 

يف عام 2016“، م�صيفاً: “�إن ن�رش هذه �لبيانات يوؤكد وجود �لتحيز �مل�صاد الإ�رش�ئيل �ل�صائد 

85
يف �الأمم �ملتحدة“.

قررت �جلمهورية �لت�صيكية �الن�صمام �إىل �الإجر�ء�ت �لتي �صتتخذها �ملحكمة �جلنائية �لدولية  	

بعد  “�إ�رش�ئيل“  �صّد  جنائي  حتقيق  فتح  �لعامة  للمدعية  يحّق  كان  �إذ�  فيما  فح�ص  ب�صاأن 
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�تهامها بارتكاب جر�ئم حرب. وجاء طلب �لت�صيك بهدف م�صاعدة “�إ�رش�ئيل“ �لتي متيل �إىل 

عدم �مل�صاركة يف تلك �جلل�صات ر�صمياً. ووفقاً ل�صحيفة هاآرت�ص، فاإن �أملانيا هي �الأخرى قد 

86
تقّدم طلباً مماثالً.

اجلمعة، 2020/2/14

�لعبية،  	 �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  نتنياهو يف مقال ن�رشته  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  قال رئي�ص 

�إن�صائها،  منذ  لـ“�إ�رش�ئيل“  �صت�صمح  مرة  الأول  �خلطة  �إن  �لقرن“،  “�صفقة  خطة  حول 

باحل�صول على �عرت�ف �أمريكي بال�صيادة على مناطق �مل�صتعمر�ت بال�صفة �لغربية، وكامل 

�أن  �إىل  نتنياهو  و�أ�صار  �ل�صهيونية“.  لــ“�لروؤية  حتقيقاً  يثل  ذلك  و�أن  �الأردن،  غور  مناطق 

عن  �لنظر  بغ�ص  �أنه  �إىل  و�أ�صار  �لفل�صطينيني،  على  �صارمة  �رشوطاً  ت�صع  باالأ�صا�ص  �خلطة 

مو�فقة �لفل�صطينيني �أو رف�صهم، �صيتم �حل�صول على �عرت�ف �أمريكي بال�صيادة، يف حني �أن 

87
�لفل�صطينيني مطالبون مبنح تنازالت كبرية، فقط من �أجل �لدخول يف مفاو�صات.

�صارك ما ال يقل عن 50 �ألف م�صلٍ يف �صالة �جلمعة بامل�صجد �الأق�صى �ملبارك �لذي تدفق �إليه  	

�مل�صلون من �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، ومن �أر��صي فل�صطني 1948. و�أفيد باأن قو�ت 

�الحتالل �عتدت على �مل�صلني �لفل�صطينيني يف منطقة باب حطة، وفر�صت غر�مات مالية على 

88
بع�صهم بتهمة �رتكاب خمالفات.

ملكتب  	 قانونياً  توكيالً  وّقعت  �لقانونية  جلنته  �أن  �خلارج  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  �أعلن 

�جلر�ئم  حول  قانونية  مذكرة  تقدمي  بهدف  وذلك  لندن،  �لبيطانية  �لعا�صمة  يف  حماماة 

�الإ�رش�ئيلية بحّق �ل�صعب �لفل�صطيني. و�أكد �ملوؤمتر �ل�صعبي، يف بالغ �صحفي له، �أن فل�صطني 

كانت وما ز�لت دولة ذ�ت �صيادة، و�أن �ل�صعب �لفل�صطيني هو �صاحب هذه �ل�صيادة على �أر�ص 

فل�صطني على مّر �الأزمان، م�صري�ً �إىل �أن هذه �ل�صيادة ال تنتفى وال تنتق�ص بوقوع �الحتالل، 

89
�أو تغييب �صلطة �لفل�صطينيني عن �أر�صهم.

�أهدى �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان Recep Tayyip Erdoğan كتاب “�حتالل �لقرن:  	

Arif Alvi، ورئي�ص  �لباك�صتاين عارف علوي  �إىل نظريه  فل�صطني يف ظلّ �خلطط �الأحادية“ 

�لكتاب  �إعد�د  مّت  وقد  �أباد.  �إ�صالم  �إىل  زيارته  خالل   ،Imran Khan خان  عمر�ن  �لوزر�ء 

90
باللغات �لرتكية، و�الإجنليزية، و�لعربية؛ بهدف زيادة �لوعي بامل�صاألة �لفل�صطينية.

�لنز�ع 	 ملناق�صة  خمولة“  “غري  الهاي  يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �إن  �أملانيا   قالت 

�إىل  باالن�صمام  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  طلباً  �أملانيا  وقدمت  �لفل�صطيني.   - �الإ�رش�ئيلي 
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�ملد�والت، وباأن تكون “�صديقة �ملحكمة“، وبح�صب ر�أيها فاإن �صلطة �ملحكمة �جلنائية �لدولية 

91
ال ت�رشي على �ملناطق �لفل�صطينية، وبالتايل ال يكنها مناق�صة م�صائل �لنز�ع.

ال�صبت، 2020/2/15

�جلي�ص  	 يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  خطة  �إن  قا�صم،  حازم  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  قال 

حتكم  �لتي  �الإجر�مية  �لعقلية  توؤكد  �ملقبلة،  لل�صنو�ت  جلي�صه،  كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي 

و�حتكامهم  �الإن�صانية،  و�لقو�نني  �الأعر�ف  كل  �حلائط  بعر�ص  و�رشبهم  �الحتالل،  قياد�ت 

92
ملنطق �لع�صابات.

لقاء�ت مع  	 �ل�صلطة يف  قياد�ت من  �إن م�صاركة  قا�صم  با�صم حركة حما�ص حازم  �لناطق  قال 

وهي  �لقرن“،  لـ“�صفقة  �لر�ف�صة  �ملو�قف  لكل  طعنة  ت�صكل  �أبيب،  تل  يف  �صهيونية  جهات 

93
تطبيع م�صتنكر ومرفو�ص من �لكل �لوطني �لفل�صطيني.

االأحد، 2020/2/16

بد�أت  	 �الإ�رش�ئيلية  �لتجارية  �لطائر�ت  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�أن �ملمر �جلوي �جلديد جاء نتيجة �الجتماع �ملهم �لذي  �إىل  �أجو�ء �ل�صود�ن، م�صري�ً  تطري يف 

�إن نتنياهو  وقال  �لبهان.  �لفتاح  عبد  �ل�صود�ن  يف  �حلاكم  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  مع   عقده 

“�رشية“ مع دول عربية و�إ�صالمية، عد� ثالث منها فقط. ويف �صياق  �أبيب تقيم عالقات  تل 

بفريق  و�مل�صّكلة  �خلر�ئط،  ر�صم  خالل  من  �ل�صيادة  فر�ص  جلنة  �أن  نتنياهو  �أكد  �آخر، 

94
�إ�رش�ئيلي - �أمريكي، قد بد�أت �أعمالها بعد ت�صكيلها، و�أنها قريباً �صتكمل مهمتها.

م�صتعدة  	 �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  با�صم  �لناطق  قال 

دولة �إقامة  على  “�إ�رش�ئيل“  و�فقت  �إذ�  فقط  �أ�صبوعني  خالل  “�صالم“  �تفاق  على   للتوقيع 

�لتقاهم  �إ�رش�ئيليني  ل�صحفيني  حديث  يف  ردينة،  �أبو  وقال  �لقد�ص.  عا�صمتها  فل�صطينية 

طريق  عن  لكن  �الأمريكيون،  قدمها  �صفقة  طريق  عن  �ل�رش�ع  حّل  يتم  “لن  �إنه  �هلل،  ر�م  يف 

عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �صابقاً  �أعلنه  ما  وبخالف  و�لفل�صطينيني“.  �إ�رش�ئيل  بني  �ملفاو�صات 

95
وم�صوؤولون فل�صطينيون �آخرون، �أكد �أبو ردينة �أن �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل م�صتمر.

�عرتفت “�إ�رش�ئيل“ �أن حركة حما�ص جنحت باخرت�ق هو�تف حممولة ملئات �جلنود و�ل�صباط  	

يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، من خالل ثالثة تطبيقات “جت�ص�صية“، و�أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي وجهاز 
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�ل�صاباك �أحبطا عمل هذه �لتطبيقات �إثر �كت�صافها. وقال بيان للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �إن �خرت�ق 

 
96

حما�ص لهو�تف �صباطه وجنوده مّت بو��صطة حمادثات يف �صبكات �لتو��صل �الجتماعي.

للتنديد  	 بغد�د،  �لعر�قية  �لعا�صمة  �رشقي  حيفا،  نادي  يف  �لعر�ق  فل�صطينيي  من  عدد  جتمع 

�الأخرية،  �لفرتة  خالل  عليهم  �الأممية  �لالجئني  �صوؤون  مفو�صية  فر�صته  �لذي  بالت�صييق 

97
مطالبني يف �لوقت ذ�ته بحّق �لعودة �إىل فل�صطني.

“�صفقة �لقرن لي�صت �صفقة،  	 ذكر �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل �أن 

تر�مب  تبناها  �إ�رش�ئيلية  خطة  هي  بل  حولها،  �لفل�صطينيني  مع  ت�صاور  يح�صل  مل  الأنّه 

جو�نب  يف  لبنان  تطال  تر�مب  “خطة  �أن  �هلل  ن�رش  و�أ�صاف  �لفل�صطينية“.  �لق�صية  لت�صفية 

ويف  �لالجئني،  توطني  عن  ف�صالً  الإ�رش�ئيل،  �ملحتلة  �للبنانية  �الأر��صي  تعطي  فهي  عدة، 

98
لبنان هناك رف�ص �صامل للتوطني“.

�لق�صية  	 ملناق�صة  جل�صة  خالل  �لعربية،  �لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني  �لغيط،  �أبو  �أحمد  قال 

 ،Munich Security Conference لالأمن  ميونيخ  موؤمتر  هام�ص  على  ُعقدت  �لفل�صطينية 

�أنه  �لكثري من �خل�صارة، ولكنهم مل ُيهزمو� ولن ي�صت�صلمو�، ُم�صيفاً  �لفل�صطينيني عانو�  �إن 

توؤيدهم،  كلها �صوف  �لعربية  �لدول  فاإن  بخ�صو�ص م�صتقبلهم  �صيئاً  �لفل�صطينيون  �إذ� قرر 

99
ر�ف�صاً ما ُيثار حول �ختفاء �لق�صية �لفل�صطينية.

قال وزير �خلارجية �ل�صعودية �الأمري في�صل بن فرحان �إن تطوير �لعالقات بني �ل�صعودية  	

و“�إ�رش�ئيل“ �صيكون فقط بعد توقيع �تفاق “�صالم“ مع �لفل�صطينيني. و�أكد �الأمري �ل�صعودي، 

�تفاق  �أي  �أن  لالأمن،  ميونيخ  موؤمتر  خالل  معاريف  �صحيفة  ملر��صل  خا�ص  ت�رشيح  يف 

100
“�صالم“ يجب �أن يكون وفقاً لل�رشوط �لفل�صطينية.

فيه  	 ي�صهم  حّل  �إىل  نحتاج  “�إننا   :Ann Linde ليندي  �آن  �ل�صويد  خارجية  وزيرة  قالت 

و�أ�صافت  فيها“.  م�صاركتهم  دون  عليهم  خطة  فر�ص  ولي�ص  مبا�رش،  ب�صكل  �لفل�صطينيون 

“�إننا نريد �أن يكون �الحتاد �الأوروبي �أكرث  ليندي، يف مقابلة خا�صة مع تلفزيون فل�صطني، 

 
101

ن�صاطاً وي�صهم يف هذه �لق�صية“.

قالت �صحيفة فاينان�صيال تايز Financial Times �لبيطانية، يف حتقيق ن�رشته، �إن �رشكة  	

�أمازون Amazon ت�صتغل نفوذها �لتجاري مل�صاومة �لفل�صطينيني على هويتهم ودولتهم، �إذ 

تطالبهم بو�صع ��صم “�إ�رش�ئيل“ على عناوين �ل�صحنات �ملر�صلة �إليهم بالبيد، لي�صتفيدو� من 

102
�خلدمة �ملجانية �ملقدمة ل�صكان �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية.
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االإثنني، 2020/2/17

�أمر  	 لتنفيذ  �الإ�رش�ئيلية،  �لق�صاء  وز�رة  تبذلها  م�صاٍع  عن  �لعبية  معاريف  �صحيفة  ك�صفت 

ق�صائي بخ�صم 1.7 مليار �صيكل )نحو 495.2 مليون دوالر(، من �أمو�ل �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

ل�صالح عو�ئل قتلى �إ�رش�ئيليني لقو� حتفهم جر�ء 15 عملية تفجريية وقعت خالل �النتفا�صة 

103
�لثانية.

مبادرة  	 لبلورة  لالأمن،  ميونيخ  موؤمتر  خالل  جرت  �ت�صاالت  �أن  معاريف  �صحيفة  ذكرت 

هاآرت�ص  �صحيفة  �أفادت  جهتها،  ومن  �لقرن“.  لـ“�صفقة  بديالً  تكون  قد  عربية،   - �أوروبية 

�الإ�رش�ئيلية باأن وزير خارجية لوك�صمبورغ جان �أ�صيلبورن Jean Asselborn، بحث بالفعل 

�ملبادرة مع وزر�ء خارجية كل من �إيرلند�، وفرن�صا، وبلجيكا، و�إ�صبانيا، و�لبتغال، وفنلند�، 

104
و�ل�صويد، ومالطا، و�صلوفينيا.

قال قا�صي �لق�صاة يف �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود �لهبا�ص، يف لقاء مع �صحفيني �إ�رش�ئيليني  	

ولي�ص  م�صرتكة،  فل�صطينية  �إ�رش�ئيلية  م�صلحة  يخدم  �الأمني  �لتن�صيق  �إن  �هلل،  ر�م  يف 

�لرئي�ص عبا�ص  باأن   12 �لـ  �لقناة �الإ�رش�ئيلية  م�صلحة فل�صطينية فح�صب، نافياً زعم مر��صل 

يف و�لتطور  �لتمدد  من  حما�ص  منع  عب  م�صلحته،  يخدم  لكونه  �الأمني  بالتن�صيق   متم�صك 

105
�ل�صفة �لغربية.

�لتي  	 للمقاطعة  �لفل�صطينية  �لوطنية  و�للجنة  �لفل�صطيني،  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  طالبت 

 Boycott, �أ�ص(  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  تقود 

�لدول  وبقية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   ،Divestment and Sanctions (BDS) campaign

يف  دبي  يف  �فتتاحه  �ملقرّر  دبي،   2020 �إك�صبو  معر�ص  من  �لفوري  باالن�صحاب  �لعربية 

�الحتالل  دولة  م�صاركة  ب�صبب  �أ�صهر،   6 ملدة  و�صي�صتمر   2020 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

106
�الإ�رش�ئيلي يف �ملعر�ص و�صط حفاوة �إمار�تية.

حممود 	 فخر  با�صت�صهاد  �أبلغته  �الحتالل  �صلطات  �أن  �لفل�صطيني  �ملدين  �الرتباط   �أعلن 

�أبو ز�يد قرط، من مدينة بيتونيا غرب ر�م �هلل. وكان جي�ص �الحتالل �دعى، يف بيان �أ�صدره 

قرب بدوليب  �إ�رش�ئيلية  قوة  جتاه  �لنار  �إطالق  عملية  منفذ  هو  �ل�صهيد  �أن  �صابق،  وقٍت   يف 

107
ر�م �هلل، قبل �أكرث من ع�رشة �أيام.

ك�صف ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لبدويل عن �صعي حما�ص و�لف�صائل  	

�لفل�صطينية يف قطاع غزة لت�صكيل هيئة وطنية عليا ملو�جهة �صفقة تر�مب، تت�صمن جدوالً 
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�الأر�ص، على  لها وجود ومقاتلون على  �لتي  �إىل مو�فقة �صبعة ف�صائل، من  وخطة، م�صري�ً 

108
�لهيئة.

زوهر 	 ميكي  �لكني�صت  يف  �لليكود  كتلة  رئي�ص  �أن  �إ�رش�ئيلية  �إعالمية  م�صادر   ك�صفت 

�أمام  �ملجال  فتح  �إمكانية  ب�صاأن  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  �إىل  توجه   ،Miki Zohar

�إىل �ل�صعودية الأد�ء فري�صة �حلج، يف رحالت مبا�رشة من  1948 للتوجه  حجاج فل�صطينيي 

109
تل �أبيب �إىل �ل�صعودية.

يف  	 �لهو�ء  من  وجمعها  �ملياه  ال�صتخر�ج  �لطاقة،  م�صتقل  نظاماً،  �إ�رش�ئيليون  باحثون  طّور 

 Technion – Israel ملناطق �ل�صحر�وية، بح�صب �لتخنيون - معهد �إ�رش�ئيل للتكنولوجيا�

باإنتاج  ي�صمح  �لرخي�ص  �جلديد  �لنظام  فاإن  �ملعهد،  وبح�صب   .Institute of Technology

�ملياه يف مو�قع ��صتخر�جها دون �حلاجة �إىل طاقة خارجية، على عك�ص �الأنظمة �ملوجودة يف 

110
�لعامل حالياً.

�لطبيعي  	 �لغاز  عائد�ت  �إجمايل  �أن  �ل�صنوي،  تقريرها  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �لطاقة  وز�رة  �أعلنت 

و�لنفط و�ملعادن و�ل�رش�ئب بلغت نحو 252 مليون دوالر يف 2019. و�أو�صحت �أن كمية �لغاز 

 ،
3

10.5 مليار�ت م 2019 بلغت  Tamar gas field يف �صنة  �مل�صتخرج من حقل متار  �لطبيعي 

111
باالإ�صافة �إىل 482 �ألف برميل من �ل�صائل، �لذي مّت تكثيفه يف �أثناء عمليات �لتكرير.

م�صماها  	 على  تعديل  �إجر�ء  �حل�صار  وك�رش  �لعودة  مل�صري�ت  �لعليا  �لوطنية  �لهيئة  قررت 

�ملوقف  على  تاأكيد�ً  �ل�صفقة“،  ومو�جهة  �لعودة  مل�صرية  �لوطنية  “�لهيئة  ��صم  لتحمل 

��صتمر�ر  �صحفي،  بيان  يف  �لهيئة،  و�أكدت  �لقرن“.  “�صفقة  مو�جهة  يف  �ملوحد  �لفل�صطيني 

فعالياتها �ملختلفة، وبفعلها �جلماهريي �ملتعاظم، مو��صلًة للفعل �ل�صعبي و�جلماهريي على 

112
�مل�صتوى �لفل�صطيني و�لقومي، ويف كافة �أماكن �لتو�جد و�ل�صتات.

�لتحتية و�فقت على  	 للبنية  �لوطنية  �للجنة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لنقل  با�صم وز�رة  �أكدت متحدثة 

بناء حمطة قطار بالقرب من حائط �لب�ق يف �ملدينة �لقدية يف �رشقي �لقد�ص. وو�صف وزير 

�للجنة  ت�صمى  ما  �تخذته  �لذي  �ال�صتيطاين  �لقر�ر  �صموتريت�ص  بت�صالئيل  �الإ�رش�ئيلي  �لنقل 

113
�لوطنية للبنية �لتحتية باأنه “تاريخي“.

بادر �لنائب �أحمد �لطيبي رئي�ص كتلة �لقائمة �مل�صرتكة، خالل خطابه يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي،  	

114
�إىل متزيق خريطة “�صفقة �لقرن“ ود��صها حتت قدميه، قائالً �إن هذ� م�صريها.
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الثالثاء، 2020/2/18

وحدة  	 �آالف   9 لبناء  �صخمة  خطة  �أعدت  �أبيب  تل  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  منظمة  قالت 

��صتيطانية على �أر��صي مطار �لقد�ص �لدويل )قلنديا(، �ملهجور �صمايل �لقد�ص �ملحتلة. وذكرت 

�أيام، و�أنه �صيقام   10 �أنه قد مّت �ملبا�رشة باالإعد�د للم�رشوع منذ  �صحيفة هاآرت�ص �لعبية، 

نحو  على  �مل�رشوع  و�صيُقام  �لعن�رشي.  �لف�صل  جلد�ر  و�صوالً  قلنديا  مطار  �أر��صي  على 

�إىل مر�كز جتارية  �إ�صافة  ��صتيطانية،  6,900 وحدة �صكنية  لي�صمل   )
2

)1.2 كم 1,200 دومن 

�ص لـ“مناطق ت�صغيل“، وفندق، وخز�نات مياه،   �صتَُخ�صَّ
2

، و45 �ألف م
2

مب�صاحة 300 �ألف م

115
وغريها من �ملن�صاآت.

�أعلنت وز�رة �القت�صاد �لوطني �لفل�صطيني عن حترك فل�صطيني قانوين، �صّد �رشكة �أمازون  	

�الأمريكية. وقالت �لوز�رة، يف بيان لها، �إن �لتحرك جاء بعدما بد�أت �ل�رشكة يف ت�رشين �لثاين/ 

2019، تقدمي خدمة �ل�صحن �ملجاين للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية بال�صفة �لغربية عب  نوفمب 

116
موقعها �الإلكرتوين �صمن �أ�ص�ص ��صتيطانية عن�رشية.

�إعادة  	 �إن �أي تهدئة يف قطاع غزة �صت�صمل  قال بنيامني نتنياهو، رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، 

�جلنود و�ملو�طنني �الإ�رش�ئيليني �ملفقودين. و�أكد نتنياهو، يف حو�ر الإذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 

�أنه ي�صعى لتحقيق �لهدوء على جبهة غزة، م�صري�ً �إىل �أنه ال يكن حالياً �جلزم باأن يكون هناك 

تهدئة. و�أ�صاف: “على حما�ص �أن تعلم �أنه �إما �لهدوء �لتام، �أو �صنوّجه لهم �رشبة مل يحلمو� 

117
بها. يف عملنا، ال ن�صع يف ح�صاباتنا �جلد�ول �لزمنية �ل�صيا�صية“.

لعملية  	 يتجهز  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إن  ديخرت،  �آيف  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  نائب  قال 

ع�صكرية و��صعة من �أجل تدمري �لبنية �لتحتية حلركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي يف قطاع 

من  منا�صب  موعد  يف  م�صبقاً،  حتديده  مّت  �لع�صكرية  �لعملية  توقيت  �أن  ديخرت  وزعم  غزة. 

�أن ياأتي رد�ً على هجوم قد يفاجئ  �أنه من �ملمكن  �لناحيتني �لع�صكرية و�ل�صيا�صية، م�صيفاً 

118
“�إ�رش�ئيل“.

باأن  	 حمد�ن،  حممود  �الأونرو�،  بوكالة  �لعرب  �ملوظفني  �حتاد  يف  �ملعلمني  قطاع  رئي�ص  �أكد 

�أن  �إىل  و�أ�صار  غزة.  قطاع  مد�ر�ص  د�خل  �لتعليم  نظام  يف  عامة  تقلي�صات  �أجرت  �لوكالة 

�ملعتمدة �لعامة  �ملو�زنة  من   %10 بتخفي�ص  كافة  �أقاليمها  مدر�ء  �أبلغت  �الأونرو�،   �إد�رة 

119
.2020 ل�صنة 
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�صيناق�ص  	 �أنه   Council of the European Union �الأوروبي  �الحتاد  جمل�ص  �أعلن 

�ملمثل  و�أ�صار   .2020/3/2 يف  �ملقررة  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �نتخابات  بعد  �لقرن“  “�صفقة 
�الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل �إىل �أن “بع�ص �لوزر�ء طلبو� 

120
�إدر�ج �لق�صية يف جدول �أعمال جمل�ص �الحتاد �الأوروبي �لقادم مع بع�ص �لقر�ر�ت“.

على  	 لها  م�صتوى  �أعلى   ،2019 �صنة  يف  هولند�  يف  لل�صامية“  “�ملعادية  �حلو�دث  عدد  بلغ 

 Foundation Jewish الإطالق، وفقاً ملعطيات �أ�صدرها مركز �ملعلومات و�لتوثيق �ليهودي�

 NOS �أ�ص  �أو  �أن  قناة  ون�رشتها   ،Contemporary Documentation Center (CDEC)

عن  %35 بن�صبة  زيادة  ي�صكل  مما  و�قعة،   182 ت�صجيل  مّت  وقد  �لهولندية.   �لتلفزيونية 

121
�صنة 2018.

االأربعاء، 2020/2/19

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، �إنه “ال ي�صتطيع“ �الإف�صاح عن عدد �ملر�ت  	

�لتي ز�ر بها دوالً عربية، وقال يف مقابلة ��صتثنائية مع قناة “هال“ �لتلفزيونية �لعربية �لتي 

تبث بالعبية من د�خل “�إ�رش�ئيل“: “�صدقوين �أن هناك عدد من �لزيار�ت �لتي �أجريها للدول 

مع  حو�ر�ته  يف  �إنه  �أي�صاً  وقال  متز�يد“.  ب�صكل  يت�صارع  “�إنه  �لتطبيع  عن  وقال  �لعربية“. 

�لزعماء �لعرب “�رش�ً وعالنية“ يقرتح �إقامة “�صالم“ معهم قبل حّل �لنز�ع مع �لفل�صطينيني، 

�إىل ت�صويات وتفاهمات مع �لفل�صطينيني، ولكن �الأمر متعلق  وم�صى يقول: “�صن�صل �أي�صاً 

122
بالزعماء �لعرب“.

�أعلنت وز�رتا �لزر�عة و�القت�صاد �لوطني �لفل�صطينية عن �لبدء �لفوري باال�صتري�د �ملبا�رش  	

للرثوة �حليو�نية، مبا يف ذلك �لعجول، وجلميع �ملنتجات و�ل�صلع �لتجارية، من جميع دول 

�لعامل دون معيقات، وذلك مبنح �لرت�خي�ص �لالزمة للم�صتوردين وفقاً الحتياجات �ل�صوق 

�لفل�صطينية، حيث متّ ��صتري�د �أول �صحنة من �لعجول من �لبتغال ب�صكل مبا�رش. جاء ذلك 

�أ�صفرت عن تر�جع  �أطر�ف دولية،  �ملبا�رشة عب  �ملبا�رشة وغري  �ملباحثات  عقب �صل�صلة من 

�الأ�صو�ق  من  للعجول  �ملبا�رش  �ال�صتري�د  مبنع  �لقانونية  غري  �إجر�ء�تها  عن  “�إ�رش�ئيل“ 
123

�لعاملية.

يف 	 �صت�صتاأنف  و�أنها  م�صتمرة،  �صتبقى  غزة  يف  �لعودة  م�صري�ت  �أن  حما�ص  حركة   �أعلنت 

حركة  نظمته  موؤمتر  خالل  �حلركة،  يف  �لقيادي  �حلية،  خليل  و�أكد   .2020 مار�ص  �آذ�ر/ 
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وال  �لق�صمة  تقبل  ال  فل�صطني  �أن  �لقرن“،  لـ“�صفقة  رف�صاً  غزة  مدينة  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد 

124
�لتجزئة، م�صدد�ً على �أن “�صفقة �لقرن“ كي ت�صقط ال بّد من مغادرة مربع �النق�صام.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، يف مقابلة �أجر�ها معه موقع يديعوت �أحرونوت،  	

�إن “خطة تر�مب تذكر تعبري دولة فل�صطينية 159 مرة، وتعبري �ل�صيادة 13 مرة فقط. ومن 

يوهم نف�صه ويعتقد �أننا ال نتجه نحو دولة فل�صطينية، خمطئ“. و�أ�صاف بينيت “لن �أ�صمح 

�إىل �لتهدئة يف قطاع  �إىل �لعرب“. وتطرق بينيت  �إ�رش�ئيل  �أر��صي �أر�ص  بت�صليم �صنتمرت من 

غزة، وقال “�إننا مننح �ملزيد من �لوقت، وفر�صة حلما�ص“، ُنعّد خطة لتغيري جذري للو�صع. 

و�إذ� ��صتاأنفو� �الأعمال �لعد�ئية، �صيكون بانتظارهم ربيع موؤمل جد�ً. ولن �أقول ماذ� �صيحدث 

125
وكيف �صيحدث. و�لكرة لديهم“.

دّل تقرير ن�رشته وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية على ت�صاعد حاالت �لعنف و�لعن�رشية من جانب  	

�صباط يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بحّق جنودهم، خالل �صنة 2019. وقال تقرير مفو�ص �صكاوى 

�جلنود يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ل�صنة 2019، �إنه مّت تقدمي 6,114 �صكوى، تبني 59% منها �أنها 

موثوقة. وتطرقت 31% من �ل�صكاوى �إىل تعامل �ل�صباط مع �جلنود، و13% من �ل�صكاوى 

126
تتعلق باملجال �لطبي.

من  	 �صعّدت  �الحتالل  �صلطات  �إن  �الأ�رشى،  ب�صوؤون  �ملخت�ص  فرو�نة،  �لنا�رش  عبد  قال 

وو�صعت  �ملا�صية،  �لقليلة  �ل�صنو�ت  خالل  �لقد�ص  يف  �لفل�صطينيني  بحّق  �لقمعية  �إجر�ء�تها 

خالل  مّت  �أنه  �إىل  له،  �صحفي  ت�رشيح  يف  فرو�نة،  وبنّي  للنظر.  الفت  ب�صكل  لهم  �عتقاالتها 

خالل  �ُصجل  عما   %13 بزيادة  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �عتقال  حالة   2,039 ت�صجيل   2019 �صنة 

127
�صنة 2018.

اخلمي�س، 2020/2/20

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو و�صع خطط لبناء 5,200 وحدة ��صتيطانية  	

جديدة، يف �رشقي �لقد�ص. و�أ�صار نتنياهو �إىل �أن 2,200 منها �صتُقام يف م�صتعمرة هارحوماه، 

�ملقامة على �أر��صي جبل �أبو غنيم، جنوبي �رشقي �لقد�ص، �إ�صافة �إىل 3 �آالف وحدة ��صتيطانية 

128
يف م�صتعمرة جفعات همتو�ص، جنوبي �ملدينة.

قرب 	 دوليف  عملية  منفذي  منازل  هدم  على  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  ت�صمى  ما   و�فقت 

129
ر�م �هلل، و�لتي وقعت يف 2019/8/23، و�أدت ملقتل م�صتوطنة.



85

�شباط/ فرباير 2020

للمناطق  	 �لعجول  ��صتري�د  �أزمة  �نتهاء  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أعلن 

�الإ�رش�ئيلية.  للعجول  مقاطعتها  عن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تر�جع  بعد  وذلك  �لفل�صطينية، 

�ل�صلطة  مع  مفاو�صات  �أعقاب  يف  جاء  �لق�صية  حّل  �أن  �لعبية  �ل�صابعة  �لقناة  موقع  وذكر 

“�إ�رش�ئيل“ قر�ر  �لفل�صطينية، تخللها تر�جع �الأخرية عن قر�ر �ملقاطعة، وبناًء عليه �صرتفع 

130
مقاطعة �ملنتجات �لزر�عية �لفل�صطينية.

لفل�صطينيي �خلارج،  	 �ل�صعبي  �ملوؤمتر  �لدولية قر�ر�ً بقبول طلب  �ملحكمة �جلنائية  �أ�صدرت 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �رتكبها  حرب  جر�ئم  يف  حتقيق  بفتح 

131
�ملحتلة.

�أعلن رئي�ص حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف مقابلة مع �صحيفة جريوز�ليم  	

بو�صت، �أنه حتى يف حال عدم متكن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب من �لفوز يف �النتخابات 

�لرئا�صية �الأمريكية فاإن ذلك ال يعني �إلغاء خطة “�صفقة �لقرن“، و�أن “�الأمر �لوحيد“ �لذي 

132
يكنه منع تنفيذها هو خ�صارة حزبه “�لليكود“ لالنتخابات �ملقبلة.

اجلمعة، 2020/2/21

و�مل�صجد  	 �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �لفجر  �صالة  �أد�ء  يف  �لفل�صطينيني  �آالف  �صارك 

�لعظيم،  �لفجر  حملة  �صمن  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �مل�صاجد  ومعظم  �الإبر�هيمي، 

133
دعماً لالأق�صى و�ملقد�صات �ملهددة باال�صتيطان و�لتهويد.

قر�ره  	 عن  �أعلن  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �إن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  قالت 

�ل�صحيفة  بال�صفة. وقالت  1,900 وحدة �صكنية جديدة يف م�صتعمر�ت  بناء  بامل�صادقة على 

بهدف  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  رئي�صية  م�صتعمر�ت  يف  �صتقام  �ل�صكنية  �لوحد�ت  هذه  �إن 

134
“تعزيز �لتو��صل �جلغر�يف“ فيما بينها.

��صتقبل رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، ووفد من قيادة �حلركة، �ل�صفري  	

�إعمار قطاع غزة، يف مكتب رئي�ص �حلركة يف  �لقطرية الإعادة  �للجنة  �لعمادي، رئي�ص  حممد 

�ألف   120 لـ  دوالر   100 بو�قع  دوالر،  مليون   12 �رشف  يتّم  �أن  على  �لطرفان  و�تفق  غزة. 

�لزو�ج و�ملتقدمني يف  �لقادرين على  �ل�صباب غري  500 �صاب من  عائلة متعففة، ودعم زو�ج 

�ل�صّن بو�قع مليوين دوالر، كما �تفقا على تخ�صي�ص مليون دوالر لرتميم �لعديد من بيوت 

�لفقر�ء، كذلك مّت �التفاق على تقدمي مليون دوالر خلريجي �جلامعات ال�صتخر�ج �صهاد�تهم 

135
�جلامعية.
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مع  	 خا�ص  حو�ر  يف  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  مرزوق،  �أبو  مو�صى  طالب 

مرزوق  �أبو  وجدّد  �لقرن“.  “�صفقة  ملو�جهة  �لوطنية،  �لوحدة  بتحقيق  �الأنا�صول،  وكالة 

لقاء �أي  �أمام  �ل�صعوبات  لتذليل  و�صعيها  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  بلقاء  حركته   ترحيب 

ومو�جهة  �النق�صام  الإنهاء  حقيقية  خطو�ت  ذلك  عن  ينتج  �أن  �آمالً  فل�صطيني،   – فل�صطيني 

�الأطر�ف  من  عدد  مع  �ت�صاالٍت  حركته  �إجر�ء  عن  مرزوق  �أبو  وك�صف  �لت�صفية.  خمُطط 

موقفها  لتعزيز  �أو  بال�صفقة،  ُمرّحبة  مو�قف  �تخاذ  عن  لثنيها  و�لدولية؛  �الإقليمية 

136
لها. �لر�ف�ص 

قالت �صفحة “�إ�رش�ئيل بالعربية“، �لتابعة لوز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، �إن �مللك �ل�صعودي  	

روزين  د�فيد  �ليهودي  �حلاخام  ي�صمّ  �الأديان،  متعدد  وفد�ً  ��صتقبل  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان 

137
.David Rosen

�إير�ن و“�إ�رش�ئيل“  	 �أن   ،Jack Straw �ل�صابق جاك �صرتو  �لبيطاين  �دعى وزير �خلارجية 

ن�صقتا وتعاونتا مبا�رشة يف �ملجاالت �لع�صكرية و�ال�صتخبار�تية لتدمري �لعر�ق خالل �حلرب 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  �ملا�صي، حيث بلغت  �لقرن  �لثمانينيات من  �الإير�نية يف  �لعر�قية - 

“ويف رو�ية �أخرى“  �ل�صالح الإير�ن حينها ما قيمته ملياري دوالر. ويف حديث لبنامج  من 

على �صا�صة “�لتلفزيون �لعربي“، قال �صرتو �إن “�إ�رش�ئيل“ منحت �إير�ن معلومات عن مو�قع 

ع�صكرية يف غربي �لعر�ق، وقامت �إير�ن بق�صفها، و�إير�ن بدورها قدمت لـ“�إ�رش�ئيل“ �لكثري 

138
من �ل�صور ملفاعل متوز �لنووي �لعر�قي، فقامت تل �أبيب بتدمريه.

ال�صبت، 2020/2/22

على  	 تعمل  �حلركة  �أن  �لعاروري  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �أكد 

مو�جهة “�صفقة �لقرن“ عب ثالثة حماور؛ ميد�نياً ووطنياً و�صيا�صياً. وطالب �لعاروري، يف 

لقاء مع قناة �الأق�صى، باأن يكون هناك تو�فق فل�صطيني كامل للقيام بالعمل يف هذه �ملحاور 

متفق  عملية  �إجر�ء�ت  �إىل  �لذهاب  �رشورة  �إىل  د�عياً  �لقرن“،  لـ“�صفقة  للت�صدي  �لثالثة 

139
عليها.

�الإ�رش�ئيلي، يف منطقة باب  	 �إ�صابته من قبل جنود �الحتالل  ��صت�صهد �صاب فل�صطيني، بعد 

بجروح  �أ�صيب  قد  �ل�صهيد  وكان  كذلك.  لالإ�صابة  �أجنبية  �صائحة  تعر�صت  فيما  �الأ�صباط، 

140
بالغة �خلطورة بعد �إطالق جنود �الحتالل �لنار عليه، بزعم حماولته تنفيذ عملية طعن.
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نتنياهو  	 بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  ليبمان  �أفيجدور  بيتنا“  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  ك�صف 

�ملنطقة  وقائد   ،Yossi Cohen كوهني  يو�صي  �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  �أ�صبوعني،  قبل  �أوفد، 

دعم  مو��صلة  �لدوحة  من  ليطلبا  قطر  �إىل  هاليفي  هريزي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �جلنوبية 

�لقطريني  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  للتلفزيون   12 �لـ  للقناة  حديث  يف  ليبمان،  وقال  حما�ص.  حركة 

141
كانو� يعتزمون وقف �لتمويل يف 2020/3/30.

قر�ر  	 �إن  بوريل،  جوزيب  �الأوروبي  �الحتاد  يف  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  قال 

“�إ�رش�ئيل“ تو�صيع م�صتعمر�تها غري �ل�رشعية يف �رشقي �لقد�ص يهدد حّل �لدولتني. و�صدد 
قبل  �لقد�ص  باأي تغيري�ت تطر�أ على حدود  لن يعرتف  �الأوروبي  “�الحتاد  �أن  بوريل على 

142
عام 1967، ونحث �إ�رش�ئيل على مر�جعة قر�رها“.

�أن �لرئي�ص �لرو�صي فالديري بوتني رف�ص مقرتحات ع�صكرية  	 �أحرونوت  ك�صفت يديعوت 

�ملتكررة  �الإ�رش�ئيلية  �لهجمات  على  �لرّد  ب�صاأن  ب�صورية،  �لرو�صية  �لقو�ت  قادة  بها  تقدم 

بناء  باإعادة  �ملكلفني  �الأر�ص،  �لرو�ص على  �لع�صكريني  “�لقادة  �أن  �إىل  و�أ�صارت  على دم�صق. 

قو�ت �لنظام �ل�صوري، يعّبون عن رف�صهم للهجمات �الإ�رش�ئيلية“. ولفتت �ل�صحيفة �لنظر 

�لوقت  يف  �ل�صمالية،  �حلدود  عب  �الإ�رش�ئيلي،  �لع�صكري  �لعمل  مع  يت�صامح  “بوتني  �أن  �إىل 

143
�حلايل“.

االأحد، 2020/2/23

�ملنطقة  	 �إىل  �حلدودي  �ل�صياج  عب  متر  وهي  �إ�رش�ئيلية،  جر�فة  م�صور  فيديو  مقطع  �أظهر 

ل�صابني  �إنهما  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قال  “جثتني“،  نحو  متجهة  غزة،  قطاع  حميط  يف  �لعازلة 

كانا يحاوالن زرع عبوة نا�صفة عند �حلدود �رشق مدينة خانيون�ص. وحاولت �جلر�فة �صحب 

باالأ�صنان  يعلق  �أن  �أجل  من  مرة،  من  �أكرث  بدفعه  تقوم  �أن  قبل  مر�ت،  عدة  �أحدهما  جثمان 

�أن �ل�صابني ينتميان حلركة  �حلديدية للكف �الآيل لها، وجتره معلقاً يف �لهو�ء. و�ت�صح الحقاً 

وجنح  �رشية،  هويته  بقيت  �لثاين  �ل�صاب  و�أن  باالنتقام،  تعهدت  �لتي  �الإ�صالمي،  �جلهاد 

144
�لفل�صطينيون يف نقله مل�صت�صفى يف غزة، وهو يعاين من �إ�صابات خطرية.

�أعلنت حركة �جلهاد �الإ�صالمي �لفل�صطينية ��صت�صهاد �ثنني من عنا�رشها يف غار�ت �إ�رش�ئيلية  	

145
��صتهدفت حميط �لعا�صمة �ل�صورية دم�صق.

�لفل�صطينية  	 �الأر��صي  على  غزة  قطاع  من  طلق 
ُ
�أ �صاروخاً   20 �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن 

منها.  10 �عرت�صت  لل�صو�ريخ  �مل�صادة  �لدفاع  منظومة  �أن  �إىل  م�صري�ً   ،1948 �صنة   �ملحتلة 
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�ملحتلة  ع�صقالن  مدينة  نحو  �ل�صو�ريخ  �إطالق  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  وباركت 

146
وم�صتعمر�ت غالف قطاع غزة.

�فتتح وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت حي نويف كرميم د�خل م�صتعمرة كريات �أربع،  	

�إنه  �حلي،  �فتتاح  هام�ص  على  قال،  بينيت  فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  �خلليل.  يف 

�كتمال  مّت  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �الإبر�هيمي“،  “تطوير  م�رشوع  لتنفيذ  �الأخ�رش  �ل�صوء  منح  مّت 

و�أكد للمعاقني.  “م�صعد“  �إقامة  وي�صمل  تنفيذه،  على  �لعمل  و�صيجري  لذلك،   �لتخطيط 

بينيت �أن “�إ�رش�ئيل“ �صتعمل على فر�ص �ل�صيادة يف �خلليل، بالرغم من �أنها غري مدرجة يف 

147
�خلارطة �خلا�صة بخطة تر�مب.

وجود  	 عن  �صحفي،  موؤمتر  خالل  كيلة،  مي  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وزيرة  ك�صفت 

�مل�صتجد كورونا  فريو�ص  ملو�جهة  و“�إ�رش�ئيل“  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني   تن�صيق 

Coronavirus Novel، �مل�صبب ملر�ص كوفيد-19 �أو COVID–19، موؤكدة �أن هناك “مو�فقة 
148

�صيا�صية على �ملو�صوع“.

وّجه 540 �صابطاً متقاعد�ً يف �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي، ومن �صمنهم قائد �صالح �جلو �الأ�صبق  	

Avihu Ben Nun، ر�صالة �إىل �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، طالبوه  �أفياهو بن نون 

يف  �ل�صباط  و�أو�صح  �ملقبلة.  �حلكومة  نتنياهو  بنيامني  ت�صكيل  دون  يحول  باأن  فيها 

ر�صالتهم، �لتي حر�صو� على �أن يُوجّهوها �أي�صاً �إىل جميع �أع�صاء �لكني�صت، �أنه ال يكن �أن 

يكون َمن ي�صّكل حكومة يف “�إ�رش�ئيل“ متهماً بالر�صوة، و�الحتيال، وخيانة �الأمانة، وير�صل 

149
�جلي�ص �إىل عمليات ع�صكرية وحروب، �إال يف حال نال بر�ءة مطلقة من �ملحكمة.

االإثنني، 2020/2/24

ملّح رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، ووزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، �إىل  	

�أن �لهدف من �لهجوم قرب �لعا�صمة �ل�صورية دم�صق ليلة �الأحد - �الإثنني، كان �غتيال �الأمني 

�لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي زياد �لنخالة. و�أكد نتنياهو �أنه ال يريد حرباً جديدة يف �ملنطقة، 

150
وال يهدف �إىل حرب من �لق�صف �لذي مّت يف �ليومني �ملا�صيني.

�لفل�صطينية  	 �لتو��صل  جلنة  �هلل،  ر�م  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ��صتقبل 

مع �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي. وقال عبا�ص �إن “�لعمل �لذي تقومون به عمل وطني بكل �ملقايي�ص، 

�لوطني“.  �لعمل  يكمل  عمل  ولكنه  و�مل�صاكل،  �ل�صعوبات  ببع�ص  حمفوفاً  يكون  قد  وعمالً 

�أنه  تعلمون  رمبا  طويل،  زمن  منذ  بد�أناه  نحن  �لعمل  هذ�  �إن  �أقول  “�أنا  عبا�ص:  و�أ�صاف 
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1977 طرح الأول مرة هذ� �لعمل، وكان كثري من �أع�صاء �ملجل�ص �لوطني ال يعرفون  يف عام 

ماذ� يجري. �أخذنا قر�ر�ً من �ملجل�ص �لوطني باللقاء مع �لقوى �لديوقر�طية �ليهودية يف ذلك 

151
�لوقت، و�أنه عمل وطني، ويجب �أن نتابعه“.

�لع�صكري  	 رّدها  �نتهاء  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �لقد�ص،  �رش�يا  �أعلنت 

و�الأمة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �ل�رش�يا  ووعدت  ودم�صق.  خانيون�ص  يف  �الغتيال  جريتي  على 

�ل�صعب  �أبناء  على  �الحتالل  قبل  من  متادي  �أي  على  و�لرّد  جهادها  يف  باال�صتمر�ر  �لعربية 

152
�لفل�صطيني و�الأر�ص �لفل�صطينية.

�أعلن �ل�صيناتور �لديوقر�طي بريين �صاندرز Bernie Sanders، �ملر�صح �ملحتمل النتخابات  	

 - �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  للجنة  �ل�صنوي  �ملوؤمتر  �صيقاطع  �أنه  �الأمريكية،  �لرئا�صة 

�الإ�رش�ئيلية )�أيباك( American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). و�أو�صح 

�ل�صعب  وكذلك  و�أمان.  ب�صالم  �لعي�ص  يف  �حلّق  له  �الإ�رش�ئيلي  “�ل�صعب  �إن  قائالً  �صاندرز 

�إيباك للقادة �لذين يظهرون �لتع�صب  �لفل�صطيني. وما زلت قلقاً ب�صاأن �ملن�صة �لتي تتيحها 

153
ويعار�صون �حلقوق �لفل�صطينية �الأ�صا�صية؛ ولذلك لن �أح�رش موؤمترهم“.

�ملتحدة،  	 �لواليات  وبينها  �أع�صائه  باإجماع  �صدر  �إعالن  يف  �لدويل،  �الأمن  جمل�ص  دعا 

�إقامة دولتني،  “تقوي�ص“ فر�ص �حلّل �لذي ين�ص على  �إىل عدم  �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني 

�إقامة  على  مبني  بالتفاو�ص،  “حلّل  �لدعم  �ملجل�ص  و�أكد  قائمة.  �ل�صالم“  حظوظ  و“�إبقاء 

154
دولتني“ هما “�إ�رش�ئيل“ وفل�صطني.

متظاهر�ً  	  19 �أن  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  ك�صفت 

�إطالق  فل�صطينياً يف قطاع غزة فقَدو� �لب�رش يف عني و�حدة خالل �لعامني �الأخريين، نتيجة 

و�أ�صافت،  غزة.  يف  �حلدودي  �ل�رشيط  من  مقربة  على  �صوبهم  �لر�صا�ص  �الحتالل  قو�ت 

�آالف جريح بالذخرية �حلية، ونحو   8 200 �صهيد �صقطو�، ونحو  �أكرث من  �أن  يف تقرير لها، 

جر�ء  جريح  �آالف   3 ونحو  باملطاط،  �ملغلفة  �ملعدنية  �الأعرية  �إ�صابات  جر�ء  جريح   2,400
155

�إ�صابات قنابل �لغاز.

الثالثاء، 2020/2/25

وحدة  	  3,500 لبناء  تعليمات  �أ�صدر  باأنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �رشّح 

�لقد�ص  و�رشقي  �أدوميم  معاليه  م�صتعمرة  بني  �لو�قعة   ،E1 �أو  منطقة �إي1  يف  ��صتيطانية 
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فل�صطينية  دولة  �إقامة  ومنع  منف�صلني،  �صقني  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  �صّق  يعني  ما  �ملحتلة، 

متو��صلة، وقال �إنه عندما يتحدث عن دولة فل�صطينية �إمنا ي�صع �رشوطاً قا�صية ال يتوقع �أن 

�لدولية يف الهاي،  �لدعاوى من �ملحكمة �جلنائية  �لفل�صطينية، مثل �صحب  �لقيادة  تقبل بها 

156
و�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“ دولة يهودية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إن �صنة 2020 �صتكون �صنة �ل�صباب �لفل�صطيني،  	

و�أن �حلكومة ر�صدت مبلغ 100 مليون دوالر لدعم �ل�صباب �لفل�صطيني يف خمتلف �لق�صايا، 

157
ومب�صاريع لهم �صتبد�أ هذه �ل�صنة.

�صبوتنيك  	 وكالة  مع  مقابلة  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نفى 

يف  ي�صتقر  �صوف  و�أنه  غزة،  قطاع  �إىل  عودته  عدم  حول  ت�رشيبات  من  ورد  ما   ،Sputnik

تركيا، �أو قطر. وقال هنية �إن �صمن �أهم �أهد�ف هذه �لزيار�ت يف جولته �خلارجية “هو بحث 

�لعالقات  وتعزيز  ت�صفيتها،  حماوالت  ومو�جهة  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �ملتعلقة  �لتطور�ت 

158
�لثنائية مع هذه �لدول ومكوناتها، ومتابعة �أو�صاع �لفل�صطينيني“.

قال وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز، لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(: “�أعدت �إ�رش�ئيل  	

خطة �صاملة لل�صيطرة على كامل قطاع غزة لعدة �أ�صابيع، من �أجل �إ�صقاط حكم حركة حما�ص 

وتدمري �صناعة �ل�صو�ريخ، �إذ� مل يكن هناك خيار �آخر“. و�أفاد �صتاينتز باأن “غزة �صتكون 

159
د�ئماً م�صكلة“.

فل�صطينيني،  	 الجئني  �أر��صي  ملكية  حول  حَمْو�َصباً  نظاماً  عرفات  يا�رش  موؤ�ص�صة  �أطلقت 

بح�صب �لنظام،  وي�صمل  �ملتحدة.  لالأمم  �لتابعة  �لتوفيق  جلنة  ل�صجالت   باال�صتناد 

وُيتيح  وثيقة،  مليوين  نحو  عرفات،  يا�رش  موؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لقدوة،  نا�رش 

�لو�صول �إىل معلومات مهمة و�أ�صا�صية تتعلق بوثائق ملكية �الأر��صي �لتي تركها �لالجئون 

160
�لفل�صطينيون �صنة 1948، وت�صيطر عليها “�إ�رش�ئيل“.

االأربعاء، 2020/2/26

�صيا�صاتها  	 عن  �لفوري  بالرت�جع  �الأمريكية  �أمازون  �رشكة  �لفل�صطينية  �حلكومة  طالبت 

للقانون  �ملخالف  �ال�صتيطاين  للن�صاط  دعمها  �صمن  تندرج  و�لتي  �لعادلة،  غري  �لتمييزية 

ب�صارة،  �صكري  �ملالية  وزير  من  موقعة  �ل�رشكة،  �إىل  موجهة  ر�صالة  عب  ذلك  جاء  �لدويل. 

ووزير �القت�صاد �لوطني خالد �لع�صيلي، رد�ً على قيامها بتقدمي خدمة �ل�صحن �ملجاين مبا 

161
ي�صمل �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، عب موقعها �الإلكرتوين.
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�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية خالية من فريو�ص كورونا  	 �إن  قالت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية 

)كوفيد-19( حتى حينه، وذلك بعد �إجر�ء 83 فح�صاً لعينات م�صتبه باإ�صابتها بالفريو�ص يف 

خمتب �ل�صحة �لعامة �ملركزي، وكانت جميعها �صلبية. وقررت �لوز�رة منع �ل�صياح و�لزو�ر 

�لقادمني من 9 دول ومناطق من دخول �الأر��صي �لفل�صطينية، وهي: �ل�صني، وهونغ كونغ، 

162
وكوريا �جلنوبية، ومكاو، و�صنغافورة، و�لعر�ق، و�إير�ن، و�صورية، ولبنان.

قال نقيب �ل�صيادين �لفل�صطينيني يف قطاع غزة �إن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أعاد �ل�صماح بال�صيد  	

د�خل �لبحر على م�صاحة 6 �أميال فقط. وذكر �أن �ل�صهر �حلايل �صهد تالعباً من قبل �الحتالل 

ملو��صلة  �إ�صافة  مر�ت،   6 نحو  بها  وبدل  غرّي  حيث  �ل�صيد،  مب�صافات  �ملتعلقة  بالقر�ر�ت 

163
�العتد�ء على �ل�صيادين خالل عملهم.

�أعلن �ملركز �لعربي لتطوير �الإعالم �الجتماعي �أن 95 �ألف من�صور حتري�صي �إ�رش�ئيلي �صّد  	

مبعدل  �الجتماعي،  �لتو��صل  مو�قع  عب   ،2019 �صنة  خالل  �صجلت  و�لفل�صطينيني  �لعرب 

من�صور كل 64 ثانية. وت�صري نتائج �لدر��صة، �لتي �أعدها �ملركز، �إىل �أن �لتحري�ص و�لعن�رشية 

�جلولتني  خالل  ذروتها  و�صلت   ،2019 ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  �الجتماعي  �لتو��صل  �صبكات  يف 

164
�النتخابيتني �الإ�رش�ئيليتني.

�إد�رة  	 قر�ر  �صري�جع  �أنه  متلفزة،  مناظرة  �أثناء  يف  �صاندرز،  بريين  �الأمريكي  �ل�صيناتور  �أكد 

جهة  ومن  للبالد.  رئي�صاً  �نتخب  �إذ�  �لقد�ص  �إىل  �ل�صفارة  نقل  ب�صاأن  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص 

على  جديد�ً  حاد�ً  هجوماً  �صّن  ثّم  �ليهودية،  باأ�صوله  فخره  عن  �صاندرز  �أعرب  �أخرى، 

�أن  “�أعتقد  “عن�رشي، رجعي يدير �لبالد“. وتابع قائالً:  �إياه باأنه  نتنياهو، و��صفاً  بنيامني 

�أن ت�صمن ب�صكل تام حماية ��صتقاللية و�أمن  �صيا�صاتنا �خلارجية يف �ل�رشق �الأو�صط يجب 

165
�إ�رش�ئيل، �إال �أنه ال يكن جتاهل معاناة �ل�صعب �لفل�صطيني“.

�أبي�ص )كاحول الفان(، عن وجود خطة ع�صكرية  	 �أزرق  ك�صف بني جانت�ص، رئي�ص حتالف 

ل�رشب �ملن�صاآت �لنووية يف �إير�ن. وقال جانت�ص: “منتلك هذ� �خليار و�صنحتفظ به، و�صنعمل 

166
با�صتمر�ر على �حلفاظ عليه، الأننا قد ن�صطر ال�صتخد�مه يف يوم من �الأيام“.

اخلمي�س، 2020/2/27

ورئي�ص  	 �ل�صابق  �لدمناركي  �خلارجية  وزير  من  مببادرة  �صابقاً،  �أوروبياً  قيادياً   50 وّقع 

ر�صالة   ،Mogens Lykketoft يكيتوفت  موجن  �صابقاً،  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية 

باجلبنة  و�صبيهة  �لعن�رشي  �لف�صل  نظام  �إىل  �أقرب  باأنها  �لقرن“  “�صفقة  ت�صبّه  مفتوحة 
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�ل�صوي�رشية. ومن بني �مل�صاركني يف �لر�صالة، مفو�صون ووزر�ء �صابقون و�أمني عام حلف 

�الأ�صبق،   North Atlantic Treaty Organization (NATO) )�لناتو(  �الأطل�صي  �صمال 

تر�مب م�رشوع  على  كردّ  �حلالية،  منا�صبهم  يف  زمالئهم  �إىل  عليها  �ملوقعون   ووجّهها 

“تقدم  �الأمريكية  �خلطة  �أن  �ل�صابقون،  �الأوروبيون  �ل�صا�صة  ويرى  �لقرن(.  )�صفقة 

167
للفل�صطينيني و�صعاً يكونون فيه حتت �الحتالل“.

�إد�رة  	 باإعادة ت�صكيل جمل�ص  يق�صي  �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً  �ل�صلطة  �أ�صدر رئي�ص 

168
�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، برئا�صة �ملحافظ عز�م �ل�صو�.

وقّعت �حلكومة �لفل�صطينية، يف مكتب رئي�ص �لوزر�ء، يف ر�م �هلل، ثالث �تفاقيات دعم مقدمة  	

169 
من �إيرلند� وفرن�صا، ل�صالح قطاع �ملياه يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية.

	 
170

�أعلنت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية عن ��صتئناف ت�صدير �لعجول �إىل �جلانب �لفل�صطيني.

�إن�صاء  	 �إعادة  م�رشوع  بتنفيذ  �لبدء  عن  �لفل�صطينية  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  �أعلنت 

غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  خالل  بيوتهم  للمهدمة  �صكنية،  وحدة   270 من  �أكرث 

من  بتمويل  دوالر،  ماليني   10 بلغت  �مل�رشوع  قيمة  �أن  �لو�زرة  و�أو�صحت   .2014 �صيف 

171
�ل�صعودية عب �ل�صندوق �ل�صعودي للتنمية.

�ختتمت د�ئرة �لعالقات �لعامة يف حركة حما�ص حملة “�لوفاء ل�صهد�ء فل�صطني“، و�لتي ز�رت  	

خاللها نحو 11 �ألف عائلة �صهيد يف جميع حمافظات قطاع غزة. وقال ع�صو د�ئرة �لعالقات 

جميع  من  غزة،  �صهد�ء  عائالت  كل  ز�رت  �حلركة  �إن  ��صليم،  هاين  حما�ص  حركة  يف  �لعامة 

172
�لف�صائل �لفل�صطينية بال ��صتثناء، على مد�ر �الأ�صابيع �ملا�صية.

وقّع وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت قر�ر�ً باال�صتيالء على مبلغ 4 ماليني دوالر بحجة  	

�أنها حمولة من �إير�ن �إىل حركة حما�ص يف غزة. وبنّي بينيت، يف تغريدة له عب تويرت، �أن تلك 

�الأمو�ل ُحّولت عب مكتب �رش�فة، وتقرر �ال�صتيالء عليها، م�صري�ً �إىل �أنها �أمو�ل منقولة من 

173
�حلكومة �الإير�نية.

وحدة  	  1,800 نحو  ببناء  تق�صي  خلطة  �الأخ�رش  �ل�صوء  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  �أعطت 

�لقر�ر  �أن  بينيت  نفتايل  �لدفاع  وزير  و�أعلن  �ملحتلة.  �لغربية  �ل�صفة  يف  جديدة  ��صتيطانية 

ي�صمل بناء 1,776 وحدة ��صتيطانية، و�مل�صادقة على �خلطة �لعامة لبناء 620 وحدة جديدة يف 

م�صتعمرة �إيلي، عالوة على 534 وحدة �أخرى من �ملقرر بناوؤها يف م�صتعمرة �صفوت ر�حيل. 
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للعرب،  �الأر�ص  من  �صب  �أي  ت�صليم  وعدم  �ال�صتيطانية،  �الأن�صطة  مبو��صلة  بينيت  وتعهد 

174
بح�صب �صحيفة جريوز�ليم بو�صت.

�نطلقت يف �لعا�صمة �للبنانية بريوت حملة “�لعودة.. حقي وقر�ري“، بح�صور �صخ�صيات  	

�لفل�صطيني،  �للبناين  �حلو�ر  جلنة  رئي�ص  رعاية  حتت  وفل�صطينية،  لبنانية  و�أهلية  ر�صمية 

حمود،  طارق  �لفل�صطيني  �لعودة  ملركز  �لعام  �ملدير  و�أعلن  منيمنة.  ح�صن  �ل�صابق  �لوزير 

خالل موؤمتر �صحفي، �نطالق �حلملة، و�لتي قال �إنها تاأتي للتاأكيد على حّق �لعودة لالجئني 

175
�لفل�صطينيني يف لبنان، يف ظلّ �ملحاوالت �الأمريكية ل�صطبه من خالل “�صفقة �لقرن“.

�إنه  	  ،Amir Peretz بريت�ص  عمري  �الإ�رش�ئيلي،   Labor Party �لعمل  حزب  رئي�ص  قال 

�لفل�صطيني �لرئي�ص  �أن  بريت�ص  و�أ�صاف  حما�ص.  حركة  مع  �ملحادثات  قطع  علينا   “يجب 
�لتي تاأتي �صّد  حممود عبا�ص هو �لوجهة �لوحيدة للتحدث معه، فيجب قطع كل �ملحادثات 

176
م�صالح “�إ�رش�ئيل“.

مالية 	 �أزمة  تو�جه  �لوكالة  �أن  �الأونرو�،  لوكالة  �الإعالمي  �مل�صت�صار  ح�صنة،  �أبو  عدنان   �أعلن 

عدم حال  �ملناطق  خمتلف  يف  وعملياتها  بر�جمها  يف  توؤثر  قد  عقود،  منذ  م�صبوقة   غري 

مببلغ  وعود  هناك  �للحظة  “حتى  مو�صحاً:  ح�صنة  �أبو  و�أ�صاف  لها.  �لالزم  �لدعم  توفري 

2020، و�صل  ]دوالر[ للعام  299 مليون دوالر من ميز�نية قدرها مليار و�أربعمئة مليون 
177

منها فقط 125 مليون دوالر“.

�لالجئني  	 22.4 مليون دوالر لدعم �حتياجات  �تفاقية بقيمة  �الأونرو�  �ليابان ووكالة  وقّعت 

178
�لفل�صطينيني يف مناطق عمليات �لوكالة �خلم�ص.

و�فق �لبملان �لنم�صاوي باالإجماع، على قر�ر مكافحة حركة �ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت  	

�إىل  �حلكومة  �لبملان  دعا  كما  “ال�صامية“.  و�عتبارها  �أ�ص(،  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص 

�ملايل  �لدعم  من  نوع  �أي  ووقف  �ل�صهيونية،  معاد�ة  ومكافحة  بحزم،  توجهاتها  “مو�جهة 
حركة  �أ�صدرت  ذلك،  على  وتعقيباً  �ملقاطعة“.  حركة  الأفكار  ترّوج  �لتي  للمنظمات  غريه  �أو 

179
�ملقاطعة بياناً، د�نت فيه “�لقر�ر �ملعادي للفل�صطينيني �ل�صادر عن �لبملان �لنم�صاوي“.

اجلمعة، 2020/2/28

ري�صون  	 ماكور  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �حلكومة  رئي�ص  �أعلن 

و�صمايل  �الأردن  غور  �صمّ  قر�ر  فاإن  �النتخابات،  يف  فوزه  بحال  �أنه   ،Makor Rishon
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ياأبه  ال  �أنه  نتنياهو  و�أو�صح  لالنتخابات.  �لقريبة  �الأ�صهر  ويف  مبا�رشة  �صيتم  �مليت،  �لبحر 

“�لتهديد�ت ال تهّمنا،  للتهديد�ت �الأردنية و�لفل�صطينية رّد�ً على �إعالن خطوة �ل�صّم، قائالً: 

قدماً  بالدفع  قمنا  �أننا  و��صنطن،  يف  لالقرت�حات  و��صتمر�ر�ً  �الأخرية،  �الأيام  يف  ترون  فاأنتم 

180
مب�صاريع كثرية لبناء �آالف �لوحد�ت �ل�صكنية يف �ل�صفة �لغربية“.

خالل  	 �صورية  عن  �إير�ن  �إبعاد  �إىل  يهدفون  �إنهم  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال 

�الأ�صهر �لـ 12 �ملقبلة. وك�صف بينيت، يف مقابلة مع �صحيفة جريوز�ليم بو�صت، عن ت�صعيد 

181
�لهجمات �جلوية �الإ�رش�ئيلية على �أهد�ف، قال �إنها الإير�ن يف �صورية.

وم�صري�ت  	 فعاليات  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قمع  خالل  فل�صطينياً،   231 نحو  �أ�صيب 

�صلمية �صّد �ال�صتيطان يف عدة مناطق من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، تز�مناً مع �ندالع مو�جهات 

بني �ل�صبان وقو�ت �الحتالل، كان �أ�صدها يف جبل �لعرمة �ملهدد باال�صتيطان، �لو�قع يف بلدة 

عنب  �صجرة   580 م�صتوطنون  قطع  �آخر،  �صعيد  على  �ل�صفة.  �صمايل  نابل�ص،  جنوبي  بيتا 

جنوب  �خل�رش،  بلدة  �أر��صي  يف   ،2020/2/28 و�جلمعة   2020/2/27 �خلمي�ص  يومي  خالل 

182
بيت حلم.

عن  	 �جلزيرة،  قناة  مع  مقابلة  يف  فريدمان،  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  ك�صف 

�لفل�صطينية ب�صاأن �خلطة  �ت�صال خلفية مع قياد�ت فل�صطينية ومع �حلكومة  وجود قنو�ت 

�الأمريكية لـ“�ل�صالم“ �لتي رف�صتها �الأطر�ف �لفل�صطينية، حكومة وف�صائل. وقال فريدمان، 

يف ت�رشيحاته تلك: هناك “قنو�ت �ت�صال خلفية مع قياديني فل�صطينيني، وحتى مع �حلكومة 

�أعتقد  لكن  ذلك،  طريق  �أعرت�ص  �أن  �أريد  “ال  قائالً:  و�أ�صاف  ��صتية“.  حكومة  �لفل�صطينية/ 

�أن هناك �عرت�فاً باأن بع�ص جو�نب هذه �خلطة جيّد للفل�صطينيني، لنكن و��صحني، مثل حّل 

183
�لدولتني، وهناك عا�صمة يف �لقد�ص �ل�رشقية“.

ال�صبت، 2020/2/29

بنيته  	 �لت�رشيح  يف  بالنفاق،  نتنياهو  ليبمان  �أفيجدور  بيتنا“  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  �تهم 

نتنياهو  �أن  ليبمان  و�أكد  �مليت.  �لبحر  و�صمال  �الأردن  غور  على  “�إ�رش�ئيل“  �صيادة  فر�ص 

�لثاين  �هلل  �الأردين عبد  �مللك  �أبلغ �رش�ً  �النتخابات،  بعد  �الأردن  تعهّد مر�ر�ً ب�صمّ غور  �لذي 

�أن  موثوق  م�صدر  من  “�أعلم  ليبمان:  وقال  �لوعد.  هذ�  تطبيق  يف  قدماً  �مل�صي  نيته  بعدم 

نتنياهو بعث بر�صالة �إىل �لعاهل �الأردين مفادها �أن ت�رشيحات �ل�صّم خم�ص�صة لالنتخابات 

184
فقط، ولن يكون هناك �صّم“.
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االأحد، 2020/3/1

“�إننا منر ب�صعوبات كبرية، ولكننا قادرون  	 قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص: 

غزة  قطاع  يف  �نتخابات  �إجر�ء  �لقاطع  رف�صه  على  �لتاأكيد  عبا�ص  وجّدد  تخّطيها“.  على 

و�ل�صفة �لغربية دون �لقد�ص. و�صدّد عبا�ص على �أنه ما د�مت “�صفقة �لع�رش“ موجودة على 

1
�لطاولة لن تكون هناك مفاو�صات.

تعهّد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو ب�صّم م�صاحات �صا�صعة من �ل�صفة �لغربية  	

�ملحتلة “يف غ�صون �أ�صابيع“، �إذ� �أعيد �نتخابه. وقال نتنياهو، يف مقابلة �أجرتها معه �الإذ�عة 

�الإ�رش�ئيلية �لعامة، �إن �صمّ غور �الأردن و�أجز�ء �أخرى من �ل�صفة �لغربية يف ر�أ�ص �أولوياته 

�ل�صحافة  بها، وذلك ح�صبما ذكرت وكالة  �لقيام  “4 مهامات كبى فورية“ يعتزم  من بني 

2
�لفرن�صية. و�أ�صاف نتنياهو: “�صيحدث ذلك يف غ�صون �أ�صابيع �أو �صهرين كاأق�صى حّد“.

Barack Ben David، يف تغريد�ت على تويرت،  	 بار�ك بن د�فيد  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي  نقل 

عن بني جانت�ص، رئي�ص حتالف �أزرق �أبي�ص )كاحول الفان(، قوله �أمام جلنة �ل�صوؤون �لعامة 

خطة  تر�مب  �لرئي�ص  قدم  لقد  لل�صالم،  فر�صة  �أفوّت  “لن  )�أيباك(:  �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية 

�صالم و�عدة، وهي خطة و��صحة ب�صاأن و�قع �الأر��صي �الإ�رش�ئيلية و�الحتياجات �الأمنية، 

يريد  �صخ�ص  �أي  مع  �إ�رش�ئيل  �صتتو��صل  للوزر�ء،  كرئي�ص  واليتي  من  �الأول  �ليوم  ومنذ 

�ل�صالم“. و�أ�صاف جانت�ص قائالً: “�صاأعمل مع �رشكائنا يف �ملنطقة، �الأردن وم�رش، و�صاأ�صافر 

3
�إىل �ململكة �لعربية �ل�صعودية ودول �خلليج لتعزيز �ل�صالم“.

�أنهت كتيبة تافور Tavor يف لو�ء �ل�صفة �لغربية يف جي�ص �الحتالل، مناورة ع�صكرية حتاكي  	

�لعبية  �ل�صابعة  �لقناة  و�أو�صحت  �خلليل.  جبل  يف  �مل�صتعمر�ت  �إىل  ت�صلل  عمليات  �صيناريو 

�أن �ملناورة تاأتي من �أجل �صمان �ال�صتعد�د الأي حدث قد يتحقق، مثل ت�صلل �إىل �مل�صتعمر�ت 

4
هناك.

قال �إيهود �أوملرت، رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابق، مبقال ن�رشته �صحيفة معاريف: �إن  	

“وفاة �لرئي�ص �مل�رشي �ل�صابق ح�صني مبارك �صببت يل حزناً �صديد�ً وعميقاً، الأنه كان زعيماً 
�لطبيعي وريثه  مع  �ختلف  �ليوم  “�لو�صع  باأن  بالقول  �أوملرت  وختم  الإ�رش�ئيل“.   �صديقاً 
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عبد �لفتاح �ل�صي�صي، �لذي طرد �الإخو�ن �مل�صلمني بالقوة �لع�صكرية من �ل�صلطة، و�أعاد �لنظام 

�مل�رشي الأ�صحابه �لطبيعيني، ويو��صل تعاونه مع �إ�رش�ئيل يف �ملجال �ل�صيا�صي، ويحتاج منا 

5
�إىل مباركة خا�صة، الأنه �البن �ل�رشعي لنظام مبارك“.

�حلجر  	 يف  و�صعهم  مّت  �إ�رش�ئيلياً   5,630 �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  متحدث  ذكر 

�ل�صحي خ�صيةً من �إ�صابتهم بفريو�ص كورونا �مل�صتجد )كوفيد-19(. وقال �ملتحدث يف حديث 

لقناة 12 �لعبية �إن �أولئك �صي�صوتون يف �النتخابات �لتي �صتجري يوم �الإثنني 2020/3/2 يف 

مر�كز �قرت�ع خا�صة بهم. د�عياً �الإ�رش�ئيليني للتوجه لالنتخابات بدون �أي خوف، م�صري�ً �إىل 

6
�أن �مل�صابني عددهم فقط �صبعة.

م�صتوطناً  	  1,685 من  �أكرث  �أن  �ل�صهري،  تقريره  يف  �لتطرف،  ملكافحة  �الأزهر  مر�صد  ك�صف 

7
�صهيونياً �قتحمو� �صاحات �مل�صجد �الأق�صى، خالل �صهر �صباط/ فب�ير   2020.

�صجن  	 يف  يقبعن  �أ�صرية   40 باأن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  عن  �صادر  تقرير  �أفاد 

�الإن�صانية  �مل�صتويات  �الإ�رش�ئيلي، يعانني من ظروف �صعبة وقا�صية على خمتلف  �لد�مون 

8
و�ملعي�صية و�ل�صحية.

�رشق  	 حدود  من  �لت�صلل“  “حاولو�  فل�صطينيني  فتية  ثالثة  مقتل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أكد 

بالغاً  تلقى  �أنه  �لفل�صطيني  �الرتباط  و�أو�صح   .2020/1/21 يف  غزة  لقطاع  �لو�صطى  �ملنطقة 

منديل،  �أبو  هاين  حممد  وهم:  �لثالثة،  �لفتية  با�صت�صهاد  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  من  ر�صمياً 

9
و�صامل زويد نعامي، وحممود خالد �صعيد.

�خل�رش،  	 بلدة  �أر��صي  يف  �الأ�صجار  تقطيع  �لتو�يل،  على  �لثالث  لليوم  م�صتوطنون،  و��صل 

10
جنوب بيت حلم، لريتفع بذلك عدد �الأ�صجار �لتي ��صتهدفت بالقطع �إىل 780 �صجرة.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الأردين عمر �لرز�ز �إن عالقات �الأردن �ليوم مع “�إ�رش�ئيل“ هي يف �أدنى  	

م�صتويات لها منذ توقيع معاهدة “�ل�صالم“ بني �لبلدين؛ نتيجة �الإجر�ء�ت �الأحادية �جلانب 

يف  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  �ملقد�صات  حرمة  �نتهاك  �إىل  باالإ�صافة  “�إ�رش�ئيل“  بها  تقوم  �لتي 

“�ل�صالم“  �أن معاهدة  �إىل  �الأمريكية،  �أن  �أن  �لرز�ز، يف مقابلة مع �صبكة �صي  �لقد�ص. و�أ�صار 

معر�صة  بالتاأكيد  فهي  “وبالتايل  �لعميق،  �جلمود  من  حالة  يف  تدخل  �أن  يكن  �لبلدين،  بني 

11
للخطر“.
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خالل  	 �لديقر�طية،  �لكونغو  رئي�ص   ،Felix Tshisekedi ت�صي�صكيدي  فيليك�ص  �أعلن 

�لعالقات  �إعادة  عن  )�أيباك(،  �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  جلنة  �أمام  له  خطاب 

12
�لديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل“، وفتح �صفارة من جديد يف تل �أبيب، وتعيني �صفري لها.

االإثنني، 2020/3/2

ك�صفت م�صادر عن خمطط خطري يجري �لرتويج له يف بع�ص �ملحافل و�الأو�صاط �ل�صيا�صية  	

�ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  لتق�صيم  معتدالً  خمططاً  باعتباره  موؤخر�ً،  �الإ�رش�ئيلية،  و�لدينية 

دون هدم مبانٍ، ويكن �عتماده “كحلٍّ و�صط“ لبناء �لهيكل دون هدم قبة �ل�صخرة �مل�رشفة، 

بناء  �إىل  �ملخطط  هذ�  يدعو  �مل�صادر،  وح�صب  ومركزه.  �ملزعوم  �لهيكل  ذلك  بوؤرة  ُتعّد  �لتي 

للم�صلمني  �الأخرية  هذه  على  �الإبقاء  مع  �مل�رشفة  �ل�صخرة  �صحن  �صمال  يف  �ملزعوم  �لهيكل 

دون هدمها، ويقتطع �ل�صاحة �ل�صمالية بالكامل الإقامة �لبناء ب�صكل م�صتطيل )�رشق غرب(، 

م�صاحة  ثلث  من  �أكرث  �قتطاع  يتّم  بحيث  �لرحمة،  لباب  �ملو�زية  �ل�صفلية  �لبو�بة  ح�صب 

�لقبلي �مل�صجد  ليبقى  و�ل�صيطرة،  �الحتالل  من  �الأوىل  �ملرحلة  يف  �ملبارك  �الأق�صى   �مل�صجد 

13
. وقبة �ل�صخرة �مل�رشفة دون �أي تغريُّ

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، �إن ��صرت�تيجية حما�ص قائمة على  	

“قّدمنا  �لف�صائية:  �مليادين  قناة  �إىل  حديث  يف  هنية،  و�أ�صاف  �لفل�صطينية.  �لوحدة  �رشورة 

�أربعة خيار�ت. �خليار  �إىل روؤية فل�صطينية و�حدة، وعر�صنا  �لكثري من �لتنازالت للو�صول 

�الأول �إجر�ء �نتخابات عامة، و�خليار �لثاين �نعقاد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني خارج ر�م �هلل، 

ليتمكن �جلميع من �مل�صاركة، و�خليار �لثالث هو �إمكانية عقد �ملوؤمتر �لوطني �لفل�صطيني يف 

�لقاهرة، �أما �خليار �لر�بع فهو �أن توؤلف حكومة وحدة وطنية فل�صطينية“. وك�صف هنية عن 

�أن “و��صنطن حاولت �الت�صال بحركة حما�ص ونحن رف�صنا“، م�صدد�ً على رف�ص حما�ص �أي 

14
�ت�صاالت �رشية مع �الإد�رة �الأمريكية.

�ل�صيا�صي  	 مكتبها  رئي�ص  برئا�صة  �حلركة،  وفد  زيارة  تفا�صيل  حما�ص  حركة  ك�صفت 

�لرو�صية مو�صكو ولقائه بوزير �خلارجية �صريجي الفروف،  �لعا�صمة  �إىل  �إ�صماعيل هنية، 

�حلركة  قيادة  من  ووفد  هنية  �إن  �صحفي،  بيان  يف  �حلركة،  وقالت  �آخرين.  وم�صوؤولني 

�خلارج �إقليم  يف  �حلركة  ورئي�ص  �لعاروري،  �صالح  �حلركة  رئي�ص  نائب  من  كالً   �صمّ 

�لعا�صمة  �إىل  و�صلو�  مرزوق؛  �أبو  مو�صى  �لدولية  �لعالقات  مكتب  ورئي�ص  �صالح،  ماهر 

15
�لرو�صية مو�صكو، �الأحد 2020/3/1، يف �إطار زيارة ت�صتغرق عدة �أيام.
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�الأق�صى  	 �مل�صجد  �قتحم  �الحتالل  �إن  �لفل�صطينية  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  قالت 

2020، وو��صل �العتد�ء ومالحقة �مل�صلني خالل �صالة فجر  20 مرة خالل �صباط/ فب�ير 
16

�جلُمع، بينما منع رفع �الأذ�ن يف �مل�صجد �الإبر�هيمي 49 وقتاً، خالل �صباط/ فب�ير 2020.

�لتي  	 �العتقال  حاالت  �أن  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاأن  لدر��صات  �لقد�ص  مركز  ذكر 

�صباط/  خالل  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  مناطق  خمتلف  يف  �الحتالل  جي�ص  نفذها 

�أعدها  �إح�صائية  در��صة  يف  جاء  ما  وفق  �ملركز  و�أو�صح  حالة.   352 بلغت   ،2020 فب�ير 

ت�صدرت  �لقد�ص  مدينة  و�أن  �صيد�ت،  و10  طفالً   52 طالت  �العتقاالت  �أن  �خل�صو�ص،  بهذ� 

2020 فب�ير  �صباط/  يف  و��صعة  �عتقالية  حمالت  �الحتالل  فيها  نّفذ  �لتي  �ملناطق   قائمة 

17
بـ 101 معتقل.

�الأونرو�، من مغبة عدم �حل�صول على  	 �الإعالمي لوكالة  �مل�صت�صار  �أبو ح�صنة،  حذّر عدنان 

على  �صلباً  �صينعك�ص  ذلك  كون  �ملقبلة،  �لقليلة  �لفرتة  خالل  �ملانحني،  من  �لالزم  �لتمويل 

�إ�صافية من �لدول  �أمو�ل  �أن عدم �حل�صول على  �أبو ح�صنة  عمل هذه �ملنظمة �لدولية. و�أكد 

�لكبري  �ملايل  �لعجز  ب�صبب  �لبديلة“،  “�خلطة  تطبيق  نحو  للذهاب  باالأونرو�  �صيدفع  �ملانحة 

قلة  ب�صبب   ،1949 �صنة  تاأ�صي�صها  منذ  عا�صته  �أن  ي�صبق  ومل  �ملنظمة،  هذه  تو�جهه  �لذي 

قدرها  2020 ل�صنة  ميز�نية  و�صعت  منظمته  �أن  �إىل  �لنظر  ح�صنة  �أبو  ولفت  �ملانحني.   �أمو�ل 

18
1.4 مليار دوالر، و�صل منها عملياً حتى �للحظة 125 مليون دوالر.

ر�أى جو بايدن Joe Biden، �ملر�صح �ملحتمل للرئا�صة �الأمريكية، يف خطاب عب تقنية �لد�ئرة  	

�لعامة  �ل�صوؤون  جلنة  �أمام   ،Video Conference كونفرن�ص  فيديو  �ملغلقة  �لتلفزيونية 

�الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية )�أيباك(، �أن “روؤية تر�مب لل�صالم ما هي �إال حيلة �صيا�صية بهلو�نية 

للتو�صل معاً  �لعمل  �إال  و�الإ�رش�ئيليني  للفل�صطينيني  بديالً  هناك  لي�ص  �أن  حيث   رخي�صة، 

19
�إىل حّل“.

جلنة  	 موؤمتر  يف  �ألقاها  كلمة  خالل   ،Ivan Duque دوكي  �إيفان  �لكولومبي  �لرئي�ص  �أعلن 

جتاري  مكتب  فتح  نيته  عن  و��صنطن،  يف  )�أيباك(  �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون 

خمت�ص باالبتكار �القت�صادي يف �لقد�ص. مو�صحاً �أن �لهدف من ذلك �لتو�صل التفاقية جتارة 

20
حرة مع “�إ�رش�ئيل“، و�لتوقيع على �تفاقية لدعم �ملبادر�ت �لتجارية وتنويع �ل�صادر�ت.

قال �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، عند خروجه من �صندوق �القرت�ع بالقرب من بيته  	

�حتفالياً.  مهرجاناً  تكون  �لديوقر�طية  �لدول  يف  عموماً  “�النتخابات  �إن  �لقد�ص:  غربي  يف 
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بل  باحلزن،  ثقيل  �صعور  لدّي  �ملرة.  هذه  �حتفالية  �أجو�ء  باأي  �أ�صعر  ال  لالأ�صف،  ولكنني 

باخلجل. فنحن ال ن�صتحق �لتعامل معنا بهذ� �ل�صكل“. و�أ�صاف ريفلني قائالً: “فهذه هي �ملرة 

�لثالثة �لتي نذهب فيها �إىل �النتخابات يف غ�صون 11 �صهر�ً، من دون حاجة، الأ�صباب و�هية... 

21
لقد جرت �ملعركة �النتخابية هذه �ملرة يف �أجو�ء رهيبة. تدهورنا فيها �إىل حّد �لقذ�رة“.

الثالثاء، 2020/3/3

�إن نتائج �النتخابات  	 �أبو ردينة  �لفل�صطينية نبيل  �ل�صلطة  �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة  قال 

للتعامل  م�صتعدون  “�إننا  له:  ت�رشيح  يف  ردينة  �أبو  و�أ�صاف  د�خلي.  �صاأن  هي  �الإ�رش�ئيلية 

قر�ر�ت  على  �لقائم  و�ل�صامل،  �لعادل  لل�صالم  بالو�صول  تلتزم  �إ�رش�ئيلية  حكومة  �أي  مع 

 �ل�رشعية �لدولية، الإقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية على حدود

22
�لعام 1967“.

قال �إ�صماعيل هنية، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �إنه عر�ص على �جلانب �لرو�صي  	

لقناة  هنية  و�أكد  �هلل.  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  �إىل  لنقلها  للم�صاحلة  خيار�ت  �أربعة 

�رشورة  �لفل�صطينية  �لوحدة  �إن  �لقول،  ق�صارى  برنامج  عب   ،)RT تي  )�آر  �ليوم  رو�صيا 

�أن �حل�صار على غزة غري قانوين، و“�إ�رش�ئيل“ �إىل  �لقرن“، م�صري�ً  “�صفقة   ملحة ملو�جهة 

بجر�ئم  تقوم  “�إ�رش�ئيل“  �أن  مو�صحاً  �التفاقيات،  بتنفيذ  جادة  وغري  بالعدو�ن،  تبادر 

م�رش  مع  �لعالقة  �أن  على  هنية  و�صدّد  للمحاكمة.  عنها  �مل�صوؤولني  تقدمي  ويجب  حرب، 

23
ركن متني ويجب �ملحافظة عليها.

جدّد �أفيجدور ليبمان، زعيم حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“، �رشوط حزبه لالن�صمام الأي حكومة  	

مقبلة يف “�إ�رش�ئيل“، وهي ذ�تها �لتي ��صتخدمها يف �جلوالت �الأخرية من �النتخابات. وقال 

نتنياهو،  بنيامني  بقيادة  حلكومة  ين�صمّ  لن  حزبه  �إن  تويرت،  عب  له  تغريدة  يف  ليبمان، 

Shas ويهود �لتور�ة )يهدوت هتور�ة(  Haredim �ملتطرفة �صا�ص  �أن �أحز�ب �حلريدمي  طاملا 

United Torah Judaism، م�صاركة يف تلك �حلكومة. و�أكد ليبمان على �أن حزبه لن ي�صمح 
24

�أي�صاً باأن تكون هناك �نتخابات ر�بعة.

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم �إن هوية �أي حكومة �إ�رش�ئيلية قادمة لن تغرّي  	

�مل�صار  توؤثر يف  �حتاللياً يجب مقاومته، ولن  �ملحتل، و�عتباره كياناً  �ل�رش�ع مع  من طبيعة 

25
�لن�صايل و�لكفاحي ل�صعبنا حتى دحر هذ� �الحتالل.
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ملعهد  	 وفقاً   ،%64.8 �لعربية  �لبلد�ت  يف  �لكني�صت  �نتخابات  يف  �لت�صويت  ن�صبة  بلغت 

��صتطالعات �صتاتنت Statnet Institute، و�رتفعت بذلك عن ن�صبة �لت�صويت يف �النتخابات 

�ل�صابقة، يف �أيلول/ �صبتمب 2020، و�لتي بلغت 59.3%. ويتّم �حت�صاب هذه �لن�صب مبوجب 

26
نتائج �لت�صويت يف 144 بلدة عربية، وال ت�صمل �ملدن �ملختلطة.

دوالر  	 مليار   2.4 بقيمة  حمتملة  �أ�صلحة  �صفقة  على  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �صادقت 

 ،KC–46 لـ“�إ�رش�ئيل“، ت�صمل ما ي�صل �إىل ثماين طائر�ت حربية من طر�ز كيه �صي-46 �أو

لنقل  �صممت  �حلربية،   Boeing بوينغ  نوع  من  طائرة  وهي  معد�ت،  من  بها  يت�صل  وما 

27
�ملعد�ت �لع�صكرية، ولعمليات �لتزويد بالوقود جو�ً.

االأربعاء، 2020/3/4

من  	  %99 وفرز  �ملزدوجة،  �ملغلفات  فرز  بدء  بعد   23 �لـ  �لكني�صت  �نتخابات  نتائج  �أظهرت 

الفان(،  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  على  متقدماً  �لليكود،  حزب  ت�صدّر  �الأ�صو�ت،  جممل 

بفارق 3 مقاعد برملانية، فيما يتفوق مع�صكر �أحز�ب �ليمني بو�قع 58 مقعد�ً. ووفقاً للنتائج، 

مقعد�ً،   36 على  �لليكود  ح�صل  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  عنها  �أعلنت  �لتي 

و�صا�ص مقعد�ً،   15 �مل�صرتكة  و�لقائمة  مقعد�ً،   33 الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق   وحتالف 

- “�لعمل  وحتالف  مقاعد،   7 هتور�ة  ويهدوت  مقاعد،   7 بيتنا“  و“�إ�رش�ئيل  مقاعد،   9 
28

جي�رش – مريت�ص Labor–Gesher–Meretz“ 7 مقاعد، و“�إىل �ليمني Yemina“ 6 مقاعد.

مببنى  	 �صحفي  موؤمتر  يف  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  هنية،  �إ�صماعيل  قال 

“نحن تو�جدنا يف   :“Rossiya Segodnya “رو�صيا �صيغودنيا  �لدولية  �الإعالمية  �ملجموعة 

قر�ر  �أي  �أو  �صيا�صة  �أي  توجد  وال  نن�صاه،  �أن  يكن  ال  تاريخ  وهذ�  �صنو�ت   10 ملدة  �صورية 

لدى حركة حما�ص لالنخر�ط يف �مل�صاألة �ل�صورية، وحما�ص خرجت من �صورية ومل تبَق لها 

 �أي ذيول يف �صورية، و�أنفي كلياً وجود �أي مقاتلني �أو �صهد�ء حلما�ص يف �إدلب، �أو قبل �إدلب،

29
�أو يف �لثورة �ل�صورية“. كما �أكد هنية �أن حما�ص مع وحدة �الأر��صي �ل�صورية.

تدخل  	 حمجبة  �مر�أة  �أول  وهي  �خلطيب،  �إيان  �ملُنتخبة  �لعربية  �لكني�صت  ع�صو  وجّهت 

يف  �لعرب  �صّد  وعن�رشية“  حتري�صاً  “كفاك  بالقول،  نتنياهو  بنيامني  �إىل  ر�صالة  �لكني�صت، 

�أن  نتنياهو  “على  �خلطيب:  وقالت  حقوقهم“.  “�صينتزعون  �أنهم  �إىل  م�صرية  “�إ�رش�ئيل“، 
30

يدرك، �أننا ل�صنا خمزن �أ�صو�ت بل مر�بطني“.
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�أن �صهر �صباط/  	 بيّنت معطيات ن�رشتها �لد�ئرة �الإعالمية حلركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، 

وم�صتوطنيه.  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �عتد�ء�ت  يف  كبري�ً  ت�صاعد�ً  �صهد  قد   2020 فب�ير 

��صت�صهاد  �أبرزها  �نتهاكاً،   2,869 و�مل�صتوطنني  �الحتالل  قو�ت  �رتكاب  �لتقرير  ور�صد 

حالة   436 باأن  �لتقرير  و�أفاد  �إ�رش�ئيلي.  بر�صا�ص   600 من  �أكرث  و�إ�صابة  فل�صطينيني،   7

�ملحتلتني،  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف  حمررون،  و�أ�رشى  ون�صاء،  �أطفال،  بينها  �عتقال، 

�ل�صفة من  خمتلفة  مناطق  يف  و�ملوؤقتة  �لثابتة  �حلو�جز  عدد  وبلغ  ذ�تها.  �لفرتة  خالل   متت 

و�لقد�ص 346 حاجز�ً. وقد بلغ عدد �مل�صتوطنني �ملقتحمني للم�صجد �الأق�صى خالل 21 يوماً 

31
1,702 م�صتوطناً.

اخلمي�س، 2020/3/5

جمل�ص  	 يف  �خلارجية  جلنة  �أبلغ  كو�صرن،  جاريد  �أن   13 �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزة  قناة  ذكرت 

�لقرن“  “�صفقة  خطة  من  �إيجابية  مو�قف  تتبنى  �لعربية  �لدول  من  عدد�ً  �أن  �ل�صيوخ 

�الأمريكية. يف حني هاجم كو�صرن �الحتاد �الأوروبي، �لذي وقف �صّد �خلطة، الفتاً �لنظر �إىل 

32
�أن حماوالت مترير قر�ر يف جمل�ص �الأمن �صّدها باءت بالف�صل.

�لطو�رئ ملو�جهة  	 باإجر�ء�ت تنفيذ حالة  �لبدء  ��صتية  �لفل�صطينية حممد  �لوزر�ء  �أعلن رئي�ص 

33
فريو�ص كورونا.

تغيري  	 ال  �أنه  موؤكدًة  �الأ�صو�ت،  فرز  نهاية  عن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت 

“6 �صناديق  �أنه تبّقى  �أو �الأحز�ب. وذكرت �للجنة  بتوزيع �ملقاعد �لتي ح�صلت عليها �لُكتل 

12 �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  �أوردت  5,500 �صوت �نتخابي، بح�صب ما  �قرت�ع ��صتثنائية“ حتوي 

نتنياهو،  بنيامني  �ليمني بزعامة  ��صتقرت كتلة  �لنتائج،  �الإلكرتوين. وبح�صب  عب موقعها 

40 مقعد�ً، فيما ح�صلت  58 مقعد�ً، فيما ��صتقرّت �لكتلة �لتي ير�أ�صُها بني جانت�ص، عند  عند 

34
�لقائمة �مل�صرتكة على 15 مقعد�ً )نحو 580 �ألف �صوت(، و“�إ�رش�ئيل بيتنا“ على 7 مقاعد.

لن  	 �إنها   ،23 �لـ  �لكني�صت  �نتخابات  بعد  �الأول  �جتماعها  ختام  يف  �مل�صرتكة،  �لقائمة  قالت 

ع�صو  ينع  قانون  م�رشوع  حول  الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  مع  تتفاو�ص 

�أبي�ص �أزرق  حتالف  يثبت  �أن  قبل  بالف�صاد،  متهماً  كان  �إذ�  حكومة  ت�صكيل  من   �لكني�صت 

عبا�ص من�صور  �مل�صرتكة  يف  �لنائب  و�أو�صح  �لليكود.  عن  �الأ�صل  طبق  ن�صخة  لي�ص   �أنه 

�لقيام  الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  رئي�ص  حماولة  ترف�ص  �أنها  �لعربي“،  لـ“�لقد�ص 
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عليا  م�صالح  وتخدم  �صفحته،  لتبيي�ص  �أفعاالً  منه  وتنتظر  �مل�صرتكة،  مع  عرب“  بـ“�صلحة 

35
للمجتمع �لعربي �لفل�صطيني يف “�إ�رش�ئيل“.

�أ�رش�ر  	 حلقت  فيما  متفاوتة،  بحروق  �آخرون   58 و�أ�صيب  م�رشعهم،  فل�صطينيني   10 لقي 

مادية ج�صيمة بع�رش�ت �ملحال �لتجارية و�ملنازل، جر�ء �نفجار �صهريج وقود، و�أ�صطو�نات 

غاز مبخبز، وعدد من �ملحال �لتجارية، تبعه �ندالع حريق هائل و�صط �صوق خميم �لن�صري�ت 

جنوب مدينة غزة. ومن جهته، �أ�صدر �أمري دولة قطر متيم بن حمد �آل ثاين قر�ر�ً بتخ�صي�ص 

مبلغ 2 مليون دوالر من �أجل تعوي�ص �أ�رش�ر حادثة �حلريق، بعد �أن تو��صل رئي�ص �ملكتب 

خلّفها  �لتي  �الأ�رش�ر  ل�رشح  �حلادثة،  عقب  معه،  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي 

36
�حلريق �لو��صع.

�مل�صتجد يف مدينة  	 �إ�صابات بفريو�ص كورونا  �ل�صحة مي كيلة ت�صجيل �صبع  �أعلنت وزيرة 

37
بيت حلم. وهي �الإ�صابات �لفل�صطينية �الأوىل منذ بدء �نت�صار �لفريو�ص.

بعد حت�صري�ت ��صتمرّت الأكرث من �صتة �أ�صهر، با�رشت م�رش تنفيذ �ملرحلة �الأوىل من عملية  	

�ل�صلطات  �أن  عيان  �صهود  و�أفاد  �جلنوبية،  غزة  قطاع  حدود  على  �جلديد  جد�رها  بناء 

حفرت �أخدود�ً بعمق خم�صة �أمتار، متهيد�ً لتثبيت �جلد�ر �لذي ظهرت �أجز�ء منه فوق �صطح 

كم،  14 بطول  جد�ر  بناء  م�رش  تعتزم  �ملعلومات،  ووفق  �لقو�عد.  بناء  �كتمال  بعد   �الأر�ص 

38
كما �أن م�رشوعها هذ� ي�صتكمل �إجر�ء�ت �لق�صاء على �الأنفاق �لتي بد�أت �صنة 2014.

�أكدو�  	 قد  ُت�صّمهم،  مل  �مل�صتوى،  رفيعي  �أمريكيني  م�صوؤولني  �إن   13 �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  قالت 

عزمهم على �ملو�فقة على �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي للم�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، “خالل 

�الأبي�ص  “�لبيت  �أن  وذكرو�  �ملفاو�صات“.  طاولة  �إىل  �لفل�صطينيون  يعُد  مل  �إذ�  �أ�صهر، 

�حللول  من  �ملزيد  على  يو�فقون  “�صوف  �أنهم  ُمو�صحني  �ل�صالم“،  خطة  دفع  �صيو��صل 

39
�لو�صط؛ �إذ� عاد �لفل�صطينيون للمفاو�صات“.

اجلمعة، 2020/3/6

�ملحتلة،  	 �لغربية  �ل�صفة  يف  حما�ص  حركة  يف  �الإعالمية  للد�ئرة  دوري  تقرير  ر�صد 

�صباط/ يف  عملية   900 �إىل   ،2020 يناير  �لثاين/  كانون  يف   635 من  �ملقاومة  عمليات   �رتفاع 

�إ�رش�ئيلياً،   41 الإ�صابة  �أدت  “موؤثرة“،  كانت  عملية   73 �أن  �لتقرير  و�أو�صح   .2020 فب�ير 

�ملقاومة تنفيذ  �لتقرير  ووّثق  �إ�صابة.   11 �هلل  ر�م  ثمّ  �إ�صابة،   19 �لقد�ص  يف  �أكبها   كان 
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5 عمليات �إطالق نار، و7 عمليات طعن، و7 عمليات زرع �أو �إلقاء لعبو�ت نا�صفة، و51 عملية 
40

�إلقاء زجاجات حارقة و�ألعاب نارية، و301 مو�جهة مع �الحتالل باأ�صكال متعددة.

�عتقل جهاز �الأمن �لوقائي �لفل�صطيني �لنائب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�لقيادي يف حركة فتح  	

41
ح�صام خ�رش، بعد مد�همة منزله يف خميم بالطة �رشق مدينة نابل�ص.

�أعلن حزب �لليكود �الإ�رش�ئيلي �أنه يعتزم �اللتما�ص �إىل �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا الإلز�م جلنة  	

�النتخابات �ملركزية بفتح حما�رش �صناديق �القرت�ع �ملختلفة، بحجة ��صتباهه بوجود تزييف 

42
و�أخطاء يف عملية ت�صجيل �الأ�صو�ت.

�لفل�صطينية ب�صبب ما ي�صمى  	 �ل�صلطة  �أر��صي  �إغالق كامل على  قرّر جي�ص �الحتالل فر�ص 

43
“عيد �لبورمي Purim“ )�مل�صاخر( �ليهودي.

�أطلقت حملة “�لعودة حقي وقر�ري“، يف �إ�صطنبول، بح�صور رئي�ص جلنة فل�صطني يف �لبملان  	

�لبملان  يف  �لنيابية  فل�صطني  جلنة  ورئي�ص   ،Hasan Turan تور�ن  ح�صن  �لنائب  �لرتكي 

�ل�صلطة  و�صفري  �لزير،  ماجد  �أوروبا  فل�صطينيي  موؤمتر  ورئي�ص  �ل�صعود،  يحيى  �الأردين 

44
�لفل�صطينية يف تركيا فائد م�صطفى.

ال�صبت، 2020/3/7

مناه�ص  	 ت�رشيع  خالل  من  �النتخابات  �رشقة  يحاول  من  هناك  �إن  نتنياهو  بنيامني  قال 

للديوقر�طية، يف �إ�صارة �إىل حماولة تقدمي م�رشوع قانون ينع نتنياهو من ت�صكيل �حلكومة 

�ملقبلة يف ظّل توجيه لو�ئح �التهام �صّده. و�أكد نتنياهو �أنه �صيتم�صك بحّقه يف ت�صكيل حكومة، 

45
و�أنه لن يذهب �إىل مكان �آخر، باالإ�صارة للدعو�ت �لتي طالبته باال�صتقالة وعودته �إىل منزله.

�إجر�ء�ت  	 متار�ص  �ل�صويدية  �ل�صلطات  �إن  �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  قال 

�لبالغ على م�صري نحو �لبالد، معرباً عن قلقه  �لفل�صطينيني يف  �للجوء   متييزية بحّق طالبي 

3 �آالف طالب جلوء فل�صطيني، �صتهّدد �الإجر�ء�ت �جلديدة ب�صكل مبا�رش وجودهم يف �لبالد. 

بد�أت منذ نحو  �ل�صويدية  �ل�صلطات  �أن  بيان �صحفي،  �لدويل، يف  �ملر�صد �حلقوقي  و�أ�صاف 

ثالثة �أ�صهر حملة منّظمة تقودها د�ئرة �لهجرة �صّد طالبي �للجوء �لفل�صطينيني، �إذ تركزت 

�لقدية ملن �صارفت  �الإقامة  �أذونات  �إقامة، ومنع جتديد  �أذونات  �حلملة على رف�ص منحهم 

�أّي  باحلملة  �مل�صتهدفني  �رتكاب  �أو  منطقية،  تف�صري�ت  �أّي  �إعطاء  دون  �النتهاء،  على  �إقامته 

46
خمالفات.
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قالت وكالة �الأونرو� �إن �ل�صويد، �لتي ُتعّد ر�بع �أكب جهة مانحة للوكالة، قّدمت تبعاً بقيمة  	

47
49.9 مليون دوالر، من �أجل دعم م�صاريعها يف مناطق عملياتها �خلم�ص.

االأحد، 2020/3/8

�أي  	 بدعم  و�صهره،  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  كو�صرن،  جاريد  هدد 

�ل�صلطة قيادة  تو�فق  مل  حال  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف  مناطق  ب�صّم  “�إ�رش�ئيل“  تتخذه   قر�ر 

48
�لفل�صطينية على ��صتئناف �ملفاو�صات مع تل �أبيب ��صتناد�ً �إىل خطة “�صفقة �لقرن“.

قالت جلنة �أهايل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة �إن �صهر �صباط/ فب�ير 2020  	

�صهد �رتكاب �أجهزة �ل�صلطة 483 �نتهاكاً، �صملت عمليات قتل، و�عتقال، وتعذيب، ومنع من 

�ل�صفر، و�العتد�ء على �أهايل �ملعتقلني، و124 �نتهاكاً الأ�رشى حمررين من �صجون �الحتالل، 

49
و87 �نتهاكاً �صّد معتقلني �صيا�صيني �صابقني.

على  	 �حتجزتهم  قد  كانت  وفل�صطينيني  الأردنيني  حماكمة  جل�صة  �ل�صعودية  �ل�صلطات  بد�أت 

ن�صطاء  بح�صب  �ملحاكمة،  و�صت�صتمر  �لفل�صطينية.  و�لق�صية  �ملقاومة  مع  تعاطفهم  خلفية 

�ملتحدث  قال  جهته،  ومن  �ملعتقلني.  من  �لكبري  للعدد  نظر�ً  �أيام  �أربعة  موقوفني،  وذوي 

�أن تو��صل  “من �ملوؤ�صف  �إنه  �لر�صمي با�صم حركة حما�ص حازم قا�صم، لوكالة �الأنا�صول، 

�ل�صلطات �ل�صعودية �عتقال قياد�ت فل�صطينية وتقدمهم للمحاكمة“. و�أ�صاف قا�صم: “حما�ص 

ت�صتنكر هذ� �ل�صلوك وتدعو �إىل �الإ�رش�ع باالإفر�ج عن هوؤالء �ملعتقلني“. وتابع قائالً: “ال يعقل 

ودعم  �لفل�صطينية  للق�صية  بالعمل  تتعلق  بتهم  عربية  دول  يف  فل�صطينية  قياد�ت  حتاكم  �أن 

50
ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني �مل�رشوع“.

حزب  	 رئي�ص  �رشوط  على  الفان(،  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  رئي�ص  جانت�ص،  بني  و�فق 

ت�صكيل  يتيح  ��صرت�تيجي  حتالف  يف  معه  للدخول  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل 
حكومة من دون رئي�ص �لوزر�ء، بنيامني نتنياهو. وتتلّخ�ص �ل�رشوط، بالتعهد بتعديل قانون 

�ملتدينني  �ليهود  �ل�صبان  ويلزم  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  طرحه  �لذي  �الأ�صلي،  بن�صه  �لتجنيد 

�ل�صبت  �أيام  �لعامة  �ملو��صالت  وت�صيري  �لتجارية،  �ملحال  �إغالق  قانون  و�إلغاء  بالتجنيد، 

�لتيار�ت  لليهود من  �ملدين للجميع، و�ل�صماح  �لزو�ج  �ملحلية، و�إتاحة  �ل�صلطة  مبوجب قر�ر 

غري �الأرثوذك�صية بال�صالة يف حائط �لب�ق وتخ�صي�ص م�صاحة لهم، باالإ�صافة �إىل رفع �حلّد 

51
�الأدنى لالأجور جلميع �ملتقاعدين.
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�لعامة  	 �الإذ�عة  معه  �أجرتها  مقابلة  يف  كات�ص،  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  �دعى 

عن  يتحدث  جانت�ص  بني  “�صمعنا  �أنه  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة  �الإ�رش�ئيلية 

ت�صكيل حكومة �أقلية بدعم �أع�صاء �لقائمة �مل�صرتكة. مل يحدث �أمر�ً كهذ�، وال حتى يف والية 

“خرجو� �صدّ قر�ر جامعة �لدول �لعربية  ر�بني“، م�صري�ً �إىل �أن �أع�صاء �لقائمة �مل�صرتكة قد 

خمربني  موؤيدو  �أو  بدالت  يرتدون  خمربون  �إنهم  �إرهابية.  كمنظمة  �هلل  بحزب  باالعرت�ف 

52
يرتدون بدالت“.

قالت وز�رة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �لفل�صطينية، يف تقرير �أ�صدرته مبنا�صبة يوم �ملر�أة  	

ظروف  يف  فل�صطينية  �مر�أة  �ألف   16 من  �أكرث   1967 �لعام  منذ  �عتقل  “�الحتالل  �إن  �لعاملي، 

فيتعر�صن  و�لنف�صي،  �جل�صدي  �لتعذيب  �أنو�ع  و�أب�صع  �أق�صى  بحقهن  يار�ص  حيث  �صيئة، 

العتد�ء�ت وح�صية �صو�ء باالإيذ�ء �للفظي �خلاد�ص للحياء، �أو �العتد�ء �جل�صدي من �ل�صجينات 

باب  �صوى  �جلنائيات  ق�صم  عن  يف�صلهن  “ال  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �الإ�رش�ئيليات“،  �جلنائيات 

بال�صتيكي، حيث ت�صطر �الأ�صري�ت ل�صماع �ل�صتائم �لبذيئة، و�ل�رش�خ �ملزعج، و�لّطرق على 

53
�الأبو�ب و�لنو�فذ“.

االإثنني، 2020/3/9

و�فق وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت على م�رشوع �صّق طريق خا�صة للفل�صطينيني،  	

تو�صل بني عدة قرى عربية تقع حول �لقد�ص، عب طريق قرية �لزعيم �لفل�صطينية �ملحاذية 

هذ�  �إن  بينيت  وقال  �إي1.  م�رشوع  �صمن  الحقاً  �صتتو�صع  �لتي  �أدوميم،  معاليه  مل�صتعمرة 

54
�صوف ي�صمح لـ“�إ�رش�ئيل“ ببناء مزيد من �مل�صتعمر�ت من دون �أي �إزعاج.

�ل�صلطات  	 مع  تن�ّصق  �لفل�صطينية  �حلكومة  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

جتهيز  من  �النتهاء  عن  معلناً  كورونا،  فريو�ص  �نت�صار  مكافحة  ب�صاأن  و�مل�رشية  �الأردنية 

55
م�صت�صفى جديد جمهز ب�صكل كامل يف بيت حلم للتعامل مع �حلاالت �مل�صابة.

نتنياهو،  	 بنيامني  �لوزر�ء،  رئي�ص  لطلب  �ال�صتجابة  رف�صت  �أنها  �الإ�رش�ئيلية  �لنيابة  �أعلنت 

�لطلب  لهذ�  مبٍر  �أي  يوجد  ال  �إنه  وقالت  يوماً،   45 ملدة  حماكمته  �فتتاح  تاأجيل  �ملحكمة  من 

�صوى �ملماطلة. و�أبلغت �لنيابة �ملحكمة �ملركزية يف �لقد�ص �أنها ت�رش على عقد �جلل�صة �الأوىل 

56
يف موعدها �ملقرر �لثالثاء 2020/3/17.
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قّدم  	 ثاين،  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  قطر  دولة  �أمري  �أن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  �أعلنت 

م�صاعدة طبية عاجلة لل�صلطة �لفل�صطينية، ملو�جهة فريو�ص كورونا، بقيمة 10 ماليني دوالر، 

57
على �صكل معد�ت و�أجهزة طبية.

�نطلقت  	 �ل�صهيوين“،   ]Apartheid[ و�الأبارتهايد  �ال�صتعمار  مقاومة  “�أ�صبوع  �صعار  حتت 

فيها  ي�صارك   ،2020/3/14 �إىل  ت�صتمر  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ملنا�رشة  حمالت  تون�ص  يف 

حما�رشون تون�صيون وفل�صطينيون، مل�صاندة �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني حتديد�ً �صّد خطة 

58
“�صفقة �لقرن“.

	  Stockholm International Peace �ل�صالم  الأبحاث  �لدويل  �صتوكهومل  معهد  ن�رش 

Research Institute (SIPRI) تقرير�ً قال فيه، �إن �لطلب على �الأ�صلحة يف �ل�رشق �الأو�صط 

�أ�صبحت  �لتقرير،  2015-2019. وح�صب معطيات  �لفرتة  61% يف  بلغ  �زد�د مبعدل �صخم 

“�إ�رش�ئيل“ حتتل �الآن �ملرتبة �لثانية بعد كوريا �جلنوبية من حيث �لتو�صع �ل�صخم ل�صادر�ت 
�الأ�صلحة، �إذ �صجلت �صناعة �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صنو�ت �الأخرية طفرة غري م�صبوقة؛ 

59
بزيادة بلغت %77.

الثالثاء، 2020/3/10

�الأحز�ب  	 من  مدعومة  حكومة  ت�صكيل  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  ر�أى 

60
�لعربية “كارثة الإ�رش�ئيل“. جاء ذلك يف مقطع متلفز ن�رشه نتنياهو عب �صفحته على تويرت.

�لفل�صطينيني  	 من  عدد  �عتقال  على  �ل�صعودية  �إقد�م  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  د�نت 

“دعم �الإرهاب“. ور�أت �جلبهة، يف بيان  �أر��صيها، وتقديهم للمحاكمة بتهمة  �ملقيمني على 

لها، �أن توجيه هكذ� تهمة لفل�صطينيني يقّدمون �لدعم للمقاومة �لفل�صطينية “فيه تنٍب للموقف 

61
�الإ�رش�ئيلي �لذي يعتب �ملقاومة �لفل�صطينية �إرهاباً“.

�لدفاع  	 حمامي  طلب  ورف�صت  �لعامة،  �لنيابة  موقف  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �ملحكمة  قبلت 

�لثالث،  �لف�صاد  �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، بتاأجيل بدء حماكمته بتهم  عن رئي�ص 

62
و�أكدت �أن �ملحكمة �صتعقد �جلل�صة �الأوىل للنظر يف الئحة �التهام �صّد نتنياهو يف موعدها.

ونادي  	 و�ملحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  )هيئة  �الإن�صان  وحقوق  �الأ�رشى  موؤ�ص�صات  �أفادت 

ورقة  �صمن  �الإن�صان(؛  وحقوق  �الأ�صري  لرعاية  �ل�صمري  وموؤ�ص�صة  �لفل�صطيني،  �الأ�صري 
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�لفل�صطينية  �الأر��صي  471 فل�صطينياً من  �أن قو�ت �الحتالل، �عتقلت  حقائق �صدرت عنها، 

63
�ملحتلة �صنة 1967، خالل �صباط/ فب�ير 2020، بينهم 95 طفالً، ومن �لن�صاء 11.

مل  	 �أوروبية،  و�أخرى  عربية  ودولة  “�إ�رش�ئيل“  بلجود  كمال  �جلز�ئري  �لد�خلية  وزير  �تهم 

ي�صميهما، بدعم عنا�رش “حملية“ هدفها هدم �لبالد و�لرجوع بها �إىل �صنو�ت �لعنف �مل�صلح. 

وقال مو�صحاً: “بع�ص �لعنا�رش تريد تهدمي ما و�صل �إليه �حلر�ك، بخروجهم )للتظاهر( كل 

64
يوم جمعة و�لثالثاء، و�ليوم يتكلمون عن �أيام �أخرى، ملاذ�؟“.

االأربعاء، 2020/3/11

�رشقي  	 �صكان  عن  “�لفل�صطيني“  �صفة  �الأمريكية  وز�رة �خلارجية  عن  �صدر  تقرير  �أ�صقط 

حقوق  حول  �الأمريكية  �خلارجية  عن  �صنوياً  ي�صدر  �لذي  �لتقرير،  و�صّدد  �ملحتلة.  �لقد�ص 

�الإن�صان حول �لعامل، �أن �لفل�صطينيني يف �رشقي �لقد�ص هم “�صكان غري �إ�رش�ئيليني يعي�صون 

وو�صفته  �الأمريكي،  �لتقرير  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  رف�صت  جهتها،  ومن  �لقد�ص“.  يف 

�ل�صعب  �ل�رشعية الأحد، ولن تغري تاريخ  �لتاريخ، و�حلقيقة لن تعطي  باأنه حماولة لتزييف 

65
�لفل�صطيني �ملقد�صي.

ن�رشة  	 تناولته  �لذي  �خلب  عريقات،  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  نفى 

 ،“]The New York Times[ قد�ص 24“، و“�ملن�صوب كذباً وتلفيقاً ل�صحيفة نيويورك تايز“
66

حول وجود �ت�صاالت مبا�رشة مع �الإد�رة �الأمريكية.

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص ورئي�ص مكتب �لعالقات �لوطنية ح�صام بدر�ن  	 قال ع�صو �ملكتب 

��صرت�طات  �أي  وجود  عدم  من  بالرغم  غزة،  لقطاع  وفدها  �إر�صال  يف  متاطل  فتح  حركة  �إن 

بادر �صخ�صياً  �أنه  بدر�ن، يف حديث �صحفي،  و�أ�صاف  �لزيارة.  ب�صاأن هذه  من قبل حما�ص 

بالتو��صل مع عز�م �الأحمد عقب �الإعالن عن “�صفقة �لقرن“، و�أبدى مو�فقة غري م�رشوطة 

ملجيء وفد من فتح. و�أو�صح بدر�ن �أن حركة فتح �أ�رّشت �أن يكون �للقاء بيننا وبينهم فقط، 

67
ونحن �أردنا �أن تكون هناك لقاء�ت جتمع �لف�صائل �لفل�صطينية كافة.

دعا �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، مع ت�صلّمه �لنتائج �لر�صمية لالنتخابات �الإ�رش�ئيلية،  	

جانت�ص  بني  بني  �لتناوب  �أ�صا�ص  على  وطنية  وحدة  حكومة  بت�صكيل  ملقرتحه  �لعودة  �إىل 

68
وبنيامني نتنياهو.
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�أعلنت �رشكة �لطري�ن �ملدين �الإ�رش�ئيلية “�إلعال El Al“ عن ت�رشيح 4 �آالف موظف تابعني  	

69
لها ب�صبب وقف �لرحالت �جلوية بفعل �نت�صار فريو�ص كورونا، �صمن �إجازة بدون ر�تب.

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �أن حكومته �صتخ�ص�ص 10 مليار�ت �صيكل  	

2.8 مليار دوالر �أمريكي( لدعم �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي، بعد تف�صي فريو�ص  �إ�رش�ئيلي )نحو 

70
كورونا.

جددت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية بقطاع غزة تاأكيدها خلو قطاع غزة من فريو�ص كورونا.  	

و�لتي  �لعائدين،  للمعتمرين  �أجريت  �لتي  �ملخبية  �لفحو�صات  نتائج  ظهور  بعد  ذلك  وجاء 

71
كانت �صلبية.

اخلمي�س، 2020/3/12

�أجرى بنيامني نتنياهو �ت�صاالً هاتفياً مع بني جانت�ص، لبحث �إمكانية ت�صكيل حكومة طو�رئ  	

وطنية يف ظلّ �نت�صار فريو�ص كورونا. وبح�صب موقع يديعوت �أحرونوت، فاإنه مل ي�صدر �أي 

72
بيانات حول نتائج ذلك �الت�صال من �أي جهة كانت.

�رتفع عدد �مل�صابني بفريو�ص كورونا يف “�إ�رش�ئيل“ �إىل 109 حاالت، يف وقت �أعلن فيها رئي�ص  	

73
�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو عن تعطيل �لدر��صة يف �ملد�ر�ص و�جلامعات.

يف  	 �الأ�رشى  بني  كورونا  بفريو�ص  �إ�صابات  ال  �أنه  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أكدت 

74
معتقالت �الحتالل.

اجلمعة، 2020/3/13

مركبتهم 	 �إ�صابة  بعد  باأعجوبة  �ملوت  من  جنو�  م�صتوطنني  �أن  �لعبي   0404 موقع   قال 

�هلل.  ر�م  غربي  مرورها  خالل  وذلك  �لفر�ر،  من  متكنو�  م�صلحون  �أطلقها  ر�صا�صة   12 بـ 

و�أ�صار �ملوقع �أن قو�ت �الحتالل و�صلت �إىل مكان �حلادث، ونقلت �إ�صابة و�حدة بحالة “هلع“ 

جر�ء �حلادث. و�أغلقت قو�ت �الحتالل �ملنطقة، و�رشعت بحملة تفتي�ص يف حماولة للو�صول 

�لعبية،  �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع  قال  �صابق  وقت  ويف  �لفاعلني.  �إىل 

�إن م�صتوطناً �أ�صيب بجر�ح جر�ء �إلقاء �حلجارة على �صيارته خالل مروره قرب دير قدي�ص 

75
غرب ر�م �هلل.

“�أن ت�صارك فيها كل  	 “حكومة طو�رئ وطنية“، هو  و�صع بني جانت�ص �رشطاً على ت�صكيل 

76
كتل �لبيت“، ويق�صد كل �لكتل �لبملانية مبا فيها �لقائمة �مل�صرتكة لالأحز�ب �لعربية.
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�إدل�صتاين  	 �إىل رئي�ص �لكني�صت يويل  �أبي�ص )كاحول الفان( ر�صالة  �أزرق  بعثت كتلة حتالف 

�الإثنني  يوم  للكني�صت،  �لعامة  �لهيئة  يف  ت�صويت  �إجر�ء  فيها  طلبت   ،Yuli Edelstein
77

2020/3/16، من �أجل �نتخاب رئي�ص جديد للكني�صت.

�صيكور�صكي  	 �رشكة  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  �تهم  لالإعالم،  ت�رشيبه  مّت  د�خلي  تقرير  يف 

�لتي   ،Yasur ي�صعور  طائر�ت  يف  خطري“  “خلل  عن  معلومات  باإخفاء  �الأمريكية   Sikorsky

�لطائر�ت �خلدمة  �لنوع من  �لطائرة و�صقوطها. ودخل هذ�  تنتجها، يت�صبب يف �حرت�ق هذه 

�لفعلية يف �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي �صنة 1969، ومن �ملخطط �أن يبقى حتى �صنة 2025. ومع 

خالل  �أو  حربية،  عمليات  خالل  قاتلة،  حتطم  حادثة   13 عن  يقل  ال  ملا  تعر�صت  فقد  ذلك، 

تدريبات، �أو حتى خالل هبوط عادي؛ ما جعل كثري�ً من �ملر�قبني يطالبون �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

78
بالكّف عن ��صتخد�مها.

لالأنا�صول،  	 حديث  يف  �صمايل،  ماتيا�ص  غزة  قطاع  يف  �الأونرو�  وكالة  عمليات  مدير  و�صف 

لهذه  �لعجز  �إجمايل  �أن  مو�صحاً  بـ“�الأ�صو�أ “،  �لوكالة  منها  تعاين  �لتي  �حلالية  �ملالية  �الأزمة 

موؤكد�ً  للوكالة.  �ل�صنوية  �ملو�زنة  هي  مليار   1.4 �أ�صل  من  دوالر،  مليار  بنحو  يقّدر  �ل�صنة، 

��صتمر�ر  حال  ويف   ،2020 �أبريل  ني�صان/  حتى  �الأ�صا�صية  �خلدمات  تقدمي  يف  �ال�صتمر�ر 

بعد  يتخذو�  مل  �أنهم  �إىل  �لنظر  الفتاً  �صعبة،  قر�ر�ت  التخاذ  ي�صطرون  قد  فاإنهم  �الأزمة، 

79
قر�ر�ً بتقلي�ص �خلدمات.

طالب رئي�ص حزب �لقو�ت �للبنانية، �صمري جعجع، �صمن �إجر�ء�ت �قرتحها ملحا�رشة وباء  	

كورونا �لعاملي بلبنان، بفر�ص ح�صار على �ملخيمات �لفل�صطينية ومنع �لالجئني �لفل�صطينيني 

من �لدخول و�خلروج منها، على �أن تتدبر �لدولة تاأمني ما يحتاجونه من م�صتلزمات ونحوها. 

80
وقد القت دعوته، رف�صاً و�صجباً من لدن موؤ�ص�صات حقوقية ون�صطاء تو��صل �جتماعي.

ال�صبت، 2020/3/14

يف 	 و�لف�صل  �ل�صّم  خمططات  وترية  بت�صعيد  “�إ�رش�ئيل“  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   �تهمت 

بفريو�ص  �لعامل  �ن�صغال  م�صتغلة  عن�رشي،  ف�صل  نظام  بناء  طريق  عن  �لغربية،  �ل�صفة 

كورونا. و�أر�صل �ملندوب �لد�ئم لدولة فل�صطني لدى �الأمم �ملتحدة، �ل�صفري ريا�ص من�صور، 

لهذ� �الأمن  جمل�ص  ورئي�ص  �ملتحدة،  لالأمم  �لعام  �الأمني  من  كل  �إىل  متطابقة  ر�صائل   ثالث 

�ل�صهر )�ل�صني(، ورئي�ص �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، حول ��صتمر�ر تدهور �لو�صع على 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص، وتفاقم �الأو�صاع ب�صكل 
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�إىل  �إ�صافة  و�ال�صتعمار،  �ل�صّم  خمططات  وترية  بت�صعيد  “�إ�رش�ئيل“  لقيام  نظر�ً  خطري، 

81
�عتد�ء�تها وخطاباتها �لتحري�صية �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني.

طالب رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية �لفل�صطيني حكومة �الحتالل باالإفر�ج �لفوري عن جميع  	

�الأ�رشى، خ�صو�صاً �ملر�صى و�لذين يعانون من �أمر��ص مزمنة، حفاظاً على �أرو�حهم يف ظّل 

82
تف�صي فريو�ص كورونا يف “�إ�رش�ئيل“.

“�إن  	 قال �لقيادي يف حركة حما�ص ر�أفت مرّة، يف ت�رشيح �صحفي عب �صفحته على تويرت: 

دعوة جعجع غري جمدية وتتنافى مع �لقو�عد �الإن�صانية و�لقانونية“، م�صتطرد�ً: “كان �الأوىل 

ع�صو  �صجب  كما  م�صوؤولياتهما“.  لتحمل  �ملتحدة  و�الأمم  �للبنانية  �حلكومة  دعوة  بجعجع 

فر�ص  جعجع  طلب  خالد،  تي�صري  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

رئي�ص  �قرت�حات  �أن  �إىل  �لنظر  خالد  لفت  له،  بيان  ويف  �لفل�صطينية.  �ملخيمات  على  ح�صار 

ومرفو�صة“.  “عن�رشية  لبنان  يف  �لعاملي  كورونا  وباء  ملحا�رشة  �للبنانية  �لقو�ت  حزب 

�لعامة �لقيادة   - فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  باجلبهة  �الإعالم  م�صوؤول  ��صتنكر   بدوره، 

83
�أنور رجا، كالم جعجع ب�صاأن عزل خميمات لبنان.

االأحد، 2020/3/15

رف�ص رئي�ص �لكني�صت يويل �إدل�صتاين، يف بيان �صدر عنه، م�صاعي كتلة حتالف �أزرق �أبي�ص  	

للكني�صت،  �لعامة  �لهيئة  الجتماع  �لدعوة  عن  بامتناعه  وهدد  ال�صتبد�له،  الفان(  )كاحول 

تتطلب  �إ�رش�ئيل  لدولة  �ل�صاعة  “مقت�صيات  وقال:  �ملنظمة،  �للجنة  ت�صكيل  على  للم�صادقة 

ت�صكيل حكومة وحدة و��صعة. �حلاجة ملثل هذه �حلكومة لي�صت فقط ب�صبب �أزمة كورونا. لقد 

ولدت قبل وقت طويل من تف�صي �لفريو�ص. لكن �حل�صابات �لفئوية �ل�صغرية تغلبت مر�ر�ً 

84
على �العتبار�ت �لوطنية“.

�ل�صورى  	 جمل�ص  رئي�ص  بحر،  �أحمد  باالإنابة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  دعا 

�ل�صعودي عبد �هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ، �لتدخل �لعاجل لرفع �لظلم على �ملعتقلني 

��صتهجانه  عن  له،  ت�رشيح  يف  بحر،  و�أعرب  عنهم.  و�الإفر�ج  �ل�صعودية  يف  �لفل�صطينيني 

و��صتنكاره �ل�صديد ملا يرد من �أنباء حول حماكمة �ل�صعودية للع�رش�ت من �لفل�صطينيني بتهم 

85
غري جنائية، و�صفها بالباطلة.

�لوزر�ء  	 رئي�ص  �إىل  كيلة  مي  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وزيرة  من  مُوجّه  م�رشب  بيان  ذكر 

�حلو�جز  �إغالق  يتم  قد  �أنه  �ملقبلني،  �صبوعني 
ُ
لالأ �لوبائية  �لتوقعات  حول  ��صتية،  حممد 
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�لبيان ولفت  �ملحافظات.  بني  �الإغالق  و�حتمال  �الأخ�رش،  �خلط  عمال  �أمام   �الإ�رش�ئيلية 

�لعمال  �إىل  �إ�صافة  عامل،  �ألف   200 بـ  عددهم  �ملقّدر  �الأخ�رش،  �خلط  عمال  �أن  �إىل  �لنظر 

تقدر  حيث  �الإ�صابات،  من  مهمة  جمموعة  �صي�صكلون  �مل�صتعمر�ت،  يف  يعملون  �لذين 

غزة وقطاع  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صكان  عدد  �إىل  �الإ�صابات   ن�صبة 

�إ�صابة �ألف  و85  �ل�صفة،  يف  �إ�صابة  �ألف   150( كامالً  �نت�صار�ً  �نت�رش  �إذ�  �إ�صابة  �ألف   250  بـ 

86
يف قطاع غزة، و15 �ألف �إ�صابة يف �رشقي �لقد�ص(.

�لت�رشيعي  	 �ملجل�ص  يف  �لقانونية  و�لرقابة  �ملحلي،  و�حلكم  و�الأمن،  �لد�خلية،  جلان  قررت 

يف  �ل�صجون  يف  �ملوقوفني  مع  �لتحقيق  و�قع  حول  حقائق  تق�صي  جلنة  ت�صكيل  �لفل�صطيني، 

87
قطاع غزة، وظروف مر�كز �لتاأهيل و�الإ�صالح، ومدى مو�ءمتها مع �لقانون.

فل�صطينيي  	 د�خل  جتنيد  وحماولة  بتجنيد  حما�ص  حركة  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  �تهم 

1948. وك�صف �لنقاب عن قيام �جلهاز باعتقال �آية خطيب، يف 2020/2/17، وهي فل�صطينية 

لكتائب  “متخابرة“  كونها  ب�صبهة  �ملثلث،  عرعرة  �صكان  من  �الإ�رش�ئيلية  �جلن�صية  حتمل 

�لق�صام. وقال �ل�صاباك �إن عن�رشين من “�لق�صام“ يف قطاع غزة جنّد� خطيب، هما حممد فلفل 

88
وحممد حالوة، و�أمر�ها بـ“جمع �ملعلومات الأهد�ف �إرهابية، ور�صد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية“.

تو�صية 	 �إىل  �لبملانية  �لكتل  مع  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  م�صاور�ت   �أف�صت 

61 ع�صو كني�صت على تكليف بني جانت�ص مبهمة ت�صكيل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، فيما ح�صل 

بنيامني نتنياهو على تو�صيات كتلة �ليمني، �لتي ت�صّم 58 ع�صو كني�صت، فيما �متنعت ع�صو 

89
�لكني�صت �أوريل ليفي �أبيكا�صي�ص Orly Levy-Abekasis عن �لتو�صية.

�أعلن رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة حممد �لعمادي عن �رشف �صندوق قطر للتنمية  	

مبلغ مليوين دوالر، لتغطية تكاليف 3,020 عملية و�إجر�ء طبي، ملر�صى �لعيون يف م�صت�صفى 

90
�صانت جون بقطاع غزة.

االإثنني، 2020/3/16

فوق  	 �لتحليق  �لت�صيلية  �جلوية   LATAM التام  خلطوط  �ل�صود�نية  �ل�صلطات  �صمحت 

�أن  �لعبي  �أحرونوت  يديعوت  موقع  وذكر  �أبيب.  تل  �إىل  �ملتوجهة  رحالتها  خالل  �أجو�ئها 

 .2020/3/16 �لرحلة �جلوية �الأوىل �لتي �صتحلق فوق �الأر��صي �ل�صود�نية �صتكون �لثالثاء 

من  �صاعتني  �صيخف�ص  �ل�رشكة  طائر�ت  �صتتخذه  �لذي  �جلديد  �مل�صار  �أن  �ملوقع،  و�أ�صاف 

91
�لفرتة �لتي ت�صتغرقها �لرحلة �إىل “�إ�رش�ئيل“، و�لتي ت�صتغرق 13 �صاعة.
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�ملحتجزة  	 �ل�رش�ئب  �أمو�ل  عن  باالإفر�ج  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  طالبت 

�مل�صتجد.  كورونا  فريو�ص  �نت�صار  خطر  مو�جهة  يف  �جلهود  دعم  من  تتمكن  حتى  لديها، 

لهذ�  كحلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  بنظريه  ب�صارة  �صكري  �لفل�صطيني  �ملالية  وزير  و�لتقى 

تبني  يف  �خلزينة  م�صاعدة  يف  �صي�صهم  �ملحجوزة  �ملبالغ  ��صرتد�د  �إن  ب�صارة  وقال  �لغر�ص. 

�الإجر�ء�ت �ل�صحية �لف�صلى ملو�جهة هذ� �لتحدي، م�صدد�ً على �أن “�ملبالغ �ملحتجزة هي �أ�صالً 

92
حّق لل�صعب �لفل�صطيني“.

�خلطية  	 فل�صطني  دولة  مر�فعة  قّدمت  �أنها  �لفل�صطينية  و�ملغرتبني  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 

93
للد�ئرة �لتمهيدية �الأوىل يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية.

عن  	 �لكامل  �الإفر�ج  تقرر  �أنه  غزة،  قطاع  يف  �لد�خلية  وز�رة  با�صم  �لناطق  �لبزم،  �إياد  �أكد 

�ملعتقلني �لذين ق�صو� ثلثي �ملدة، بهدف �لتخفيف من �أعد�دهم د�خل �أماكن �الحتجاز، خ�صيًة 

�أن هذه �خلطوة  �الأق�صى،  لف�صائية  �لبزم، يف حديث  و�أو�صح  �نت�صار فريو�ص كورونا.  من 

�ل�صالمة  على  و�حلفاظ  �لوقاية  �أجل  من  �لوز�رة  �تخذتها  �أخرى  خطو�ت  مع  تز�مناً  جاءت 

94
�لعامة من فريو�ص كورونا.

وفد  	 ر�أ�ص  على  حو�متة،  نايف  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  للجبهة  �لعام  �الأمني  و�صل 

قيادي كبري، �إىل مو�صكو، بدعوة ر�صمية من �لقيادة �لرو�صية. وقال حو�متة �إن هذه �ملحاولة 

ت�صحيح  �إىل  توؤدي  حلول  �إىل  �لو�صول  باجتاه  �الأمور  لدفع  مو�صكو  بها  تقوم  �لتي  �لثالثة 

�الأو�صاع، عب �إنهاء �النق�صام بني فتح وحما�ص، و�إعادة بناء �لوحدة �لفل�صطينية على قو�عد 

ت�صتند �إىل وثائق �صبق �أن متّ �لتو�صل �إليها يف �إطار منظمة �لتحرير، ويف �ملقدمة منها قر�ر�ت 

95
�ملجل�ص �ملركزي يف 2015 و2018، و�ملجل�ص �لوطني يف 2018.

عقد يف مقر �ل�صفارة �لفل�صطينية يف بريوت �جتماعاً فل�صطينياً، مب�صاركة ممثلني عن �لقوى  	

كورونا  فريو�ص  خطر  مو�جهة  لبحث  وحما�ص،  فتح  حركتي  بينها  �لفل�صطينية  و�لف�صائل 

جميع  تكاتف  �رشورة  على  �ملجتمعون  و�أكد  لبنان.  يف  �لفل�صطينية  و�لتجمعات  باملخيمات 

�جلهود ملو�جهة �لفريو�ص و�لوقاية منه، بالتن�صيق مع �جلهات �للبنانية �لر�صمية �ملعنية، ومع 

96
وكالة �الأونرو�.

وطنية  	 حكومة  ت�صكيل  �إىل  الفان(،  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  رئي�ص  جانت�ص،  بني  دعا 

و��صعة، وذلك بعد تكليفه من �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، مبهمة ت�صكيل �حلكومة. 

مل  باأزمة  متر  �لبالد  �أن  �حلكومة،  ت�صكيل  مبهمة  تكليفه  عقب  خطابه  يف  جانت�ص،  و�أو�صح 
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�آالف  مئات  تتو�جد  حيث  عميقة،  �أزمة  بد�ية  يف  تتو�جد  “�إ�رش�ئيل  وقال:  قبل،  من  تعهدها 

يف  كورونا  فريو�ص  تف�صي  �إمكانية  حيال  قلقة  وهي  مبنازلها،  وعزل  حجر  يف  �لعائالت 

97
�لبالد“.

منع  	 على  ين�ص  قانون  م�رشوع  �لبملانية  الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  كتلة  قدّمت 

متهم بق�صايا جنائية من �صغل من�صب رئي�ص �حلكومة �أو تكليفه بت�صكيلها، وبح�صب �ملوقع 

ممار�صة  هو  �لقانون  م�رشوع  من  �لهدف  فاإن  �أحرونوت،  يديعوت  ل�صحيفة  �الإلكرتوين 

�صغط على نتنياهو خالل �ملفاو�صات �جلارية لت�صكيل �الئتالف �حلكومي، ولنقل ر�صالة له 

98
مفادها �أن كتلة �أع�صاء �لكني�صت �ملعار�صة لواليته يكنها �لعمل على �الإطاحة به.

و�تُّبع نظام موحد خ�صيًة من  	 �ليمني.  �أد�ء   23 �لـ  �الإ�رش�ئيلي �جلديد  �لكني�صت  �أع�صاء  �أنهى 

�إ�صابة �أي من �أع�صاء �لكني�صت بفريو�ص كورونا، حيث �ُصمح فقط لـ 3 �أفر�د بدخول �لقاعة 

99
خرى بالعدد نف�صه، و�صوالً �إىل �نتهاء �لق�صم.

ُ
الأد�ء �ليمني، وبعد خروجهم تدخل جمموعة �أ

�أعلنت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �عتقال �صبكة تهريب �أ�صلحة من “�إ�رش�ئيل“ �إىل �أر��صي �ل�صلطة  	

�الإ�رش�ئيليني  �جلنود  من  كثري  �عتقال  مّت  �إنه  �ل�رشطة  بل�صان  �لناطق  وقال  �لفل�صطينية. 

و�الأ�صلحة  �لذخرية  جتارة  يف  بتعاونهم  لال�صتباه  �ملدنيني،  وكذلك  و�مل�رّشحني  �لنظاميني 

�لنارية �لتي و�صلت �إىل �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية. وقد جرى �لتحقيق يف �لعملية �لتي �أطلق 

ومّت  �الإ�رش�ئيلي،  و�جلي�ص  �لنقب“  “منطقة  �ملركزية  �لوحدة  لدى  �ل�صالح“،  “�إخوة  عليها 

100
خاللها �عتقال 21 �صخ�صاً.

باالقت�صاد  	 حلقت  �لتي  �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �الأ�رش�ر  �أن  �إىل  �إ�رش�ئيلية  تقدير�ت  ت�صري 

مليار   12.25 )نحو  �صيكل  مليار   45 �إىل  �أيام  غ�صون  يف  �صت�صل  �أو  و�صلت  �الإ�رش�ئيلي 

�أن �الإ�رش�ئيلية  �ملطار�ت  هيئة  ذكرت  جهتها،  ومن  كورونا.  فريو�ص  �نت�صار  بفعل   دوالر(، 

 .2020 فب�ير  �صباط/  منت�صف  يف  كورونا  �أزمة  بدء  منذ  �ألغيت  جوية  رحلة   6,500

�الأدنى يف مطار باحلد  34 �رشكة طري�ن من دول خمتلفة تعمل حالياً  �أن  �لهيئة   و�أو�صحت 

�لن�صاط د�خل �ملطار ملا يزيد  Ben Gurion Airport، حيث و�صل �نخفا�ص  بن جوريون 

101
على 60% عن و�صعه �لطبيعي.

�ل�رشقية“،  	 “�لقد�ص  �رشقي  جنوب  �إ�صمنتي  جد�ر  �إقامة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �رشعت 

�ل�صيخ �صعد  بلدتي  �إ�رش�ئيلية. ويف�صل �جلد�ر  �صارع ي�صل بني م�صتعمر�ت  توطئة الإقامة 

102
و�صور باهر �لفل�صطينيتني عن بع�صهما �لبع�ص، بالرغم من �أنهما مبحافظة �لقد�ص.
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ُقتل فل�صطيني �صوري حتت �لتعذيب يف �صجون �لنظام �ل�صوري، لريتفع عدد �ل�صحايا حتت  	

�لعمل  �أطفال ون�صاء. وت�صري جمموعة  بينهم  فل�صطينياً،  618 الجئاً  �إىل  �لتعذيب يف �صجونه 

1,788 �صخ�صاً، منهم لـ  �ل�صوري  �لنظام  �أنها وثقت �عتقال  �إىل  �أجل فل�صطينيي �صورية   من 

103
110 ن�صاء، منذ �صنة 2011.

�ملوقوف 	 عن  �لتعقبات  بكف  ق�صى  حكماً  لبنان  يف  �لع�صكرية  �ملحكمة   �أ�صدرت 

�صجن  د�خل  وتعذيبهم  و�عتقالهم  لبنانيني  مو�طنني  خطف  ق�صية  يف  �لفاخوري،  عامر 

�خليام، �لذي كان يديره جي�ص لبنان �جلنوبي �ملدعوم من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وقد ت�صبب 

�لفاخوري،  �إىل  �مل�صندة  �جلر�ئم  �إن  �ل�صادر،  حكمها  يف  �ملحكمة  وقالت  منهم.  �ثنني  بوفاة 

�إطالق وقررت  �لع�رشي،  �لزمن  مبرور  �صقطت   ،1998 �صنة  يف  �صجناء  تعذيب   جلهة 

104
�رش�حه فور�ً ما مل يكن موقوفاً بق�صية �أخرى.

خارجيتهم 	 لوزير  موجهة  ر�صالة  على  �أمريكي   Congress كوجنر�ص  ع�صو   64  وقّع 

يف �لفل�صطينيني  بيوت  هدم  وقف  على  للعمل  �الأمريكية  �الإد�رة  تدعو  بومبيو،   مايك 

�ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، ووقف تهجري �لفل�صطينيني، ورف�ص �أي متويل من 

105
قبل �لواليات �ملتحدة لي�صتخدم يف تنفيذ عمليات �لهدم.

الثالثاء، 2020/3/17

�لفل�صطينيني  	 �لعمال  منحت  �حلكومة  �أن  ��صتية  حممد  �لفل�صطينية  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

مع  بالتن�صيق  عملهم  �أماكن  يف  للمبيت  �أمورهم  ترتيب  �أجل  من  �أيام  ثالثة  “�إ�رش�ئيل“  يف 

تف�صي  ملو�جهة  �لوطنية  �لطو�رئ  للجنة  م�صغر  �جتماع  خالل  ��صتية،  و�أ�صار  م�صغليهم. 

بعد  و�لد�خل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي  بني  �لتنقل  منع  �صيتّم  �أنه  �إىل  كورونا،  فريو�ص 

106
�نتهاء �ملهلة �ملمنوحة.

�أُعلن يف قطاع غزة عن جمموعة من �الإجر�ء�ت ملو�جهة فريو�ص كورونا يف �لقطاع. و�أو�صح  	

�إ�صابة يف  �أي  �أنه مل يتّم ت�صجيل  �لناطق با�صم وز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة،  �لقدرة،  �أ�رشف 

107
�لقطاع، م�صري�ً �إىل �أنه مّت �إجر�ء 39 فح�صاً خمبياً و�أن �لنتائج جاءت �صلبية.

��صتعماري  	 كيان  لقيادة  �ختيار  عملية  هي  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  �أن  حما�ص  حركة  �أكدت 

“يف كل بر�مج �الأحز�ب  �أن  لـ“�إ�رش�ئيل“. و�أو�صحت حما�ص  �أي �رشعية  �إحاليل، ولن ُتعطي 

و�صّم  غزة  قطاع  على  بالعدو�ن  وتوّعد  �الحتالل،  ��صتمر�ر  على  �إجماع  هناك  �الإ�رش�ئيلية 

108
�ل�صفة �لغربية، وتطبيق )�صفقة تر�مب – نتنياهو( �لت�صفوية“.
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بيتنا“  	 “�إ�رش�ئيل  حزب  وكتلة  �لبملانية  الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  كتلة  طرحت 

حكم  من  للتخل�ص  جميعها  ترمي  �الإ�رش�ئيلي،  للكني�صت  قو�نني  م�صاريع  �أربعة  �أول 

حتالف قو�نني  وتن�ّص  بالقوة.  �حلكم  على  �ل�صيطرة  مو��صلة  من  ومنعه  نتنياهو،   بنيامني 

�حلكومة رئي�ص  من�صب  �صغل  من  جنائية  بق�صايا  متهم  “منع  على  �لثالثة،  �أبي�ص   �أزرق 

�أو تكليفه بت�صكيلها“، و“�حلّد من عدد �لواليات �ملتاحة لرئي�ص �حلكومة، ليقت�رش �الأمر على 

دورتني برملانيتني فقط �أو ثماين �صنو�ت متو��صلة“، وت�صمنت �أي�صاً “�إجبار وزير �أو رئي�ص 

�لر�بع،  �لقانون  م�رشوع  و�أما  �تهام“.  لو�ئح  �صّدهم  ُقدمت  ما  �إذ�  �ال�صتقالة  على  حكومة 

�نتقالية،  حكومة  يف  �لوزر�ء  رئي�ص  والية  بوقف  للكني�صت،  �صالحية  “منح  على  فين�ص 

109
ُقدمت �صّده الئحة �تهام، وت�صقط حكومته باأكرثية �الأ�صو�ت“.

قررت “�إ�رش�ئيل“ �ال�صتعانة بجهاز �ل�صاباك جلمع بيانات �ملو�طنني بهدف مكافحة �نت�صار  	

�رشورية“،  “غري  الأ�صباب  منازلهم  مغادرة  �ل�صكان  على  حظرت  فيما  كورونا،  فريو�ص 

110
و�أوقفت �ملو��صالت �لعامة يف �أثناء �لليل.

وجتار  	 عمال  بدخول  �ل�صماح  قر�ر  على  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �صادق 

فريو�ص  �نت�صار  مكافحة  �إطار  يف  “�إ�رش�ئيل“،  يف  و�ملبيت  �لغربية،  �ل�صفة  من  فل�صطينيني 

�لعمال  على  �لدخول  يقت�رش  �أن  وهو  �لقر�ر،  هذ�  لتنفيذ  �رشوطاً  بينيت  وو�صع  كورونا. 

و�لزر�عة  �ل�صحة  مثل  حيوية“،  جماالت  يف  “فقط  يعملون  �لذين  �لفل�صطينيني  و�لتجار 

و�لتمري�ص و�لبناء، على �أن يتّم �لنظر الحقاً ب�صاأن �لعمل يف فروع �أخرى. كما ��صرتط بينيت 

�لفرتة“.  هذه  طيلة  بلد�تهم  �إىل  �لعودة  دون  من  �صهرين،  �إىل  �صهر  ملدة  “ينامو�  �أن  عليهم 

111
وهناك �رشط ثالث، هو “كفالة من م�صغليهم، �أو زبائنهم، �أو وكالئهم �الإ�رش�ئيليني“.

حجر  	 يف  �إ�رش�ئيلياً  و�صابطاً  جندياً   4,276 يتو�جد  �أنه  �لعبي  �الإخباري  و�ال  موقع  ن�رش 

خالل  �خلارج  من  عادو�  و�أغلبيتهم  �ل�صحة،  وز�رة  تعليمات  مبوجب  حالياً،  �صحي 

�الأ�صبوعني �ملا�صيني، وتبني �أن ق�صماً منهم يعانون من �أعر��ص �الإ�صابة بفريو�ص كورونا، 

بالفريو�ص،  6 جنود م�صابني  ت�صخي�ص  �الآن  �الآن. ومّت حتى  للفح�ص حتى  ومل يخ�صعو� 

و�إثر ذلك تقرر فر�ص “حظر جتول“ على �خلروج من قو�عد ع�صكرية مغلقة ملدة 30 يوماً، 

112
بهدف تقلي�ص �الحتكاك.

�أجل  	 من  دوالر  مليون   14 �إىل  بحاجة  �إنها  فيه  قالت  عاجالً  ند�ء  �الأونرو�  وكالة  �أطلقت 

113
�ال�صتعد�د و�ال�صتجابة لتف�صي فريو�ص كورونا، ولفرتة �بتد�ئية مدتها ثالثة �صهور.
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االأربعاء، 2020/3/18

�الأردن  	 غور  ل�صمّ  قانون  م�رشوعي  زوهر  ميكي  �لكني�صت  يف  �لليكود  كتلة  رئي�ص  قدّم 

و�صمال �لبحر �مليت وبرية �خلليل )�صحر�ء يهود�( يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة �إىل “�إ�رش�ئيل“، 

114
وفر�ص عقوبة �الإعد�م على فل�صطينيني.

�مل�رشية  	 �لعا�صمة  يف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئا�صة  عام  �أمني  �لرحيم،  عبد  �لطيب  تويف 

115
�لقاهرة.

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية منع �حلركة يف مدن حمافظة بيت حلم �لرئي�صية،  	

يف  كورونا  بفريو�ص  جديدة  �إ�صابات  ظهور  بعد  �صاحور،  وبيت  جاال  وبيت  حلم  بيت 

116
�ملحافظة.

�ملجاالت  	 كافة  يف  تطوعية  طو�قم  ت�صكيل  عن  غزة  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  �أعلنت 

و�لد�خلية،  �ل�صحة  وز�رتي  �إد�رة  حتت  لتكون  و�ملجتمعية،  و�الأمنية  �لطبية  وخ�صو�صاً 

117
حلماية �جلبهة �لد�خلية لل�صعب �لفل�صطيني وحت�صينها.

�أغلقت “�إ�رش�ئيل“ جميع �ملعابر مع �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وذلك يف �إطار جهود مكافحة  	

�إنه  �إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  وقال  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  كورونا  فريو�ص  �نت�صار 

�لغربية  �ل�صفة  من  �لقادمني  وللفل�صطينيني  �الإن�صانية،  للحاالت  ��صتثناء�ت  منح  �صيتّم 

“�إ�رش�ئيل“ يف جماالت بعينها، مثل �لزر�عة و�خلدمات �ل�صحية و�لرعاية و�لبناء.  للعمل يف 

�صباح  “�إ�رش�ئيل“  �إىل  دخلو�  فل�صطيني  عامل  �ألف   25 �أن  �الإ�رش�ئيلي  �لبّث  هيئة  وذكرت 

118
�الأربعاء 2020/3/18، مقارنة مع 20 �ألفاً يف وقت �صابق �الأ�صبوع �حلايل.

�ل�صيخ  	 �لبالد  �أمري  “�إن  �الإلكرتوين:  موقعه  على  له  بيان  يف  �لقطري،  �الأمريي  �لديو�ن  ذكر 

متيم بن حمد �آل ثاين وّجه بتقدمي م�صاعد�ت مالية عاجلة لدولة فل�صطني“، �إ�صهاماً يف �جلهود 

119
�لعاملية �ملبذولة ملكافحة تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد.

حذّرت �لباحثة ك�صنيا �صفطلوفا Ksenia Svetlova، يف حتليل ن�رشه موقع �صحيفة يديعوت  	

�صيجعل  بـ“�إ�رش�ئيل“،  حتيط  �لتي  �لعربية  �لدول  يف  �ل�صحية  �لنظم  �نهيار  �أن  �أحرونوت، 

هبّات  �نفجار  فر�ص  من  يزيد  مما  كورونا؛  فريو�ص  مو�جهة  عن  عاجزة  فيها  �حلكم  �أنظمة 

�صعبية توؤثر على ��صتقر�ر هذه �الأنظمة. و�صدّدت على �أن �صنّاع �لقر�ر يف تل �أبيب مطالبون 

باإبد�ء حر�ص على متابعة �الأو�صاع يف كل من م�رش و�الأردن، على �عتبار �أن نظامي �حلكم 

120
فيهما يرتبطان معها بعالقات ��صرت�تيجية وتعاون �أمني يف “مو�جهة �الإرهاب“.
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�لعرد�ت،  	 �أبو  لبنان فتحي  �لفل�صطينية يف  �لتحرير يف �ملخيمات  �أمني �رش ف�صائل منظمة  �أكد 

بفريو�ص  �إ�صابة  �أي  من  �ملخيمات  خلو  �لر�صمية،  فل�صطني  �صوت  الإذ�عة  حديث  خالل 

121
كورونا.

اخلمي�س، 2020/3/19

مدير�ً  	  Philippe Lazzarini الز�ريني  فيليب  �ل�صوي�رشي  تعيني  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت 

�لدويل  و�لتن�صيق  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت  جمال  يف  و��صعة  بخبة  الز�ريني  ويتمتع  للوكالة. 

“مناطق �لنز�عات وما بعد �لنز�عات“، و�صغل عدة منا�صب عليا يف �الأمم �ملتحدة و�للجنة  يف 

و�لقطاع   International Committee of the Red Cross �الأحمر  لل�صليب  �لدولية 

122
�خلا�ص.

عن  	 للك�صف  �أجهزة  على  ح�صل  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  جهاز  �إن  �إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  قال 

�ملو�صاد  �أن عملية  �إىل  �ملحلية،  �الإعالم  فريو�ص كورونا. و�أ�صارت تقارير، ُن�رشت يف و�صائل 

ر�صمياً  تعرتف  ال  �لتي  �لعربية،  �خلليج  دول  من  �رش�وؤها  مّت  جهاز،  �ألف   100 �صملت 

�إقليمية  �أمنية  يتعلق بتحديات  تن�صق معها على م�صتوى منخف�ص فيما  لكنها  بـ“�إ�رش�ئيل“، 

�ملو�صاد  “�إن  فيه:  قال  بياناً  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  و�أ�صدر  �إير�ن،  مثل 

يف  للم�صاعدة  �خلارج،  من  للغاية“  و�لهامة  �ل�رشورية  �ملعد�ت  جلبت  �الأخرى  و�لوكاالت 

123
�الأزمة �ملتعلقة بكورونا.

�ل�صحي  	 �رتفاع عدد مر�كز �حلجر  �الإعالم و�ملعلومات �حلكومي يف قطاع غزة  �أعلن مركز 

�أن قر�ر �حلجر �ل�صحي �الإلز�مي، �لذي تتو�جد فيه قياد�ت  14 مركز�ً يف �لقطاع، موؤكد�ً  �إىل 

وطنية، يطبق على جميع �لعائدين دون ��صتثناء. وقال �لناطق با�صم وز�رة �ل�صحة يف قطاع 

�جلديد  كورونا  فريو�ص  من  خالياً  ز�ل  ما  غزة  قطاع  �أن  جمدد�ً  “نوؤكد  �لقدرة:  �أ�رشف  غزة 

124
كوفيد 19 حتى �الآن“.

رئي�ص  	 �إىل  بر�صالة  “�إ�رش�ئيل“  يف  يهودية  وثقافية  �صيا�صية  �صخ�صية   600 من  �أكرث  توّجه 

�لوزر�ء بنيامني نتنياهو، يطالبونه فيها بالتوقف عن �أي �صكل من �أ�صكال �لتحري�ص �لعن�رشي 

1948 وممثليهم يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، و�إيجاد طريقة لت�صحيح مو�قفه  على فل�صطينيي 

125
جتاههم.

�الأوقاف  	 لرعاية  �الأق�صى  وجمعية  �لفل�صطيني،  �لد�خل  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �أكدت 

�الحتالل  �صلطات  لقيام  �لتام  رف�صها  �ملوحدة،  �لعربية  و�لقائمة  �الإ�صالمية،  و�ملقد�صات 
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يف  �مل�صلمني  �مل�صلني  على  �لت�صييق  �أجل  من  كورونا،  وباء  �أزمة  با�صتغالل  �الإ�رش�ئيلية 

�ليهود  للمتطرفني  يدها  �إطالق  مقابل  �إليه،  �لو�صول  من  ومنعهم  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد 

126
باقتحام �الأق�صى.

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

حتّمل  على  حما�ص  وحركة  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“  لينك،  مايكل   1967 �صنة  منذ 

م�صوؤولياتهما �لقانونية �لدولية عب �صمان توفري �حلّق يف �حل�صول على �لرعاية �ل�صحية 

يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، دون متييز، خالل �الأوقات �لع�صيبة 

�أنه مبوجب �تفاقية جنيف  �لتي ير بها �لعامل يف �لتعامل مع جائحة فريو�ص كورونا. و�أكد 

“�إ�رش�ئيل“، �لقوة �ملحتلة، �صمان �تخاذ جميع �لتد�بري  Geneva Convention، يجب على 
127

�لوقائية �ل�رشورية �ملتاحة ملكافحة �نت�صار �الأمر��ص �ملعدية و�الأوبئة.

�ل�صجون  	 �إد�رة  من  معلومات  �أي  تت�صلم  مل  �إنها  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  قالت 

128
�الإ�رش�ئيلية توؤكد وجود �إ�صابات بفريو�ص كورونا بني �ملعتقلني �لفل�صطينيني.

اجلمعة، 2020/3/20

في�صمان 	 �أليك�ص  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  يف  �لع�صكريني  �ملحللني  كبري   كتب 

Alex Fishman �أن “�إ�رش�ئيل“ حّذرت جهات ودول يف �ملنطقة من �أي عمل �صّدها، و�صددت 

��صتفز�ز  �أي  جتربونا.  �أن  حتاولو�  ال  �حلالية.  �لفرتة  يف  ��صتفز�ز  �أي  نتحمل  “لن  �أنها  على 

�صالح  “يو��صل  �الأثناء  هذه  يف  �أنه  في�صمان  و�أ�صاف  تنا�صبي“.  غري  فعل  برد  �صيقابل 

ُفهمت“.  قد  �لر�صائل  �أن  من  �لتاأكد  �أجل  من  �ملنطقة،  �صماء  يف  بالتحليق  �لد�ئم  ن�صاطه  �جلو 

Itamar Eichner �آيخرن  �إيتمار  قال  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  ن�رشته  تقرير   ويف 

�الإ�رش�ئيلي  “�جلي�ص  �إن  �الإ�رش�ئيليان،  �ل�صيا�صيان  �ملر��صالن   ،Elior Levy ليفي  و�أليئور 

يف  �لفل�صطينيني  مع  حرب  باندالع  �ملتمثل  �ملرغوب،  غري  �لرعب  �صيناريو  الندالع  يتح�صب 

129
�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة خالل فرتة تف�صي وباء �لكورونا“.

�صجّلت “�إ�رش�ئيل“ �أول حالة وفاة بفريو�ص كورونا مل�صّن �إ�رش�ئيلي يبلغ من �لعمر 88 عاماً،  	

كان حمتجز�ً يف �حلجر �ل�صحي مب�صت�صفى �صعاري ت�صيديك Shaare Zedek يف �لقد�ص، وفق 

130
ما ذكرت �صحيفة معاريف �لعبية.

منعت �رشطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مئات �ملو�طنني �لفل�صطينيني من دخول �لبلدة �لقدية يف  	

مدينة �لقد�ص �ملحتلة، بالتز�من مع �صالة �جلمعة بامل�صجد �الأق�صى. وقالت د�ئرة �الأوقاف 
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يف  �جلمعة  �صالة  �أد�ء  من  متكنو�  فقط  �صخ�صٍ   500 �إن  لها،  بيان  يف  بالقد�ص،  �الإ�صالمية 

131
�صاحات �مل�صجد.

ال�صبت، 2020/3/21

قال نائب رئي�ص هيئة �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يائري جوالن Yair Golan، يف لقائه  	

�إ�رش�ئيل جتاه حركة حما�ص يف قطاع غزة  “�ل�صيا�صة �لتي تتبعها  �إن  مع �صحيفة معاريف، 

مل�صتوطني  �الأمن  توفري  عدم  يف  �لدولة  تبديه  �لذي  و�لعجز  �صو�ها،  �صيء  وال  �حلرب،  هي 

�جلنوب غري مقبول �أبد�ً، الأنه يعني �أن تبكي �الأجيال �الإ�رش�ئيلية عقود�ً ب�صببها، وهو نابع 

132
من ق�رش �لنظرة �ل�صيا�صية“.

يت�صبب وباء فريو�ص كورونا  	 �أن  ليبمان  �أفيجدور  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  توقّع وزير 

�مل�صتجد، يف حدوث زلز�ل �قت�صادي، مو�صحاً، يف مقابلة نقلتها �صحيفة معاريف عن �لقناة 

�لعبية �لـ 12، �أن �لو�صع �القت�صادي لن يكون كما يف �ل�صابق، معتقد�ً �أنه �صيرت�جع ب�صورة 

133
�صيئة، تفوق ما حدث بعد حرب 1973.

�إغالق  	  ،2020/3/22 �الأحد  يوم  �صباح  من  �عتبار�ً  تقرر  �إنه  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  قالت 

134
�ملعابر �إىل “�إ�رش�ئيل“ ب�صكل تام، �صو�ء من �ل�صفة �لغربية �أم من قطاع غزة.

االأحد، 2020/3/22

وجَّه رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف بيان ن�رشه مكتبه، ند�ًء عاجالً  	

�إىل خادم �حلرمني �ل�رشيفني �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز، باتخاذ قر�ر باالإفر�ج عن �ملعتقلني 

135
�لفل�صطينيني يف �ل�صجون �ل�صعودية.

خماطر  	 ظّل  يف  �إنه  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال 

�نت�صار فريو�ص كورونا، �أ�صدر �لرئي�ص حممود عبا�ص عفو�ً خا�صاً عمن �أم�صى ن�صف مدة 

136
حمكوميته يف �لق�صايا �جلناحية و�جلنائية، مع �حتفاظ حّق �ملجني عليه باالدعاء �ملدين.

�إنه يعطي  	 �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو تهديد�ً �رشيحاً ومبا�رش�ً، فقال  وجّه رئي�ص 

ملو�جهة  �لطو�رئ  �أو�صاع  تو�جه  وحدة  حكومة  �إىل  لالن�صمام  �أخرية  فر�صة  جانت�ص  بني 

137
فريو�ص كورونا، “فاإذ� مل ي�صتجب، ف�صوف نذهب �إىل �نتخابات ر�بعة“.

33.2 مليون دوالر(،  	 120 مليون �صيكل )نحو  ت�صلّمت  �أنها  �لفل�صطينية  �ملالية  �أكدت وز�رة 

�صيكل  مليار   1.047 �أ�صل  من  �لفل�صطينية،  �لعامة  �خلزينة  ح�صاب  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  حّولتها 
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�لناطق  وقال  �صنو�ت.  منذ  بع�صها  “�إ�رش�ئيل“،  حتتجزها  دوالر(  مليون   290 )نحو 

�ملالية  ]وزير  من  طلب  ]�لفل�صطيني[  �ملالية  “وزير  بياتنة:  �لرحمن  عبد  �ملالية  وز�رة  با�صم 

�الإ�رش�ئيلي مو�صيه[ كحلون حتويل كامل �ملبلغ )1.047 مليار �صيكل(، لكن �الأخري رف�ص يف 

138
حينه، و�ليوم مّت حتويل 120 مليون �صيكل“.

�بتد�ء  	 �الأق�صى  �مل�صجد  م�صليات  جميع  �إغالق  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة  �أعلنت 

�ل�صالة  �الأوقاف  علّقت  كما  كورونا.  فريو�ص  تف�صي  ملنع   ،2020/3/23 �الإثنني  فجر  من 

�أي  للعمل يف حال حدوث  “�لتكية“  �إبقاء موظفي  �الإبر�هيمي مبدينة �خلليل، مع  �مل�صجد  يف 

139
طارئ.

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية ��صت�صهاد فل�صطيني بر�صا�ص �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�صط  	

140
�ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

من  	 �خلروج  عدم  على  �ملخيمات  �صكان  حتث  حملة  لبنان  يف  فل�صطينيون  الجئون  �أطلق 

كورونا.  فريو�ص  مو�جهة  �إجر�ء�ت  �إطار  يف  باملخيم“،  ببيتك  “خليك  عنو�ن  حتت  منازلهم، 

“هدف �حلملة حماية جمتمع  �إن  قال من�صق �حلملة وليد كيالين،  لالأنا�صول،  ويف ت�رشيح 

141
�لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان من �نت�صار كورونا“.

�أكد مدير وكالة �الأونرو� يف لبنان كالوديو كوردوين، يف ر�صالة بعثها لالجئني، �أن �الأونرو�  	

�صتطبق �صيا�صة �ال�صت�صفاء �ملعتمدة حالياً بالن�صبة لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صابني بفريو�ص 

142
كورونا، مع دعم �إ�صايف من �صفارة فل�صطني يف لبنان.

للفل�صطينيني يف قطاع غزة  	 �أمري قطر، بتقدمي دعم مايل  �آل ثاين،  �ل�صيخ متيم بن حمد  وجّه 

بقيمة 150 مليون دوالر على مدى �صتة �أ�صهر، وذلك ��صتكماالً جلهود دولة قطر يف �لتخفيف 

143
من معاناة �ل�صعب �لفل�صطيني، ودعماً لب�مج �الأمم �ملتحدة �الإغاثية و�الإن�صانية يف �لقطاع.

االإثنني، 2020/3/23

�للجان  	 ت�صكيل  عن  �مل�صوؤولة  �ملنظمة  �للجنة  ت�صكيل  على  للكني�صت  �لعامة  �لهيئة  �صادقت 

�لبملانية، مثل �للجنة �خلارجية و�الأمنية و�للجنة �ملالية وجلنة خا�صة مبتابعة �أزمة جائحة 

يويل  �لكني�صت  رئي�ص  و�متناع  كني�صت،  ع�صو   61 بتاأييد  وذلك  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�ص 

144
�إدل�صتاين.



129

اآذار/ مار�س 2020

�أعلن �ملتحدث با�صم �حلكومة �لفل�صطينية �إبر�هيم ملحم، عن توقف جميع �الأعمال �لتجارية  	

145
يف جميع حمافظات �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، با�صتثناء �ل�صيدليات و�ملخابز.

�لت�رشيعي، 	 �ملجل�ص  يف  و�لنائب  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  عن  �الحتالل  �صلطات   �أفرجت 

�لنائب  �أ�صهر. وباالإفر�ج عن  �إد�ري د�م ثمانية  �عتقال  عز�م �صلهب، من مدينة �خلليل، بعد 

146
�صلهب يبقى يف �صجون �الحتالل خم�صة من نو�ب �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني.

	  ،Matanyahu Englman أظهر تقرير �صدر عن مر�قب �لدولة �الإ�رش�ئيلي متنياهو �أنغلمان�

�لتقرير  �أظهر  كما  �الأوبئة،  �نت�صار  مع  للتعامل  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ل�صحة  جهاز  جاهزية  عدم 

�لتنف�ص  �أجهزة  يف  نق�صٍ  �إىل  باالإ�صافة  �مل�صت�صفيات،  يف  �الأ�رّشة  عدد  يف  حاد�ً  نق�صاً 

وز�رة  ��صتعد�د  يف  و�الإخفاق  �لف�صل  حاالت  من  �صل�صلة  عن  �لتقرير  وك�صف  �ال�صطناعي. 

�ل�صحة يف �لتاأهب ومعاجلة �جلهاز �ل�صحي وت�صغيله يف حال تف�صي �الأوبئة، وتعّر�ص حياة 

147
�ملو�طنني للخطر.

مبوجب �تفاق بني �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية ود�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص، �أغلقت جميع  	

�ليهود  �مل�صتوطنون  ذلك  يف  مبن  و�مل�صلني،  �لزو�ر  �أمام  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  بو�بات 

موظفي  من  �صغرية  ملجموعة  فقط  �ل�صماح  ومّت  �الأجانب،  �ل�صياح  وكذلك  و�ملتطرفون، 

148
�الأوقاف بالدخول ل�صاحات �حلرم.

الثالثاء، 2020/3/24

عن  	 مكتبه،  عن  �صدر  بيان  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أعلن 

تخ�صي�ص مبلغ ن�صف مليون دوالر لدعم �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان، “نتيجة �لظروف 

149
�لطارئة �لتي ير بها �صعبنا �لفل�صطيني يف لبنان“.

يف 	 �صكناهم  منطقة  قرب  فل�صطينيني  لعمال  �الحتالل  �صلطات  �إلقاء  حادثة   تكررت 

�أعلن  باإ�صابتهم بفريو�ص كورونا. فقد  �الإ�رش�ئيليني  ��صتباه م�صغليهم  �لغربية؛ بعد  �ل�صفة 

عملهم  �أرباب  من  ت�رشيحهم  مّت  عمال  ثالثة  ��صتالم  عن  بكر  �أبو  ع�صام  طولكرم  حمافظ 

وهم  طولكرم،  جنوب  جبارة  حاجز  على  بهم  و�ألقي   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  د�خل 

�صمال  ويف  درجة.   40 للـ  بع�صهم  عند  و�صلت  �حلر�رة  بدرجات  و�رتفاع  �إعياء  بحالة 

�ألقت قو�ت �الحتالل، بعامل يعمل يف �إحدى �لور�ص �الإ�رش�ئيلية على حاجز حزما؛  �لقد�ص، 

150
لال�صتباه باإ�صابته بفريو�ص كورونا.
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د�ئرة  	 عن  �صدرت  �الأغو�ر،  يف  �ال�صتيطان  حول  باالأرقام  ن�رشة  يف  عريقات،  �صائب  �أورد 

من  عليها  و�ال�صتيالء  �رشقتها  متت  �الأغو�ر  �أر��صي  من   %95 �أن  �ملفاو�صات،  �صوؤون 

بقية  و�أن  �إ�رش�ئيلي،  ��صتعماري  م�صتوطن   12,700 با�صتغاللها  ويقوم  �الحتالل،  �صلطة 

�الأر�ص يف �الأغو�ر 5%، هو ما تبقى لنحو 55 �ألف مو�طن فل�صطيني. وبالن�صبة للمياه، فاإن 

�ألف دومن  100 �إىل �رشقة  �إ�صافة  �الأغو�ر،  94% من مياه  ن�صبته  ما   �صلطة �الحتالل ت�رشق 

151
( و�إعالنها مناطق ع�صكرية مغلقة، ثّم حتويلها للم�صتوطنني.

2
)100 كم

�ت�صاالت مبا�رشة وعب و�صطاء مع  	 �أن حركته جتري  بارز يف حركة حما�ص  ك�صف قيادي 

كيانات  بـ“دعم  �تهامات  �ململكة  لهم  وجهت  فل�صطينيني  معتقلني  �رش�ح  الإطالق  �ل�صعودية 

يف  �لدولية  �لعالقات  مكتب  ع�صو  نعيم،  با�صم  توقع  �الأنا�صول،  مع  مقابلة  ويف  �إرهابية“. 

�أو�خر  بال�صعودية قبل حلول �صهر رم�صان يف  �ملعتقلني  �إغالق ملف هوؤالء  يتّم  �أن  حما�ص، 

152
ني�صان/ �أبريل 2020.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، خماطباً بني جانت�ص، رئي�ص حتالف �أزرق  	

�أبي�ص )كاحول الفان(: �إن “هذه فرتة �ختبار للقيادة و�مل�صوؤولية �لقومية. ومو�طنو �إ�رش�ئيل 

�لوقت  لي�ص  وهذ�  رزقهم.  وم�صدر  حياتهم  �إنقاذ  �أجل  من  تعمل  وحدة  حكومة  �إىل  بحاجة 

النتخابات ر�بعة“. و�صّدد نتنياهو على �أن “كالنا يعلم �أن �لفجو�ت بيننا �صغرية، وباالإمكان 

153
�لتغلب عليها وت�صكيل حكومة. دعنا نلتقي �الآن ون�صكل حكومة �ليوم. و�أنا بانتظارك“.

حذّر رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو من “�صيناريوهات كارثة �صحية قد حتدث يف �الأ�صابيع  	

�ملقبلة، �إذ� مل تتخذ �إ�رش�ئيل �إجر�ء�ت �صارمة لوقف تف�صي فريو�ص كورونا“. وقال: “يكن 

�أن ن�صل �إىل مليون م�صاب يف غ�صون �صهر. ويكن �أن يكون هناك �أي�صاً 10 �آالف حالة وفاة 

154
يف �إ�رش�ئيل، كما تنباأت �لنماذج �ل�صارمة لوز�رة �ل�صحة“.

�ل�صحي،  	 �جلهاز  يف  وم�صوؤولون  �مل�صت�صفيات  يف  �أق�صام  مدر�ء  بينهم  طبيب،   300 بعث 

�لو�صع  من  تخوفهم  عن  فيها  عّبو�  ريفلني،  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  �إىل  بعري�صة 

نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  �أد�ء  و�نتقدو�  �لكني�صت،  تعطيل  وخ�صو�صاً  �ل�صيا�صي، 

�إىل  �ملباِدرة  و�تهمت  كورونا.  فريو�ص  �أزمة  �إد�رة  حول  �أخرى  �آر�ء  وجود  �إىل  و�أ�صارو� 

مقابلة  يف  و�الأوبئة،  �ملعدية  �الأمر��ص  يف  �ملتخ�ص�صة   ،Yael Faran فار�ن  ياعيل  �لعري�صة، 

�أزمة كورونا لغايات �صيا�صية، و�أنه يكرر عبارة  ملوقع و�ال �الإلكرتوين، نتنياهو با�صتغالل 

155
“�أنا، �أنا �أنا، �صاأحميكم“.

	 
156

قرر �الحتاد �الأوروبي تقدمي 82 مليون يورو )نحو 88 مليون دوالر( لوكالة �الأونرو�.
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االأربعاء، 2020/3/25

قدّم رئي�ص �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي يويل �إدل�صتاين ��صتقالته من من�صبه، وذلك يف �أعقاب قر�ر  	

وهاجم  للكني�صت.  جديد  رئي�ص  �نتخاب  على  ت�صويت  باإجر�ء  باإلز�مه  �لعليا،  �ملحكمة 

157
�إدل�صتاين قر�ر �ملحكمة �لعليا، وو�صفه باأنه “حتليل �أحادي �جلانب ومتطرف“.

�إىل 	 باالإ�صافة  كورونا،  فريو�ص  لت�صخي�ص  فح�ص  طقم  �آالف   3 من  �أكرث  “�إ�رش�ئيل“   نقلت 

�ل�صابعة  �لقناة  موقع  وذكر  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �لعاملة  �لطبية  للفرق  وقائي،  قناع  �ألف   50

خالل  من  مّت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �ملخت�صة  �جلهات  �إىل  �الأجهزة  هذه  ت�صليم  �أن  �لعبي، 

158
وحدة تن�صيق �أعمال �حلكومة �الإ�رش�ئيلية.

و�لب�صطات  	 �لعربات  �أ�صحاب  لدعم  �صتقدمها  مالية  م�صاعدة  عن  حما�ص  حركة  �أعلنت 

159
و�لبائعني �ملتجولني يف �صوق خميم عني �حللوة لالجئني �لفل�صطينيني يف جنوب لبنان.

�الإن�صان  	 �إىل موؤ�ص�صات حقوق  �ل�صهيوين ر�صالة عاجلة  �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل  بعث 

و�أحر�ر �لعامل، طالبو� فيها بالتدخل �لعاجل الإنقاذ حياتهم، كي ال تتحّول �ل�صجون �إىل مقابر 

160
جماعية، يف ظلّ �نت�صار فريو�ص كورونا.

�لوكالة  	 “و�صع  �إن  �ل�صمر�،  هدى  لبنان  يف  �الأونرو�  وكالة  با�صم  �الإعالمية  �ملتحدثة  قالت 

فريو�ص  تف�صي  من  للحّد  �لدويل  �ملايل  �لدعم  على  نح�صل  مل  �أننا  خا�صة  جد�ً،  �صعب  �ملايل 

161
كورونا، ولتقدمي �خلدمات �لالزمة ل�صكان �ملخيمات �لفل�صطينية“.

اخلمي�س، 2020/3/26

�أ�رشى  	 عن  باالإفر�ج  �ليمنية،  �حلوثي  جماعة  ملبادرة  �صكرها  عن  حما�ص  حركة  �أعربت 

�ململكة. وقالت �حلركة، يف  لدى  �أع�صاء �حلركة  �إطالق �رش�ح معتقلني من  �صعوديني مقابل 

بيان لها: “�إز�ء هذه �ملبادرة �لذ�تية، نقّدر عالياً روح �لتاآخي و�لتعاطف مع �ل�صعب �لفل�صطيني 

ودعم �صموده ومقاومته، ونعّب عن �صكرنا على هذ� �الهتمام و�ملبادرة“. و�أ�صافت �حلركة 

يف بيانها: “جندد مطالبتنا �مل�صتمرة لل�صعودية ب�رشورة �الإفر�ج �لعاجل عن جميع �ملعتقلني 

�لفل�صطينيني من �صجون �ململكة، وعلى ر�أ�صهم �لقيادي يف �حلركة حممد �خل�رشي“. وكانت 

جماعة �حلوثي قد �أبدت، يف خطاب متلفز �ألقاه زعيم �جلماعة عبد �مللك �حلوثي، وبثته قناة 

طيار،  بينهم  �صعوديني  خم�صة  عن  لالإفر�ج  ��صتعد�دها  �جلماعة،  با�صم  �لناطقة  “�مل�صرية“ 
162

مقابل �الإفر�ج عن �أع�صاء يف حركة حما�ص موقوفني لدى �ل�صعودية.
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�نتُخب بني جانت�ص، رئي�ص حتالف �أزرق �أبي�ص )كاحول الفان(، رئي�صاً للكني�صت �الإ�رش�ئيلي،  	

عملية  ومّتت  �أحز�ب.  عدة  مب�صاركة  �لثانية  لل�صنة  قاده  �لذي  �الئتالف  تفكك  يف  ت�صبب  ما 

�لت�صويت بح�صور كتلة �الأحز�ب �ليمينية �لتي يتزعمها �لليكود، وبح�صور بنيامني نتنياهو، 

74 ع�صو�ً،  تاأييد  �لعامة. وح�صل جانت�ص على  �ل�صابق مبقاطعة �جلل�صة  �لقر�ر  بالرغم من 

163
و�عرت��ص 18، فيما �متنع �الآخرون عن �لت�صويت، حيث يبلغ عدد �أع�صاء �لكني�صت 120.

�أزرق  	 حتالف  رئي�ص  جانت�ص،  بني  بها  قام  �لتي  �خلطوة  �مل�صرتكة  �لعربية  �لقائمة  د�نت 

�أبي�ص )كاحول الفان(، مبو�فقته على “�الن�صمام حلكومة بقيادة �لليكود وبنيامني نتنياهو، 

و�لتمهيد لذلك بانتخابه رئي�صاً للكني�صت باأ�صو�ت مع�صكر �ليمني“، موؤكدًة �أن “جانت�ص �أثبت 

يف هذه �خلطوة باأنه ال يلك عامود�ً فقرياً �صيا�صياً“. وقالت �لقائمة، يف بيان �صدر عنها، �إن 

�إمكانية تكليف نتنياهو بت�صكيل �حلكومة من  �إىل منع  “تو�صيتها على جانت�ص كانت تهدف 
جديد، و�إن �لهدف �لوحيد لهذه �لتو�صية كان �إ�صقاط نتنياهو ال دعماً جلانت�ص، لوعينا �لتام 

164
ملدى �خلطورة �لكامنة يف ت�صكيل حكومة يني متطرف ��صتيطاين“.

قال �لناطق با�صم �حلكومة �لفل�صطينية �إبر�هيم ملحم، �إننا دخلنا مرحلة تالم�ص مربع �خلطر.  	

وقال ملحم: “كنا نعّد �إ�صاباتنا منذ بد�ية دخول �لوباء باالآحاد، �ليوم �ختلفت �حل�صبة، بني 

165
ليلة ويوم 16 �إ�صابة، وهذ� دليل ونذير خطر، وال نريد عّد �الإ�صابات بالع�رش�ت“.

قال �لناطق با�صم وز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة �أ�رشف �لقدرة، خالل موؤمتر �الإيجاز �ل�صحفي  	

نوّجه  غزة  يف  كورونا  فريو�ص  “ملو�جهة  غزة:  مبدينة  كورونا،  فريو�ص  مو�جهة  يف  �ليومي 

166
منا�صدة عاجلة وطارئة �إىل �ملوؤ�ص�صات �لدولية و�الإغاثية لتوفري مبلغ 23 مليون دوالر“.

اجلمعة، 2020/3/27

�أبي�ص  	 �أزرق  قرر رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو وبني جانت�ص، رئي�ص حتالف 

طريقهما  تعرت�ص  �لتي  �لعقبات  �آخر  الإز�لة  مكثفة  مفاو�صات  يف  �لدخول  الفان(،  )كاحول 

�أن �التفاق بني �لطرفني  لت�صكيل حكومة طو�رئ. ويت�صح من معلومات ت�رشبت لل�صحافة 

ين�ص على ت�صكيل حكومة ملدة ثالثة �أعو�م، تهتم يف �الأ�صهر �ل�صتة �الأوىل مبكافحة كورونا، 

ويتناوب فيها نتنياهو وجانت�ص على رئا�صة �حلكومة منا�صفة، وت�صم �حلكومة 30 وزير�ً، 

ن�صفهم من كتل �ليمني ون�صفهم �الآخر من حتالف �أزرق �أبي�ص، ويكون وزير �لدفاع طو�ل 

رئي�ص  يكون  �لعام  ون�صف  عام  وبعد   .Gabi Ashkenazi �أ�صكنازي  غابي  �لثالث  �الأعو�م 

167
�حلكومة رجالً من قيادة �لليكود، قائماً باأعماله ووزير�ً للخارجية.
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�صنّت طائر�ت حربية �إ�رش�ئيلية عدة غار�ت حربية على مو�قع للمقاومة �لفل�صطينية �صمال  	

168
قطاع غزة، ومل تعلن وز�رة �ل�صحة عن وقوع �إ�صابات.

مع تفاقم فريو�ص كورونا يف “�إ�رش�ئيل“، و�رتفاع عدد �لوفيات منه �إىل 12 حالة، و�ل�صغوط  	

نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أمر  �لفريو�ص،  �صدّ  �ملعركة  �إد�رة  �جلي�ص  لت�صليم  �ل�صعبية 

بفتح خندق �لقيادة �ملركزية �ل�رشي، �لذي ُبني لي�صتخدم يف وقت �حلروب �لكبى. و�خلندق 

غرف  وي�صّم  �لقومي“،  �الإ�رش�ئيلي  �لتحكم  “مركز  وي�صمى  �رشية،  �ملو�قع  �أكرث  �أحد  هو 

ر�حة ومكاتب، وغرف جل�صات وقاعات، وفيه مركز �صيطرة وحتكم باأجهزة �إلكرتونية تنقل 

169
�صور�ً �صخمة مبا�رشة من �أي مكان تقع فيه �أي �أحد�ث.

يف “ند�ء عاجل“ لف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، حّذر �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل من خطورة  	

تف�صي وباء كورونا د�خل �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية. وقال �الأ�رشى، يف بيان لهم، �إن “�لوقت قد 

حان قبل فو�ت �الأو�ن الإنفاذكم �لوعد و�لعهد و�لوفاء، بفر�ص �صفقة تبادل م�رشفة مع �لعدو 

و�إنقاذ �الأ�رشى، فلم يعد يف �لوقت مت�صع، و�إن كان ال بّد من �ملوت فهي يف قبور كرية ال يف 

170
ثالجات �ل�صجون“.

فتح  	 حركة  �رش  �أمني  برئا�صة  فل�صطيني  وفد  مع  ح�صن  حمد  �للبناين  �ل�صحة  وزير  بحث 

ممثلني  بح�صور  �لعرد�ت،  �أبو  فتحي  لبنان  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وف�صائل 

حلماية  �مل�صرتك  و�لتخطيط  �جلهود  تن�صيق  �لفل�صطينية،  �ل�صحية  و�للجان  للموؤ�ص�صات 

مع  �لتعاون  على  حر�صه  �لوفد  �أكد  حيث  كورونا.  وباء  مو�جهة  يف  وحت�صينها  �ملخيمات 

171
وز�رة �ل�صحة يف كل �الإجر�ء�ت �لوقائية.

�لرئي�ص  	 �أكد  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مع  هاتفي  �ت�صال  يف 

�لدقيقة،  �ملرحلة  �لفل�صطيني يف هذه  �ل�صعب  �إىل جانب  �لتون�صي قي�ص �صعَيد، وقوف تون�ص 

�أكد  كما  كورونا.  فريو�ص  تف�صي  على  �ملرتتبة  �الإن�صانية  �لتد�عيات  ملو�جهة  وخ�صو�صاً 

هذ�  مو�جهة  �صياق  يف  متلكه  ما  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  تقت�صم  الأن  جاهزة  بالده  �أن  �صَعيد 

�لوباء. وعّب عن حر�صه على �ملبادرة باالت�صال، للتاأكيد على مكانة فل�صطني و�صعبها لدى 

172
تون�ص.

ك�صف �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف  	

�أنه �أجرى حمادثات مع زمالئه يف �لواليات �ملتحدة ورو�صيا و�الحتاد �الأوروبي، �صمن �للجنة 

�لرباعية، حول كيفية جتديد �ملفاو�صات ب�صاأن �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني على �أ�صا�ص 
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و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“  بني  �مللحوظ  �لتعاون  من  م�صتفيد�ً  “�ل�صالم“،  وعملية  �لدولتني  حّل 

173
�لفل�صطينية يف مو�جهة وباء كورونا، وعّده �صبباً للتفاوؤل.

ال�صبت، 2020/3/28

كثب  	 عن  تتابع  “�إ�رش�ئيل“  يف  و�لع�صكرية  �الأمنية  �ملنظومة  �إن  �إ�رش�ئيليان  جرن�الن  قال 

عليان،  غ�صان  و�أ�صاف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  كورونا  فريو�ص  �نت�صار  تطور�ت 

�لتن�صيق و�الرتباط  و�إياد �رشحان رئي�ص د�ئرة  �لغربية،  �ل�صفة  �ملدنية“ يف  “�الإد�رة  رئي�ص 

مثري  �الأيام  هذه  يح�صل  “ما  �أن  �ليوم“،  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  مع  حو�ر  يف  غزة،  قطاع  مع 

ٍ و�صاق، ومع حما�ص يتّم  �لفل�صطينية جارٍ على قدم �إ�رش�ئيل و�ل�صلطة  فعالً، فالتن�صيق بني 

ب�صورة غري مبا�رشة“. وك�صفا �أن “هناك تر�جعاً و��صحاً يف �لعمليات �ملعادية �صّد �إ�رش�ئيل 

174
يف �الأ�صابيع �لثالثة �الأخرية“.

�لبلدة  	 يف   1954 �صنة  �ملولودة  هل�صة،  ترييز  �ملنا�صلة  عمّان،  �الأردنية  �لعا�صمة  يف  توفيت 

�ل�رشطان.  مر�ص  مع  معاناة  بعد  عاماً،   66 عمر  عن  فل�صطني،  �صمال  عكا  مدينة  يف  �لقدية 

يف  �للد  مطار  �إىل  �لبلجيكية   Sabena �صابينا  طائرة  خطف  يف   1972 �صنة  هل�صة  و�صاركت 

175
فل�صطني �ملحتلة.

االأحد، 2020/3/29

�أخرى بد�أت م�صاء  	 2020/3/29، وجل�صة  بعد جل�صة د�مت ثماين �صاعات �نتهت فجر �الأحد 

ونائبه جانت�ص،  وبني  نتنياهو،  بنيامني  تو�صل  متاأخرة،  �صاعة  حتى  و��صتمرت   �الأحد 

غابي �أ�صكنازي �إىل تفاهمات �أ�صا�صية، و�تفقو� على �إعالن ت�صكيل حكومة وحدة بني �لطرفني، 

�لقادمة.  �لقليلة  �أو �الأيام  �صيجري عر�صها على �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، يف غ�صون �ل�صاعات 

خالل  من  جوهرية  تفاهمات  �إىل  “�لتو�صل  عن  م�صرتك،  بيان  يف  وجانت�ص،  نتنياهو  و�أعلن 

176
�جلهود لت�صكيل حكومة وحدة“.

طو�رئ  	 ملو�زنة  وفقاً  �صتعمل  �حلكومة  �أن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

مالياً  لالأ�صعب  “��صتعدو�  وقال:  كورونا،  لفريو�ص  �ملتالحقة  �لتطور�ت  �صوء  يف  متق�صفة، 

�لوباء  هذ�  ملو�جهة  �ملالية  “�حتياجاتنا  �إن  ��صتية  وقال  �أنف�صكم“.  على  و�عتمدو�  و�صحياً 

ُتقّدر بـ 120 مليون دوالر، وعجز �ملو�زنة �صيت�صاعف وخ�صائر �القت�صاد �لوطني �صتكون 
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�ملنظمات غري �حلكومية  �ل�صتات، ودعا  ��صتية دور�ً من فل�صطينيي  “. كما طلب  كبرية جد�ً

177
�إىل تقدمي �مل�صاعدة للنا�ص وعدم �الكتفاء باإبد�ء �ملالحظات فقط.

�ل�صعبة  	 �الأو�صاع  �الحتالل  �صجون  يف  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  �أ�رشى  ك�صف 

ر�صالة  يف  �الأ�رشى،  و�أو�صح  كورونا.  فريو�ص  �نت�صار  ظلّ  يف  حالياً  �الأ�رشى  يعي�صها  �لتي 

و�لقر�ر�ت،  �الإجر�ء�ت  من  عدد�ً  �تخذت  �أ�صابيع  منذ  �ل�صجون  م�صلحة  �إد�رة  �أن  لهم، 

 و�أبرزها حرمان �الأ�رشى من زيارة ذويهم بحجة وباء كورونا، ومنعهم من �رش�ء �أكرث من

178
.Cantina ان �ل�صجن، �لذي ُي�صمى �لكانتينا 130 �صنفاً عب دكَّ

�أبي�ص 	 �أزرق  حتالف  قائمة  تق�صيم  على  باالإجماع،  للكني�صت  �ملنظمة  �للجنة   �صادقت 

م�صتقبل( )يوجد  عتيد  ي�ص  حزب  منف�صلتني،  كتلتني  �إىل  �لبملانية  الفان(   )كاحول 

Yesh Atid برئا�صة يائري البيد Yair Lapid من جهة، وكتلة بني جانت�ص �لتي حتتفظ با�صم 
179

�أبي�ص �أزرق )كاحول الفان( من جهة �أخرى.

عدد  	 بارتفاع   ،%22.15 �إىل  �رتفعت  �لبطالة  ن�صبة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لت�صغيل  م�صلحة  �أعلنت 

�أنف�صهم من  764,165 طالب عمل �صجلو�  بينهم  922,016 �صخ�صاً،  �إىل  �لعمل  �لعاطلني عن 

�أجل �حل�صول على خم�ص�صات بطالة منذ مطلع �آذ�ر/ مار�ص 2020، على خلفية �أزمة كورونا، 

180
خِرجو� �إىل �إجازة غري مدفوعة �الأجر.

ُ
وغالبيتهم �ل�صاحقة )90%( �أ

�أن  	 قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، يف تقرير �أ�صدره ع�صية ذكرى يوم �الأر�ص، 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي ي�صيطر على �أكرث من 85% من �مل�صاحة �لكلية الأر�ص فل�صطني �لتاريخية. 

وقال �لتقرير �إن عدد �ملو�قع �ال�صتعمارية و�لقو�عد �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية نهاية �صنة 2018 

يف �ل�صفة �لغربية، بلغ 448 موقعاً، منها 150 م�صتعمرة و26 بوؤرة ماأهولة، مّت ت�صنيفها �أحياء 

�أما فيما يتعلق بعدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة  تابعة مل�صتعمر�ت قائمة و128 بوؤرة ��صتيطانية. 

 .%2.7 �إىل نحو  2018، مبعدل منو �صكاين ي�صل  671,007 م�صتوطنني نهاية �صنة  فقد بلغ 

678 مبنى، منها نحو  2019، بهدم وتدمري  “�إ�رش�ئيل“ قامت، خالل �صنة  �أن  وذكر �لتقرير 

40% يف حمافظة �لقد�ص بو�قع 268 عملية هدم. وبالن�صبة للحو�جز �الإ�رش�ئيلية، فقد ق�صمت 

100 كانتون حتول دون وجود تو��صل بني مكونات �جلغر�فيا  �أكرث من  �إىل  �ل�صفة �لغربية 

165 بو�بة حديدية على مد�خل �ملدن و�لقرى، ونحو  �لفل�صطينية بال�صفة، من خالل نحو 

181
600 حاجٍز ع�صكرٍي �أو �صو�تر تر�بية.
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�لفل�صطينية  	 �ل�صلطة  جانب  �إىل  تقف  بالده  �أن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدى  �ل�صيني  �ل�صفري  �أكد 

و�صعبها يف مو�جهة وباء كورونا، و�أنها �صتبذل ق�صارى جهدها للم�صاعدة على تخطي ذلك. 

و�أكد، خالل لقاء مع تلفزيون فل�صطني، �أن �مل�صاعد�ت �لطبية �لتي �صرت�صل �إىل �أر��صي �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، باالإ�صافة �إىل تبعات غري حكومية هي جاهزة، و�صتنقلها طائرة �صينية خا�صة، 

182
خالل �الأيام �لقليلة �ملقبلة.

االإثنني، 2020/3/30

قالت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �إن �خلريطة �لتي عر�صتها وز�رة �ل�صحة �الإ�رش�ئيلية ب�صاأن  	

للوباء يف  كافية  �ختبار�ت  لعدم ظهور وجود  �لقلق،  تثري  �ملر�صى بفريو�ص كورونا،  �أماكن 

�ملجتمعات �لفل�صطينية بالد�خل، وكذلك يف �رشقي �لقد�ص. وبح�صب �ل�صحيفة، فاإن �خلريطة 

مناطق  ح�صاب  على  �ليهودية“،  “�ملناطق  يف  �ملخبي  �لفح�ص  لعمليات  �أكب  ن�صاطاً  تظهر 

183
فل�صطينيي 1948.

مع  	 للتعامل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  ��صتعد�د�ت  عن  �لنقاب  �لعبي  و�ال  موقع  ك�صف 

 �صيناريوهات و�صفها باملتطرفة، يف حال تف�صي فريو�ص كورونا يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية

خططاً  و�صع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إن  باملوقع،  �لع�صكري  �ملحلل  وقال  �لغربية.  بال�صفة 

قرى  �أو  بلد�ت  على  ح�صار  فر�ص  بينها  �ل�صفة،  يف  كورونا  �نت�صار  مع  للتعامل  ع�صكرية 

184
فل�صطينية، يف حال �أ�صبحت موبوءة.

عمالء  	 من  عدد  �عتقال  عن  �لنقاب  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �لد�خلي  �الأمن  جهاز  ك�صف 

�حلدود  على  �حل�صار  وك�رش  �لعودة  م�صري�ت  فعاليات  مبر�قبة  كلّفهم  �لذين  �الحتالل 

185
�ل�رشقية لقطاع غزة، و�أثر هذه �مل�صري�ت على دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

وز�رته  	 �إن  �لقدرة،  �أ�رشف  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  قال 

وم�صتلزمات  �لطبية،  و�لتجهيز�ت  �لدو�ئية،  �ملقومات  تناق�ص  جر�ء  خانقة  �أزمة  تو�جه 

�لوقاية، و�لفحو�صات �ملخبية، و�أجهزة �لتنف�ص �ل�صناعي، “مما يجعلنا �أكرث قلقاً يف مو�جهة 

186
فريو�ص كورونا“.

للطري�ن  	 وتدريبات  مناور�ت  �أمريكية  وقو�ت  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  من  قو�ت  �أجرت 

�حلربي، حتاكي مو�جهة تهديد�ت من �جلو، و�أجريت �ملناورة �لتي ��صتمرت عدة �أيام، على 

�لدفاعات  يف  �لتعاون  لتعزيز  �ملناورة  وهدفت  �مل�صتجد.  كورونا  فريو�ص  �نت�صار  من  �لرغم 

187
�جلوية �مل�صرتكة و�لت�صدي للتهديد�ت �ل�صاروخية.
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مو�قع  	 عب  �إلكرتونية،  تظاهر�ت  باإطالق  �الأر�ص“،  “يوم  مبنا�صبة  �لفل�صطينيون  �كتفى 

يف  �لفل�صطيني  �لوطني  �لن�صيد  وغنو�  منازلهم،  على  �أعالماً  ورفعو�  �الجتماعي،  �لتو��صل 

بع�ص �لتجمعات، فيما �ألغو� م�صرية مليونية كانت مقررة يف قطاع غزة، وذلك ب�صبب �نت�صار 

188
فريو�ص كورونا �مل�صتجد.

�الحتالل  	 �إن  �لعربية،  �لدر��صات  جلمعية  �لتابع  �الأر��صي،  �أبحاث  مركز  �أ�صدره  تقرير  قال 

 )
2

قام بهدم �أكرث من 170 �ألف م�صكن فل�صطيني، و�صادر �أكرث من 21 مليون دومن )21 �ألف كم

3 ماليني �صجرة، وبنى جد�ر�ً عن�رشياً تو�صعياً  من �الأر��صي �لفل�صطينية، و�قتلع �أكرث من 

ليغلق �ل�صم�ص عن �لفل�صطينيني بطول �أكرث من 700 كم، وو�صع نحو 900 حاجٍز ع�صكري 

�أي�صاً  �لتقرير  و�أو�صح  ��صتيطانية.  �لتفافية  طرق  من  كم   1,400 من  �أكرث  و�صّق  وبو�بة، 

مل  �ملعطيات  لتلك  ووفقاً  �أنه  وذكر  ��صتيطانية،  وبوؤرة  م�صتعمرة   528 بنى  �الحتالل  �أن 

يف �مل�صتوطنني  عدد  و�أن  �لتاريخية،  فل�صطني  م�صاحة  من  فقط   %22 �إال  للفل�صطينيني   يبَق 

189
�ل�صفة �لغربية بلغ 850 �ألف م�صتوطن.

الثالثاء، 2020/3/31

مدينة  	 يف  �الإبر�هيمي  �حلرم  �إغالق  �أن  �لفل�صطينية  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  ر�أت 

�خلليل، من ِقبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ومنع دخول حّر��صه و�صدنته دون مبر، و�صماحها 

بعد  ما  �إىل  ت�صتمر  قد  خطوة  يف  عليه،  لل�صيطرة  “حماولة  �الأذ�ن،  لرفع  �ملوؤذن  بدخول  فقط 

190
�نتهاء �أزمة �إعالن �لطو�رئ ملنع تف�صي فريو�ص كورونا“.

�أن عدد �الإ�صابات بفريو�ص كورونا  	 �إبر�هيم ملحم  �أعلن �لناطق با�صم �حلكومة �لفل�صطينية 

191
�رتفع �إىل 119 �إ�صابة يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، منها 11 �إ�صابة يف قطاع غزة.

�نت�رشت قو�ت من �أجهزة �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية على �صكل دوريات ليلية يف بلد�ت  	

تقع يف �أطر�ف �رشقي �لقد�ص، بزّي �ل�رشطة وب�صالحهم، من �أجل �صبط �لقيود �ملفرو�صة على 

192
حركة �الأ�صخا�ص، وذلك للمرة �الأوىل منذ �صنة 2000، باالتفاق مع �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية.

�الئتالف  	 �أطر�ف  بني  ن�صاأت  كبرية  خالفات  باأن  �لليكود  حزب  يف  كبري  م�صوؤول  �عرتف 

حكومة  لت�صكيل  �جلهود  تعرّث  �إىل  �أدت  الفان(،  )كاحول  �أبي�ص  و�أزرق  �ليمني  وبني  �جلديد 

�ملو�صوع  يف  �أي�صاً  بل  �لوز�رية،  �ملقاعد  توزيع  يف  فقط  لي�ص  �خلالفات  هذه  وترتكز  وحدة. 

�ل�صيا�صي، �إذ �إن �لليكود ي�رش على �صنّ قانون ب�صمّ غور �الأردن و�صمال �لبحر �مليت، �إ�صافة 
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�إىل  ذلك  تاأجيل  �الآخر  �لطرف  بينما يطلب  �مل�صتعمر�ت،  �الإ�رش�ئيلية على  �ل�صيادة  �إىل فر�ص 

193
�ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني.

�لف�صل  	 �لقاطنني د�خل جد�ر  16 مقد�صياً من  �أن  �لقد�ص عن  �أعلنت بلدية �الحتالل يف مدينة 

�لعن�رشي، م�صابون بفريو�ص كورونا. وهذه هي �الإح�صائية �الأوىل �لتي ت�صدر عن �صلطات 

�الحتالل بخ�صو�ص �مل�صابني د�خل �لقد�ص، فيما و�صل عدد �مل�صابني يف �صو�حي �لقد�ص 

194
38 مو�طناً فل�صطينياً يرتكزون يف بدو، وقطنة، و�لقبيبة، وحزما.

وهيئات  	 �ليوم“،  “فل�صطني  قناة  مع  بال�رش�كة  �خلارج،  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  �أطلق 

“تكافلو�“،  بعنو�ن  �إغاثية  حملة  عدة،  و�صخ�صيات  دولية،  وعربية  فل�صطينية  وموؤ�ص�صات 

يف  �لفل�صطينيون  �لالجئون  يعي�صها  �لتي  �ل�صعبة  �الإن�صانية  �الأو�صاع  من  �لتخفيف  بهدف 

195
لبنان يف ظلّ �أزمة فريو�ص كورونا.

غرينبالت 	 جاي�صون  �ل�صالم“  لعملية  �خلا�ص  �ل�صابق  �الأمريكي  “�ملبعوث   �أثنى 

“�إ�رش�ئيل“  بني  كورونا  فريو�ص  الحتو�ء  �مل�صرتكة  �جلهود  على   ،Jason Greenblatt

و�ل�صلطة �لفل�صطينية. يف حني �نتقد �صيا�صة حركة حما�ص يف قطاع غزة بالتعامل مع �الأزمة، 

يف �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ومع  معها،  و�لتعاون  “�إ�رش�ئيل“  تهديد  عن  بالتوقف   وطالبها 

196
�ل�صفة �لغربية.
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االأربعاء، 2020/4/1

]�لفل�صطينيني[  	 للعّمال  �ل�صماح  ��صتمر�ر  يف  نرى  “�إننا  ��صتية:  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�أرو�ح �لعّمال،  �أماكن عملهم حماولة حلماية �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي على ح�صاب  �إىل  بالتوجه 

1
لكن �قت�صاد �إ�رش�ئيل لي�ص �أغلى من �أرو�ح �أبنائنا“.

تقّرر ت�صغيل “م�صت�صفى �ل�صد�قة“ �لرتكي يف غزة بعد تعطيله ل�صنو�ت، جر�ء �ت�صال هاتفي  	

بني رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، و�لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، على �أن 

تتوىل “�جلامعة �الإ�صالمية“ ت�صغيل �مل�صت�صفى. وك�صف م�صدر مطلع عن رفع عبا�ص “�لفيتو 

veto“ �ملفرو�ص من �ل�صلطة منذ 2017، على تلقي حركة حما�ص يف �لقطاع �أمو�الً من تركيا، 
2

وبذلك ت�صلمت “�جلامعة �الإ�صالمية“ 43 مليون دوالر، هي �ملو�زنة �لت�صغيلية للم�صت�صفى.

ك�صفت �لقناة �لـ 13 �لعبية عن تفا�صيل مفاو�صات ت�صكيل حكومة وحدة وطنية بني حزب  	

تق�صي  �التفاق  م�صودة  �إن  �لعبية  �لقناة  وقالت  الفان(.  )كاحول  �أبي�ص  و�أزرق  �لليكود 

�لتناول بني �لرجلني، يعمالن من  بوجود رئي�صَيْ وزر�ء للحكومة �الإ�رش�ئيلية، خالل فرتة 

خالل مقريْن منف�صلنْي مبدينة �لقد�ص، يف �لوقت نف�صه. و�أ�صارت �لقناة �إىل �أن بنيامني نتنياهو 

�حلكومة،  برئي�ص  �خلا�صة  نف�صها  و�ملميز�ت  �ل�صالحيات  على  �صيح�صالن  جانت�ص  وبني 

3
مثل �مل�صت�صارين، و�حلر��صة، وغريها.

كورونا  	 فريو�ص  ب�صبب  �صخ�ص،  �ملليون  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  جتاوز 

وبح�صب  �لعبية.  �الإعالم  و�صائل  ن�رشتها  �لتي  �الإح�صائيات  الآخر  وفقاً  وذلك  �مل�صتجد، 

عدد  فيها  يتجاوز  �لتي  “�إ�رش�ئيل“  تاريخ  يف  �الأوىل  �ملرة  هذه  فاإن  �لعبية،   12 قناة  موقع 

4
�لعاطلني عن �لعمل �ملليون، وهو ما يثل 24% من �لقوى �لعاملة.

�الإ�رش�ئيلي 	 للكني�صت  �لتابع  و�ملعلومات  �الأبحاث  مركز  �أجر�ها  در��صة   �أظهرت 

44% من جر�ئم �لقتل  �أن   The Knesset Research and Information Center (RIC)
5

�لتي وقعت يف “�إ�رش�ئيل“ خالل �لفرتة 2015-2019 كان �صحاياها فل�صطينيو 1948.

�أعلنت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية �أنه مّت حتويل بع�ص خطوط �إنتاج �ل�صو�ريخ لت�صنيع �أجهزة  	

م�صابي  لعالج  �مل�صتخدمة  �لطبية  �ملعد�ت  يف  �لنق�ص  ملو�جهة  م�صعى  يف  �ل�صناعي،  �لتنف�ص 

6
فريو�ص كورونا �مل�صتجد.
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�آذ�ر/  	 250 فل�صطينياً خالل  �أن قو�ت �الحتالل �عتقلت  �أ�رشى فل�صطني للدر��صات  �أكد مركز 

7
مار�ص 2020، بينهم 54 طفالً و6 �صيد�ت.

لالأنظمة  	 �الأملانية   ThyssenKrupp تي�صنكروب  �الأملانية على توريد �رشكة  و�فقت �حلكومة 

8
�لبحرية �أربع �صفن حربية لـ“�إ�رش�ئيل“.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �أنه على خلفية �نت�صار فريو�ص كورونا يف “�إ�رش�ئيل“، و�لفحو�صات  	

و�أ�صافت  �ملعطيات.  نظام  يف  بالغ  �نعد�م  ي�صود  فاإنه  لالأفر�د،  �إجر�وؤها  مّت  �لتي  �ملحدودة 

�الإ�رش�ئيلي  �لنخبة  �تخاذ قر�ر بتجنيد وحدة كوماندو�ص  �إىل  �لو�صع دفع  �أن هذ�  �ل�صحيفة 

 ،)“Sayeret Matkal “�صيريت متكال  )د�ئرة هيئة �الأركان �خلا�صة يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

�لتكنولوجية،  �لوحد�ت  �صمنها  ومن  �لع�صكرية،  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  من  �أخرى  وجهات 

من �أجل �أن ي�صاعد �صباط كبار فيها، وبينهم قائد �لوحدة، وز�رة �ل�صحة يف جهود حماربة 

9
�نت�صار كورونا.

اخلمي�س، 2020/4/2

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، �إن �حلركة م�صتعدة لتقدمي تنازل جزئي  	

يف مو�صوع �جلنود �الأ�رشى لديها، مقابل �إفر�ج �الحتالل عن �الأ�رشى كبار �ل�صّن و�ملر�صى، 

كمبادرة �إن�صانية يف ظلّ �أزمة كورونا. ووجّه �ل�صنو�ر ر�صالة لوزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل 

�لذي  �لوقت  “يف  وقال:  �الأ�رشى،  بق�صية  غزة  لقطاع  �لت�صهيالت  �إدخال  ربط  �لذي  بينيت، 

نكون فيه م�صطرين �إىل �أجهزة تنف�ص ملر�صانا �أو طعام ل�صعبنا، فاإننا م�صتعدون الأن نرغمك 

على ذلك، و�صتجد �أننا قادرون باإذن �هلل تعاىل، و�إذ� وجدنا �أن م�صابي كورونا يف قطاع غزة ال 

يقدرون على �لتنف�ص، �صنقطع �لنف�ص عن 6 ماليني �صهيوين، و�صناأخذ ما نريده منكم خاوة 

10
]عنوة[“.

�لطو�رئ يف  	 بتمديد حالة  �لفل�صطينية حممود عبا�ص مر�صوماً رئا�صياً  �ل�صلطة  �أ�صدر رئي�ص 

11
جميع �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية ملدة ثالثني يوماً، ملو�جهة تف�صي فريو�ص كورونا.

Yaakov Litzman، �إ�صابته هو وزوجته  	 �أعلن وزير �ل�صحة �الإ�رش�ئيلي يعقوب ليت�صمان 

12
بفريو�ص كورونا �مل�صتجد.

	  2020 مار�ص  �آذ�ر/  ل�صهر  �الأعمال“  لدورة  �لفل�صطينية  �لنقد  �صلطة  “موؤ�رش  نتائج  �أظهرت 

�أمام هذ� �لرت�جع،  �أنه  �لنقد  �أ�صدرته �صلطة  �لكلي. وجاء يف بيان  �ملوؤ�رش  تر�جعاً و��صحاً يف 
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�لذي �صمل كالً من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة على حدّ �صو�ء، �أن حكومة حممد ��صتية طلبت 

من �صلطة �لنقد قر�صاً قيمته 1.4 مليار �صيكل )نحو 385 مليون دوالر(، ملو�جهة �لرت�جع يف 

13
�الإير�د�ت �لعامة ب�صبب وباء كورونا.

ندّد نقيب �ملوظفني �لعموميني بال�صلطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة عارف �أبو جر�د، باإجر�ء�ت  	

�حلكومة �لفل�صطينية “�لقمعية“ جتاه موظفي �لقطاع، لعدم �رشفها ر�تبهم �ل�صهري كامالً، 

يف �صياق تف�صي جائحة كورونا. و�أو�صح �أبو جر�د، يف مقابلة خا�صة مع �ملركز �لفل�صطيني 

لالإعالم، �أن ن�صب �رشف �لرو�تب ملوظفي قطاع غزة، بلغت بني 50-75% عك�ص ما �أعلن عنه 

14
رئي�ص �حلكومة حممد ��صتية، مع �رشف ن�صبة 100% ملوظفي �ل�صفة �لغربية.

�حلكومة  	 جهود  الإ�صناد  �إ�صافية،  دوالر  ماليني   5 قدرها  منحة  عن  �لدويل  �لبنك  �أعلن 

�لفل�صطينية يف مو�جهة تف�صي فريو�ص كورونا، يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وكان قد قّدم 

15
قبل نحو �أ�صبوعني 800 �ألف دوالر الإ�صناد هذه �جلهود �أي�صاً.

اجلمعة، 2020/4/3

�أكد مقربون من �ملفاو�صات �الئتالفية، �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو تو�ّصل  	

جانت�ص،  بني  الفان  كاحول  حتالف  رئي�ص  مع  �خلالفية  �لق�صايا  من   %90 حول  �تفاق  �إىل 

“�إ�رش�ئيل“ ملدة  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  �أر��ٍص فل�صطينية من  �لبّت يف مو�صوع �صّم  تاأجل  بينما 

4-6 �أ�صهر. و�تفق نتنياهو مع جانت�ص على �أن تكون �حلكومة يف هذه �ملرحلة ذ�ت مو�صوع 

�هتمام �أ�صا�صي و�حد، هو مو�جهة �أزمة كورونا و�إقر�ر مو�زنة �لدولة، ملنع �النهيار �ل�صحي 

16
و�القت�صادي.

�عتقال  	 بعد  �لهدمي،  فادي  �لقد�ص  �صوؤون  وزير  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أفرجت 

لعدة �صاعات يف معتقل �مل�صكوبية، تخلله �عتد�ء بال�رشب �ملبح. وترّكز �لتحقيق مع �لهدمي 

على �مل�صاعد�ت �لتي تقدمها �حلكومة �لفل�صطينية للمو�طنني �لفل�صطينيني يف �رشقي �لقد�ص 

17
�ملحتلة ملو�جهة وباء كورونا.

�لفل�صطينيني،  	 �ملعتقلني  �إطالق �رش�ح  �إىل  �ل�صعودية  لل�صلطات  جّددت حركة حما�ص دعوتها 

عدة  من  ويعاين  عاماً  �لثمانني  عن  عمره  يزيد  �لذي  �خل�رشي،  حممد  �ملعتقل  وخ�صو�صاً 

18
�أمر��ص، بعد �نت�صار وباء كورونا يف �ململكة.
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�أ�صخا�ص  	 عن   Gidi Weitz فايت�ص  غيدي  هاآرت�ص  �صحيفة  يف  �ال�صتق�صائي  �ل�صحفي  نقل 

�لتقو� مع رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، قولهم �إن �الأخري �أبلغهم باأنه بالرغم 

من �نتخابه كي يبقى يف �حلكم مرة تلو �الأخرى، �إال �أنه ت�صيطر على �لدولة قوة خفية، و�صفها 

ورجال  موظفني  حكم  و�إمنا  هنا،  ديوقر�طية  توجد  “ال  �إنه  وقال  عميقة“،  “دولة  باأنها 

قانون“. ويرى نتنياهو �أن “�لنيابة �لعامة هي �لتي ت�صد خيوط جهاز �لظالل“، ويعتقد �أنه 

19
يوجد تو�طوؤ بني �لنيابة و�لق�صاة بهدف �صمان �صقوطه.

تلتزم  	 ال  �لتي  �لدينية  و�الأحياء  �لبلد�ت  على  �لرتكيز  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحة  وز�رة  قّررت 

�لبلد�ت  من  �آخر  وعدد�ً  �لدينية،  بر�ك  بني  كمدينة  كورونا،  فريو�ص  ملو�جهة  بالتعليمات 

�ليهودية؛ فاأغلقتها متاماً، و�أنزلت قو�ت �جلي�ص و�ل�رشطة لفر�ص �رشوط  �لدينية  و�الأحياء 

�صكانها، وحتتجزهم يف عزل فندقي حتت  �لبيوت من  تفرغ ع�رش�ت  �لعزل عليها، ور�حت 

20
�إ�رش�ٍف �صارٍم من قو�ت �الأمن.

قال رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار �لنائب جمال �خل�رشي، �إن �خل�صائر �القت�صادية  	

��صتمر�ر �حل�صار  2020، ب�صبب  �آذ�ر/ مار�ص  200 مليون دوالر خالل  بلغت  يف قطاع غزة 

21
�الإ�رش�ئيلي و�إجر�ء�ت مو�جهة وباء كورونا.

�أعلن �ل�صفري حممد �لعمادي، رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة، �أن �للجنة وبالتعاون  	

و�لتن�صيق مع �صندوق قطر للتنمية، �صتمّول ت�صغيل 100 كادر طبي من �الأطباء و�ملمر�صني 

�مل�صايف  تعانيه  �لذي  �لعجز  ل�صّد  �أ�صهر،  �صتة  وملدة  �ملوؤقت  �لت�صغيل  بند  على  غزة،  قطاع  يف 

22
و�ملر�كز �ل�صحية يف �لقطاع، ملو�جهة تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد.

ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص، يف تقرير لها، عن �رتفاع ملحوظ يف �العتد�ء�ت و�لهجمات �لتي ي�صنّها  	

�مل�صتوطنون �صّد �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة خالل �الأ�صابيع �الأخرية. وبح�صب 

معطيات نقلها م�صدر �أمني لل�صحيفة، فقد “حدث يف �ل�صهر �ملا�صي 16 حالة �حتكاك ج�صدي 

�لثاين/  9 حاالت و5 حاالت يف �صباط/ فب�ير وكانون  بني م�صتوطنني وفل�صطينيني، مقابل 

يناير �ملا�صيني على �لتو�يل“. و�أكدت منظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق 

�الإن�صان �أنها وّثقت 50 حالة عنف وتخريب ممتلكات و�رشقة وتهديد �صّد �لفل�صطينيني، منذ 

23
بد�ية �صنة 2020، 21 حالة منها فقط يف �آذ�ر/ مار�ص.
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ال�صبت، 2020/4/4

�صّد  	 �الأوقات،  هذه  يف  �لبي�صاء“،  “�ملعاطف  �أبطال  �إن  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت 

�نت�صار فريو�ص كورونا �مل�صتجد هم �إىل حّد كبري من فل�صطينيي 1948. وقالت �ل�صحيفة �إن 

24
فل�صطينيي 1948 يثلون ن�صبة �أ�صا�صية من �ملوظفني �لطبيني يف �مل�صت�صفيات يف “�إ�رش�ئيل“.

�لالجئني  	 �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  �أكّد 

م�صتمر  لالجئني  �مل�صيفة  �لعربية  �لدول  مع  �لتن�صيق  �أن  �صحفي،  بيان  يف  هويل  �أبو  �أحمد 

لتاأمني �صالمتهم وحماية �ملخيمات من تف�صي فريو�ص كورونا، ومبا ي�صمن ��صتمر�ر عمل 

تن�صجم  جديدة  �آليات  خالل  من  �لفل�صطينيني،  لالجئني  �ملقدمة  وخدماتها  �الأونرو�،  وكالة 

25
وتتعاطى مع حالة �لطو�رئ ومنع �لتجو�ل �لتي ت�صهدها �لدول �مل�صيفة.

ر�صد تقرير، �أ�صدرته �لد�ئرة �الإعالمية حلركة حما�ص يف �ل�صفة، ��صتمر�ر عمليات �ملقاومة  	

�لعمليات بني  مقاوماً. وتنوعت هذه  522 عمالً  �ل�صفة  2020، حيث �صهدت  �آذ�ر/ مار�ص  يف 

زجاجات  و�إلقاء  نا�صفة،  عبو�ت  وتفجري  طعن،  وحماولة  م�صلحة،  و��صتباكات  نار،  �إطالق 

26
حارقة �صدّ قو�ت �الحتالل وم�صتوطنيه.

�أعلن حزب �لعمل �الإ�رش�ئيلي عن فكّ �ل�رش�كة �ل�صيا�صية مع حزب مريت�ص، بعد حتالفهما  	

27
قبل �النتخابات �لتي جرت يف بد�ية �آذ�ر/ مار�ص 2020.

�أظهر تقرير �أ�صدرته وز�رة �الأوقاف �لفل�صطينية �أن �الحتالل �نتهك حرمة �مل�صجد �الأق�صى  	

وقال  وقتاً.  �الإبر�هيمي47  �مل�صجد  يف  �الأذ�ن  رفع  ومنع   ،2020 مار�ص  �آذ�ر/  خالل  مرة   15

و�ملر�بطني،  �مل�صلنّي،  بحق  و�الإبعاد  �حل�صار  �صيا�صة  مار�صت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �لتقرير 

وموظفي �الأوقاف. وك�صف تقرير وز�رة �الأوقاف عن خمطط ُيرّوج له لبناء �لهيكل �ملزعوم 

28
دون هدم قبة �ل�صخرة �مل�رشفة، �صمال �صحن قبة �ل�صخرة.

االأحد، 2020/4/5

�ملحتلة  	 �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  عيلبون،  يف  �لبديل“  للتخطيط  �لعربي  “�ملركز  ك�صف 

1948، عن خمطط بد�أ �لتح�صري له يف فرتة �لطو�رئ �لتي مّت �الإعالن عنها موؤخر�ً من  �صنة 

قبل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية خ�صية تف�صي فريو�ص كورونا، حيث مّت �الإعالن عن قر�ر �للجنة 

2020/3/17، باملبا�رشة بتح�صري �ملخططات  �لتحتية �ل�صادر عن جل�صتها يف  �لقطرية للبنى 

تاتال 108 �أ �أو Tatal A 108 وتاتال 108 �أو Tatal 108، وكالهما يتمتع بو�صعية مف�صلة 
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حتت  حديد  �صكة  نفق  ببناء  �الأول  �مل�رشوع  ويتعلق  قطرية“.  حتتية  بنية  “خمطط  ت�صمى 

�الأر�ص ي�صل ما بني غربي �لقد�ص ومنطقة باب �ملغاربة و�صوالً �إىل تخوم �حلرم �ل�رشيف، 

29
بينما يتعلق �لثاين ببناء �صكة حديد فوق �الأر�ص جتوب �أحياء �لقد�ص �ملختلفة.

�أكد �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني زياد �لنخالة، يف ت�رشيح �صحفي، �أن  	

�أّي تهديد حلياة �ل�صعب �لفل�صطيني عب ��صتمر�ر �حل�صار �صي�صمل �جلميع بدون ��صتثناء، 

وعلى �لعدو �أن يختار بني �ملالجئ وما يرتتب عليها، �أو �إنهاء �حل�صار و�ال�صتجابة الإطالق 

30
�رش�ح �أ�رش�نا.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت �إن كتلته لن تدخل يف �حلكومة �ملقبلة �إذ� مل َتتنَبَّ  	

كتلته  بني  �الت�صاالت  �أن  �ل�صابعة،  �لعبية  للقناة  حديث  يف  بينيت،  و�أو�صح  �ليمني.  قيم 

 The Jewish Home �ليهودي  �لبيت  National Union، وحزب  �لوطني  �الحتاد  وحزب 

31
(HaBayit HaYehudi)، مع حزب �لليكود حمدودة للغاية و�صبه متوقفة.

و�ال  	 موقع  ن�رشه  تقرير  يف   ،Amir Oren �أورن  �أمري  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �خلبري  قال 

و�لع�رشين،  �حلادي  �لقرن  �أحد�ث  �أهم  من  كو�حدة  ظهرت  �لكورونا  “فريو�ص  �إن  �لعبي، 

“تر�جع  �أورن عن  �لو�صع �جلديد“. وك�صف  بالتاأقلم مع  �الإ�رش�ئيلي مطالباً  ويبدو �جلي�ص 

مقبولة“.  وغري  م�صبوقة  غري  درجة  �إىل  تقل�صها  بل  �الإ�رش�ئيلية،  �حلربية  �لطائر�ت  حركة 

و�أو�صح �أورن �أن “طبيعة �حلرب �لقادمة لن يطر�أ عليها تغرّي جوهري، لكن حالة �ال�صتعد�د 

32
لها و�جلاهزية �ملطلوبة �صترتك تاأثريها يف �الأجو�ء“.

�رتقى �صهيد�ن فل�صطينيان بر�صا�ص �الحتالل، و�أ�صيب 130 مو�طناً و�عتقل 250 �آخرين،  	

خالل �صهر �آذ�ر/ مار�ص 2020، وذلك وفق �لتقرير �ل�صهري ملركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات 

و�لتوثيق. كما هدّمت قو�ت �الحتالل، خالل تلك �لفرتة، 39 بيتاً ومن�صاأة، و�أخطرت �صلطات 

�الحتالل 19 بيتاً ومن�صاأة بالهدم ووقف �لبناء. و�قتحم �مل�صجد �الأق�صى 1,575 م�صتوطناً، 

33
وطالباً يهودياً، ورجال �رشطة وخمابر�ت.

�صّن 	 دون  �الأطفال  عدد  �أن  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أ�صدره  تقرير   �أظهر 

�لـ 18 عاماً، بلغ نحو 2.27 مليون طفل، منت�صف �صنة 2020، يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية؛ 

حاالت  عدد  �أن  �أظهرت  �لتي  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  بيانات  �لتقرير  وت�صمّن 

�إىل �صجالت �حلركة �لعاملية  889 طفالً. و��صتناد�ً  2019 بلغت  �العتقال لالأطفال خالل �صنة 

34
للدفاع عن �الأطفال - فرع فل�صطني، �رتقى 28 طفالً �صهيد�ً خالل �صنة 2019.
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بتهديد  	 تركيا  �الإ�رش�ئيلية  �ليمينية   “Lech Jerusalem يرو�صليم  “ليخ  منظمة  �تّهمت 

“�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية“ يف �رشقي �لقد�ص، من خالل نظام �مل�صاعد�ت �لذي تعكف على تقديه 
لالأهايل �لفل�صطينيني يف �ملدينة �ملقد�صة، بهدف حت�صني قدرتهم على مو�جهة فريو�ص كورونا. 

35
وزعمت �ملنظمة �أن �أنقرة ت�صتغل �نت�صار �لفريو�ص، يف حماولة لتعزيز نفوذها يف �لقد�ص.

االإثنني، 2020/4/6

�أر��ٍص  	 على  �الإ�رش�ئيلية  “�ل�صيادة“  فر�ص  على  الفان  كاحول  وحتالف  �لليكود  حزب  �تفق 

فل�صطينية يف �صيف 2020. وبح�صب موقع �صحيفة معاريف، فاإنه مّت �لتغلب على �مل�صاعب 

�لتي �عرت�صت �التفاق �ملرتقب، مع مو�فقة حتالف كاحول الفان على ن�ّص يق�صي بفر�ص 

�ل�صمّ �الإ�رش�ئيلي على غور �الأردن و�صمال �لبحر �مليت، من خالل حو�ر مع �الإد�رة �الأمريكية 

و�ملجتمع �لدويل. و�أ�صارت �لقناة 12 �لعبية، يف هذ� �ل�صياق، �إىل �أن �حلديث يدور عن موعد 

بعد  �صيكون  �ل�صّم  �إعالن  �أن  عن  معاريف  موقع  حتدث  فيما  �ل�صّم،  الإعالن   2020/7/10
36

�صهرين ون�صف �ل�صهر من ت�صكيل �حلكومة �جلديدة.

رئي�ص  	 مع  �أجر�ها  هاتفية  مكاملة  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  تعهّد 

باإقر�ر   ،David Elhayani �إحلياين  ديفيد   Yesha Council )ي�صاع(  �مل�صتعمر�ت  جمل�ص 

�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على غور �الأردن يف �ل�صفة �لغربية و�صمال �لبحر �مليت، ومن ثّم �صّم 

37
هذه �ملنطقة يف غ�صون �ل�صهور �لقليلة �ملقبلة.

�رتكاب  	 �ل�صهري،  تقريرها  يف  �ل�صفة،  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  للجنة  تقرير  ر�صد 

�لتقرير  وذكر   .2020 مار�ص  �آذ�ر/  خالل  �ملو�طنني  بحق  �نتهاكاً   178 �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�أ�صري�ً حمرر�ً، و34 معتقالً �صيا�صياً �صابقاً، فيما   49 �أن �نتهاكات �ل�صلطة �لفل�صطينية طالت 

وجاءت  موظفني.  بحّق  و21  حقوقي،  �أو  �صبابي  نا�صط  بحّق  �نتهاكاً   24 �ل�صلطة  �رتكبت 

حمافظة �خلليل كاأكب حمافظة تعر�صت النتهاكات �ل�صلطة، بو�قع 42 �نتهاكاً، تلتها حمافظة 

38
ر�م �هلل، بو�قع 38 �نتهاكاً.

�رتفع عدد �جلر�ئم �جلن�صية د�خل �الأ�رشة يف “�إ�رش�ئيل“، و�لتي مّت �لتحقيق بها خالل �آذ�ر/  	

مار�ص 2020، بن�صبة 41% مقارنة بالفرتة نف�صها من �صنة 2019 )34 حالة مقابل 24(، وفقاً 

للمعطيات �ل�صادرة عن �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية، كما تظهر �الأرقام �أن عدد ملفات �لتحقيق �لتي 

39
مّت فتحها بجر�ئم �لعنف �الأ�رشي ز�دت بن�صبة %16.
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�إبقاء  	 قرر  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أن  �الإ�رش�ئيلية  كان“  “ري�صت  قناة  ذكرت 

�لف�صح.  عيد  فرتة  خالل  �الحتالل  دولة  د�خل  �لفل�صطينيني  �لعمال  من  �الآالف  ع�رش�ت 

�ألف فل�صطيني يحملون ت�صاريح عمل، د�خل دولة   40-30 �إىل وجود نحو  �لقناة  و�أ�صارت 

40
�الحتالل.

�صجون  	 يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  مع  �لت�صامنية  معكم“  كلنا  وحدكم  “ل�صتم  حملة  �أعلنت 

�إىل برملانات �الحتاد �الأوروبي و�أمريكا �لالتينية،  �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، عن توجيه ر�صائل 

�ل�صعبي  �ملوؤمتر  �أن  �إىل  ي�صار  �الأ�رشى.  �إىل  كورونا  فريو�ص  �نتقال  خماطر  من  فيها  حتذّر 

لفل�صطينيي �خلارج �أطلق، بال�رش�كة مع ع�رش�ت �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات، حملة “ل�صتم وحدكم 

41
كلنا معكم“، وذلك دعماً لالأ�رشى يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�الإجر�ء�ت  	 ظّل  يف  ملحوظاً  تدهور�ً  �ملختلفة  باأن�صطتها  غزة  حمافظات  يف  �ل�صناعة  ت�صهد 

�الحرت�زية ملو�جهة تف�صي فريو�ص كورونا، �إذ فقَد نحو 10,500 عامل وظائفهم، فيما تر�جع 

42
�الإنتاج بن�صبة 19%، وفق تقرير �أعده �حتاد �ل�صناعات يف �لقطاع حول تاأثري �جلائحة.

مليون  	 )نحو  كندي  دوالر  �ملليون  ون�صف  مليون  مببلغ  كند�  تبع  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت 

ومن  كورونا.  فريو�ص  بفعل  لالأونرو�  �لطارئة  �ل�صحية  للرعاية  ��صتجابة  �أمريكي(،  دوالر 

جهة �أخرى، ذكر مدير عام �لهيئة 302 للدفاع عن حقوق �لالجئني علي هويدي، �أن 4 ماليني 

�أطلقته  �لذي  دوالر(،  مليون   14( �لطارئ  �لند�ء  مبلغ  �أ�صل  من  لالأونرو�  و�صلو�  دوالر 

43
ملو�جهة كورونا.

�أ�ص( 	 دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  رئي�ص   �أعلن 

�لبغوثي،  وقال  كورونا.  فريو�ص  مكافحة  مو�صوع  ت�صمل  ال  �ملقاطعة  �أن  �لبغوثي،  عمر 

خالل ندوة �صيا�صية، �إن “�الأدوية و�ملعد�ت �لتي يكن لها �أن تنقذ حياة �لفل�صطينيني، حتى 

44
لو كانت من �صنع �إ�رش�ئيلي، ي�صمح با�صتقبالها“.

الثالثاء، 2020/4/7

�صوؤون  	 “من�ّصق  �أن  له،  بيان  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  مكتب  �أعلن 

�الأمن  جمل�ص  مع  بالتعاون  وطاقمه،   ،Yaron Blum بلوم  يارون  و�ملفقودين،  �الأ�رشى 

�لقومي �الإ�رش�ئيلي و�ملوؤ�ص�صة �الأمنية، م�صتعدون للعمل ب�صكل بنّاء من �أجل ��صتعادة �لقتلى 

45
و�ملفقودين و�إغالق هذ� �مللف، ويدعون �إىل بدء حو�ٍر فوري من خالل �لو�صطاء“.
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منذ  	 �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  ل�صّم  �لقاطع  رف�صها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  �أكدت 

46
�صنة 1967، �أو �أي جزء منها.

�ل�صنو�ر،  	 يحيى  غزة،  قطاع  يف  �حلركة  رئي�ص  مبادرة  على  تاأكيدها  حما�ص  حركة  جددت 

�الأ�رشى  باإطالق �الحتالل �رش�ح عدد من  �لق�صام،  �الأ�رشى لدى كتائب  بخ�صو�ص �جلنود 

“من كبار �ل�صن و�لن�صاء و�ملر�صى و�الأطفال“، مقابل �أن يقدم كتائب �لق�صام خطوة �إيجابية 
باأن تتخذ خطو�ت عملية  �الآن يف ملعب حكومة �الحتالل  �لكرة  �أن  �إىل  �ملو�صوع، م�صريةً  يف 

47
باخل�صو�ص.

�تهم م�صوؤول مكتب �لالجئني يف حركة حما�ص يف لبنان �أبو �أحمد ف�صل، يف مقابلة مع وكالة  	

�إد�رتها  وو�صف  و�لتق�صري،  باملماطلة  �الأونرو�  وكالة  لالأنباء،  �إنرتنا�صيونال  بر�ص  قد�ص 

48
بالفا�صلة، يف �صياق حديثه عن �لتد�بري �لتي �تخذتها ملو�جهة فريو�ص كورونا.

�أعلن حتالف كاحول الفان �أن حزب �لليكود طالب باأن يتّم جمدد�ً مناق�صة طريقة عمل �للجنة  	

“�إ�رش�ئيل“، مما �أدى لتوقف �ملفاو�صات. حيث قال �لتحالف، يف بيان له،  الختيار ق�صاة يف 

�إنه “بعد �لتو�صل �إىل تفاهمات حول جميع �ملو��صيع، طلبو� يف �لليكود �إعادة �لبحث حول عمل 

جلنة تعيني �لق�صاة. ويف �أعقاب ذلك توقفت �ملفاو�صات. ولن ن�صمح باأي تغيري يف عمل جلنة 

49
تعيني �لق�صاة و�مل�ّص بالديوقر�طية“.

مو�جهة  	 يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أد�ء  �أن  �لكني�صت  يف  �لكورونا  جلنة  عن  �صادر  تقرير  �أكد 

�تخاذ  يف  وتنظيمي  ذهني  “ف�صل  على  ينطوي  كان  �الآن،  حتى  كورونا،  فريو�ص  �نت�صار 

50
�لقر�ر�ت، عيوب يف �صيا�صة �لفحو�صات، و�الإغالق خاطئ“.

�رشقي  	 يف  كورونا  فريو�ص  تف�صي  من  ليون  مو�صيه  �لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  رئي�ص  حذّر 

�لقد�ص. وبح�صب �لقناة �لعبية �ل�صابعة، فاإن ليون وّجه ر�صالة �إىل وز�رة �ل�صحة �الإ�رش�ئيلية 

مع  للتعامل  �لقد�ص  �رشقي  يف  للم�صت�صفيات  �لالزمة  �ملو�رد  بتخ�صي�ص  �لفور  على  يطالبها 

51
�لفريو�ص.

�لقد�ص  	 يف  كورونا  بفريو�ص  �مل�صابني  من   %75 نحو  �أن  د�خلية  �إ�رش�ئيلية  معطيات  بيّنت 

ي�صكنون يف �أحياء حريدّية، بح�صب ما ذكرت �صحيفة هاآرت�ص. ووفقاً للمعطيات �لتي �أوردتها 

حريديون.  هم  كلها،  �ملدينة  يف  مري�صاً   1,442 جممل  من  مري�صاً   1,068 فاإن  �ل�صحيفة، 

52
وت�صهد مدينة �لقد�ص �أعلى ن�صبة �إ�صابة بفريو�ص كورونا يف “�إ�رش�ئيل“ منذ بد�ية �الأزمة.
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قالت موؤ�ص�صات حقوقية فل�صطينية، يف بيان لها، �إن “�إ�رش�ئيل“ �عتقلت 357 فل�صطينياً، منهم  	

48 طفالً، و4 ن�صاء، خالل �آذ�ر/ مار�ص 2020، و�إن �العتقاالت توزعت على كافة حمافظات 

فيها  �ملعتقلني  عدد  بلغ  حيث  معدل،  �أعلى  �صجلت  �لتي  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية،  �ل�صفة 

53
192 مو�طناً.

االأربعاء، 2020/4/8

تبادل  	 �صفقة  �إجناز  يكن  �إنه  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال 

�أجر�ه  هاتفي  �ت�صال  يف  هنية،  و�أ�صاف  ذلك.  ملتطلبات  ��صتجابت  �إذ�  “�إ�رش�ئيل“  مع  �أ�رشى 

�الأو�صط  �ل�رشق  �إىل  بوتني  فالديري  �لرئي�ص  ومبعوث  �لرو�صي،  �خلارجية  وزير  نائب  مع 

و�إفريقيا، ميخائيل بوغد�نوف Mikhail Bogdanov، �أن حركته “م�صممة على �الإفر�ج عن 

54
�الأ�رشى يف �إطار �لتبادل �لذي يكن �إجنازه يف حال ��صتجاب قادة �إ�رش�ئيل ملتطلبات ذلك“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إن �أولويات �حلكومة يف �ل�رشف، خالل �لفرتة  	

�ملقبلة، ترتكز على ثالثة بنود؛ هي م�صاعدة �لفقر�ء، ودعم �لنظام �ل�صحي، وتوفري رو�تب 

55
�ملوظفني و�حتياجات �الأمن.

حالة  	 “هناك  حمد:  غازي  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �الجتماعية  �لتنمية  وز�رة  وكيل  قال 

�أن هناك  على  ت�صييق على غزة ب�صبب ح�صار �الحتالل و�إجر�ء�ت �صلطة ر�م �هلل“، موؤكد�ً 

�لدور  �أن  �إىل  �أن ي�صتمر �حل�صار على قطاع غزة. و�أ�صار حمد  قوى دولية و�إقليمية حتاول 

56
�لبارز لتخفيف ح�صار غزة يُ�صجل للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة.

	 2020 مار�ص  �آذ�ر/  يف  قفز  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ملايل  �لعجز  باأن  �إخباري  تقرير   �أفاد 

�إىل 15.9 مليار �صيكل )نحو 4.4 مليار�ت دوالر( و�صط ��صتمر�ر �أزمة كورونا. ووفقاً لهيئة 

�لبث �الإ�رش�ئيلي فاإن �لعجز كان �صجل نحو 4 مليار�ت �صيكل )نحو 1.1 مليار دوالر( يف �آذ�ر/ 

57
مار�ص 2019.

�القت�صاد  	 على  كورونا  فريو�ص  تبعات  �أن  �إىل  �أحرونوت  يديعوت  موقع  ن�رشه  تقرير  �أ�صار 

�إعد�د �جلي�ص، و�صمان جاهزية  �إىل  �لر�مية  �لب�مج و�خلطط  “�إ�رش�ئيل“ تهدّد  و�ملجتمع يف 

وقدرة فاعلة له على �صّن حرب على جبهتني يف �لوقت نف�صه، و�صّد فتح جبهة ثالثة، كل ذلك 

58
مبو�ز�ة عمليات �الإنقاذ و�إد�رة �صوؤون �جلبهة �لد�خلية للمجتمع �ملدين.
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�جلالية  	 �أبناء  من   23 ووفاة   ،500 �إ�صابة  �لفل�صطينية  و�ملغرتبني  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 

�لفل�صطينية يف خمتلف دول �لعامل بفريو�ص كورونا. و�أو�صحت �لوز�رة، يف بيان لها، �أن �لعدد 

�الأكب من �الإ�صابات �صجّل يف �لواليات �ملتحدة، وبلغ 349، �إ�صافة �إىل 15 وفاة بالبلد نف�صه 

 
59

جر�ء �لفريو�ص.

فازت �ل�صاعرتان و�الأديبتان �لفل�صطينيتان �صلمى خ�رش�ء �جليو�صي، و�بت�صام بركات بجائزة  	

�لثقافية  �لعام  ل�صخ�صية  ز�يد  �ل�صيخ  2020. وفازت �جليو�صي بجائزة  للكتاب  ز�يد  �ل�صيخ 

60
2020، فيما فازت بركات بجائزة �أدب �لطفل و�لنا�صئة.

�النتهاكات  	 عن  بال�صكوت  يقبل  ال  “لبنان  �أن  �للبناين،  �لوزر�ء  رئي�ص  دياب،  ح�صان  �أكد 

�النتهاك  هذ�  يكون  باأن  حكومتي  تقبل  “ال  وقال:  �للبنانية،  لل�صيادة  �ملتكررة“  �الإ�رش�ئيلية 

جمرد رقم �إ�صايف يو�صع يف �أدر�ج �الأمم �ملتحدة، فيتغا�صى عنه �ملجتمع �لدويل، كما �أن تبادل 

�لر�صائل مع �ملر�جع �ملعنية ال يكفي لو�صع حّد لالنتهاكات �الإ�رش�ئيلية، وعليها �أن تعي باأننا 

61
لن نذعن بعد �ليوم لهذه �النتهاكات وكاأنها �أمر طبيعي �أو عادي“.

	  1948 فل�صطينيي  من  طالب   110 متنها  وعلى  تركية،  طائرة  جوريون  بن  مطار  يف  حطّت 

62
وفل�صطينيي �لقد�ص �ملحتلة، تقطعت بهم �ل�صبل يف تركيا �إثر �نت�صار جائحة كورونا.

�أكدت 19 منظمة حقوقية دولية وعربية وفل�صطينية، على �أن “�إ�رش�ئيل“ ملزمة باتخاذ تد�بري  	

الإنقاذ �حلياة، و�ل�صماح بدخول �ملعد�ت و�للو�زم �لطبية، وتلبية �حتياجات �ملر�صى، يف �إطار 

مو�جهة خطر تف�صي فريو�ص كورونا �مل�صتجد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وذلك مبوجب 

63
�ملادة 56 من �تفاقية جنيف �لر�بعة.

اخلمي�س، 2020/4/9

بنيامني  	 �الإ�رش�ئيلية  Ronen Peretz، مدير عام ديو�ن رئي�ص �حلكومة  قال رونني بريت�ص 

“�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  يقوده  �لذي  �الإ�رش�ئيلي،  �الأمريكي  �لفريق  �إن  نتنياهو، 

�لعمل يف  Yariv Levin، يو��صل  ليفني  �الإ�رش�ئيلي يريف  �ل�صياحة  ديفيد فريدمان ووزير 

هذه �الأيام من �أجل �إجناز �التفاق ب�صكل نهائي على خريطة �ملناطق يف �ل�صفة �لغربية �لتي 

ري�صون  ماكور  �صحيفة  معه  �أجرتها  مقابلة  يف  بريت�ص  ولفت  “�إ�رش�ئيل“.  �إىل  �صّمها  �صيتّم 

�ليمينية، �إىل �أن �لفريقني يناق�صان حالياً بع�ص �ملالحظات و�لتعديالت �لتي ترى “�إ�رش�ئيل“ 

وجوب �إدخالها على �خلريطة �الأ�صلية �لتي وردت يف “�صفقة �لقرن“، و�لتي ت�صّم �ملناطق 

64
�لتي يجوز لـ“�إ�رش�ئيل“ �صمها.
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حكومته  	 و�صعتها  �لتي  �خلطة  تكلفة  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  قال 

�القت�صاد  خ�صائر  �أن  �إىل  منوهاً  �أمريكي،  دوالر  مليون   137 تبلغ  كورونا  فريو�ص  ملو�جهة 

�لفل�صطيني و�صلت لـ 3.8 مليار�ت دوالر. وقال ��صتية: “�صنعمل مبو�زنة طو�رئ متق�صفة، 

و�صريتفع عجز �ملو�زنة �إىل 1.4 مليار دوالر وفق �لتوقعات، بفعل �نخفا�ص �الإير�د�ت الأكرث 

65
من %50“.

ت�رشيح  	 يف  �لبزم،  �إياد  غزة،  قطاع  يف  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  قال 

مكتوب: “بناء على مذكرة توقيف �صادرة عن �لنيابة �لع�صكرية؛ �أوقف جهاز �الأمن �لد�خلي 

�الحتالل  مع  تطبيعي  ن�صاط  �إقامة  يف  معه  و�مل�صرتكني  �أمان،  ر�مي  �ملدعو  �ليوم  �صباح 

66
�الإ�رش�ئيلي عب �الإنرتنت“.

�أكّد �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار، يف حو�ر خا�ص مع �صحيفة فل�صطني، �أن قيادة  	

تبادل  �إجناز �صفقة  ب�صاأن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �حلركة تدر�ص مدى جّدية عر�ص 

�الأولويات  لهم  ومن  و�الأ�صماء،  �ل�رشوط  حددت  حما�ص  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  جديدة،  �أ�رشى 

67
باالإفر�ج عنهم وخ�صو�صاً �ملر�صى وكبار �ل�صن.

معاريف  	 �صحيفة  مع  مقابلة  يف  ليبمان،  �أفيجدور  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال 

وبغياب  نتنياهو.  حكم  من  �لتخل�ص  فر�صة  �أ�صاعو�  �جلرن�الت  “حزب  قادة  �إن  �لعبية، 

�حلكمة �ل�صيا�صية حتولو� �إىل �أد�ة خلدمة م�صلحته �ل�صخ�صية وتهربه من �ملحاكمة“. و�أعرب 

�أن ي�صلّم �حلكم جلانت�ص بعد عام ون�صف �لعام،  ليبمان عن �عتقاده باأن نتنياهو ال يكن 

68
وفقاً التفاق �الئتالف �حلكومي بينهما.

	  Sven Kühn von بورغ�صدورف  فون  كوهان  �صفني  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل  �أعلن 

دوالر(  مليون   77.15 )نحو  يورو  مليون   71 نحو  تبلغ  م�صاعد�ت  حزمة   ،Burgsdorff

�إن  بورغ�صدورف  وقال  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  كورونا  فريو�ص  وباء  ملو�جهة 

�أولوية يف م�صاعدتنا للفل�صطينيني، وبالتايل �صيخ�ص�ص  �لرعاية �ل�صحية يف هذه �الأزمة هي 

�لقد�ص  �رشقي  مل�صت�صفيات  �إ�صافية  دوالر(  ماليني   10.3 )نحو  يورو  ماليني   9.5 �الحتاد 

14.1 مليون دوالر(،  13 مليون يورو )نحو  �لبالغ  �إىل دعمنا �ل�صنوي �حلايل  �إ�صافة  �ل�ّصتة، 

69
مل�صاعدتها على توفري فح�ص �لكورونا و�لرعاية �لطبية للفل�صطينيني �مل�صابني بالفريو�ص.
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اجلمعة، 2020/4/10

��صتوؤنفت �ملفاو�صات �الئتالفية بني حزب �لليكود وحتالف كاحول الفان، عب مكاملة هاتفية،  	

وتقّرر �أن تعود طو�قم �لتفاو�ص �لر�صمية �إىل �جللو�ص، ملو��صلة �حلديث يف �لتفا�صيل، بغر�ص 

70
�إنهاء �الأزمة �ل�صيا�صية و�لتو�صل �إىل �تفاق لت�صكيل حكومة وحدة بينهما.

قال �ملندوب �لفل�صطيني لدى �الأمم �ملتحدة يف جنيف �إبر�هيم خري�صة، خالل �جتماع ملجل�ص  	

حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة، �إن “�إ�رش�ئيل“ دمرت 139 بناية يف �أنحاء �ل�صفة �لغربية، 

منذ بد�ية �صنة 2020، مبا يف ذلك 38 مبنى لالإغاثة �الإن�صانية من متويل �جلهات �ملانحة، ومن 

�لهياكل كانت هناك مباٍن لالإقامة، وبنية حتتية للمياه و�ل�رشف �ل�صحي، وعيادة  بني هذه 

71
�صحية.

ملن�صاآت  	 �الأقل  على  فرقتني  جنود  بنقل  بد�أ  �الحتالل  جي�ص  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  ذكرت 

تدريب �أقامها موؤخر�ً يف غور �الأردن، ملو��صلة �لتدريبات �لع�صكرية. و�أ�صارت �الإذ�عة �إىل �أن 

�جلي�ص بد�أ �أي�صاً بت�صنيع �لكمامات �لو�قية من �ملر�ص، حيث مّت ت�صنيع 5 �آالف كمامة لغاية 

72
�الآن، وبح�صب �الإذ�عة، فاإن �جلي�ص �صيبد�أ بت�صنيع 10 �آالف كمامة يومياً.

للمرة �الأوىل، منذ نحو مئة عام، لن ت�صتقبل كني�صة �لقيامة، �لتي �أغلقت �أبو�بها ب�صبب فريو�ص  	

73
كورونا �مل�صتجد، �حلجاج �مل�صيحيني �ملحتفلني بعيد �لف�صح.

قال �مل�صت�رشق �الإ�رش�ئيلي جاكي خوجي Jackie Khoji، يف مقالة له يف �صحيفة معاريف،  	

�إن “مناهج �لتعليم �مل�رشية �حلديثة باتت تنظر �إىل �إ�رش�ئيل على �أنها حقيقة و�قعة، ومل تعد 

ت�صميها دولة عدوة، وحني يتمّ عر�ص �خلر�ئط �جلغر�فية يتمّ ذكر مدن بئر �ل�صبع وتل �أبيب 

باأ�صمائها �لعب�نية، بجانب �أور�صليم وحيفا وغزة وعكا“. كما �أن “�لكتب �ملدر�صية �مل�رشية 

74
تذكر دولة �إ�رش�ئيل با�صمها �حلايل �إ�رش�ئيل“، دون �لتطرق ملفردة فل�صطني.

ال�صبت، 2020/4/11

حذّر �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات من عو�قب قر�ر  	

�أمن  �لتدمريية �ملرتتبة على  �الآثار  �أر��ص فل�صطينية حمتلة، ومن  �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صّم 

�ل�صلطات  تتخذها  �لتي  �الإجر�ء�ت  ب�صبب  �ملتعرثة،  “�ل�صالم“  وعملية  �ملنطقة،  و��صتقر�ر 

75
�الإ�رش�ئيلية من جانب و�حد.
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نحو 	 �صجونه  يف  يعتقل  يز�ل  ما  �الحتالل  �أن  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز   ذكر 

�أن  �إىل  �أ�صري فل�صطيني يف ظروف �صعبة وقا�صية، و�أ�صار �لناطق �الإعالمي للمركز،  5 �آالف 

�صلطات �الحتالل، وبالرغم من �نت�صار جائحه كورونا، تو��صل عمليات �العتقال، وقد بلغت 

76
حاالت �العتقال منذ بد�ية �صنة 2020 ما يزيد على 1,300 حالة �عتقال.

االأحد، 2020/4/12

�أبلغ �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، رئي�ص حتالف كاحول الفان بني جانت�ص، باأنه لن  	

لبيان �صادر عن  �آخر. وقال ريفلني، وفقاً  14 يوماً  ملدة  بت�صكيل حكومة  تكليفه  يدد مهلة 

ديو�نه، �إن “�لظروف �حلالية ال ت�صمح بتمديد فرتة مهمة ت�صكيل �حلكومة“، و�أن �ملهلة �الأوىل 

77
ملدة 28 يوماً تنتهي �الإثنني، 2020/4/13.

ك�صف وزير �ملالية �لفل�صطيني �صكري ب�صارة عن مباحثات مع “�إ�رش�ئيل“ ل�صمان حتويل  	

مليون   139 نحو  �صيكل،  مليون   500( �ملقا�ّصة  لعائد�ت  �ملعتاد  �ملعدل  يعادل  �صهري  مبلغ 

78
دوالر( على مدى �الأ�صهر �ل�صتة �ملقبلة، وهي �لفرتة �ملحددة ملو�زنة �لطو�رئ.

�أعلنت وز�رة �لزر�عة يف قطاع غزة عن تقدمي م�صاعد�ت عاجلة، بقيمة مليون دوالر، للعاملني  	

يف �لقطاع �لزر�عي ب�صّقيه �حليو�ين و�لنباتي، وذلك لدعم هذ� �لقطاع �حليوي و�ملهم يف ظّل 

79
�أزمة �نت�صار فريو�ص كورونا، وتعزيز �صمود �لعاملني فيه.

رف�صت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية �لتما�صاً يطالب مبنع بنيامني نتنياهو من ت�صكيل �حلكومة  	

80
�ملقبلة.

�لذي يقع  	 �للبناين حمد ح�صن، خالل تفقده م�صت�صفى �صور �حلكومي،  �ل�صحة  قال وزير 

و�صط خميم �لب�صّ لالجئني �لفل�صطينيني: “لدينا �لكثري من �لالجئني �لفل�صطينيني و�لنازحني 

�ملوؤ�ص�صات  لكل  �إجر�ء ميد�ين عملي  �أي  نلم�ص  �الآن مل  �ملخيم، ولالأ�صف حتى  �ل�صوريني يف 

81
�لدولية �لد�عمة لهم، وما ز�ل �لقر�ر يف �إطار و�صع خطط تدخل“.

��صم 	 حمل  رم�صانياً  م�صل�صالً  �صعودية،  جلهات  �ململوكة   ،mbc �صي  بي  �أم  قناة   �أنتجت 

يف  �ليهود  وعن  خا�صة،  �لكويت  يف  عا�صت  يهودية  �مر�أة  حياة  عن  يتحدث  هارون“،  “�أم 
�مل�صل�صل  �لتطبيع، فاإن فكرة  �لفل�صطيني ملقاومة  �لعربي عامة. ووفق �ملركز  منطقة �خلليج 

�نطلقت من �ل�صعي الإدخال �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين �إىل عمق �ملجتمع �خلليجي، وبعد 

82
�صل�صلة من �ملو�قف �لكويتية �لر�ف�صة للتطبيع.
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عّب �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف عن  	

قلقه من �الآثار �لناجمة عن �أزمة وباء كورونا يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، خ�صو�صاً يف 

قطاع غزة �ملحا�رش. و�أكد �أنه �إذ� ��صتمرت �الأو�صاع �حلالية، فاإن �الأ�رش�ر �صتكون كبرية على 

�لفل�صطينية، و��صتقر�رها،  �ل�صلطة  �أد�ء  �أن �حلفاظ على  على  �لفل�صطيني، م�صدد�ً  �القت�صاد 

وبقائها، �أمر حيوي الأمن ورفاه �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني على حدّ �صو�ء. وبنّي مالدينوف 

�أمريكي  �إىل مليار دوالر  2020 �صوف ت�صل  ل�صنة  �ملالية  �لفجوة  �أن  �إىل  �لتقدير�ت ت�صري  �أن 

 
83

بحلول نهاية �ل�صنة.

االإثنني، 2020/4/13

�لقد�ص عن م�رشوع ��صتيطاين  	 �للو�ئية للتنظيم و�لبناء يف بلدية �الحتالل يف  �للجنة  ك�صفت 

ومر�فق  ��صتيطانية،  وحد�ت   410 بو�قع  �ملحتلة،  �لقد�ص  جنوب  �ملكب،  جبل  �أر��صي  على 

وتلك  �خلفيف،  �لقطار  ب�صبكة  �جلديد  �ال�صتيطاين  �حلي  وربط  غرفة؛  مبئة  وفندق  عامة، 

84
�ل�صبكة �لعامة ب�صكة �حلديد يف �لبالد، وينتهي �مل�رشوع يف 2024.

يف  	 دودين،  مو�صى  �ل�صيا�صي  �ملكتب  وع�صو  حما�ص،  حركة  يف  �الأ�رشى  ملف  م�صوؤول  �أكد 

حديث للجزيرة.نت، �أنه مل يحدث �أي �خرت�ق حقيقي يف �ملفاو�صات مع �الحتالل حول ملف 

�ل�صنو�ر.  يحيى  غزة  قطاع  يف  �حلركة  رئي�ص  �أطلقها  �لتي  �ملبادرة  بعد  �الأ�رشى،  تبادل 

�لتو��صل مع و�صطاء، و�ت�صلت بع�ص �الأطر�ف لال�صتف�صار عن  �أنه جرى  و�أو�صح دودين 

�الأر�ص  على  حقيقية  �إجناز�ت  يوجد  وال  بال�صبط،  تريده  �لذي  وما  �حلركة،  مبادرة  ماهية 

حتى هذه �للحظة. وعلمت �صحيفة �الأخبار �للبنانية �أن حما�ص تلّقت �ت�صاالت خالل �الأيام 

Gilad Shalit، وهو  �صاليط  له دور يف �صفقة جلعاد  كان  �صابق  �أملاين  �الأخرية من و�صيط 

ما “تعاطت معه بجدية كاملة“، وفق م�صادر، مع �نتظار ردّ حكومة �الحتالل. والأول مرة، 

جهتها  من  ت�صمل  �لتي  �ل�صفقة،  قبل  ما  مرحلة  لتنفيذ  �لكاملة  بجاهزيتها  �حلركة  �أبلغت 

85
250 ��صماً للفئات �ملذكورة، مقابل معلومات حول م�صري �جلنود �الأربعة.

�أكد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �أن �الإجر�ء�ت �لتي �تخذت �صابقاً يف �إطار مكافحة  	

تف�صي وباء كورونا تبقى على حالها يف كل �ملحافظات. وك�صف ��صتية، يف موؤمتر �صحفي، عن 

�أنه يجري �لعمل على “خطة �إنعا�ص �قت�صادي“ للموؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة و�ملتناهية 

86
�ل�صغر، عب �صندوق بقيمة مبدئية تبلغ 300 مليون دوالر.
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وز�رة  	 يف  �ل�صيا�صي  �لتخطيط  ق�صم  �أعّدها  وثيقة  عن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت 

فريو�ص  �أزمة  بعد  �لدولية  �لعالقات  ملنظومة  قامتة  �صورة  تر�صم  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية 

كورونا، لكنها تتيح �أمام تل �أبيب فر�صاً لتعزيز مكانتها وعالقاتها، �ل�صيا�صية و�القت�صادية. 

ووفقاً لل�صحيفة، فقد عمل على �إعد�د �لوثيقة �لد�خلية ع�رشون من �لديبلوما�صيني و�خلب�ء 

يف وز�رة �خلارجية، ومّت عر�صها على جهات خمتلفة يف �لوز�رة، وجرى تعديلها قبل رفعها 

87
لوزير �خلارجية ي�رش�ئيل كات�ص.

�أيام  	 �أربعة  ملدة  ��صتثنائياً،  �حلدودي،  رفح  معب  فتح  غزة  قطاع  يف  �ل�صلطات  �أعلنت 

�إىل  �لعودة  م�رش  يف  �لعالقني  �لفل�صطينيني  ملئات  ليت�صنى  �مل�رشية،  �ل�صلطات  مع  بالتن�صيق 

فريو�ص  تف�صي  خ�صية  �صحي  حجر  مر�كز  �إىل  بعدها  �ل�صحة  وز�رة  تنقلهم  �أن  على  غزة، 

88
كورونا.

�إن  	 �لقو��صمي،  �أ�صامة  با�صمها  �ملتحدث  �لثوري  جمل�صها  لع�صو  بيان  يف  فتح،  حركة  قالت 

�لقد�ص  يف  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص  بانت�صار  ت�صبب  من  هي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات 

مدن  د�خل  �لفريو�ص  �نت�صار  بت�صهيل  قامت  �الحتالل  حكومة  �أن  �لقو��صمي  و�أكد  �ملحتلة. 

89
�ل�صفة، من خالل �إجر�ء�تها مع �لعمال �لفل�صطينيني.

�ملتحدة 	 لالأمم  �لعام  �الأمني  با�صم  �ملتحدث  نائب   ،Farhan Haq حق  فرحان   �أكد 

�أنطونيو غوتريي�ص، يف موؤمتر �صحفي مبقر �الأمم �ملتحدة يف نيويورك، رف�ص �الأمم �ملتحدة 

�أيّ توجه التفاق بني و��صنطن وتل �أبيب، ب�صاأن �صّم مزيد من �أر��صي �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، 

90
م�صدد�ً على �أن هذه �خلطو�ت �الأحادية �جلانب “تقوي�ص لعملية �ل�صالم“.

الثالثاء، 2020/4/14

“�أبلغني �ل�صيد  	 قال �صائب عريقات، �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية: 

�أي جزء من �ل�صفة،  �إ�رش�ئيل  �إذ� �صّمت  �أبلغته لقادة �لعامل:  �لرئي�ص ب�صكل و��صح وهذ� ما 

م�صوؤولية  وتتحمل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ولتاأتي  �النتقالية،  �التفاقات  جميع  �صتنتهي 

خلدمة  وظيفية  �صلطة  �إىل  نتحول  “لن  م�صيفاً:  للبحر“.  �لنهر  من  للفل�صطينيني  �حتاللها 

لن  �ملعادلة.  خارج  وغزة  كلفة،  دون  من  و�حتالل  �صلطة  دون  من  �صلطة  �الحتالل.  �صلطة 

91
نكون ولن ن�صمح“.

�أن  	 حما�ص،  بحركة  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لعالقات  مكتب  ع�صو  بركة،  علي  ك�صف 

بلبنان،  �لفل�صطينية  �ملخيمات  يف  و�الإغاثية  �ل�صحية  و�ملوؤ�ص�صات  �لفل�صطينية  �لف�صائل 
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�صباط/ يف  لبنان  �إىل  قدومه  منذ  كورونا  وباء  خطر  ملو�جهة  ��صرت�تيجية   و�صعت 

تعمل  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �أن  وذكر  �لفل�صطينية.  للمخيمات  �نتقاله  ملنع   ،2020 فب�ير 

بالتن�صيق مع وز�رة �ل�صحة يف لبنان و�لبلديات �للبنانية يف حميط �ملخيمات ملو�جهة جائحة 

92
كورونا.

22 موؤ�ص�صة فل�صطينية و�إ�رش�ئيلية،  	 “حتالف حّل �لدولتني“، �لذي ي�صّم  وّجهت موؤ�ص�صات 

 European ر�صالة �إىل �الأمم �ملتحدة، ودول �الحتاد �الأوروبي، ومفو�صية �الحتاد �الأوروبي

Commission يف بروك�صل، ومكتب �ملمثل �خلا�ص لالحتاد، وممثل �ملنظمة �لدولية يف �لقد�ص، 

ونائب وزير �خلارجية �لرو�صي طالبوهم فيها بالتدخل �جلدي ملنع قيام “�إ�رش�ئيل“ ب�صّم 

93
�أي �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية، و�لعمل على �إعادة �لطرفني �إىل مفاو�صات حقيقية.

قال �صابط يف جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي، يف مقابلة مع �لقناة �لـ 12 �الإ�رش�ئيلية، �إن �ملو�صاد  	

�الأزمة.  ظّل  يف  خمتلفة،  باأ�صاليب  �ملعد�ت  على  للح�صول  لل�رشقة،  �الأحيان  بع�ص  يف  يلجاأ 

و�أ�صار �ل�صابط �إىل �أن حكومة �الحتالل طلبت من �ملو�صاد توفري �أكرث من 130 مليون قطعة 

من �ملعد�ت �لطبية و�الأدوية �لالزمة ملو�جهة فريو�ص كورونا. و�أن�صاأ �ملو�صاد، بح�صب �لقناة 

94
�ملذكورة، غرفة عمليات �صخمة الإد�رة �الأزمة عب وحد�ته �ملختلفة.

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن هناك زيادة ملحوظة يف عدد �مل�صابني بفريو�ص كورونا يف  	

�ملناطق �لفل�صطينية �رشقي �لقد�ص. وبح�صب �ل�صحيفة، فاإنه الأول مرة مّت ت�صجيل �إ�صابات 

وجود عن  حتدثو�  �ملدينة  من  �أطباء  �أن  �إىل  م�صريًة  لالجئني،  �صعفاط  وخميم  �لعي�صوية   يف 

95
80 �إ�صابة يف �صفوف �ملقد�صيني.

الجئ  	  30 �أن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  �أعلن 

فل�صطيني ق�َصو� منذ بد�ية �صنة 2020. و�أو�صحت �ملجموعة �أن عدد �لالجئني �لفل�صطينيني 

96
�لذين ق�صو� جر�ء ��صتمر�ر �حلرب يف �صورية بلغ 4,046 �صحية.

قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �إن �أكرث من 453 �ألف عامل فل�صطيني قد ت�رشر من  	

�أزمة كورونا، �صو�ء يف حمافظات �ل�صفة �لغربية كافة، �أم د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 

�لعاملني  �الأفر�د  من  فئات  عدة  هناك  �أن  له،  بيان  يف  �الإح�صاء،  جهاز  و�أو�صح   .1948 �صنة 

غري  �لقطاع  يف  �لعمال  وهم:  فل�صطني،  يف  �الأو�صاع  من  مبا�رشة  ب�صورة  �صيتاأثرون  �لذين 

97
�ملنظم وعددهم 320 �ألف عامل، و�لعمال يف “�إ�رش�ئيل“ و�مل�صتعمر�ت، وعددهم 133,300.
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قال �ملتحدث با�صم وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �أ�رشف �لقدرة �إن �لقطاع �ل�صحي  	

بقطاع غزة يعاين من نق�ص حاّد يف �الأدوية بن�صبة 44%، و35% من �ملهام �لطبية، و65% من 

�ملو�د �ملخبية. و�أكد �لقدرة �أن ما و�صل وز�رته من م�صاعد�ت طبية هي “�إمد�د�ت خجولة ال 

تلبي �الحتياج �لطارئ ملو�جهة جائحة كورونا“، م�صري�ً لوجود عجٍز كبرٍي يف مو�د �لفح�ص 

 “Polymerase chain ملخبي �خلا�صة بفحو�صات �لكورونا، “تفاعل �لبوليمر�ز �ملت�صل�صل�

98
.reaction (PCR)

االأربعاء، 2020/4/15

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن حركته لن تتخلى عن �الأ�رشى  	

يف �صجون �الحتالل و�صجون بع�ص �لدول �لعربية. وطالب هنية �ملنظمات �لعربية �لر�صمية 

و�ل�صعبية بالقيام بو�جبها جتاه �الأ�رشى و�ملعتقلني �لذين ي�صّحون بحريتهم من �أجل �لقد�ص 

99
وفل�صطني.

�أبلغ �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، رئي�ص حتالف كاحول الفان بني جانت�ص، باأنه نقل  	

�لقانونية  �ملدة  وفق  ت�صكيلها  يف  ف�صله  بعد  �لكني�صت،  �إىل  �حلكومة  ت�صكيل  ب�صاأن  �لتفوي�ص 

100
�ملحددة.

�أعلن وزير �ملالية �لفل�صطيني �صكري ب�صارة تو�ّصل �لوز�رة، و�صلطة �لنقد، و�لبنوك �إىل �تفاق  	

�لتمويلية  �لفجوة  الإغالق  دوالر،  مليون   400 مبقد�ر  للحكومة  جممع  بنكي  قر�ص  ب�صاأن 

ومدتها موؤخر�ً،  عليها  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �صادق  �لتي  �لطو�رئ،  مو�زنة  يف   �ملتوقعة 

101
�صتة �أ�صهر، و�أولويتها مو�جهة تف�صي وباء كورونا وتد�عياته �القت�صادية.

منحة  	 قدمت  قطر  �إن  �ل�صيخ  ح�صني  �لفل�صطينية  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص  قال 

مالية فل�صطينية، هي �لثانية منذ بد�ية حالة �لطو�رئ و�أزمة وباء كورونا. و�أو�صح �ل�صيخ، 

يف تغريدة على ح�صابه يف تويرت، �أن �ملنحة بقيمة 5 ماليني دوالر، “وكل �لتقدير و�الحرت�م. 

102
�صكر�ً قطر“.

�صتبقى  	 �مل�صاجد  جميع  �أن  ح�صني،  حممد  �ل�صيخ  �لفل�صطينية  و�لديار  �لقد�ص  مفتي  �أعلن 

مغلقة خالل فرتة �لطو�رئ، �لتي ت�صمل بد�ية �صهر رم�صان، و�أنه �لتز�ماً باالإجر�ء�ت �ملتبعة 

�صتبقى �صلو�ت �جلماعة و�جلمعة معلقة بهدف �حلفاظ على حياة �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، 

103
وحمايتهم من �نت�صار فريو�ص كورونا.
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�إىل  	 �نخف�صت  �أ�رشة  �ألف   53 �أن  جمدالين  �أحمد  �لفل�صطينية  �الجتماعية  �لتنمية  وزير  ذكر 

دون خط �لفقر على �إثر تد�عيات �أزمة فريو�ص كورونا، و�أن هذ� �لعدد قابل للزيادة مع نهاية 

ني�صان/ �أبريل 2020. و�أو�صح جمدالين �أنه مّت �لبدء يف �رشف م�صاعد�ت نقدية �إىل �أكرث من 

115 �ألف �أ�رشة حتت خّط �لفقر، منهم 80 �ألف �أ�رشة يف قطاع غزة، بزيادة 10 �آالف �أ�رشة عن 
104

�لدفعة �ل�صابقة.

قال �ملتحدث با�صم وكالة �الأونرو� �صامي م�صع�صع، �إن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي تعيق عمل  	

105
طو�قمها يف خميمات �لقد�ص �لتي تعمل ملنع تف�صي وباء فريو�ص كورونا يف �ملدينة.

�لفل�صطينية، �صفني كوهان فون بورغ�صدورف،  	 �الأر��صي  �الأوروبي يف  �أعلن ممثل �الحتاد 

عن �إ�صهام �الحتاد �الأوروبي مببلغ 12.5 مليون يورو )نحو 13.7 مليون دوالر(، و�لنم�صا 

�ل�صلطة  برنامج  يف  منهما،  لكل  دوالر(  مليون   1.09 )نحو  يورو  مليون  مببلغ  و�إ�صبانيا 

106
�لفل�صطينية للمخ�ص�صات �الجتماعية.

اخلمي�س، 2020/4/16

قال �ملفو�ص �لعام لـوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني، يف حو�ر مع �صحيفة �ل�رشق �الأو�صط،  	

�إن وباء كورونا فر�ص نف�صه مبجرد ت�صلمه مهامه قبل ثالثة �أ�صابيع، مبدياً قلقه من �حتمال 

جد�ً،  “و��صحة  �ملنظمة  مهمة  �أن  �إىل  �لنظر  ولفت  �ملكتظة.  �لفل�صطينية  �ملخيمات  يف  تف�صيه 

107
و�صتظّل فاعلة يف ظّل غياب حّل �صيا�صي ال ي�صمل ملف عودة �لالجئني �لفل�صطينيني“.

قال �لقيادي يف حركة حما�ص م�صري �مل�رشي، �إن �ملقاومة �لفل�صطينية متتلك �أور�ق قوة متّكنها  	

�إخ�صاع �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني ل�رشوطها يف ق�صية تبادل �الأ�رشى. و�أكد �مل�رشي، يف  من 

�أ�رشى م�رّشفة“،  تبادل  ل�صفقة  “�ملقاومة م�صتعدة  �أن  �الأ�صري،  يوم  موؤمتر �صحفي الإحياء 

على قاعدة �رشوطها، ولي�ص �الكتفاء فقط باملبادرة �لتي �أطلقها يحيى �ل�صنو�ر قائد حما�ص 

108
بقطاع غزة.

�لتي  	 �الإ�رش�ئيلية،  �لقومية“  �لطو�رئ  “�صلطة  لدى  توجد  ال  �أنه  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت 

يفرت�ص بها �إد�رة �الأزمة، ميز�نيات وو�صائل الإد�رة �الأزمة، كما �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، من 

خالل قيادة �جلبهة �لد�خلية، حمدود جد�ً يف هذ� �ملجال. و�صددت �ل�صحيفة على �أنه بالرغم 

من �أن “لدى �جلي�ص قدر�ت لوجي�صتية للم�صاعدة يف نقل مو�د غذ�ئية، عتاد و�أفر�د من مكان 

وخا�صة  مدنيني،  ب�صكان  تتعلق  قر�ر�ت  التخاذ  �ملطلوبة  �لقدر�ت  لديه  لي�ص  لكن  �آخر،  �إىل 

109
بحجم �ل�صكان يف �لبالد، ولفرتة طويلة“.
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فل�صطينياً،  	 مو�طناً   1,324 �عتقلت  �الحتالل  قو�ت  باأن  فل�صطينية  حقوقية  معطيات  �أفادت 

منذ مطلع �صنة 2020؛ بينهم 210 �أطفال و31 فل�صطينية، باالإ�صافة الإ�صد�ر 295 �أمر �عتقال 

110
�إد�ري.

ك�صفت �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن �ملغرب رف�ص �ل�صماح لطائرة بنقل ع�رش�ت �الإ�رش�ئيليني  	

�أن  �الإذ�عة  �أزمة كورونا، ب�صكل م�صرتك. وبيّنت  ب�صبب  �أر��صيها،  �لعالقني يف  و�الإمار�تيني 

هناك �تفاقاً بني “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت يق�صي بنقل رعايا �جلانبني ب�صكل م�صرتك عب طائرة 

111
و�حدة.

اجلمعة، 2020/4/17

من  	 �ت�صاالت  حركته  تلقي  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ك�صف 

يف  هنية،  وقال  “�إ�رش�ئيل“.  مع  �أ�رشى  تبادل  �صفقة  �إبر�م  ب�صاأن  مبادرتها  حول  و�صطاء، 

باحلركة،  �ت�صلو�  يحددهم(  )مل  و�لو�صطاء  �الأطر�ف  “بع�ص  �لعربي:  �لتلفزيون  مع  لقاء 

�لق�صام،  “كتائب  قائالً:  وتابع  ب�صاأنها“،  �لتحرك  يكن  �لتي  �الآفاق  حول  و��صتو�صحو� 

لديها 4 �أ�رشى من �جلنود �الإ�رش�ئيليني، ونحن م�صتعدون ملفاو�صات غري مبا�رشة الإجر�ء 

عالقات  يخ�ص  وفيما  �الحتالل“.  قادة  لدى  لذلك  كافية  جدية  هناك  كان  �إذ�  تبادل  �صفقة 

حما�ص مع �ل�صعودية، قال هنية: “�عتقال �أكرث من 60 فل�صطينياً يف �صجون �ل�صعودية فقط 

112
الأنهم يقومون باأعمال دعم و�إ�صناد ل�صعبهم، �أمر موؤ�صف جد�ً“.

فل�صطينياً  	 معتقالً   1,794 وجود  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  وثّقت 

�لذي  �لفل�صطيني  �الأ�صري  يوم  مع  بالتز�من  وذلك  �ل�صوري،  �لنظام  �صجون  يف 

�ملعتقلني بني  من  �أن  �الأرقام،  و�أ�صافت  �صنة،  كل  من  �أبريل  ني�صان/  من   17 يف   ي�صادف 

�لفل�صطينيني قد ق�صو�  �ملعتقلني  �لعديد من  فاإن  �لعمل،  ن�صاء. وبح�صب جمموعة   110 نحو 

حتت �لتعذيب يف معتقالت �لنظام، منذ بدء �الأحد�ث، حيث بلغ عدد �ل�صحايا وفق ما جرى 

113
توثيقه �أكرث من 560 �صحية.

�ملحاكمة  	 �أن  Human Rights Watch �حلقوقية من  ر�يت�ص ووت�ص  حذّرت منظمة هيومن 

�جلماعية �لتي تنظمها �ل�صلطات �ل�صعودية بحّق ع�رش�ت �ملعتقلني �لفل�صطينيني و�الأردنيني 

�لقانونية.  �إجر�ء�تها  �نتهاكات يف  �أر��صيها، تثري خماوف خطرية من ح�صول  �ملقيمني على 

بد�أت  تهمة،  دون  �ملعتقلني  هوؤالء  �حتجاز  من  عامني  بعد  �إنه  لها،  بيان  يف  �ملنظمة،  وقالت 

“كيان  مع  ب�صالتهم  تتعلق  غام�صة  �دعاء�ت  على  بناء   ،2020/3/8 يف  �رشية  حماكمات 
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�إىل  ت�صري  �ملعتقلني  �رش 
ُ
�أ بع�ص  �صهاد�ت  �ملنظمة  بيان  ونقل  ��صمه.  عن  ُيك�صف  مل  �إرهابي“ 

114
ح�صول عمليات تعذيب بحّقهم.

ال�صبت، 2020/4/18

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات يف بيان �صحفي،  	

خالل حمادثات �أجر�ها مع نائب وزير �خلارجية �لرو�صي، ومبعوث �لرئي�ص فالديري بوتني 

حلو�ر  م�صتعدة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  بوغد�نوف،  ميخائيل  و�إفريقيا  �الأو�صط  �ل�رشق  �إىل 

115
مبا�رش مع “�إ�رش�ئيل“ باإ�رش�ف �آلية دولية.

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري، يف برقية وفاء لالأ�رشى،  	

�إنه على ثقة باأن موعد �حلرية لالأ�رشى يف �صجون �الحتالل قد �قرتب باإذن �هلل، م�صيفاً: “�آمل 

116
�أالَّ تنتهي هذه �ل�صنة �إال وقد حترر �أ�رش�نا من هذ� �لقيد“.

االأحد، 2020/4/19

دعا رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �لبنك �الإ�صالمي �إىل تقدمي م�صاعدة عاجلة لدعم  	

117
�ملن�صاآت �ل�صغرية و�ملتو�صطة يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، يف ظلّ �أزمة كورونا.

قالت وزيرة �ل�صياحة و�الآثار �لفل�صطينية روال معايعة، �إن قطاع �ل�صياحة هو �لقطاع �الأكرث  	

118
ت�رشر�ً جر�ء �نت�صار فريو�ص كورونا، وما ترتب على ذلك.

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح روحي فتوح، �إن يد �حلركة ممدودة للخروج من وباء  	

�النق�صام، يف ظلّ مو�جهة �الحتالل، و�صفقة تر�مب - نتنياهو، وتف�صي وباء كورونا. و�أعلن 

فتوح �أن �لرئي�ص حممود عبا�ص لديه �ال�صتعد�د �أن يعيد �إر�صال �لوفد �إىل قطاع غزة، بالرغم 

من حالة �حلظر يف ظّل �جلائحة، “و�أنا �صخ�صياً لدي �ال�صتعد�د �أن �أنفذ �الأمر �إذ� ما مّت تكليفي، 

119
فالوحدة �لوطنية فوق كل �عتبار“.

�إمكاناتها  	 كل  �صّخرت  �حلركة  �إن  �حلية،  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

�لتنظيمية و�ملالية و�للوج�صتية حتت ت�رشف �جلهات �حلكومية بقطاع غزة؛ ملو�جهة فريو�ص 

120
كورونا.

فيه  	 قال  له،  تقرير�ً   Israel Democracy Institute للديوقر�طية  �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد  ن�رش 

�إن فريو�ص “كورونا ت�صبب ب�رشبة �صديدة لالقت�صاد، تتمثل بتوقف 32% من �الأجريين يف 

121
�لبالد، ونحو 60% من �مل�صتقلني عن �لعمل“.
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ك�صفت �لقناة �لعبية �لـ 13 �لنقاب عن �أن �الحتاد �الأوروبي وّجه يف �الأ�صابيع �الأخرية، ر�صالة  	

122
حتذير �إىل بني جانت�ص، من مغبة �صّم “�إ�رش�ئيل“ ملناطق يف �ل�صفة �لغربية.

االإثنني، 2020/4/20

الفان 	 كاحول  حتالف  ورئي�ص  نتنياهو،  بنيامني  �لليكود  حزب  رئي�ص  من  كلّ   وقّع 

�إىل حلول  �لتو�ّصل  �إ�رش�ئيلية، بعدما جرى  �تفاق لت�صكيل حكومة وحدة  بني جانت�ص، على 

11 �لتابعة  ب�صاأن �لق�صايا مو�صع �خلالف، ويف مقدمتها جلنة تعيني �لق�صاة. ولفتت �لقناة 

�مل�صتعمر�ت �صّم  فر�ص  �صيتّم  �التفاق،  مبوجب  �أنه  �إىل  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث   لهيئة 

وغور �الأردن يف مطلع متوز/ يوليو 2020، بعد �إنهاء �للجنة �الأمريكية �الإ�رش�ئيلية �مل�صرتكة 

123
عملية تر�صيم �حلدود لـ“�إ�رش�ئيل“.

من  	 و�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �حلكومتني  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  حذّر 

يف  “�ن�صغالنا  من  بالرغم  �إنه  وقال  �لفل�صطينية“،  �أر�صنا  من  جزء  �أي  �صّم  على  “�الإقد�م 
�لت�صدي لفريو�ص كورونا �إال �أن ذلك مل ي�صغلنا عن هّمنا �الأ�صا�صي، �أال وهو �إنهاء �الحتالل، 

“مل نغفل  �أنه  و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية“، م�صدد�ً على 

حلظة عما تقوم به �حلكومة �الإ�رش�ئيلية من �عتد�ء�ت وخمططات وحتديد�ً ما يتعلق بال�صّم 

�أو �صفقة �لع�رش“، موؤكد�ً على “�ملوقف �لثابت جتاهها، برف�صها و�لت�صدي لها، و�أنه يف حال 

124
�إعالن �ل�صّم فاإننا �صنتخذ �إجر�ء�ت فورية �صّد هذ� �لقر�ر“.

�ملخدر�ت  	 برتويج  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  جهاز  �إىل  �التهام  �أ�صابع  حما�ص  حركة  وجّهت 

مبخيمات �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان. جاء ذلك على ل�صان ممثل حركة حما�ص يف لبنان 

و�ملوؤ�ص�صات  �الأهلية  و�لرو�بط  �لفل�صطينية  �لف�صائل  ممثلي  لقائه  خالل  �لهادي،  عبد  �أحمد 

�لعا�صمة  و�صط  �لفل�صطينيني،  لالجئني  �لب�جنة  برج  خميم  يف  و�لفاعليات،  و�لعلماء 

125
بريوت.

�لقائد  	 يد  على  موؤخر�ً  عليه  �لتوقيع  جرى  جديد�ً  قانوناً  �أن  �لعبية  �ل�صابعة  �لقناة  ذكرت 

�أمو�الً حمظورة،  �الأ�رشى  باعتبار رو�تب  �ملحتلة، و�لذي يق�صي  �لغربية  لل�صفة  �لع�صكري 

و�أن �لقانون �صيبد�أ بال�رشيان �بتد�ًء من 2020/5/9، يف �لوقت �لذي بعث فيه معهد �إ�رش�ئيلي 

و�رشورة  �الأ�رشى  رو�تب  مع  �لتعامل  مغبة  من  �لفل�صطينية  �لبنوك  �إىل  حتذير  بر�صالة 

126
�إغالقها.
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�ل�صعبي  	 �ملوؤمتر  مع  بال�رش�كة  �لفل�صطينية  �لهوية  على  للحفاظ  �لدولية  �حلملة  �أطلقت 

لفل�صطينيي �خلارج، �الإثنني، عب من�صة زوم Zoom، حملة “�نتماء“ 2020 بن�صختها �لـ 11، 

72 للنكبة، و�حلفاظ على �لهوية �لفل�صطينية يف مو�جهة م�صاريع ت�صفية  �لـ  الإحياء �لذكرى 

127
�لق�صية �لفل�صطينية، ويف مقدمتها “�صفقة �لقرن“.

الثالثاء، 2020/4/21

	  ،Avichai Mandelblit صادق �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية �أفيحاي مندلبليت�

لد�ئرة  تابعة  �خلليل،  مدينة  يف  �الإبر�هيمي  �حلرم  يف  �أر��صٍ  مب�صادرة  يق�صي  قر�ر  على 

ذريعة  حتت  و�ال�صتيطانية  �لتهويدية  للم�صاريع  وتوظيفها  �الإ�صالمية،  �الأوقاف 

�صبات بن  مئري  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  جمل�ص  رئي�ص  و�فق  كما  و�لتو�صع.   �لتطوير 

�الأوقاف،  د�ئرة  تديرها  �لتي  �حلرم  �أر��صي  م�صادرة  قر�ر  على   ،Meir Ben Sahabat

�إىل  يوؤدي  لن  ذلك  �أن  �مل�صار�ت،  و�إقامة  �مل�صادرة  على  للمو�فقة  تبيره  خالل  من  ز�عماً 

128
�ندالع مو�جهات و��صعة يف �صفوف �لفل�صطينيني.

د�نت رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية �لقر�ر �ل�صادر عن �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية  	

�لقا�صي مب�صادرة �أر��صٍ يف �حلرم �الإبر�هيمي تابعة لالأوقاف �الإ�صالمية، ور�أت ذلك عمالً 

�إىل  عدو�نياً �صارخاً، وجزء�ً من �صيا�صة �ل�صّم، وهي مبثابة �لبد�ية لتنفيذ �صيا�صة �صتوؤدي 

129
و�صع ال يكن �ل�صيطرة عليه.

�لو�قعة  	 �لقد�ص،  �أطر�ف  يف  فل�صطينية  بلد�ت  من  قو�تها  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  �أخلت 

ور�ء جد�ر �لف�صل قرب ر�م �هلل، وتقع �صمن نطاق مناطق �ل�صيطرة �لفل�صطينية، بعد طلب 

مالية  م�صاعد�ت  �ألغت  �جلي�ص  موؤ�ص�صة  �إن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  وقالت  �إ�رش�ئيلي. 

�ل�صلطة  يف  �مل�صوؤولني  من  �ل�صديد“  “�لتحري�ص  ب�صبب  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  طبية  ومعد�ت 

130
�لفل�صطينية �صّد “�إ�رش�ئيل“، و�دعائهم �أنها تعمل على ن�رش �لفريو�ص بني �لفل�صطينيني.

يف  	 �ملياومة  موظفي  م�صكلة  حّل  عن  الز�ريني  فيليب  �الأونرو�  لـوكالة  �لعام  �ملفو�ص  �أعلن 

�الأونرو� يف مناطق عملياتها �خلم�صة. و�أو�صح �أن �لذين مل ي�صتطيعو� �أد�ء وظائفهم و�ملهام 

�ملن�صو�ص عليها يف عقودهم �صيح�صلون على 50% من �لر�تب �ملتوقع ل�صهري �آذ�ر/ مار�ص 

131
وني�صان/ �أبريل 2020، بالرغم من تعليق مهامهم.
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االأربعاء، 2020/4/22

��صت�صهد �ل�صاب �إبر�هيم حممد علي حجازي هل�صة، من بلدة �ل�صو�حرة، بعد �إ�صابته بجر�ح  	

�لكونتيرن  حاجز  على  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  قبل  من  عليه  �لنار  �إطالق  جر�ء  حرجة 

132
Container �رشق بيت حلم؛ بعدما قام بدع�ص جندي �إ�رش�ئيلي، وطعنه.

�لر�صمي:  	 �لتلفزيون  بثّها  ت�رشيحات  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

“�إذ� �أعلنت �إ�رش�ئيل �صّم �أي جزء من �أر��صينا؛ ف�صوف نعتب كل �التفاقات و�لتفاهمات بيننا 
�ملجل�صني  قر�ر�ت  �إىل  ��صتناد�ً  وذلك  متاماً،  الغية  و�إ�رش�ئيل(  )�أمريكا  �لدولتني  هاتني  وبني 

133
�لوطني و�ملركزي ذ�ت �ل�صلة“.

�أعلن جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �أنه �عتقل، موؤخر�ً، خلية تابعة حلركة حما�ص خططت لهجمات  	

�أ�صخا�ص  ثالثة  من  مكونة  �خللية  �أن  له،  بيان  يف  �ل�صاباك،  وزعم  �إ�رش�ئيلية.  �أهد�ف  �صدّ 

�لقد�ص  يف  �لقدم  لكرة   Teddy Stadium تيدي  ملعب  يف  �إرهابية“  “عمليات  لتنفيذ  خططو� 

�ملحتلة، و�صدّ جي�ص �الحتالل. و�دعى �جلهاز �أن �أع�صاء �خللية �جتمعو� خالل در��صتهم يف 

134
جامعة بريزيت، وكانو� �أع�صاء يف �لكتلة �الإ�صالمية �لطالبية يف �جلامعة.

�أكد ع�صو �للجنة �ملركزية �لعامة للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �إياد عو�ص �هلل �أن ��صتمر�ر  	

يحقق  ولن  مل  �ملتنفذة  �لفل�صطينية  �لقيادة  قبل  من  �جلبهة  على  �ملفرو�ص  �ملايل  �حل�صار 

135
�أهد�فه.

�أر��ٍص  	 �إن حزبه لن ي�صّوت ل�صالح �صّم  قال رئي�ص حزب �لعمل �الإ�رش�ئيلي عمري بريت�ص، 

يف �ل�صفة �لغربية، و�صيعمل كل ما بو�صعه ملنع مثل هذه �خلطوة، و�أي خطوة �أخرى �أحادية 

�جلانب. ونقلت قناة هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( �لناطقة بالعربية، عن بريت�ص قوله، رد�ً 

على �النتقاد�ت �ملوجهة �إليه لنو�ياه �الن�صمام �إىل �ئتالف حكومي برئا�صة بنيامني نتنياهو: 

“�إن �لبديل كان خو�ص جولة ر�بعة من �النتخابات، ونحن رف�صنا �أن نكون �رشكاء يف حكومة 
136

�صيقة برئا�صة نتنياهو، بالرغم من تلقينا عرو�صاً �صخية“.

��صت�صهد �الأ�صري �لفل�صطيني، نور جابر �لبغوثي )23 عاماً(، من بلدة عابود غرب ر�م �هلل،  	

�صقوطه  �إثر  �إ�صعافه  يف  �الحتالل  �صجون  �إد�رة  تاأخر  بعد  �الإ�رش�ئيلي،  �لنقب  معتقل  د�خل 

�إىل �الأ�صرية  �حلركة  �صهد�ء  عدد  �رتفع  �لبغوثي،  �الأ�صري  وبا�صت�صهاد  عليه...   مغمياً 

137
223 �صهيد�ً منذ �صنة 1967.
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�أعلنت وكالة �الأونرو� عن ت�صجيل �أول �إ�صابة بفريو�ص كورونا د�خل خميم �جلليل يف �لبقاع  	

138
�للبناين، لالجئة فل�صطينية من �صورية تقطن يف �ملخيم.

قال وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، رد�ً على �صوؤ�ل وّجهته له “�لقد�ص“، ب�صاأن عزم  	

حكومة �لوحدة �لوطنية �الإ�رش�ئيلية �جلديدة �لبدء ب�صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية مع بد�ية 

متوز/ يوليو 2020: “هذه �لقر�ر�ت �صيتخذها يف نهاية �ملطاف �الإ�رش�ئيليون“. و�أ�صاف: “هذ� 

139
�لقر�ر يعود �إىل �إ�رش�ئيل. و�صنعمل معها ب�صكل وثيق الإبالغها مبوقفنا يف �أجو�ء خا�صة“.

اخلمي�س، 2020/4/23

�ل�رشق  	 يف  �حلالة  حول  �لدويل  �الأمن  ملجل�ص  �لدورية  �جلل�صة  خالل  �ملتحدة،  �الأمم  حذّرت 

�إ�رش�ئيلي حمتمل الأر��ٍص فل�صطينية  �أّي �صّم  �الأو�صط مبا يف ذلك �لق�صية �لفل�صطينية، من 

�ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملن�ّصق  وقال  �ملحتلة.  �لغربية  بال�صفة 

�الأو�صط نيكوالي مالدينوف، �إن هذه �خلطة “ت�صّكل خرقاً �صافر�ً للقانون �لدويل، و�رشبة 

140
مدمرة ملبد�أ حّل �لدولتني“.

�فرت��صي  	 طارئ  �جتماع  عقد  �لعربية،  للجامعة  �لعامة  �الأمانة  من  فل�صطني،  دولة  طالبت 

�أقرب  يف  �خلارجية،  وزر�ء  م�صتوى  على  عادية،  غري  بدورة  �لعربية،  �لدول  جامعة  ملجل�ص 

تنفيذ  خطورة  جتاه  �لعربية  �لدول  بها  تقوم  �أن  يكن  �لتي  �الإجر�ء�ت  لبحث  ممكن،  وقت 

141
�ملخطط �الإ�رش�ئيلي ب�صّم �ل�صفة �لغربية.

زعم رئي�ص جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي يو�صي كوهني �أن �ل�صلطات يف لبنان و�لعر�ق و�صورية  	

و�إير�ن تخفي �الأرقام �حلقيقيّة ل�صحايا فريو�ص كورونا عندها، و�أن �الأرقام هناك �أعلى من 

�ل�صحة  وز�رة  م�صوؤويل  مع  �جتماع  خالل  كوهني،  قال  حتديد�ً،  �إير�ن  وحول  عنها.  �ملعلن 

كوهني  وقال  بكثري“.  �أكرث  يعرفها  �لتي  “�الأرقام  �إن  م�صاًء،   13 �لقناة  نقلتها  �الإ�رش�ئيلية، 

قناع مليون   50 �إح�صار  �إىل  �نتهت  طبيّة  معّد�ت  الإح�صار  جهازه  �صنّها  �لتي  �حلملة   �إن 

142
و260 جهاز تنف�ٍص �صناعي، دون �أن يك�صف م�صدرها.

ر�صدت منظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان، يف تقرير لها، �رتفاعاً  	

�أن �مل�صتوطنني ي�صتغلّون  �إىل  2020، م�صرية  �أبريل  حاد�ً يف ُعنف �مل�صتوطنني خالل ني�صان/ 

جي�ص  من  بدعم  �لغربية  �ل�صفة  �أنحاء  يف  �أر��ٍص  على  لال�صتيالء  كورونا  فريو�ص  �أزمة 

143
�الحتالل. وذكرت منظمة بت�صيلم �أنها وّثقت 23 هجوماً.
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رف�صت �ل�صعودية مبادرة �الأمني �لعام حلركة �أن�صار �هلل �ليمنية، عبد �مللك �حلوثي، لالإفر�ج  	

عن معتقلي حركة حما�ص، مقابل �إطالق جنود �صعوديني. كما �أنها ووفق م�صادر يف حما�ص، 

ما تز�ل ترف�ص �ال�صتجابة جلميع �لو�صاطات �لتي تدخلت الإنهاء ملف معتقلي �حلركة، بدء�ً 

ويتعلق  خا�ص  “ملف  هذ�  �أن  �عتبار  على  جديدة،  مغربية  و�صاطة  �إىل  و�صوالً  �الأردنية  من 

144
باالأمن �ل�صعودي �لد�خلي“.

“موقف  	 �إن  بوريل،  جوزيب  �الأوروبي  �الحتاد  يف  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  قال 

�الحتاد �الأوروبي من و�صع �الأر��صي �لتي �حتلتها �إ�رش�ئيل يف عام 1967 مل يتغري، وياأتي 

145
متا�صياً مع �لقانون �لدويل، وقر�ر�ت جمل�ص �الأمن ذ�ت �ل�صلة“.

اجلمعة، 2020/4/24

�لذي خال من �مل�صلني يف  	 �مل�صجد،  �لقد�ص خطبة �جلمعة يف  �الأق�صى يف  �مل�صجد  �ألقى خطيب 

�لدين رجال  من  �أ�صخا�ص  ب�صعة  جل�ص  نادرة،  م�صاهد  ويف  رم�صان،  �صهر  من  جمعة   �أول 

�ملفرو�صة  للقيود  �متثاالً  بينهم،  فيما  م�صافات  على  ويحافظون  �لكمامات،  يرتدون  وهم 

146
ب�صبب وباء كورونا.

�أكدت وكالة �الأونرو� �أنه متّ ت�صجيل 4 �إ�صابات جديدة بفريو�ص كورونا، يف خميم �جلليل يف  	

147
مدينة بعلبك �للبنانية، كلها تعود الأفر�د �أ�رشة �ل�صيدة �لتي ُك�صف عن �إ�صابتها قبل �أيام.

وقّع رئي�ص حزب �لعمل عمري بريت�ص على �تفاق لدخول �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �جلديدة، مع  	

�التفاقية بني  باأنه بح�صب  و�أفادت مو�قع عبية  رئي�ص حتالف كاحول الفان بني جانت�ص. 

148
بريت�ص وجانت�ص، �صي�صغل بريت�ص من�صب وزير �القت�صاد و�ل�صناعة.

�الأونرو�  	 وكالة  عمليات  مدير  هويل  �أبو  �أحمد  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  طالب 

�لغذ�ئي“  “�صبكة �الأمان  �ملنتفعني من برنامج  يف قطاع غزة ماتيا�ص �صمايل، بتو�صيع �صبكة 

ظّل  يف  رزقها  م�صدر  جميعها  فقدت  �أن  بعد  غزة،  قطاع  يف  �لالجئة  �الأ�رش  جميع  لتغطي 

�ألف الجئ يعي�صون يف قطاع  �أن620  �أبو هويل  �لقطاع. و�أكد  �لتي يعي�صها  �لطارئة  �لظروف 

�أمريكي لل�صخ�ص يف �ليوم،  1.74 دوالر  “�لفقر �ملدقع“، بن�صبة دخل تقدربـ  غزة حتت خط 

�إ�صافة �إىل 380 �ألف الجئ يعي�صون حتت خط �لفقر �ملطلق بن�صبة دخل تقدر بـ 3.87 دوالر�ت 

149
�أمريكية لل�صخ�ص يف �ليوم.
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قالت �صحيفة معاريف، نقالً عن م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني، �إنه مّت �إحر�ز تقدم يف �الت�صاالت بني  	

�أن  �إىل  م�صرية  �الأ�رشى،  تبادل  حول  �صفقة  �إىل  للتو�صل  �الحتالل،  وحكومة  حما�ص  حركة 

150
�لفجو�ت بني �لطرفني ما تز�ل كبرية.

حما�ص 	 حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص   �أبلغ 

غزة  قطاع  �إىل  �صت�صل  �لطبية  �مل�صاعد�ت  �أن  بينهما،  هاتفي  �ت�صال  خالل  هنية،  �إ�صماعيل 

من  �لفل�صطينيني  �لطالب  عودة  تاأمني  �صيتم  وكذلك  �لقادم،  �الأ�صبوع  يف  �لغربية  و�ل�صفة 

151
تركيا �إىل �لوطن.

	  Palestinian International �لدويل  للتعاون  �لفل�صطينية  �لوكالة  �ملتحدة  �الأمم  �ختارت 

يف  جلهودها  تقدير�ً  مميز�ً،  دورياً  ��صرت�تيجياً  �رشيكاً   Cooperation Agency (PICA)
رفع مكانة �لتعاون بني دول �جلنوب، وتعزيز �لتعاون �لتنموي �لثالثي و�ملتعدد، ولن�صاطها 

152
�حلايل يف دعم جهود مكافحة فريو�ص كورونا، عب �رش�كاتها يف بر�مج �لتوعية �لوقائية.

ال�صبت، 2020/4/25

طلبت �صفارة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �لعا�صمة �لعر�قية بغد�د، من ذوي �ملعتقلني �لفل�صطينيني  	

يف �ل�صجون �لعر�قية، بتزويدها مبعلومات عن �أبنائهم �ملعتقلني، ومل ُت�رش �ل�صفارة �إىل �صبب 

طلبها، �إال �أن ذلك ياأتي بالتز�من مع �إفر�ج �حلكومة �لعر�قية عن 20 �ألف معتقل يف �صجونها. 

ويقبع يف �ل�صجون �لعر�قية ع�رش�ت �ملعتقلني �لفل�صطينيني، بع�صهم معتقل منذ �صنة 2003، 

153
و�لعديد منهم مل ُيعر�صو� على �ملحاكم منذ �أعو�م طويلة.

�أعلن وزير �ل�صحة �الإ�رش�ئيلي يعقوب ليت�صمان �أنه �أبلغ بنيامني نتنياهو رئي�ص �لوزر�ء باأنه  	

�صيرتك من�صبه كوزير لل�صحة. وبح�صب قناة 12 �لعبية، فاإن ليت�صمان �أو�صح لنتنياهو �إنه 

154
يريد ترك من�صبه ليكون وزير�ً للبناء و�الإ�صكان.

االأحد، 2020/4/26

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إنه “مقتنع باأنه �صيتم �حرت�م وعد تر�مب  	

“خطة تر�مب  نتنياهو:  �إ�رش�ئيل“. وقال  لـ“�صيادة  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  ب�صمّ“ مناطق يف 

بال�صيادة  باالعرت�ف  تعّهد  تر�مب  و�لرئي�ص  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �إ�رش�ئيل  بحقّ  �عرتفت 

�الإ�رش�ئيلية على �مل�صتوطنات �ليهودية هناك ويف غور �الأردن“. و�أ�صاف نتنياهو قائالً: “يف 
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غ�صون ب�صعة �أ�صهر من �الآن، �أنا متاأكد من �أن هذ� �لوعد �صيتحقق، ويكننا �أن نحتفل بلحظة 

155
تاريخية �أخرى يف تاريخ �ل�صهيونية“.

�أ�صدرت �ملحكمة �ملركزية �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص �أمر�ً يق�صي باحلجز على 450 مليون �صيكل  	

)نحو 127.6 مليون دوالر( من �أمو�ل �لعو�ئد �ل�رشيبية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، ب�صفتها 

م�صوؤولة عن عمليات �صابقة �صّد �إ�رش�ئيليني. وقالت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �إن منظمة 

�لق�صائية،  �لدعوى  �أعو�م بتحريك هذه  Shohrat Hayden تقوم منذ عدة  �صور�ت هايدن 

�لتي �صملت طلباً للمحكمة بفر�ص �أمر حجز على 1.7 مليار �صيكل )نحو 482 مليون دوالر( 

156
من �أمو�ل �ل�صلطة �لفل�صطينية.

هاجمت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني ما و�صفته بقر�ر “�لقر�صنة“ على �أمو�لها من قبل  	

�أحمد فوؤ�د،  �أبو  للجبهة  �لعام  �الأمني  نائب  �لفل�صطينية حممود عبا�ص. وقال  �ل�صلطة  رئي�ص 

ظهر  يك�رش  وال  وفردي،  وقمعي،  ظامل،  للجبهة  �ملالية  �حلقوق  على  �لقر�صنة  “قر�ر  �إن 

157
�جلبهة“.

ن�رشت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية معطيات حول �ل�صكان يف “�إ�رش�ئيل“، وبح�صبها  	

بينهم  و�جلوالن،  �لقد�ص  �رشقي  �صكان  �صمنهم  من  ن�صمة،  ماليني   9.19 �ل�صكان  عدد  بلغ 

6.806 ماليني يهودي، ي�صكلون 74%، بينما عدد �لعرب 1.93 مليون )21%(، من �صمنهم 

�ملهاجرين  من  وهم  باآخرين،  يو�صفون   )%5( �ألفاً  و454  و�جلوالن،  �لقد�ص  �رشقي  �صكان 

158
�جلدد من دول �الحتاد �ل�صوفييتي �ل�صابق ولي�صو� يهود�ً.

ب�صكل  	 يدعو   ،)7 )خمرج  رم�صاين  م�صل�صل  من  م�صهد�ً  �ل�صعودية  �صي  بي  �أم  قناة  ن�رشت 

�صخطاً  �أثار  ما  وهو  وق�صيتهم،  �لفل�صطينيني  ويهاجم  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لتطبيع  �إىل  �رشيح 

و��صعاً يف مو�قع �لتو��صل �الجتماعي، حيث �أكد نا�صطون �أن عر�صه ياأتي يف �صياق حماولة 

159
�صلخ �ملجتمع �ل�صعودي و�خلليجي ب�صكل عام عن �لق�صية �لفل�صطينية.

االإثنني، 2020/4/27

مليون  	  450 باقتطاع  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  “قر�ر  �أن  ��صتية  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

�صيكل ]نحو 127.6 مليون دوالر[ من �أمو�لنا قبل يومني، وقبلها �قتطاع 650 مليون �صيكل 

هي  ما  و�الأ�رشى،  �ل�صهد�ء  �أ�رش  على  ن�رشف  �أننا  حجة  حتت  دوالر[  مليون   184.3 ]نحو 
ل�صّم  �لتخطيط  “�إن  قائالً:  ��صتية  و�أ�صاف  ملقدر�تنا“.  و�رشقة  الأمو�لنا  حقيقية  قر�صنة  �إال 
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من  �ل�رشعية  وغري  �لقانونية  غري  �مل�صتعمر�ت  على  �ل�صيادة  وفر�ص  �لفل�صطينية،  �الأغو�ر 

�أمو�لنا، و�رشب �التفاقيات  �إ�رش�ئيل، وقر�صنة  قبل �الئتالف �حلكومي �ملنوي ت�صكيله يف 

وهو  و�حد  �صيء  �إىل  تهدف  جميعها  �إمنا  و�العتقاالت،  �لبيوت،  وهدم  �حلائط،  بعر�ص 

حا�رش�ً،  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  و�رشب  م�صتقبالً  �لفل�صطينية  �لدولة  �إمكانية  تقوي�ص 

160
و�إ�صعافها“.

عبّ رئي�ص حزب ي�ص عتيد يائري البيد عن ��صتعد�ده للتعاون مع رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية  	

بنيامني نتنياهو، �إذ� قرر �الأخري عدم تنفيذ قر�ر �لتناوب مع بني جانت�ص ومنعه من تروؤ�ص 

161
�حلكومة.

قال مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ما تز�ل حتتجز جثامني  	

162
5 من �صهد�ء �حلركة �الأ�صرية، بعد ت�صليم جثمان �ل�صهيد نور �لبغوثي.

�إلكرتونية“،  	 بـ“جم�ّصات  �ل�صلطات �مل�رشية باإن�صاء جد�ر معدين جديد يتوقع تزويده  بد�أت 

يتد على طول حدودها مع غزة، �صمن خطو�تها �مل�صتمرة لتاأمني �حلدود و�إغالقها. و�أفاد 

�صهود عيان، لوكالة �الأنا�صول، �أن �جلي�ص �مل�رشي، بد�أ قبل نحو �أ�صبوعني يف بناء �جلد�ر. 

ومن �ملتوقع �أن يتد �جلد�ر �ملذكور من �صاطئ �لبحر غرباً حتى معب كرم �أبو �صامل �أق�صى 

163
جنوب �رشقي �لقطاع، بطول ي�صل �إىل نحو 13-14 كم، وبارتفاع يزيد على 5 �أمتار.

و�فق �لبنك �لدويل على منحة بقيمة 14 مليون دوالر لل�صلطة �لفل�صطينية، كجزء من برنامج  	

بغر�ص  �لطاقة،  قطاع  يف  و�ملوثوقية  �لتحتية  و�لبنية  �الأد�ء  ��صتد�مة  لتعزيز  �ملر�حل  متعدد 

م�صادر  وتنويع  �لفل�صطينية،  �لكهرباء  قطاع  ملوؤ�ص�صات  و�ملايل  �لت�صغيلي  �الأد�ء  حت�صني 

164
�لطاقة.

الثالثاء، 2020/4/28

قالت متحدثة با�صم وز�رة �خلارجية �الأمريكية لل�صحفيني: “كما �أو�صحنا دوماً، نحن على  	

وتطبيق  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيادة  لب�صط  �لر�مية  �الإ�رش�ئيلية  باالإجر�ء�ت  لالعرت�ف  ��صتعد�د 

�لقانون �الإ�رش�ئيلي على مناطق من �ل�صفة �لغربية تعّدها �لروؤية جزء�ً من دولة �إ�رش�ئيل“. 

�الإ�رش�ئيلية  “يف �صياق مو�فقة �حلكومة  �ل�صمّ �صيتم  �الأمريكي بهذ�  �أن �العرت�ف  و�أ�صافت 

165
على �لتفاو�ص مع �لفل�صطينيني على �أ�صا�ص �خلطوط �لتي حددتها روؤية �لرئي�ص تر�مب“.
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م�صكور�ً،  	 ��صتجاب  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

و�ألغى ُحزمة �لتعديالت �الأخرية �ملتعلقة بقر�ر قانون �لتقاعد، وحتديد�ً �لقر�ر ب�صاأن تعديل 

و�ملحافظني،  وزير،  بدرجة  هم  ومن  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �أع�صاء  ورو�تب  مكافاآت  قانون 

166
وبقر�ر تعديل قانون �لتقاعد �لعام ملن هم بدرجة وزير.

تخدم  	 �لتي  �لدر�مية  �الأعمال  بـ“وقف  فيه  طالبت  بياناً،  �لفل�صطينية  �لثقافة  وز�رة  �أ�صدرت 

�الحتالل“، فيما قال وزير �لثقافة عاطف �أبو �صيف �إن “تقدمي �لرو�ية �مل�صادة و�لتجريح يف 

�أي عربي  ُيعّد خدمة للعدو، وت�صويقاً الفرت�ء�ته و�أكاذيبه، وهو ما ال يقبله  �لرو�ية �لقومية 

167
حّر“.

ذكرت و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية �أن �رشطة �الحتالل �أطلقت �لنري�ن على فل�صطيني مل تذكر �أي  	

تفا�صيل عن هويته، قرب جممع جتاري يف مدينة كفر �صابا. و�دعت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية �أن 

168
�ل�صاب حاول تنفيذ عملية طعن، و�أنه �أ�صاب �إ�رش�ئيلية يف �ل�صتني من عمرها بعدة طعنات.

للف�صائل  	 ند�ء  �إطالق  �إىل  �الأوروبية  �لبلد�ن  �ألف �صخ�صية فل�صطينية من عموم  تد�عت نحو 

ي�صع  مبا  �ل�صامل  �حلو�ر  ��صتئناف  �إىل  ودعو�  �النق�صام.  حالة  باإنهاء  مطالبة  �لفل�صطينية 

�لفل�صطينية، وتوفري  �لد�خلية، و�إعادة توحيد �ملوؤ�ص�صات  �الأ�ص�ص �لكفيلة با�صتعادة �لوحدة 

�لفر�صة للتفرغ للن�صال �صّد �الحتالل و�ال�صتيطان ومقاومته بكل �ل�صبل �ملتاحة و�ملمكنة، 

169
و�لتي كفلتها كل �لقو�نني و�ل�رش�ئع �الأر�صية و�ل�صماوية.

قررت  	 �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �إن  �لعبية  �القت�صادية   Calcalist كالكالي�صت  �صحيفة  قالت 

170
�ل�صماح لـ 48 �ألف عامل فل�صطيني بالعمل يف عدد من جماالت �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي.

“�إ�رش�ئيل“ و�ملنظمات  	 قال �لرئي�ص �ل�صابق للمخابر�ت �ل�صعودية �الأمري تركي �لفي�صل، �إن 

�الأمري  وعّب  و�ل�صعودية.  �الحتالل  بني  �لتطبيع  لفكرة  �ملروّجني  �أكب  هي  �لفل�صطينية 

ملجرد  “�إ�رش�ئيل“  مع  بالتطبيع  �تهامه  من  ��صتغر�به  عن  تلفزيونية،  مقابلة  يف  �ل�صعودي، 

171
حديثه عن “�ملبادرة �لعربية لل�صالم“ مع �صخ�صيات �إ�رش�ئيلية �لتقاها.

�جلمعية  	 ومدير  �ملحرر،  �الأ�صري  �خلليل  مدينة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �عتقلت 

�الإ�صالمية لرعاية �الأيتام، ف�صل يو�صف �جلبارين بتهمة توزيع طرود غذ�ئية. وقالت زوجة 

جبارين �إن �عتقاله جاء ب�صبب عمله على م�صاعدة �ملحتاجني وتوزيع م�صاعد�ت على �الأيتام 

172
يف �خلليل، خارج مظلة �للجان �لتي �صكلتها حركة فتح.
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االأربعاء، 2020/4/29

ك�صفت �لقناة 13 �لعبية �لنقاب عن جل�صة مباحثات �رشية �أجر�ها رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي  	

بنيامني نتنياهو مع عدد من �لوزر�ء، لبحث عقد �صفقة تبادل �أ�رشى مع حركة حما�ص بقطاع 

غزة. وقالت �لقناة �إن نتنياهو �أجرى �الأ�صبوع �ملا�صي، جل�صة نقا�ص عب �لهاتف، مع �أع�صاء 

�للجنة �لوز�رية ل�صوؤون �الأ�رشى و�ملفقودين، ملناق�صة �الت�صاالت مع حركة حما�ص، ب�صاأن 

173
�صفقة تبادل.

م�صاعد�ت 	 توزيع  �صيتم  �أنه  جمدالين  �أحمد  �لفل�صطيني  �الجتماعية  �لتنمية  وزير   �أعلن 

500 �صيكل )نحو  9,504 فقر�ء جدد ب�صبب �أزمة كورونا يف �الأر��صي �لفل�صطينية، بو�قع  لـ 

142 دوالر( قيمة كل م�صاعدة، بينما بلغ جمموع ما �صيتم تقديه من م�صاعد�ت 34 مليون 
174

�صيكل )نحو 9.64 ماليني دوالر( لـ 125 �ألف �أ�رشة.

دعت ف�صائل وموؤ�ص�صات حكومية وحقوقية �إىل مو�جهة فل�صطينية وعربية �صّد “�لت�صميم  	

�الحتالل  مع  �لعربي  للتطبيع  ترويجها  عب  �ل�صعودية،  �صي  بي  �أم  قناة  تبثه  �لذي  �لثقايف“ 

�الإعالمية  �لقنو�ت  عب  �لتطبيع  م�صل�صالت  بّث  وقف  �رشورة  هوؤالء  و�أكد  �الإ�رش�ئيلي. 

�لوطنية  ق�صيته  ودعم  له،  �العتذ�ر  وتقدمي  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �الإ�صاءة  ووقف  �لعربية، 

175
�لعادلة.

ما  	 رئي�ص   ،Aharon Hilweh حِلوه  �أهارون  عن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  قناة  نقلت 

ي�صمى ق�صم �لعمليات �لع�صكرية يف جي�ص �الحتالل، قوله �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يعكف منذ 

�أكرث من �صهر على در��صة �لتد�عيات �ملحتملة الأزمة كورونا، �لتي �صتكون لها تد�عيات جّمة 

�صو�ء �قت�صادياً، �أم �جتماعياً، وكذلك ��صرت�تيجياً. وب�صاأن �لو�صع يف �الأر��صي �لفل�صطينية، 

حاّد،  ب�صكل  �لوباء  تف�صى  حال  ويف  غزة،  قطاع  يف  للغاية  ح�صا�ص  �لو�صع  �إن  ِحلوه  قال 

�الأو�صاع  تفجر  �إمكانية  من  وحّذر  �الأمني.  �لو�صع  على  خطرية  �نعكا�صات  لذلك  ف�صيكون 

يف �ل�صفة �لغربية، خ�صو�صاً يف حال �ل�رشوع بتنفيذ “�صفقة �لقرن“، م�صري�ً �إىل �أن �جلي�ص 

176
�الإ�رش�ئيلي ي�صتعد لكل �ل�صيناريوهات.

قال �ملخت�ص ب�صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين عبد �لنا�رش فرو�نة �إنه ومع ��صتمر�ر �أزمة كورونا  	

وحلول �صهر رم�صان �ملبارك، فاإن 40 �أ�صرية فل�صطينية يتجرعن �الأمل و�حلرمان يف �صجون 

177
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، بينهن 17 �أماً.
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�الأمريكية  	 بال�صفارة  �صيحتفظ  �إنه  �الأمريكية،  للرئا�صة  �ملحتمل  �ملر�صح  بايدن،  جو  قال 

يف  �خلطوة  هذه  حتدث  �أن  ينبغي  يكن  “مل  �أنه  مو�صحاً  �لقد�ص،  يف  “�إ�رش�ئيل“  لدى 

�ل�صياق �لذي حدثت به، بل كان يجب �أن حتدث يف �صياق �صفقة �أكب مل�صاعدتنا يف حتقيق 

�صيعيد  �أنه  بايدن  �أعلن  �ملقابل  ويف  �لعملية“.  هذه  يف  �ل�صالم  �أجل  من  مهمة  تنازالت 

�أمل �حلفاظ على  “الإ�رش�ك �لفل�صطينيني“، على  فتح �لقن�صلية �الأمريكية يف �رشقي �لقد�ص 

178
�حتمال حّل �لدولتني.

�مل�صاعد�ت  	 عن  �لفوري  باالإفر�ج  �الأمريكي،  �لكوجنر�ص  �أع�صاء  من  ع�صو�ً   59 طالب 

�الإن�صانية �الأمريكية لوكالة �الأونرو�، لتمكينها من مو�جهة وباء كورونا يف خميمات �لالجئني 

179
�لفل�صطينيني يف مناطق عملياتها.

�أعلن ع�صو �لكوجنر�ص �الأمريكي من �أ�صل فل�صطيني، ج�صنت عما�ص Justin Amash، نيته  	

�لرت�صح عن حزب �لليب�ليني Libertarian Party، يف �النتخابات �لرئا�صية �الأمريكية �ملقبلة. 

ل�صالح  ت�صويته  بعد   Republican Party �جلمهوري  �حلزب  من  ��صتقال  عما�ص  وكان 

180
حماكمة تر�مب.

يف  	 �لتقاعد  ل�صناديق  �حلكومة  منع  قانونية  بعدم  قر�ر�ً  بريطانيا  يف  �لعليا  �ملحكمة  �أ�صدرت 

يعد  ما  وهو  �إ�رش�ئيلية،  �رشكات  من  ��صتثمار�تها  �صحب  من  �لبيطانية،  �ملحلية  �لبلديات 

�نت�صار�ً ل�صالح حملة �لت�صامن مع فل�صطني، �لتي ر�أت �أن هذ� �حلكم ُيعّد مهماً، الأنه ال يكن 

181
نق�صه و�ال�صتئناف �صّده.

للمحكمة  	 �لعامة  للمدعية  ر�صالة  ودولية  و�إقليمية  حملية  موؤ�ص�صة   180 من  �أكرث  �صلّمت 

لفتح حتقيق جنائي يف جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم  �لنطاق  و��صع  توؤكد دعماً  �لدولية،  �جلنائية 

182
�صّد �الإن�صانية، �ملقرتفة من �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �الأر�ص �لفل�صطينية.

اخلمي�س، 2020/4/30

نتنياهو  	 بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أبلغ  �الأبي�ص  �لبيت  �إن  �لعبية   13 �لقناة  قالت 

�جلديدة  وحكومته  �الأخري  قبول  �رشيطة  و�الأغو�ر،  �ل�صفة  م�صتعمر�ت  �صمّ  على  مو�فقته 

باإقامة دولة فل�صطينية. و�أ�صافت �لقناة �أن و��صنطن رهنت مو�فقتها بتبني “�إ�رش�ئيل“ خطة 

183
“�صفقة �لقرن“ كلها دفعة و�حدة غري جمز�أة.
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�صّم  	 خطة  تنفيذ  نو�ياها  ب�صاأن  لـ“�إ�رش�ئيل“،  م�صرتكاً  �حتجاجاً  �أوروبياً  �صفري�ً   11 قّدم 

بني  من  فاإن  �أحرونوت،  يديعوت  موقع  وبح�صب  �ل�صفة.  يف  �ملحتلة  �لفل�صطينية  لالأر��صي 

�ملحتجّني �صفر�ء فرن�صا، وبريطانيا، وهولند�، و�الحتاد �الأوروبي. وحّذرت تلك �لدول من 

184
�أن �ل�صّم �صي�رش مبكانة “�إ�رش�ئيل“ �لدولية، و�صيقّو�ص �ال�صتقر�ر �الإقليمي.

منظمة  	 لو�قع  مو�صوعية  معاجلة  �إىل  فتح  حركة  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  دعت 

�لتحرير �لفل�صطينية، و�لتّمعن يف م�صوؤوليات كل طرف، وم�صوؤولية �خليار�ت �ل�صيا�صية �لتي 

ترتبت على �تفاقيات �أو�صلو، وتاأثري�تها �لكارثية على �ملنظمة، و�الأ�صباب �لد�خلية �لتي قادت 

�أي دور فعلي، و�إفقاد قر�رتها  �إ�صعاف �ملنظمة وح�صورها، وتغييب هيئاتها، و�إفقادها  �إىل 

185
�أي �صفة �إلز�مية.

Yossi Dagan، رئي�ص جمل�ص �مل�صتعمر�ت، قال:  	 �أن يو�صي دغان  ذكرت �صحيفة معاريف 

حتتية،  بنى  ونقيم  �ل�صفة  �صمال  يف  يهودي  مليون  ال�صتيطان  ن�صتعد  ملخططاتنا  “وفقاً 
�ل�صكانية،  �لزيادة  مع  تتو�فق  مقبة  و�أي�صاً  تعليمية،  وموؤ�ص�صات  ومبانٍ،  ومو��صالت، 

186
وت�صكل �ملقبة دليالً على �أننا �صنبقى هنا لالأبد“.

مبوقفه  	 �لعليا  �ملحكمة  مندلبليت،  �أفيحاي  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  �أبلغ 

�التهام  لو�ئح  ظّل  يف  �ملقبلة،  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  نتنياهو  بنيامني  ت�صكيل  حول  �لقانوين 

187
�ملقدمة له.

من  	 جلبتها  �لتي  �ل�صخمة  و�مل�صرتيات  �ملعد�ت  حجم  عن  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وز�رة  ك�صفت 

دول خمتلفة ملو�جهة فريو�ص كورونا. و�أو�صحت �لوز�رة، يف بيان لها، �أنه منذ بد�ية �الأزمة 

2020، بد�أت بالعمل على جلب �ملعد�ت �لالزمة للطو�قم �لطبية من  �آذ�ر/ مار�ص  يف منت�صف 

30 رحلة �صحن ب�صائع جوية تابعة للوز�رة منذ  �أكرث من  �أنه هبطت  دول خمتلفة، وذكرت 

188
بد�ية �لعملية.

�أعادت “�إ�رش�ئيل“ لالأردن منطقة �لغمر، وهي جيب يقع جنوب �رشقي �لبحر �مليت، كانت قد  	

�لتي منحتها  �الإ�صافية  �لفرتة  �نتهاء  �الأردنية  �أكدت �حلكومة  25 عاماً، فيما  ��صتاأجرته قبل 

�ململكة للمز�رعني �الإ�رش�ئيليني حل�صاد ما كانو� زرعوه من حم�صول يف �ملنطقة، بعد �نتهاء 

�لعمل بامللحق �خلا�ص يف معاهدة “�ل�صالم“ �لذي كان �صمح لـ“�إ�رش�ئيل“ بزر�عة �ملنطقة وفق 

 
189

نظام خا�ص.
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�لرباعية  	 �للجنة  دعوة  “على  بالقاهرة،  �لطارئ  �جتماعهم  يف  �لعرب،  وزر�ء �خلارجية  �تفق 

�لدولية لعقد �جتماع عاجل الإنقاذ فر�ص �ل�صالم وحّل �لدولتني، و�تخاذ موقف دويل من�صجم 

�ل�صالم  �ل�صالم، مبـا فيهـا خارطة �لطريق ومبادرة  �لدولية ومرجعيات عملية  �لقر�ر�ت  مع 

�لعربية“. و�أكدو� �أن �إقد�م حكومة “�إ�رش�ئيل“ على تنفيذ خمططاتها ب�صّم �أي جزء من �الأر�ص 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، مبا فيها غور �الأردن و�صمال �لبحر �مليت و�الأر��صي �ملقامة 

190
عليها �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية وحميطها، ُيثل “جرية حرب“.
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اجلمعة، 2020/5/1

نتنياهو  	 بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أبلغ  �الأبي�ص  �لبيت  �إن  �لعبية   13 �لقناة  قالت 

�جلديدة  وحكومته  �الأخري  قبول  �رشيطة  و�الأغو�ر،  �ل�صفة  م�صتعمر�ت  �صمّ  على  مو�فقته 

“�إ�رش�ئيل“  بتبني  مو�فقتها  رهنت  و��صنطن  �أن  �لقناة  و�أ�صافت  فل�صطينية.  دولة  باإقامة 

1
لـ“�صفقة �لقرن“ كلها دفعة و�حدة غري جمز�أة.

للمحكمة  	 �أن  جمدد�ً  بن�صودة  فاتو  الهاي  يف  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لعامة  �ملدعية  �أكدت 

“جر�ئم �حلرب يف فل�صطني“، ما يعني متكني �ل�صلطة �لفل�صطينية نقل  �صالحية �لتحقيق يف 

60 �صفحة،  �لدولية. جاء ذلك يف وثيقة من  �إىل �ملحكمة  �أر��صيها  �الخت�صا�ص �جلنائي على 

كتبت فيها بن�صودة: “نظر �الدعاء بعناية يف مالحظات �مل�صاركني وما ز�ل يرى �أن للمحكمة 

2
�خت�صا�صاً على �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة“.

ك�صف رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق �إيهود بار�ك Ehud Barak، يف مقابلة مع �صحيفة  	

معاريف، �أنه هو �صاحب “وديعة“ رئي�ص �لوزر�ء �الأ�صبق �إ�صحق ر�بني، و�لتي حتدثت عن 

و�دعى  “�إ�رش�ئيل“.  مع  “�صالم“  معاهدة  مقابل  �جلوالن  من  باالن�صحاب  �إ�رش�ئيلي  �لتز�م 

م�صتعد�ً  كان  �الأ�صد  حافظ  و�أن  �الأ�صد،  مع  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  حاولت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  بار�ك 

3
لـ“�ل�صالم“، “ولكن وفق �رشوطه هو“.

قال رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار جمال �خل�رشي، �إن عدد �ملعطلني عن �لعمل يف  	

4
قطاع غزة يبلغ 350 �ألف عامل.

و�مل�صاعد�ت  	 لالإغاثة  �صلمان  �مللك  مركز  مع  تبع  �تفاقية  توقيع  عن  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت 

�الإن�صانية، بقيمة مليون دوالر، دعماً جلهود �لوكالة يف مكافحة جائحة كورونا يف قطاع غزة. 

و�ملعد�ت  �الأجهزة  تاأمني  على  �صيعمل  �لتمويل  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �الأونرو�،  وذكرت 

5
�لطبية �ملنقذة للحياة، و�مل�صتلزمات �لوقائية لالجئي فل�صطني يف غزة.

توّجه 130 نائباً بريطانياً من خمتلف �الأحز�ب �لبيطانية بر�صالة �إىل رئي�ص �لوزر�ء بوري�ص  	

يف  مناطق  ب�صّم  قيامها  حال  يف  “�إ�رش�ئيل“  على  �قت�صادية  عقوبات  لفر�ص  جون�صون، 

The Guardian �لبيطانية. وذكرت  �لغارديان  �لغربية، بح�صب ما ذكرت �صحيفة  �ل�صفة 
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�لقانون  يف  قانوين  غري  و��صح  ب�صكل  “�صيكون  �لغربية  �ل�صفة  من  �أجز�ء  �صّم  �أن  �لر�صالة 

�لدويل“، و�أ�صافت �أن “بريطانيا مل ترتدّد يف فر�ص عقوبات على رو�صيا بعد �صّمها �لقرم“، 

6
و�رشحت �أن “�أي حتّرك �إ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية يجب �أن يلقى رّد�ً م�صابهاً“.

ال�صبت، 2020/5/2

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات، �إن �إقد�م �حلكومة �الإ�رش�ئيلية  	

�أي  على  �لق�صاء  بال�رشورة  يعني  كلياً  �أو  جزئياً  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �صّم  على 

7
�إمكانية لتحقيق �تفاق “�صالم“ بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني.

به  	 تقدمت  �لذي  �ال�صتئناف  رف�صت  �الأمريكية  �ملحكمة  �إن  �لفل�صطينية  �ملالية  وز�رة  قالت 

 ،Shabtai Scott Shatsky �ملتطرفة يف دعوى �صباتي �صكوت �صات�صكي  �ليمينية  �جلماعات 

يطالبون  �ملّدعون  وكان   .2004 �صنة  يف  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �لتحرير  منظمة  �صدّ  �ملُقدمة 

8
بتعوي�صات تقدر بنحو 900 مليون دوالر.

االأحد، 2020/5/3

و�فق وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت على م�رشوع ��صتيطاين بهدف و�صع “�إ�رش�ئيل“  	

يدها ب�صكل كامل على �مل�صجد �الإبر�هيمي وحميطه. و�أ�صار بينيت، يف تغريدة على �صفحته 

�أن �مل�رشوع عبارة  �إىل  �إىل �ملو�فقة على �مل�رشوع بعد �صنو�ت من �لتعطيل، م�صري�ً  يف تويرت، 

“كهف  �إن  �الإبر�هيمي. وقال بينيت  �لو�صول للم�صجد  عن بناء م�صعد للم�صتوطنني بهدف 

9
�لبطاركة )�حلرم( هو ملك الإ�رش�ئيل و�صعبها“.

ني�صان/ 	 �صهر  عن  تقريرها  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  جلنة   ذكرت 

�أبريل 2020، �أن �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّعدت من تقييد �حلريات ومالحقة �ملو�طنني؛ 

حمرر، الأ�صري  منها   52 و��صتدعاء،  �عتقال  حالة   101 بينها  �نتهاكاً،   150 �رتكبت   حيث 

و58 ملعتقل �صيا�صي �صابق، وتركزت �النتهاكات يف حمافظات �خلليل، وطولكرم، ور�م �هلل 

10
على �لتو�يل.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص ح�صام بدر�ن، �إن �حلركة لن تّدخر �أي و�صيلة �أو  	

�ملقاومة  �أن  على  بدر�ن  و�صدّد  �لغربية.  �ل�صفة  �أر��صي  �صمّ  ملنع  �ملقاومة  �أ�صكال  من  �صكل 

عن  بعيد�ً  �لتبادل،  �صفقة  مبلف  حقيقي  �إجناز  بتحقيق  ومعنية  �الأ�رشى،  بتحرير  ملتزمة 

11
�الإعالم.



191

�أيار/ مايو 2020

رف�ص وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت �لتعليق على �لتقارير حول �القرت�ب من �إمتام  	

�صفقة تبادل �أ�رشى مع حركة حما�ص يف قطاع غزة. وقال بينيت، خالل موؤمتر �صحفي، �إنه 

12
يرف�ص �إطالق �رش�ح من و�صفهم بـ“�لَقتَلة“، حتت �أي ظرف من �لظروف، على حّد تعبريه.

نتنياهو  	 بنيامني  منع  على  �أكدت  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة  �لنيابة  �أن  �لعبية   12 قناة  ذكرت 

رئي�صاً  وبقي  �ملقبلة  �حلكومة  �صكّل  حال  يف  �لقانون،  �إنفاذ  جهاز  يف  م�صوؤولني  تعيني  من 

13
للوزر�ء.

م�رشوع  	  May Golan جوالن  ماي  �لليكود  حزب  عن  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  ع�صو  قدّمت 

�مليت،  �لبحر  و�صمال  �الأردن،  غور  مناطق  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  لتطبيق  قانون 

�القت�صاد  وزير  فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  �لغربية.  �ل�صفة  يف  و�مل�صتعمر�ت 

14
�الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني Eli Cohen �ن�صّم ملبادرة م�رشوع �لقانون ودعمه.

رئي�ص  	 ديو�ن  قبالة  بالتظاهر  �لفل�صطيني  �لد�خل  يف  �لدرزية  �لعربية  �لبلد�ت  روؤ�صاء  بد�أ 

حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، وذلك �حتجاجاً على �الأو�صاع �القت�صادية يف 

بلد�تهم، و�صّد �صيا�صة �لتمييز يف �لِهبَات و�مليز�نيات �لر�صمية �لتي تقدمها �لدولة لل�صلطات 

15
�ملحلية.

ن�رشت �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية حلقوق �الإن�صان “�صاهد“، ملخ�صاً ملنا�صد�ت و�صلت �إليها من  	

الجئني فل�صطينيني يحملون بطاقة جلوء لبنانية، علقو� يف �الإمار�ت، بعد �إغالق �ملنافذ �جلوية 

�الأمن  مديرية  من  قر�ر  بعد  �ملنا�صد�ت  هذه  وتاأتي  كورونا.  فريو�ص  تف�صي  ب�صبب  و�لبية 

�لعام �للبناين ي�صتثني �لالجئني �لفل�صطينيني من حملة �لوثائق من �لعودة �إىل لبنان، بالرغم 

16
من تقّطع �ل�صبل بهم.

�لفل�صطينية  	 �الأر��صي  د�خل  يف  عملهم  �أماكن  �إىل  بالعودة  فل�صطيني  عامل  �ألف   40 نحو  بد�أ 

بالعودة  لهم  �مل�صموح  �لعمال  �أ�صماء  �لفل�صطينية  �لعمل  1948. ون�رشت وز�رة  �ملحتلة �صنة 

دخول على  “�إ�رش�ئيل“  مع  �ل�صلطة  و�تفقت  حمددة.  �إجر�ء�ت  �صمن  يومني،  مد�ر   على 

�الأر��صي  د�خل  يف  �لعمال  يبقى  �أن  على  حمددة،  حو�جز  خالل  من  �صاعة،  كل  عامل   500
17

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، ويبيتون هناك حتى نهاية �صهر رم�صان �ملبارك.

�إىل  	 طريقها  يف  �الأردن  �إىل  �لطبية  �مل�صاعد�ت  من  �ل�صعودية  ملك  هدية  دفعات  �أوىل  و�صلت 

�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية. وتبلغ قيمة هذه �مل�صاعد�ت �أكرث من 10 ماليني ريال �صعودي 

18
)نحو 2.65 مليون دوالر(، تت�صمن 12 بند�ً من �الأجهزة و�مل�صتلزمات �لطبية.
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االإثنني، 2020/5/4

�أمام قمة حركة عدم �النحياز، �لتي  	 �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمته  �أكد رئي�ص �ل�صلطة 

دولة  �أقدمت  �إذ�  باأنه  كافة  �لدولية  �الأطر�ف  �أبلغ  �أنه  بعد،  عن  �الت�صال  نظام  عب  عقدت 

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  �أجز�ء  ل�صّم  وخمططاتها  �صيا�صاتها  تنفيذ  على  �الحتالل 

ومع  معها،  و�لتفاهمات  و�التفاقيات  �اللتز�مات  جميع  من  حلٍّ  يف  “ف�صنكون   ،1967 �صنة 

19
�الإد�رة �الأمريكية“.

نفاد  	 �الأ�صا�صية جر�ء  �ل�صحية  �ملو�رد  �ل�صحة يف قطاع غزة عن نق�صٍ حاّد يف  �أعلنت وز�رة 

20
44% من �الأدوية، و29% من �مل�صتهلكات �لطبية، و56% من لو�زم �ملختب�ت وبنوك �لدم.

و�الإ�صالمية  	 �لعربية  �لعالقات  مكتب  ورئي�ص  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ناق�ص 

عزت �لر�صق، مع �ملدير �لعام لالأمن �لعام �للبناين �للو�ء عبا�ص �إبر�هيم، قر�ر منع �لالجئني 

�لفل�صطينيني �لذين يحملون وثائق �صفر لبنانية من �لعودة �إىل لبنان، عب برنامج �لرحالت 

�للو�ء  �لر�صق  وطالب  كورونا.  �أزمة  ب�صبب  �خلارج،  يف  �لعالقني  �للبنانيني  الإعادة  �لطارئة 

�إبر�هيم بالتدخل ملر�جعة �لقر�ر، ورفع �حلظر �ملتعلق بحرمان �لالجئ �لفل�صطيني من �لعودة 

21
�إىل �أهله يف لبنان، ومعاملة �لالجئني �لفل�صطينيني �أ�صوة باأ�صقائهم �للبنانيني.

�لقا�صي  	 �لوزر�ء  جمل�ص  لقر�ر  وفقاً  تعمل  �أنها  �للبناين  �لعام  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  �أّكدت 

�لذين يحّق  �للبنانيني  �إىل عودة غري  �أن ي�صار  �ملرحلة، على  �للبنانيني ح�رش�ً يف هذه  بعودة 

لهم �لدخول �إىل لبنان يف مر�حل الحقة. كما �أ�صارت، يف تو�صيح لها، �أنها با�رشت �لتحقيق مع 

�ل�صابط �ملعني مبا ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غري الئقة مع فل�صطيني يف مطار 

دبي مّت �إلغاء عودته بعد �صعوده �إىل �لطائرة، لي�صار �إىل �تخاذ �الإجر�ء�ت على �صوء نتيجة 

22
�لتحقيق.

��صتنكر �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان قر�ر �ل�صلطات �للبنانية منع عودة الجئني  	

فل�صطينيني الأر��صيها على خلفية تف�صي فريو�ص كورونا. ور�أى �مل�صت�صار �لقانوين للمر�صد 

من  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �صّد  فادحاً  عن�رشياً  متييز�ً  “يت�صمن  �لقر�ر  �أن  حجّار،  طارق 

حملة وثائق �ل�صفر �للبنانية، فاالأ�صل �أن يلقى حامل �لوثيقة ذ�ت �ملعاملة �لتي يلقاها �ملو�طن 

�للبناين يف حاالت �لرتحيل و�الإبعاد“. ودعا �ملر�صد �حلكومة �للبنانية “�إىل �لتحلي بامل�صوؤولية 

�إىل كفالة حّق �لالجئني  �لد�عية  �لدولية  �ملو�ثيق و�التفاقيات  �لقانونية و�الأخالقية، و�حرت�م 

23
بالتنقل من و�إىل بالدهم“.
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كما  	 غزة.  قطاع  �صمال  جباليا  مدينة  من  �مل�رشي  حممود  �أدهم  �ل�صهيد  �لق�صام  كتائب  نعت 

��صت�صهد يف  �لذي  �أبو حمادة،  �أنور م�صطفى ح�صن  �لقد�ص يف بيان لها، �ملجاهد  نعت �رش�يا 

24
�مل�صت�صفيات �مل�رشية �إثر مر�ٍص ع�صاٍل �أمّل به.

	  ،Matanyahu Englman خل�ص �لتقرير �ل�صنوي ملر�قب �لدولة �الإ�رش�ئيلي، متنياهو �إينجليمان

�أدى  ب�صكل  حتييدها  مّت  و�أنه  عميقة،  �أزمة  من  تعاين  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �أن  �إىل 

ووفقاً  �ملختلفة.  �الأجنبية  �لدول  مع  �لعالقات  �إد�رة  يف  �الأ�صا�صي  عملها  م�صمون  �إفر�غ  �إىل 

مع  عالقات  يف  تن�صط  “�إ�رش�ئيل“  يف  �حلكومية  و�لهيئات  �لدو�ئر  ع�رش�ت  فاإن  للتقرير، 

�الأطر�ف �لدولية �ملختلفة من ور�ء ظهر وز�رة �خلارجية، ومن دون �لتن�صيق معها. وبح�صب 

�لتقرير، فاإن �الأزمة �ملالية �لتي �أ�صابت وز�رة �خلارجية يف �ل�صنو�ت �الأخرية �أدت �إىل جتميد 

تهدد  �مللقاة على عاتقها، وهي  باملهام  و�أ�رشت  �لوز�رة،  ن�صاطات مهمة الأق�صام خمتلفة يف 

25
بامل�ّص بعالقات “�إ�رش�ئيل“ يف �خلارج.

�صادقت �للجنة �خلا�صة �مل�رشعة للقو�نني يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة،  	

لل�صماح  بـ“�لتناوب“، و�لذي يهدف  �أو ما يعرف  �أ�صا�ص: �حلكومة“،  “قانون  على م�رشوع 

26
بالتناوب على رئا�صة �لوزر�ء ملدة عام ون�صف لكل من بنيامني نتنياهو، وبني جانت�ص.

�رتكبت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 1,015 �نتهاكاً بحّق �ملو�طنني �لفل�صطينيني وممتلكاتهم  	

عنها  نتج   ،2020 �أبريل  ني�صان/  خالل  �ملحتلة  �لقد�ص  مدينة  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف 

��صت�صهاد ثالثة مو�طنني، وجرح 60 �آخرين، و�صط ت�صاعٍد يف �عتد�ء�ت �مل�صتوطنني و�أعمال 

27
�ال�صتيطان.

الثالثاء، 2020/5/5

قال �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان �إنه �إذ� �أعلنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية عن  	

�صمّ مناطق يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة �إىل “�إ�رش�ئيل“، فاإن �لواليات �ملتحدة م�صتعدة لالعرت�ف 

يف  �الإ�رش�ئيلي  و�ال�صتيطان  �الأردن،  غور  على  “�إ�رش�ئيل  ب�صيادة  �لقريبة  �الأ�صابيع  خالل 

وعندما  �خلر�ئط،  تر�صيم  عملية  تنتهي  عندما  �أنه  فريدمان  و�أ�صاف  و�ل�صامرة“.  يهود� 

�لبناء يف تلك �ملنطقة من مناطق ج، �لتي لن ت�رشي  تو�فق �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على جتميد 

�لتفاو�ص  على  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  يو�فق  وعندما  �ل�صيادة،  عليها 

مع �لفل�صطينيني باال�صتناد �إىل “�صفقة �لقرن“، فـ“�إننا �صنعرتف ب�صيادة �إ�رش�ئيل يف �ملناطق 

28
�لتي مبوجب �خلطة �صتتحول �إىل جزء منها“.
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�تهمت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ب�صنِّ حملة تطهري عرقي يف �لقد�ص،  	

بعد حملة �عتقاالت و��صعة �صملت م�صوؤولني يف �ل�صلطة يف �جلهازين �ملدين و�الأمني. وقالت 

�ل�صلطة  ل�صالح  حمظورة  ن�صاطات  مار�صو�  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة 

�لفل�صطينية، و�إن “�ملعتقلني تلقو� �أمو�الً من �ل�صلطة �لفل�صطينية، خالفاً للقانون �لذي يحظر 

29
عليهم �لقيام مبثل هذه �لفعاليات د�خل �إ�رش�ئيل“.

توعّد وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، يف لقاء مع �لقناة 11 �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي  	

�أن  على  م�صدد�ً  منها،  �الإير�نية  �لقو�ت  تخرج  حتى  �صورية  يف  �لعمليات  مبو��صلة  )مكان(، 

30
وجود قو�ت �إير�نية يف �صورية قرب �حلدود ي�صكل تهديد�ً خطري�ً.

على  	 �حتجاجاً  وذلك  عاماً،  �إ�رش�باً  �لفل�صطيني  �لد�خل  يف  �لعربية  �ملحلية  �ل�صلطات  بد�أت 

�لتمييز يف �مليز�نيات �لطارئة �لتي حولتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �الأ�صابيع �الأخرية للبلديات 

31
و�ملجال�ص يف “�إ�رش�ئيل“، لتعوي�صها عن �خل�صائر �لناجمة عن جائحة كورونا.

�إيجادهم  	 �إ�رش�ئيليني على  هنّاأت �ل�صفرية �الإمار�تية يف �الأمم �ملتحدة النا زكي ن�صيبة، علماء 

“لن  �الإمار�ت  �أن  �الإ�رش�ئيلية،   13 �لقناة  ملر��صل  وذكرت  كورونا.  لوباء  حمتمالً“  “عالجاً 
32

تعار�ص تعاوناً مع �إ�رش�ئيل ملو�جهة فريو�ص كورونا“.

�لرو�تب  	 يف  لالإ�صهام  دوالر(  مليون   41.5 )نحو  يورو  مليون   38 �الأوروبي  �الحتاد  قدّم 

�لتقاعدية ل�صهر ني�صان/ �أبريل 2020، لنحو 43 �ألف من موظفي �خلدمة �ملدنية �لفل�صطينية 

بقيمة م�صاعد�ت  حزمة  من  جزء  هو  �ملبلغ  هذ�  �إن  �الحتاد  ممثل  وقال  �لغربية.  �ل�صفة   يف 

71 مليون يورو )نحو 77.56 مليون دوالر( �أعلن عنها �الحتاد قبل �أ�صابيع قليلة، لال�صتجابة 
33

جلائحة فريو�ص كورونا يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

االأربعاء، 2020/5/6

على  	 �صادق  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أن  �لعامة  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  ذكرت 

دومن   1,100 بـ  عت�صيون  غو�ص  �ال�صتيطاين  �لتجمع  �صمن  �إفر�ت،  م�صتعمرة  تو�صيع 

( من �الأر��صي �لتي كان �الحتالل قد �صادرها من �صكان قريتي �إرطا�ص و�خل�رش 
2

)1.1 كم

�آالف   7 نحو  بناء  للم�صتعمرة  يتيح  �لقر�ر  �أن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  وذكرت  �ملجاورة. 

للحظة  �أن نوقف  �ملمنوع  “�إنه من  بينيت قوله:  �ل�صحيفة عن  وحدة �صكنية جديدة. ونقلت 

34
�لبناء يف �لبالد“.
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للمقاومة �رشقي  	 �أثناء عمله يف نفق  �أبو حجر، يف  ��صت�صهاد موؤمن  �لق�صام عن  �أعلنت كتائب 

35
قطاع غزة، دون �إير�د مزيد من �لتفا�صيل.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف �جتماع الأع�صاء �للجنة �ملركزية حلركة فتح:  	

“�أقول �أمامكم �إنه يف حال بد�أت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية هذ� �ل�صمّ؛ �صو�ء يف �حلرم �الإبر�هيمي 
�أو يف �مل�صتوطنات �أو يف غور �الأردن، ف�صنعتب �أنف�صنا يف ِحلٍّ من كل �التفاقات �ملوقعة بيننا 

36
وبينهم ومع �الإد�رة �الأمريكية“.

�ل�صفري  	 ت�رشيحات  �إن  ردينة،  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال 

�الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان، و�لتي قال فيها �إن “�ل�صّم هو قر�ر �إ�رش�ئيلي“، 

�أبو ردينة، يف بيان له، �إن قر�ر �ل�صّم قائم بناء  هي ت�رشيحات مرفو�صة وكاذبة. و�أ�صاف 

على“ �صفقة �لقرن“ و�خلر�ئط �الأمريكية، موؤكد�ً �أنه “ال حقّ الإ�رش�ئيل و�أمريكا، وال �رشعية 

37
الأي خطو�ت تخالف �لقانون و�ل�رشعية �لدوليني“.

�مل�صرتك ملو�جهة م�رشوع  	 �لوطني  �لعمل  تد�صني مرحلة جديدة من  �إىل  دعت حركة حما�ص 

�للطيف  عبد  �حلركة  با�صم  �لناطق  وطالب  �ملحتلة.  �لغربية  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي  “�ل�صّم“ 
من  باالن�صحاب  �صمتها؛  عن  باخلروج  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �لقانوع، 

38
�تفاق �أو�صلو، و�صحب �العرت�ف باالحتالل، و�إطالق يد �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية.

“��صتد�مة“ 	 برنامج  �إطالق  عن  �ل�صو�،  عز�م  �لفل�صطينية  �لنقد  �صلطة  حمافظ   �أعلن 

بـ 300 مليون دوالر الإقر��ص �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة �ملت�رشرة من جائحة كورونا، 

الفتاً �لنظر �إىل �أن �صلطة �لنقد �صت�صهم بـ 210 ماليني دوالر من �صمن �ملبلغ �ملحدد لل�صندوق، 

39
بينما �صت�صعى مع �حلكومة لتوفري �ملبلغ �ملتبقي من جهات مانحة.

�الأملانية  	 �الحتادية  �ال�صتخبار�ت  د�ئرة  �إن  �الأملانية   Die Zeit ت�صايت  دي  �صحيفة  قالت 

بني  �لتفاو�ص  �أجل  من  �رشية  مهمة  تتوىل   German Federal Intelligence Service

جنديني  جثتَي  تبادل  حول  ين�صّب  �ملحادثات  حمور  و“�أن  حما�ص،  وحركة  “�إ�رش�ئيل“ 
�الأ�رشى  �رش�ح  �إطالق  مقابل  حما�ص،  لدى  �آخرين  �إ�رش�ئيليني  ومدنيني  �إ�رش�ئيليني 

من  تد�ر  �ل�رشية  �ملحادثات  �أن  �ل�صحيفة  وبيّنت  �الإ�رش�ئيلية“.  �ل�صجون  من  �لفل�صطينيني 

�ل�رشق  �لقاهرة ومنطقة  �الأملان وديبلوما�صي �صوي�رشي، وجتري يف  �لعمالء  �ثنني من  قبل 

40
�الأو�صط.
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	  ،Doctors Without Borders فتتحت وكالة �الأونرو�، بالتعاون مع منظمة �أطباء بال حدود�

مركز “�صبلني للعزل �لطبي“، يف مركز �صبلني للتدريب �ملهني يف لبنان �لتابع للوكالة، و�لذي 

41
متّ جتهيزه لي�صتوعب نحو 100 مري�ص بفريو�ص كورونا.

قال �مل�صت�صار �الإعالمي لـوكالة �الأونرو� عدنان �أبو ح�صنة، �إن �لوكالة تو�جه “�أخطر �أزمة“  	

مالية يف تاريخها. وذكر �أبو ح�صنة �أن �الأونرو� �أطلقت ميز�نية ل�صنة 2020 مببلغ 1.4 مليار 

42
دوالر، لكن ما و�صلها حتى �الآن هو 391 مليون دوالر.

اخلمي�س، 2020/5/7

بعدما  	 �ملقبلة،  �حلكومة  بت�صكيل  نتنياهو  بنيامني  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  كلّف 

ح�صل على دعم 72 ع�صو كني�صت. ومن جهتها، �أنهت �لهيئة �لعامة للكني�صت �مل�صادقة على 

جميع �لقو�نني �ملتعلقة باالتفاق �الئتاليف بني حزب �لليكود وحتالف كاحول الفان، و�صادق 

�لكني�صت على تعديالت “قانون �أ�صا�ص: �حلكومة“، ليتيح ت�صكيل حكومة يتناوب نتنياهو، 

على  �لتناوب  قانون  تعديل  على  وجانت�ص،  نتنياهو  و�تفق  جانت�ص.  بني  مع  رئا�صتها،  على 

43
رئا�صة �حلكومة، بحيث ي�صمح بتمديد والية �حلكومة الأربعة �أعو�م ون�صف �لعام.

�لتنفيذية  	 �للجنة  �جتماع  مب�صتهل  كلمته  يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد 

ونقول  �صيح�صل،  ماذ�  وننتظر  زمن،  منذ  ]�لقرن[  �ل�صفقة  رف�صنا  “�أننا  �لتحرير،  ملنظمة 

�ليوم مبجرد �أن تعلن �إ�رش�ئيل عن تبني �ل�صّم، ف�صنتخذ �الإجر�ء�ت �ملنا�صبة، وهذه �الإجر�ء�ت 

لي�صت بحقّ �إ�رش�ئيل وحدها ولكن بحقّ �أمريكا، الأن من قرر و�صّمم وبد�أ كل �مل�رشوع هي 

44
�أمريكا“.

�أعلنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �أنها تنوي حتويل 800 مليون �صيكل )نحو 227.2 مليون دوالر(  	

لل�صلطة �لفل�صطينية للوقاية من �الآثار �لتي يت�صبب بها فريو�ص كورونا �مل�صتجد. وُيقدم هذ� 

45
�ملبلغ على �أنه قر�ص، حيث �صيتّم نقله للفل�صطينيني يف عدة دفعات خالل �الأ�صهر �ملقبلة.

�لوزر�ء  	 رئي�ص  �أن  ملحم،  �إبر�هيم  �لفل�صطينية  �حلكومة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  �أعلن 

حممد ��صتية �أوعز بت�صكيل جلنة برئا�صة حمافظ �صلطة �لنقد، ت�صّم وزير �صوؤون �الأ�رشى، 

وجمعية �لبنوك، وممثالً عن وز�رة �ملالية، لدر��صة �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية �صّد �لبنوك �لتي 

46
تقدم خدماتها لذوي �الأ�رشى و�ل�صهد�ء، ورفع �لتو�صيات �لالزمة ملو�جهتها.

عّمان  	 �لقاهرة  بنك  باإغالق  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صجون  من  �ملحررون  �الأ�رشى  تفاجاأ 

�أ�رشى و�أفاد  بهم.  �خلا�صة  �الآيل  �ل�رش�ف  بطاقات  تعطيل  بعد  �مل�رشفية،   ح�صاباتهم 
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حمررون باأن �إد�رة بنك �لقاهرة عّمان طالبتهم بعمل بر�ءة ذمة ونقل ح�صاباتهم من �لبنك 

47
�إىل بنوك �أخرى.

قال �لناطق با�صم وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �أ�رشف �لقدرة: “�إن �حتياج �لوز�رة،  	

�للحظة  حتى  و�صلنا  ما  م�صيفاً،  دوالر،  مليون   59 كورونا،  جائحة  ملو�جهة  خلطتها  وفقاً 

 من موؤ�ص�صات �إغاثية 1.7 مليون دوالر فقط“. وجدد �لقدرة �لتاأكيد على �أن “ما و�صلنا من

ر�م �هلل 2.25 مليون منذ بد�ية �لعام، وهي متثل 5% من �حتياجنا �ل�صنوي �ملقدر بـ 47 مليون 

دوالر“. و�أكد �لقدرة �أن �لوز�رة يف غزة مل تتلق �أي ح�صة من �مل�صاعد�ت �لتي و�صلت ر�م �هلل 

من �لدول و�ملوؤ�ص�صات �ملانحة ملو�جهة جائحة كورونا، و�لتي عبت عنها ر�م �هلل يف �جتماع 

48
�ملوؤ�ص�صات �ل�صحية، وقالت �إنها ت�صلمت 40 مليون دوالر ملو�جهة جائحة كورونا.

وّجهت 58 موؤ�ص�صة نرويجية ر�صالة �إىل وزيرة خارجية بالدها للمطالبة باإنهاء �حل�صار على  	

غزة بعنو�ن: �لعقوبة �جلماعية هي جرية �صّد �الإن�صانية. وحّث �ملوقعون على �لبيان “وزير 

�خلارجية التخاذ خطو�ت يف �الأمم �ملتحدة، وخالفه من �ملحافل �لدولية، الإنهاء هذه �لعقوبة 

49
�جلماعية على �لفل�صطينيني، �لتي ت�صفها �تفاقيات جنيف للعام 1949، بجرية �حلرب“.

اجلمعة، 2020/5/8

“�إ�رش�ئيل  	 �صحيفة  مع  مقابلة  يف  فريدمان،  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  قال 

�أن  كما  متاماً  �إيل،  وبيت  �خلليل  عن  �إ�رش�ئيل  تتنازل  �أن  �ملنطقي  غري  “من  �إنه  �ليوم“، 

�إعالن  �إن  فريدمان  وقال  نيويورك“.  يف  �حلرية  متثال  عن  تتنازل  ال  �ملتحدة  �لواليات 

منطقتَي م�صاعفة  مّت  �أنه  ز�عماً  �أ�صابيع،  م�صاألة  هي  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية   �ل�صيادة 

�أ وب �خلا�صعتنَي لل�صيطرة �لفل�صطينية، و�أنه على �ليمني �الإ�رش�ئيلي �العتياد على �حلياة مع 

50
دولة فل�صطينية �صتقوم يف حال حتّول �لفل�صطينيون �إىل كنديني.

�لكيان  	 يف  �الأمريكي  �ل�صفري  ت�رشيحات  “�إن  قا�صم،  حازم  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  قال 

�ل�صهيوين، ديفيد فريدمان، عن �أحقية �الحتالل يف مدينة �خلليل و�صّم م�صتوطنات �ل�صفة، 

51
ت�رشيحات وقحة، وعدو�ن �أمريكي مبا�رش على حقوق �صعبنا �لفل�صطيني“.

�إن رّدنا على �صّم  	 �أ�صامة �لقو��صمي،  قال ع�صو �ملجل�ص �لثوري، �ملتحدث با�صم حركة فتح 

�أر�صنا �صيكون باإلغاء كل �التفاقيات دون ��صتثناء، وت�صعيد �ملقاومة �ل�صعبية  �أي جزء من 

52
�ل�صاملة.
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قالت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني �إن نتائج �جتماع �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير  	

مبدينة ر�م �هلل، �صّكل خيبة الآمال �صعبنا وقو�ه �ل�صيا�صية و�ملجتمعية، وال يرتقي على �الإطالق 

53
�إىل �حلّد �الأدنى و�ملطلوب ملو�جهة �صيا�صات وم�صاريع �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إنه مّت �التفاق مع �لبنوك على جتميد �أي �إجر�ء  	

54
بخ�صو�ص ح�صابات �الأ�رشى لديها، عقب �لتهديد �الإ�رش�ئيلي باتخاذ �إجر�ء�ت بحقها.

من�صة  	 م�رشوع  وهي  جديدة،  مبادرة  �إطالق  �خلارج  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  �أعلن 

للتوظيف عن بعد، ي�صتهدف من خاللها �لالجئني �لفل�صطينيني �ملحرتفني حول �لعامل. وقال: 

وحتقيق  وظائف  على  �حل�صول  من  �لفل�صطينيني  �لالجئني  لتمكني  يهدف  �مل�رشوع  �إن 

باأ�صحاب  وربطهم  وخب�تهم،  مهار�تهم،  على  �ل�صوء  ت�صليط  خالل  من  �ملايل،  �ال�صتقالل 

55
�لعمل، وت�صهيل �لعقود بني �لطرفني.

�أطلقت وكالة �الأونرو� ند�ء طو�رئ جديد للح�صول، وب�صكل عاجل، على 93.4 مليون دوالر  	

من �أجل ��صتجابتها جلائحة كورونا )كوفيد-19( يف جماالت �لرعاية �ل�صحية و�لتعليم، على 

معظم  “�إن  الز�ريني:  فيليب  لالأونرو�  �لعام  �ملفو�ص  وقال  �لقادمة.  �لثالثة  �ل�صهور  مد�ر 

56
�لالجئني �لذين تخدمهم �الأونرو� يعي�صون دون م�صتوى خط �لفقر“.

ال�صبت، 2020/5/9

�أن  	 �الأحمد،  عز�م  فتح،  حلركة  و�ملركزية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنتني،  ع�صو  �أعلن 

على  �لرّد  تنفيذ  ملتابعة  و�ملركزية  �لتنفيذية  من  جلنة  ت�صكيل  طلب  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص 

قر�ر�ت �ل�صّم، مبيّناً �أن �للجنة �صرتفع تو�صياتها للجنة �لتنفيذية العتمادها، م�صدد�ً على �أنه 

57
يف �ليوم �لتايل لقر�ر �ل�صّم فاإن كل �التفاقيات مع “�إ�رش�ئيل“ �صت�صبح الغية.

�أزمة  	 �أن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ت�صتغل   ،“21 لـ“عربي  ك�صفت م�صادر مقد�صية مطلعة 

على  م�صبوقة  غري  ت�صييق  �إجر�ء�ت  فر�ص  على  لتعمل  �لر�هنة،  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص 

باأن �صلطات �الحتالل  �لقد�ص �ملحتلة. و�أفادت �مل�صادر  �الإ�صالمية مبدينة  �الأوقاف  موظفي 

�الإ�رش�ئيلي تفر�ص تغيري�ت جديدة على �لو�صع �لقائم بامل�صجد �الأق�صى، الفتة �لنظر �إىل �أن 

�الأ�صباط و�ل�صل�صلة  �إبقاء بابَي  �أبو�ب �مل�صجد، مع  �إغالقاً كامالً على جميع  �الحتالل فر�ص 

58
فقط مفتوَحني.
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االأحد، 2020/5/10

�أفادت موؤ�ص�صات حقوقية فل�صطينية، باأن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �عتقلت 197 فل�صطينياً؛  	

59
بينهم 18 طفالً، و�مر�أة و�حدة، خالل ني�صان/ �أبريل 2020.

قال تقرير حقوقي �إن قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنني �رتكبو� �أكرث من 700 �نتهاك خالل �الأ�صهر  	

خطو�ت  ت�صارع  �لتقرير  وُيبني  ��صتيطانية.  بن�صاطات  يتعلق   2020 �صنة  من  �الأوىل  �الأربعة 

�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�مل�صتوطنني؛ �لتي بلغت 15 قر�ر�ً تت�صمن بناء 19,895 وحدة 

�لتي قفزت من �مل�صتوطنني عربدتهم على �ملو�طنني،  �إىل ت�صعيد  �إ�صافة   ��صتيطانية جديدة، 

60
31 �عتد�ء يف كانون �لثاين/ يناير �إىل 73 خالل ني�صان/ �أبريل.

�لر�ّص  	 عمليات  �إن  �لتنقل،  حرّية  عن  للدفاع  مركز  م�صلك“،   –  Gisha “چي�صاه  منظمة  قالت 

�لتي قامت بها �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف ني�صان/ �أبريل 2020، قرب �ل�صياج �لفا�صل 

�لو�قعة  �لزر�عيّة  �الأر��صي  من   )
2

م �ألف   588( دومناً   588 بـ  �أ�رش�ر�ً  �أحلقت  غزة  قطاع  مع 

فل�صطينياً  مز�رعاً   93 رزق  مب�صدر  و�أ�رشت  و�صمالها،  غزة  حمافظة  من  �ل�رشق  �إىل 

تلك  �أحلقت  �لفل�صطينية،  �لزر�عة  وز�رة  تقدير�ت  بح�صب  �أنه  و�أ�صافت  �ملناطق.  تلك  يف 

للمز�رعني بقيمة �الأقل، و�أحلقت خ�صائر مادية  ( على 
2

)2 كم باألفي دومن  �أ�رش�ر�ً   �لعمليات 

61
1.25 مليون دوالر.

�أوقفت �ل�صلطات �لبحرينية جل�صة حو�رية عقدتها “جمعية �ل�صباب �لديقر�طي �لبحريني“  	

خالل  �لعربي،  �خلليج  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  �لتطبيع  ملناق�صة  �الإنرتنت  �صبكة  على 

بثها، وذلك عقب �ت�صال �ل�صلطات �الأمنية باجلهة �ملنظمة للجل�صة و�إعطائها �الأمر بقطع �لبث 

62
�ملبا�رش فور�ً ودون نقا�ص.

يف  	 �أخرى  ودوالً  �لبحرين  �إن  لها،  تقرير  يف  �الإ�رش�ئيلية،  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  قالت 

جمل�ص �لتعاون �خلليجي طلبت من “�إ�رش�ئيل“ �مل�صاعدة يف مو�جهة جائحة كورونا. ونقلت 

“�صمع من  �إنه  Marc Schneier، قوله  �صناير  يُدعى مارك  �إ�رش�ئيلي  �ل�صحيفة عن حاخام 

و�البتكار�ت  و�لرت�ث  �ملو�د  خالل  من  يكن  �أنه  منا�صبة  من  �أكرث  يف  �خلليج  قادة  من  عدد 

“هذ�  �إن  �الإ�رش�ئيلية تطوير لقاح ودو�ء للمر�ص“. وبح�صب �صناير، فاإن هوؤالء �لقادة قالو� 

63
�لوباء فر�صة للتعاون مع �إ�رش�ئيل“.
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ذكرت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �أن �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي  	

جوزيب بوريل، يقود مناق�صات د�خلية يف مفو�صية �الحتاد حول كيفية معاقبة “�إ�رش�ئيل“، 

64
يف حال طبقت �صيادتها يف �ل�صفة �لغربية، مبا يتما�صى مع خطة تر�مب.

قر�ص  	 �صمن  �لفل�صطينية  لل�صلطة  مالية  مبالغ  حتويل  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صادقت 

�ملبلغ  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  وقالت  دوالر(.  مليون   228 )نحو  �صيكل  مليون   800 قيمته 

�مل�صتجد.  كورونا  فريو�ص  بها  يت�صبب  �لتي  �الآثار  من  �لوقاية  يف  �ل�صلطة  مل�صاعدة  خ�صّ�ص 

65
وقال م�صوؤولون يف �ل�صلطة �إن هذه �الأمو�ل جزء من �مل�صتحقات �ملالية لل�صلطة.

االإثنني، 2020/5/11

ي�صمى  	 ما  �أبلغو�  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  م�صوؤولني  �أن  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  ذكرت 

نّفذت  حال  يف  باأنه  ركن،  �أبو  كميل  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  من�صق 

“�إ�رش�ئيل“ خمطط �صّم مناطق يف �ل�صفة �لغربية �إليها، فاإن �ل�صلطة �لفل�صطينية �صتقطع كافة 
66

عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل“، ومن �صمن ذلك �لتن�صيق �الأمني.

“�إ�رش�ئيل“ 	 تخ�صي�ص  على  ين�ص  �تفاق  على  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“   وّقعت 

�أجل تعوي�ص  �هلل، من  لر�م  �ملحتملة  للقرو�ص  228 مليون دوالر(  800 مليون �صيكل )نحو 

�خل�صائر �ملتوقعة ب�صبب �أزمة فريو�ص كورونا، ح�صبما قال م�صوؤولون من �جلانبني لـ“تايز 

�صيكل  مليون   500 حتويل  على  “�إ�رش�ئيل“  حتافظ  باأن  �التفاق  ويق�صي  �إ�رش�ئيل“.  �أوف 

)نحو 142.2 مليون دوالر( �صهرياً خلزينة �ل�صلطة، بغ�ص �لنظر عن حجم �ملقا�صة �لفعلي، 

67
وبحّد �أق�صى 800 مليون �صيكل )نحو 228 مليون دوالر( على مدى �الأ�صهر �ل�صتة �لقادمة.

	  ،2020/5/14 �أنه �صيتمّ تن�صيب �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف  �لكني�صت بني جانت�ص  �أعلن رئي�ص 

68
وذلك بعد �أن كان مقرر�ً يف 2020/5/13.

يف  	 �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  فر�ص  �صيدعم  �إنه  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال 

�ل�صفة �لغربية بالرغم من بقائه يف �ملعار�صة. ونقلت �لقناة �ل�صابعة �الإ�رش�ئيلية، عن بينيت 

69
قوله: �إن حزبه �صيدعم �أي�صاً �لقو�نني �لتي “تتما�صى مع �أجند�ته �ل�صيا�صية“.

�الإعالم  	 د�ئرة  يف  حما�رشة  وهي  �لبغوثي،  ق�صام  �الأ�صري  و�لدة  �لبغوثي،  ود�د  �أكدت 

�إياه �صاهد�ً جديد�ً على جر�ئم  �لبيت لن يفت يف ع�صدها، معتبة  �أن هدم  بجامعة بريزيت، 

�الحتالل. و�أ�صافت �أن هذ� �لبيت وكافة �لبيوت �لتي هدمها �الحتالل ال ت�صاوي فردة حذ�ء 

70
ق�صام �بنها.
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بر�ءة  	 على  لبنان،  جنوبي  �حللوة  عني  خميم  من  �هلل،  �لعبد  خليل  �لفل�صطيني  �لالجئ  حاز 

وقال  كورونا.  وباء  تف�صي  �أزمة  يف  للم�صاعدة  ��صطناعي  تنف�ص  جهاز  ل�صناعته  �خرت�ع، 

�لعبد �هلل، يف حو�ر مع وكالة قد�ص بر�ص: “�صناعة �جلهاز �أخذت مني مدة 3 �أ�صهر، �صهرت 

71
على �خرت�عه ليالً ونهار�ً، بجهد فردي فقط“.

�إن  	  ،James Cleverly كليفريل  جيم�ص  �خلارجية  لل�صوؤون  �لبيطاين  �لدولة  وزير  قال 

�أجز�ء من �ل�صفة �لغربية، الأن ذلك �صيجعل حتقيق حّل  “�إ�رش�ئيل“  بريطانيا لن توؤيد �صّم 

72
�لدولتني مع �لفل�صطينيني �أكرث �صعوبة.

الثالثاء، 2020/5/12

�أعلنت “�إ�رش�ئيل“ مقتل جندي بر�صق حجارة يف بلدة يعبد، يف �صمال �ل�صفة �لغربية �ملحتلة،  	

73
خالل عملية للجي�ص يف �ملنطقة.

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح �صبي �صيدم �إنه مّت توجيه دعو�ت حلركتي حما�ص  	

�صّم  خمططات  على  �لرّد  �صبل  بحث  �إىل  يهدف  مو�ّصع،  قيادي  �جتماع  �أجل  من  و�جلهاد، 

�أن  �أحمد جمدالين،  �الجتماعية  �لتنمية  �لتحرير ووزير  تنفيذية منظمة  و�أكد ع�صو  �ل�صفة. 

�جتماع  يف  فعالً  ت�صارك  �صوف  �ل�صعبية،  �جلبهة  �إىل  باالإ�صافة  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص 

74
�لقيادة �لفل�صطينية.

�حلكومة  	 لت�صكيل  متهيد�ً  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  رئا�صة  من  ��صتقالته  جانت�ص  بني  �أعلن 

لرئا�صة  كاملة  مبهام  �لوزر�ء  لرئي�ص  ونائباً  للدفاع،  وزير�ً  فيها  �صيكون  �لتي  �جلديدة 

توزيع  من  �نتهى  نتنياهو  فاإن  للقناة،  ووفقاً  �لعبية.   12 قناة  بح�صب  وذلك  �حلكومة، 

75
�حلقائب �لوز�رية �جلديدة الأع�صاء �لليكود.

�أعلنت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، يف بيان لها، عن �إ�صد�ر �أمر مل�صادرة �أر��صٍ فل�صطينية  	

طريق  باإقامة  يتمثل  ��صتيطاين،  م�رشوع  بتنفيذ  لل�رشوع  متهيد�ً  �خلليل،  مدينة  يف  خا�صة 

و�إقامة  �الإبر�هيمي،  �مل�صجد  �إىل  �خلا�صة  �الحتياجات  ذوي  من  �مل�صتوطنني  مرور  لت�صهيل 

م�صعد لهم، مّدعية �أن �مل�رشوع “لن يت�صبب بتغري ترتيبات �ل�صالة و�لو�صع �لقائم حالياً يف 

76
�حلرم �الإبر�هيمي“.

�أكد �الأب مانويل م�صلّم، ر�عي كني�صة �لالتني يف غزة �صابقاً، وع�صو �لهيئة �الإ�صالمية �مل�صيحية  	

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صّم  وم�صاريع  �الأمريكية،  �لقرن“  “�صفقة  مو�جهة  �أن  �ملقد�صات،  لن�رشة 
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تتطلب قائد�ً فل�صطينياً يتبنى �ملقاومة بكافة �أ�صكالها، ويعمل على تنظيم �ل�صعب �لفل�صطيني 

77
على �أن يكون مقاوماً، ال يقبل �لتن�صيق �الأمني و�لعي�ص حتت ب�صاطري �الحتالل.

�إعطائه �صفة  	 �الإير�ين باالإجماع قانوناً �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، مع  �ل�صورى  �أقرّ جمل�ص 

جمتبى �ملجل�ص  يف  �خلارجية  و�ل�صيا�صة  �لوطني  �الأمن  جلنة  رئي�ص  و�أكد  جد�ً“.   “عاجل 
�أر�ص  �لفل�صطينيني �الأ�صليني يف  �أحقية  �لقر�ر يوؤكد على  �أن   ،Mojtaba Zonnour �لنور  ذو 

لفل�صطني،  �أبدية  عا�صمة  �أنها  على  �لقد�ص  مع  بالتعامل  �إير�ن  ويلزم  �لتاريخية،  فل�صطني 

78 
و�لت�صويت الفتتاح �صفارة �فرت��صية الإير�ن يف �لقد�ص.

قالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص �إن �صيا�صة “�إ�رش�ئيل“ يف ت�صييق �خلناق على �لتجمعات  	

�لبلد�ت  يف  �لفل�صطينيني  لت�صمل  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  تتخطى  �لفل�صطينية  �ل�صكانية 

“�إىل م�صلحة  �ل�صيا�صة تنحاز  �أن هذه  1948. وذكرت  �ملحتلة منذ �صنة  �لفل�صطينية  و�لقرى 

79
�ملو�طنني �ليهود �صّد مو�طني �إ�رش�ئيل �لفل�صطينيني“.

االأربعاء، 2020/5/13

“بال  	 لبنامج  ت�رشيحاته  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أعلن 

حدود“ على قناة �جلزيرة �لف�صائية، عن خطة �حلركة ملو�جهة خمططات �ل�صّم و�ال�صتيطان 

و“�صفقة �لقرن“، و�أ�صاف قائالً: “�أقول باأن خطتنا تقوم على ما ياأتي: �أوالً: توحيد �ل�صعب 

�مل�صلحة،  �ملقاومة  �ل�صاملة، وعلى ر�أ�صها  للمقاومة  �لعنان  �أن نطلق  ثانياً: نريد  �لفل�صطيني، 

الإف�صال  �ملوحد  �لفل�صطيني  للموقف  و�إ�صناد�ً  دعماً  لي�صكل  �إ�صالمي  عربي  تكتل  بناء  ثالثاً: 

�صفقة �لقرن“. و�أ�صاف هنية: “كتائب �لق�صام متتلك جنود�ً �صهاينة منذ حرب 2014، و�الآن 

و�صنزيد  عندنا،  �صيبقى  عندنا  فالذي  �الحتالل  يتجاوب  مل  و�إذ�  �لتفاو�ص،  بد�ية  يف  نحن 

80
�لغلة.

“لقد  	 72 للنكبة:  �لـ  �لذكرى  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمته ملنا�صبة  �ل�صلطة  قال رئي�ص 

يحدونا  يز�ل  وال  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �أ�صا�ِص  على  و�صامٍل  عادٍل  ل�صالٍم  �أيدَينا  مَددنا 

�أغلى عندنا من فل�صطني، وال �صيء  �الأبد، فال �صيء  �إىل  لكننا لن ننتظر  �الأمل بتحقيق ذلك، 

81
�أكرُم عندنا من �صعبنا وحقوقه �لوطنية“.

يف  	 �ل�صلطة  له  دعت  �جتماع  يف  م�صاركتهما  عدم  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتا  �أعلنت 

ر�م �هلل، وطالبتا بدعوة �الإطار �لقيادي للمنظمة لالجتماع، لالتفاق على ��صرت�تيجية وطنية 
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فاعلة للت�صدي خلطة �ل�صّم، وللم�رشوع �ل�صهيوين �الأمريكي. و�أكدت حما�ص، يف بيان لها، 

�أن ردود  �ملطلوب، ور�أت  �لتغيري  �إحد�ث  لقاء جدي وقادر على  للم�صاركة يف كل  جهوزيتها 

�لفعل �لفل�صطينية، و�لعربية، و�لدولية �لر�صمية مل تكن على م�صتوى �حلدث يف مو�جهة �صّم 

للق�صية  �لت�صفوي  �مل�رشوع  مو�جهة  “تكر�ر  �أن  �إىل  �لنظر  الفتًة  �لقرن“،  و“�صفقة  �لقد�ص 

�إ�صايف لالحتالل“.  باالأدو�ت و�الآليات نف�صها، هو ت�صييع وهدر لطاقات �صعبنا، وت�صجيع 

�أ�ص�ص  على  �لتحرير  منظمة  بناء  باإعادة  �لبدء  �رشورة  على  �جلهاد  حركة  �صددت  وبدورها 

فيه  و�مل�صاركني  �الجتماع  “لهذ�  �أملها  عن  معربًة  �النق�صام،  وتنهي  �ل�رش�كة  حتقق  جديدة 

و�ال�صتيطان  �ل�صم  لقر�ر�ت  و�لت�صدي  �لوحدة  ��صتعادة  يف  ت�صهم  جدية  بقر�ر�ت  �خلروج 

82
بال�صفة، و�الأغو�ر، وكافة مناطق �أر�صنا �ملحتلة“.

�أعلن �ل�صفري حممد �لعمادي، رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة، عن بدء �إجر�ء�ت توزيع  	

منحة تي�صري زو�ج �ل�صباب �ملع�رشين يف قطاع غزة. و�أو�صح �أن 500 �صاب �صي�صتفيدون من 

�إجر�ء�تها  بد�أت  �للجنة  �أن  �لعمادي  �أعلن  كما  �أمريكي.  دوالر  مليون   2 قيمتها  �لبالغ  �ملنحة 

لتوزيع منحة فكاك �ل�صهاد�ت �لعالقة خلريجي �جلامعات �ملحتاجني يف �لقطاع، قيمتها مليون 

83
دوالر �أمريكي، �صي�صتفيد منها 6,512 خريجاً.

كوربن  	 جريمي   Labour Party )UK( �لبيطاين  �لعمال  حلزب  �ل�صابق  �لزعيم  �أعلن 

ب�صاأن  �إجر�ء�ت  باتخاذ  للمطالبة  بريطانيا،  يف  نائباً   145 �إىل  �ن�صمامه   ،Jeremy Corbyn

�لفل�صطينية  �الأر��صي  من  كبرية  م�صاحات  ل�صّم  �لقانونية  غري  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  خطة 

84
�ملحتلة.

ك�صف مدير عام �الإح�صاء�ت �ل�صكانية و�الجتماعية يف �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،  	

حممد دريدي، لـ“�لعربي �جلديد“، �أن �لفل�صطينيني ت�صاعفت �أعد�دهم منذ نكبة �صنة 1948 

13.4 مليون  �أكرث من  �إىل  �لعامل  للفل�صطينيني حول  �الإجمايل  �لعدد  �إذ و�صل  �أ�صعاف،   9 �إىل 

85
ن�صمة.

قال وزير �خلارجية �الأردين �أين �ل�صفدي �إن �أي قر�ر �إ�رش�ئيلي ب�صمّ غور �الأردن، و�صمال  	

�لبحر �مليت، و�مل�صتعمر�ت، يف فل�صطني �ملحتلة “خطوة كارثية �صتقتل فر�ص حتقيق �ل�صالم 

�أن “هذه �لقر�ر�ت �صتدفع �ملنطقة نحو �ملزيد من �ل�رش�ع، و�صتجعل من  �لعادل“، مو�صحاً 

86
خيار �لدولة �لو�حدة حتمياً“.
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�أن  	  ،Barak Ravid ر�فيد  بار�ك  �الإ�رش�ئيلية   13 للقناة  �ل�صيا�صية  �ل�صوؤون  مر��صل  ذكر 

�لبيت �الأبي�ص نقل ر�صالة �إىل نتنياهو مفادها �أن تاريخ 2020/7/1 لبدء �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي يف 

87
�ل�صفة �لغربية “لي�ص تاريخاً مقد�صاً“ للواليات �ملتحدة �الأمريكية.

اخلمي�س، 2020/5/14

�لبديل“ 	 �حلكومة  “رئي�ص  و�رشيكه  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص   قرّر 

بعد  2020/5/17، وذلك  �الأحد  �لكني�صت، حتى  تاأجيل عر�ص حكومتهما على  بني جانت�ص، 

88
�أن �نفجرت خالفات �صديدة يف �لليكود حول توزيع �حلقائب �لوز�رية بني �أع�صاء �لليكود.

�ل�صّم على  	 تنفيذ قر�ر�ت  لن تنتظر  �ل�صلطة  �أن  ��صتية  �لفل�صطيني حممد  �لوزر�ء  �أكد رئي�ص 

ال  الأنه  “�إ�رش�ئيل“،  مع  خمتلف  م�صار  يف  �صتذهب  ولكنها  خطو�ت،  �تخاذ  �أجل  من  �الأر�ص 

فرق بني �إعالن �لقر�ر وتنفيذه يف هذه �مل�صاألة. وقال ��صتية �إن “�لتحدي �الأكب �لذي يو�جهه 

عملية  من  �أخرية  حلقة  ي�صكل  �لذي  بال�صّم،  �الإ�رش�ئيلي  �لتهديد  هو  �ليوم  �لفل�صطينيون 

ممنهجة لتدمري �إمكانية قيام دولة فل�صطينية، من خالل �رشب مكونات هذه �لدولة �لتي ال 

89
يكن لها �أن تقوم بدونها، وهي: �لقد�ص، وقطاع غزة، و�الأر��صي �مل�صنفة ج، و�الأغو�ر“.

قال رئي�ص �صندوق “وقفة عز“ طالل نا�رش �لدين: �إن �ل�صندوق متكن من جمع 60 مليون  	

�صيكل )نحو 17 مليون دوالر( من �ل�رشكات، و�ملوؤ�ص�صات، و�الأفر�د من �لقطاع �خلا�ص �لذي 

“وقفة عزة �صتغطي  �أمو�ل تبعات �صندوق  �أن  و�أ�صاف  �أبناء �صعبهم.  وقف وقفة عّز مع 

�لقد�ص وقطاع  �لغربية مبا فيها  �ل�صفة  �لوطن من  �أينما تو�جدو� يف حمافظات  �لفل�صطينيني 

90
غزة، وخميمات �ل�صتات يف �صورية ولبنان.

��صت�صهد �صاب فل�صطيني بر�صا�ص �الحتالل، بعد �أن �أطلق �جلنود �لنار عليه، بزعم �أنه دع�ص  	

91
جندياً قرب موقع ع�صكري على مدخل م�صتعمرة نغوهوت، جنوب مدينة �خلليل.

�إن  	 للنكبة،   72 �لـ  �لذكرى  ملنا�صبة  عنها،  �صدر  بيان  يف  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  قالت 

“�لهدف �ملبا�رش �ليوم هو مو�جهة �صفقة �لقرن، وخمطط �صّم �إ�رش�ئيل ملناطق من �ل�صفة“، 
�لرئي�ص حممود عبا�ص �صتقاوم  �لفل�صطيني بقيادة  “فتح، ومعها جماهري �صعبنا  �أن  موؤكدة 

92
بكل �ل�صبل هذ� �ملخطط“.

�أعلنت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، يف بيان لها، م�صاركتها يف �جتماع �لقيادة �لفل�صطينية  	

93
�ملزمع عقده يف ر�م �هلل يف 2020/5/16.
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قال �ل�صفري �لفل�صطيني لدى �الأمم �ملتحدة ريا�ص من�صور، للقد�ص �لعربي، �إن بعثة فل�صطني  	

�لعربية  �ملجموعة  من  مدعومة  حتركات  مبجموعة  بالقيام  �رشعت  قد  �لدولية،  �ملنظمة  لدى 

�الأر�ص  يف  �لقانونية  غري  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صّم  خطط  �صّد  �لتعبئة  بهدف  �ملتحدة،  �الأمم  لدى 

94
�لفل�صطينية �ملحتلة.

يف تقرير ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت، و�صل عدد �لعاطلني عن �لعمل يف “�إ�رش�ئيل“ �إىل مليون  	

�مل�صتجد،  �لتي نتجت عن فريو�ص كورونا  �الأزمة  �ألف عاطل قبل   160 �صخ�ص، مقارنة مع 

كل  “تفوق  باأنها  �ل�صحيفة  و�صفتها   ،)%25( جد�ً  مرتفعة  ن�صبة  �لبطالة  معدالت  و�صّجلت 

95
�أزمات �ملا�صي �لتي عرفها �صوق �لعمل �الإ�رش�ئيلي“.

ترحيل  	 جرى  �أنه  باالإ�صبانية،  �لناطق   Noticias de Israel نوتيثيا�ص  �إ�رش�ئيل  موقع  ذكر 

�أن  بعد  “�إ�رش�ئيل“،  �إىل  �ملغرب  من  خريية“،  جوية  “عملية  يف  �إ�رش�ئيلياً،   36 �أ�صل  من   26

ملدة  كورونا  وباء  تف�صي  ب�صبب  �ملطار�ت  �إغالق  بفعل  �ملغرب  يف  �إ�رش�ئيلية  جمموعة  علقت 

ووفقاً  �ملتبقني.  �إجالء  عملية  تتم  �أن  قبل  منهم،  ع�رشة  �أرو�ح  ح�صد  و�لذي  ون�صف،  �صهر 

�أنه  من  �لرغم  على  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  بعلم  �رشية،  �لعملية  “كانت  للموقع، 

منت�صف  يف  �أوقفت،  �ملغربية  �ل�صلطات  �أن  �إىل  م�صري�ً  �أبريل“،  ني�صان/  �أو�ئل  يف  ت�رشيبها  مّت 

ني�صان/ �أبريل، عملية �إخالء كانت �صتتكفل بها �الإمار�ت، بعد مو�فقتها عليها يف �لبد�ية، “الأن 

�ل�صلطات �ملغربية مل تتّم ��صت�صارتها ب�صكل مبا�رش“، وكان من �ملتوقع �أن تعود �ملجموعة يف 

عيد �لف�صح. ومن جهة �أخرى، ك�صفت قناة 12 �لعبية �أن طائرة �إمار�تية خا�صة باأحد �الأمر�ء 

96
هي من نقلت �الإ�رش�ئيليني �لعالقني.

“�لعمل  	 �أعدها ق�صم  “ورقة“ د�خلية،  Le Monde �لفرن�صية وجود  ك�صفت �صحيفة لوموند 

خال�صة  وهي  �الأو�صط،  لل�رشق  �الأوروبي  �الحتاد  ممثلة  ووقّعتها  �الأوروبي“  �خلارجي 

للمناق�صات غري �لر�صمية �لتي جرت على ثالث دفعات منذ ثالثة �أ�صهر بني �جلهات �ملعنية؛ 

�أقدمت على  �إذ�  �إ�رش�ئيل،  “تفتقر الإر�دة فر�ص عقوبات على  �الأع�صاء  �لدول  �أن  �إىل  وت�صري 

يتعني  �لتي  “�لطريقة“  �نق�صامات حول  �لغربية. كذلك تبني وجود  �ل�صفة  �ل�صّم“ يف  عملية 

97
على �الحتاد �لتعامل بها مع “�إ�رش�ئيل“.

اجلمعة، 2020/5/15

�ل�صّم  	 �لدمج بني خمطط  �إن  �إ�رش�ئيليني قولهم  �أمنيني  نقلت �صحيفة هاآرت�ص عن م�صوؤولني 

�صّد  �ل�صفة  يف  عنف  �نفجار  ت�رشيع  �صاأنه  من  �القت�صادية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وم�صاعب 
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�الإ�رش�ئيليون  �الأمنيون  �مل�صوؤولون  وقال  معاً.  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�إنهم ال ينفون تقدير�ت �مل�صوؤولني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، �لتي تتوقع �رشر�ً فادحاً �صيلحق 

98
بجميع �لفروع �القت�صادية �لتي تدعم �ل�صلطة �قت�صادياً.

	  The Center �ملعلومات �ال�صتخبار�تية و�الإرهاب  “مركز  �إ�رش�ئيلي ن�رشه  �أمني  قال تقرير 

�صهد  �جلاري  رم�صان  �صهر  �إن   ،“for Information on Intelligence and Terrorism

�أن �لتقرير  يف  وجاء  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  عمليات  يف   ت�صاعد�ً 

99
ثالث عمليات جرى تنفيذها منذ بد�ية �ل�صهر.

بتنفيذ  	 “ملتزم  �أنه  فيه  �أكد  ر�صمياً،  بياناً  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  �أ�صدر رئي�ص 

خطوة  �تخاذ  مقدمتها  ويف  �ملتدين،  �ل�صهيوين  �لقومي  �لتيار  ل�صالح  مهمة  خطو�ت 

�لغربية(،  )�ل�صفة  و�ل�صامرة  يهود�  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  بفر�ص  تتعلق  تاريخية 

100
و�صمها �إىل تخوم حدودها“.

�أكد �صلمان �أبو �صتة، رئي�ص �لهيئة �لعامة للموؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج، على �أن حّق  	

يف  �صتة،  �أبو  و�أ�صاف  �حلدوث“.  وممكن  وقانوين،  “مقد�ص،  �لفل�صطينيني  لالجئني  �لعودة 

حو�ر خا�ص مع وكالة قد�ص بر�ص، باأن “�لقانون �لدويل و��صح يف هذ� �ملجال، و�لقر�ر 194 

135 مرة يف كل دور�ت  �لتاأكيد عليه  �الأ�صلية، ومّت  �الأماكن  �إىل  �لعودة  1948 يقر بحّق  لعام 

101
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، وجلانها �ملعنية، لي�صجل �صابقة مل ت�صمل �أي قر�ٍر �آخر“.

�لغربية  	 �ل�صفة  من  �أجز�ء  �صّم  �أن  من  “�إ�رش�ئيل“  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  �الأردين  �لعاهل  حذّر 

�لوحيد  “�ل�صبيل  هو  �لدولتني  حّل  �أن  �إىل  م�صري�ً  بالده،  مع  كبري  �ِصد�م  �إىل  �صيوؤدي 

�صبيجل دير  جملة  مع  مقابلة  يف  �هلل،  عبد  �مللك  و�أ�صاف  قدماً“.  �مل�صي  من  �صيمكننا   �لذي 

Der spiegel �الأملانية، �أن حّل �لدولة �لو�حدة ما ز�ل مرفو�صاً عربياً، مت�صائالً يف هذ� �ل�صدد: 

�لفو�صى  من  مزيد�ً  �صن�صهد  �لفل�صطينية؟  �لوطنية  �ل�صلطة  �نهارت  �إذ�  �صيح�صل  “ماذ� 
102

و�لتطرف يف �ملنطقة“.

	  ،Morgan Ortagus �أورتاغو�ص  مورغان  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �لناطقة  قالت 

�أورتاغو�ص  وذكرت  �إ�رش�ئيلي“،  قر�ر  “�ل�صّم  �إن  �إ�رش�ئيليني،  �صحفيني  مع  حديثها  يف 

�الأو�صط،  �ل�رشق  يف  خا�ّص  دور  له  )�لذي(  �الأردن،  مع  وثيقة  عالقة  �ملتحدة  “للواليات  �أن 

وبخا�صة يف �لعالقات مع �إ�رش�ئيل“. و�أ�صافت: “�إن �تفاق �ل�صالم مهم لنا جميعاً، ونريد �أن 

تكون �لعالقة قوية بني �إ�رش�ئيل و�الأردن، لي�ص فقط على �مل�صتوى �الأمني، بل على �مل�صتوينْي؛ 
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�ل�صيا�صيّ و�القت�صاديّ كذلك“. وذكرت �أورتاغو�ص �أن “�ل�صغط على �لفل�صطينيني لياأتو� �إىل 

103
طاولة �ملفاو�صات �صيكون جزء�ً مهماً جد�ً“ من �ل�صيا�صات �خلارجية �الأمريكية.

موؤمتر  	 يف  بوريل،  جوزيب  �الأوروبي  �الحتاد  يف  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  قال 

�صحفي عقده، بعد �جتماع وزر�ء خارجية �لدول �الأع�صاء يف �الحتاد، �إن �الحتاد �الأوروبي 

�صي�صتخدم كل و�صائله �لديبلوما�صية و�صيت�صل مع كل �الأطر�ف، مبا يف ذلك �الإ�رش�ئيليني، 

عمل �أي  جتنب  وجوب  على  م�صدد�ً  �صّم،  �أي  لتفادي  �لعرب  و�ل�رشكاء   و�لفل�صطينيني، 

104
�أحادي �جلانب.

�لدولية  	 �جلنائية  �ملحكمة  �إن  �أ�صدره،  بيان  يف  بومبيو،  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال 

�إىل جانب  “�إ�رش�ئيل“ مل تعد،  �أن  �إىل  متثل هيئة �صيا�صية ولي�صت موؤ�ص�صة ق�صائية، م�صري�ً 

�ملحكمة،  �إن�صاء  مبوجبه  مّت  �لذي   ،Rome Statute روما  �تفاق  يف  طرفاً  �ملتحدة،  �لواليات 

“�إ�رش�ئيل“ ب�صبهة �رتكابها �أن �ملحكمة لي�ص لديها �خت�صا�ص للم�صي يف �لتحقيق �صّد   كما 

على  للح�صول  كدولة،  موؤهلني،  “غري  �لفل�صطينيني  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  حرب،  جر�ئم 

105
�لع�صوية �لكاملة يف �ملنظمات �لدولية مبا يف ذلك �جلنائية �لدولية“.

ال�صبت، 2020/5/16

�أّجلت �لقيادة �لفل�صطينية �جتماعها �ملو�صع ملو�جهة �خلطة �الإ�رش�ئيلية ل�صّم �ل�صفة �لغربية  	

خمططاً  كان  و�لذي  كليّاً،  عليها  �لكاملة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  وفر�ص  �الأردن  وغور  �ملحتلة 

عقده �ليوم �ل�صبت، وذلك �إىل �أجل غري م�صمى، حيث جاء قر�ر �لتاأجيل مرتبطاً بتاأجيل �أد�ء 

106
حكومة �الحتالل، بقيادة بنيامني نتنياهو، �ليمني �لقانونية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية “�إنه يف حال �أعلنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �جلديدة  	

ول�صنا  ذلك،  على  �لرد  تنفيذ  مرحلة  �إىل  ذ�هبون  فاإننا  �لغربية،  �ل�صفة  من  �أجز�ء  �صّم  عن 

بـ“�إ�رش�ئيل“؛  �لفل�صطينيني  تربط  مفا�صل  �أربعة  �أن  ��صتية  و�أو�صح  �لرد“.  در��صة  مبرحلة 

107
“مف�صل �أمني، ومف�صل �صيا�صي، ومف�صل قانوين، ومف�صل �قت�صادي“.

�الأحمد،  	 عز�م  فتح،  حلركة  و�ملركزية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنتني،  ع�صو  ك�صف 

“حكماً  �لفل�صطينية  �لقيادة  على  عر�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  عن 

�قت�صادياً ذ�تياً �أبدياً، ال يرقى الأن يكون دولة �أو �صبه دولة“. وذكر �الأحمد، يف ت�رشيح ملوقع 

�أف�صل من عر�ص نتنياهو  �لعر�ق  �لذ�تي يف كرد�صتان  “�حلكم  �أن   ،Erem News �إرم نيوز 
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�مل�صتوطنات  �صّم  وي�صمل  �ملعابر،  وال  �حلدود  وال  �لقد�ص  ي�صمل  ال  فعر�صه  مرة،  مبليون 

108
�الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية“.

بقيادة  	 �صتو��صل  “بالده  �إن   Ibrahim Kalin قالن  �إبر�هيم  �لرتكية  �لرئا�صة  متحدث  قال 

�لعادلة“.  ق�صيته  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل  �لوقوف  �أردوغان  طيب  رجب  �لرئي�ص 

�لدويل  �ملجتمع  �أن  �لفل�صطينية،  للنكبة   72 �لـ  �لذكرى  مبنا�صبة  ن�رشه  بيان  يف  و�أ�صاف، 

من جديدة  �أر��صٍ  �صّم  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  نية  يف  يتمثل  جديد�ً  �متحاناً  يو�جه   �ليوم 

��صتعادة  قبل  و�لعامل  �ملنطقة  يف  “�ل�صالم“  �إحالل  يكن  ال  �أنه  مو�صحاً  �لغربية،  �ل�صفة 

109
�ل�صعب �لفل�صطيني كافة حقوقه.

االأحد، 2020/5/17

�صادقت �لهيئة �لعامة للكني�صت على ت�صكيل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �جلديدة، برئا�صة بنيامني  	

نتنياهو، ورئي�ص �حلكومة �لبديل، بني جانت�ص. وقال نتنياهو �إن هذه حكومة طو�رئ ملو�جهة 

�إىل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  ومناطق  �مل�صتعمر�ت  ب�صّم  تاريخية  خطوة  �صتحقق  لكنها  كورونا، 

�الئتالف �حلكومي،  نائباً مع   73 �أن �صوّت  �لكني�صت بعد  “�إ�رش�ئيل“. ونالت �حلكومة ثقة 
110

فيما عار�صه 46 نائباً.

	 
111

�نتخب �لنائب �لليكودي يريف ليفني رئي�صاً للكني�صت، حيث �أيد 71 نائباً �نتخابه.

�إعادة فتح �مل�صاجد ب�صكٍل تدريجي،  	 �لدينية يف قطاع غزة  �أعلنت وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون 

�بتد�ًء من يوم �جلمعة 2020/5/22، الأد�ء �صالة �جلمعة فقط، م�صددة على �اللتز�م باالإجر�ء�ت 

112
و�لقيود �لوقائية خالل �أد�ء �ل�صالة ملنع �نت�صار فريو�ص كورونا.

�لعايل  	 للتعليم  �لتايز  ت�صنيف  يف  و�ملحلية  �لعربية  �جلامعات  بريزيت  جامعة  ت�صدرت 

 The Times Higher Education Impact  )2020 �لتاأثري�ت  )ت�صنيف   2020 ل�صنة 

�لتايز  جملة  عن  ي�صدر  �لذي   ،Ranking 2020 )THE-Impact Ranking 2020(

�مل�صتد�مة.  للتنمية  �ملتحدة  �الأمم  �أهد�ف  �إىل  ي�صتند  و�لذي  �لبيطانية،   The Times

�لتعليم جودة  معيار  يف  حملياً  و�الأوىل  عربياً  �الأوىل  �ملرتبة  على  �جلامعة  ح�صلت   فقد 

يف  و�صنفت  �لت�صنيف،  قائمة  دخلت  عربية  جامعة   75 بني  من   )Quality Education(

�ملرتبة �لـ 18 عاملياً يف هذ� �ملعيار. وح�صلت �جلامعة على �ملرتبة �الأوىل حملياً و�الأوىل عربياً مع 
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ثالث جامعات عربية �أخرى يف “ت�صنيف �لتاأثري�ت 2020“ �لعام و�ل�صامل، وكان ت�صنيفها 

113
مع �جلامعات �لثالث يف �لفئة 101-200 عاملياً.

االإثنني، 2020/5/18

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطينية حممد ��صتية �إن “�لقيادة �لفل�صطينية و�لعامل �الآن �أمام حلظة  	

حقيقة يف مو�جهة خمططات �ل�صمّ �الإ�رش�ئيلية، و�إن ت�رشيع �ل�صمّ يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي 

من  هدية  �أو  هبة،  لي�صت  �لفل�صطينية  “�ل�صلطة  قائالً:  و�أ�صاف  له“.  �رشعية  �أي  يعطي  ال 

�أحد، و�إمنا جاءت نتيجة ن�صاالت وت�صحيات �أبناء �صعبنا، ولن ن�صمح الإ�رش�ئيل بهدمها �أو 

114
�رشقتها“.

�أن �الحتاد  	 �أكد �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل على 

�الأوروبي لن يعرتف باأي تغيري على حدود 1967، ما مل يتم �لتو�صل �إىل �تفاق بني “�إ�رش�ئيل“ 

115
و�لفل�صطينيني.

تعديل  	 �إجر�ء  ب�رشورة  �لطري�وي،  توفيق  �للو�ء  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  طالب 

جائحة  ظّل  يف  �لفل�صطيني  �ملو�طن  يحتاجه  �رشوري  كمطلب  وم�صتعجل،  فوري  وز�ري 

�ل�صفة  ب�صّم  �الإ�رش�ئيلية  �لتهديد�ت  وترية  وت�صاعد  �ملتفاقمة،  �ل�صيا�صية  و�الأزمة  �لوباء، 

في�صبوك،  عب  �لر�صمية  �صفحته  على  ن�رش  �صحفي،  بيان  يف  �لطري�وي،  وقال  �لغربية. 

و�أخرى  �إد�رتها،  على  قادرين  وغري  �صعفاء  بوزر�ء  منيت  �حلكومة  يف  �لوز�ر�ت  بع�ص  �إن 

يحتكرها بع�ص �لوزر�ء مل�صاحلهم �ل�صخ�صية، وينكلون �إد�رياً مبوظفني لديهم على قاعدة 

كاأنها  تبدو  باتت  �لوز�ر�ت  بع�ص  �أن  و�أ�صاف  �لكيدية.  و�لتقارير  �ل�صخ�صية،  �لعالقات 

116
�رشكات يتلكها �لوزر�ء ويحكمونها مبز�جهم �ل�صخ�صي دون رقيب �أو ح�صيب.

قال تقرير �إ�رش�ئيلي يف �لقناة 12، �إن 10 عمليات فل�صطينية �صجلت منذ بد�ية �صنة 2020، ما  	

بني عمليات طعن، ودع�ص، و�إطالق نار، و�إلقاء حجارة قاتلة؛ �أبرزها �لعملية �لتي قتل فيها 

117
جندي �إ�رش�ئيلي عب �إلقاء “حجر“ على ر�أ�صه يف بلدة يعبد يف 2020/5/12.

�الإ�رش�ئيلي  	 �لقومي  �الأمن  جمل�ص  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �القت�صادية  كالكالي�صت  �صحيفة  قالت 

�ملحتلة �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  فل�صطيني  عامل  �ألف   80 بدخول  �ل�صماح  على   �صادق 

118
�صنة 1948، بعد عيد “�الأ�صابيع Feast of Weeks-Shavuot“، �لذي ي�صادف 2020/5/28.
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الثالثاء، 2020/5/19

لـ“للقيادة  	 �جتماع  خالل  كلمته  يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أعلن 

�لفل�صطينية“ يف مقر �لرئا�صة يف ر�م �هلل، �أن منظمة �لتحرير، ودولة فل�صطني قد �أ�صبحتا يف 

جميع  ومن  و�الإ�رش�ئيلية،  �الأمريكية  �حلكومتني  مع  و�لتفاهمات  �التفاقات  جميع  من  حلّ 

�بتد�ء  �الحتالل  �صلطة  “على  عبا�ص:  وقال  �الأمنية.  فيها  مبا  عليها،  �ملرتتبة  �اللتز�مات 

يف  �حتالل  كقوة  �لدويل  �ملجتمع  �أمام  و�اللتز�مات  �مل�صوؤوليات  جميع  تتحمل  �أن  �الآن،  من 

�لظلم  عن  كاملة  �مل�صوؤولية  �الأمريكية  �الإد�رة  عبا�ص  وحّمل  �ملحتلة“.  فل�صطني  دولة  �أر�ص 

�لقر�ر�ت  جميع  يف  �الحتالل  مع  �أ�صا�صياً  �رشيكاً  وعّدها  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �لو�قع 

بحّل  “�لتز�منا  عبا�ص  و�أكد  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  بحقوق  �ملجحفة  �لعدو�نية  و�الإجر�ء�ت 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي على �أ�صا�ص حّل �لدولتني، و��صتعد�دنا للقبول بتو�جد طرف 

ثالث على �حلدود بيننا، على �أن جتري �ملفاو�صات لتحقيق ذلك حتت رعاية دولية متعددة 

119
)�لرباعية �لدولية +(، وعب موؤمتر دويل لل�صالم، وفق �ل�رشعية �لدولية“.

غادر ممثل �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني عمر �صحادة �جتماع �لقيادة �لفل�صطينية، بعد  	

م�صادة كالمية مع �لرئي�ص حممود عبا�ص. و�أعلنت �ل�صعبية، يف بيان لها، �أن �ن�صحاب �صحادة 

من �جتماع �لقيادة يف �ملقاطعة بر�م �هلل، جاء رف�صاً للبيان �ل�صيا�صي �لذي ير�وح يف م�صتنقع 

120
�ملفاو�صات، و�لرهان �الأوحد على �ملجتمع �لدويل، و�لتنكر للمقاومة و�لوحدة.

تعهد وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �جلديد بني جانت�ص بالعمل على دعم تنفيذ “�صفقة �لقرن“ بكل  	

121
ما ورد فيها، متعهد�ً بـ“بذل كل ما بو�صعي لدفع �لت�صوية �ل�صيا�صية و�ل�صعي لل�صالم“.

�أعلن جمل�ص �مل�صتعمر�ت، �أنه يرف�ص “�صفقة �لقرن“. ولفتت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(  	

�لنظر �إىل �أن هذ� �لرف�ص ياأتي الأن “�ل�صفقة“ تت�صمن مو�فقة مبدئية على �إجر�ء مفاو�صات 

مع �جلانب �لفل�صطيني، وي�صمن لهم “دولة م�صتقبلية“، باالإ�صافة �إىل �أنها تن�ص على جتميد 

نحو  �صّم  من  �حلكومة  ينع  �أنه  كما  �ملعزولة،  �ال�صتيطانية  �لبوؤر  يف  �ال�صتيطاين  �لتو�صيع 

122
ن�صف �ملنطقة ج.

و�فقت 25 دولة ع�صو يف �الحتاد �الأوروبي، من �أ�صل 27، على بيان �أ�صدرته وز�رة خارجية  	

�أحادي  �أي قر�ر  �إ�رش�ئيل على �المتناع عن  “يحّث  �أن �الحتاد �الأوروبي  �الحتاد، وجاء فيه 

من �صاأنه �أن يوؤدي �إىل �صّم �أية �أر�ص فل�صطينية حمتلة، وهو �الأمر �لذي ي�صكل خرقاً للقانون 

123
�لدويل“.
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�دعت �صلطة �الآثار �لتابعة حلكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أنها عرثت خالل حفريات �أجرتها،  	

على مبنى معقد حتت �الأر�ص يف �لز�وية �ل�صمالية ل�صاحة �لب�ق، يعود تاريخه ح�صب زعم 

124
�صلطة �الحتالل �إىل ما قبل 2000 عام، �أي ع�صية قيام �لرومان بهدم �لهيكل �ليهودي �لثاين.

ظبي  	 �أبو  من  �الإمار�تية،  للطري�ن  �الحتاد  ل�رشكة  تابعة  مبا�رشة،  طري�ن  رحلة  �أول  و�صلت 

“الإي�صال م�صاعد�ت  �الإ�رش�ئيلية؛ وذلك  �أعلنت وز�رة �خلارجية  “�إ�رش�ئيل“، بح�صب ما  �إىل 

�إن�صانية للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة“. وقالت متحدثة با�صم �رشكة �الحتاد 

�إن �ل�رشكة �صرّيت رحلة من �الإمار�ت �إىل “�إ�رش�ئيل“؛ لت�صليم �إمد�د�ت �إىل �لفل�صطينيني تتعلق 

�إىل  �الإمار�ت  لدولة  مملوكة  ل�رشكة  معلومة  جوية  رحلة  �أول  يف  كورونا،  فريو�ص  مبكافحة 

125
“�إ�رش�ئيل“.

�ل�صّم  	 لقر�ر  رف�صه  بايدن  جو  �الأمريكية  للرئا�صة  �لديوقر�طي  �حلزب  مر�صح  �أكد 

من و�أجز�ء  �الأردن  غور  منطقة  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  “فر�ص  باأن  مو�صحاً   �الإ�رش�ئيلي، 

�الإ�رش�ئيلي  �جلانبني  بني  �صالم  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  بفر�ص  �صي�رش  �لغربية،  �ل�صفة 

بح�صور  �لتبعات  جلمع  �فرت��صي  حمفل  �أمام  حديثه  خالل  بايدن،  وقال  و�لفل�صطيني“. 

كامل ب�صكل  �إ�رش�ئيل  حتمي  �أن  لو��صنطن  يكن  “ال  �لديوقر�طي:  �حلزب  من   يهود 

126
بدون �صالم“.

االأربعاء، 2020/5/20

نقل موقع و�ال �الإخباري �لعبي عن جهات يف �ملوؤ�ص�صة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية قولها �إنه مل يطر�أ  	

127
تغيري على �لتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�إيجاد  	 �إىل  �الإ�صالمية  �الأمة  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  دعا 

��صرت�تيجية وخطة �صاملة ملو�جهة �خلطر �لكبري و�ل�صامل �لذي يهدد مدينة �لقد�ص و�لق�صية 

�لفل�صطينية. وقال هنية، يف كلمة له مبنا�صبة يوم �لقد�ص �لعاملي، �إن جوهر هذه �ال�صرت�تيجية 

�الإ�صالمية �ل�صاملة يجب �أن ي�صتند �إىل م�رشوع �ملقاومة بكل �أ�صكالها، وعلى ر�أ�صها �ملقاومة 

128
�لع�صكرية �مل�صلحة.

دعا زياد �لنخالة، �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، �إىل “�أو�صع حتالف �إقليمي“ ملو�جهة  	

�مل�صاريع �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية �لتي ت�صتهدف ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية. وقال �لنخالة، 

يف  �لتاريخي  حقنا  تنهي  قر�ر�ت  على  نتوحد  “لن  �لعاملي:  �لقد�ص  يوم  مبنا�صبة  له  كلمة  يف 
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“�ملقاومة  �أن  �لنخالة  و�أكد  ب�رشوطه“.  و�لتعاي�ص  �لعدو  مهادنة  على  نتوحد  ولن  فل�صطني، 

لنا  �صيجلب  �لذي  �لوحيد  ولكنه  و�صاقاً  طويالً  يز�ل  ال  �لذي  �ل�صحيح،  �لطريق  على  ت�صري 

129
�حلرية و�لكر�مة“.

�أعرب وزير �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي عمري بريت�ص عن معار�صته ل�صّم �أحادي �جلانب، م�صيفاً  	

�أنه يتعني على “�إ�رش�ئيل“ �الإ�صغاء ملا يجري يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. ونقل موقع هيئة �لبث 

حّل  ومبد�أ  �لفل�صطيني،  �جلانب  مع  �حلو�ر  يوؤيد  �إنه  قوله  بريت�ص  عن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي 

130
�لدولتني.

	  Federation Council �لرو�صي  �لفيدر�لية  جمل�ص  يف  �لدولية  �ل�صوؤون  جلنة  رئي�ص  �أعلن 

على  مو�صكو  �أن   ،Konstantin Kosachev كو�صات�صوف  ق�صطنطني  �ل�صيناتور   )Russia(

��صتعد�د للعب دور �لو�صيط يف �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي. وقال �ل�صيناتور �لرو�صي 

مل�صلحة  للو�صاطة  ��صتعد�دنا  جديد  من  نوؤكد  بالطبع  �لعمل،  “�صنو��صل  �صبوتنيك:  لوكالة 

131
جميع �الأطر�ف“.

بـ“قانون  	 �لفل�صطينية الإقر�ر ما ي�صمى  �لغربية �صفقة مع �حلكومة  �ل�صفة  تُعدّ جمعيات يف 

)�صيد�و(  �ملر�أة  �لتمييز �صدّ  �أ�صكال  �لق�صاء على جميع  �تفاقية  �ملبني على  �الأ�رشة“؛  حماية 

 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

)CEDAW(. و�أفادت م�صادر حقوقية، باأنه قد مّت رفع م�صودة لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية 

حممود عبا�ص، يف حماولة لتمرير �لقانون. ومن جهته، �أكد �ملحامي بهاء غامن �أن من �أخطر ما 

�حتوى عليه �لقانون، هو �العرت�ف بال�صذوذ �جلن�صي، وجعله م�رّشعاً ومباحاً حتت م�صمى 

�مل�صاو�ة “�جلنادرية“، و�ملطالبة باحلرية �جلن�صية لالأطفال و�ملر�هقني من �لبنات و�ل�صباب، 

132
وجعل منعهم من قبل �أهلهم وذويهم عنفاً، ويعاقب �الأب و�الأم عليه.

اخلمي�س، 2020/5/21

�أن �الأجهزة �الأمنية  	 �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(  علمت �الإذ�عة �لعامة �الإ�رش�ئيلية 

ومن  �مل�صتويات،  كل  يف  “�إ�رش�ئيل“  مع  �الأمني  �لتن�صيق  بوقف  تعليمات  تلقت  �لفل�صطينية 

يف  كبار  �صباط  خالله  من  يتبادل  �لذي  �ل�صاخن،  �خلط  �مل�صمى  �مل�رشوع  �إلغاء  ذلك  جممل 

�أكد �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة  �أثناء حاالت �لطو�رئ. ومع ذلك  �جلانبني معلومات يف 

و�لفو�صى،  �الأمني  بالفلتان  معنيّة  غري  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  عريقات  �صائب  �لتحرير 

وبالرغم من وقف �لتن�صيق �الأمني فلن تتوقف معاجلة �حلاالت �الإن�صانية، بح�صب تعبريه. 
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�إىل  ر�صمية  ر�صالة  يف  �صّددت،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  ذكرت  كما 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية، على �أنها “لن ت�صمح بانت�صار �لعنف يف �ل�صفة �لغربية“ �ملحتلة، حتى 

133
يف ظّل �لقر�ر بوقف �لتن�صيق �الأمني.

�الأمنية  	 �الأجهزة  من  قو�ت  �إن  هاآرت�ص،  ل�صحيفة  حديث  يف  فل�صطينية،  م�صادر  قالت 

�ملناطق  �إىل  باالن�صحاب  بد�أت  حلم،  وبيت  �لقد�ص  �رشقي  ب،  م�صنفة  مناطق  يف  �لفل�صطينية 

134
�مل�صنفة �أ، تطبيقاً لقر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية وقف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل“.

�إبالغ  	 مّت  �إنه  عريقات،  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

بعد  �إيه(،  �آي  )�صي  �الأمريكية  �ملركزية  �ال�صتخبار�ت  وكالة  مع  �الت�صاالت  تعليق  و��صنطن 

�إعالن �لرئي�ص عبا�ص �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية مل تعد ملتزمة باالتفاقات �ملوقعة مع “�إ�رش�ئيل“ 

135
و�لواليات �ملتحدة، مبا يف ذلك �لتن�صيق �الأمني.

فل�صطينية  	 جهة  �أي  مع  ُتن�صق  مل  �الإمار�ت  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�إ�رش�ئيلي. و�أ�صاف ��صتية قائالً:  �أر�صلتها عب مطار  ر�صمية، ب�صاأن �مل�صاعد�ت �لطبية �لتي 

�إ�رش�ئيل، مل ين�صق  �الإمار�ت حطت يف  �الإعالم عن طائرة م�صاعد�ت من  “�صمعنا يف و�صائل 
�إن  �لفل�صطينية، مي كيلة،  �أحد“. ويف وقت �صابق، قالت وزيرة �ل�صحة  معنا ومل يت�صل بنا 

136
بالدها ترف�ص ��صتقبال �مل�صاعد�ت �لطبية �ملقدمة من �الإمار�ت.

�الحتالل  	 �إقد�م  �أن  �لعاروري،  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �أكد 

�الإ�رش�ئيلي على خطوة �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية؛ �صتوؤدي �إىل �نفجار �نتفا�صة عارمة 

هذه  �إن  �لف�صائية،  �مليادين  قناة  عب  متلفز  لقاء  خالل  �لعاروري  وقال  �لو�قع.  هذ�  �صتغري 

137
�النتفا�صة �صتكون رد�ً حقيقياً وعملياً على �الحتالل �ل�صهيوين.

للمفاو�صات  	 �إن حكومته �جلديدة م�صتعدة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  قال رئي�ص 

على �أ�صا�ص �أن �لقد�ص �صتبقى �لعا�صمة �ملوحدة لـ“�إ�رش�ئيل“. جاء ذلك يف خطاب له يف حفل 

�إ�رش�ئيلياً  ي�صمى  ما  �أو  �لقد�ص،  �حتالل  على  عاماً   53 مرور  مبنا�صبة  �إ�رش�ئيلي  حكومي 

138
“حترير وتوحيد �لقد�ص“.

�آيزنكوت 	 غادي  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص   ك�صف 

ف�صل  بعد  غزة،  قطاع  �صّد  جديدة  حرب  الندالع  م�صتعد�ً  كان  �جلي�ص  �أن   Gadi Eisenkot
139

�لعملية �الأمنية يف خانيون�ص يف 2018/11/11، و�لك�صف عن �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية �خلا�صة.
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�صمته  	 ما  ب�صاأن  �ملتطرفة  �ليهودية  �لهيكل  جماعات  موقف  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  �أيّدت 

وجود “متييز ي�ص باحلقوق �الأ�صا�صية لليهود بحرية �لعبادة و�لتنقل“ يف �مل�صجد �الأق�صى 

140
�ملبارك، ما يعني �أنها �أيدت �قتحامات �مل�صتوطنني لالأق�صى.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الأردين عمر �لرز�ز، يف مقابلة مع وكالة �الأنباء �الأردنية �لر�صمية )برت�(،  	

�إن بالده “لن تقبل“ باإجر�ء�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �الأحادية ل�صّم �أر��ٍص فل�صطينية، ملوحاً 

141
باأنها قد ت�صطر “الإعادة �لنظر بالعالقة مع �إ�رش�ئيل“.

�فرت��صية“  	 “�صفارة  بافتتاح  حكومتهم  يلزم  قانونياً  ت�رشيعاً  �الإير�نيون  �مل�رّشعون  �أ�صدر 

مو�جهة  حظر  تنهي  قانونية  مادة  �الإير�ين  �لبملان  �ألغى  كما  �ملحتلة.  �لقد�ص  يف  لبالدهم 

جلنة  ع�صو  وعز�  �لدولية.  �ملناف�صات  يف  �الإ�رش�ئيليني  نظر�ءهم  �الإير�نيني  �لريا�صيني 

نوبندكاين جمايل  جو�د  حممد  �الإير�ين  بالبملان  �خلارجية  و�ل�صيا�صة  �لقومي   �الأمن 

Mohammad Javad Jamali Nobandegani حذف �ملادة، �إىل �أن بالده ال تريد �إعطاء ذريعة 

�الإير�نية  �لريا�صة  تعليق  �صاأنها  من  �لتي  �لعاملية  �الحتاد�ت  يف  ووكالئه  �الإ�رش�ئيلي  للكيان 

142
بالكامل، موؤكد�ً �أن حذف �ملادة ال يعني تر�جعاً وال تطبيعاً على �الإطالق.

�رشح نائب وزير �خلارجية �لرو�صي، ومبعوث �لرئي�ص فالديري بوتني �إىل �ل�رشق �الأو�صط  	

و�إفريقيا، ميخائيل بوغد�نوف �أنه �أكد مل�صاعد �لرئي�ص �الأمريكي و�ملبعوث �خلا�ص للمفاو�صات 

�لدولية �آيف بريكوفيت�ص، �أن مو�صكو ترى �أنه من �مل�صتحيل قبول ما يعرف بـ“�صفقة �لقرن“ 

143
�الأمريكية، نظر�ً ملوقف �لفل�صطينيني وموقف كل �لعرب و�جلامعة �لعربية منها.

وجّه 18 ع�صو�ً ديوقر�طياً يف جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي ر�صالة �إىل كل من بنيامني نتنياهو  	

“�إ�رش�ئيل“  خطط  معار�صتهم  عن  فيها  �أعربو�  جانت�ص،  بني  �لوحدة  حكومة  يف  و�رشيكه 

�أحادية �جلانب ل�صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية. و�أعلنو� �أنهم لن يدعموها الأنها تقّو�ص جهود 

144
�لبحث عن �تفاق “�صالم“ د�ئم عن طريق �ملفاو�صات.

اجلمعة، 2020/5/22

�لعاملي، ركائز  	 �لقد�ص  يوم  له مبنا�صبة  �الأعلى علي خامنئي، يف خطاب  �الإير�ين  �ملر�صد  �أكد 

�أي  توجد  “ال  �أنه  مبيناً  �الإ�رش�ئيلي؛  و�الحتالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  جتاه  بالده  �صيا�صات 

ق�صية بعظمة �لق�صية �لفل�صطينية“، د�عياً �إىل “�جلهاد �ملقد�ص“ يف فل�صطني، وم�صيد�ً بحركتي 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي وبحزب �هلل �للبناين. كما دعا �إىل “حترير كّل �الأر�ص �لفل�صطينية 
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من �لبحر �إىل �لنهر، وعودة جميع �لفل�صطينيني �إىل بالدهم“، وو�صف خامنئي جهود �لتطبيع 

�ل�صهيوين  “�لكيان  �أن  على  م�صدد�ً  جدوى“،  وبال  “فا�صلة  باأنها  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع 

145
ز�ئدة مهلكة وم�رشة، �صتزول من �ملنطقة حتماً، و�صتجتث من �جلذور“.

�لعاملي،  	 �لقد�ص  يوم  يف  كلمة  خالل  �لنخالة،  زياد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  �أكد 

�لعربي  �لوطن  يعي�صها  يتز�من مع مرحلة خطرية   2020 �ل�صنة  �لعاملي هذه  �لقد�ص  �أن يوم 

على م�صدد�ً  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صّم  وخمططات  �لنكبة  وذكرى  وتبعية  و�صتات  متزق  حالة   من 

متتد  �لتي  �ل�صهيونية  �لهيمنة  من  �ملنطقَة  حتمي  “�إ�رش�ئيل“  ومو�جهة  وحدها  �ملقاومة  �أن 

146
يوماً بعد يوم �إىل �لدول �لعربية يف كّل جماالت �حلياة.

	  Canadian Broadcasting Corporation )CBC( )ذكرت هيئة �الإذ�عة �لكندية )�صي بي �صي

�أن �ملتحدث با�صم �خلارجية �لكندية �آدم �أو�صنت Adam Austen، �أكد �أن كند� لن تعرتف ب�صّم 

“�إ�رش�ئيل“ الأر��ٍص يف �ل�صفة �لغربية. كما �أفادت �لهيئة �أن كل �الأحز�ب �لفيدر�لية �لكندية 
�لكبى ال توؤيد �العرت�ف بال�صّم �الإ�رش�ئيلي، ونقلت عن م�صوؤولة �ل�صوؤون �خلارجية بحزب 

�إن  قولها   Leona Alleslev �أل�صليف  ليونا   Conservative Party of Canada �ملحافظني 

“�ملحافظني ما ز�لو� يوؤمنون بحّل �لدولتني كجزء من ت�صوية تفاو�صية لهذ� �ل�رش�ع، وكذلك 
147

حّق �إ�رش�ئيل يف �لدفاع عن نف�صها وتاأمني حدودها“.

قال �ملتحدث با�صم �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية �للو�ء عدنان �ل�صمريي، لوكالة فر�ن�ص بر�ص  	

)�أي �أف بي( )Agence France-Presse )AFP، �إنه منذ �إعالن �لرئي�ص عبا�ص، “ال يوجد �أي 

�صكل من �أ�صكال �الت�صال مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي حتى ب�صاأن �أي ق�صية يومية، كما كان �الأمر 

148
عليه يف �ل�صابق“.

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل ��صتالمها �صحنة من �مل�صتلزمات �لطبية و�لوقائية  	

149
�ملقدمة من م�رش، لتعزيز جهود �لوز�رة يف مكافحة فريو�ص كورونا �مل�صتجد.

نددت حركة فتح �لفل�صطينية مبا و�صفتها “�إ�صاء�ت“ �إمار�تية بحقّ �لرئي�ص حممود عبا�ص،  	

��صتالم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رف�ص  عقب  �الإ�صاء�ت  تلك  وجاءت  كيلة.  مي  �ل�صحة  ووزيرة 

م�صاعد�ت طبية من �أبو ظبي، و�صلت “�إ�رش�ئيل“ بطائرة �إمار�تية حطت دون تن�صيق م�صبق 

�الأنا�صول،  �ت�صال هاتفي مع  �إياد ن�رش، يف  با�صم �حلركة  �لناطق  �لفل�صطينيني. وقال  مع 

و�لثقافة، �الأخالق  عن  خروج  هي  �لفل�صطينية،  للقيادة  �مل�صيئة  �لتغريد�ت  “جملة   �إن 

150
و�نحطاط �صلوكي“.
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�أفادت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ باأّن ��صتطالعاً للر�أي �لعام �الإ�رش�ئيلي، �أجر�ه معهد �لقد�ص  	

 The Jerusalem Institute for Strategy and Security للدر��صات �ال�صرت�تيجية و�الأمنية

�ل�صيادة  فر�ص  يوؤيدون  �ال�صتطالع  يف  �مل�صاركني  جممل  من   %43 �أن  �أظهر   ،)JISS(

�الإ�رش�ئيلية على �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، مقابل 32% �أعربو� عن معار�صتهم 

151
لذلك، فيما قال 25% من �مل�صاركني �إنهم ال يلكون موقفاً من �ملو�صوع.

�الحتالل  	 جر�فات  �إن  دغل�ص،  غ�صان  �لغربية  �ل�صفة  �صمال  �ال�صتيطان  ملف  م�صوؤول  قال 

حو�رة  مع�صكر  من  �لقريبة  �ملو�طنني  �أر��صي  جتريف  �لتو�يل  على  �لر�بع  لليوم  تو��صل 

جنوب نابل�ص، و�قتالع �أ�صجار �لزيتون، �إيذ�ناً بتنفيذ م�رشوع �لطريق “�اللتفايف“ �لذي �أقرته 

حكومة �الحتالل يف �صنة 2014، �صمن جمموعة طرق �أخرى. و�أ�صاف دغل�ص �أن �لتجريف 

�أدى �إىل �قتالع �أكرث من 3 �آالف �صجرة، عد� عن �ال�صتيالء على �ملزيد من �الأر��صي �لتي ت�صل 

152
.)

2
لنحو 406 دومنات )406 �آالف م

ال�صبت، 2020/5/23

�إن  	 قوله  رفيع“،  فل�صطيني  بـ“م�صوؤول  و�صفته  عمن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  نقلت 

توؤكد  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  حكومة  من  �رشية  بر�صالة  تكتفي  رمبا  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

يف مناطق  ب�صّم  خمططها  تنفيذ  على  �ملقبلة،  �لقريبة  �لفرتة  خالل  تقدم  لن  �أنها  خاللها   من 

153
�ل�صفة �لغربية �ملحتلة �إىل “�صيادتها“، ال�صتئناف �لتن�صيق �الأمني.

االأحد، 2020/5/24

وتو�فقت  	 ت�صكيلها.  عن  �الإعالن  منذ  لها،  �جتماع  �أول  �جلديدة  �الإ�رش�ئيلية  عقدت �حلكومة 

�حلكومة على �أع�صاء �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت(، و�لذي 

154
ُيعد �أكب كابينت ي�صكل يف “�إ�رش�ئيل“، بعدما و�صل عدد �أع�صائه �إىل 16.

�أعو�م.  	  10 ��صتمر  توقف  بعد  تركيا  �إىل  �جلوي  �ل�صحن  رحالت  ت�صيري  “�إ�رش�ئيل“  عاودت 

باللغة  �لناطقة  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة  �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزة  قناة  وبح�صب 

�لعربية، فاإن �أول رحلة حطت يف مطار �إ�صطنبول، حتمل 24 طناً من �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �لتي 

155
نقلتها �لواليات �ملتحدة لرتكيا بهدف مكافحة وباء فريو�ص كورونا.
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�عتدت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �مل�صلنّي يف �أثناء تاأديتهم �صالة عيد �لفطر �ل�صعيد عند  	

باب �الأ�صباط )�أحد �أبو�ب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك(، ما �أ�صفر عن �إ�صابة عدد منهم بر�صو�ص، 

156
بينهم كبار يف �ل�صن.

ني�صان/ 	 نهاية  حتى  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى  عدد  �أن  له،  بيان  يف  �الأ�صري،  نادي   �أفاد 

541 �أ�صري�ً، و�أن من  4,700 �أ�صري، يف حني بلغ عدد �أ�رشى �ملوؤبد�ت  2020، بلغ قر�بة  �أبريل 

�الإد�ريني  �ملعتقلني  عدد  �أن  �الأ�صري  نادي  و�أ�صاف  �أ�صرية.  و39  طفالً،   180 قر�بة  �الأ�رشى 

157
و�صل لنحو 400 معتقل، وبلغ عدد �الأ�رشى �ملر�صى قر�بة 700 �أ�صري.

تلخ�ص  	 تقرير�ً  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  �أ�صدرت 

�لقد�ص �ملحتلة،  �أحياء �رشقي  �أفقر  �أحد  �لعي�صوية،  �لتي يديرها �الحتالل يف حي  فيه �حلملة 

�إ�رش�ئيل  �صمت  �أن  “منذ  �إنه  تقريرها،  يف  �ملنظمة،  وتقول  �لتهويدية.  ل�صيا�صتها  كنموذج 

ز�ئدة  حمولة  �أنهم  على  �لفل�صطينيني،  �صكانها  �إىل  تنظر  وهي   ،1967 �صنة  �لقد�ص  �رشق 

“�إ�رش�ئيل“  و��صتولت  ن�صمة،  �ألف   22 بـ  �حلي  �صكان  عدد  وُيقدر  منها“.  �لتخل�ص  ينبغي 

نحو �لعي�صاوية  �أر��صي  م�صاحة  بلغت   1945 �صنة  ففي  �أر��صيه.  من   %90 من  �أكرث   على 

158
(، �أما م�صاحتها �ليوم فال تتعدى �الألف دومن )كيلومرت و�حد(.

2
10 �آالف دومن )10 كم

االإثنني، 2020/5/25

طالب خبري �صوؤون �لالجئني �لفل�صطينيني وحقّ �لعودة، �ملوؤرخ، �صلمان �أبو �صتة، يف ر�صالة  	

�ملجل�ص “الأن  باال�صتقالة  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  �لزعنون،  ل�صليم   وجهها 

159
�لوطني غري �رشعي و�نتهت مهمته منذ زمن بعيد“.

للمعتقلني  	 وجهها  ر�صالة  يف  �خلارج،  منطقة  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  �صالح،  ماهر  قال 

و�أكد  للحركة.  �أولوية  حريتكم  �إن  �ل�صعيد،  �لفطر  عيد  مبنا�صبة  بال�صعودية  �لفل�صطينيني 

نا�رشو�  �أو  عملو�  �أنهم  �صوى  �قرتفوه  لذنب  ال  وجور�ً،  ظلماً  �ُصجنو�  �ملعتقلني  �أن  �صالح 

�إىل ديارنا. ووعد  لتحرير وطننا ومقد�صاتنا من �حتالل بغي�ٍص جمرمٍ، وعودتنا  َمن يعمل 

�ملعتقلني باأن تظّل �حلركة تعمل بال كلل وال ملل، وال تقاع�ص وال ك�صل، �إىل �أن يخرجو� من 

160
معتقلهم.

�أطلقت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي نري�نها على �صاب فل�صطيني بزعم حماولة تنفيذه عملية  	

طعن، قرب بلدة جبل �ملكب جنوبي مدينة �لقد�ص �ملحتلة. ويف �ل�صياق نف�صه، �أ�صيب �صابان 
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فل�صطينيان بر�صا�ص جنود �الحتالل قرب بوؤرة عميحاي �ال�صتيطانية �صمايل ر�م �هلل، بعد 

161
�أن حاوال طعن جنود.

قال بنيامني نتنياهو، خالل �جتماع عقد لكتلة �لليكود يف �لكني�صت: “�إن �ملوعد �لنهائي لتطبيق  	

�ل�صيادة ]على �ل�صفة ومناطق �الأغو�ر[ هو �الأول من متوز، وال ننوي تغيريه... هنا فر�صة 

من  نفوتها  باأن  ن�صمح  ولن  عظيمة  فر�صة  �إنها  عاماً...   48 منذ  موجودة  تكن  مل  تاريخية 

�أيدينا“، بح�صب ما ذكرت قناة 12 �لعبية. وقال نتنياهو: “يجب تعبئة كل �لقوى يف �إ�رش�ئيل 

�أعلن نتنياهو تخ�صي�ص  �إ�رش�ئيل“. كما  و�لعامل، ملنع �أي حماوالت لنزع �ل�رشعية عن دولة 

�لقد�ص“،  وتعزيز  “تطوير  عنه  قال  ملا  دوالر[  مليون   56.6 ]نحو  �صيكل  مليون   200 مبلغ 

162
م�صري�ً �إىل �أن �لقد�ص �صتبقى د�ئماً يف �أولويات حكومته.

	  %7.1 بن�صبة  �نكم�ص  “�إ�رش�ئيل“  �قت�صاد  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  قالت 

و�الإنفاق  و�ال�صتثمار،  �لتجارة،  ت�رشر  جر�ء  �لعام،  من  �الأول  �لربع  يف  �صنوي  �أ�صا�ص  على 

ربع  �نكما�ص  �أول  وهذ�  �مل�صتجد.  كورونا  فريو�ص  تف�صي  من  و�ال�صتهالكي  �حلكومي 

163
�صنوي للناجت �ملحلي �الإجمايل يف “�إ�رش�ئيل“ منذ 2012.

�أكد �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل، عن ت�صميمه على  	

164
�لعمل من �أجل منع “�إ�رش�ئيل“ من تنفيذ خمططاتها ب�صاأن �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية.

الثالثاء، 2020/5/26

خطة  	 بلورة  )طلب  نتنياهو  ت�رشيحات  على  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  ردّ 

�الإن�صان  تهّود  لن  تهويد  من  �إ�رش�ئيل  قامت  “مهما  قائالً:  �لقد�ص(،  مكانة  وتعزيز  لتطوير 

�لفل�صطيني، كما جرى عقد عدة موؤمتر�ت لدعم �لقد�ص، ولكن مل ترتجم ب�صكل جدي وعملي، 

موؤ�مر�ت  من  يحاك  ما  كل  وجتاه  �لقد�ص،  مدينة  جتاه  عربية  عّز  وقفة  هناك  تكون  �أن  �آمالً 

جتاه �ملدينة“. وقال ��صتية �إن �ملنظمات �لدولية �صتكون قناة �الت�صال مع “�إ�رش�ئيل“ ل�صوؤون 

165
�حلياة �ليومية، يف ظّل قر�ر �لقيادة �لفل�صطينية وقف �لتن�صيق �لكامل معها.

خّطته  	 �أن  �صباطه  كبار  كوخايف  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أبلغ 

�حلكومة م�صادقة  عدم  من  بالرغم  بالفعل،  �نطلقت  تنوفا  با�صم  �ملعروفة   �خلم�صية 

�الإ�رش�ئيلية عليها، ب�صبب �جلوالت �النتخابية ومن ثم �أزمة كورونا. ووفقاً ملا �أبلغ كوخايف 

على �صتن�صّب  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قدر�ت  من   %70 فاإن   ،13 �لقناة  بح�صب   �صباطه، 
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و�ملدرعات  �لب  �صالح  تعزيز  تنوفا  خّطة  وت�صمل  �لّدفاع.  على   %30 وفقط  �لهجوم، 

�أولوية  �إلغاء  مو�ز�ة  يف  �الإير�نية“،  بـ“�لتهديد�ت  “�إ�رش�ئيل“  ت�صفه  ما  ملو�جهة  و�لطائر�ت، 

166
مدرعات قدية.

االأربعاء، 2020/5/27

باالتفاقيات  	 �لعمل  “�إنهاء  لها،  بيان  يف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  قررت 

و�لتفاهمات �لتي تنكرت لها �إ�رش�ئيل، �ل�صلطة �لقائمة باالحتالل و�إد�رة �لرئي�ص تر�مب، مبا 

يف ذلك �لتن�صيق �الأمني �لذي متّ وقفه �عتبار�ً من تاريخه“، عمالً بقر�ر�ت �ملجل�صني �لوطني 

�حلالية،  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  �الأمنية  باالتفاقية  �لعمل  �إنهاء  �للجنة  و�أكدت  و�ملركزي. 

كافة،  وم�صوؤولياتها  بو�جباتها  باالحتالل،  �لقائمة  �ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“،  �إلز�م  ووجوب 

167
��صتناد�ً �إىل �لقانون �لدويل.

يف  	 �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  �أ�رش  �أن  �خلارج،  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  نائب  نز�ل،  حممد  �أعلن 

معتقالً،   65 عددهم  و�لبالغ  �لفل�صطينية،  للمقاومة  تاأييدهم  خلفية  على  �ل�صعودية  �ل�صجون 

�ل�صماح  مّت  �أنه  نز�ل  و�أ�صاف  �ملبارك.  �لفطر  عيد  خالل  ذويهم  زيارة  من  ُمنعو�  قد 

�لدكتور لنجل  �ُصمح  كما  فقط،  دقائق  خم�ص  ملدة  �أ�رشته  مع  باالت�صال  معتقل   لكل 

قدرة  لعدم  حاجاته،  وتلبية  مل�صاعدته  �ملري�ص؛  و�لده  زنز�نة  يف  باالإقامة  �خل�رشي  حممد 

168
�لتحّرك. على  و�لده 

يعرف  	 ما  م�رشوع  على  �لتمهيدية،  بالقر�ءة  �الإ�رش�ئيلي،  للكني�صت  �لعامة  �لهيئة  و�فقت 

بـ“�لقانون �لرنويجي“. وبح�صب موقع يديعوت �أحرونوت �لعبية، فاإن 66 ع�صو�ً �صوتو� 

ل�صالح �مل�رشوع، فيما رف�صه 42. وين�ص �لقانون على ��صتقالة وزر�ء �حلكومة من �لكني�صت 

الإدخال �أع�صاء جدد من �أحز�بهم يف �لكني�صت بالنيابة عنهم. كما ين�ص �لقانون يف تعديالته 

169
على �أنه يحقّ للوزير �أن يعود ع�صو�ً يف �لكني�صت دون �أن ي�صتقيل.

�ل�صوؤون  	 يف  �ملتخ�ص�ص  �لفرن�صي،   Intelligence Online �أونالين  �إنتيليجن�ص  موقع  �أفاد 

)�أمان(  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �الإ�رش�ئيلي و�صعبة  �ل�صاباك  �أن جهاز  �الأمنية، 

هذين  �أن  �ملوقع  وذكر  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �أر��ٍص  �صّم  خطة  من  �صديدة  حتفظات  �أبديا 

تطبيق  باأن  جانت�ص،  بني  �لدفاع  ووزير  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أبلغا  �جلهازين 
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و�أ�صاف  و�الأردن.  غزة،  وقطاع  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لعنف  ت�صعيد  �صاأنه  من  �ل�صمّ  خطة 

�إحباط  �إىل  �أف�صت  �لتي  �لعمليات  �أنه يف حو�يل ن�صف  �إىل  �ل�صاباك ت�صري  “تقييمات  �أن  �ملوقع 

�ل�صاباك  يخ�صى  كما  �لفل�صطينيني“.  بنظر�ئهم  �جلهاز  رجال  ��صتعان  هجومية،  خمططات 

�ملخابر�ت د�ئرة  مع  �لتعاون  باتفاقيات  �لعمل  وقف  �إىل  �ل�صمّ  خطة  تطبيق  يوؤدي  �أن   من 

170
�لعامة �الأردنية.

ن�رشت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �الإ�رش�ئيلية تقرير�ً قالت فيه �إن �الأنظمة يف �لدول �لعربية  	

�لكو�لي�ص  خلف  من  توؤيد  �خلليج،  ودول  و�ل�صعودية  وم�رش  �الأردن  وب�صمنها  “�ملعتدلة“، 
خمطط �صّم 30% من �ل�صفة �لغربية لـ“�إ�رش�ئيل“. و�أ�صارت �إىل �أن م�صوؤولني يف دول عربية 

“ومنحوهما عملياً  و�آيف بريكوفيت�ص،  �الأمريكي، جاريد كو�صرن  �لرئي�ص  �لتقو� مع مبعوثَي 

�صوء�ً �أخ�رش ملو��صلة عمل طاقم تر�صيم �خلر�ئط �الإ�رش�ئيلي – �الأمريكي ودفع خطة �ل�صّم 

171
�إىل �الأمام، على �لرغم من موقفهم �لر�صمي �صّد �خلطة و�لت�رشيحات �لعلنية“.

�لرئي�ص  	 �إعالن  حول  فل�صطني،  دولة  من  �إ�صافية  معلومات  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  طلبت 

حممود عبا�ص �أن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف حّل من �التفاقيات مع “�إ�رش�ئيل“، مبا يف ذلك 

172
ما يتعلق باأي من �تفاقيات �أو�صلو بني فل�صطني و“�إ�رش�ئيل“، يف موعد �أق�صاه 2020/6/10.

اخلمي�س، 2020/5/28

�ليوم“،  	 “�إ�رش�ئيل  قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، يف مقابلة مع �صحيفة 

�إن “د�خل هذه �لرزمة ]�صفقة �لقرن[ توجد فر�صة تاريخية لتغيري �الجتاه �لتاريخي، �لذي 

�لفل�صطينيني و�إمنا  بالتنازل،  �ملطالبون  نحن  “لي�ص  �أن  على  م�صدد�ً  �الجتاه“،  �أحادي   كان 

“�لعملية  قائالً:  نتنياهو  و�أ�صاف  باملفاو�صات“.  عالقة  وبدون  بالتنازل.  �ملطالبون  هم 

�ملنطقة  �إ�رش�ئيلية يف  ��صتوفو� قر�بة ع�رشة �رشوط �صعبة، ت�صمل �صيادة  �إذ�  �إال  �صتتو��صل 

وعدم  الجئ،  �أي  عودة  وعدم  موحدة،  �لقد�ص  على  و�حلفاظ  �الأردن،  نهر  غربي  �لو�قعة 

�إىل �إ�صافة  و�ل�صامرة  يهود�  يف  و��صعة  مناطق  يف  �إ�رش�ئيلية  و�صيادة  م�صتوطنات،   �قتالع 

173
�أمور �أخرى“.

قالت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي �لر�صمية �إن وزير� �لطاقة �مل�رشي و�الإ�رش�ئيلي �تفقا على عقد  	

�لتن�صيق  “مو��صلة  بحثا  كما  دولية.  منظمة  جعله  بغية  قريباً،  �الأو�صط  �ل�رشق  غاز  منتدى 

174
�الإقليمي فيما يتعلق بالغاز �لطبيعي، بعد �أن توقفت هذه �ملباحثات ب�صبب جائحة كورونا“.
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�الأمريكي 	 لنظريه  �ل�صفدي،  �أين  �الأردين  �ملغرتبني  و�صوؤون  �خلارجية  وزير   �أكد 

مايك بومبيو، رف�ص �الأردن لقر�ر “�إ�رش�ئيل“ �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، م�صدد�ً 

على  يعمل  �الأردن  �صيظل  عربي،  ��صرت�تيجي  خيار  هو  و�ل�صامل  �لعادل  “�ل�صالم  �أن  على 

175
حتقيقه“.

و�حلكم“  	 “�ل�صيادة  �أ�صماها  ما  لتطبيق  خطة  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وز�رة  يف  م�صت�صار  �قرتح 

�الأردن. ودعا �خلبري يف �صوؤون  �ملحتلة، وحتديد�ً منطقة غور  �لغربية  بال�صفة  على مناطق 

�أن  �إىل  Kobi Eliraz، يف مقال ن�رشته �صحيفة يديعوت �أحرونوت،  �إلري�ز  �ال�صتيطان كوبي 

جيدة  تر�مب  “خطة  �أن  م�صيفاً  �لغربية“،  �ل�صفة  ب�صم  يتعلق  فيما  ذكية  �إ�رش�ئيل  “تكون 
176

الإ�رش�ئيل، لكن ال قيمة لها ما مل تطبق �حلكومة فعلياً حكم �لقانون مبنطقة �ل�صّم“.

اجلمعة، 2020/5/29

�لثاين بن �حل�صني،  	 �مللك عبد �هلل  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  دعا رئي�ص �ملكتب 

و�لتاريخية  �لدينية  �مل�صوؤولية  حتمل  �إىل  كاّفة،  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول  وزعماء  وقادة 

جتاه ما يجري يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، و�لتحرك يف خمتلف �الجتاهات لوقف �ملخططات 

�ل�صهيونية ومنعها. وحذّر هنية �الحتالل �ل�صهيوين من حماولة فر�ص خمططاته �خلبيثة، 

�أن هذه �ملخططات لن متر، ولن ُتفر�ص  م�صتغالً تد�عيات فريو�ص كورونا لتمريرها، موؤكد�ً 

177
على �صعبنا ويف �أر�صنا ومقد�صاتنا.

نقلت قناة 11 نيوز �لعبية عن م�صدر كبري يف جي�ص �الحتالل قوله �إن “قو�ت �الأمن �لتابعة  	

لل�صلطة �لفل�صطينية توقفت عن تلقي مكاملات من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وال تقوم بتن�صيق �أمني 

مع �إ�رش�ئيل“. و�أ�صار �مل�صدر �إىل �أن “قو�ت �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية تقوم باعتقاالت 

كثرية لن�صطاء حما�ص، ويف �لعام �ملا�صي �أغلقو� 300 جمعية لها �رتباطات بحما�ص، �أو �جلهاد 

178
�الإ�صالمي، �أو �إ�صالميني �آخرين �أو د�ع�ص“.

�الحتالل  	 قو�ت  بر�صا�ص  ��صت�صهد  فل�صطينياً  �صاباً  �إن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  قالت 

�الإ�رش�ئيلي قرب قرية �لنبي �صالح، �صمال ر�م �هلل، بدعوى حماولته تنفيذ عملية دع�ص �صّد 

179
جنود �الحتالل، عند �أحد �حلو�جز �لع�صكرية قرب �لقرية.

ري�صون  	 ماكور  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�الإ�رش�ئيلية، �إنه يريد �صّم 30% من �ل�صفة �لغربية، وهو ما يعادل 50% من �ملنطقة ج، �لتي 
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�أعو�م طبقاً خلطة   4 �لبناء يف �ملنطقة �ملتبقية منها ملدة  �لفل�صطينيني عدم  �إنه ينبغي على  قال 

180
“�صفقة �لقرن“.

بالقد�ص 	 �لعليا  �الإ�صالمية  �لهيئة  رئي�ص  منزل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت   �قتحمت 

�لتوجه  يختار  �أن  قبل  معتقل،  �أنه  باإبالغه  لتقوم  �ملحتلة،  بالقد�ص  �صبي،  عكرمة  �ل�صيخ 

�أمر�ً مبنعه الأ�صبوع من دخول  �أ�صدر �الحتالل  �لتحقيق،  �لتحقيق. وعقب  �إىل مركز  بنف�صه 

181
�مل�صجد �الأق�صى.

يف �صابقة هي �الأوىل من نوعها، �صلّمت “�الإد�رة �ملدنية“ �لتابعة ل�صلطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي  	

بع�ص �لهيئات �ملحلية يف �الأغو�ر �لفل�صطينية، �رشق �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، فو�تري �لكهرباء 

مبا�رشة، بعيد�ً عن �لتعامل مع جهات فل�صطينية ر�صمية. �خلطوة �الإ�رش�ئيلية �مل�صتجدة ر�أى 

182
فيها م�صوؤولون فل�صطينيون تطبيقاً الأوىل خطو�ت قر�ر �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي.

و�أكدت  	 �لقانوين.  غري  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صّم  ملخطط  ب�صدة  رف�صها  �إندوني�صيا  جمهورية  �أكدت 

و�نطالقاً  بالدها،  �أن   ،Retno Marsudi مار�صودي  ريتنو  �الإندوني�صية  �خلارجية  وزيرة 

من ع�صويتها غري �لد�ئمة يف جمل�ص �الأمن، �صتعمل على حثّ �أع�صاء جمل�ص �الأمن و�ملجتمع 

�لدويل  �ملوقف  عن  �لتعبري  يف  و�ال�صتمر�ر  �لقانوين،  غري  �الإ�رش�ئيلي  �ملخطط  لرف�ص  �لدويل 

183
�لد�عم حللّ �لدولتني وفقاً لقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة و�ل�رشعية �لدولية.

ال�صبت، 2020/5/30

�أبلغت �رشطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عائلة �ل�صاب �إياد �حلالق، من ذوي �الحتياجات �خلا�صة،  	

من �صكان و�دي �جلوز �إىل �ل�صمال من �لبلدة �لقدية من �لقد�ص �ملحتلة، با�صت�صهاده يف �إطالق 

نار نحوه من قبل جنود �الحتالل، قرب باب �الأ�صباط بالبلدة �لقدية من �لقد�ص، بعد �ال�صتباه 

184
بحمله ج�صماً م�صبوها. و�أكدت �لقناة 13 �الإخبارية �الإ�رش�ئيلية �أنه مل يكن يحمل �صالحاً.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن هذه �الأيام �لتي متر بها “�إ�رش�ئيل“، ُتعّد  	

على  وم�صدد�ً  �ل�صدد،  بهذ�  �لتهاون  من  حمذر�ً  كورونا،  فريو�ص  �أزمة  ب�صاأن  �ختبار  �أيام 

185
�رشورة �اللتز�م بالتعليمات بكل �رش�مة.
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االأحد، 2020/5/31

�أمام  	 �أبو�به  فتح  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  �أعاد  و�لهتافات،  �لتكبري�ت  وقع  على 

�مل�صلني على �صالة �لفجر، بعد �إغالقه ملدة �صهرين ون�صف �صهر ب�صبب فريو�ص كورونا. 

186
و�أدى �الآالف من �لفل�صطينيني �صالة �لفجر يف �صاحات �مل�صجد �الأق�صى.

قال �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح ماجد �لفتياين، �إن “�ملرحلة �حلالية، حتتاج كل جهد،  	

�إذ�عة  �لفتياين، يف حديث مع  �أو ذ�ك“. ودعا  �لف�صيل  لهذ�  �لربح و�خل�صارة  �إىل ح�صابات  ال 

“�صوت فل�صطني“، حركة حما�ص و�لف�صائل �ملوجودة على �ل�صاحة �لفل�صطينية، �إىل �لعودة 
187

حل�صن �ل�رشعية و�ل�صعب.

Zeev Elkin الإذ�عة �جلي�ص  	 �ألكني  �الإ�رش�ئيلي زئيف  �ملياه  �لعايل ومو�رد  �لتعليم  قال وزير 

�الإ�رش�ئيلي، �إن موعد فر�ص �صيادة “�إ�رش�ئيل“ على مناطق يف �ل�صفة �لغربية قد يتاأجل، و�أن 

188
2020/7/1 هو �لتاريخ �الأول لفر�ص �ل�صيادة، وهذ� قد يتاأجل لب�صعة �أيام �أو �أ�صابيع.

�صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، خالل جل�صتها �الأ�صبوعية، على خطة “تغيري �صلّم �الأف�صليات  	

�لوز�ر�ت  ت�صكيل  ل�صالح  جديدة  وظيفة   300 من  �أكرث  متويل  ت�صمل  �لتي  �حلكومي“، 

189
�جلديدة.

�جلبال 	 يف  “�لفجر  ��صم  �أطلق  �الحتالل  جي�ص  باأن  �لعامة  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة   �أفادت 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ت�صعيد  ملو�جهة  ��صتعد�د�ته  على   “Dawn in the mountains

�ملحتلة، يف حال �أقدمت حكومة �الحتالل على �إعالن �صمّ مناطق من غور �الأردن. و�أ�صارت 

�أن جي�ص �الحتالل، ي�صع يف ح�صاباته عمليات ت�صعيد خمتلفة بدئاً  �إىل  �لع�صكرية،  �ملر��صلة 

لعنا�رش من  تنظيمات حملية  �إقامة  �إىل  فد�ئية فردية، وحرب �صكاكني، و�صوالً  من عمليات 

190
�ل�رشطة �لفل�صطينية.

من  	 قلقهم  عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �لقتالية  �الحتياط  قو�ت  يف  كبار  �صباط  عبّ 

معاريف  �صحيفة  ملوقع  وفقاً  بعثوها،  ر�صالة  خالل  من  وذلك  �جلي�ص،  قو�ت  جاهزية 

بريك يت�صحاق  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �جلنود  �صكاوى  مفو�ص  �إىل   �الإلكرتوين، 

Yitzchak Brick، �لذي �أ�صدر تقارير، خالل �صنة 2019، حّذر فيها من عدم جاهزية �لقو�ت 
191

�لبية، خ�صو�صاً، للدخول يف حرب، لكن قيادة �جلي�ص مل توِل �أهمية لهذه �لتقارير.
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�أكدت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية يف تقرير من �إعد�د هجار �صيز�ف Hagar Shezaf، �أن “حتليل  	

�أو�مر �الإخالء �ل�صادرة عن �الإد�رة �ملدنية �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية ما بني 2005 و2018، 

�ل�صحيفة  �آخر“. ولفتت  �أي مكان  �لغور من  �أكرث يف  �إخالء مناطق  �إ�رش�ئيل طلبت  �أن  يظهر 

دولة  )م�صيبة  تقرير  يف  �لقادم  �الأ�صبوع  �صتن�رش  “بيانات  من  جزء  هي  �لنتائج  هذه  �أن  �إىل 

] National Calamity[( ملنظمات �صديه ]Sdeh[ وكريم نبوت ]Kerem Navot[ �ملرتكزة 
192

على 670 �أمر�ً لالإخالء“.

�لنا�رش  	 عبد  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  يف  و�لتوثيق  �لدر��صات  وحدة  رئي�ص  �أفاد 

�آذ�ر/ بد�ية  كورونا  �أزمة  بدء  منذ  �عتقلت  �الحتالل  �صلطات  باأن  له،  تقرير  يف   فرو�نة، 

193
مار�ص 2020 �أكرث من 800 فل�صطيني؛ بينهم قر�بة 90 طفالً و10 فتيات و�صيد�ت.

	  ،2020 قال نادي �الأ�صري �لفل�صطيني �إن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �عتقلت منذ مطلع �صنة 

وقياد�ت  و�أطفال  ن�صاء  فيهم  مبا  �لفئات،  كافة  �صملت  �لقد�ص،  من  مو�طناً   750 من  �أكرث 

194
ون�صطاء.



225

�أيار/ مايو 2020

الهوام�س

االأيام، ر�م �هلل، 2020/5/1.  1

القد�س العربي، 2020/5/1.  2

العربي اجلديد، 2020/5/1.
 3

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/5/1.
 4

وكالة �الأونرو�، 2020/5/1.
 5

احلياة اجلديدة، 2020/5/2. و�نظر �أي�صاً:  6

The Guardian, 1/5/2020.  
وكالة وفا، 2020/5/2.

 7

القد�س، 2020/5/3.  8

القد�س، 2020/5/4. و�نظر �أي�صاً:  9

Haaretz, 4/5/2020.  
�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/5/3.

 10

موقع حركة حما�ص، 2020/5/3.
 11

عرب 48، 2020/5/3.
 12

القد�س، 2020/5/3.  13

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/5/3.
 14

العربي اجلديد، 2020/5/3.
 15

موقع �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية حلقوق �الإن�صان )�صاهد(، 2020/5/3.
 16

ال�رشق االأو�صط، 2020/5/4.  17

الد�صتور، 2020/5/3.  18

االأيام، ر�م �هلل، 2020/5/4.  19

الد�صتور، 2020/5/4.
 20

موقع حركة حما�ص، 2020/5/4.
 21

موقع �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام �للبناين، 2020/5/4.
 22

�ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان، 2020/5/4.
 23

القد�س، 2020/5/4.  24

العربي اجلديد، 2020/5/4. و�نظر �أي�صاً:  25

Ynetnews, 4/5/2020.  
القد�س، 2020/5/5؛ و�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، 2020/5/6.  26

موقع حركة حما�ص، 2020/5/4.
 27

عرب 48، 2020/5/4. و�نظر �أي�صاً:
 28

Israel Hayom, 5/5/2020.  
ال�رشق االأو�صط، 2020/5/6.  29

�جلزيرة.نت، 2020/5/6.
 30

العربي اجلديد، 2020/5/5.  31

عرب 48، 2020/5/5.
 32

مكتب ممثلية �الحتاد �الأوروبي، 2020/5/5.
 33

العربي اجلديد، 2020/5/6.  34

العربي اجلديد، 2020/5/6.  35

وكالة وفا، 2020/5/6.
 36



اليوميات الفل�سطينية

226

وكالة وفا، 2020/5/6.
 37

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/5/6.
 38

االأيام، ر�م �هلل، 2020/4/6.  39

�جلزيرة.نت، 2020/5/6.
 40

احلياة اجلديدة، 2020/5/6.
 41

القد�س، 2020/5/6.  42

عرب 48، 2020/5/7. و�نظر �أي�صاً:
 43

Ynetnews, 7/5/2020.  
وكالة وفا، 2020/5/7.

 44

i24News, 7/5/2020.
 45

وكالة وفا، 2020/5/7.
 46

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2020/5/7.
 47

فل�صطني �أون الين، 2020/5/7.
 48

وكالة وفا، 2020/5/8.
 49

االأيام، ر�م �هلل، 2020/5/8. و�نظر �أي�صاً:  50

Israel Hayom, 8/5/2020.  
وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2020/5/8.

 51

وكالة وفا، 2020/5/8.
 52

فل�صطني �أون الين، 2020/5/8.
 53

وكالة وفا، 2020/5/8.
 54

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/5/8.
 55

وكالة وفا، 2020/5/8.
 56

العربي اجلديد، 2020/5/9.  57

عربي 21، 2020/5/9.
 58

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2020/5/10.
 59

القد�س، 2020/5/10.  60

قد�ص بر�ص، 2020/5/10.
 61

العربي اجلديد، 2020/5/10.  62

العربي اجلديد، 2020/5/10. و�نظر �أي�صاً:  63

The Jerusalem Post, 8/5/2020.  
Israel Hayom, 10/5/2020.  64

ال�رشق االأو�صط، 2020/5/11. و�نظر �أي�صاً:
 65

Haaretz, 11/5/2020.  
عرب 48، 2020/5/11.

 66

موقع �صحيفة تايز �أوف �إ�رش�ئيل، 2020/5/12.
 67

عرب 48، 2020/5/11.
 68

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/5/11.
 69

االأيام، ر�م �هلل، 2020/5/12.  70

قد�ص بر�ص، 2020/5/11.
 71

القد�س العربي، 2020/5/11.  72

االأيام، ر�م �هلل، 2020/5/13.  73

ال�رشق االأو�صط، 2020/5/13.  74

القد�س، 2020/5/13.  75



227

�أيار/ مايو 2020

عرب 48، 2020/5/12.
 76

فل�صطني �أون الين، 2020/5/12.
 77

فل�صطني �أون الين، 2020/5/12.
 78

منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص، 2020/5/12.
 79

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2020/5/13.
 80

وكالة وفا، 2020/5/13.
 81

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/5/13.
 82

القد�س، 2020/5/13.
 83

العربي اجلديد، 2020/5/13.
 84

العربي اجلديد، 2020/5/13.  85

اخلليج، 2020/5/14.  86

�جلزيرة.نت، 2020/5/13.
 87

ال�رشق االأو�صط، 2020/5/15.
 88

وكالة وفا، 2020/5/14.
 89

وكالة وفا، 2020/5/14.
 90

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2020/5/14.
 91

وكالة وفا، 2020/5/14.
 92

القد�س، 2020/5/14.
 93

القد�س العربي، 2020/5/15.  94

عرب 48، 2020/5/14. و�نظر �أي�صاً:
 95

Ynetnews, 11/5/2020.  
عربي 21، 2020/5/14؛ والقد�س، 2020/5/18. و�نظر �أي�صاً:

 96

Noticias de Israel website, 14/5/2020, https://tinyurl.com/ydgskc25  
ال�رشق االأو�صط، 2020/5/14.  97

عرب 48، 2020/5/15. و�نظر �أي�صاً:
 98

Haaretz, 15/5/2020.  
�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/5/15.

 99

ال�رشق االأو�صط، 2020/5/16.
 100

قد�ص بر�ص، 2020/5/15.
 101

�ملوقع �لر�صمي جلاللة �مللك عبد �هلل �لثاين بن �حل�صني، 2020/5/15.
 102

عرب 48، 2020/5/15. و�نظر �أي�صاً:
 103

The Times of Israel, 15/5/2020.  
القد�س، 2020/5/15.

 104

US Department of State website, 15/5/2020.  105

العربي اجلديد، 2020/5/16.  106

العربي اجلديد، 2020/5/16.  107

موقع �إرم نيوز، 2020/5/16.
 108

وكالة �الأنا�صول، 2020/5/16.
 109

�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، واالأيام، ر�م �هلل، 2020/5/17.
 110

�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، 2020/5/18.
 111

العربي اجلديد، 2020/5/17.  112

موقع جامعة بريزيت، 2020/5/17. و�نظر �أي�صاً:
 113

Times Higher Education (THE) website, https://www.timeshighereducation.com/rankings/  
impact/2020/overall#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined



اليوميات الفل�سطينية

228

وكالة وفا، 2020/5/18.
 114

القد�س، 2020/5/19.  115

�ل�صفحة �لر�صمية لتوفيق �لطري�وي عب موقع في�صبوك، 2020/5/18.
 116

ال�رشق االأو�صط، 2020/5/18.  117

احلياة اجلديدة، 2020/5/19.  118

وكالة وفا، 2020/5/19.
 119

موقع �لكوفية، 2020/5/19.
 120

قد�ص بر�ص، 2020/5/19.
 121

عرب 48، 2020/5/19.
 122

.2020/5/19 ،france24 موقع
 123

العربي اجلديد، 2020/5/19. و�نظر �أي�صاً:  124

Israel Hayom, 19/5/2020.  
رويرتز، والقد�س، 2020/5/19. و�نظر �أي�صاً:

 125

The Times of Israel, 19/5/2020.  
الغد، 2020/5/20. و�نظر �أي�صاً:  126

The Times of Israel, 19/5/2020.  
العربي اجلديد، 2020/5/20.  127

موقع حركة حما�ص، 2020/5/20.
 128

وكالة �لقد�ص لالأنباء، 2020/5/20.
 129

االأيام، ر�م �هلل، 2020/5/20.  130

�صبوتنيك عربي، 2020/5/20.
 131

قد�ص بر�ص، 2020/5/20.
 132

هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(، وعرب 48، 2020/5/21.
 133

هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(، 2020/5/22.
 134

العربي اجلديد، 2020/5/21.  135

وكالة �الأنا�صول، 2020/5/21.
 136

موقع حركة حما�ص، 2020/5/21.
 137

القد�س، 2020/5/21.  138

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2020/5/21. و�نظر �أي�صاً:
 139

Israel Hayom, 21/5/2020.  
العربي اجلديد، 2020/5/22.  140

فل�صطني �أون الين، 2020/5/21.
 141

�جلزيرة.نت، 2020/5/21.
 142

�صبوتنيك عربي، 2020/5/21.
 143

�جلزيرة.نت، 2020/5/22. و�نظر �أي�صاً:
 144

The Times of Israel, 22/5/2020.  
العربي اجلديد، 2020/5/22.  145

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2020/5/22.
 146

وكالة وفا، 2020/5/22. و�نظر �أي�صاً:
 147

Canadian Broadcasting Corporation (CBC) website, 22/5/2020.  
العربي اجلديد، 2020/5/22.  148

اليوم ال�صابع، 2020/5/22.  149

وكالة �الأنا�صول، 2020/5/22.
 150



229

�أيار/ مايو 2020

العربي اجلديد، 2020/5/22. و�نظر �أي�صاً:  151

Israel Hayom, 22/5/2020.  
�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/5/22.

 152

عرب 48، 2020/5/23.
 153

القد�س، 2020/5/24.  154

القد�س، 2020/5/24.  155

وكالة وفا، 2020/5/24.
 156

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/5/24.
 157

منظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان، 2020/5/24.
 158

القد�س العربي، 2020/5/25.  159

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2020/5/25.
 160

عرب 48، 2020/5/25؛ واخلليج، 2020/5/26.
 161

القد�س، 2020/5/25.  162

�جلزيرة.نت، 2020/5/25.
 163

االأيام، ر�م �هلل، 2020/5/26.  164

ال�رشق االأو�صط، 2020/5/26.  165

عرب 48، 2020/5/26.
 166

وكالة وفا، 2020/5/27.
 167

موقع حركة حما�ص، 2020/5/27.
 168

القد�س، 2020/5/27.  169

هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(، 2020/5/27.
 170

عرب 48، 2020/5/27.
 171

القد�س العربي، 2020/5/27. و�نظر �أي�صاً:  172

Haaretz, 27/5/2020.  
عرب 48، 2020/5/28. و�نظر �أي�صاً:

 173

Israel Hayom, 28/5/2020.  
عربي 21، 2020/5/28.

 174

وكالة �الأنباء �الأردنية )برت�(، عّمان، 2020/5/28.
 175

عربي 21، 2020/5/29. و�نظر �أي�صاً:
 176

Ynetnews, 28/5/2020.  
موقع حركة حما�ص، 2020/5/29.

 177

قد�ص بر�ص، 2020/5/29.
 178

�جلزيرة.نت، 2020/5/29.
 179

االأيام، ر�م �هلل، 2020/5/30.  180

العربي اجلديد، 2020/5/29.  181

العربي اجلديد، 2020/5/29.  182

وكالة وفا، 2020/5/29.
 183

العربي اجلديد، 2020/5/30.  184

القد�س، 2020/5/30.  185

العربي اجلديد، 2020/5/31.  186

ال�رشق االأو�صط، 2020/6/1.  187

عرب 48، 2020/5/31.
 188

عرب 48، 2020/5/31.
 189



اليوميات الفل�سطينية

230

العربي اجلديد، 2020/5/31.  190

عرب 48، 2020/5/31.
 191

عربي 21، 2020/5/31. و�نظر �أي�صاً:
 192

Haaretz, 28/5/2020.  
�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/5/31.

 193

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2020/5/31.
 194



اليوميات الفل�سطينية

حزيران/ يونيو 2020





233

حزيران/ يونيو 2020

حزيران/ يونيو 2020

االإثنني، 2020/6/1

�لريا�ص 	 بني  �رشية  �ت�صاالت  وجود  عن  �لنقاب  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة   ك�صفت 

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  خطة  �صياق  يف  �أبيب،  وتل 

�إد�رة �الأوقاف �الإ�صالمية  بنيامني نتنياهو، �لتي تهدف �إىل منح �ل�صعودية مكانة ودور�ً يف 

يف لل�صعودية  مندوبني  ودمج  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  مقدمتها  ويف  �ملحتلة،  �لقد�ص   يف 

�مل�صتوى  رفيع  �صعودي  م�صدر  عن  �ل�صحيفة  ونقلت  �لقد�ص.  يف  �الأوقاف“  �إد�رة  “جمل�ص 
يف تغيري  الأي  �صديدة  معار�صة  عن  يعربون  �الأردنيون  كان  �أ�صهر  ب�صعة  قبل  �إنه   قوله، 

طر�أ  �لذي  �لتغيري  �أن  �ل�صحيفة  وزعمت  �الأق�صى.  �مل�صجد  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  جمل�ص 

ويف  عموماً،  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  “�ملكثف“  �لرتكي  �لدور  �أثر  على  جاء  �الأردين  �ملوقف  على 

1
�مل�صجد �الأق�صى على نحو خا�ص.

عقده  	 �صحفي  موؤمتر  خالل  �ملالكي،  ريا�ص  �لفل�صطيني  و�ملغرتبني  �خلارجية  وزير  �أعلن 

�لرو�صية  �لعا�صمة  “�إ�رش�ئيل“ يف  لقاء مع  لعقد  �لفل�صطيني  ��صتعد�د �جلانب  يف جنيف، عن 

2
مو�صكو.

بد�أ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي مناور�ت ع�صكرية يف مناطق خمتلفة من �ملدن و�لبلد�ت �ملحاذية لقطاع  	

غزة. وبح�صب �لناطق با�صم �جلي�ص، فاإن �ملناور�ت �صترتكز يف ع�صقالن و�أ�صدود وم�صتعمرة 

3
نتيفوت، وذلك �صمن خمطط م�صبق الإبقاء �لقو�ت �لع�صكرية على �أهبة �ال�صتعد�د.

باالأ�رشى  	 خا�صة  م�رشفية،  موؤ�ص�صة  �أو  بنك  �إن�صاء  ب�صدد  �أنها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أعلنت 

4
وذوي �ل�صهد�ء.

قال �لبنك �لدويل: �إن �القت�صاد �لفل�صطيني ير بـ“مرحلة غري م�صبوقة“، مع توقع بانكما�ص  	

من  قلقه  عن  �أعرب  فيما  كورونا،  جائحة  ب�صبب  �لعام،  هذ�   %11-7.6 بني  ترت�وح  بن�صبة 

5
�الت�صاع �لكبري يف �لفجوة �لتمويلية باملو�زنة �لعامة، و�لتي قد ت�صل �إىل 1.5 مليار دوالر.

�أوعز رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �لرديف ووزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، بني جانت�ص، �إىل رئي�ص  	

و�صفه  ملا  �جلي�ص  حت�صري�ت  بت�رشيع  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة 

6
بـ“�لتد�بري �ل�صيا�صية �لتي تعتزم �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تنفيذها يف �ل�صفة �لغربية“.
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	  ،Eliyahu Lepman إلياهو ليبمان� �أربع،  نقلت �ملو�قع �لعبية عن رئي�ص م�صتعمرة كريات 

�أبيب  تل  يف  �ل�صو�ريخ  ن�صتقبل  و�ليوم  قطيف،  غو�ص  عن  تخلينا  �ملا�صي  يف  “�إننا  قوله: 

قائالً:  ليبمان  و�أ�صاف  �لقادمة“.  �الأجيال  يف  �إ�صالحه  �إمكانية  يف  �أ�صك  خطاأ  وهذ�  و�لقد�ص، 

7
“�أحذر من قيام دولة فل�صطينية، الأنه حينها �صنعّد �أعد�د �لقتلى يف كفار �صابا ونتانيا“.

�إىل  	 تهدف  �ل�صّم“؛  قر�ر  “ي�صقط  بعنو�ن  حملًة  �خلارج  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  �أطلق 

مو�جهة �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي حول �صمّ �الأغو�ر ومناطق يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، وذلك خالل 

8
موؤمتر �صحفي عب من�صة زوم، مب�صاركة �صخ�صيات فل�صطينية وعربية.

�ملياومني، بعد �عت�صام  	 �ملعلمني  112 موظفاً من  �الأونرو� يف لبنان على تثبيت  و�فقت وكالة 

9
�صلمي نظّمه �حتاد �ملعلمني �أمام مكتب �لوكالة �لرئي�صي، يف �لعا�صمة �للبنانية بريوت.

عقد م�صوؤولون يف �الإد�رة �الأمريكية، �جتماعاً عب �الإنرتنت، مع نتنياهو و�صفريه يف �لواليات  	

�أفاد  ما  بح�صب  وذلك  �ل�صّم،  خمطط  حول   ،Ron Dermer ديرمر  رون  �الأمريكية  �ملتحدة 

10
مر��صل �ل�صوؤون �ل�صيا�صية للقناة 13 �الإ�رش�ئيلية بار�ك ر�فيد.

للجنة  	 خا�صة  جل�صة  يف  طالب،  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  باأن  هاآرت�ص  �صحيفة  �أفادت 

�أحد  فيها  يكون  �لتي  �لفل�صطينية  للعائالت  �ل�صمل  مّل  منع  �أمر  بتمديد  و�الأمن،  �خلارجية 

�أبناء هذه �لعائالت من �جليل �لثاين  �أن  �لزوجني من فل�صطينيي �لد�خل، لعام �إ�صايف، بزعم 

د�خل  فد�ئية  عمليات  لتنفيذ  فل�صطينية،  منظمات  ل�صالح  لتجنيدهم  “هدفاً“  ي�صكلون 

11
“�إ�رش�ئيل“.

الثالثاء، 2020/6/2

�لتي  	 وج،  ب  مناطق  يف  �لعمل  من  ر�صمي  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“  منعت 

�ل�صلطة حممود عبا�ص،  �لغربية، رد�ً على قر�ر رئي�ص  �ل�صفة  ثلثي م�صاحة  �أكرث من  ت�صكل 

)مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  و�أكدت  �الإ�رش�ئيلية.  �ل�صّم  خطة  مو�جهة  يف  �التفاقات  وقف 

�أن “�إ�رش�ئيل“ �أبلغت �ل�صلطة �لفل�صطينية باأنه من دون تن�صيق �أمني ومدين، لن يتم �ل�صماح 

12
مل�صوؤوليها بالتنقل، وحتريك عنا�رش �الأمن �لتابعني لها من مكان �إىل �آخر.

ذكر تقرير �صحفي لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( �أن حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلية حر�صت  	

لل�صلطة  مقتطعة،  وغري  كاملة  �ملقا�ّصة  �أمو�ل  حتويل  على  �ملا�صية،  �لثالثة  �الأ�صهر  خالل 



235

حزيران/ يونيو 2020

�إ�رش�ئيلي بهذ�  �لرغم من ت�رشيع قانون  ياأتي على  �أن ذلك  �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، و�أ�صاف 

13
�ل�صاأن.

لقائه  	 خالل  ملّح،  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ذكرت 

بقادة �مل�صتوطنني �ملعار�صني خلطة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، �إىل �أنه يتّجه �إىل �إقر�ر 

خمطط �ل�صّم الأو�صع ما يكن من �الأر��صي، مبعزل عن باقي بنود �خلطة. و�أفادت �ل�صحيفة 

�لكني�صت  �أو  �حلكومة  على  طُرح  حال  يف  �أنه  مفادها  مبا�رشةً  ر�صالةً  لهم  نقل  نتنياهو  باأن 

�قرت�ح ل�صمّ مناطق من �ل�صفة �لغربية، ف�صيكون ذلك مبعزل عن خطة تر�مب، على خمتلف 

14
بنودها.

“وحدة للتحقيق و�ال�صتخبار�ت يف مديرية �ل�صفة  	 �أنها �فتتحت  �أعلنت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية 

�لغربية“، وذكرت �أنها �فتتحت �لوحدة �جلديدة يف جممٍع خا�ص مّت بناوؤه، وهو جمهز بكافة 

15
�لو�صائل �لتكنولوجية �ملتطورة و�ملتقدمة.

�تفق كل من بنيامني نتنياهو رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، ووزير خارجيته غابي �أ�صكنازي،  	

على تعيني �أمرية �أورون Amira Oron، �صفرية لـ“�إ�رش�ئيل“ لدى م�رش. وبح�صب قناة 12 

م�رش  بني  “�ل�صالم“  �تفاق  منذ  �ملن�صب  هذ�  تتقلد  �مر�أة  �أول  �صتكون  �أورون  فاإن  �لعبية، 

و“�إ�رش�ئيل“. ويف 2020/6/7، �صادق جمل�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي على تعيني �أورون، بعد �أن 

16
كان هذ� �ملن�صب �صاغر�ً لنحو عام.

ك�صف م�صدر ق�صائي �أردين �أن حمكمة �أمن �لدولة با�رشت موؤخر�ً يف حماكمة خم�صة �أردنيني،  	

على خلفية �لتخطيط لعمليات �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. و�أ�صار �إىل �أن 

17
�ملتهمني �أوقفو� يف �صباط/ فب�ير �ملا�صي، ومل يعلَن عن �لعملية يف حينه.

حذّر وزير �خلارجية و�صوؤون �ملغرتبني �الأردين �أين �ل�صفدي من “�لعو�قب �لوخيمة لقر�ر  	

�ل�صّم، �إن نفذ، على م�صعى حتقيق �ل�صالم �الإقليمي، وعلى �لعالقات �الأردنية �الإ�رش�ئيلية“. 

لتن�صيق  �ملخ�ص�صة  �الت�صال  للجنة  �لوز�ري  �الجتماع  يف  مد�خلة  خالل  �ل�صفدي،  وقال 

18
�مل�صاعد�ت �لدولية �ملقدمة �إىل �ل�صعب �لفل�صطيني، �إن �ل�صّم لن ير دون رّد.

)نحو 	 يورو  ماليني   8 بقيمة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مليز�نية  مالياً  دعماً  فرن�صا   قدمت 

موؤ�ص�صات  بناء  وتعزيز  �لفل�صطينية  �لتنمية  خطة  لتمويل  �صيخ�ص�ص  دوالر(،  ماليني   8.9
19

�لدولة.
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االأربعاء، 2020/6/3

در��صة  	 �الأمنية،  �ملوؤ�ص�صات  من  وغريهما  �ل�صاباك،  وجهاز  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قادة  �أجرى 

“�إ�رش�ئيل“ خمططها ل�صّم مناطق يف �ل�صفة �لغربية،  لل�صيناريوهات �ملتوقعة يف حال نفَّذت 

فتبني �أنها تتوقع قطيعة تامة مع كل من �الأردن و�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�نت�صار حالة فو�صى 

�أن تدهور �ملنطقة �إىل عنف و�صد�مات د�مية. و�أو�صى �لقادة باال�صتعد�د  �صديدة من �صاأنها 

بتعزيز  و�ملطالبة  مو�جهتها،  وكيفية  �ملخاطر  على  �حلكومة  و�إطالع  �ملقبلة،  للمرحلة  �جليد 

م�صادر  �أعلنت  وباملقابل،  غزة.  قطاع  حميط  ويف  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت 

20
�إ�رش�ئيلية م�صوؤولة، �أن ما مّت ن�رشه عبارة عن وثيقة ملّفقة.

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

مقابلة على تلفزيون فل�صطني، �إنه من �ملمكن �أال ينتظم �رشف �لرو�تب خالل �لفرتة �ملقبلة، 

�ملوظفون  كان  حيث   ،2006 �نتخابات  وبعد  �ل�صلطة،  تاأ�صي�ص  بد�ية  عند  ح�صل  ما  ويتكرر 

21
يتلقون رو�تبهم مرة كل ثالثة �أو �أربعة �أ�صهر.

ك�صفت بلدية �الحتالل يف مدينة �لقد�ص عن خمطط تهويدي جديد ي�صتهدف �رشقي �ملدينة،  	

22
.“Silicon Valley بهدف �إن�صاء “و�دي �ل�صيليكون“ �أو ما يعرف بـ“�ل�صيليكون فايل

�إن  	 قال رئي�ص �الحتاد �لعام لعمال فل�صطني يف قطاع غزة، �صامي �لعم�صي للعربي �جلديد، 

�إجمايل خ�صائر �لقطاعات �لعمالية بفعل جائحة كورونا و�إجر�ء�ت �لطو�رئ �لتي �صاحبتها، 

جتاوز �لـ 50 مليون دوالر. و�أ�صار �إىل �أن �إجمايل �الأيدي �لعاملة يف �لقطاع �لتي ت�رشرت بفعل 

23
جائحة كورونا و�إجر�ء�ت �لطو�رئ �ملتّبعة يتجاوز 40 �ألف عامل يف خمتلف �لقطاعات.

قتل 	 �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إن  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  يف  �لدولية  �لعالقات  د�ئرة   قالت 

�أيار/ خالل   ،305 على  يزيد  ما  و�عتقل  بجروح،  �آخرين   97 و�أ�صاب  فل�صطينيني،   4 
24

مايو 2020.

قادة  	 مع  حو�ر  قناة  فتحت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �أبيب  تل  يف  ديبلوما�صية  م�صادر  ك�صفت 

بجدوى  �إقناعهم  بغر�ص   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �ملناطق  يف  �ليهودية  �مل�صتعمر�ت 

وك�صف  �الأو�صط“.  �ل�رشق  يف  �الأطر�ف  كل  “ل�صالح  للت�صوية  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  خطة 

�رشطاً  ت�صع  �الأمريكية  �ملتحدة  “�لواليات  �أن  �إحلياين،  ديفيد  �مل�صتعمر�ت،  جمل�ص  رئي�ص 

�الأر��صي  ل�صّم  �أمريكي  بتاأييد  حتظى  حتى  �ملوقف،  موحدة  تكون  �أن  �إ�رش�ئيل  على 

 �لفل�صطينية وفر�ص �ل�صيادة على �ل�صفة �لغربية“. و�أ�صاف قائالً: “يريدون �أن نتخذ موقف
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�إجماع �صامل يف �إ�رش�ئيل، بدعم خطة �ل�صالم �الأمريكية يف �ل�رشق �الأو�صط، حتى يو�فقو� على 

م�رشوع �ل�صمّ. فاإذ� ر�أينا م�رشوعاً فا�صالً وال ينفذ، فال تقولو� �إن هذ� كان ب�صبب �الأردن �أو 

قيادة  يف  �آخر  م�صوؤول  وقال  �جلديد“.  �الأمريكي  �ل�رشط  ب�صبب  و�إمنا  �لفل�صطينيني،  ب�صبب 

لتنفيذ  متحم�صة  تعد  ومل  ر�أيها  غريت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �إىل  ملّح  نتنياهو  �إن  �مل�صتعمر�ت 

25
�ل�صّم فور�ً.

اخلمي�س، 2020/6/4

دعا رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إىل بناء ��صرت�تيجية وطنية متكاملة  	

ملو�جهة �الأخطار و�لتحديات �لتي تع�صف بالق�صية �لفل�صطينية. ودعا هنية، يف �أوىل عنا�رش 

��صرت�تيجيته، �إىل �التفاق على برنامج وطني متو�فَق عليه خارج �تفاقية �أو�صلو، و�إنهاء �لعمل 

نهائياً باتفاقية �أو�صلو وملحقاتها �الأمنية و�القت�صادية. وطالب هنية، يف �لعن�رش �لثاين من 

�ل�صهيوين،  �الحتالل  �صّد  �ل�صاملة  �ملقاومة  م�رشوع  �إطالق  على  بالعمل  �ال�صرت�تيجية، 

و�أكد �أن �لعن�رش �لثالث يتمثل يف �التفاق على �إعادة بناء منظمة �لتحرير لت�صّم كل �لف�صائل 

�لوطنية و�الإ�صالمية، و�صدد على �أن �لعن�رش �لر�بع يتمثل يف بناء كتلة �إقليمية ببعدها �لعربي 

26
و�الإ�صالمي، ت�صكل �صبكة �أمان للموقف �لفل�صطيني �لقائم على �لتم�صك بالثو�بت.

�أعلنت وكالة �الأنباء �ل�صورية )�صانا( ��صتهد�ف طائر�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مو�قع �صورية،  	

يف �أجو�ء مدينة م�صياف، بريف حماة. فيما �أكد �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان �أن �لق�صف 

�أ�صفر عن مقتل  “معامل �لدفاع“ �لو�قعة يف �ملنطقة،  ��صتهدف م�صتودعات ع�صكرية �صمن 

9 �أ�صخا�ص على �الأقل. و�أ�صار �ملر�صد �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ نفذت منذ مطلع �صنة 2019 �أكرث من 

38 غارة جوية على �الأر��صي �ل�صورية، م�صتهدفة مو�قع �إير�نية، ومو�قع حلزب �هلل �للبناين، 
27

ولقو�ت �لنظام �ل�صوري.

�أر��ٍص  	 �صّم  �إن   ،Nancy Pelosi بيلو�صي  نان�صي  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�صة  قالت 

فل�صطينية بال�صفة �لغربية يقّو�ص م�صالح �الأمن �لقومي لبالدها. وذكرت �صحيفة هاآرت�ص 

�أن بيلو�صي �أو�صحت �أن هذ� �الإجر�ء �الأحادي، يعر�ص �مل�صتقبل للخطر، ويقّو�ص عقود من 

28
�ل�صيا�صة �حلزبية.

�إن خطة �ل�صمّ تثري قلقاً يف مو�صكو، و�إنها حّذرت  	 “�إ�رش�ئيل“  قالت �ل�صفارة �لرو�صية لدى 

�لدويل.  و�لقانون  تتنافى  �جلانب  �أحادية  بخطط  �لقيام  من  مر�ر�ً  �الإ�رش�ئيليني  �ل�رشكاء 

وفيما يتعلق بـ“�صفقة �لقرن“، قال �ل�صكرتري �الأول يف �ل�صفارة �لرو�صية ميخائيل جرغينيا 
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�لدويل  �الإطار  حددت  �أممية  قر�ر�ت  تلغي  �أن  ت�صتطيع  ال  �ل�صفقة  �إن   ،Mikhail Gerginia

“�ل�صالم“. هذ� وو�صف جرغينيا �لعالقات �الإ�رش�ئيلية �لرو�صية باأنها ممتازة، و�أن  لعملية 

�أهمية  على  م�صدد�ً  �ملجاالت،  خمتلف  ويف  �مل�صتويات  �أعلى  على  يجري  �لبلدين  بني  �حلو�ر 

29
�لتن�صيق �الأمني بني �لبلدين يف �جلبهة �ل�صورية.

�أعلنت قناة “كان“ �الإخبارية �لعبية، �أنه وللمرة �الأوىل، �أوقفت �لرنويج م�صاعدتها لل�صلطة  	

�لفل�صطينية، بعد و�صف �لبملان �لرنويجي خلطة �لتعليم �لفل�صطينية باأنها “تدمريية لعملية 

30
�ل�صالم“.

قال رئي�ص �الحتاد �لعام لعمال فل�صطني يف قطاع غزة، �صامي �لعم�صي، يف ت�رشيح �صحفي،  	

�الأونرو�  وكالة  ت�صتمر  فيما   ،%54 من  �أكرث  بلغت  �لالجئني  �صفوف  يف  �لبطالة  ن�صبة  �أن 

بتقلي�ص خدماتها يف جماالت وقطاعات خمتلفة، مبيناً �أن ذلك �أدى لتدهور �لظروف �ملعي�صية 

31
لدى �آالف �لالجئني.

على  	 �إ�رش�ئيلياً  �عتد�ًء   17 �ل�صيادين،  ونقابة  فل�صطني  عمال  لنقابات  �لعام  �الحتاد  �صجّل 

�ل�صيادين يف قطاع غزة منذ بد�ية �صنة 2020. ولفتت نقابات �لعمال �لنظر، يف بيان �صحفي، 

�أ�رشة،  �ألف   24 �آالف �صياد، يعيلون   4 �أعد�د �لعاملني يف مهنة �ل�صيد بغزة تبلغ نحو  �أن  �إىل 

32
م�صرية �إىل �نخفا�ص �الإنتاج بن�صبة 50% عن �ملو�صم �ل�صابق.

من  	 رحلة  يف  �ل�صود�نية  �الأجو�ء  )�لعال(  �الإ�رش�ئيلية  �جلوية  للخطوط  تابعة  طائرة  عبت 

ب�صكل  �لطري�ن  تطبيقات  عب  �لرحلة  م�صار  �لطائرة  بثت  وقد  �أبيب.  تل  �إىل  �الأرجنتني 

33
�عتيادي، لدى مرورها فوق �الأجو�ء �ل�صود�نية.

قال تقرير �أ�صدره مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، ر�صد �عتد�ء�ت  	

�صادرت �أو  هدمت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  �ملا�صية،  �لثالثة  �الأ�صابيع  خالل   �الحتالل 

59 مبنًى يلكه فل�صطينيون يف �ملنطقة ج و�رشقي �لقد�ص، بحجة �الفتقار �إىل رخ�ص �لبناء، 
34

مما �أدى �إىل تهجري 37 �صخ�صاً، و�إحلاق �ل�رشر باأكرث من 260 �آخرين.

اجلمعة، 2020/6/5

�أكد �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات، يف بيان �صدر عنه، با�صم �للجنة  	

�لوطنية،  �لوحدة  و��صتعادة  �النق�صام  �إنهاء  �أن   ،1967 حلرب   53 �لـ  �لذكرى  يف  �لتنفيذية، 

35
مدخل رئي�صي ملو�جهة خطط �ل�صّم و�ل�صيا�صات �ال�صتعمارية �ملنظمة و�إنهاء �الحتالل.
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ردها  	 قّدمت  فل�صطني  دولة  �أن  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطيني  و�ملغرتبني  �خلارجية  وزير  �أكد 

�الأوىل  �لتمهيدية  �لد�ئرة  عن  �ل�صادر  �لق�صائي  �الأمر  على  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل 

للمحكمة، �ل�صادر يف 2020/5/26، �لذي طلبت من خالله تزويدها مبعلومات �إ�صافية حول 

36
كلمة �لرئي�ص حممود عبا�ص، �لتي جاءت رّد�ً على خمطط �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي غري �لقانوين.

�أر�صل  	 قد  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �إن  زكي،  عبا�ص  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال 

الإجناز  و�جلهاد،  حما�ص  حركتَي  �صمنها  ومن  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  كافة  �إىل  بر�صالة 

�مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية. و�أ�صاف زكي �أنه خالل �الأيام �لقادمة �صرتون تغرّي�ً ملحوظاً 

يف �ملقاومة و�لنهج ويف �ملوؤ�ص�صات و�الأفر�د، م�صدد�ً على �أنه “�إذ� قررنا �ملو�جهة �صنجعل كل 

37
�مل�صتوطنني يختبئون يف �جلحور، ولن ي�صعر �مل�صتوطنون باالأمان“.

	 ،“The Jewish Agency for Israel �إ�رش�ئيل  الأجل  �ليهودية  “�لوكالة  رئي�ص   قال 

�إ�صحق هرت�صوغ Isaac Herzog، �إنه يتوقع “و�صول ربع مليون مهاجر يهودي جديد �إىل 

ماكور  �صحيفة  عنه  نقلت  ح�صبما  �ملقبلة“،  �خلم�ص  حتى  �لثالث  �ل�صنو�ت  خالل  �إ�رش�ئيل 

 ،]2019[ �لعام �ملا�صي  �ألف يهودي، يف   35 �إىل هنا  “هاجر  �أنه  ري�صون. و�أ�صاف هرت�صوغ 

38
ونتوقع �أكرث يف �ل�صنو�ت �لقريبة �ملقبلة“.

�أدى نحو 50 �ألف م�صلٍّ �صالة �جلمعة يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، للمرة �الأوىل بعد �إغالق د�م  	

39
�صبعني يوماً، يف ظلّ �نت�صار فريو�ص كورونا �مل�صتجد.

�لقد�ص  	 “يوم  عنو�ن  حتت  �إلكرتونية  عاملية  حملة  �لدويل،  �أمانتي“  “�لقد�ص  ملتقى  �أطلق 

من موؤ�ص�صة   250 من  �أكرث  فيها  �صت�صارك  �حلملة  �أن  �مللتقى  و�أكد  �لعاملي“.   �الإلكرتوين 

40
33 دولة حول �لعامل، وبـ 13 لغة.

ال�صبت، 2020/6/6

�أعلنت حركة �جلهاد �الإ�صالمي وفاة �الأمني �لعام �ل�صابق للحركة رم�صان عبد �هلل �صلّح، بعد  	

فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  موؤ�ص�صي  �أحد  �صلّح  ويُعدّ  �ملر�ص.  مع  طويل  �رش�عٍ 

�ل�صجاعية  حي  مو�ليد  من  و�صلّح   .2018–1995 �ملمتدة  �لفرتة  خالل  لها  �لعام  و�الأمني 

بريطانيا من  �القت�صاد  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  وح�صل   ،1958 �صنة  غزة  قطاع   يف 

�إىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، حيث عمل  1990، ليتنقل بعدها بني �لكويت ولندن ثمّ  �صنة 

و1995.   1993 �صنتي  بني  فلوريد�“  “جنوبي  جامعة  يف  �الأو�صط  �ل�رشق  لدر��صات  �أ�صتاذ�ً 



اليوميات الفل�سطينية

240

وتوىل �صلّح يف �صنة 1995 من�صب �الأمني �لعام حلركة �جلهاد خلفاً لل�صهيد فتحي �ل�صقاقي. 

وخالل �النتفا�صة �لفل�صطينية �لثانية، �تهم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صلّح بامل�صوؤولية �ملبا�رشة 

�الأمريكية  �ل�صلطات  و�أدرجت  �إ�رش�ئيلية.  �أهد�ف  �صّد  “�جلهاد“  عمليات  من  كبري  عدد  عن 

بحقه  و�صدرت  �الأمريكي،  �لقانون  مبوجب  �الإرهابية“  “�ل�صخ�صيات  قائمة  على  �صلّح 

لوالية  �لو�صطى  �ملقاطعة  يف   Federal Court �لفيدر�لية  �ملحكمة  من  تهمة   53 ت�صّم  الئحة 

�الأمريكي �لفيدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  �أدرج   2017 �صنة  نهاية  ويف   .2003 �صنة  يف   فلوريد� 

41
Federal Bureau of Investigation (FBI) �صلّح على قائمة �ملطلوبني لديه.

�أبيب، �صدّ نية �حلكومة �الإ�رش�ئيلية فر�ص  	 �آالف �الإ�رش�ئيليني يف ميد�ن ر�بني يف تل  تظاهر 

وُنّظمت   .2020 يوليو  متوز/  بد�ية  يف  �الأردن  وغور  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  على  �ل�صيادة 

لل�صالم  �لديوقر�طية  �جلبهة  حزبي  بينها  من  وحزباً،  منظمة   30 قبل  من  �لتظاهرة 

 ،“Breaking the Silence �ل�صمت  “ك�رش  ومنظمة  ومريت�ص،  )حد��ص(  و�مل�صاو�ة 

�لثكلى  �لعائالت  و“منتدى   ،“Combatants for Peace �ل�صالم  �أجل  من  و“مقاتلون 

�الأمريكي لل�صيناتور  مد�خلة  ويف   .“The Parents Circle-Families Forum (PCFF) 
“�ملخطط لل�صّم غري  �إن  �لتظاهرة  �لفيديو، قال للم�صاركني يف  بريين �صاندرز، ُعر�صت عب 

42
�لقانوين ملناطق يف �ل�صفة �لغربية يجب �أن يتوقف فور�ً، و�الحتالل يجب �أن ينتهي“.

االأحد، 2020/6/7

�الأمن  	 �أجهزة  �أن  عن  �أحرنوت  يديعوت  �صحيفة  عنه  حتدثت  ما  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  نفت 

قو�ت  ت�صتهدف  �أن  �ملقرر  من  كان  عملية  باإحباط  �ملا�صية،  �الأيام  خالل  قامت،  �لفل�صطينية 

43
�الحتالل �لتي تتمركز يف �صو�حي مدينة جنني، �أق�صى �صمال �ل�صفة �لغربية.

عملية  	 خالل  �إ�رش�ئيلي  جندي  قتل  يف  ب�صلوعه  �ال�صتباه  بزعم  فل�صطينياً  �الحتالل  �عتقل 

عملية  عن  �الحتالل  �إعالن  وجاء   .2020 مايو  �أيار/  يف  جنني،  ق�صاء  يعبد  لبلدة  �قتحام 

جهاز  وقال  بكر.  �أبو  نظمي  هو  و�ملعتقل  بالن�رش،  �لع�صكرية  �لرقابة  �صماح  بعد  �العتقال، 

�ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �إن �أبو بكر يقطن يف �لبيت �لذي �ألقي من �صطحه �حلجر �لذي �صقط على 

44
ر�أ�ص �جلندي و�أدى �إىل مقتله.

“عزية  	 على  توؤثر  لن  كورونا  جائحة  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد 

ت�صمح  لن  “�إ�رش�ئيل  �أن  على  نتنياهو  و�صدد  �الإير�ين“.  �لعدو�ن  �صدّ  �لتحرك  يف  �إ�رش�ئيل 
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الإير�ن بامتالك �الأ�صلحة �لنووية، و�صتو��صل �لعمل ب�صكل ممنهج �صّد �ملحاوالت �الإير�نية 

45
للتمو�صع ع�صكرياً على حدودنا“.

ُقتل 33 �صخ�صاً من فل�صطينيي 1948 منذ مطلع �صنة 2020 يف جر�ئم قتل خمتلفة، من بينهم  	

46
5 ن�صاء.

فرتة 	 يف   %6 �إىل  �رتفع  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �لعجز  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة   �أعلنت 

�لتي حددتها �حلكومة  �لغاية  �أكرث من �صعف  �أي   ،2020/5/31 تنتهي يف  �لتي  12 �صهر�ً،  �لـ 

10% بحلول نهاية  �إىل  �لعجز �صي�صل  �أن  �إىل  �ملالية  2.9%. وت�صري تقدير�ت وز�رة  بن�صبة 

47
�صنة 2020، نتيجة �الأزمة �ملالية من جر�ء وباء كورونا.

موؤخر�ً،  	 حققتها،  �لتي  �النت�صار�ت  �أن  من  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  حذّر 

�الإ�رش�ئيلية،  للم�صالح  مبا�رش�ً  تهديد�ً  ت�صكل  قد  ليبيا  يف  �لوطني“  “�لوفاق  حكومة 

Sarah Feuer فوير  �صارة  �لباحثتان  �أعدته  تقرير  ويف  وتريتها.  تو��صلت   �إذ� 

�حلا�صم تركيا  دور  �أن  �ملعهد  �أو�صح   ،Gallia Lindenstrauss ليند�صرت�و�ص   وجليا 

و�صيو�ّصع  ليبيا،  يف  مكانتها  �صيعزز  �الأخرية  �النت�صار�ت  حتقيق  من  “�لوفاق“  متكني  يف 

48
دورها يف �ملنطقة ب�صكل يهدد م�صالح “�إ�رش�ئيل“، وكلٍّ من �ليونان، وقب�ص، وم�رش.

االإثنني، 2020/6/8

قال وزير �ل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطيني ح�صني �ل�صيخ، ل�صحيفة نيويورك تايز، �إن �الأجهزة  	

و�صفه  ما  وحُماربة  و�لنظام“،  �لقانون  على  �حلفاظ  يف  “�صت�صتمر  �لفل�صطينية  �الأمنية 

�الأجهزة  �أن  على  م�صدد�ً  و�لفو�صى“،  �لعنف  مننع  “�صوف  قائالً:  و�أ�صاف  بـ“�الإرهاب“، 

�الأمنية �لفل�صطينية لن ت�صمح بـ“�إر�قة �لدماء، هذ� قر�ر ��صرت�تيجي“. ورد�ً على �صوؤ�ل حول 

فد�ئية �صّد  تنفيذ عملية  �لفل�صطينيني  �أحد  بنية  �إذ� علمت  �لفل�صطينية  �الأمن  رّد قو�ت  كيفية 

جي�ص �الحتالل، قال �ل�صيخ �إن �الأجهزة �الأمنية �صتعتقله �إذ� كان ما يز�ل يف �ل�صفة �لغربية، 

ولكن �إذ� كان �ملُهاجم د�خل �لكيان، فاأملح �ل�صيخ �إىل �أن �لفل�صطينيني قد يحّذرون “�إ�رش�ئيل“ 

49
من خالل و�صيط.

�لفل�صطينية  	 �لتحرير  منظمة  �عرت�ف  ب�صحب  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  لوّح 

بـ“�إ�رش�ئيل“ يف حال �إقد�مها على تدمري فر�ص �إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة على حدود 

50
1967، وعا�صمتها �لقد�ص.
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مبنح  	 عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  عن  �صدر  قر�ر  �إلغاء  �لفل�صطينية  �لعليا  �لعدل  حمكمة  قررت 

�لبطريركية، وعّدتها من  �لرو�صية  للبعثة  �لد�ري يف �خلليل،  �مل�صكوبية، وقف متيم  �أر��صي 

�الأر��صي �لوقفية، ويجب �إعادتها الأ�صحابها. و�أكدت �ملحكمة، يف قر�رها، باأن عودة �الأر�ص 

�لتميمي، وال يحّق  �آل  �لوقف من  �إال من قبل �صاحب  �لت�رشف فيها  �إ�صالمي، ينع  كوقف 

51
لغري مالكها تفوي�صها، �أو نقل ملكيتها.

�ألزمت �ملحكمة �للو�ئية District Court لالحتالل يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة �صلطات �الحتالل  	

قد  �الحتالل  حكومة  كانت  �أمريكي(،  دوالر  �ألف   720 )نحو  �صيكل  مليون   2.5 بتحويل 

�لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء، قبل يومني، لثالثة من  �صادرتها من خم�ص�صات �الأ�رشى وعائالت 

�لذين �ُتهمو� بالتعاون مع دولة �الحتالل. وقالت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �الإ�رش�ئيلية �إن 

�لثالثة، �لذين مل ُتذكر �أ�صماوؤهم، هم من جمموعة قو�مها 52 �صخ�صاً رفعو� ق�صايا تعوي�ص 

معهم  و�لتحقيق  باعتقالهم  �إياها  متهمني  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �صّد  �الحتالل  حماكم  يف 

52
وتعذيبهم، بتهمة �لتعاون مع دولة �الحتالل.

�أن  	 �إعالنه  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  عن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  نقلت 

من �أجز�ء  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  لفر�ص  �الأخ�رش  �ل�صوء  بعُد  تعِط  مل  �ملتحدة   �لواليات 

هناك  �أن  عن  نتنياهو  ك�صف  م�صتعمرة،  رئي�ص   11 مع  �جتماع  وخالل  �لغربية.  �ل�صفة 

حتيط  و�لتي  �صّمها،  �صيتم  �لتي  �الأر��صي  م�صاحة  حول  �الأمريكيني  مع  �لر�أي  يف  خالفات 

53
بامل�صتعمر�ت �ملعزولة.

عقد رئي�صا حتالف كاحول الفان، رئي�ص �حلكومة �لبديل ووزير �لدفاع بني جانت�ص، ووزير  	

�أمامه  وطرحا  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  �جتماعاً  �أ�صكنازي،  غابي  �خلارجية 

وح�صب  “�إ�رش�ئيل“.  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �أر��ٍص  �صّم  خطة  تنفيذ  من  حزبهما  حتفظات 

يف  و�لتفكري  �مل�صاألة  هذه  بها  تطرح  �لتي  �لطريقة  �أن  �أو�صحا  فاإنهما  منهما،  مقربة  م�صادر 

تنفيذها من دون حو�ر مع �لفل�صطينيني، �صتلحق �أ�رش�ر�ً كبرية، وتهدد باآثار �صلبية للغاية 

54
على م�صالح �لدولة �لعبية.

الثالثاء، 2020/6/9

م�صاد�ً“  	 “�قرت�حاً  �لفل�صطينيني  تقدمي  عن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

“لقد قدمنا �قرت�حاً م�صاد�ً  ��صتية:  “�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط، وقال  لـ  �الأمريكية  للخطة 
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من �ملكون  �القرت�ح،  فاإن  �لوزر�ء،  رئي�ص  وبح�صب  �أيام“.  ب�صعة  قبل  �لرباعية   للجنة 

م�صتقلة  �صيادة  ذ�ت  فل�صطينية  “دولة  �إن�صاء  على  ين�ص  �ل�صفحة،  ون�صف  �صفحات  �أربع 

على  طفيفة  “تعديالت  �إجر�ء  �أي�صاً  ي�صمل  �ملقرتح  �أن  ��صتية  و�أ�صاف  �ل�صالح“.  منزوعة 

لكنه  “�لدولتني“،  بني  لالأر��صي  حمتملة  مبادالت  �إىل  م�صري�ً  �ل�رشورة“،  عند  �حلدود 

وكالة  بح�صب  �الأر��صي،  وقيمة“  “حجم  حيث  من  “مت�صاوياً“  �صيكون  �لتبادل  �أن  �أ�صاف 

55
�ل�صحافة �لفرن�صية.

�الإ�رش�ئيلي،  	 جوريون  بن  مطار  يف  �الإمار�تية  للطري�ن  �الحتاد  ل�رشكة  تابعة  طائرة  حطّت 

حممّلة مب�صاعد�ت طبية لدعم �لفل�صطينيني يف �لت�صدي لفريو�ص كورونا، يف ثاين رحلة من 

طائرة  فيها  حتّط  �لتي  �الأوىل  �ملرة  “�أنها  مّطلع  م�صدر  و�أفاد  �صهر.  من  �أقل  خالل  نوعها 

حتمل �صعار “�الحتاد“ يف �إ�رش�ئيل“. ومن جهته، �أكد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية 

�أي من �مل�صاعد�ت �ملحتملة، �لتي حتملها �لطائرة  �أن �الإمار�ت مل ُتن�صق مع حكومته، ب�صاأن 

56
�الإمار�تية.

دعا رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف ر�صالة بعثها لقادة وزعماء �أكرث  	

من 40 دولة عربية و�إ�صالمية، �إىل حتّرك عاجل ملو�جهة �صيا�صة �ل�صّم �الإجر�مية و�لعن�رشية 

وعّد  و�الأغو�ر.  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صهيوين  �لعدو  حكومة  تنتهجها  �لتي 

تاريخه  عب  وجمازره  �الحتالل  جر�ئم  �صل�صلة  �إىل  ي�صاف  جديد�ً  عدو�ناً  �ل�صّم  خطة  هنية 

�ل�صعب  �أنَّ  ر�صالته،  يف  هنية،  و�أكَّد  �ملنطقة.  و�صعوب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحقّ  �الأ�صود، 

�الإرهاب  هذ�  و�صيو�جه  و�لت�صعيد،  �لعدو�ن  هذ�  �أمام  �الأيدي  مكتوف  يبقى  لن  �لفل�صطيني 

57
�الإ�رش�ئيلي باملقاومة �ل�صاملة.

وهو  	 �الإ�رش�ئيلية،  �ملالية  لوز�رة  �ل�صابق  �لعام  �ملدير   ،David Brodt بروديت  ديفيد  حذّر 

يعمل حالياً �صمن منظومة �الأمن �الإ�رش�ئيلية، من �أن �ل�صّم �لكامل لل�صفة �لغربية قد يكلف 

58
�حلكومة �الإ�رش�ئيلية 67 مليار �صيكل )نحو 19.3 مليار دوالر( �صنوياً.

�أمرت حمكمة �لعدل �لعليا يف “�إ�رش�ئيل“ باإلغاء قانون من �صاأنه �إ�صفاء �ل�رشعية على و�صع  	

“غري  �أنه  بدعوى  خا�صة،  ملكية  مملوكة  فل�صطينية  �أر��ٍص  على  جزئياً  �ملبنية  �مل�صتعمر�ت 

د�صتوري“. ونقلت �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية عن رئي�صة �ملحكمة �لعليا قولها �إن �لقانون 

�صكان  يرتكبها  �لتي  �لقانونية  غري  �الأفعال  على  رجعي  باأثر  �ل�رشعية  �إ�صفاء  �إىل  “ي�صعى 
59

معينون يف �ملنطقة، مع �الإ�رش�ر بحقوق �الآخرين“.
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	  Israel Aerospace ذكر موقع �آي 24 نيوز �لعبي �أن �رشكة �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية

346.5 مليون دوالر( مع دولة  1.2 مليار �صيكل )نحو  Industries وّقعت على عقد بحجم 

مركزية يف �أوروبا مبجال طائر�ت �ال�صتخبار�ت، دون �أن يذكر ��صم هذه �لدولة. وزعم �ملوقع 

تعتب  و�لتي  خا�صة،  تكنولوجية  تطوير  قدر�ت  متتلك  �الإ�رش�ئيلية  �جلوية  “�ل�صناعات  �أن 

60
�خرت�قاً يف جمال طائر�ت �ال�صتخبار�ت“.

االأربعاء، 2020/6/10

�لبد�ية عن  	 �لوزر�ء بنيامني نتنياهو �صيعلن يف  �إن رئي�ص  �إ�رش�ئيليون كبار  قال م�صوؤولون 

�أو مناطق ��صتيطانية  �صمّ ثالث كتل ��صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية، ولكن لي�ص غور �الأردن 

�ملناطق،  معظم  �صّم  �صيوؤجل  نتنياهو  فاإن  �الإ�رش�ئيليني،  �مل�صوؤولني  وبح�صب  �أخرى. 

�لتي يقطنها عدد كبري  و�أرئيل، وغو�ص عت�صيون،  �أدوميم،  و�صريكز فقط على كتل معاليه 

من �مل�صتوطنني. وقال �مل�صوؤولون، ملوقع “تايز �أوف �إ�رش�ئيل“، �إن نتنياهو �صيعر�ص �صّم 

�ملناطق �لثالث باعتبارها خطوة �أوىل، وخطوة يكن �تخاذها من جانب و�حد يف ظّل �لظروف 

61
�ل�صيا�صية.

�أن �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية يف �خلليل  	 ذكر موقع و�ال �الإخباري �لعبي 

�صغرية  طيار  بدون  طائرة  الإر�صال  خططت  �لق�صام،  لكتائب  تابعة  خلية  موؤخر�ً  �كت�صفت 

62
مفخخة، من منطقة �خلليل، باجتاه �أهد�ف �إ�رش�ئيلية ع�صكرية.

�أعلن وزير �خلارجية �الأملاين هايكو ما�ص Heiko Maas، �أن بالده ترى �أن �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي  	

�ل�صالم“.  �لدويل، وخارق التفاقيات  للقانون  “�أمر خمالف  �لغربية  �ل�صفة  �أر��ٍص من  ب�صّم 

�خلارجية  وزير  مع  ظهوره  خالل  وقال،  �ل�صّم،  خمطط  من  بالده  قلق  عن  ما�ص  و�أعرب 

�الإ�رش�ئيلي غابي �أ�صكنازي، �إنه مل ياأِت لكي يهدد �أو يحّذر �أو يوبخ، بل جاء لي�صمع ويفهم 

63
وين�صح، وقال: “ك�صديق الإ�رش�ئيل، �أنا قلق“.

قّدم جمل�ص �مل�صتعمر�ت خمططاً تكميلياً لتو�صيع م�صتعمرة �آدم �صمال �رشق مدينة �لقد�ص،  	

64
بو�قع 1,294 وحدة ��صتيطانية جديدة.

اخلمي�س، 2020/6/11

الهاي،  	 يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  على  عقوبات  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  فر�ص 

�لعامة للمحكمة  �ملدعية  �أفغان�صتان“، وقر�ر  �أمريكية يف  “�لتحقيقات يف جر�ئم حرب  ب�صبب 
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�ملحتلة �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  “�إ�رش�ئيل“  جر�ئم  �صّد  حتقيق  فتح  بن�صودة   فاتو 

“�لدعو�ت  بالرغم من  �أنه  له،  بيان  �الأمريكي، يف  �لرئي�ص  با�صم  �لناطقة  1967. و�دعت  �صنة 

�لدولية  �ملحكمة �جلنائية  �الإ�صالح، مل تقم  �أجل  �ملتحدة وحلفائنا من  �لواليات  �ملتكررة من 

�أو �صّد حلفائنا،  �لقيام بتحقيقات بد�فع �صيا�صي �صّدنا،  ب�صيء الإ�صالح نف�صها، وتو��صل 

65
وبينهم �إ�رش�ئيل“.

�الأملاين 	 �خلارجية  وزيَري  لقاء  خالل  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص   قال 

هايكو ما�ص، و�الأردين �أين �ل�صفدي، يف �جتماع ثالثي عب تقنية �لد�ئرة �لتلفزيونية �ملغلقة 

فيديو كونفرن�ص: “بتوجيه من �لرئي�ص، �أبقينا �لباب مفتوحاً مل�صار �صيا�صي جّدي وحقيقي، 

مع  �لدولية،  �لرباعية  �أ�صا�صه  تكون  دويل،  موؤمتر  �إطار  و�صمن  �لدويل  �لقانون  على  مبني 

من  �إ�رش�ئيل  منع  وهو  و�حد  �أمر  على  �الآن  “تركيزنا  �أن  على  و�صّدد  تو�صعتها“،  �إمكانية 

66
�ل�صّم“.

�ل�صابق  	 �لعام  �الأمني  �إن  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

وطنية  مبادرة  �أطلق  قد  كان  �صلّح،  �هلل  عبد  رم�صان  �لر�حل  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة 

فتح،  حركة  يف  �الإخوة  عد�  ما  �لفل�صطيني،  �لكل  ��صتح�صان  والقت  �لع�رش(  �لنقاط  )مبادرة 

67
موؤكد�ً �أن �ملبادرة ما ز�لت �صاحلة، و�لنقاط �لتي طالبت بها هي �ليوم �أكرث �إحلاحاً.

يف 	 �رشيع  �صكاين  �إح�صاء  �إجر�ء  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �ملدنية“  “�الإد�رة  جهاز   قرر 

من  �إن  تقول  “�إ�رش�ئيل“  يف  تقدير�ت  هناك  �إن  �أبيب  تل  يف  �أمنية  م�صادر  �ملنطقة ج. وقالت 

�ملناطق للعي�ص فيها، بع�صهم بدو�فع  �إىل هذه  �لفل�صطينيني بالتدفق  �ألوف  �أن يقوم  �ملحتمل 

�صخ�صية من �صكان �ملنطقة، �أو بدو�فع �لبحث عن عمل يف �رشكات وم�صتعمر�ت �إ�رش�ئيلية، 

�مل�صلحة  �لفل�صطينية  �لفل�صطينية و�لتنظيمات  �ل�صلطة  �أن يكون مر�صالً من  وبع�صهم يكن 

�الأمنية  �مل�صادر  بح�صب  �الإ�رش�ئيلي،  �الأمن  تهدد  �أن  �صاأنها  من  نائمة  خاليا  �إىل  ليتحولو� 

68
�الإ�رش�ئيلية.

من 	 �أكرث  ندد   ،OpinioJuris جوري�ص  �أوبينيو  مدونة  على  نُ�رشت  مفتوحة،  ر�صالة   يف 

ل�صّم  �الإ�رش�ئيلية  باخلطط  �لعامل،  �أنحاء  خمتلف  من  �لدويل،  �لقانون  خب�ء  من  خبري   100

�أجز�ء من �ل�صفة �لغربية. وقالو� �إن “مثل هذ� �الإجر�ء �صوف ي�صكل �نتهاكاً �صارخاً لقو�عد 

منطقة  يف  �لدويل  لال�صتقر�ر  خطري�ً  تهديد�ً  �أي�صاً  ي�صكل  و�صوف  �الأ�صا�صية،  �لدويل  �لقانون 

69
م�صطربة“.
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�أعلنت �للجنة �ليهودية �الأمريكية American Jewish Committee (AJC)، م�صاركة وزير  	

�الإ�صالمي  �لعامل  لر�بطة  �لعام  و�الأمني  قرقا�ص،  �أنور  �خلارجية  لل�صوؤون  �الإمار�تي  �لدولة 

70
حممد �لعي�صى يف موؤمترها �الفرت��صي.

اجلمعة، 2020/6/12

�أحرونوت  	 يديعوت  �لعتيبة مقاالً يف �صحيفة  لدى و��صنطن يو�صف  �الإمار�تي  �ل�صفري  ن�رش 

�الإ�رش�ئيلية، ��صتعر�ص فيه روؤية حكومة �أبو ظبي لعالقات و�صفها باحلميمة مع “�إ�رش�ئيل“. 

�إن هي  �لعربي  �لعامل  للعالقات مع  �أن تتوقع تطبيعاً  لـ“�إ�رش�ئيل“  �إنه ال يكن  �لعتيبة  وقال 

�صمت �أر��صٍ يف �ل�صفة �لغربية. و�أ�صار �لعتيبة �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت لديهما جي�صان 

�لواليات  مع  و�لطويلة  �لعميقة  عالقاتهما  خالل  من  و�أنهما  �ملنطقة،  يف  �جليو�ص  �أف�صل  من 

�ملتحدة كان باإمكانهما �إيجاد تعاون �أمني م�صرتك و�أكرث فعالية. وقال �لعتيبة “�إن �الإمار�ت 

وجزء�ً كبري�ً من �لعامل �لعربي تطلعو� �إىل �أن تكون �إ�رش�ئيل فر�صة ولي�ص عدو�ً، و�إنهم ر�أو� 

71
فيها فر�صة عظيمة لبناء عالقات حميمة“.

جددت كتائب �لق�صام مت�صكها بخيار �أ�رش جنود �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، حتى حتقيق �أهد�فها  	

جنود  من   3 ق�صامية  خلية  فيها  �أ�رشت  �لتي  �خلليل،  لعملية  �ل�صاد�صة  �لذكرى  ويف  كاملة. 

72 
�الحتالل، �أكدت �لكتائب �أن عمليات �أ�رش جنود �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صتبقى م�صتمرة.

مطار 	 من  قادمة  �إ�رش�ئيلية  طائرة  �إجنمينا،  �لت�صادية  �لعا�صمة  مطار  �إىل   و�صلت 

بن جوريون. ومل يت�صح حتى �الآن �صبب هبوطها يف ت�صاد. وكانت م�صادر �صحفية �إ�رش�ئيلية 

ذكرت �أن �لرحلة هي �أول رحلة طري�ن مبا�رشة من “�إ�رش�ئيل“ �إىل ت�صاد، و�أن طريق �لرحلة 

73
كان عب �أجو�ء �ل�صود�ن.

فريدمان،  	 ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  لل�صفري  ر�صالة  �لكوجنر�ص  يف  ع�صو�ً   55 وجّه 

و�لتدخل  �الإن�صان،  بحقوق  للم�صا�ص  �لر�ف�ص  �الأمريكي  �ملوقف  باإبر�ز  فيها  يطالبونه 

�لر�صالة  �مل�صتوطنني. وجاءت هذه  نتنياهو، كي تعمل على جلم عنف  بنيامني  لدى حكومة 

�إىل  �أمريكية  يهودية  و�أو�صاط  �إ�رش�ئيلية  �صالم“  و“حركات  جمعيات  عدة  توّجه  �أثر  على 

�إىل �زدياد عنف  �أع�صاء �لكوجنر�ص من �حلزبني �لديوقر�طي و�جلمهوري، ي�صريون فيها 

74
�مل�صتوطنني �صّد �لفل�صطينيني.
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ال�صبت، 2020/6/13

عبا�ص  	 حممود  �لرئي�ص  �إن  عريقات،  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

كلّف مندوب فل�صطني لدى �الأمم �ملتحدة �ل�صفري ريا�ص من�صور، بطرح ت�صكيل �ئتالف دويل 

ملو�جهة خطة �ل�صمّ �الإ�رش�ئيلية على �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �إ�صافة �إىل رفع م�صتوى 

متثيل �جتماع جمل�ص �الأمن �ملقرر عقده يف 2020/6/24، ليكون على م�صتوى وزر�ء �خلارجية 

ولي�ص �ملندوبني. ودعا عريقات �لدول �لعربية �إىل توفري �صبكة �أمان مالية لفل�صطني كقر�ص 

مرحلي بقيمة 100 مليون دوالر �صهرياً، حتى ت�صتطيع مو�جهة �لتحديات �ملحدقة بالق�صية 

75
�لفل�صطينية.

االأحد، 2020/6/14

نفقاً  	 �إن  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  و�الأوقاف  �ملقد�صات  ب�صوؤون  ُتعنى  فل�صطينية  م�صادر  قالت 

جديد�ً متّ حفره �أ�صفل باب �ملغاربة وحائط �لب�ق يف �مل�صجد �الأق�صى، �صيتّم ك�صفه و�الإعالن 

 “Hilltop youth �لتالل  “�صبيبة  موقع  ون�رش   .2020 يوليو  متوز/  مطلع  ر�صمياً  عنه 

�ال�صتيطاين مقاطع فيديو لدقائق، ثّم مّت حذفها، ُتظهر عملية حفر نفق، وم�صاركة عدد كبري 

من �مل�صتوطنني، كانو� يحملون �لرت�ب، ويتبادلون معد�ت �حلفر، ويلتقطون �صور�ً لبع�صهم 

76
�لبع�ص وهم يف حالٍة من �لن�صوة و�لفرح.

للحكومة  	 �الأ�صبوعي  �الجتماع  بد�ية  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�الإ�رش�ئيلية: “�صنبد�أ �ليوم يف �خلطو�ت �لعملية لبناء ]م�صتعمرة[ ر�مات تر�مب يف مرتفعات 

تعتزم  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  باأن  �أفادت  قد  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  وكانت  �جلوالن“. 

�ملو�فقة على �مليز�نية �ملبدئية بقيمة 8 ماليني �صيكل �إ�رش�ئيلي )نحو 2.3 مليون دوالر( الإقامة 

77
�مل�صتعمرة.

�إعالن  	 عقب  �أنه  �جلديد،  للعربي  حرب،  يو�صف  �لفل�صطينية  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �أكد 

�لتن�صيق  ووقف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  �التفاقيات  من  �لتحلل  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص 

بال�صجل  �خلا�صة  بالبيانات  �الحتالل  تزويد  عن  �لوز�رة  توقفت   ،2020/5/20 يف  �الأمني 

�ل�صكاين، و�أ�صدرت وز�رة �لد�خلية، خالل �الأ�صبوعني �ملا�صيني، �آالف �لبطاقات �ل�صخ�صية 

78
وجو�ز�ت �ل�صفر، ومل يتّم �إر�صال ن�صخ منها �إىل “�الإد�رة �ملدنية“ �الإ�رش�ئيلية.

�إىل  	 �لقطرية  �ملنحة  �إدخال  على  مو�فقة  باأنها  �لدوحة  مندوبي  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أبلغت 

�لقطري و�الأممي،  �لو�صيطان  �ت�صاالت قادها  �أنه بعد  �الأخبار  غزة. وعلمت �صحيفة  قطاع 
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50 مليون  �إدخال  قرّرت �لف�صائل وقف �لبالونات، بعدما و�فقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على 

79
دوالر، ت�صمل دفعتني من �ملنحة �ملالية، �إ�صافة �إىل �مل�صاريع �لقطرية �الأخرى.

م�صتفي�ص  	 ب�صكل  ناق�صو�  �ملختلفة  �الأمن  �أذرع  “قادة  �أن  �لعبي  �الإخباري  و�ال  موقع  علم 

�أ�صابيع، �صباق �لت�صلح �لذي تقوم به حركة حما�ص؛ �لتي ت�صتغل �لتهدئة  وعميق قبل ثالثة 

�لن�صبية للتعاظم ولتدريب قو�تها، كما �أنها تعمل على حت�صني قدر�تها �ل�صاروخية، وتدقيق 

د�خل  �الأنفاق  حفر  يف  م�صتمرة  “حما�ص  �أن  �لقادة  و�أكد  �الأ�صلحة“.  وتهريب  �ل�صو�ريخ، 

80
�لقطاع، كي يتّم ��صتخد�مها يف حال �جتياح �جلي�ص للقطاع“.

	  Dawn in the �جلبال  “فجر  عنو�ن  حتت  �رشية  وثيقة  �إن  �الإ�رش�ئيلية   12 �لقناة  قالت 

mountains“ عُر�صت �الأ�صبوع �ملا�صي، ناق�ص خاللها كلٌ من جي�ص �الحتالل، وما ي�صمى 

على  حمتمل  لت�صعيد  و�لتح�صري  �لتدهور،  ملنع  �لتد�بري  �ل�صاباك  وجهاز  �ملدنية،  �الإد�رة 

من  بدء�ً  �ملحتملة  �ل�صيناريوهات  جلميع  عر�صاً  �لوثيقة،  نقا�ص  وت�صمن  �جلبهات.  خمتلف 

�حلفاظ على �لو�صع �لر�هن، �إىل توقع �ندالع موجة من �ملو�جهات، و�صوالً �إىل هجمات فردية 

81
تنزلق �إىل �نتفا�صة �صاملة.

�أ�صدر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً بانتد�ب ع�رشة ق�صاة للعمل �لقانوين  	

82
يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�أعلنت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �أن �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان يتو�صط بني  	

حزبي �لليكود وكاحول الفان �مل�صارَكنْي يف �الئتالف �حلاكم، لتقريب وجهات �لنظر بينهما، 

خالل  تنفيذها  يبد�أ  �أن  يتوقع  و�لتي  �لغربية،  �ل�صفة  من  �أجز�ء  �صّم  عملية  ت�رشيع  بهدف 

83
ب�صعة �أ�صابيع.

االإثنني، 2020/6/15

�صباط  	 كبار  مع  عقدها  جل�صة  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  عّب 

�الحتياط يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، عن عزمه على تنفيذ خمطط �ل�صّم، م�صدد�ً على �أن �خلالف 

“�ل�صّم  �إن  يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يتمحور حول كيفية تنفيذ �ملخطط. وتابع نتنياهو قائالً 

قد يتّم على مر�حل“، دون مزيد من �لتو�صيحات، ح�صبما نقل �ملر��صل �ل�صيا�صي للقناة 13 

�أنه  على  �صدد  نتنياهو  �أن  �مل�صادر  وذكرت  �الجتماع.  يف  �صاركت  م�صادر  عن  �الإ�رش�ئيلية 

يرغب يف �صمّ 30% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية )ن�صف �ملنطقة ج(، مبوجب “�صفقة �لقرن“، 

84
�صامالً غور �الأردن.
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�ل�صّم  	 خطة  مو�جهة  يف  و��صتمر�رها  �لوطنية  فعالياتها  �نطالق  عن  حما�ص  حركة  �أعلنت 

�ل�صهيونية، �لتي ينوي �لعدو �ل�صهيوين �الإعالن عن �ل�رشوع يف تنفيذها، كف�صٍل من ف�صول 

�إىل  �لبدويل،  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ودعا  �لقرن“.  “�صفقة  تنفيذ 

�التفاق على ��صرت�تيجية وطنية قائمة على مقاومة �الحتالل بكل �الأ�صكال، وحترمي �لتن�صيق 

85
و�لتعاون �الأمني مع �لعدو، وحت�صيد �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية و�أحر�ر �لعامل خلفها.

قد  	 كان  بوتني  فالديري  �لرو�صي  �لرئي�ص  �أن  �لعبية  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت 

��صتجاب، ع�صية ت�صلم �لرئي�ص دونالد تر�مب مهام من�صبه، لطلب من رئي�ص حكومة �الحتالل 

بنيامني نتنياهو با�صتخد�م حّق �لنق�ص )�لفيتو( �صّد مبادرة الإد�رة �لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق 

“�إ�رش�ئيل“  يلزم  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  يف  قر�ر  الإ�صد�ر   ،Barack Obama �أوباما  بار�ك 

86
باالن�صحاب من �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967، و�إقامة دولة فل�صطينية.

�الإ�رش�ئيلي 	 �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة   ذكرت 

“�صعبة �ال�صرت�تيجية  �أفيف كوخايف قرر ��صتحد�ث �صعبة جديدة يف �جلي�ص، �صيطلق عليها 

و�لد�ئرة �لثالثة Strategy and Third-Circle Directorate“، �صتكون م�صوؤولة عن تخطيط 

مع  ت�صرتك  ال  ومناطق  دول  متثلها  �لتي  �لتهديد  م�صادر  وكل  �إير�ن،  �صدّ  �ملو�جهة  و�إد�رة 

87
“�إ�رش�ئيل“ يف حدود جغر�فية.

زعم �ملبعوث �الأمريكي �ل�صابق �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، يف مقال له ن�رشته  	

�صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية، �أن �ل�صفة �لغربية �ملحتلة لي�صت �أر�صاً فل�صطينية، 

88
بل �إنها �أر�ص متنازع عليها. م�صدد�ً على �أن خمطط �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي ال ُيعّد غري قانوين.

ك�صف تقرير ملعهد �صتوكهومل �لدويل الأبحاث �ل�صالم �أن “�إ�رش�ئيل“ ز�دت من عدد �لروؤو�ص  	

89
�لنووية لديها يف مطلع �صنة 2020 لي�صل �إىل 90 ر�أ�صاً.

�صادق �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، ب�صكل نهائي، على “�لقانون �لرنويجي“، و�صط تغيّب متعمد  	

�الئتالف  �تفاق  يف  وملفات  بنود  حيال  الفان،  كاحول  مع  �خلالفات  �إثر  نتنياهو،  لبنيامني 

�آليات تنفيذ �صّم �ل�صفة �لغربية. وي�صمح �لقانون، �لذي �صودق عليه يف  �حلكومي، و�أي�صاً 

43، الأع�صاء كني�صت، باال�صتقالة بعد تعيينهم  66 ومعار�صة  �لثانية و�لثالثة، بدعم  قر�ءته 

90
وزر�ء �أو نو�ب وزر�ء، ومن ثّم �لعودة ملنا�صبهم يف �لكني�صت.

�أر��ٍص  	 �صّم  �أن  على  فيه  �صددو�  بياناً،  �مل�صتقلني  �ملتحدة  �الأمم  خب�ء  من   47 �أ�صدر 

�ملتحدة �الأمم  مليثاق  خطري“  “�نتهاك  هو   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي   من 
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و�جلمعية  �الأمن  جمل�ص  �أكدها  �لتي  �الأ�صا�صية  �لقاعدة  مع  ويتعار�ص  جنيف،  و�تفاقيات 

�لعامة لالأمم �ملتحدة، مر�ٍت عديدة، ومفادها �أن �ال�صتيالء على �الأر��صي عن طريق �حلرب 

لل�صّم  �ملعلنة  “�إ�رش�ئيل“  خطط  �أن  �إىل  �الأمميون  �خلب�ء  و�أ�صار  مقبول“.  “غري  �لقوة  �أو 

�لقانونية  �ل�صيادة على معظم غور �الأردن، وجميع �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية غري  �صتو�صع 

من  %30 نحو  �صيبلغ  وهذ�  م�صتعمرة،   235 من  �أكرث  عددها  و�لبالغ  �لغربية،  �ل�صفة   يف 

91
�ل�صفة �لغربية.

الثالثاء، 2020/6/16

غر�ر  	 على  �إ�رش�ئيلية  �جتياحات  من  حت�صباً  �رشية،  وثائق  �لفل�صطينية  �الأمن  �أجهزة  �أتلفت 

�الجتياحات �لتي نفذت يف �صنة 2000 لل�صفة �لغربية �ملحتلة، وفق ما ذكرت م�صادر �أمنية. 

وقالت هذه �مل�صادر �لتي ف�ّصلت عدم �لك�صف عن هوياتها لوكالة فر�ن�ص بر�ص: “تلقينا �أو�مر 

92
ُعليا باإتالف �لوثائق �ل�رشية �لتي بحوزتنا، ونفذنا هذه �الأو�مر ب�صكل �رشي“.

وّجه عدد من �لفل�صطينيني يف فل�صطني �لتاريخية وبلد�ن �للجوء و�ل�صتات، بياناً عاماً لل�صعب  	

�لفل�صطيني و�لف�صائل، و�أع�صاء �ملجل�ص �لوطني �حلايل، وكافة قياد�ت �لف�صائل و�الحتاد�ت 

و�لنقابات وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، يطالبون فيه باإجر�ء �نتخابات ملجل�ص وطني فل�صطيني 

�أجل  من  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  بناء  الإعادة  �الأوىل  �خلطوة  ذلك  �أن  باعتبار  جديد، 

��صتعادة دورها ككيان �صيا�صي يعّب عن �ل�صعب �لفل�صطيني يف كافة �أماكن وجوده، وكقائد 

93
لكفاحه، على قو�عد وطنية وكفاحية وموؤ�ص�صية ومتثيلية و�نتخابية.

ذكرت �لقناة �لـ 12 يف �لتلفزيون �لعبي �أن حركة حما�ص باتت متتلك �صو�ريخ ق�صرية �ملدى  	

جديدة، ت�صكل حتدياً ملنظومة �لقبة �حلديدية �مل�صاّدة ملثل هذ� �لنوع من �ل�صو�ريخ. ونقلت 

�لقناة عن م�صادر �أمنية �إ�رش�ئيلية رفيعة، �أنه يف �إطار ��صتعد�د�ت حما�ص للمعركة �ملقبلة مع 

“�إ�رش�ئيل“، فاإنها ال تتوقف عن جتديد تر�صانة �الأ�صلحة �لتي بحيازتها، وب�صكٍل خا�ص هذ� 
94

�ل�صاروخ �جلديد، ق�صري �ملدى، �لذي يحمل كمية كبرية من �ملتفجر�ت.

�أجل فل�صطينيي �صورية، يف تقرير له،  	 �لعمل من  �لر�صد و�لتوثيق يف جمموعة  ك�صف فريق 

 �أن عدد �ل�صحايا �لفل�صطينيني �لذين ق�صو� جر�ء �الأحد�ث يف �صورية و�صل �إىل 4,048، بينهم

95
53 �صحية من �أبناء خميم �لرمل يف �لالذقية.

للجنة  	 موؤمتر  �أمام  كلمته  يف  قرقا�ص،  �أنور  �خلارجية  لل�صوؤون  �الإمار�تي  �لدولة  وزير  قال 

يف  مبا  �ملجاالت،  بع�ص  يف  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لعمل  يكنها  �الإمار�ت  �إن  �الأمريكية،  �ليهودية 
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�خلالفات  وجود  ��صتمر�ر  مع  �لتكنولوجيا،  وجمال  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص  مكافحة  ذلك 

96
�ل�صيا�صية بني �لبلدين.

Abdullah Ahmad Shah، جميع �ملاليزيني  	 دعا ملك ماليزيا �ل�صلطان عبد �هلل �أحمد �صاه 

ت�صطهدهم  �لذين  �لفل�صطينيني  خري  “�أجل  من  لل�صالة  و�الأديان  �الأعر�ق  خمتلف  من 

97
�إ�رش�ئيل“.

االأربعاء، 2020/6/17

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إنه يدر�ص تنفيذ خمطط �صّم مناطق و��صعة  	

“نب�صتني“، بحيث يتّم تنفيذ �ملرحلة من  �أو  من �ل�صفة �لغربية لـ“�إ�رش�ئيل“ على مرحلتني، 

خالل �صّم �مل�صتعمر�ت �ملعزولة �لو�قعة خارج �لكتل �ال�صتيطانية ويف عمق �ل�صفة. و�أنه بعد 

تنفيذ هذه �ملرحلة، �صيتوجه نتنياهو �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية ويدعوها �إىل طاولة �ملفاو�صات. 

وفيما يرف�ص �لفل�صطينيون خمطط �ل�صّم، ويتوقع �أن يرف�صو� �لعودة �إىل طاولة �ملفاو�صات، 

�أن  بادعاء  �ل�صفة،  م�صاحة  من  �ملتبقية“   %20 �لـ  يف  �لثانية  �لنب�صة  بتنفيذ  �إ�رش�ئيل  “�صتبد�أ 
لتقرير  وفقاً  وذلك  لـ“�إ�رش�ئيل“،  �ل�صفة  من   %30 �صّم  على  تن�ص  �لقرن“  “�صفقة  خطة 

98
ن�رشته �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“.

�أعربت حركة حما�ص عن ��صتعد�دها للتعامل مع مبادرة �أطلقتها “جمموعة �ل�صالم �لعربي“  	

�لعالقات  مكتب  رئي�ص  عن  �صادر  �صحفي  بيان  يف  ذلك  جاء  �لفل�صطيني.  �النق�صام  الإنهاء 

للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أجر�ه  لقاء  بعد  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  بحركة  �لوطنية 

�لذي مل يو�صح مكان  �للقاء  �أن هنية عّب، خالل  �لبيان  �إ�صماعيل هنية مع �ملجموعة. وذكر 

�نعقاده، عن تقديره ملبادرة �ملجموعة، موؤكد�ً “ترحيب �حلركة باأي حترك �إيجابي يدفع جتاه 

99
حتقيق �لوحدة �لوطنية“.

من  	 جديدة  موجة  �إىل  �لعاروري  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  دعا 

�ملقاومة تدحر �الحتالل للور�ء، فبدل �أن “يزحف �مل�صتوطنون على قر�نا ومدننا، �آن �الأو�ن 

100
�أن يندحرو� عن �أر�صنا“.

قال روين د�نييل Ronni Daniel، يف تقريره على �لقناة 12 �الإ�رش�ئيلية، �إن رئي�ص �حلكومة  	

�لبديل وزير �لدفاع بني جانت�ص، طلب من ثالثة جرن�الت �إ�رش�ئيليني قيادة فريق لتنفيذ خطة 

�إن  د�نييل  وقال  رف�صو�.  لكنهم  �الأردن،  وغور  �لغربية  �ل�صفة  من  و��صعة  �أجز�ء  يف  �ل�صمّ 
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�جلرن�الت �لثالثة هم روين نوميه Roni Numa، و�آيف مزر�حي Avi Mizrahi، وياكوف �آي�ص 

Yaakov Aish، وقدمو� �أ�صباباً للرف�ص، و�أكدو� �أنه يف �لوقت �حلايل تتقدم “�إ�رش�ئيل“ نحو 

 
101

�ل�صّم دون وجود مقر يقدم �ل�صيناريوهات �ملحتملة، �لتي قد جتلبها �ل�صيادة �ملزعومة.

قال �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط، يف ت�رشيح له: “يتعني �لعمل يف هذه  	

هذه  يف  يوؤيدها  ومن  �إ�رش�ئيل  عزلة  لك�صف  ممكن،  دويل  حتالف  �أو�صع  تكوين  على  �ملرحلة 

]خطط �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية[ �لتي تهدد  �ل�صيا�صة �لرعناء و�خلطرية 

102
باإ�صعال �ملنطقة“.

“�إ�رش�ئيل“،  	 “�الأجو�ء �ملفتوحة“ مع  �صادق �الحتاد �الأوروبي، باأغلبية كبرية، على �تفاقية 

�صت�صمح  حيث  �لطرفني.  بني  �جلوية  �خلدمات  لت�صغيل  و�حد�ً  قانونياً  �إطار�ً  حتدد  �لتي 

�التفاقية ل�رشكات �لطري�ن �الأوروبية بت�صغيل رحالت مبا�رشة �إىل “�إ�رش�ئيل“ من �أي مكان 

�أي  من  �خلدمة  على  قادرة  �الإ�رش�ئيلية  �لنقل  �رشكات  �صتكون  بينما  �الأوروبي،  �الحتاد  يف 

103
مطار يف دول �الحتاد.

اخلمي�س، 2020/6/18

بر�ص، 	 قد�ص  لوكالة  حديث  يف  �لهادي،  عبد  �أحمد  لبنان  يف  حما�ص  حركة  ممثل   حذّر 

“من معلومات ح�صلت عليها قيادة �حلركة، ت�صري �إىل �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بالتعاون مع 
بالق�صية  ت�رش  م�صاريع  لتمرير  لبنان،  يف  �الأو�صاع  توتري  �إىل  ي�صعيان  �الأمريكية،  �لقيادة 

104
�لفل�صطينية“.

ذكرت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو قال،  	

يف حمادثات مغلقة، �إنه ال ينوي �نتظار مو�فقة بني جانت�ص وحزبه، وحتى لو �عرت�ص حزبه 

با�صتخد�م  متريره،  على  و�صيعمل  �حلكومة،  د�خل  للت�صويت  �مللف  �صيطرح  فاإنه  باأكمله، 

105
بع�ص �الأ�صو�ت �ملوؤيدة من حتالف كاحول الفان لعملية �ل�صّم، ما �صيمنح �لقر�ر �أغلبية.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص �إنه لن يدعم فر�ص �صيادة �إ�رش�ئيل يف مناطق “يوجد  	

�مل�صتويات  عليها  تّطلع  �أن  ينبغي  كهذه  خطوة  �أي  و�أن  �لفل�صطينيني“،  من  كبري  عدد  فيها 

106
�ملهنية.

ذكر موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبي �أن هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صتبد�أ  	

“لعبة �حلرب  طلق عليه ع�صكرياً 
ُ
مع بد�ية �الأ�صبوع �جلديد، �أي يوم �الأحد 2020/6/21، ما �أ
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�ل�صّم.  �آثار  للتعامل مع  War Game“، وهي مناورة ع�صكرية �صت�صمل عدة �صيناريوهات 

هجمات  تت�صمن  خطرية،  ل�صيناريوهات  ي�صتعد  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  فاإن  للموقع،  ووفقاً 

107
�إطالق نار، ووقٍف كامٍل للتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة �لفل�صطينية.

نتنياهو  	 بنيامني  �أبلغت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �لعبية  معاريف  �صحيفة  ن�رشته  تقرير  ذكر 

مع  تتعاطى  ولن  فل�صطينية،  �أر��ٍص  �صّم  حول  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  مع  �ملحادثات  بوقف 

�صيغة  على  �تفقو�  �حلكومي  �الئتالف  يف  �لفرقاء  جميع  باأن  �أبلغها  �إذ�  �إال  �ملو�صوع 

108
موحدة له.

عقدت �للجنة �لفرعية لل�رشق �الأو�صط و�لعامل �لعربي، �ملنبثقة عن جلنة �ل�صوؤون �خلارجية  	

 ،Parliamentary Assembly of the Council of Europe للجمعية �لبملانية ملجل�ص �أوروبا

�خلطوة  �إد�نة  على  �ملتحدثون  �لنو�ب  �أجمع  حيث  �الإ�رش�ئيلية.  �ل�صم  خطة  لبحث  �جتماعاً 

�الإ�رش�ئيلية، وخطة “�صفقة �لقرن“، د�عني �لدول �الأوروبية لالعرت�ف بدولة فل�صطني و�إىل 

109
�اللتز�م بحل �لدولتني وفق �لقانون �لدويل وقر�ر�ت جمل�ص �الأمن.

�أظهرت در��صة �أجنزها باحثون بريطانيون لفائدة حملة �لت�صامن مع فل�صطني، �أن ��صتثمار  	

جمموعه ما  يبلغ  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  عاملة  �رشكات  يف  �لبيطانية  �ملحلية   �ملجال�ص 

��صتثمار�ت  �صكل  على  �إما  وذلك  دوالر(،  مليار�ت   4.4 )نحو  �إ�صرتليني  جنيه  مليار�ت   3.5
110

مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.

�لق�صاء �الأعلى  	 بتمديد والية جمل�ص  �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً  �ل�صلطة  �أ�صدر رئي�ص 

111
�النتقايل ل�صتة �أ�صهر، تبد�أ يف 2020/7/15.

�لرئي�ص  	 �إن  تويرت،  على  له  تدوينة  يف   ،Edy Cohen كوهني  �إيدي  �الإ�رش�ئيلي  �لباحث  قال 

“حممد مر�صي كاد �أن يكون كارثة الإ�رش�ئيل لو ما حدث �نقالب �ل�صي�صي  �مل�رشي �لر�حل 

عليه. قلتها �صابقاً مر�صي �صكل خطر على �أمن �إ�رش�ئيل �لقومي، ال بل كان �آخر رئي�ص مقاوم 

112
بعد �صد�م ح�صني“.

اجلمعة، 2020/6/19

�ملركزية  	 �للجنة  �إن  ردينة،  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال 

مبدئي  �ملو�صوع  هذ�  �أن  موؤكد�ً  �ل�صّم،  خمططات  لها،  �جتماع  خالل  بحثت،  فتح  حلركة 

�ل�صعب  ر�صالة  �أن  متاماً  تفهما  �أن  و�إ�رش�ئيل  �أمريكا  “وعلى  �لفل�صطينية،  للقيادة  بالن�صبة 
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�إقامة دولة فل�صطينية على حدود  و�إما  نقبل ب�صّم �صنتمرٍت و�حد،  لن  �لفل�صطيني و��صحة: 

و�صالم  �أمن،  هناك  يكون  لن  و�إما  �ل�رشقية،  �لقد�ص  وعا�صمتها   1967 حزير�ن  من  �لر�بع 

“نرف�ص �حلديث عن مو�صوع عر�ص �خلر�ئط �إال على  و��صتقر�ر يف �ملنطقة“. وتابع قائالً: 

113
طاولة �ملفاو�صات، �إذ� توّفرت �ل�رشوط �الأ�صا�صية“.

�ملونيتور 	 موقع  على   ،Ben Kaspit ك�صبيت  بن  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  �ملحلل   قال 

Al-Monitor، �إن “قادة �الأمن �الإ�رش�ئيليني يحّذرون �أن تنفيذ خطة �ل�صّم قد ي�صعل �ل�صفة 

يكن  ملا  كافة،  �لقامتة  و�ل�صيناريوهات  �خليار�ت  �ل�صيا�صية  للقوى  يقدمون  وهم  �لغربية، 

ي�صخاروف �آيف  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �ملحلل  قال  جهته،  ومن  �ل�صّم“.  مّت  �إذ�  يحدث   �أن 

Avi Issacharoff، يف مقال ن�رشه يف �صحيفة معاريف �لعبية، �إن “�ل�صّم مل ينفذ بعد، ولكن 

�الأحاديث عن  �إن �صئتم، تنجح  �الأر�ص؛ مبثابة بقبقة طفيفة وهيجان  ما يح�صل على  �صيئاً 

�أوقف ر�صمياً  “�لتن�صيق �الأمني، �لذي  �أن  �ل�صّم يف خلقهما“. وقال ي�صخاروف: بالرغم من 

بني �إ�رش�ئيل و�ل�صلطة، ولكن ال تز�ل جتري مكاملات هاتفية بني �لطرفني، وهذه �أي�صاً تقّل، 

ولكن �الأنباء �جليدة، �أن �ل�صلطة تو��صل �لعمل على �إحباط �لعمليات، بل وت�صمح باأعمال مثل 

114
و�صول )�قتحام( �مل�صلني �ليهود �إىل قب يو�صف بنابل�ص“.

�أعلن تد�صينه لوحدة حو�مات جديدة  	 �ل�صابعة باأن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  �لقناة �لعبية  �أفادت 

)�أمان(، و�مل�صوؤولة  �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية  �لتابعة ل�صعبة �ال�صتخبار�ت   ،9900 تتبع لوحدة 

115
عن جمع �ملعلومات �ال�صتخبارية �جلغر�فية �لب�رشية.

لبنيامني  	 حلفاء  �لديوقر�طي،  �حلزب  عن  �الأمريكي  �ل�صيوخ  جمل�ص  يف  �أع�صاء  ثالثة  �أعلن 

نتنياهو، معار�صتهم خلطة “�إ�رش�ئيل“ �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية. وقال �أع�صاء جمل�ص 

�ل�صيوخ ت�صاك �صومر Chuck Schumer، وبوب مينينديز Bob Menendez، وبن كارد�ن 

Ben Cardin، �إن خطوة كهذه “�صت�رّش باأمن و��صتقر�ر �ملنطقة“. وبح�صب �صحيفة هاآرت�ص، 

فاإنّ هذ� �ملوقف قوبل بـ“�ل�صدمة“ يف �لكوجنر�ص، ب�صبب �أن لهوؤالء �الأع�صاء عالقات وطيدة 

116
مع جلنة �أيباك، ومل ي�صبق لهم من قبل �أن �نتقدو� “�إ�رش�ئيل“ ب�صكل مبا�رش.

ال�صبت، 2020/6/20

�لقانونية من  	 �الأ�صلحة غري  �أخرجت  �لفل�صطينية  “�ل�صلطة  �إن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  قالت و�صائل 

تقرير  يف  وجاء  �رشية“.  وثائق  فيها  �أخفت  م�صابهة  عملية  بعد  و�أخفتها،  �الأمنية  مقر�تها 

مّر  على  �صادرتها  �لتي  �لقانونية  غري  �الأ�صلحة  �أخفت  �ل�صلطة  �أن  �الإ�رش�ئيلية   12 للقناة 
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رجال  بحوزة  �ملوجودة  �الأ�صلحة  بخالف  مرّقمة،  غري  �أ�صلحة  وهي  مو�طنيها،  من  �ل�صنني 

�الأمن �لفل�صطيني. وح�صب �لتقرير، فاإن “�لقلق �لذي ي�صود �ل�صلطة �لفل�صطينية �إذ� تدهورت 

تلك  على  �أيديهم  بو�صع  حما�ص  �أو  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يقوم  �أن  �إ�رش�ئيل،  مع  �لعالقات 

117
�الأ�صلحة“.

�لعودة،  	 حّق  و�إنهاء  �لالجئني  ق�صية  الإ�صقاط  تطرح  حلول  �أّي  رف�صها  حما�ص  حركة  �أكدت 

�أن هذ� �حلّق فردي وقانوين، ال ي�صقط  �أو غريها، م�صددة على  �لقرن“  “�صفقة  كما جاء يف 

وال يكن �ختز�له. و�أكدت حركة حما�ص، يف بيان �صحفي مبنا�صبة �ليوم �لعاملي لالجئني، �أن 

�حلّل �لعادل لق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني يكون بعودتهم �لكاملة �إىل �أر�صهم وديارهم �لتي 

118
هّجرو� منها.

يف  	 بديل،   - و�لالجئني  �ملو�طنة  حقوق  مل�صادر  �لفل�صطيني  �ملركز  �الأوروبي  �الحتاد  �أبلغ 

�إىل  هدف  �لذي  �لقد�ص“،  يف  �لعد�لة  الأجل  “�لتح�صيد  م�رشوع  متويل  �إلغاء  ر�صمية،  ر�صالة 

تعزيز �صمود �ملقد�صيني، وت�صليط �ل�صوء على �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �ملمنهجة، على مد�ر 

تاأكيد  بعد  وذلك  دوالر(.  مليون   1.9 )نحو  يورو  مليون   1.7 تبلغ  مبو�زنة  �صنو�ت،  ثالث 

“�الإرهاب“، �لذي  رف�ص �ملركز �لتوقيع على �لعقد ما د�م مت�صمناً ما ُي�صمى �رشط حماربة 

119
يعني جترمي �لن�صال �لفل�صطيني وقو�ه.

االأحد، 2020/6/21

للتلفزيون  	  11 �لـ  للقناة  �ل�صيخ  ح�صني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزير  قال 

كامل  �أو  جزئي  �صّم  نحو  �لذهاب  “�إ�رش�ئيل“  فيها  تقرر  �لتي  �للحظة  ويف  �إنه  �الإ�رش�ئيلي، 

و�ل�صحية،  �الأمنية،  م�صوؤولياتها  حتّمل  “�إ�رش�ئيل“  على  و�صيتوجب  �ل�صلطة،  ف�صتنهار 

بذهاب  �ل�صلطة لن ت�صمح حالياً  �أن  �ل�صيخ على  �أكد  و�لتعليمية كقوة �حتالل. ومع ذلك فقد 

120
�الأمور نحو مو�جهات عنيفة مع “�إ�رش�ئيل“.

دعا �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب، كل �لفل�صطينيني �إىل �لزحف نحو  	

فل�صطيني  �إجماع  “هناك  �لرجوب:  وقال  �ل�صّم.  �صّد  حا�صد،  ع  جتمُّ يف  للم�صاركة  �الأغو�ر 

على �ملقاومة �ل�صعبية يف هذه �ملرحلة، لكننا جاهزون لالنتقال �إىل مرحلة �أخرى... �إذ� ح�صل 

�ل�صّم، فلن نعاين وحدنا، ولن منوت وحدنا“. و�أكد �لرجوب ��صتعد�د فتح �إىل �حلو�ر، بدء�ً 

121
من �لغد، مع باقي �لف�صائل: “على �أ�صا�ص وحدة �ملوقف، و�لتمثيل، و�لقيادة“.
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دون  	 �ل�صّم  خطة  تطبيق  بت�رشيع  مطالبني  نتنياهو،  مكتب  قبالة  �مل�صتعمر�ت  قادة  تظاهر 

دولة  �إقامة  ب�صاأن  �لتفاو�ص  على  �ملبدئية“  “�ملو�فقة  جمرد  كان  لو  حتى  تنازل،  �أي  تقدمي 

عدم  �إىل  نتنياهو  بنيامني  �إحلياين،  ديفيد  �مل�صتعمر�ت،  جمل�ص  رئي�ص  ودعا  فل�صطينية. 

�أوردته  ما  �الأ�صبوع �جلاري، وفق  �ل�صيادة  و�إىل فر�ص  للي�صار، على حّد تعبريه،  �لر�صوخ 

122
و�صائل �إعالم عبية.

��صتقد�م  	 على  �ملو�فقة  متت  �حلكومة،  �جتماع  خالل  �أنه  �لعبية،  �ل�صابعة  �لقناة  ذكرت 

�لفنادق يف  �أن هذه �خلطوة �صتمكن  �إيالت، مو�صحًة  عامل من �الأردن للعمل يف فنادق   700
123

�إيالت من �لعمل قبل �فتتاح �ملو�صم �ل�صياحي.

�الإ�رش�ئيلية.  	 �ل�صّم  �صيا�صة  �صّد  �لدويل  للمجتمع  ند�ء  فل�صطينية  ومنظمات  هيئات  �أطلقت 

ووقعت �أكرث من 670 �صخ�صية قيادية ووطنية و�أكاديية على �لند�ء �لذي ت�صمن نقاطاً عدة، 

124
�أبرزها مطالبة �ملجتمع �لدويل بااللتز�م بقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة.

�أظهر تقرير ربعي م�صرتك للجهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني و�صلطة �لنقد �لفل�صطينية،  	

تر�جع �صايف �ال�صتثمار �لدويل لفل�صطني، بن�صبة 16% يف �لربع �الأول من �صنة 2020، مقارنة 

�لفل�صطيني  �القت�صاد  �أ�صول  �أر�صدة  �إجمايل  بلغ  �لتقرير،  وبح�صب  �صبقه.  �لذي  �لربع  مع 

�إجمايل  بلغ  �ملقابل،  ويف  دوالر.  ماليني   7.253 �الأول،  �لربع  نهاية  يف  �خلارج،  يف  �مل�صتثمرة 

125
�أر�صدة �ال�صتثمار�ت �خلارجية يف فل�صطني نحو 5.49 ماليني دوالر.

االإثنني، 2020/6/22

�ل�صيخ  	 �لقد�ص،  مدينة  يف  �لعليا  �الإ�صالمية  �لهيئة  ورئي�ص  �الأق�صى،  �مل�صجد  خطيب  �أكد 

على  تدريجي  ب�صكل  �صيطرتها  تفقد  بد�أت  �الإ�صالمية،  �الأوقاف  د�ئرة  �أن  �صبي،  عكرمة 

وحّذر  �لرحمة.  باب  فيها  يقع  �لتي  �ل�رشقية  �ملنطقة  يف  وخ�صو�صاً  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إد�رة 

�ل�صيخ �صبي، يف ت�رشيح �صحفي، من خطورة �لو�صع يف �الأق�صى، حممالً �لدول �لعربية 

�مل�صوؤولية، الأنها “تخلت عن �لقد�ص و�الأق�صى، و�صجعت �الحتالل، من خالل �لتطبيع معه، 

126
على مو��صلة جر�ئمه“.

نتنياهو  	 بنيامني  �الحتالل  �أن رئي�ص حكومة  �لعبية عن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  ك�صفت �صحيفة 

خرّي �رشيكه يف �الئتالف، رئي�ص حتالف كاحول الفان بني جانت�ص، �إما باملو�فقة على خمطط 

�نتخابات  �إجر�ء  �أو  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيادة  �إىل  �الأردن  وغور  �لغربية  �ل�صفة  من  �أجز�ء  �صمّ 

127
ر�بعة.
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�لكني�صت  	 ��صتقالته من  )يهدوت هتور�ة(،  �لتور�ة  ليت�صمان، زعيم حزب يهود  قدّم يعقوب 

�الإ�رش�ئيلي. وبح�صب موقع �صحيفة معاريف، فاإن ليت�صمان �صيبقى يف من�صبه كوزير للبناء 

128
و�الإ�صكان.

و�مل�صتخدمني،  	 �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �أعلنت 

�أيار/ حتى  و�صلو�  كورونا،  فريو�ص  ب�صبب  �الأجر  مدفوعة  غري  �إجازة  يف  �أخرجو�   �لذين 

بالعربية،  �لناطقة  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  وبح�صب  عامل.  مليون  قر�بة  �إىل   2020 مايو 

يف  �القت�صادية  �ملر�فق  يف  �مل�صتخدمني  للعمال  �الإجمايل  �لعدد  ربع  يثل  �لعدد  هذ�  فاإن 

129
“�إ�رش�ئيل“.

تظاهر �آالف �لفل�صطينيني يف �أريحا، مرددين �صعار�ت “ال دولة فل�صطينية بدون غور �الأردن“  	

�أريحا،  و“فل�صطني لي�صت للبيع“. ويف كلمة له، خالل مهرجان نظمته ف�صائل فل�صطينية يف 

�ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف،  �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية  حذر 

130
من �أن خطة �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية “�صتق�صي على حلم �إقامة �لدولة �لفل�صطينية“.

عليها 	 وّقع  ر�صالة  يف  �الأمريكي،  �لنو�ب  جمل�ص  يف  �جلمهورية  �لقياد�ت   �أعربت 

116 نائباً جمهورياً، وموجهة لرئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، عن دعمها خلّطة 

“�إ�رش�ئيل لديها حّق  �أن  �إنهم يدعمون �لقر�ر كلياً، م�صددين على  �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية. وقالو� 

خلطة  تاأييدهم  عن  �جلمهوريون  �لنو�ب  و�أعرب  الأمنها“.  مهمة  تر�ها  �صيا�صة  �أي  تنفيذ 

131
“�ل�صالم“ �لتي �أعلنت عنها �إد�رة تر�مب.

مليار�ت  	  7.2 بلغت  �لع�صكرية  “�إ�رش�ئيل“  �صادر�ت  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت 

�لت�صدير  �صعبة  رئي�ص   ،Yair Kulas كوال�ص  يائري  وقال   .2019 �صنة  يف  �أمريكي،  دوالر 

يف  كبرية  بزيادة   2019 �لعام  “متيّز  �الإ�رش�ئيلية:  �لدفاع  وز�رة  يف  �لدفاعي  و�لتعاون 

من  “متّكنا  �الإ�رش�ئيلية:  �لدفاع  لوز�رة  ت�رشيح  يف  و�أ�صاف،  �ملوقعة“.  �ل�صفقات  عدد 

عن تزيد  �صوقية  بح�صة  �لعامل  يف  �أمنيني  م�صدرين   10 �أكب  بني  من  �إ�رش�ئيل  دولة   �إبقاء 

7 مليار�ت دوالر“. و��صتناد�ً �إىل وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، فاإن �حل�صة �الأكب من �لتعاقد�ت 

�أمريكا  �صمال  ثمّ   ،%26 �أوروبا  تليها   ،%41 بلغت  حيث  و�لبا�صفيك،  �آ�صيا  منطقة  مع  كانت 

كما  كانت  �ل�صادر�ت  �أن  �إىل  و�أ�صارت   .%4 �جلنوبية  �أمريكا  ثم   ،%4 �إفريقيا  تلتها   ،%25

�لدفاع و�أنظمة  و�ل�صو�ريخ  و�لقذ�ئف   ،%17 �الإلكرتونية  �حلرب  و�أنظمة  �لر�د�ر�ت   يلي: 

 ،%12 �ملر�قبة  و�أجهزة   ،%13 �لطري�ن  و�إلكرتونيات  �ملاأهولة  و�لطائر�ت   ،%15 �جلوي 
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�ال�صتخبار�ت  وُنظم   ،%8 طيار  بدون  �لطائر�ت  و�أنظمة   ،%10 وقاذفات  �صالح  وحمطات 

و�ملعلومات �الإلكرتونية 7%، وُنظم �الت�صاالت 7%، ومركبات ناقالت �جلنود �ملدرعة %4، 

132
وخدمة �لعمالء وغريها 3%، و�لذخرية و�ل�صالح 3%، وُنظم �لبحرية %1.

�ال�صتخبار�ت  	 منظومات  مثل  �لتج�ص�ص،  الأغر��ص  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  حجم  �رتفع 

14% من جممل �ل�صادر�ت  Cyber و�لتن�صت و�الت�صاالت، و�صّكلت  و�ملعلومات و�ل�صايب 

�الأمنية يف �صنة 2019، بينما هذه �لن�صبة كانت 8% يف �صنة 2018، وفقاً للتقرير �ل�صنوي حول 

133
�ل�صادر�ت �الأمنية �لذي ن�رشته وز�رة �الأمن �الإ�رش�ئيلية، �الإثنني.

�أكد وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني، يف حو�ر مع موقع �إيالف، على قدرة بالده  	

مب�صاندة  كوهني  وتعهد  �إير�ن.  مو�جهة  يف  �أمنياً  �خلليج  دول  مع  وتعاونها  �ال�صتخبارية 

�إىل عدم  �لعربية  �لدول  �الإير�نية. ودعا كوهني  �الأطماع  “�إ�رش�ئيل“ دول �جلو�ر يف مو�جهة 
�نتظار �لتو�صل �إىل ت�صوية و“�صالم“، فتطبيع �لعالقات ت�صب يف م�صلحة �لطرفني على حّد 

“�إ�رش�ئيل“ متتلك قدر�ت تقنية هائلة، وت�صتطيع �أن تكون �رشيكة دول  �إىل �أن  قوله، م�صري�ً 

134
�خلليج يف حتقيق جناحات �قت�صادية قوية، لتدعيم �الأمن و�ل�صلم و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة.

الثالثاء، 2020/6/23

قالت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“، نقالً عمن و�صفتهم باأنهم “م�صوؤولون دبلوما�صيون عرب  	

�إنه  و�الأردن“،  م�رش  يف  �ال�صتخبار�ت  �أجهزة  يف  �أمنيني  “م�صوؤولني  وعن  �مل�صتوى“  رفيعو 

�لعربية  �إ�رش�ئيل و�لدول  “ن�صاط دبلوما�صي مت�صعب بني  �الأخرية،  �الأ�صابيع  يجري خالل 

�ملعتدلة“. ونقلت �ل�صحيفة عن “م�صادر عربية“ قولها �إن “�الت�صاالت جتري بني �إ�رش�ئيل 

�مل�صتوى،  رفيعي  و�أمنيني  ��صتخباريني  م�صوؤولني  بو��صطة  �ملعتدلة  �لعربية  و�لدول 

ومب�صتوى �رشية عالٍ“، مب�صاركة رئي�ص �ملو�صاد يو�صي كوهني، ورئي�ص �ملخابر�ت �مل�رشية 

فر�ص  خطة  باإخر�ج  جهة،  من  ت�صمح،  تفاهمات  �إىل  تو�صال  �إنهما  “وحتى  كامل،  عبا�ص 

135
�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية �إىل حيّز �لتنفيذ“.

�أكرث من  	 �إىل  بها  �إ�صماعيل هنية، يف ر�صالة بعث  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  دعا رئي�ص 

�إىل  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لدول  يف  �ل�صيا�صية  و�لهيئات  لالأحز�ب  عاماً  و�أميناً  رئي�صاً   120

�لعربي  �لعامل  يف  �ل�صيا�صية  و�لهيئات  و�ملنظمات  �الأحز�ب  و�أدو�ر  جهود  ومو��صلة  تكامل 

وحقوقه،  �أر�صه  عن  �لدفاع  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  �لوقوف  �أجل  من  و�الإ�صالمي، 

136
ة وهويتها وتاريخها حتى زو�ل �الحتالل. ومقد�صات �الأمَّ
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�أر�صنا  	 “نطهر  حتى  مكان،  كل  يف  للثورة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جماهري  حما�ص  حركة  دعت 

حتركنا  �إن  �لعنكبوت،  بيت  من  �أوهن  “عدونا  �أن  موؤكدًة  �الحتالل“،  دن�ص  من  ومقد�صاتنا 

�صفاً و�حد�ً ملقاومته وطرده عن �أر�صنا ومقد�صاتنا“. وقالت حركة حما�ص، يف بيان جماهريي، 

ي�صتعدون  �ملتاآمرين،  �لعرب  وبع�ص  �الأمريكية،  �الإد�رة  وخلفه  �ل�صهيوين،  �لعدو  �إن 

به  لت�صبح  �الأر��صي،  �صّم  موؤ�مرة  فل�صطني؛  �صّد  �ملوؤ�مر�ت  من  جديدة  موؤ�مرة  ليعلنو� 

137
�ل�صفة �لغربية و�الأغو�ر �أر�صاً يهودية �صهيونية ال حّق وال وجود الأي فل�صطيني بها.

�إن  	 �لفل�صطينيني  دون  �صتم�صي  “�إ�رش�ئيل“  �إن  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال 

�صحفي  �إيجاز  خالل  جانت�ص،  و�أ�صاف  �ل�صّم.  مو�صوع  يف  للتباحث  جاهزين  يكونو�  مل 

�لفل�صطينيني.  �نتظار  يف  ن�صتمّر  “لن  �الإ�رش�ئيلية:  �ل�صحف  يف  �لع�صكريني  �ملر��صلني  مع 

138
�لفل�صطينيون م�صتمرون يف رف�ص �حلو�ر ويف �لبقاء بقرفهم �لعميق“.

��صت�صهد �ل�صاب �أحمد م�صطفى عريقات، بر�صا�ص قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قرب حاجز  	

جنود  �إن  هالل،  �أبو  �أحمد  دي�ص  �أبو  بلدية  رئي�ص  وقال  حلم.  بيت  �رشق  �صمال  �لكونتيرن، 

مّت  �أنه  م�صيفاً  ��صت�صهد،  حتى  ينزف  وتركوه  عريقات،  �صوب  �لر�صا�ص  �أطلقو�  �الحتالل 

139
�حتجاز �جلثمان.

	  1948 �أن �جلرية يف �صفوف فل�صطينيي  دلّت نتائج در��صة عر�صت يف جلنة برملانية، على 

ن�صبة  ترتفع  �ل�صكان،  من   %19 �لعرب  عدد  يتجاوز  ال  حني  يف  و�أنه  مذهل،  ب�صكل  تتفاقم 

م�صاركتهم يف �جلرية �إىل 43%، ويف بع�ص �مللفات �لتي تتعلق بالقتل بال�صالح، ترتفع ن�صبة 

140
�لعرب �إىل %82.

�أعلنت وكالة �الأنباء �ل�صورية )�صانا( عن مقتل جنديني �صوريني و�إ�صابة �أربعة، جر�ء عدو�ن  	

141
جوي �إ�رش�ئيلي متز�من، ��صتهدف مو�قع ع�صكرية �رشقي وو�صط وجنوب غربي �لبالد.

باملانحني  	 خا�ص  دويل  �جتماع  خالل  حكومية،  غري  ومنظمات  دوليون  مانحون  تعهد 

130 مليون دوالر، لتمويل  �ل�صويد و�الأردن، بتقدمي  ��صت�صافته حكومتي  �الأونرو�  لوكالة 

142
�لوكالة.

االأربعاء، 2020/6/24

�الأر��صي  	 يف  �ل�صّم  خمططات  تنفيذ  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

�لفل�صطينية �ملحتلة خطوة غري �رشعية، �صيرتتب عليها �أن يتحمل �الحتالل جميع �مل�صوؤوليات 
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عن �الأر�ص �ملحتلة وفق �تفاقية جنيف �لر�بعة كقوة �حتالل. و�أ�صاف عبا�ص �أن “�لقر�ر �لذي 

�أننا ال نريد  �تخذته �لقيادة �لفل�صطينية، بالتحلل من �التفاقيات مع دولة �الحتالل، ال يعني 

للذهاب ملوؤمتر دويل، و�لعمل من خالل  ��صتعد�د  لل�صالم، وعلى  �أيدينا  �إننا مند  �ل�صالم، بل 

�آلية متعددة �الأطر�ف هي �لرباعية �لدولية، لرعاية �ملفاو�صات على �أ�صا�ص قر�ر�ت �ل�رشعية 

143
�لدولية، ومبادرة �ل�صالم �لعربية“.

و�صف رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي عزيز دويك، يف حو�ر مع �صحيفة فل�صطني، قر�ر �ل�صلطة يف  	

ر�م �هلل وقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بـ“�الإعالين“، دون وجود �أي تغيري 

و�قعي ميد�ين، د�عياً �أبناء �الأجهزة �الأمنية لالنخر�ط و�اللتئام مع �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني 

144
يف مو�جهة خمططات �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية الأجز�ء من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

خطط  	 “ب�صدة“  فيها  يعار�صون  ر�صالة  دولة،   25 من  �أوروبي  برملاين  �ألف  من  �أكرث  وّقع 

منا�صبة“  ردود  “�تخاذ  �إىل  فيها  د�عني  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  من  �أجز�ء  ل�صّم  “�إ�رش�ئيل“ 
�أن  من  �أوروبا،  بدول  �خلارجية  وز�ر�ت  �إىل  �ملر�صلة  �لر�صالة  وحذّرت  ذلك.  على  للردّ 

�الإ�رش�ئيلي  �ل�صالم  الآفاق  “قاتالً  يكون  قد  �لغربية  �ل�صفة  الأر��صي  �جلانب  �أحادي  �ل�صّم 

“�حتماالت  �إىل  �إ�صافة  �لدولية“،  �لعالقات  توّجه  �لتي  �ملعايري  �أب�صط  ويتحدى  �لفل�صطيني، 

145
زعزعة �ال�صتقر�ر“ يف �ملنطقة.

جمل�ص  	 عقدها  �لتي  �ل�صهرية  �جلل�صة  خالل  وديبلوما�صيون،  دوليون  م�صوؤولون  وّجه 

“�حلالة يف �ل�رشق �الأو�صط، مبا فيها �مل�صاألة �لفل�صطينية“، ر�صائل ت�صّمنت  �الأمن حتت بند 

فل�صطينية  �أر��صٍ  �صّم  عمليات  يف  ُم�صيِّها  خطورة  ب�صاأن  لـ“�إ�رش�ئيل“،  �أخرية“  “حتذير�ت 
�أن  �ملجل�ص  يف  �الأع�صاء  �لدول  وزر�ء  ر�أى  حيث  �لقد�ص.  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  حمتلة 

146
�خلطوة ت�صكل “تهديد�ً وجودياً“ حلّل �لدولتني.

وز�رة  	 مقر  يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  خالل  بومبيو،  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أعلن 

147
�خلارجية، �أن قر�ر �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة “يخ�ص �الإ�رش�ئيليني“.

�أكد وزير �خلارجية �لفرن�صي جان �إيف لو دريان Jean-Yves Le Drian، �أنه يف حال باءت  	

�جلهود �ملبذولة لثني “�إ�رش�ئيل“ عن خطوة �ل�صمّ، فـ“�إننا )يف �أوروبا( نتهياأ للرّد عليها، الأن 

قر�ر�ً �إ�رش�ئيلياً بهذه �خلطورة ال يكن �أن يبقى من غري رّد“. و�لرد �الأقوى، بح�صب �لروؤية 

148
�لفرن�صية �صيكون �العرت�ف بالدولة �لفل�صطينية، ولكن “يف �لوقت �ملنا�صب“.
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اخلمي�س، 2020/6/25

�الحتالل  	 قر�ر  َتُعّد  �ملقاومة  �أن  �لق�صام،  كتائب  با�صم  �لع�صكري  �لناطق  عبيدة،  �أبو  �أكد 

عبيدة، �أبو  وقال  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  على  حرب  �إعالن  و�الأغو�ر،  �لغربية  �ل�صفة   ب�صمّ 

فيها �رِش 
ُ
�أ �لتي   ،2006 �صيف  يف  �ملتبدد“  “�لوهم  عملية  ذكرى  يف  له  خطاب   يف 

جلعاد �صاليط، �إن �ملقاومة �صتكون �حلار�ص �الأمني لل�صعب �لفل�صطيني و�أر�صه ومقد�صاته، 

149
و�صتجعل �لعدو يع�ص �أ�صابع �لندم على هذ� �لقر�ر �الآثم.

ذكر رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو باأن “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت �صتعلنان عن تعاون بينهما يف  	

مكافحة وباء �لكورونا، كا�صفاً �لنقاب عن �أن هذ� �لتعاون �صيتّم يف جماالت �لبحث و�لتطوير 

هذه  �أن  �إىل  �لنظر  نتنياهو  ولفت  باأ�رشها.  �ملنطقة  يف  �ل�صحي  �الأمن  خلدمة  و�لتكنولوجيا، 

�الإمار�تية  �الأنباء  وكالة  وذكرت  �الأخرية.  �الأ�صهر  خالل  ومكثفة  م�صتمرة  �ت�صاالت  ثمرة 

)و�م( �أن �رشكتني من �لقطاع �خلا�ص �الإمار�تي، و�رشكتني �إ�رش�ئيليتني، �أعلنتا �إطالق عدة 

150
م�صاريع م�صرتكة يف �ملجال �لطبي ومكافحة فريو�ص كورونا.

بني  	 �لتنموي  �لتعاون  �آفاق  حتدد  تفاهم  مذكرة  و�الإ�صبانية  �لفل�صطينية  �حلكومتان  وقّعت 

كما   .2024–2020 ل�صنو�ت  دوالر(  مليون   112.86 )نحو  يورو  مليون   100 بقيمة  �لبلدين 

 KfW Development Bank وقّع رئي�ص بلدية �صلفيت مع مدير مكتب بنك �لتنمية �الأملاين

Jonas Blum، �تفاقية لدعم قطاع �ل�رشف �ل�صحي يف مدينة �صلفيت، بقيمة  جونا�ص بلوم 

151
3 ماليني يورو )نحو 3.38 ماليني دوالر(.

�لدولة  	 �إن  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حركة  يف  �لدولية  �لعالقات  مكتب  رئي�ص  قال 

�لبحر،  �إىل  �لنهر  من  �حلرة  فل�صطني  دولة  هي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يريدها  �لتي  �لفل�صطينية 

152
موؤكد�ً �أن �ملقاومة �مل�صلحة على ر�أ�ص خيار�ت مو�جهة خطة �ل�صّم.

عن  	 حتفظت  �مل�صتوى،  رفيع  �إ�رش�ئيلي  م�صوؤول  عن  نقالً  �الإ�رش�ئيلية،   13 �لقناة  �أوردت 

�لك�صف عن هويته، �أن رئي�ص جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي يو�صي كوهني �جتمع بامللك �الأردين 

153
عبد �هلل �لثاين، خالل زيارة �رشية لالأردن �أجر�ها يف �الأيام �ملا�صية.

�لفل�صطينيني، يف �صجون  	 �ملعتقلني  95% من  �أن  �لنقاب عن  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  ك�صف 

154
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، يتعر�صون للتعذيب منذ �للحظة �الأوىل العتقالهم.

ب�صاأن  	 نهائي  قر�ر  �إىل  بعد  تتو�صل  مل  �الأمريكية  �الإد�رة  �إن  �أمريكيون  م�صوؤولون  قال 

�خلطوة �الإ�رش�ئيلية ل�صّم م�صتعمر�ت بال�صفة �لغربية، وذلك، بعد ثالثة �أيام من �ملحادثات 
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�أن  �الأمريكي،  للرئي�ص  م�صاعدون  و�أو�صح  �الأبي�ص.  �لبيت  د�خل  �مل�صوؤولني  بني  �ملكثفة 

�الجتماعات �نتهت دون �أي قر�ر نهائي حول منح “�إ�رش�ئيل“ �ل�صوء �الأخ�رش ل�صّم �أجز�ء 

155
من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

�أعلن �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص �أن منظمته غري قادرة حالياً على توفري  	

�لظروف �ملالئمة لعقد �جتماعٍ للجنة �لرباعية لل�صالم؛ ب�صاأن �لتطور�ت �الأخرية باالأر��صي 

�رشوط  بدون  �لغربية،  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صّم  وخمطط   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

156
م�صبقة.

اجلمعة، 2020/6/26

حّذرت قيادة حركة حما�ص من �ملخاطر �ملرتتبة على جرية �ل�صّم �لتي تنوي قيادة �الحتالل  	

عام،  ب�صكل  �لقرن“  بـ“�صفقة  ي�صمى  ملا  �لقاطع  رف�صها  جمددةً  بها،  �لقيام  �ل�صهيوين 

�الأر��صي ب�صكل خا�ص. وعّدت قيادة �حلركة، يف بيان �صحفي،  �ل�صّم و�رشقة  وخمططات 

�ل�صفقة  ف�صول  �أحد  وهو  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �صارخاً  جديد�ً  عدو�ناً  �ل�صّم  جرية 

وخا�صة  للجميع  �أيادينا  “مند  وتابعت:  �لعن�رشية.  تر�مب  �إد�رة  وت�صاندها  تدعمها  �لتي 

الإخو�ننا من حركة فتح وكل �لف�صائل �لفل�صطينية، من �أجل �لعمل �لوطني �مل�صرتك“. ودعت 

�إطالق  �إىل  �للجوء،  وخميمات  �ل�صتات  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جماهري  حما�ص  حركة  قيادة 

�أو�صع حر�ك �صعبي، للتعبري عن حالة �لرف�ص، و�لغ�صب ملخططات �ل�صم وت�صفية �لق�صية 

157
�لفل�صطينية.

�حلركة  	 نظمتها  م�صرية  يف  �لبدويل،  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد 

بخانيون�ص، �أن “�رش�عنا مع �لعدو لي�ص �رش�عاً جمزء�ً �أو �رش�عاً على �حلدود، بل هو �رش�ع 

وجودي“، موؤكد�ً �أن هذه �جلرية لن متر، و�أن �لعدو يفتح على نف�صه باباً من �أبو�ب �ل�رش�ع 

158
�جلديد.

كيان  	 �عتز�م   Tzipi Livni ليفني  ت�صيبي  �ل�صابقة  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزيرة  و�صفت 

مع  مقابلة  يف  ليفني،  وقالت  �لكبري“.  �لتاريخي  بـ“�خلطاأ  فل�صطينية  �أر��ٍص  �صّم  �الحتالل 

عن  �ال�صتغناء  يعني  �لغربية  �ل�صفة  من   %30 نحو  “�صّم  �إن  �الأمريكية:  �أن  �أن  �صي  �صبكة 

159
�ل�صالم �ملاأمول م�صتقبالً، وهذ� �صّد �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية“.

�أعلنت جمموعة متنوعة ت�صّم �أكرث من مئة منظمة تدعم �حلقوق �لفل�صطينية، هذ� �الأ�صبوع،  	

حتثه  �الأمريكية،  للرئا�صة  �لديوقر�طي  �حلزب  مر�صح  بايدن،  جو  �إىل  ر�صالة  بعثت  �أنها 



263

حزيران/ يونيو 2020

على تبني �صيا�صات جتاه “�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني، “على �أ�صا�ص مبادئ �مل�صاو�ة و�لعد�لة 

160
للجميع“.

The Belgian Federal Parliament قر�ر�ً ب�صاأن �ل�صّم  	 تبنى �لبملان �لفيدر�يل �لبلجيكي 

من قبل “�إ�رش�ئيل“ الأر��ٍص فل�صطينية حمتلة بـ 101 �صوت، و�متناع 39 نائباً عن �لت�صويت، 

مع  �صوياً  �ملبادرة،  زمام  باأخذ  �لبلجيكية  �حلكومة  �لقر�ر  وطالب  �صدّ؛  �صوت  �أي  وبدون 

“�إ�رش�ئيل“  تنفيذ  دون  لتحول  �الأوروبي،  �ل�صعيد  وعلى  مو�قفها،  ت�صاركها  �لتي  �لدول 

161
ملخططها ب�صّم �أجز�ء من �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

ال�صبت، 2020/6/27

�أر�ص  	 وعلى  �لفل�صطينية،  للمقاومة  مو�قع  على  ومدفعياً  جوياً  ق�صفاً  �الحتالل  جي�ص  �صنّ 

زر�عية �صمايل وجنوبي قطاع غزة، �أحلق �أ�رش�ر�ً مادية يف �ملو�قع �مل�صتهدفة، دون �أن يبلَّغ 

عن وقوع �إ�صابات. باملقابل، زعم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف بيان له، �أن مقاتالته هاجمت مو�قع 

رد�ً  جاء  �لق�صف  �أن  �إىل  م�صري�ً  ع�صكرية،  ومن�صاأة  �ل�صو�ريخ  الإنتاج  ور�صة  منها  حلما�ص، 

162
على �إطالق �صو�ريخ من غزة باجتاه �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948.

ذكر تقرير �أوردته �لقناة �لر�صمية �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( يف ن�رشتها �مل�صائية،  	

مع  لقاء�ت  خالل  قالو�  �لفل�صطينيني،  �مل�صوؤولني  �أن  باملطلعة،  و�صفتها  م�صادر  عن  نقالً 

�الأمنية  �الأجهزة  وذخرية  �صالح  جمع  يعتزمون  �إنهم  و�أمريكيني،  �أوروبيني  م�صوؤولني 

 �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية وت�صليمها ملقر�ت قو�ت جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف م�صتعمرة

163
بيت �إيل، �إذ� ما �أقدمت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على تنفيذ خمطط �ل�صّم.

 رف�صت �ل�صلطة �لفل�صطينية مبادرة وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، زيارة ر�م �هلل، 	

�ملدنية �ل�صوؤون  وزير  وقال  �أخرى.  وق�صايا  �ل�صّم  خطة  حول  مفاو�صات   الإجر�ء 

ح�صني �ل�صيخ، يف تغريدة له على تويرت، �إن على جانت�ص �أوالً �إنهاء �الحتالل و�حرت�م �ل�رشعية 

164
�لدولية، قبل �لقدوم لر�م �هلل.

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �صائب عريقات: “هناك من يتحدث  	

�أنه �إذ� تر�جعت �إ�رش�ئيل عن �ل�صّم، �صنطبع �لعالقات معها“. و�أ�صاف قائالً: “هذ� خطاأ، الأن 

لدينا مبادرة �ل�صالم �لعربية �لتي تقول �إن �لتطبيع ياأتي �إذ� �ن�صحبت �إ�رش�ئيل من �الأر��صي 

�ملحتلة عام 1967، و�جلوالن، وحلّت ق�صية �لالجئني“. وقال عريقات خماطباً �لدول �لعربية: 

165
“م�صلحتنا ومكانتنا كعرب تتطلب وحدتنا ومتا�صكنا“.
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قر�ر�ت  	 ملو�جهة  وطنية“  “خطة  �إىل  �لتو�صل  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  �أعلنت 

بعد  ذلك  جاء  �لقرن“.  و“�صفقة  �لغربية،  �ل�صفة  من  و��صعة  الأجز�ء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صمّ 

�الإ�صالمي،  و�جلهاد  وحما�ص  فتح  ر�أ�صهم  وعلى  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  ممثلي  جمع  لقاء 

“موحَدون يف مو�جهة قر�ر �ل�صفة و�صفقة �لقرن“، لبحث  وف�صائل ي�صارية، حتت عنو�ن 

�صبل مو�جهة �ملخططات �الإ�رش�ئيلية. و�نق�صمت �خلطة �إىل ثالثة م�صتويات؛ �الأول �مل�صتوى 

�لوطني، و�لثاين �مل�صتوى �لعربي و�الإ�صالمي، و�لثالث �مل�صتوى �لدويل.

�لفل�صطينية.  �ملناطق  كافة  يف  �ملقاومة  وت�صعيد  �ل�صاملة،  �ملقاومة  بتفعيل  �خلطة  وطالبت   

و�صددت �خلطة على �رشورة دعوة �الأمناء �لّعامون للف�صائل الجتماع عاجل ملو�جهة قر�ر�ت 

�لتحديات  ملو�جهة  وطنية  ��صرت�تيجية  على  و�التفاق  �لوطنية،  �لوحدة  و��صتعادة  �ل�صّم، 

�لر�هنة، و�إعادة بناء �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني ويف مقدمته منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 

على �أ�ص�ص �ل�رش�كة و�لديوقر�طية، ت�صمن م�صاركة �جلميع.

�لقرن“،  و“�صفقة  �ل�صمّ  خمططات  ملو�جهة  �لوطنية  �حلملة  �إطالق  عن  �خلطة  و�أعلنت   

ومو�جهة  �مليد�ين،  �ال�صتباك  الإد�رة  �ل�صعبية  للمقاومة  موحدة  وطنية  جبهة  وت�صكيل 

للتوحد  �لعربي  �لبعد  �ملو�جهة. وطالبت �خلطة بتفعيل  خمططات �الحتالل، و�إعد�د برنامج 

مع �ل�صعب �لفل�صطيني. وعلى �مل�صتوى �لعاملي، حّملت �خلطة �ملجتمع �لدويل �مل�صوؤولية عن 

166
منح غطاء لالحتالل ملو��صلة �إجر�ء�ت �ل�صّم و�ال�صتيطان.

�الإ�رش�ئيلية  	 �لع�صكرية  �إن ع�رش�ت �حلو�جز  �الإن�صان  �الأورومتو�صطي حلقوق  �ملر�صد  قال 

يف �ل�صفة �لغربية “باتت مبثابة م�صايد �ملوت للفل�صطينيني؛ ملجرد �ال�صتباه يف �رتكابهم �أي 

خمالفات ما يت�صبب لهم بالقتل �لفوري“. وح�صب �ملر�صد، فاإن “�إ�رش�ئيل“ �أعدمت 95 مدنياً 

167
فل�صطينياً، بينهم 36 طفالً، خارج نطاق �لقانون يف �صنة 2016.

االأحد، 2020/6/28

قال �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة نبيل �أبو ردينة، رّد�ً على ما تتناقله بع�ص �لوكاالت حول  	

�ل�صّم  خمططات  يرف�ص  �لفل�صطيني  “�ملوقف  �إن  �أمريكية:   – فل�صطينية  �ت�صاالت  وجود 

كاملة، �ل�صّم  خمططات  كانت  �صو�ء  �ملبد�أ،  حيث  من  �الإ�رش�ئيلية   – �الأمريكية   و�خلر�ئط 

168
�أو جزئية“.

فل�صطني  	 �صوت  الإذ�عة  ت�رشيح  يف  �صيدم،  �صبي  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال 

�ل�صلطة، لكننا نحّذر من  �أي قر�ر �صيا�صي بحّل  �لفل�صطينية لن تتخذ  �لقيادة  “�إن  �لر�صمية: 
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�لدولة  نحو  �نتقالياً  ج�رش�ً  لتكون  دولية  و�صمانات  التفاق  نتيجة  جاءت  �لتي  �ل�صلطة،  �أن 

169
�لفل�صطينية �مل�صتقلة، معر�صة لالنهيار جر�ء ما تقوم به �إ�رش�ئيل“.

قر�ر  	 مو�جهة  يف  �لفل�صطينية“،  �جلهود  لـ“توحيد  حما�ص  حركة  بدعوة  فتح  حركة  رّحبت 

�للجنة  �رش  �أمني  وقال  �لغربية.  �ل�صفة  �أر��صي  من  و��صعة  مل�صاحات  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صّم 

�ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب، يف بيان له، “�إن �أيدي فتح ممدودة د�ئماً للوحدة ور�ّص 

دونها  يكن  وال  �لفل�صطيني،  �لوطني  �لن�صال  ركائز  �أهم  �إحدى  �لوحدة  و�إن  �ل�صفوف، 

170
�لت�صدي لالحتالل ول�صفقة �لقرن، وخمطط �ل�صّم“.

ك�صف موقع “�إ�رش�ئيل ديفن�ص Israel Defense“ �أن حكومة �الحتالل �صادقت على �لتنقيب  	

�لذي  �لتنقيب  �إن  �ملوقع  وقال  �للبنانية.  �حلدود  د�خل  بحرية  منطقة  يف  �لطبيعي  �لغاز  عن 

يف  جديد�ً  توتر�ً  ويجلب  لبنان،  مع  �لنز�ع  �صي�صعل  �للبناين   “9 “�لبلوك  مبحاذ�ة  �صيجري 

171
�ملنطقة.

�الإ�رش�ئيلي  	 �الحتالل  خمططات  �صّد  �الإيطالية،  �ملدن  �أكب  من  مدينة   17 يف  �الآالف  تظاهر 

172
�لر�مية �إىل �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية.

االإثنني، 2020/6/29

�لفل�صطينية 	 �ل�صلطة  �أن  بر�ص،  فر�ن�ص  وكالة  عن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة   نقلت 

فل�صطينية  خطة  ورو�صيا،  �ملتحدة،  و�الأمم  �الأوروبي،  و�الحتاد  �الأمريكية،  لالإد�رة  قدمت 

�لبديلة،  �لفل�صطينية  �خلطة  تت�صمن  �لفرن�صية،  �لوكالة  وبح�صب  �لقرن“.  لـ“�صفقة  بديلة 

مّت  �لتي  �لنقطة  من  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �ملبا�رشة  للمفاو�صات  للعودة  �لفل�صطينيني  ��صتعد�د 

دولة  على  �صيو�فق  �لفل�صطيني  �لطرف  �أن  �خلطة،  يف  وجاء   .2014 �صنة  يف  عندها  �لتوقف 

فقط.  �لقانون  لفر�ص  قوية،  �رشطية  قو�ت  بد�خلها  تعمل  �ل�صالح،  ومنزوعة  حمدودة، 

على  للمو�فقة  �خلطة،  بهذه  ��صتعد�دهم  �أبدو�  �لفل�صطينيني  �أن  �إىل  �لنظر  �لوكالة  ولفتت 

�أجل  �ملتحدة، من  �الأمم  1967، ووجود قو�ت دولية من  �أ�صا�ص حدود  �الأر��صي على  تبادل 

173
حفظ “�ل�صالم“ بني �لطرفني.

يف 	 تي  نت  قناة  مع  حو�ر  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص   قال 

حيث  �صيا�صي،  �أولها  �الأبعاد؛  ثالثية  ملعركة  تتعر�ص  فل�صطني  �إن  �لرتكية،   Net TV

�لفل�صطينية.  �لق�صية  ل�صطب  �الأمريكية  �الإد�رة  من  مدعومة  �صهيونية  حماوالت  هناك  �إن 
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متو��صلة  �عتد�ء�ت  �إىل  يتعر�ص  ف�صعبنا  و�أمني،  ع�صكري  �لثاين،  “�لبعد  �أن  هنية  و�أ�صاف 

من جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي“. �أما �لبُعد �لثالث، وفق هنية، فهو �قت�صادي. و�أكد هنية �أن 

174
جهود “��صتعادة �لوحدة و�إنهاء �النق�صام �لد�خلي، م�صتمرة ومل تتوقف“.

على  	 متلفز  حديث  خالل  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  دعا 

على  للتو�فق  وطني  قيادي  �جتماع  عقد  �إىل  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  �الأق�صى،  ف�صائية 

يد  �أن  �إىل  مرزوق  �أبو  و�أ�صار  وخمططاته.  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ملو�جهة  وحدوي  برنامج 

حركته ممدودة للم�صاحلة مع حركة فتح، م�صدد�ً �أن حما�ص ت�صعى لبنامج وطني جامع. 

175
وقال �أبو مرزوق: “�صنحبط خطط �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية بكل �ل�صبل �ملتاحة“.

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص عبد �للطيف �لقانوع، �إن �إطالق �رش�ح �الأ�رشى �ملحررين يف  	

176
�صفقة وفاء �الأحر�ر �رشط للبدء يف �حلديث عن �صفقة وفاء �أحر�ر جديدة.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، �إن 2020/7/1، هو �ملوعد �لذي �أعلن عنه بنيامني  	

يف  مقد�صاً“،  تاريخاً  “لي�ص  �ملحتلة؛  �لغربية  �ل�صفة  من  الأجز�ء  �ل�صّم  خطة  لتنفيذ  نتنياهو 

177
�إ�صارة ال�صتمر�ر تباين �ملو�قف د�خل �حلكومة على موعد وحجم �ل�صّم.

	  Michelle با�صليه  مي�صيل  �الإن�صان  حلقوق  �ل�صامية  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صة  �أكدت 

�رشعي“،  “غري  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  من  �أجز�ء  ل�صّم  “�إ�رش�ئيل“  خمطط  �أن   Bachelet

�رشعي.  غري  “�ل�صّم  خطي:  ت�رشيح  يف  با�صليه،  وقالت  لعقود“.  �صت�صتمر  “ �آثاره  و�أن 

 .“%5 لـ  �أم  30% من �ل�صفة �لغربية  لـ  “�أي �صّم، �صو�ء كان  �ل�صطر“، م�صددة:  نقطة على 

�إىل  �صيوؤدي  �ل�صّم  �أ�صكال  من  �صكل  �أقل  حتى  �أنه  من  بالغ  بقلق  “�أ�صعر  قائلة:  و�أ�صافت 

178
زيادة �لعنف وخ�صائر يف �الأرو�ح“.

�لديوقر�طي  	 �إىل جو بايدن، مر�صح �حلزب  �أمريكية ر�صالة  130 منظمة وموؤ�ص�صة  وجّهت 

�ل�صفارة  �صيعيد  �أنه  فيها  يعلن  و��صحة  مو�قف  باتخاذ  فيها  تطالبه  �الأمريكية،  للرئا�صة 

مبدى  لـ“�إ�رش�ئيل“  �ملقدمة  �مل�صاعد�ت  بربط  طالبته  كما  �أبيب.  تل  �إىل  �لقد�ص  من  �الأمريكية 

وحتميل  غزة،  ح�صار  باإنهاء  مطالبته  يعلن  و�أن  �لفل�صطيني،  �الإن�صان  حلقوق  �حرت�مها 

179
“�إ�رش�ئيل“ �مل�صوؤولية عن �الأو�صاع �الإن�صانية ل�صكانها.

الثالثاء، 2020/6/30

فاإن برنامج  	 �الأمور مي�رشة،  لو كانت  �إنه  �ألكني،  �الإ�رش�ئيلي زئيف  �لعايل  �لتعليم  قال وزير 

�أوالً،  �حلكومة  جل�صة  يف  �ملو�صوع  بطرح  يق�صي  �لغربية  �ل�صفة  يف  فل�صطينية  �أر��صٍ  �صمّ 
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“وهذ� لن يتّم �الأربعاء، يف �ملوعد �لذي كان قد  ومن ثّم حتويله �إىل �الأطر �لقانونية، م�صيفاً: 

حت�صل  مل  “�إ�رش�ئيل“  �أن  هو  �لتاأجيل  يف  �ل�صبب  �أن  �رش�حة،  �ألكني  وبنيّ  نتنياهو“.  �أعلنه 

من �أجز�ء  على  �صيادتها  ب�صط  يف  للبدء  و��صنطن  من  تطلبه  �لذي  �الأخ�رش  �ل�صوء  على   بعد 

180
�ل�صفة �لغربية.

خالل  	 �صتو��صالن  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل“  �أن  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد 

�لغربية.  �ل�صفة  يف  �أر��ٍص  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  فر�ص  م�صاألة  مناق�صة  �ملقبلة  �الأيام 

و�أفاد مر��صل هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( لل�صوؤون �ل�صيا�صية �أن رئي�ص �لوزر�ء بحث هذه 

181
�مل�صاألة مع �لطاقم �الأمريكي �لذي يزور �لقد�ص.

�ملعلومات،  	 �لطاقة وتكنولوجيا  �تفاقيتني يف جمال  �لدويل  �لفل�صطينية و�لبنك  �ل�صلطة  وقّعت 

بقيمة 78 مليون دوالر، لتمويل م�صاريع يف قطاع �لطاقة، من �صمنها بناء �صبكة بني �أريحا 

وزير  �التفاقية  ووّقع  �ل�صفة.  و�صط  �إىل  �الأردن  من  �مل�صتوردة  �لكهرباء  لنقل  �هلل،  ور�م 

�لفل�صطينية �الأر��صي  يف  �لدويل  للبنك  �ملقيم  و�ملمثل  ب�صارة،  �صكري  �لفل�صطيني   �ملالية 

182
كانثان �صانكار Kanthan Shankar، بح�صور رئي�ص �حلكومة �لفل�صطينية حممد ��صتية.

“�إ�رش�ئيل“؛  	 الخرت�ق  �لبد�ئل  �إيجاد  �إىل  ت�صعى  �لق�صام  كتائب  �إن  �لعبية   12 �لقناة  قالت 

تعتب  “حما�ص  �أن  موؤكدة  طيار،  بدون  و�لطائر�ت  �لبحري  �لكوماندوز  تطوير  جانب  �إىل 

�لكوماندوز �لبحري، ذ� قدرة هجومية كبرية“، ومنوهة �إىل �أن “�لق�صام متّكن من و�صع يده 

حتت  و�حلرب  �الخرت�ق  على  �لبحري  �لكوماندوز  تدريب  يتّم  حيث  متطورة،  معد�ت  على 

183
�ملاء“.

�أعلنت �رشكة �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية �حلكومية، يف بيان لها، عن تطوير طائرة بدون  	

184
طيار ذكية، يكنها �لك�صف عن �لطائر�ت بدون طيار وتعطيل عملياتها و�عرت��صها.
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االأربعاء، 2020/7/1

�الأربعاء  	 فجر  دقيقة   60 خالل  �لبحر  باجتاه  �صاروخاً   20 �لفل�صطينية  �ملقاومة  �أطلقت 

1
2020/7/1، حيث تو�ىل �إطالق �ل�صو�ريخ حتى �ل�صاعة �لثانية و�لن�صف فجر�ً.

�أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات خالل مقابلة  	 و�صف 

�الأربعاء، مع ف�صائية “�لنجاح“ �لفل�صطينية، �لدول �لعربية �لتي ترى م�صلحتها بالتطبيع مع 

2
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي بـ“م�صاعدي هوالكو“، و�أكد �أن “م�صريهم �لهالك“.

يف 	 �ملحافظات  جلميع  �لكامل“  “�الإغالق  �لفل�صطينية  �حلكومة  با�صم  �ملتحدث   �أعلن 

 �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، يف ظلّ �الزدياد �ملطرد الأعد�د �الإ�صابات بفريو�ص كورونا �مل�صتجد،

 ،]2020/7/3[ �جلمعة  �صباح  �لتنفيذ  حيّز  يدخل  “�لقر�ر  �أن  مو�صحاً  جر�ئه،  و�لوفيات 

3
وي�صتمر ملدة خم�صة �أيام قابلة للتمديد“.

�صارك �الآالف من �لفل�صطينيني يف م�صرية جماهريية حا�صدة مبدينة غزة، رف�صاً خلطة �ل�صّم  	

�الإ�رش�ئيلية. وجاءت �مل�صرية، بدعوة من �لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية. كذلك �صهدت �ملخيمات 

4
�لفل�صطينية يف لبنان �إ�رش�باً عاماً، �حتجاجاً على خطة �ل�صّم.

بد�أت “�إ�رش�ئيل“ يف تزويد م�رش بالغاز �لطبيعي من حقل متار �لبحري الأول مرة. وبح�صب  	

�ملر�فق  بتزويد  ي�صمح  وم�رش،  “�إ�رش�ئيل“  بني  �تفاقاً  فاإن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة 

180 مليون  �إىل  �مل�رشية مبليار مرت مكعب من �لغاز �لطبيعي �صنوياً. وت�صل تكلفة �التفاق 

5
دوالر �صنوياً.

�صهر�ً،  	  30 �إىل   32 من  للذكور  �الإلز�مية  �لع�صكرية  �خلدمة  تقلي�ص  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن 

6
جلميع �ملجندين �لذين تبد�أ خدمتهم يف �جلي�ص يف 2020/7/1.

�أر��ٍص  	 ل�صّم  �أحادي  �إ�رش�ئيلي  �إجر�ء  �أي  بالده  رف�ص  �لثاين  �هلل  عبد  �الأردين  �لعاهل  جدد 

“�أن مثل هذه  من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، موؤكد�ً، خالل لقائه عدد�ً من �لع�صكريني يف عمّان، 

7
�الإجر�ء�ت من �صاأنها تقوي�ص فر�ص حتقيق �ل�صالم و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة“.
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�صه م�صاعد �لرئي�ص �الأمريكي و�ملبعوث �خلا�ص للمفاو�صات  	
ّ
غادر �لوفد �الأمريكي، �لذي تر�أ

�صّم  خطط  حول  �مل�صوؤولني،  كبار  مع  حمادثات  بعد  “�إ�رش�ئيل“،  بريكوفيت�ص،  �آيف  �لدولية 

8
�أر��صٍ فل�صطينية بال�صفة �لغربية، دون �أن ُي�صدر �أي �إعالن عن نتائج �لزيارة.

��صتدعى �لفاتيكان �صفريي “�إ�رش�ئيل“ و�لواليات �ملتحدة �إىل �جتماع غري ماألوف، لالإعر�ب  	

عن قلقه من خمطط �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي. وقد جّدد �لفاتيكان موقفه �لد�عم حلّل �لدولتني، ودعا 

9
�الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني للعودة �إىل طاولة �ملفاو�صات بناء على قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة.

“�إ�رش�ئيل“  	 تعتزم  �لتي  �لغربية  �ل�صفة  �أجز�ء من  �أن خطة �صّم  �لدولية  �لعفو  �أكدت منظمة 

�لقيام بها، “غري قانونية“ و“تعزز قانون �لغاب“، ودعت �إىل �لتوقف عنها. وقالت، يف تقرير 

من  �ملزيد  لـ“�صّم“  خططها  عن  فور�ً  تتخلى  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  على  يتعني  �إنه  لها، 

“ينتهك �لقو�نني �لدولية، ويفاقم  �أن هذ� �الأمر  �أر��صي �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، م�صددًة على 

10
عقود�ً من �النتهاكات �ملمنهجة حلقوق �الإن�صان �صّد �لفل�صطينيني هناك“.

اخلمي�س، 2020/7/2

خمطط  	 الإف�صال  و�صيا�صياً  ميد�نياً  �مل�صرتك  للعمل  �تفاقهما  عن  وفتح  حما�ص  حركتا  �أعلنت 

جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  وقال  �لقرن“.  و“�صفقة  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صمّ 

حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  خالل  �لرجوب، 

�ملرحلة  “�إن  كونفرن�ص:  فيديو  �ملغلقة،  �لتلفزيونية  �لد�ئرة  تقنية  عب  �لعاروري،  �صالح 

على  جميعاً  نكون  �أن  منا  يتطلب  ما  �لفل�صطيني،  �صعبنا  يعي�صها  �لتي  �الأخطر  هي  �حلالية 

كا�صتحقاق  ��صرت�تيجية  بروؤية  نخرج  �أن  “نريد  �لرجوب:  و�أ�صاف  �لتحدي“.  م�صتوى 

ملو�جهة �لتحديات �حلالية مع كافة ف�صائل �لعمل �لوطني“. وقال �لرجوب �إن حركته تعمل 

�إىل جانب حما�ص، ملو�جهة “�صفقة �لقرن“ وخمطط �ل�صّم، و�أ�صاف قائالً: “نحن من�صجمون 

مع حركة حما�ص بن�صبة 100%، يف مو�جهة �لتحديات �لتي تو�جه ق�صيتنا“، و��صفاً حما�ص 

بـ“�ل�رشيك و�جلزء �الأ�صيل من �صعبنا... �أثق ب�صدق نو�يا �حلركة“. وقال �لعاروري �إن “هذ� 

�ملوؤمتر �مل�صرتك فر�صة لبدء مرحلة جديدة وفق ��صرت�تيجية وطنية يف �أكرث �ملر�حل خطورة 

�لتي تو�جه �صعبنا“، د�عياً �إىل “جتميد كافة �مل�صائل �لتي فيها خالفات د�خلية بني �حلركتني، 

من �أجل �لتو�صل �إىل �تفاق ��صرت�تيجي وجوهري، ملو�جهة �خلطر �لوجودي �لذي تتعر�ص له 

�لق�صية �لفل�صطينية“. وقال �لعاروري: “�إذ� ��صتطاع �الحتالل �أن يرر �ل�صّم على جزء من 

11
�ل�صفة �لغربية، فهذ� يعني �أن م�صل�صل �ل�صّم �صي�صتمر“.
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قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية، يف بيان له، �إن موؤمتر جبيل �لرجوب و�صالح �لعاروري  	

جاء تتويجاً ل�صل�صلة حو�ر�ت جرت موؤخر�ً بني حركتي فتح وحما�ص، �أف�صت �إىل “تفاهمات 

�نطلقت من روؤية ��صرت�تيجية، و��صت�صعار وطني م�صوؤول للمخاطر �جلدية و�لوجودية �لتي 

حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد  جهته،  ومن  �لوطني“.  �مل�رشوع  ]تهدد[  تتهدد 

�ملوقف،  وحدة  حتقيق  نحو  متقدمة  خطوة  �صهد  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  هنية،  �إ�صماعيل 

متثلت  �خلطوة  تلك  �أن  له،  ت�رشيح  يف  هنية،  وبنيّ  وخمططاته.  �الحتالل  ملو�جهة  و�جلهد 

�إىل تبني  باملوؤمتر �مل�صرتك بني �لعاروري و�لرجوب. ودعا هنية، �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية 

ودعم  نخو�صها،  �لتي  �لوطني  �لتحرر  مرحلة  يف  و�إ�صناده،  �ملوحد  �لفل�صطيني  �ملوقف 

12
�صمود �صعبنا �لبطل ومقاومته �لبا�صلة.

�أن �ل�صلطة �صتدفع فقط ن�صف ر�تب ملوظفيها  	 �أعلن وزير �ملالية �لفل�صطيني �صكري ب�صارة 

يف  �لعاملني  من  �الآالف  ع�رش�ت  �صيطال  �الإجر�ء  هذ�  �أن  ب�صارة  و�أكد  �صهرين.  فرتة  عن 

�ل�صلطة، ب�صبب �الأزمة �ملالية �حلادة �لتي خلفها رف�ص �ل�صلطة ت�صلم عو�ئدها �ل�رشيبية من 

13
“�إ�رش�ئيل“.

�ل�صاد�صة  	 �لذكرة  �إحياء  مر��صيم  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

14
حلرب غزة �صيف 2014، �أنه يو��صل �لعمل من �أجل ��صتعادة رفات �جلنود يف قطاع غزة.

�أكد وزير �خلارجية �الأردين �أين �ل�صفدي، �أن هناك �تفاقاً على رف�ص خطة “�إ�رش�ئيل“ ل�صّم  	

�أر��صٍ من �ل�صفة �لغربية ونهر �الأردن. و�صدد �لوزير �الأردين خالل ت�رشيحات م�صرتكة 

مع نظريه �للبناين نا�صيف حتّي، على �أن “عملنا من�صب وم�صتمر من �أجل منع هذ� �ل�صّم، 

�لذي  �ل�صالم  حتقق  وفاعلة،  جادة  مفاو�صات  �إطالق  باإعادة  ي�صمح  حقيقي  �أفق  و�إيجاد 

15
تقبله �ل�صعوب، و�ل�صالم �لعادل �لذي نريده جميعاً“.

�ل�صحابية  	 �لذكاء �ال�صطناعي و�حلو�صبة  �ملتخ�ص�صة يف   Group 42 �أو   42 وّقعت جمموعة 

Cloud Computing، و�لتي تتخذ من �أبو ظبي مقر�ً لها، مع �رشكة رفائيل Rafael )�أنظمة 

و�رشكة  �الإ�رش�ئيلية   )Rafael Advanced Defense Systems �ملتقدمة  �لدفاعية  رفائيل 

�صناعات �لف�صاء �الإ�رش�ئيلية )�آي �أي �آي( )Israel Aerospace Industries )IAI، مذكرَتي 

فريو�ص  ملكافحة  فعالة  حلول  و�إيجاد  و�لتطوير  �لبحث  جمال  يف  �لتعاون  �أجل  من  تفاهم 

�لتلفزيونية �ملغلقة فيديو كونفرن�ص. وقال  �لد�ئرة  كورونا. ومّت توقيع �ملذكرتني عب تقنية 

�لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة 42 بينج ت�صياو Peng Xiao: “تت�رشف جمموعتنا باأن يكون لها 
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�ل�صبق يف تبادل �ملو�رد و�خلب�ت يف هذ� �ملجال مع �رشكتي رفائيل و�رشكة �آي �أي �آي من �أجل 

16
هذه �لق�صية �ملهمة“.

	  The Friends �ل�صهيوين  �لرت�ث  �أ�صدقاء  �الأمريكي، موؤ�ص�ص مركز  �لقيادي �الإجنيلي  هدد 

باإ�صقاطه  تر�مب،  دونالد  �لرئي�ص   ،Mike Evans �إيفانز  مايك   of Zion Heritage Center

خا�صة  ت�رشيحات  يف  �إيفانز،  وقال   .2020 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �النتخابية  �ملعركة  يف 

ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت، �إن “قدرة �لرئي�ص تر�مب على �لفوز يف �النتخابات �صتح�صم يف 

ت�صويتنا نحن �الإجنيليني“، م�صدد�ً على �أن “تاأييدنا حا�صم، وهو ال يكنه �أن يفوز من دوننا. 

نحن مائة يف �ملائة مع ب�صط �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية، لي�ص الأ�صباب �صيا�صية فح�صب؛ بل الأ�صباب 

17
دينية. وتاأييدنا لهذ� �ل�صّم مل يبد�أ برت�مب؛ بل بكتابنا �ملقد�ص“.

ك�صف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لنقاب عن وحدة 9900 يف هيئة �ال�صتخبار�ت، �لتي توفر للقو�ت  	

وتتميز  �حلو��صب.  طريق  عن  تتلقاها  �لقتال،  ل�صاحة  ومرئية  ��صتخبار�تية  �صورة  �ملقاتلة 

هذه �لوحدة بقدرتها على ��صتخد�م تكنولوجيا �لذكاء �ال�صطناعي؛ لتحليل ودمج معلومات 

18
��صتخبار�تية كثرية ومن م�صادر متنوعة.

اجلمعة، 2020/7/3

�أعلنت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطينية يف قطاع غزة، يف بيان لها، عن �عتقالها خلية  	

19
موجهة من �الحتالل، خالل قيامها بعمل تخريبي �صّد �ملقاومة.

�لكني�صت  	 �إىل رئي�ص  �الإ�رش�ئيلي بت�صالئيل �صموتريت�ص بطلب ر�صمي  �لكني�صت  تقدم ع�صو 

�لبملانية  ع�صويته  من  �مل�صرتكة،  �لقائمة  رئي�ص  عودة،  �أين  �لنائب  لتجريد  ليفني،  يريف 

عقده  كان  �لذي  �مل�صرتك،  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  يف  �صارك  الأنه  وذلك  �لكني�صت،  من  وطرده 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  مع  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  �لرجوب،  جبيل 

20
حلركة حما�ص �صالح �لعاروري.

�لواليات  	 لدعم  رف�صاً  عمّان  �لعا�صمة  يف  �الأمريكية  �ل�صفارة  �أمام  �الأردنيني  مئات  �عت�صم 

�مل�صاركون  طالب  حيث  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �أر��ٍص  �صّم  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  خلطة  �ملتحدة 

بـ“قطع �لعالقات �لدبلوما�صية مع �أمريكا، وطرد �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي، و�إلغاء معاهدة �ل�صالم 

21
و�تفاقية �لغاز“.

�عتبارية  	 وثقافية  �صيا�صية  و�صخ�صيات  �صابقون،  خارجية  ووزر�ء  دول،  روؤ�صاء  طالب 

على  عقوبات  بفر�ص  �ملتحدة،  �الأمم  خالل  من  �لدويل،  �ملجتمع  �لالتينية  �أمريكا  يف  وموؤثرة 
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“�إ�رش�ئيل“، جر�ء قر�رها �صّم �أجز�ء �صا�صعة من �الأر��صي �لفل�صطينية بالقوة، وب�صكل غري 
�صّد  �خلا�صة  �للجنة  بتفعيل  �خل�صو�ص،  بهذ�  وّقعوها  عري�صة  عب  طالبو�،  كما  قانوين. 

�لف�صل �لعن�رشي، و“رفع �حل�صانة �لتي تتمتع بها �إ�رش�ئيل يف خرق �لقانون �لدويل ب�صكل 

22
منظم وممنهج، بدعم ��صرت�تيجي ومبا�رش من قبل �لرئي�ص �الأمريكي، دونالد تر�مب“.

ال�صبت، 2020/7/4

�الأملانية  	 �مل�صت�صارة  مع  �ت�صال  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أعرب 

على  �ملفاو�صات  �إىل  للذهاب  فل�صطني  دولة  ��صتعد�د  عن   ،Angela Merkel مريكل  �أجنيال 

23
�أ�صا�ص �ل�رشعية �لدولية، وحتت رعاية �للجنة �لرباعية �لدولية.

قال نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول �إن �ت�صاالت م�صتمرة جتري مع حركة حما�ص،  	

لدفع خطو�ت عملية باجتاه توحيد �ملوقف �لفل�صطيني. و�أ�صاف �لعالول، يف ت�رشيحات بثّها 

لتعزيز  �إيجابياً  تطور�ً  “ي�صكل  يومني،  قبل  حما�ص،  مع  �حلركة  �تفاق  �إن  �لر�صمي،  �لر�ديو 

�ملوقف �لفل�صطيني، وبناء عليه هناك جهود كبرية بذلت وال تز�ل تبذل، �نطالقاً من �أنه ال بّد 

24
من موقف فل�صطيني موحّد، يف مو�جهة �صفقة �لقرن وخمطط �ل�صّم“.

قال تقرير بثته �لقناة �الإ�رش�ئيلية 12، �إن “�إ�رش�ئيل“ تخ�صى من جودة �لتاأهيل �لنوعي �لذي  	

تتلقاه �لقو�ت �لفل�صطينية يف رو�صيا، م�صري�ً �إىل �أنه “منذ �النق�صام و�لقطيعة بني فتح وحما�ص 

و�أن  �ملرموقة“،  �لرو�صية  �لع�صكرية  �الأكادييات  جميع  يف  �لفل�صطينيون  در�ص   ،2007 عام 

يف  خاليا  فجاأة  ن�صاأت  �إذ�  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يفاجئ  �أال  يجب  �لفل�صطينيني  هوؤالء  “تدريب 
25

�ل�صلطة �لفل�صطينية“.

عن  	 “خرج  �خلليل  مدينة  يف  �لوبائي  �لو�صع  �إن  كيلة،  مي  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وزيرة  قالت 

�ل�صيطرة“، حيث �صجّلت �ملدينة منذ �نت�صار فريو�ص كورونا 2,479 من �أ�صل 4,250 �إ�صابة 

�أ�صيبو�  �لفل�صطينية  �لطبية  �لكو�در  “50 من  �أن  �إىل  �لفل�صطينية، م�صرية  �ل�صلطة  �أر��صي  يف 

26
بالفريو�ص“.

�إ�رش�ئيلياً بحّق �صيادي قطاع غزة  	 172 �نتهاكاً  �أنه وّثق  ذكر مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان 

على  �صلباً  �نعك�صت  �النتهاكات  هذه  �أن  �ملركز  و�أو�صح   .2020 من  �الأول  �لن�صف  خالل 

 �أعد�د �لعاملني يف قطاع �ل�صيد، �إذ بلغ عدد �ل�صيادين و�لعاملني يف �حِلرف �ملرتبطة بال�صيد

ل�صنة 2019 بقطاع غزة 5,606 عاملني، من بينهم 3,606 �صيادين؛ بينما كان عدد �لعاملني 



اليوميات الفل�سطينية

280

10 �آالف عامل، بح�صب �إح�صائيات �صابقة للجهاز �ملركزي  1997 يبلغ  يف �لقطاع ذ�ته �صنة 

27
لالإح�صاء �لفل�صطيني.

االأحد، 2020/7/5

�لفل�صطينية  	 �ملقاومة  �لتز�م  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  هنية،  �إ�صماعيل  جدد 

بتحرير �الأ�رشى من �صجون �الحتالل. و�أكد هنية، خالل �ت�صال هاتفي مع �الأ�صري �ملحرر 

�أجمد قبها، من جنني، �لذي �أفرج عنه بعد �عتقال د�م 18 عاماً، �أن �الأ�رشى يثلون �أحد عناوين 

28
�ل�رش�ع مع �الحتالل وم�رشوعه �لذي و�صفه بـ“�لبغي�ص“.

�صنّت طائر�ت حربية وعمودية �إ�رش�ئيلية مقاتلة، عدد�ً من �لغار�ت �جلوية، م�صتهدفة نقاط  	

ر�صد للمقاومة، و�أر��ٍص زر�عية خالية، تقع يف �ملناطق �ل�رشقية ملدينة غزة، بعد �صاعات من 

“غالف  بلد�ت وقرى يف  �ل�صاروخية، جتاه  �لقذ�ئف  �إطالق عدد من  �إعالن جي�ص �الحتالل 

29
غزة“.

طالبت حركة �جلهاد �الإ�صالمي، يف بيان لها، نقابة �ل�رش�فني يف لبنان، �لرت�جع عن قر�رها  	

�لبنك  من  �ملدعوم  �الأمريكي  �لدوالر  �رش�ء  من  �ال�صتفادة  من  �للبنانيني  غري  يحرم  �لذي 

30
�ملركزي �للبناين ملا فيه من �إمعان يف �لت�صييق على �لالجئني �لفل�صطينيني.

�أقل  	 بات  “�ل�صّم عموماً   :Udi Adam �آدم  �أودي  �لدفاع �الإ�رش�ئيلية  �لعام لوز�رة  قال �ملدير 

�إحلاحاً يف عهد تفاقم �أزمة فريو�ص كورونا. ولكن، حتى لو مل تكن كورونا، فاإن م�رشوع �صّم 

�إىل جهود  “يحتاج  �أنه  �لغربية لي�ص م�صاألة عاطفية“، م�صدد�ً على  �ل�صفة  30% من م�صاحة 

�إ�رش�ئيل ال  و�إد�ري، و�قت�صادي، وح�صابات �صيا�صية كبرية، ويف  و�إعد�د قانوين،  �صخمة، 

31
توجد قدرة فعلية لتنفيذ كل هذ� يف �لوقت �حلا�رش“.

جهاز  	 لرئا�صة  كوهني  يو�صي  تويلّ  فرتة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  مدد 

32
�ملو�صاد �صتة �أ�صهر �إ�صافية، لتنتهي بذلك يف حزير�ن/ يونيو 2021.

بدوي  	 ديبلوما�صي  �أول  تعيني  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  يف  �لتعيينات  جلنة  قررت 

فاإن �أحرونوت،  يديعوت  موقع  وبح�صب  �إريرتيا.  دولة  يف  لها  ك�صفري  عربية،  �أ�صول   من 

�لبالد،  تلك  يف  لـ“�إ�رش�ئيل“  �صفري�ً  �صيكون  �الأ�صفل،  �جلليل  �صكان  من  �خلالدي  �إ�صماعيل 

�ل�صفر�ء  �لعديد من  �إىل جانب  �الإ�رش�ئيلية  تعيينه على �حلكومة  �صيتمّ عر�ص  �أنه  �إىل  م�صري�ً 

33
�جلدد �لذين �صيمثلونها يف عدد من دول �لعامل.
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�مل�صجد  	 عن   206 منها  �إبعاد،  قر�ر   236 له،  تقرير  يف  حلوة،  و�دي  معلومات  مركز  ر�صد 

حالة   1,075 �ملركز  ور�صد  �لقد�ص.  عن  و6  �لقدية،  �لقد�ص  عن  �إبعاد  قر�ر  و24  �الأق�صى، 

�عتقال يف �لقد�ص، تركزت ب�صكل خا�ص يف �لعي�صوية، تليها �لبلدة �لقدية و�صلو�ن، �إ�صافة �إىل 

34
�عتقاالت من �صاحات �الأق�صى وعلى �أبو�به، و�عتقاالت متفرقة من بلد�ت و�أحياء �لقد�ص.

	  United )�ليون�صكو(  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  �أقر 

خالل   ،Nations Educational، Scientific and Cultural Organization )UNESCO(

جميع  على  يوؤكد  و�أ�صو�رها،  �لقدية  �لقد�ص  مدينة  حول  قر�ر�ً  باالإجماع،   ،209 �لـ  دورته 

35
�ملكت�صبات �ل�صابقة �لتي مّت تثبيتها يف ملف �لقد�ص.

االإثنني، 2020/7/6

“�إ�رش�ئيل“ لن تقبل  	 �إن  �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص،  �لدفاع  �لبديل، وزير  قال رئي�ص �حلكومة 

��صتمر  حال  يف  بقوة  �صريد  �جلي�ص  �أن  موؤكد�ً  غزة،  قطاع  من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  با�صتمر�ر 

“لدينا  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  قناة  نقلت  ما  وفق  جانت�ص،  و�أ�صاف  �لو�صع.  هذ� 

م�صلحتان يف غزة: ��صتعادة �الأ�رشى �الإ�رش�ئيليني و��صتعادة �لهدوء، �إذ� مل يحدث ذلك �صرند 

36
بقوة كبرية، لن ن�صمح بانتهاك �صيادتنا“.

لالجتماع  	 �لتا�صعة  �لدورة  �أعمال  خالل  �ملالكي،  ريا�ص  �لفل�صطيني  �خلارجية  وزير  قال 

�لوز�ري لـ“منتدى �لتعاون �لعربي �ل�صيني“، �لذي عقد عب تقنية �لد�ئرة �لتلفزيونية �ملغلقة 

فيديو كونفرن�ص، �إن �ملجتمع �لدويل مطالب بانتهاج �آلية عقوبات ومقاطعة وعزل لالحتالل 

37
�الإ�رش�ئيلي، بهدف حماية “�ل�صالم“ و�الأمن و�ال�صتقر�ر.

قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية “�إن عدم �صيطرتنا على �ملعابر و�حلدود و�إجر�ء�ت �الحتالل،  	

هي �ل�صبب �لرئي�ص يف زيادة �أعد�د �الإ�صابات بكورونا“، مطالباً دولة �الحتالل باإغالق �ملعابر 

38
على حدود 1967.

يومي  	 تو��صل  على  حما�ص  �إن  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

مع حركة فتح، و�إنهما ي�صعيان �إىل �لو�صول �إىل خطو�ت ميد�نية يف �ل�صفة وغزة و�ل�صتات، 

39
ملو�جهة خمططات �الحتالل.

�أعلنت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية �إطالق �لقمر �لتج�ص�صي �أوفيك 16 �أو Ofek 16 �جلديد، من  	

قاعدة يف و�صط �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، و�أفادت تقارير �إعالمية �أن �لهدف 

40
منه مر�قبة �أن�صطة �إير�ن �لنووية.
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�لذي و�صعته  	 “�إلعال“ على �ملخطط  �الإ�رش�ئيلية  �ملدين  �لطري�ن  �إد�رة �رشكة  �صادق جمل�ص 

وز�رة �ملالية �الإ�رش�ئيلية حلماية �ل�رشكة من �النهيار، يف ظّل تفاقم �أو�صاعها �ملالية، ب�صبب 

41
�ل�صعوبات �لناجمة عن �أزمة فريو�ص كورونا.

يف  	 عاماً(   75( �لغر�بلي  �صعدي  �الأ�صري  با�صت�صهاد  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أفادت 

�حلركة  �صهد�ء  عدد  يرتفع  �لغر�بلي،  وبا�صت�صهاد  �لطبي.  �الإهمال  جر�ء  �الحتالل  �صجون 

�الأ�صرية منذ �صنة 1967 �إىل 223. ويبلغ عدد �الأ�رشى �لذين ��صت�صهدو� نتيجة لالإهمال �لطبي 

42
�ملتعّمد 68 �صهيد�ً.

ودول  	 و�ل�صعودية  م�رش  يف  �ل�صيا�صية  �الأنظمة  قادة  �أن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  زعمت 

�خلليج، بعثو� بر�صائل �إىل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، �أكدو� فيها �أنهم غري مبالني �إز�ء تنفيذ خمطط 

عن  تعّب  �لتي  �لوحيدة  �لعربية  �لدولة  فاإن  �ل�صحيفة،  وبح�صب  �لغربية.  بال�صفة  �ل�صّم 

43
معار�صتها للمخطط، هي �الأردن.

منح 	 �صعيّد  قي�ص  �لتون�صية  �جلمهورية  رئي�ص  �أن  لالأنباء  �إفريقيا  تون�ص  وكالة   �أوردت 

34 فل�صطينياً �جلن�صية، وذلك ياأتي “يف �إطار حر�ص رئي�ص �جلمهورية على ُن�رشة �لق�صية 
44

�لفل�صطينية، وال ي�ّص ملف حّق �لعودة للفل�صطينيني“.

الثالثاء، 2020/7/7

“حتدث رئي�ص  	 �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف ت�رشيح مكتوب:  قال مكتب رئي�ص 

جون�صون،  بوري�ص  �لبيطاين  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  هاتفياً  �أم�ص  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء 

خطة  على  بناء  �لفل�صطيني  �لطرف  مع  مفاو�صات  الإجر�ء  م�صتعدة  �إ�رش�ئيل  �أن  و�أو�صح 

�ل�صالم �لتي طرحها �لرئي�ص تر�مب، و�لتي تتحلى بالو�قعية، وال ُتكرر �ل�صيغ �لفا�صلة �لتي 

45
طرحت يف �ملا�صي“.

نابل�ص  	 �رشطة  يف  �ملباحث  ق�صم  �صباط  من  �أربعة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �حتجزت 

�لفل�صطينية، على حاجز حو�رة �لع�صكري جنوبي نابل�ص، ورف�صت قو�ت �الحتالل �إطالق 

46
�رش�حهم، حتت حجة �أنهم كانو� يعملون يف منطقة تخ�صع لل�صيطرة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية.

قيادي  	 الأحد  جد�ً  نادر  ظهور  يف  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

حما�ص على تلفزيون فل�صطني �لر�صمي، �إن حركته ب�صدد �التفاق مع حركة فتح على تفا�صيل 

“�ملقاومة �ل�صعبية �جلماهريية �ل�صاملة، الإي�صال ر�صالة �إىل �الحتالل باأن �صعبنا موحد، و�أن 
47

من حّق �صعبنا �أن يقاوم“.
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�أحبط موؤخر�ً  	 �أنه  �إ�رش�ئيلية،  �إعالم  �الإ�رش�ئيلي، يف تقرير ن�رشته و�صائل  �ملو�صاد  �أكد جهاز 

48
�صل�صلة من �لهجمات �الإير�نية �ملخطط لها على �صفار�ت �إ�رش�ئيلية حول �لعامل.

�أظهرت معطيات حقوقية �رتكاب �صلطات �الحتالل 532 �نتهاكاً، بحّق �لفل�صطينيني يف �ملناطق  	

�حلدودية لقطاع غزة مع �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، خالل �لن�صف �الأول من 

49
�صنة 2020.

وتون�ص،  	 و�ملغرب،  وم�رش،  و�ل�صعودية،  و�الإمار�ت،  �الأردن،  من  كل  خارجية  وزر�ء  دعا 

�لدخول  عب  “�ل�صالم“،  يف  رغبتها  تاأكيد  �إىل  “�إ�رش�ئيل“،  وفل�صطني،  و�لكويت  وعُمان، 

مبفاو�صات مبا�رشة جادة مع �لفل�صطينيني على �أ�صا�ص حّل �لدولتني. وعّبو� يف بيان، عقب 

�جتماع بو��صطة �آلية �لتو��صل �ملرئي عب �الإنرتنت، دعا �إليه �الأردن و�صارك فيه �الأمني �لعام 

50 
للجامعة �لعربية، عن “رف�ص �صّم �أي جزء من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة“.

ح�صّ وزر�ء خارجية فرن�صا و�أملانيا وم�رش و�الأردن، “�إ�رش�ئيل“، على �لتخلي عن خططها  	

�الأملانية  �خلارجية  وز�رة  ن�رشته  بيان  يف  و�أكدو�،  �ملحتلة.  �لغربية  �ل�صفة  من  �أجز�ء  ب�صّم 

عام  �ملحتلة  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �صّم  �أّي  �أن  على  “متفقون  �أنهم  م�صرتكة،  قمة  بعد 

�ل�صالم“. و�أنهم لن يعرتفو� �أ�ص�ص عملية  �لدويل، و�صيقّو�ص  للقانون   1967 �صي�صكل خرقاً 
51

بـ“�أي تعديل يف حدود عام 1967 ال يو�فق عليه طرفا �لنز�ع“.

االأربعاء، 2020/7/8

�لليكود �الإ�رش�ئيلي ت�صكيل جماعة �صاغطة  	 قررت جمموعة �مل�صتوطنني د�خل قيادة حزب 

�لغربية  �ل�صفة  لكامل  �صمٍّ  لتحقيق  �حلزب،  موؤ�ص�صات  يف  قر�ر  �تخاذ  على  لتعمل  )لوبي(، 

52
لـ“�إ�رش�ئيل“.

�لفل�صطينية  	 �لتحرير  منظمة  �عرت�ف  ب�صحب  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  لوّح 

على �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  فر�ص  تدمري  على  �إقد�مها  حال  يف   بـ“�إ�رش�ئيل“، 

حدود 1967، وعا�صمتها �لقد�ص. وقال ��صتية �إن “مل ترت�جع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية عن �ل�صم 

�ل�صلطة  من  باالنتقال  تتعلق  خمتلفة،  جديدة  ��صرت�تيجية  لنا  �صيكون  متوز،  من  �الأول  بعد 

�أن نبقى م�صتمرين يف  ببعدها �لقانوين و�ل�صيا�صي نحو �لدولة ومعطيات �أخرى، ولن نقبل 

53
�الأمر �لو�قع“.
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وطني  	 موؤمتر  لعقد  م�صاعٍ  عن  بدر�ن  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ك�صف 

جامع، يجمع ممثلي �ل�صعب �لفل�صطيني على م�صتوى �الأمناء �لعاّمني، �أو من يثلهم، ملناق�صة 

54
�الأخطار �لوجودية �لتي تهدد �لق�صية �لفل�صطينية.

�أ�صقطت �لهيئة �لعامة للكني�صت �قرت�حاً بت�صكيل جلنة حتقيق حول تناق�ص �مل�صالح للق�صاة،  	

وذلك بعدما هدد حتالف كاحول الفان باإ�صقاط �حلكومة يف حال �مل�صادقة على ت�صكيل جلنة 

55
حتقيق كهذه. وعار�ص �القرت�ح 54 ع�صو كني�صت و�أيده 43 ع�صو�ً.

ك�صف مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى �لنقاب عن �أن هناك ما يزيد عن 150 �أ�صري�ً مري�صاً،  	

56
�صنفت حاالتهم بـ“�خلطرية“، د�خل �صجون �الحتالل.

قال �لنائب �للبناين عن كتلة تيار �مل�صتقبل نزيه جنم، خالل حديث تلفزيوين: “هنالك مليون  	

�ألف حتّملناهم   400 �لـ  لبنان، هوؤالء  فل�صطيني يف  �ألف   400 �إىل  باالإ�صافة  ون�صف �صوري، 

كان  �لذي  �لدويل  �ملجتمع  نطالب  �أي�صاً،  ل�صنو�ت  حتملناهم  ون�صف  و�ملليون  طويالً،  عمر�ً 

“وجودهم  جنم،  و�أ�صاف  بلد�نهم“.  �إىل  باإعادتهم  يقومو�  �أن  لبنان  يف  وجودهم  يف  �ل�صبب 

�مل�صتحقات  يدفع  �أن  �لدويل  �ملجتمع  على  �للبنانية،  �خلزينة  �أرهق  و�لفل�صطيني(  )�ل�صوري 

57
�لتي عليه، و�لتي تقدر باأكرث من 25 مليار دوالر“.

�أعلن �الحتاد �الأوروبي عن تقدمي 22.7 مليون يورو )نحو 25.6 مليون دوالر( من �مل�صاعد�ت  	

يتعر�صون  و�لذين  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �صعفاً  �الأكرث  �لفئات  �إىل  �الإن�صانية 

58
لتهديد متز�يد ب�صبب �لعنف، و�الأو�صاع �ل�صعبة، و�الفتقار �إىل �خلدمات �الأ�صا�صية.

ك�صف مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، يف تقريره ن�صف �ل�صهري،  	

�لتي  و�الإد�رية  �ملادية  �لتد�بري  من  �مل�صتويات  متعدد  نظاماً  يفر�ص  �الحتالل  �أن  عن  �لنقاب 

تقيّد �لفل�صطينيني يف تنقُّلهم وحركتهم. ولفت �لتقرير �لنظر �إىل �أن �الحتالل عمل على مدى 

�لعقدين �ملن�رشمني، على �صّق �صبكة من �لطرق �لثانوية �ملخ�ص�صة للفل�صطينيني، مبا يف ذلك 

حرية  تعرقل  لالحتالل،  ع�صكرياً  حاجز�ً   593 وجود  �لتقرير  و�أكد  حتتياً،  وطريقاً  نفقاً   50
59

حركة �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية.

اخلمي�س، 2020/7/9

�إيانويل ماكرون، من رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو،  	 �لفرن�صي  �لرئي�ص  طلب 

عدم تطبيق خطة �ل�صمّ وفر�ص �ل�صيادة على �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية وغور �الأردن. 



285

متوز/ يوليو 2020

�لقانون  مع  تتما�صى  �ل�صّم  خطة  �إن  ماكرون،  مع  هاتفي  �ت�صال  خالل  نتنياهو،  قال  فيما 

خطة  �أ�صا�ص  على  �صلمية  تفاو�صية  عملية  خلو�ص  ��صتعد�د  على  �أنه  نتنياهو  و�أكد  �لدويل. 

60
�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب.

كفل  	 قرية  يف  بجروح،  �آخر  و�أ�صابت  فل�صطينياً  �صاباً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قتلت 

كفل  بلدية  رئي�ص  وقال  �ملحتلة.  �لغربية  �ل�صفة  �صمال  �صلفيت،  ملحافظة  �لتابعة  حار�ص 

�إ�صعاف �مل�صاب، وتركته ينزف حتى  �إن قو�ت �الحتالل منعت  �أبو يعقوب،  حار�ص ع�صام 

61
فارق �حلياة.

فل�صطينية  	 �ت�صاالت  �إن  عريقات،  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

مكثفة جتري حالياً د�خل �أروقة �الأمم �ملتحدة، بالتعاون مع �ملجموعة �لعربية، لعقد �جتماع 

�ل�صّم  خلطة  مناه�ٍص  و��صعٍ،  دويلٍ  �ئتالٍف  ت�صكيل  �أجل  من  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  للجمعية 

62
�الإ�رش�ئيلية.

قال م�صدر يف حركة حما�ص، �إن �حلركة لن تتنازل عن �رشط �إطالق “�إ�رش�ئيل“ �رش�ح جميع  	

خالل  �عتقالهم  “�إ�رش�ئيل“  �أعادت  �لذين  �الأحر�ر،  وفاء  �صفقة  �صمن  �ملحررين،  �الأ�رشى 

عر�صاً  �أبيب  تل  تقدمي  حول  �إ�رش�ئيلي  تقرير  على  يعقّب  �مل�صدر  وكان  �ملا�صية.  �ل�صنو�ت 

ل�صحيفة  �مل�صدر  و�أكد  حما�ص.  حركة  مع  �الأ�رشى  تبادل  �صفقة  مفاو�صات  ب�صاأن  جديد�ً 

63
“�ل�رشق �الأو�صط“ �أن هذ� هو �لثمن �ملطلوب للدخول يف مفاو�صات حول �صفقة �صاملة.

كافة  	 وجودهم  �أماكن  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �إن  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  قال 

بلغ نحو 13.5 مليون ن�صمة، �أكرث من ن�صفهم يعي�ص خارج �الأر��صي �لفل�صطينية. و�أ�صاف 

�ل�صلطة  �أر��صي  يف  يعي�صون  فل�صطيني  ماليني   5.1 نحو  هناك  �أن  له،  بيان  يف  �جلهاز، 

مليون   3.05 نحو  �لغربية  �ل�صفة  �صكان  “عدد  �أن  بيانه،  يف  �جلهاز  و�أو�صح  �لفل�صطينية. 

64
ن�صمة، بينما قدر عدد �صكان قطاع غزة بنحو 2.05 مليون“.

فل�صطينياً  	  2,250 �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �عتقال  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز  ر�صد 

�الأ�صقر،  ريا�ص  للمركز  �الإعالمي  �لناطق  و�أو�صح   .2020 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  خالل 

و�إعالمياً، �صحفياً  و12  وفتاة،  �مر�أة  و69  قا�رش�ً،  طفالً   350 �صملت  �العتقاالت   �أن 

و12 من كبار �ل�صن، �إ�صافة �إىل �عتقال 35 من �ملر�صى وذوي �الحتياجات �خلا�صة، ونائبنَي 

65
يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، و58 حالة �عتقال على خلفية �لكتابة على موقع في�صبوك.



اليوميات الفل�سطينية

286

�أعلن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، ووزير �ملالية ي�رش�ئيل كات�ص، عن خّطة  	

�خلّطة  وتن�ّص  �القت�صادية.  كورونا  فريو�ص  �آثار  ملو�جهة   ،2021 ل�صنة  جديدة  �قت�صادية 

على �إدخال منحة مالية لـ 400 �ألف عاطل عن �لعمل، ومنح �أخرى للم�صالح �لتجارية خالل 

حزير�ن/ حتى  �لبطالة  ��صتحقاقات  دفع  متديد  �إىل  باالإ�صافة  �لطلب،  تقدمي  من   �أ�صبوع 

66
يونيو 2021.

�الإ�رش�ئيلي 	 �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أن  �لعبية  معاريف  �صحيفة   ذكرت 

و�صدد  كافية“.  وغري  جيدة  لي�صت  �الحتياط  قو�ت  “جهوزية  �إن  قال  كوخايف،  �أفيف 

قو�ت  جهوزية  وتناول  �لو�صع  لتقييم  �لعام  �الأركان  لهيئة  �جتماع  خالل  كوخايف، 

مناورة  دون  من  �لقادمة  �حلرب  يف  �لعدو  هزية  باالإمكان  يكون  “لن  �أنه  على  �الحتياط، 

يتجز�أ  ال  جزء�ً  ت�صكل  �لتي  �الحتياط  قو�ت  دون  ومن  �صحيحة،  بري(  )�جتياح  ع�صكرية 

وجود  �رشورة  على  فيه  رّكز  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  يف  مقاالً  كوخايف  ون�رش  منه“. 

67
جنود و�صباط “نوعيني“ من �أجل �أن يتمكن �جلي�ص من �لدفاع عن “�إ�رش�ئيل“.

�لقائمة  	 برئي�ص  لالإطاحة  توقيعاً   35 بجمع  �لكني�صت  يف  �ليمني  نو�ب  من  جمموعة  قامت 

�أثر م�صاركته يف موؤمتر م�صرتك حلركتي فتح وحما�ص يف  �أين عودة، وذلك على  �مل�صرتكة 

68
.2020/7/2

�مل�صاعد�ت  	 من  دوالر  مليون   255 مبلغ  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  يف  فرعية  جلنة  �أقرت 

�لذي  �لقانون  �للجنة، بح�صب م�رشوع  �لغربية وقطاع غزة. ودعت  �ل�صفة  للفل�صطينيني يف 

�إن�صانية  �ملوؤ�ص�صات غري �حلكومية، الأهد�ف  �إىل  �مل�صاعد�ت مبا�رشة  �إىل تقدمي  �صّوتت عليه، 

69
وتنموية.

اجلمعة، 2020/7/10

غزة،  	 قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  �أن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت 

وحزب �هلل يف جنوب لبنان يتلكون �صو�ريخ دقيقة وبعيدة �ملدى، وحتمل روؤو�صاً حربية 

�لنا�صفة، وقادرة على تدمري عمار�ت و�أبر�ج �صكنية يف  �ملو�د  �لكيلوجر�مات من  تزن مئات 

70
تل �أبيب.

قال وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني �إنه “حتى يف �لوقت �لذي تبدو فيه �آفاق �حلّل  	

�ل�صلمي مع �لفل�صطينيني بعيدة �أكرث من �أي وقت م�صى، فاإن �إ�رش�ئيل و�ثقة من �أن تقاربها 
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�لتهديد  هو  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ملحددة  �لق�صية  تظّل  حيث  قوة،  �صيزد�د  �لعربي  �لعامل  مع 

�لعربية،  �لدول  من  “�لعديد  “�إن  نيوز:   24 �آي  لقناة  كوهني،  و�أ�صاف  �إير�ن“.  ت�صكله  �لذي 

71
تتطلع �إىل �لقيادة و�البتكار �الإ�رش�ئيليني، �ملثبتني يف جمال �لتكنولوجيا �لفائقة“.

من 	 �أكرث  �أن  �خل�رشي  جمال  �لنائب  �حل�صار  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص   �أكد 

غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  من  �أعو�م  �صتة  بعد  ُتنَب  مل  ز�لت  ما  �صكنية  وحدة   1,500

من  م�صنع   500 من  �أكرث  �أن  على  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �خل�رشي،  و�صدد   .2014 �صيف 

ركود  �أ�صابها  �مل�صانع  من   %85 و�أن  �لعدو�ن،  جر�ء  كبري  ب�صكل  مت�رشرة  غزة  م�صانع 

72
و�صلل ب�صبب ��صتمر�ر �حل�صار.

ال�صبت، 2020/7/11

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

و“�صفقة  �ل�صّم  خطة  �إ�صقاط  وهو  �ملرحلة،  هذه  يف  حموري  هدف  لتحقيق  �صاملة،  وخطة 

�لقرن“، على طريق حترير كل �لرت�ب �لوطني �لفل�صطيني لكل فل�صطني من �لبحر �إىل �لنهر، 

وعا�صمتها �لقد�ص، وعودة �لالجئني �لفل�صطينيني �إىل �أر��صيهم وديارهم �لتي هّجرو� منها، 

73
وحترير كل �أ�رش�نا من �صجون �الحتالل �ل�صهيوين.

تظاهر �الآالف من �مل�صتقلني، و�لعمال، و�ملوظفني �الإ�رش�ئيليني �حتجاجاً على تعامل �حلكومة  	

�ل�صلطات  مطالبني  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�ص  الأزمة  �القت�صادية  �لتد�عيات  مع  �الإ�رش�ئيلية 

“�صّخ فوري لالأمو�ل �لنقدية“، وتقدمي م�صاعد�ت وِمنح، ومتكني �لعاملني حل�صابهم �خلا�ص 
74

من ��صتئناف مز�ولة ن�صاطاتهم �القت�صادية.

االأحد، 2020/7/12

نفت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطينية يف قطاع غزة ما ُن�رش عب قناة �لعربية من  	

�أخبار مفبكة من�صوبة للوز�رة، حول �عتقال عدة �أ�صخا�ص ينتمون للمقاومة بتهمة �لتخابر 

�ل�صائعات  ترويج  على  وتعمل  �لت�صليل،  متار�ص  �لقناة  �أن  �لوز�رة  وتوؤكد  �الحتالل،  مع 

و�الأكاذيب. كما حُتذر �لوز�رة من ن�رش وترويج �ل�صائعات �لتي تبثها قناة �لعربية، وتدعو �إىل 

75
حتّري �لدقة ونقل �الأخبار عن م�صادرها �لر�صمية.

هناك  	 يكون  لن  �أنه  �إىل  ت�صري  �لتي  �لد�خلية  �لعمل  لو�ئح  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  و�فقت 

��صتثناء خا�ص لق�صية فر�ص �ل�صيادة. و�أكدت م�صادر عبية �أن “هذ� يعني �أنه وفقاً للوثيقة، 
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مو�فقة  دون  و�حلكومة  �لكني�صت  يف  عليها  للت�صويت  �ل�صيادة  رفع  من  نتنياهو  يتمكن  لن 

76
جانت�ص“.

جنوب 	 رفح  يف  بالر�صا�ص  ��صتهد�فه  بعد  �لقيق،  جب  �ملحرر  �الأ�صري  جمهولون   �غتال 

ملن  �صور�ً  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  ون�رشت  غزة.  قطاع 

و�صفتهم بـ“�خلارجني على �لقانون“ و�ملطلوبني لالأجهزة �الأمنية، على خلفية مقتل �لقيق. 

غدر  جرية  يف  “��صت�صهد  �إنه  قالت  و�لذي  �لقيق،  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  ونعت 

نفذتها جمموعات مارقة وخارجة عن �ل�صف �لوطني“، م�صريًة �إىل �أن �لقيق عمل يف �صفوفها 

77
خالل �صنو�ت �النتفا�صة.

قال تقرير للمكتب �لوطني للدفاع عن �الأر�ص ومقاومة �ال�صتيطان، �لتابع ملنظمة �لتحرير،  	

��صتيطانية جديدة حتت حماية جي�ص �الحتالل على  �إقامة بوؤر  �إن �مل�صتوطنني ي�رشعون يف 

�أبو�ب خطط �ل�صّم. وقال �لتقرير �لفل�صطيني �إنه �صمن خمططات �ال�صتيطان �لتي مل تتوقف، 

240 وحدة ��صتيطانية يف  �إقامة  �إ�رش�ئيل“ على م�رشوع  “�أر��صي  �صادقت ما ت�صمى �صلطة 

78
قلب �لقد�ص �ملحتلة، يف منطقة م�صت�صفى �صعاري ت�صيديك �لقدمي، ب�صارع يافا يف �لقد�ص.

لثني  	 �لعر�قيل“،  و�صع  يف  “جتتهد  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �الإ�رش�ئيلية   11 للقناة  تقرير  ذكر 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية عن تنفيذ خمطط �ل�صّم يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة خالل �لفرتة �لقريبة 

�ملقبلة. وبح�صب �لقناة، فاإن �الأيام �ملا�صية �صهدت �صل�صلة �جتماعات جديدة بني م�صوؤولني 

�أمريكيني و�إ�رش�ئيليني. وخالل �الجتماعات، ��صرتط �لبيت �الأبي�ص توفر حالة من “�ال�صتقر�ر 

�ل�صيا�صي“ يف “�إ�رش�ئيل“ لدعم �ل�صّم. وذكرت �ملر��صلة �ل�صيا�صية للقناة، �أن �الإد�رة �الأمريكية 

تطالب “�إ�رش�ئيل“ بتوفري �آالف �لوحد�ت �ل�صكنية للفل�صطينيني مقابل �ل�صّم، وذلك نقالً عن 

79
م�صادر يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، دون �لك�صف عن مزيد من �لتفا�صيل.

االإثنني، 2020/7/13

�إحدى  	 عن  �صادر  لقر�ر  رف�صها  �إ�صالمية  وهيئات  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �الأوقاف  د�ئرة  �أعلنت 

حماكم �الحتالل ب�رشورة �إغالق م�صلى باب �لرحمة. وقالت كل من �لهيئة �الإ�صالمية �لعليا، 

وجمل�ص �الأوقاف و�ل�صوؤون �الإ�صالمية، ود�ر �الإفتاء ود�ئرة قا�صي �لق�صاة بالقد�ص �ملحتلة، 

يف بيان لها، �إن “م�صلى باب �لرحمة هو جزء ال يتجز�أ من �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك �لذي هو 

للم�صلمني وحدهم، بقر�ر �إلهي رباين غري قابل للنقا�ص، وال للتفاو�ص، وال للتنازل عن ذرة 

�إىل   ،2020/7/2 على كتاب وجهته مديرية �رشطة �الحتالل يف  �لبيان رد�ً  تر�ب منه“. وجاء 
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د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية بالقد�ص، ب�صاأن �إ�صد�ر قر�ر من حمكمة �إ�رش�ئيلية يق�صي باإغالق 

80
م�صلى باب �لرحمة.

�أ�رشى حركة فتح يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين عن م�صاريع م�صرتكة مرتقبة مع  	 ك�صف 

81
حركة حما�ص، �صيكون لها �الأثر �لطيب على �ل�صعيد �لوطني.

قدم لوبي “�أر�ص �إ�رش�ئيل The Land of Israel“ )جماعة �صاغطة د�خل �لكني�صت(، م�رشوَع  	

قانون يق�صي بفر�ص �صيادة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على م�صتعمر�ت �ل�صفة �لغربية، مبوجب 

�ملخطط �لذي و�صعه جمل�ص �مل�صتعمر�ت. ويق�صي م�رشوع �لقانون �لذي قدمه �للوبي للهيئة 

�أر��صي  �ملقامة على  �مل�صتوطنات  �الإ�رش�ئيلية علىكافة  �ل�صيادة  بـ“تطبيق  للكني�صت،  �لعامة 

82
�ل�صفة �لغربية“ �ملحتلة، وينع حتويل �لبوؤر �ال�صتيطانية �إىل “جيوب معزولة“.

عدد�ً  	 ت�صّم  �أجهزتها،  يف  جديدة  “ذر�ع“  ت�صكيل  �الإ�رش�ئيلية  �جلوية  �لقو�ت  قيادة  �أعلنت 

�إن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وقال  �ملعركة.  عمق  يف  خا�صة  مهام  لتنفيذ  �لع�صكرية،  �لوحد�ت  من 

“�لذر�ع“ �جلديدة �أطلق عليها ��صم “جناح 7th Aerial Special Forces Wing 7“، ويقودها 
“�لذر�ع“  �أن هذه  و�أو�صح  ل�صالح �جلو.  تابعة  برتبة عقيد، وت�صم وحد�ت خا�صة  �صابط 

�صت�صمل وحدة �صلد�غ Shaldag �ملكلفة بتنفيذ عمليات يف عمق �أر��صي �لعدو، وحدة �النت�صال 

و�الإنقاذ، ووحدة متهيد �ملهابط �الأمامية، ووحدة ��صتخبار�ت خا�صة، و�صيتم يف �صنة 2022 

83
�فتتاح مدر�صة خا�صة ت�صم جميع �لوحد�ت �لتي ي�صمها �ل�رشب.

2020، بينهم  	 2,330 فل�صطينياً خالل �لن�صف �الأول من �صنة  �عتقلت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية 

�الأ�رشى  بق�صايا  تعنى  ملوؤ�ص�صات  م�صرتك  بيان  يف  ذلك،  جاء  �صيدة.  و70  �أطفال،   304

بلغ �الإجمايل،  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  يف  �ملعتقلني  عدد  �أن  �لبيان،  و�أو�صح  �الإن�صان.   وحقوق 

41 �صيدة، و160 طفالً، وو�صل عدد  2020، منهم  4,700 معتقل مع نهاية حزير�ن/ يونيو 

بتعر�ص  “تز�يد�ً  �صهدت   2020 �صنة  �إن  �ملوؤ�ص�صات،  وقالت   .365 �إىل  �الإد�ريني  �ملعتقلني 

84
�ملعتقلني للتعذيب“.

�أكدت م�صادر يف حركة فتح �أن ن�صبة �لبطالة يف �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان جتاوزت حالياً  	

�أمني �رش حركة فتح وف�صائل منظمة  �ملا�صية. ونبّه  �ل�صنو�ت  60% يف  �أن كانت  80%، بعد 

�لتحرير �لفل�صطينية يف لبنان فتحي �أبو �لعرد�ت، يف ت�رشيح لـ“�ل�رشق �الأو�صط“، �إىل �أن كل 

85
ما يح�صل �ليوم من تقدمي �إعانات وم�صاعد�ت �إمنا “يوؤخر �النفجار �الجتماعي - �الأمني“.
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يف 	 �أر��ٍص  ل�صّم  �جلانب  �أحادي  �إ�رش�ئيلي  �إجر�ء  �أي  �أن  �لثاين  �هلل  عبد  �الأردين  �مللك   �أكد 

“�ل�صالم“ و�ال�صتقر�ر يف  �أمر مرفو�ص، ومن �صاأنه تقوي�ص فر�ص حتقيق  �لغربية،  �ل�صفة 

86
�ل�رشق �الأو�صط.

�أبيب  	 تل  جامعة  ت�صدرها  �لتي   ،Kesher كي�رش  �لدورية  �الأكاديية  �ملجلة  خ�ص�صت 

�الإ�رش�ئيلية، �ل�صفحات �الأوىل من عدد �لربيع )�لعدد 54( �ل�صادر عنها هذه �ل�صنة، لدر��صة 

للغة  م�صاركاً  �أ�صتاذ�ً  يعمل  �لذي  �لغبان  �إبر�هيم  بن  حممد  هو  �صعودي،  و�أكاديي  لباحث 

�لعبية و�لدر��صات �ليهودية يف جامعة �مللك �صعود. و�أبرزت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �لعامة ن�رش 

“�لتغيري يف  �ملقال، لكون كاتبه �صعودي �جلن�صية، معتبة �أن ن�رش �ملقال يعك�ص مرة �أخرى 

87
موقف �ل�صعوديني من �إ�رش�ئيل“.

الثالثاء، 2020/7/14

�لوزر�ء  	 رئي�ص  مع  هاتفي  �ت�صال  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أعرب 

�ل�صّم  خمططات  وقف  مبجرد  فل�صطني،  دولة  ��صتعد�د  عن  جون�صون،  بوري�ص  �لبيطاين 

�الإ�رش�ئيلية، للذهاب �إىل �ملفاو�صات على �أ�صا�ص �ل�رشعية �لدولية، حتت رعاية �للجنة �لرباعية 

88
�لدولية، مب�صاركة دول �أخرى.

�صحيفة  	 مع  حديثه  خالل  عطون،  �أحمد  �لقد�ص  عن  �ملبعد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  �أكد 

ب�صبب  �صعبة،  �أو�صاعاً  يعي�صون  �لغربية  �ل�صفة  يف  حما�ص  حركة  نو�ب  �أن  فل�صطني، 

م�صايقات  �إىل  باالإ�صافة  بحقهم،  �مل�صتمرة  و�العتقاالت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ممار�صات 

89
�ل�صلطة يف ر�م �هلل وقطع رو�تبهم.

�إعالمية  	 �أطر�ف  د�نت حركة حما�ص حملة �لت�صليل و�لت�صويه �لتي تقودها قناة �لعربية مع 

وقالت  �ل�صهيونية.  �الأمنية  �الأجهزة  �صناعة  من  و�فرت�ء�ت  �أكاذيب  �إىل  م�صتندة  �أخرى، 

�حلركة، يف بيان �صحفي، �إن تلك �حلملة تهدف �إىل �مل�ّص مبقاومة �ل�صعب �لفل�صطيني وثقته 

مب�رشوع �ملقاومة و�لتحرير. و�أكدت �أن “ما تقوم به قناة �لعربية وغريها، يجعلها تقف مع 

90
�الحتالل �صفاً و�حد�ً �صّد �صعبنا، مع ما يرتتب على ذلك من تد�عيات يف كل �الجتاهات“.

فوق 	 حمددة  مبهام  طلعاتها،  �إحدى  يف  قامت  �مل�صرية  طائر�تها  �أن  �لق�صام  كتائب   ك�صفت 

خالل �أبيب،  بتل   “HaKirya “�لكرياة  با�صم  �ملعروف  �الإ�رش�ئيلية،  �لدفاع  وز�رة   مبنى 

91
عدو�ن 2014.
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قالت موؤ�ص�صات �أهلية فل�صطينية ودولية، بح�صب بيان م�صرتك ن�رشه مركز �مليز�ن حلقوق  	

يف  عمد�ً،  عريقات  �أحمد  “�إ�رش�ئيل“  قتل  ب�صاأن  �ملتحدة  لالأمم  ند�ء  وجّهت  �إنها  �الإن�صان، 

فل�صطينية، منظمة   35 �لبيان  على  ووّقع  �لق�صاء.  نطاق  خارج  و�إعد�مه   ،2020/6/23 
92

و5 �إقليمية و43 دولية.

فعل  	 ردود  عن  تعلن  قائمة  بت�صكيل  �الأوروبي،  �الحتاد  �أوروبياً،  خارجية  وزير   11 طالب 

“�إ�رش�ئيل“  �لغربية، يف حال نّفذت  �ل�صفة  �الإ�رش�ئيلي ملناطق يف  �ل�صّم  �الحتاد �صّد خمطط 

�خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �لر�صالة  على  �ملوّقعون  وقال  �خلطة. 

وهولند�،  و�إيطاليا،  فرن�صا،  خارجية  وزر�ء  قبل  من  بوريل،  جوزيب  �الأوروبي  �الحتاد  يف 

و�إيرلند�، وبلجيكا، ولوك�صمبورغ، و�ل�صويد، و�لدمنارك، وفنلند�، و�لبتغال، ومالطا، على 

93
�أن �لقيام بذلك “�أمر �رشوري“، الأن “نافذة �لفر�ص للردع ُتغلق ب�رشعة“.

االأربعاء، 2020/7/15

ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف  	

Asher Ben Lulu، ليكون م�صوؤوالً عن ملف  �آ�رش بن لولو  �لعميد من قو�ت �الحتياط  عنيّ 

“�لت�صوية - �لتهدئة“ بني حما�ص و“�إ�رش�ئيل“، وعن �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �لتي تنقل لقطاع 
يف  �لع�صكري   Kfir Brigade كفري  للو�ء  كقائد  خدم  لولو  بن  فاإن  لل�صحيفة،  ووفقاً  غزة. 

94
�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

�لتخطيط  	 بزعم  نابل�ص،  مدينة  قرب  فل�صطينيني  �أربعة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �عتقل 

95
لعملية تفجريية، بح�صب ما زعم �جلي�ص يف بيان �صدر عنه.

�إن  	  ،2014 �أبو مرزوق يف ذكرى عدو�ن  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى  �ملكتب  قال ع�صو 

يف  مكانتها  ثبتت  حما�ص  �أن  �إال  و�ملقاومة،  �ل�رش�ع  م�صهد  من  حما�ص  حتييد  �أر�د  �الحتالل 

�ل�رش�ع ويف �الإقليم. و�أكد �أبو مرزوق، يف حو�ر تلفزيوين مع قناة �مليادين، �أن �أ�صباب عد�ء 

بع�ص �لدول �لعربية حلما�ص متعددة وكلها �صغوطات خارجية. و�أكد �أن ما يرّوجه �الحتالل 

و�أ�صاف كاذبة.  �أخبار  �إال  هي  ما  و�لق�صام  حما�ص  يف  قياد�ت  كانو�  له  عمالء  �عتقال   عن 

�أن �لعمالء �ملقبو�ص عليهم يف غزة ال توجد رو�بط بينهم، ولي�صو� قياد�ت ال يف  �أبو مرزوق 

96
حما�ص وال يف �لق�صام.
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	  .16 �أوفيك  �لتج�ص�صي  �لقمر  من  �الأوىل  �ل�صور  تلقت  �أنها  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت 

“خطوة  عليها  �حل�صول  مّت  �لتي  �ل�صور  �أن  عبية،  �إعالم  و�صائل  �أوردته  بيان  يف  وذكرت، 

97
�أخرى على �لطريق لالإعالن عن �لقدرة �لت�صغيلية �لكاملة للقمر �ل�صناعي“.

خالل  	 �صّعدت  �الحتالل  بلدية  �أن  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  حلوة  و�دي  معلومات  مركز  �أو�صح 

�ل�صنة �جلارية، من �صيا�صة �لهدم يف �ملدينة، بحجة “�لبناء دون ترخي�ص“. و�أو�صح �ملركز �أن 

�الأول من  �لن�صف  �أ�صحابها خالل  باأيدي  �لقد�ص هدمت  62 من�صاأة يف مدينة  ما يزيد على 

�صنة 2020، منها 38 من�صاأة ماأهولة بال�صكان وبع�صها قيد �الإن�صاء، الفتاً �لنظر �إىل �أن �لهدم 

98
تركز يف بلدة �صلو�ن، تلتها منطقة جبل �ملكب.

حما�ص  	 حركة  وفد  ��صتقباله  خالل  با�صيل،  جب�ن  �للبناين  �حلر  �لوطني  �لتيار  رئي�ص  �أكد 

مو�جهة على  قادر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  �لهادي،  عبد  �أحمد  لبنان  يف  ممثلها   برئا�صة 

حّق  وعلى  �لتوطني،  ورف�ص  �لعودة  حّق  على  م�صدد�ً  ومقاومته،  بوحدته  �لتحديات 

99
�لفل�صطينيني يف �لعي�ص بكر�مة يف لبنان.

Democratic National Convention �الأمريكي  	 �أقرت جلنة �ملوؤمتر �لديوقر�طي �لوطني 

��صتماع  جل�صة  خالل  و�صّوتت،  �لر�صمية،  �حلزب  �أجندة  م�صودة  من  �الأوىل  �لن�صخة 

�آب/ خالل  �لوطني  موؤمتره  يف  ر�صمياً  �حلزب  عنها  �صيعلن  �لتي  �مل�صودة  على   عقدتها، 

�أغ�صط�ص 2020. وتقول �لن�صخة �إن هذه �مل�صودة ت�صمل معار�صة خطة �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية، 

ذ�ت  ديوقر�طية  يهودية  كدولة  �إ�رش�ئيل  م�صتقبل  يوؤّمن  �لذي  �لدولتني  حّل  ندعم  “نحن 
حدود معرتف بها، وي�صمن حّق �لفل�صطينيني يف �لعي�ص بحرية و�أمن يف دولة خا�صة بهم“. 

�أي  قبل  من  �أحادية،  خطو�ت  �أي  “يعار�صون  �لديوقر�طيني  �أن  على  �مل�صودة  و�صددت 

100
طرف، تهدد �لتو�صل �إىل حّل �لدولتني، مبا فيها خطة �ل�صّم“.

اخلمي�س، 2020/7/16

�حلكومة،  	 يف  و�صابقني  حاليني  كبار  مل�صوؤولني  �رشية  قائمة  بو�صع  “�إ�رش�ئيل“  بد�أت 

�جلنائية  �ملحكمة  و�فقت  ما  �إذ�  �عتقال  قر�ر�ت  ي�صملهم  قد  �الأمنية،  و�الأجهزة  و�جلي�ص، 

يف  حرب“  جر�ئم  �رتكاب  “ب�صبهة  “�إ�رش�ئيل“،  �صّد  حتقيق  فتح  على  الهاي  يف  �لدولية 

ت�صمل ت�صكيلها  يجري  �لتي  �لقائمة  �إن  هاآرت�ص،  �صحيفة  وقالت  �لفل�صطينية.   �الأر��صي 

101
ما بني 200 حتى 300 �صخ�ص.
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ذكر �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية �أفيحاي مندلبليت �أنه مبوجب �لقانون �لدويل،  	

فاإن �ل�صلطة �لفل�صطينية ال تتمتع بو�صع �لدولة، ولي�ص لديها ح�صانة من �لوالية �لق�صائية. 

باالإ�صافة �إىل ذلك، ذكر مندلبليت، وفق ما �أوردته قناة �آي 24 نيوز �الإ�رش�ئيلية، �أن �ل�صلطة 

�لفل�صطينية ال متلك �ل�صيادة على �الأر��صي �لو�قعة حتت �صيطرتها، و�أن �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية 

102
مفو�صة ملحاكمتها.

“�لعربية“  	 قناتي  منع  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  قررت 

و“�حلدث“ �ل�صعوديتني من �لعمل يف قطاع غزة، وفق ما �أفاد م�صدر يف �لوز�رة لوكالة فر�ن�ص 

و�صفتها  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لتعاون  بتهمة  خلية  �عتقال  حول  تقارير  بثّهما  �إثر  وذلك  بر�ص، 

103
�حلركة باأنها “�أخبار مفبكة“. و�أكدت قناة “�لعربية“ �لقر�ر.

ع�صكري  	 موقع  ��صتهد�ف  من  فل�صطينيون  مقاومون  يتمكن  يومني،  خالل  �لثانية  للمرة 

�أن  �إ�رش�ئيلية،  تقارير  وذكرت  ب�صالم.  �ملكان  من  وين�صحبو�  نابل�ص،  مدينة  قرب  �إ�رش�ئيلي 

م�صتعمرة  قرب  ع�صكري  برج  على  م�رشعة،  �صيارة  من  �لنار  باإطالق  قامو�  �أ�صخا�صاً 

104
�إيتمار �ملقامة على �أر��صي �ملو�طنني جنوب نابل�ص، دون وقوع �إ�صابات.

ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن �مل�صتوطنني تلقو� ر�صائل من �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي  	

�إىل  لـ“�إ�رش�ئيل“ لن يخرج  �لغربية  �ل�صفة  �أن خمطط �صّم مناطق يف  دونالد تر�مب، مفادها 

105
حيّز �لتنفيذ من دون تعوي�ص يح�صل عليه �لفل�صطينيون.

�ل�صيخ 	 عن  �لدفاع  فريق  قدمه  �لذي  �ال�صتئناف  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  حمكمة   رف�صت 

ر�ئد �صالح، على قر�ر �صجنه. وق�صت �ملحكمة ببدء ق�صاء �ملحكومية �لبالغة 28 �صهر�ً من 

106
�ل�صجن �لفعلي، يف 2020/8/16.

�لرئي�صي  	 �رشيكه  من  فاتر�ً  ��صتقباالً  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  و�جه 

يارون عامري  �ملركزي   “Bank of Israel �إ�رش�ئيل  “بنك  وحمافظ  �حلاكم  �الئتالف   يف 

لتن�صيط  �الإ�رش�ئيليني،  جميع  على  مالية  منح  بتوزيع  تق�صي  �لتي  خلطته   ،Amir Yaron

مع  مقابلة  يف  يارون،  عن   Reuters رويرتز  ونقلت  كورونا.  فريو�ص  �أزمة  خالل  �القت�صاد 

ر�ديو �جلي�ص، �إن لتقدمي �مل�صاعدة �أهميته “لكن �الأهم هو م�صاعدة �ملحتاجني. وثمة و�صائل 

107
�أكرث فاعلية للم�صاعدة يف زيادة �لطلب“.
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اجلمعة، 2020/7/17

�أعلنت وكالة �الأونرو� تلقيها تبعاً مالياً من �أملانيا بقيمة 15 مليون يورو )نحو 17.1 مليون  	

من  كل  يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  و�ل�صحية  �لرتبوية  �خلدمات  لدعم  �صيخ�ص�ص  دوالر(؛ 

108
�الأردن ولبنان.

حتالف 	 يف  �لع�صو   ،Alon Schuster �صو�صرت  �ألون  �الإ�رش�ئيلي  �لزر�عة  وزير   قال 

يف �ملز�رعني  �أجل  من  �ل�صّم“  ولي�ص  �الآن  “�لزر�عة  على  �لعمل  يريد  �إنه  الفان،   كاحول 

 102 FM Radio Tel Aviv �أف.�أم   102 �أبيب  �لغربية. و�أ�صاف �صو�صرت لر�ديو تل  �ل�صفة 

�لذين و�لفل�صطينيني  �الإ�رش�ئيليني  من  لكل  �الأردن  لغور  �ملياه  نوفر  الأن  “نحتاج   قائالً: 

لتحالف ينتمي  �آخر  وزير  وقال  �لكهرباء“.  )و�صول(  وحت�صني  هناك...   يعي�صون 

كاحول الفان �إن ذلك هو توجّه زعيم �لتحالف بني جانت�ص �أي�صاً، و�إن جانت�ص يعتقد �أن �لعمل 

“جتعل  �مل�صتوطنون و�لفل�صطينيون  ي�صتخدمها  �لتي  �لغربية  �ل�صفة  �لتحتية يف  �لبنية  على 

109
�لتعاي�ص ممكناً مبا يت�صق مع خطة تر�مب“.

�لرئي�ص  	 �إن  �لقد�ص،  و�صالم  لعد�لة  �لعاملية  �ل�صعبية  �لهيئة  رئي�ص  م�صلّم،  مانويل  �الأب  قال 

�إىل جامع ي�صبح فيه  �آيا �صوفيا من متحف  “رفع قدر وكر�مة  �أردوغان  �لرتكي رجب طيب 

��صم �هلل“، بعد �أن كان متحفاً تدو�صه �أقد�م �الأمم. و��صتعر�ص م�صلّم، يف فيديو بثه على �صفحته 

بفي�صبوك، “كو�رث تاريخية“ حلت بكنائ�ص وم�صاجد فل�صطينية، وقال “نحن �لفل�صطينيني 

م�صلمني وم�صيحيني، يف �رش�ع بل يف عني �الإع�صار مع �ل�صهيونية، من حروب، وجمازر، 

110
و�صجون، وحرق، وهدم، و�إعد�مات ميد�نية، وتهجري، وتدني�ص لكنائ�صنا وجو�معنا“.

ك�صف �خلبري يف �ل�صوؤون �ملقد�صية فخري �أبو دياب �أن �الحتالل ينفذ خطة “�صّم �صامتة“  	

من   %10 تتجاوز  ال  ن�صبة  �إىل  فيها  �لفل�صطيني  �لوجود  تقلي�ص  بهدف  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف 

جممل �ل�صكان. وقال �أبو دياب �إن �الحتالل يو��صل تنفيذ خطط عدة لتقطيع �أو�صال �الأحياء 

�لطرق  �صّق  يو��صل  حني  يف  بينها،  �جلغر�يف  �لتو��صل  ومنع  �لقد�ص،  يف  �لفل�صطينية 

�لطوق  ُيحكم  �مل�صتعمر�ت، ل�صمان منحها تو��صالً جغر�فياً  �لقائمة بني  �حلو�جز  وحتريك 

111
حول �لقد�ص من كل �جلهات.

�ليهود،  	 ق�رش  لدير  مال�صقة  �أر�صاً  ��صرتجعت  �إنها  �الأرثوذك�ص  �لروم  بطريركية  قالت 

�لتابع لها، و�لو�قع على �حلدود مع �ململكة �الأردنية �لها�صمية، يف �إطار �صعي جميع �لكنائ�ص 

،1967 �صنة  منذ  عليها  يده  و�صع  و�أن  �صبق  قد  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  كان  �أمالك   ال�صتعادة 

112
حيث مّت ت�صنيفها �أماكن ع�صكرية �صديدة �حل�صا�صية.
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يف  	 �لبطالة  معدل  �إن  �حل�صار،  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  �خل�رشي،  جمال  �لنائب  قال 

14 على �لتو�يل.  �لـ  60% مع ��صتمر�ر �حل�صار �الإ�رش�ئيلي للعام  قطاع غزة و�صل قر�بة 

113
وقال �خل�رشي، يف ت�رشيح �صحفي، �إن �أكرث من 300 �ألف عامل ُمعطل عن �لعمل.

�لعامة  	 �الأركان  هيئة  با�صم  �ملتحدث   ،Abu al-Fadl Shukarji �صكارجي  �لف�صل  �أبو  �أكد 

�إ�رش�ئيلية يف  �الإير�نيني بهجمات  �جلنود  �دعاء�ت مقتل مئات  �أن  �الإير�نية،  �مل�صلحة  للقو�ت 

�صورية خالل �ل�صنو�ت �الأخرية “غري �صحيحة“، مبيناً �أن �إير�ن فقدت فقط 8 جنود لها يف 

114
تلك �لهجمات.

وجّه �أع�صاء يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �نتقاد�ت حادة حلكومة بنيامني نتنياهو، بعد �لقر�ر�ت  	

�الأحد  فجر  حتى   ،2020/7/17 �جلمعة  يوم  ع�رش  �صيبد�أ  �لذي  �الإغالق  بفر�ص  �جلديدة 

�صو�بها  فقدت  باأنها  نتنياهو  حكومة  البيد،  يائري  �ملعار�صة  زعيم  و�تهم   .2020/7/19

قال فيما  خمت�صون.  يقدمها  �لتي  �الآر�ء  على  �العتماد  بدون  قر�ر�تها  تتخذ  باتت  �أن   بعد 

�أفيجدور ليبمان، �إن �حلكومة تتخذ قر�ر�تها بدون �حرت�فية، وعلى طريقة �لهو�ة، م�صري�ً 

115
�إىل �أنه لي�ص لدى �حلكومة �أي بيانات عن م�صادر �لعدوى، وحني تتبني يتّم جتاهلها.

�إ�رش�ئيليتني تعر�صتا لهجوَمني  	 �إن من�صاأتي مياه  �أحرونوت �لعبية  قالت �صحيفة يديعوت 

�الأعلى،  ��صتهدف م�صخة يف منطقة �جلليل  �الأول  �أ�رش�ر؛  �إحلاق  �صيب�نيَني، موؤخر�ً، دون 

116
و�لثاين ��صتهدف من�صاأة يف منطقة تقع �إىل �جلنوب من �لقد�ص.

ال�صبت، 2020/7/18

يف �أحدث �أرقام ن�رشتها د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية يتبنّي �أن �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي  	

�نكم�ص بن�صبة 6.9% منذ بد�ية �لربع �الأول من �صنة 2020، وذلك باملقارنة مع ت�صجيله منو�ً 

بن�صبة 4.6% يف �لربع �الأخري من �صنة 2019. �ل�صبب �لرئي�صي يف هذ� �لرت�جع هو تف�ّصي وباء 

117
كورونا، و�الإغالق �لعام �لذي �أعقبه.

جتددت �ملظاهر�ت يف تل �أبيب و�لقد�ص، �حتجاجاً على �لتد�عيات �القت�صادية لالأزمة �لناجمة  	

118
عن جائحة فريو�ص كورونا �مل�صتجد، وعلى �إد�رة حكومة بنيامني نتنياهو لالأزمة.

الإد�رة  	 ر�صمية  ر�صالة  توجيه  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطيني  و�ملغرتبني  �خلارجية  وزير  �أعلن 

�رشكتي جوجل Google و�أبل Apple �الأمريكيتني، لالحتجاج على حذف خريطة فل�صطني، 

119
متهماً حمّركي �لبحث باخل�صوع لـ“�صغط و�بتز�ز“ “�إ�رش�ئيل“.
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االأحد، 2020/7/19

طالب وزير �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، ق�صاة �لد�ئرة �لتمهيدية �الأوىل يف  	

�ملحكمة �جلنائية �لدولية بتفوي�ص �ملدعية �لعامة للمحكمة، فاتو بن�صودة، للتحقيق يف جر�ئم 

�ملحكمة  من  ر�صمياً  طلبت  �ل�صلطة  �إن  �ملالكي  وقال  فل�صطينيني.  بحقّ  “�إ�رش�ئيل“  �رتكبتها 

حتديد موعٍد الإ�صد�ر قر�رها بخ�صو�ص �لوالية �جلغر�فية للمدعية �لعامة، لكن �ملحكمة مل 

120
تلزم نف�صها مبوعد حمدد.

�لتي  	 و�مل�صتجد�ت  �لتطور�ت  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد 

�أولويات  ثالث  حما�ص  لدى  �أن  �إىل  م�صري�ً  �الأخطر،  هي  حالياً  �لفل�صطينية  �لق�صية  بها  متر 

للتعامل مع هذ� �لو�صع على �الأر�ص. وك�صف عن وجود �ت�صاالت مبا�رشة بني حركتي فتح 

الإقامة  �أفكار  جملة  تد�ول  �إىل  م�صري�ً  �لو�صاطات،  هذه  �حرت�م  مع  و�صاطات،  دون  وحما�ص 

موؤمتر �صعبي يخاطب فيه �لرئي�ص حممود عبا�ص و�إ�صماعيل هنية �ل�صعب �لفل�صطيني. ونبّه 

121
�إىل وجود لقاء�ت بني قياد�ت حم�صاوية وفتحاوية للمرة �الأوىل منذ ع�رش �صنو�ت.

د�نت ف�صائل فل�صطينية ت�رشيحات لرئي�ص �لتيار �لوطني �حلر �للبناين جب�ن با�صيل، ر�أى  	

“�حلياد“. ودعا حتالف  �لفل�صطينيني يوؤثر على حتقيق بالده ملبد�أ  �أن وجود �لالجئني  فيها 

�لقوى �لفل�صطينية يف لبنان، يف بيان له، �إىل “�لت�صدي لكافة �حلمالت �الإعالمية �ملغر�صة �لتي 

122
تفوح منها ر�ئحة �لعن�رشية و�حلقد و�لكر�هية“.

�الحتالل  	 �صلطات  �إن  فرو�نة،  �لنا�رش  عبد  و�ملحررين  �الأ�رشى  ب�صوؤون  �ملخت�ص  قال 

123
�الإ�رش�ئيلي �عتقلت 326 طفالً فل�صطينياً منذ مطلع �صنة 2020، ثلثيهم من �لقد�ص.

�أكد بيان الأ�رشى حركتي فتح وحما�ص يف �صجون �الحتالل، على ��صتمر�ر �لتعاون �مل�صرتك،  	

و�لذي يتبلور �الآن بالت�صدي لل�صجان �الإ�رش�ئيلي، و��صرتد�د ما �صلبهم �إياه من مكت�صبات، 

جمع  �لذي  و�لتفاهم  �لتقارب  خطو�ت  �لبيان  وبارك  موؤخر�ً.  كورونا  وباء  ظروف  م�صتغالً 

�لتفاهم  هذ�  لتطوير  د�عياً  �ل�صهيو-�أمريكية،  �ل�صّم  خطة  مو�جهة  يف  �حلركتني  قيادة  بني 

�لو�قع  �الأمر  على  للثورة  و��صحة،  طريق  خريطة  تر�صم  وطنية  ��صرت�تيجية  خطة  لي�صبح 

�حلايل ولي�ص فقط على خطة �ل�صّم، و�أن يتم �مل�صي بخطو�ت عملية متفق عليها لتغيري �لو�قع 

124
�ملفرو�ص على �ل�صعب و�الأر�ص �لفل�صطينية.

و�فقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �تفاق مع قب�ص و�ليونان، ملّد خط �أنابيب بحري �صيزّود  	

 �أوروبا بالغاز �لطبيعي من �رشق �ملتو�صط. وقال وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز:
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�إ�رش�ئيل  بني  �لطبيعي  �لغاز  �أنابيب  خط  ملّد  �الإطاري  �التفاق  على  �حلكومة  “مو�فقة  �إن 

125
و�أوروبا، هي خطوة تاريخية جديدة على طريق �أن ت�صبح �إ�رش�ئيل م�صدر�ً للطاقة“.

من  	 �الأول  �لن�صف  خالل  فل�صطينية  من�صاأة   313 �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  هدمت 

�جلد�ر  مقاومة  هيئة  و�أو�صحت  و�خلليل.  �لقد�ص  حمافظتي  يف  منها   %54  ،2020 �صنة 

و�ال�صتيطان، يف تقرير �صدر عنها حول �أبرز �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

ر�صدها  مّت  �لتي  �لهدم  �إخطار�ت  جمموع  �أن   ،2020 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  خالل  �ملحتلة 

126
وتوثيقها يف �ملّدة �لتي يغطيها �لتقرير 351 �إخطار�ً.

عن  	 �لنقاب  �لعم�صي  �صامي  غزة  يف  �لعمال  لنقابات  �لعام  �الحتاد  رئي�ص  ك�صف 

�آذ�ر/ يف  كورونا  جائحة  بد�ية  منذ  �لقطاع،  يف  عامل  �آالف   4 وت�رشيح  م�صنعاً،   50  �إغالق 

بفعل  ت�رشرت  �لتي  �لعاملة  �الأيدي  “�إجمايل  �إن  له،  بيان  يف  �لعم�صي،  وقال   .2020 مار�ص 

جائحة كورونا، و�إجر�ء�ت �لطو�رئ �ملتبعة، بلغت 140 �ألفاً، بينهم 40 �ألفاً ت�رشرو� ب�صورة 

127
مبا�رشة“.

مر�صوم  	 جّمد  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �إن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت 

�لفل�صطينيني  لالأ�رشى  رو�تب  بدفع  ت�صمح  �لتي  �لفل�صطينية  �لبنوك  �صّد  “�لعقوبات“ 
وعائالتهم. وقالت عائالت قتلى �لعمليات �لفل�صطينية: “من غري �ملنطقي وغري �الأخالقي، �أن 

128
ت�صاعد �إ�رش�ئيل �ل�صلطة �لفل�صطينية على دفع �أمو�ل �لدية كرو�تب لالإرهابيني“.

االإثنني، 2020/7/20

حركة  	 مع  �التفاق  مّت  �أنه  �لرجوب  جبيل  �للو�ء  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  �أعلن 

حما�ص على �إقامة مهرجان وطني يف قطاع غزة خالل �أيام. و�أ�صاف �لرجوب �أن هذ� �ملهرجان 

ت�صفية  م�رشوع  مو�جهة  يف  �ملوحد،  �لفل�صطيني  �ملوقف  لتج�صيد  تاريخية  حمطة  �صيكون 

�لق�صية �لفل�صطينية من خالل م�رشوع �ل�صمّ و“�صفقة �لع�رش“. ومن جانبه �أكد خليل �حلية، 

ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، على �لتو�فق على عقد مهرجان مركزي، مب�صاركة خمتلف 

129
مكونات �ل�صعب �لفل�صطيني.

و�صعبها  	 �لفل�صطينية  �لقيادة  �إن  �لهبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  م�صت�صار  قال 

“�أن  20 �لعبية،  “�إ�رش�ئيل“. ور�أى �لهبا�ص، يف حديث للقناة  ً “ حقيقياً مع  “�صالما يريد�ن 

�لروؤية �لفل�صطينية لل�صالم هي روؤية قائمة على �لدولتني، و�إذ� كان حّل �لدولتني �أمر�ً و�قعاً 

130
ف�صيعي�ص �جلميع بال�صالم“.
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حماوالت  	 �إنها  قالو�  ملا  ورف�صهم  ��صتنكارهم  عن  فل�صطينيون  ونا�صطون  �صيا�صيون  عّب 

دم�صق،  بالعا�صمة  �لفل�صطينيني  لالجئني  �لريموك  خميم  هوية  لتغيري  �ل�صوري  �لنظام  من 

حزير�ن/ �صهر  خالل  �ل�صلطات  �أقرته  جديد،  تنظيمي  خمطط  خطورة  من   حمّذرين 

21“ من د�خل �ملخيم، طلب عدم �لك�صف عن ��صمه، �أن  2020. و�أكد م�صدر لـ“عربي  يونيو 

يتم  باأن  �ملخيم، معب�ً عن خماوفه  لبناء وحد�ت �صكنية يف  �لتنظيمي �جلديد، يّهد  �ملخطط 

وباك�صتان،  �أفغان�صتان،  منها  عدة،  دول  من  قدمت  �لتي  �ل�صيعية  �مللي�صيات  ملقاتلي  منحها 

131
و�لعر�ق، و�إير�ن.

عبا�ص  	 حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  لقائه  بعد  �صكري،  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  �أكد 

“�إيجاد �الإطار �ملنا�صب، وفقاً ملقرر�ت �ل�رشعية �لدولية  �إىل  �أن بالده ت�صعى  يف ر�م �هلل، على 

�مل�صار  ال�صتئناف  �لفل�صطيني؛  لل�صعب  �مل�رشوعة  و�حلقوق  لل�صالم،  �لعربية  للمبادرة 

�ل�صيا�صي، و��صتئناف �ملفاو�صات �لتي �صتقود �إىل حّل �لدولتني، باعتبارها �حلّل �الأمثل �لذي 

132
يتيح لل�صعبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �لعي�ص ب�صالم بعيد�ً عن �ل�رش�ع“.

قال جاريد كو�صرن، م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب و�صهره، �إن “�صفقة �لقرن“  	

ال ت�صمح لـ“�إ�رش�ئيل“ باأن تفعل ما ت�صاء يف �ل�صفة �لغربية. وقال كو�صرن، يف ت�رشيح ملجلة 

�الإ�رش�ئيلي   – �لفل�صطيني  �ل�رش�ع  لت�صوية  جهوده  �إن  �الأمريكية،   Newsweek نيوزويك 

تنطلق من �لنو�يا �حل�صنة، و�خلطة ال تهدف �إىل ��صتفز�ز �لفل�صطينيني ليتخذو� موقفاً مت�صدد�ً، 

133
وال متكّن بنيامني نتنياهو من فعل �أي �صيء وما ي�صاء يف �ل�صفة �لغربية.

ُقتِلَ �أحد عنا�رش حزب �هلل �للبناين، يف غارة �صنّها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي على مو�قع يف حميط  	

��صتهدفت  �لغارة  �أن  �إىل  �الإن�صان  حلقوق  �ل�صوري  �ملر�صد  و�أ�صار  �لدويل.  دم�صق  مطار 

و�أعلن  دم�صق“.  �لعا�صمة  غرب  وجنوب  جنوب،  و�أ�صلحة  ذخرية  وم�صتودعات  “مو�قع 
الإير�ن“،  �ملو�لية  �مليلي�صيات  من  �آخرون  �أربعة  و�إ�صابة  عنا�رش  خم�صة  “مقتل  عن  �ملر�صد 

و�أ�صار �إىل �أنه “مل يعرف بعد فيما �إذ� كانو� من �جلن�صية �الإير�نية �أو من حزب �هلل �للبناين“. 

و�أ�صاف �ملر�صد �أن �لغار�ت �الإ�رش�ئيلية �أ�صفرت كذلك عن �إ�صابة �صبعة عنا�رش من “قو�ت 

134
�لدفاع �جلوي“ �لتابعة للنظام �ل�صوري.

الثالثاء، 2020/7/21

د�نت ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية حنان ع�رش�وي يف بيان لها، �رشقة  	

حلم،  بيت  حمافظة  يف  تقوع  بلدة  من  �أثري  معمودية  حلجر  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت 
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�أن هذه  �لبيزنطية، ويحوي ر�صوماً وكتابات قدية و�صلباناً حمفورة، موؤكدة  يعود للفرتة 

تعك�ص  �أنها  كما  �ملنظم،  �لنهب  على  �ملرتكزة  “�إ�رش�ئيل“  �صيا�صة  �إطار  يف  تاأتي  �ملمار�صات 

135
نهجها �لقائم على �لبلطجة، و�لنهب، و�ل�رشقة.

�مل�صرتكة  	 “�جلهود  �إطار  يف  �جتماعاً،  غزة،  قطاع  يف  وحما�ص  فتح  حركتي  من  وفد�ن  عقد 

�لقرن  و�صفقة  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  من  و��صعة  الأجز�ء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صمّ  خطة  ملو�جهة 

ناق�ص  �الجتماع  �إن  عنهما،  �صدر  م�صرتك  بيان  يف  �حلركتان،  وقالت  �ملزعومة“.  �الأمريكية 

�صخ�صيات  مب�صاركة  �لقرن،  و�صفقة  �ل�صم  م�رشوع  �صدّ  �لوطني،  �ملهرجان  عقد  “ �آليات 
136

دولية“.

�لذي  	 �جلماهريي  �ملهرجان  �إن  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  من  كلٌّ  به  �صيخطب 

حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف غزة، �صيوؤ�ص�ص ملرحلة وفاق بني �حلركتني. و�أ�صاف بدر�ن 

�صيا�صي  برنامج  على  تتو�فق  �أن  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  وفتح،  حما�ص  حلركتي  يكن  �أنه 

137
م�صرتك، و�أن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ما تز�ل قادرة على ��صتيعاب �أحز�ب جديدة.

من  	 جمموعة  �عتقل  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  �أعلن 

م�صلحتني  خليتني  �أقامو�  �لذين  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لتابعني  �لفل�صطينيني 

�للبناين،  �هلل  وحزب  �إير�ن  ل�صالح  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  من  “�إ�رش�ئيل“  �صدّ  تعمالن 

138
وبتمويل منهما.

قومية  	 طو�رئ  حكومة  لت�صكيل  مببادرة  البيد،  يائري  �الإ�رش�ئيلية،  �ملعار�صة  رئي�ص  خرج 

�القت�صادية  �الأزمات  على  �هتمامها  وت�صب  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  ت�صتثني 

و�ل�صحية و�الجتماعية، وت�صع جانباً �ملو��صيع �ل�صخ�صية و�ل�صيا�صية مثل �ل�صّم وغريه. 

�أن ي�صتقيل من رئا�صة �حلكومة يف  �ل�صيطرة، وعليه  بـ“�لف�صل وفقد�ن  و�تهم البيد نتنياهو 

غ�صون 48 �صاعة، ويتفرغ ل�صوؤونه �لق�صائية“. وقال �إن حكومة �لطو�رئ �صتُ�صّكل من كل 

139
�الأحز�ب �ملعنية، مبا فيها �لليكود.

�إن  	 �لبيطانية:  �لغارديان  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  �لرز�ز،  عمر  �الأردين  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

لن  للحياة  قابلتني  دولتني  حّل  من  �أقل  حّل  �أي  �أن  هي  للو�قع،  فيها  ننظر  �لتي  “�لطريقة 
�أ�صار، �أنه  �إال  �لفو�صى“.  نحو  كلها  �ملنطقة  ولكن  و�إ�رش�ئيل،  وفل�صطني  �الأردن  فقط   يدفع 

�إ�رش�ئيلية  - فل�صطينية  و�حدة  دولة  مع  باإيجابية  تتعامل  قد  بالده  �أن  �إىل  ذ�ته،  �لوقت   يف 

140
متنح �حلقوق �ملت�صاوية لل�صعبني.
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�ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف،  	 �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية  حذّر 

�الأر��صي  يف  �لو�صع  حول  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �أمام  يقدمها  �لتي  �ل�صهرية  �إحاطته  خالل 

�أن  مبيناً  �القت�صادي،  �النهيار  حافة  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  من  �ملحتلة،  �لفل�صطينية 

�الأر��صي  �أنحاء  جميع  يف  �لفل�صطينيون،  فيه  يحتاج  وقت  يف   ،%80 بن�صبة  �نخف�ص  دخلها 

141
�ملحتلة، �إىل خدمات ودعم من �ل�صلطة �أكرث من �أي وقت م�صى.

له  	 مقال  يف   ،Dennis Ross رو�ص  دني�ص  �الأو�صط،  لل�رشق  �الأ�صبق  �الأمريكي  �ملبعوث  حذّر 

�الحتالل  حكومة  تنفيذ  على  �ملرتتبة  �الأ�رش�ر  خطورة  من  �ليوم“،  “�إ�رش�ئيل  ب�صحيفة 

�الإ�رش�ئيلية خلطة �صّم م�صاحات من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة من طرف و�حد، منبهاً �إىل �أن من 

يعتقد �أنه يكن تنفيذ �ل�صمّ دون دفع ثمن يف �لواليات �ملتحدة يوهم نف�صه. وذكر رو�ص �أن 

“�إ�رش�ئيل“ من جانب �جلناح  �ملتعاطف جتاه  �ملوقف غري  ب�صكل در�ماتيكي  �ل�صّم �صيعزز 

�صوء  ويف  �لفل�صطينيني،  مع  �لت�صامن  يتعاظم  حيث  �لديوقر�طي،  �حلزب  يف  �لي�صاري 

�ل�صعود �لبارز يف �لنظرة للعد�لة يف �لواليات �ملتحدة، فاإن �ل�صّم �صي�صاعد يف �ل�رشدية �لتي 

142
ت�صّور �لفل�صطينيني ك�صحايا، بح�صب تعبريه.

االأربعاء، 2020/7/22

�لد�خلي،  	 �النق�صام  �إنهاء  قر�ر  �إن  حمايل،  ح�صني  فتح،  حركة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال 

بالن�صبة حلركته، ��صرت�تيجي، من ر�أ�ص �لهرم �ل�صيا�صي ممثالً بالرئي�ص حممود عبا�ص، �إىل 

�أ�صغر �صبل. و�أ�صاف حمايل، يف ت�رشيحات �صحفية: “لدينا يف حركة فتح ��صتعد�د للتعايل 

على �جلر�ح وتقدمي كل ما يطلبه �إخو�ننا يف حما�ص الإنهاء �النق�صام“، ُم�صتدركاً: “نتمنى �أن 

143
تكون هذه �الإر�دة متوفرة لدى حما�ص، وناأمل �أن نرى ب�صائر خري“.

مليار�ت  	  3.3 تخ�صي�ص  �ملالية  وز�رة  من  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  طلب 

�صيكل )نحو 962.7 مليون دوالر( �إ�صافية �إىل ميز�نية وز�رة �لدفاع، لتمويل �أن�صطتها و�إقامة 

144
“جد�ر عازل“ حول قطاع غزة.

خالل 	 جنحت  �لهيئة  �أن  ع�صاف،  وليد  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  رئي�ص   �أعلن 

�صهر حزير�ن/ يونيو 2020، بالك�صف عن �صبع �صفقات لتزوير وت�رشيب �أر��ٍص فل�صطينية 

�ل�صفقات كانت  تلك  �أكب  �إن  �مل�صتوطنني. و�أو�صح ع�صاف، خالل موؤمتر �صحفي؛  ل�صالح 

�لف�صائل، وجنح حمامو  ( يف منطقة 
2

�آالف كم  4( �آالف دومن   4 تبلغ  “�صفقة عقربا“ و�لتي 
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�لهيئة بك�صف �ملزّورين، و�حل�صول على �حلكم �لنهائي، وتغرمي �ملزّورين بر�صوم �ملحاماة 

145
بالكامل.

م�صت  	 حال  يف  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  مع�صلة  عن  تقرير�ً  تايز  نيويورك  �صحيفة  ن�رشت 

“�إ�رش�ئيل“ يف �صّم �أر��صي �ل�صفة �لغربية حيث �صيكون �أفر�دها هم �خلا�رشون. و�أ�صارت 
بالعمالة  �تهامات  يو�جه  فهو  �صعبة؛  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  عن�رش  مهمة  �أن  �إىل  �ل�صحيفة 

الأنهم يقومون باالأعمال �لقذرة نيابة عن “�إ�رش�ئيل“، ويف �ملقابل يتعامل معهم �الإ�رش�ئيليون 

146
بق�صوة وقلة �حرت�م.

اخلمي�س، 2020/7/23

�لتقارب مع حما�ص بات هدفاً  	 �أن  �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب  �أمني �رش  �أكد 

�لعاروري هو �نطالقة حقيقية لتحقيق  �لقيادي باحلركة �صالح  ��صرت�تيجياً، و�أن لقاءه مع 

هذ� �لهدف. و�تهم �لرجوب �الإمار�ت، دون ت�صميتها، بالعمل على �إف�صال هذه �جلهود، وتبديد 

“�حلو�ر“.  قناة  مع  له  مد�خلة  يف  وذلك  �لفل�صطينيون،  لها  يتوق  �لتي  �لوطنية  �مل�صاحلة 

تقدمي  �لتي حطت طائر�تها يف مطار بن جوريون موؤخر�ً؛ بدعوى  “�لدولة �خلليجية  وقال: 

147
�مل�صاعد�ت للفل�صطينيني، غا�صبة ب�صبب �الأجو�ء �الإيجابية بني �حلركتني“.

حركة  	 عن  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  باعتقال  �خلليل  مدينة  يف  حملية  م�صادر  �أفادت 

�ل�صابق �ملحلي  �حلكم  ووزير  جماهد،  عالء  و�ل�صاب  �أحمد،  وجنله  رم�صان،  نز�ر   حما�ص، 

148
عي�صى �جلعبي �لذي جرى �الإفر�ج عنه الحقاً.

�ل�صجون  	 �أحد  من  عنه  �الإفر�ج  يو�صف  ح�صن  حما�ص  حركة  يف  �لبارز  �لقيادي  عائلة  �أكدت 

149
�الإ�رش�ئيلية، بعد ق�صائه �أحكام �عتقال �إد�ري ملدة 16 �صهر�ً.

ودعا  	 �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  �إىل  �صديد�ً  �نتقاد�ً  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  وجّه 

موعد  تبكري  �إىل  و�لد�عي  لالنق�صام،  �ملوؤجج  �خلطاب  عن  و�لكّف  “�لتعقل  �إىل  مركباتها 

150
�النتخابات“ �لعامة.

تف�صي  	 ملكافحة  من�ّصق  من�صب  ��صتحد�ث  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

�لتنفيذي  �لرئي�ص  �لعامة  �ل�صحة  يف  �الخت�صا�صي  فيه  وعنّي  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�ص 

Tel Aviv Sourasky Medical Center روين جامزو  ملركز تل �أبيب �صور��صكي �لطبي 

151
.Roni Gamzu
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�الإ�رش�ئيلية جتارب �رشيرية على مو�طنني هنود الختبار تقنيات قيد  	 �لدفاع  جتري وز�رة 

�إعالم  و�صائل  ك�صفت  ما  بح�صب  �مل�صتجد،  كورونا  بفريو�ص  �الإ�صابة  لت�صخي�ص  �لتطوير 

�لقانونية  �لت�صاريح  جميع  ��صتخل�صت  �أنها  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  و�دعت  �إ�رش�ئيلية. 

152
�لالزمة الإجر�ء جتارب �رشيرية على �لب�رش من �ل�صلطات �لهندية.

هدّمت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية 2,241 منزالً عربياً يف �لنقب، خالل �صنة 2019، بح�صب ما بنّي  	

�لتقرير �ل�صنوي لـ“منتدى �لتعاي�ص يف �لنقب“. وبح�صب �لتقارير، فاإن �لغر�مات و�صلت �إىل 

300 �ألف �صيكل )نحو 87.5 �ألف دوالر( مقابل كل منزل يهدم، “وبناًء عليه، ف�ّصل 88% من 

�ل�صكان هدم منازلهم باأنف�صهم، وجتنّب �لغر�مات �لباهظة ودخول قو�ت �ل�رشطة �مل�صلّحة 

153
�إىل �لقرية“.

قال نقيب �ل�صحفيني �لفل�صطينيني نا�رش �أبو بكر، �إن �لنقابة ر�صدت 259 �نتهاكاً �إ�رش�ئيلياً،  	

من �الأول  �لن�صف  يف  غزة،  وقطاع  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صحفيني   بحّق 

154
�صنة 2020.

مع  	 وبالتعاون  �للجنة،  �أن  �لعمادي  حممد  غزة  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �أعلن 

�صندوق قطر للتنمية، �صتبد�أ �رشف �مل�صاعد�ت �لنقدية يف قطاع غزة يوم �ل�صبت 2020/7/25، 

155
لـ 100 �ألف �أ�رشة متعففة، بو�قع 100 دوالر لالأ�رشة �لو�حدة.

�ل�صالم جاي�صون غرينبالت، الإذ�عة �جلي�ص  	 لعملية  �ل�صابق �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال 

فعليها  �لقرن،  �صفقة  “وفق  �ل�صمّ  تنفّذ  �أن  �أر�دت  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �إن  �الإ�رش�ئيلي، 

156
تخ�صي�ص �أر��ٍص لدولة فل�صطينية م�صتقبلية“.

فل�صطني  	 تلفزيون  �صفحة  بينها  فل�صطينية،  �صفحات  عدة  حذف  على  في�صبوك  موقع  �أقدم 

157
�لر�صمي.

يورو 	 ماليني   10 بقيمة  دعم  �تفاقية  �لفل�صطينية  �حلكومة  مع  �لفرن�صية  �حلكومة   وقّعت 

158
)نحو 11.5 مليون دوالر( ل�صالح �ل�صحة، و�ملياه، و�لطاقة، وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين.

اجلمعة، 2020/7/24

ت�صمية  	 عليها  �أطلق  وجم�صات  تكنولوجية  و�أجهزة  كامري�ت  منظومة  �الحتالل  جي�ص  ن�رش 

�إعالم  و�صائل  ونقلت  �خلليل.  ومدينة  �لغربية  �ل�صفة  جنوب  يف  وفتاكة“،  ذكية  “حدود 
�إ�رش�ئيلية عن م�صادر ع�صكرية �أن هذه �ملنظومة جزء من �خلطة �لع�صكرية �ملتعددة �ل�صنو�ت 

159
“تنوفا“.
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ُو�صف  	 ما  �أعقاب  يف  لبنان،  مع  �حلدود  �إىل  جنوده،  من  مبزيد  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  دفع 

غارة يف   ،2020/7/20 يف  عنا�رشه،  �أحد  مقتل  على  رّد�ً  �للبناين،  �هلل  حزب   بتهديد�ت 

رّد �حتمال  �زدياد  موؤّكد�ً  دم�صق،  �لعا�صمة  قرب  ع�صكرية  مو�قع  على   �إ�رش�ئيلية 

160
حزب �هلل.

يف  	 �آخر  تر�جع  على  جميعاً  نتائجها  دلت  “�إ�رش�ئيل“،  يف  للر�أي  ��صتطالعات  �أربعة  ُن�رشت 

161
�صعبية نتنياهو، و�صعوبة عودته رئي�صاً للحكومة يف حال تفكيك �الئتالف �حلايل.

جبارين،  	 يو�صف  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �لبملانية،  ع�صو  �لطفل  حقوق  جلنة  رئي�ص  �رشح 

�إطار تعليمي،  �أي  �أعو�م يف �لنقب حمرومون من   5-3 4,469 طفالً عربياً باأجيال  “هناك  �أن 

�لدر��صية  �ل�صنة  �فتتاح  على  ون�صف  �صهر  من  �أقل  قبل  وذلك  بذلك،  يلزم  �لقانون  �أن  رغم 

162
�جلديدة“.

�الإ�رش�ئيلي  	 �حلو�ر  “بر�مج  لتمويل  دوالر  مليون   250 على  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  و�فق 

�لفل�صطيني“ وتطوير �صبكة “�الأعمال �لفل�صطينية“ وفق لغة �لقانون. وقاد “حتالف �ل�صالم 

عن  عبارة  وهو   ،“Alliance for Middle East Peace )ALLMEP( �الأو�صط  �ل�رشق  يف 

جمموعة تدفع للحو�ر بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل“، عملية �ل�صغط من �أجل متويٍل بقيمة 

�أعو�م )110 مليون دوالر لب�مج  50 مليون دوالر �صنوياً، �صيتم �رشفه على مد�ر خم�صة 
163

�حلو�ر و140 مليون دوالر لال�صتثمار�ت(.

ال�صبت، 2020/7/25

�أعلن توفيق �أبو نعيم، وكيل وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني يف قطاع غزة، عن تاأ�صي�ص جهاز  	

�أمني جديد ي�صمى “مباحث كورونا“ يف قطاع غزة، ي�صّم قيادة و�صباط من وز�رة �لد�خلية، 

164
ويهدف ملتابعة �لتز�م �ملو�طنني و�أ�صحاب �ملن�صاآت بقيود �لوقاية من فريو�ص كورونا.

و�لنو�ب  	 �ل�صيوخ  مبجل�صي  )�أيباك(  �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  جلنة  �أ�صادت 

مدى  على  دوالر  مليار   38 بقيمة  لـ“�إ�رش�ئيل“  ع�صكرية  م�صاعد�ت  لتمريرهما  �الأمريكيني، 

ع�رشة �أعو�م. كما ت�صمن “قانون تفوي�ص �لدفاع �لوطني �الأمريكي“ مبلغ مليون دوالر ملكتب 

165
مر�قب معاد�ة �ل�صامية، �لتابع لوز�رة �خلارجية �الأمريكية، وهو �صعف �ملبلغ �حلايل.

قُتل �أمني �رش حركة فتح يف خميم بالطة، عماد �لدين دويكات، متاأثر�ً باإ�صابته خالل مو�جهات  	

166
�ندلعت يف �ملخيم مع قو�ت �الأمن �لوقائي �لتابع لل�صلطة �لفل�صطينية.
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االأحد، 2020/7/26

�لدفاع  	 ووزير  �لبديل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت 

يف  �ل�صهد�ء  جثامني  باحتجاز  �ملتعلقة  �جلديدة  �ل�صيا�صة  بنود  لعر�ص  ي�صتعد  جانت�ص،  بني 

تعقد  �لتي  )كابينت(،  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  جل�صة 

عن  و�المتناع  �جلثامني  حترير  �صيا�صة  يف  �لت�صديد  و�صيطلب  �ملقبلة،  �الأ�صابيع  غ�صون  يف 

167
حتريرها �إال يف �حلاالت �ال�صتثنائية.

و�لتخطيط يف منظمة  	 �لعمل  لد�ئرة  �لتابع  و�لتوثيق،  للدر��صات  �هلل �حلور�ين  �أكد مركز عبد 

و�عتقال  �آخرين،   1,070 و�إ�صابة  فل�صطينياً،   27 ��صت�صهاد  وّثق  �أنه  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

 .2020 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �أيدي  على  �آخرين،   2,330

ً  وقال �ملركز �إن �صلطات �الحتالل �أ�صدرت قر�ر�ت م�صادرة و��صتمالك لنحو 2,370 دومنا

فيما   ،2020 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  خالل  �خلا�صة  �لفل�صطينيني  �أر��صي  من   )
2

كم  2.37(

يف  �لزر�عية  �ملو�طنني  �أر��صي  من   )
2

كم  1.1( دومن   1,100 من  �أكرث  �الحتالل  �آليات  جرفت 

باقتالع  �مل�صتوطنني  وقطعان  �الحتالل  �آليات  قامت  كما  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة 

ومن�صاأة  بيتاً   357 �الحتالل  قو�ت  هدمت  �آخر،  جانب  من  �صجرة.   3,900 من  �أكرث  و�إحر�ق 

خالل �لن�صف �الأول من �صنة 2020؛ 136 بيتاً و221 من�صاأة، 54% من جممل عمليات �لهدم 

تلك، تركزت يف حمافظتي �خلليل و�لقد�ص �ملحتلة. و�قتحم �مل�صجد �الأق�صى، خالل �لن�صف 

�لن�صف  خالل  �مل�صتوطنني،  ع�صابات  ونّفذت  م�صتوطناً.   9,491  ،2020 �صنة  من  �الأول 

�الأول من �صنة 2020، 495 �عتد�ء بحّق �ملو�طنني �لفل�صطينيني وممتلكاتهم، وتركزت معظم 

168
�العتد�ء�ت يف حمافظتي نابل�ص و�خلليل بن�صبة %48.

قرر جمل�ص �إد�رة نادي �الأ�صري �لفل�صطيني �إغالق كافة فروعه يف �ل�صفة �لغربية، با�صتثناء  	

�الإد�رة،  جمل�ص  و�أكد  قلقيلية.  حمافظة  يف  وكذلك  �هلل،  ر�م  حمافظة  يف  �لرئي�صي  �لفرع 

تع�صف  �لتي  �ملتو��صلة  �ملالية  “�الأزمة  �إىل  مرّده  �الأمر  �أن  فار�ص،  قدورة  ير�أ�صه  �لذي 

للجمعية  �لت�صغيلية  �ملو�زنة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  وقف  عن  و�لناجمة  باملوؤ�ص�صة، 

169
منذ عامني“.
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االإثنني، 2020/7/27

�أعلن رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن حركته رف�صت قبل �صهرين،  	

عر�صاً من جهات )مل يحددها(، يق�صي بتنفيذ م�صاريع يف قطاع غزة بقيمة 15 مليار دوالر. 

وذكر هنية يف حديث ل�صحيفة لو�صيل �لقطرية، �أن �جلهات �لتي قدمت �لعر�ص، طلبت باملقابل 

و�إنهاء  منف�صل،  ب�صكل  �لقطاع  و�إد�رة  �ل�رشطية،  �لقو�ت  يف  ودجمها  �ملقاومة،  �صالح  “نزع 
170

�ملقاومة، و�لتخلي عن �لقد�ص، وذلك يف �إطار خطة �صفقة �لقرن �الأمريكية“.

و�صط 	 �لبرية،  مدينة  يف  و�الإح�صان“  “�لب  م�صجد  على  متطرفون  م�صتوطنون   �عتدى 

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة. و�أكدت م�صادر حملية �أن م�صتوطنني خّطو� �صعار�ت عن�رشية على 

171
جدر�ن �مل�صجد مع �صاعات �لفجر �الأوىل.

�ملعلومات  	 �ملحتلة توتر�ً، يف ظّل ت�صارب  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �للبنانية مع  �صهدت �حلدود 

وحتدث  �حلدود،  عند  �أمني“  “حادث  وقوع  عن  “�إ�رش�ئيل“  �أعلنت  فبعدما  �أ�صبابه.  حول 

نفياً  �هلل، يف وقت الحق،  �أ�صدر حزب  �صبعا،  �آلية ع�صكرية يف مز�رع  ��صتهد�ف  جي�صها عن 

حلدوث �أي عملية �أو �إطالق نار من ِقبله، متوعد�ً يف �لوقت عينه بالرّد على مقتل قيادي من 

رئي�ص  من  كل  هدد  وباملقابل   .2020/7/20 يف  �صورية  يف  �إ�رش�ئيلية  ب�رشبة  قُتل  عنا�رشه، 

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، ووزير �لدفاع بني جانت�ص، حزب �هلل �للبناين يف حال 

“على  جانت�ص:  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  نتنياهو،  وقال  �لهجوم.  حماولة  تكررت 

172
حزب �هلل �أن يعرف باأنه يلعب بالنار... �أي هجوم �صّدنا �صيتّم �لرّد عليه بقوة كبرية“.

�جلي�ص،  	 يف  �الحتياط  قو�ت  يف  عميقة  �أزمة  على  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أجر�ه  ��صتطالع  دلّ 

وعّب غالبية جنود �الحتياط عن قناعتهم باأنهم غري جاهزين للحرب. وقالت �الإذ�عة �لعامة 

�الإ�رش�ئيلية �إن �ال�صتطالع �أجرته د�ئرة علم �ل�صلوكيات يف �جلي�ص، و�أنه جرى ب�صورة �رشية. 

�الحتياط  “قو�ت  �أن  على  يو�فقون  �الحتياط  جنود  من  فقط   %15 �أن  �ملعطيات  و�أظهرت 

173
تتدرب بال�صكل �لكايف“.

�الإ�رش�ئيلي 	 �الحتالل  �صلطات  �إن  �لفل�صطينية  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة   قالت 

بلدية  �أن  لها،  بيان  يف  �لوز�رة  و�أو�صحت  �ملحتلة.  �لقد�ص  يف  �لتهويدية  م�صاريعها  تو��صل 

)ق�رش  هنت�صيف  �أرمون  متنزه  يف  �صخم  دوالب  �إقامة  على  تعمل  �لقد�ص،  يف  �الحتالل 

174
�ملندوب �ل�صامي( �لذي �صيطّل على �لبلدة �لقدية من �رتفاع 40–60م.
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درجة  	 على  وح�صلو�  �جلامعي،  تعليمهم  �إنهاء  من  �الحتالل  �صجون  يف  �أ�صري�ً   25 متّكن 

برنامج  خالل  من  وذلك  �حلايل،  �لدر��صي  للعام  �ملفتوحة  �لقد�ص  جامعة  من  �لبكالوريو�ص 

�صجون  د�خل  �أ�صري�ً   1,070 يتو�جد  وحالياً  و�جلامعة.  حكومية  جهات  بني  وّقع  م�صرتك 

�لبكالوريو�ص،  �الأوىل  �جلامعية  �صهادتهم  الإكمال  تعليمية  بر�مج  يف  ملتحقون  �الحتالل، 

�لقد�ص  جامعة  تطرحه  �لذي  �لتعليمي  بالبنامج  حالياً  ملتحقون  �أ�صري�ً   832 بينهم  من 

175
�ملفتوحة.

قال �مل�صوؤول �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف خميم نهر �لبارد، �صمال لبنان، عبد �لرحيم �ل�رشيف،  	

�إن 70% فقط من منازل �ملخيم �أعيد �إعمارها بينما ما تز�ل �أكرث من 1,500 عائلة فل�صطينية 

تنفيذ  مقرر�ً  كان  �أنه  �ملخيم،  �إعمار  ملف  يف  ع�صو  وهو  �ل�رشيف،  وذكر  �الإعمار.  تنتظر 

�أن �لعمل بهما توقف منذ  �إال  300-400 عائلة؛  م�رشوعني الإعمار منازل ي�صتفيد منها نحو 

176
ثمانية �أ�صهر لعدم وجود �صيولة نقدية توفرها وكالة �الأونرو� لل�رشكات �ملتعهدة.

�أفاد �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان باأن �لهجمات �الإ�رش�ئيلية يف �صورية، و�لتي جتاوزت  	

177
10 حاالت منذ �أيار/ مايو 2020، �أ�صفرت عن مقتل 60 عن�رش�ً تابعني الإير�ن.

جائحة  	 ملت�رشري  كم�صاعد�ت  دوالر  مليون   30 بقيمة  جديدة  منحة  عن  �لدويل  �لبنك  �أعلن 

كورونا يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�صي�صتفيد من �لبنامج 89,400 �أ�رشة فقرية تاأثرت 

178
باأزمة فريو�ص كورونا، من �لتحويالت �لنقدية �لطارئة، باإجمايل 20 مليون دوالر.

دوالر(  	 مليون   26.8 )نحو  يورو  مليون   23 بقيمة  مالية  م�صاعدة  �الأوروبي  �الحتاد  قدّم 

من الأكرث   2020 يونيو  حزير�ن/  �صهر  عن  �لتقاعد  ومعا�صات  رو�تب  دفع   ل�صالح 

قطاعي  يف  معظمهم  يعمل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ملدنية  �خلدمة  يف  موظف  �ألف   43
179

�ل�صحة و�لتعليم، �إ�صافة �إىل خم�ص�صات �ملتقاعدين.

الثالثاء، 2020/7/28

تطرق رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إىل �الأحد�ث يف مز�رع �صبعا �ملحتلة، وقال  	

�أن  �أر��صينا“. و�أ�صاف نتنياهو  �إىل  �أم�ص كانت هامة، ومنعت ت�صلالً  �لع�صكرية  “�لعملية  �إن 

“كل ما يحدث �الآن هو نتيجة ملحاولة �إير�ن و�أذرعها يف لبنان للتمو�صع ع�صكرياً يف منطقتنا. 
ون�رش �هلل يخدم هذه �مل�صلحة �الإير�نية على ح�صاب لبنان. وال �أن�صح �أحد�ً باختبار �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي �أو دولة �إ�رش�ئيل. ونحن م�رشون على �لدفاع عن �أنف�صنا“. وتابع نتنياهو قائالً: 

180
�إن “�نطباعي هو �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي جاهز جيد�ً ملو�جهة �أي �صيناريو حمتمل“.



307

متوز/ يوليو 2020

قالت وزيرة �ل�صحة �لفل�صطينية مي كيلة �إن 30 �إىل 40% من �لتجمعات �ل�صكانية يف �أر��صي  	

جمتمعياً.  �أ�صبح  �لوباء  �أن  يوؤكد  ما  كورونا،  بفريو�ص  م�صابة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

181
و�أو�صحت كيلة �أن موؤ�رش �لوباء �آخذ باالزدياد يف مدينة �لقد�ص و�صو�حيها.

�أنه يف  	 �أر�صلت �أحز�ب �حلريدمي لرئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو ر�صالة مفادها، 

حال مل يتّم مترير �مليز�نية �صو�ء لعام �أم عامني، �أو �أكرث من ذلك، فاإنهم لن يتعاونو� معه يف 

�أي �نتخابات مقبلة. وتطالب �أحز�ب �حلريدمي بتمرير �مليز�نية من �أجل دعم �لطالب �ملتدينني 

�صحيفة  موقع  بح�صب  “�إ�رش�ئيل“،  يف  �ملت�صددة  �لطائفة  لهذه  �لتابعة  و�ملوؤ�ص�صات  �ليهود 

182
“�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية.

قدّم ع�صو �لكني�صت عن حزب �لليكود غادي يفركان Gadi Yevarkan، مقرتحاً الإقامة مدينة  	

خا�صة باليهود من �أ�صول �إثيوبية )�لفال�صا Falash(، على �أن يقام �لتجمع �ل�صكني يف منطقة 

183
مركز “�لبالد“، بح�صب ما �أفادت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“.

االأربعاء، 2020/7/29

�إدخال  	 رف�ص  �لبملان  �إن  مكتوب،  ت�رشيح  يف  �الإ�رش�ئيلي،  للكني�صت  �الإعالمي  �ملكتب  قال 

تعديالت على قانون �لقومية، تقدم بها حزب ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل( �ملعار�ص. و�أ�صاف 

21، رف�ص �لكني�صت بالقر�ءة �لتمهيدية �إدخال  51 ع�صو�ً مقابل  “باأغلبية  �ملكتب �الإعالمي: 

184
تعديالت على قانون �لقومية“.

حتقيق  	 جلنة  بت�صكيل  قر�ر�ً  للد�خلية،  وزير�ً  ب�صفته  ��صتية،  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  �أ�صدر 

فتح حركة  يف  �لقيادي  مقتل  عن  و�أ�صفرت  بالطة،  بلدة  يف  وقعت  �لتي  �الأمنية  �الأحد�ث   يف 

�أعمالها من تاريخ �صدور  �لتحقيق  �أن تبا�رش جلنة  �لقر�ر على  �لدين دويكات. ون�ّص  عماد 

وزير  �لوزر�ء،  لرئي�ص  و�لتو�صيات  �لتحقيق  نتائج  ترفع  �أن  على   ،)2020/7/28( �لقر�ر 

185
�لد�خلية، يف �أق�صى �رشعة ممكنة.

حذّر بني جانت�ص، وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، من حرب �أهلية يف “�إ�رش�ئيل“ ب�صبب ��صتمر�ر  	

بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  على  �حتجاجاً  يخرجون  �لذين  �ملتظاهرين  �صّد  �لعنف  ��صتخد�م 

13 �لعبية، على مت�صكه مبوقفه  �أكد جانت�ص، يف مقابلة مع قناة  نتنياهو. وب�صاأن �مليز�نية، 

وجه  يف  “ب�صق  مبثابة  �صيعد  ذلك  دون  ما  �أن  معتب�ً  لعامني،  �إقر�رها  يتّم  �أن  ب�رشورة 

مليون عاطل عن �لعمل“. وب�صاأن خطة �ل�صّم، قال جانت�ص �إن م�صاألة �ل�صّم باتت �أقل �أهمية 

186
يف ظّل �لو�صع �حلايل يف “�إ�رش�ئيل“.
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	  ،2019 عام  “نهاية  �إن  معاريف،  �صحيفة  ن�رشته  تقرير  يف  كوهني،  مو�صيه  �لكاتب  قال 

�صجلت و�صول عدد �مل�صلمني يف �إ�رش�ئيل �إىل نحو 1.636 مليون ن�صمة، وهو ما يثل %17.9 

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  ن�رشها  ر�صمية  ملعطيات  وفقاً  �لدولة،  �صكان  عدد  �إجمايل  من 

خالل  �ألفاً   37 بو�قع  �رتفع  �إ�رش�ئيل  يف  �مل�صلمني  “عدد  �أن  كوهني  و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيلي“. 

2019، وكان معدل �لنمو 2.3% على غر�ر 2018“. و�أ�صار �إىل �أن “�رشقي �لقد�ص ت�صّم �أكب 

عدد من �مل�صلمني مبعدل 346 �ألفاً، مبا يثل 21.1% من جميع �مل�صلمني يف �إ�رش�ئيل، و%36.9 

187
من �صكان �ملدينة“.

4,500 �أ�صري  	 قال �ملخت�ص يف �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين عبد �لنا�رش فرو�نة �إن هناك نحو 

�أ�صرية، و160 طفالً، و360 معتقالً   39 و�أ�صرية يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، من بينهم 

بينهم  خمتلفة،  �أمر��ص  من  ُيعانون  و�أ�صرية  �أ�صري   700 ونحو  �صابقني،  نو�ب  و6  �إد�رياً، 

188
ع�رش�ت من ذوي �الحتياجات �خلا�صة ومر�صى �ل�رشطان وكبار �ل�صن.

اخلمي�س، 2020/7/30

�ل�صباح، 	 يف  �مل�صجد  �قتحمو�  م�صتوطناً   850 �إن  بالقد�ص  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة   قالت 

�الإ�رش�ئيلي،  �لعلم  رفع  �صملت  ��صتفز�ز�ت  و�صط  �لظهر،  �صالة  بعد  ما  م�صتوطناً  و198 

�إقامة طقو�ص دينية بحماية �رشطة �الحتالل. يف �ملقابل دققت �رشطة �الحتالل يف  وحماولة 

�أربعة �صبان من باحات �مل�صجد، فيما عرقلت  �إىل �مل�صجد و�عتقلت  هويات �مل�صلني �لقادمني 

189
�رشطة �الحتالل �أي�صاً �إدخال �الإفطار�ت �إىل �مل�صلني �ل�صائمني وقت �صالة �ملغرب.

قدّم 15 �صفري�ً �أوروبياً و�الحتاد �الأوروبي �حتجاجاً لـ“�إ�رش�ئيل“ على م�صاريع �ال�صتيطان  	

حول �لقد�ص. وقالت �ل�صفارة �لفرن�صية يف تل �أبيب: �إن فرن�صا، و�أملانيا، و�إيطاليا، و�إ�صبانيا، 

وبولند�،  و�لرنويج،  وهولند�،  و�إيرلند�،  وفنلند�،  و�لدمنارك،  وبلجيكا،  �ملتحدة،  و�ململكة 

و�لبتغال، و�صلوفينيا، و�ل�صويد، و�الحتاد �الأوروبي كررو� خماوفهم �ل�صديدة فيما يتعلق 

“�مل�صتوطنات �أن  و�أكدو�   .1 �إي  منطقة  ويف  هاماتو�ص  جفعات  يف  �مل�صتعمر�ت  بناء   بتو�صع 

190
غري قانونية مبوجب �لقانون �لدويل �الإن�صاين“.

مع  	 لقاء  خالل   ،David Lau الو  د�فيد   Ashkenazi  الأ�صكناز� عند  �الأكب  �حلاخام  �أعرب 

�صحيفة يديعوت �أحرنوت �لعبية، عن خماوفه من �أن كر�هية �ليهود لبع�صهم �لبع�ص �ليوم 

191
�صتق�صي على “دولة �إ�رش�ئيل“، كما حدث يف خر�ب �لهيكل �لثاين.
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هجمة  	  143 له،  تقرير  يف  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  وثّق 

ُعزيت �إىل �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني، خالل �الأ�صهر �خلم�صة �الأوىل من �صنة 2020، وت�صبّبت 

حو�دث.   105 يف  مبمتلكاتهم  �أ�رش�ر  �إحلاق  �أو  حادثة،   38 يف  بجروح  فل�صطينيني  �إ�صابة  يف 

و�أ�صفرت هذه �حلو�دث عن �إ�صابة 63 فل�صطينياً، منهم 13 طفالً بجروح، و�إحلاق �الأ�رش�ر 

192
مبا يزيد عن 3,700 �صجرة و�صتلة، وحما�صيل حقلية متنوعة، و�أكرث من 100 مركبة.

حلملة  	 دعمهم  عن   ،Parliament of Canada �لكندي  �لفيدر�يل  بالبملان  م�رشعاً   68 �أعلن 

�إليها.  �لفل�صطينية  �الأر��صي  ل�صّم  “�إ�رش�ئيل“  تتبناها  �لتي  �خلطط  �صّد  �لتوقيعات 

�الأو�صط �ل�رشق  يف  و�لعد�لة  �ل�صالم  �أجل  من  كنديون  منظمة  �أطلقتها  �ملذكورة   �حلملة 

)Canadians for Justice and Peace in the Middle East )CJPME، مب�صاركة نقابات 

�لبملان  ونو�ب  �ل�صعب  ملطالبة  موؤ�ص�صات؛  و9  �الإن�صان،  حقوق  عن  ومد�فعون  وكنائ�ص، 

193
مبعار�صة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وم�صاعيه ل�صّم �أر��ٍص فل�صطينية.

اجلمعة، 2020/7/31

ك�صفت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية �لنقاب عن �أن وزير دفاع �الحتالل بني جانت�ص،  	

�إذ� ما نفّذ حزب �هلل عملية ��صتهدف من خاللها  �أوعز لقو�ته ق�صف �لبنية �لتحتية �للبنانية، 

�ل�صورية،  �لعا�صمة  على  �إ�رش�ئيلية  بغارة  عنا�رشه  �أحد  مقتل  على  للرد  �إ�رش�ئيليني، 

194
دم�صق.

قال �لقيادي يف حركة حما�ص خليل �حليّة، �إن �ل�صعب �لفل�صطيني موحد يف مو�جهة “�صفقة  	

�صتك�رش  حركته  �أن  ذ�ته  �لوقت  يف  م�صدد�ً  �الإ�رش�ئيلية،  “�ل�صّم“  وخطة  �ملزعومة،  �لقرن“ 

ح�صار غزة، ولن ت�صتجدي فّكه. ودعا �حلية الإعالن �ملو�جهة �ل�صاملة و�جلهاد �ملقّد�ص �صّد 

�الحتالل بكافة �أ�صكاله، حمّذر�ً مما �أ�صماه من “حماولة �ملر�وحة باملكان“، و�نتظار �أن تاأتي 

195
�النتخابات �الأمريكية بغري تر�مب، �أو �لو�قع �ل�صهيوين بغري نتنياهو.

من 	 �أكرث  و�أدى  �الأق�صى،  �مل�صجد  جنبات  يف  �لرباط  لدعوة  �مل�صلني  �ألوف  ع�رش�ت   ��صتجاب 

27 �ألف م�صٍل، �صالة عيد �الأ�صحى �ملبارك يف رحابه؛ رد�ً على �إجر�ء�ت �الحتالل، �ملتمثلة يف 

�ل�صماح لنحو ع�رشين فرقة من �مل�صتوطنني �ليهود باقتحامه و�ل�صالة يف باحاته، ويف �عتقال 

196
6 من �ملر�بطني �لفل�صطينيني �ملتهمني بالت�صدي لهذ� �القتحام.
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�مل�صلني  	 و�صول  �أعاقت  �الحتالل  قو�ت  �إن  �صنينة،  �أبو  تي�صري  �خلليل  بلدية  رئي�ص  قال 

197
للم�صجد �الإبر�هيمي، و�صمحت بدخول 35 م�صلياً فقط الأد�ء �صالة عيد �الأ�صحى فيه.

ع�صكرية  	 م�صاعد�ت  رزمة  ي�صّم  قانون  م�رشوع  على  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  �صادق 

لـ“�إ�رش�ئيل“، ت�صل �إىل 500 مليون دوالر خم�ّص�صة للدفاع �ل�صاروخي �الإ�رش�ئيلي، بح�صب 

للوكالة،  �أخبار �ليهود )Jewish News Syndicate )JNS“. ووفقاً  “ نقابة  ما ذكرت وكالة 

و�صهم   ،David’s Sling د�ود  ومقالع  �حلديدية،  �لقبة  ملنظومات  �مل�صاعد�ت  هذه  �صتذهب 

198
Arrow )حيت�ص Hetz( للدفاع �جلوي.



311

متوز/ يوليو 2020

الهوام�س

وكالة �صما، 2020/7/1.
 1

عربي 21، 2020/7/1.
 2

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/1.
 3

قد�ص بر�ص، 2020/7/1.
 4

القد�س، 2020/7/1.
 5

القد�س العربي، 2020/7/1.
 6

قد�ص بر�ص، 2020/7/1.
 7

وكالة �الأنا�صول، 2020/7/1.
 8

قد�ص بر�ص، 2020/7/2. و�نظر �أي�صاً:
 9

Vatican News website, 1/7/2020.  
ال�رشق االأو�صط، 2020/7/1.  10

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، وموقع �لر�صالة نت، فل�صطني، 2020/7/2؛ وموقع مدينة �لقد�ص، 2020/7/3.
 11

وكالة وفا، وموقع حركة حما�ص، 2020/7/2.
 12

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/3.  13

i24News, 2/7/2020.  14

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/2.  15

وكالة �أنباء �الإمار�ت )و�م(، وهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(، 2020/7/3.
 16

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/3. و�نظر �أي�صاً:  17

Ynetnews, 2/7/2020.  
هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(، 2020/7/2.

 18

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2020/7/3.
 19

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/4.  20

عربي 21، 2020/7/3.
 21

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/4.  22

وكالة وفا، 2020/7/5.
 23

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/5.  24

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/5.  25

الد�صتور، 2020/7/5.  26

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2020/7/4.
 27

قد�ص بر�ص، 2020/7/5.
 28

االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/6.  29

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/7/5.
 30

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/5. و�نظر �أي�صاً:  31

The Times of Israel, 5/7/2020.  
عرب 48، 2020/7/5.

 32

i24News, 5/7/2020.  33

االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/6.  34

الد�صتور، 2020/7/6.  35

عكا لل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، 2020/7/6.
 36

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/7.  37



اليوميات الفل�سطينية

312

وكالة وفا، 2020/7/6.
 38

موقع حركة حما�ص، 2020/7/6.
 39

االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/6. و�نظر �أي�صاً:  40

Israel Hayom, 6/7/2020.  
عرب 48، 2020/7/6.

 41

االأخبار، 2020/7/7.  42

عكا لل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، 2020/7/6. و�نظر �أي�صاً:
 43

Israel Hayom, 1/1/2020.  
االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/7.  44

القد�س العربي، 2020/7/7.  45

اخلليج، 2020/7/8.  46

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/8.  47

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/8.  48

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/7/7.
 49

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/8.  50

اخلليج، 2020/7/8.  51

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/9.  52

وكالة وفا، 2020/7/8.
 53

موقع حركة حما�ص، 2020/7/8.
 54

عرب 48، 2020/7/8.
 55

قد�ص بر�ص، 2020/7/8.
 56

قد�ص بر�ص، 2020/7/8.
 57

وكالة وفا، 2020/7/8.
 58

مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، 2020/7/8.
 59

على  �لعربية  باللغة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  �لرئي�ص  و�صفحة  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة 
 60

تويرت، 2020/7/10.

العربي اجلديد، 2020/6/10.  61

القد�س العربي، 2020/7/9.  62

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/10.  63

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2020/7/9.
 64

فل�صطني �أون الين، 2020/7/9.
 65

عرب 48، 2020/7/9.
 66

عرب 48، 2020/7/9.
 67

القد�س العربي، 2020/7/9.  68

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/11.  69

عربي 21، 2020/7/10.
 70

i24News, 10/7/2020.  71

فل�صطني �أون الين، 2020/7/10.
 72

موقع حركة حما�ص، 2020/7/11.
 73

عرب 48، 2020/7/11.
 74

موقع وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطيني – قطاع غزة، 2020/7/12.
 75

اخلليج، 2020/7/13.  76

القد�س، 2020/7/13.  77



313

متوز/ يوليو 2020

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/12.  78

عرب 48، 2020/7/12.
 79

االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/14.
 80

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/7/13.
 81

عرب 48، 2020/7/13.
 82

وكالة �صما، 2020/7/13. و�نظر �أي�صاً:
 83

Israel Defense Force (IDF) website, 14/7/2020.  
قد�ص بر�ص، 2020/7/13.

 84

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/14.
 85

الد�صتور، 2020/7/13.  86

العربي اجلديد، 2020/7/13.  87

وكالة وفا، 2020/7/14.
 88

فل�صطني �أون الين، 2020/7/14.
 89

موقع حركة حما�ص، 2020/7/14.
 90

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/7/14.
 91

القد�س العربي، 2020/7/14.  92

Haaretz, 14/7/2020.  93

القد�س، 2020/7/15.
 94

عرب 48، 2020/7/15.
 95

موقع حركة حما�ص، 2020/7/15.
 96

قد�ص بر�ص، 2020/7/15.
 97

اخلليج، 2020/7/16.  98

قد�ص بر�ص، 2020/7/15.
 99

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/17.  100

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/17. و�نظر �أي�صاً:  101

Haaretz, 16/7/2020.  
i24News, 16/7/2020.  102

القد�س العربي، 2020/7/16.
 103

القد�س العربي، 2020/7/16.  104

عرب 48، 2020/7/16.
 105

عربي 21، 2020/7/16.
 106

رويرتز، 2020/7/16
 107

Ynetnews, 16/7/2020.  
قد�ص بر�ص، 2020/7/17.

 108

رويرتز، 2020/7/17.
 109

�جلزيرة.نت، 2020/7/17.
 110

عربي 21، 2020/7/17.
 111

االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/18.  112

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/7/17.
 113

قد�ص بر�ص، 2020/7/17.
 114

القد�س، 2020/7/17.  115

االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/17. و�نظر �أي�صاً:   116

Ynetnews, 17/7/2020.  
االأخبار، 2020/7/18.  117



اليوميات الفل�سطينية

314

عرب 48، 2020/7/18.
 118

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/18.  119

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/19.  120

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/7/19.
 121

وكالة �الأنا�صول، 2020/7/19.
 122

فل�صطني �أون الين، 2020/7/19.
 123

القد�س، 2020/7/19.  124

احلياة اجلديدة، 2020/7/19.  125

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/7/19.
 126

قد�ص بر�ص، 2020/7/19.
 127

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/21. و�نظر �أي�صاً موقع �صحيفة يديعوت �أحرنوت باللغة �لعبية، 2020/7/19، يف:   128

https://www.ynet.co.il/article/SymQcGMeP
وكالة وفا، والقد�س، 2020/7/20.

 129

قد�ص بر�ص، 2020/7/20.
 130

عربي 21، 2020/7/20.
 131

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/21.  132

القد�س، 2020/7/21. و�نظر �أي�صاً:   133

Newsweek magazine website, 20/7/2020.  
عرب 48، 2020/7/21.

 134

وكالة وفا، 2020/7/20.
 135

قد�ص بر�ص، 2020/7/21.
 136

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/7/21.
 137

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/22.  138

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/22.  139

القد�س العربي، 2020/7/21. و�نظر �أي�صاً:   140

The Guardian, 21/7/2020.  
العربي اجلديد، 2020/7/22.  141

موقع موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، خمتار�ت من �ل�صحف �لعبية، 2020/7/21. و�نظر �أي�صاً: 
 142

Israel Hayom, 22/7/2020.  
وكالة �صما، 2020/7/22.

 143

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2020/7/22.
 144

االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/23.  145

القد�س العربي، 2020/7/23. و�نظر �أي�صاً:   146

The New York Times, 22/7/2020.  
عربي 21، 2020/7/23.

 147

القد�س، 2020/7/23.  148

االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/23.  149

عرب 48، 2020/7/23.
 150

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/24. و�نظر �أي�صاً:   151

Ynetnews, 23/7/2020.  
عرب 48، 2020/7/23. و�نظر �أي�صاً: 

 152

Israel Hayom, 23/7/2020.  
عرب 48، 2020/7/23.

 153



315

متوز/ يوليو 2020

قد�ص بر�ص، 2020/7/23.
 154

العربي اجلديد، 2020/7/23.  155

عرب 48، 2020/7/23.
 156

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/23.  157

وكالة وفا، 2020/7/23.
 158

االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/25.  159

عرب 48، 2020/7/24.
 160

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/25.  161

عرب 48، 2020/7/24.
 162

وكالة �صما، 2020/7/25.
 163

االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/26.  164

وكالة �صما، 2020/7/25. و�نظر �أي�صاً: 
 165

The Jerusalem Post, 25/7/2020.  
عرب 48، 2020/7/25.

 166

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/27. و�نظر �أي�صاً:   167

Israel Hayom, 26/7/2020.  
العربي اجلديد، 2020/7/27.  168

القد�س العربي، 2020/7/26.  169

�جلزيرة.نت، وموقع �صحيفة لو�صيل، �لدوحة، 2020/7/27.
 170

وكالة �صفا، 2020/7/27.
 171

القد�س، 2020/7/27؛ وال�رشق االأو�صط، 2020/7/28.  172

عرب 48، 2020/7/27.
 173

قد�ص بر�ص، 2020/7/27.
 174

القد�س العربي، 2020/7/27.  175

فل�صطني �أون الين، 2020/7/27.
 176

ال�رشق االأو�صط، 2020/7/28.  177

وكالة وفا، 2020/7/27.
 178

مكتب ممثلية �الحتاد �الأوروبي، 2020/7/27.
 179

عرب 48، 2020/7/28.
 180

االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/29.  181

القد�س، 2020/7/29.  182

عرب 48، 2020/7/28. و�نظر �أي�صاً:
 183

Israel Hayom, 28/7/2020.  
القد�س العربي، 2020/7/29.  184

وكالة �صما، 2020/7/29.
 185

القد�س، 2020/7/30.  186

عربي 21، 2020/7/29.
 187

بو�بة �لالجئني �لفل�صطينيني، 2020/7/30.
 188

االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/31.  189

االأيام، ر�م �هلل، 2020/7/31.  190

وكالة �صما، 2020/7/30.
 191

مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، 2020/7/30.
 192

القد�س العربي، 2020/7/30.  193



اليوميات الفل�سطينية

316

Israel Hayom, 31/7/2020.  194

قد�ص بر�ص، 2020/7/31.
 195

ال�رشق االأو�صط، 2020/8/1.  196

قد�ص بر�ص، 2020/7/31.
 197

عرب 48، 2020/8/1. و�نظر �أي�صاً:
 198

Jewish News Syndicate (JNS), 31/7/2020.  



اليوميات الفل�سطينية

اآب/ اأغ�شط�س 2020





319

�آب/ �أغ�سط�س 2020

اآب/ اأغ�سط�س 2020

ال�صبت، 2020/8/1

ك�صفت كتائب �لق�صام عن �صبب تاأخر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ملدة �صاعتني قبل �أن ي�رشع بالرّد  	

على عملية �أ�رش �ل�صابط �الإ�رش�ئيلي هد�ر جولدن Hadar Goldin، خالل عدو�ن 2014 على 

�الإ�رش�ئيلي ب�صحب جثة وليد م�صعود، من �صهد�ء  قيام �جلي�ص  �إىل  قطاع غزة. وعزت ذلك 

�لق�صام، و�أحد �أفر�د �ملجموعة �لتي ��صتبكت مع �جلنود �الإ�رش�ئيليني �رشق رفح؛ معتقدة �أنه 

1
جولدن، �إذ كان يرتدي زياً ع�صكرياً مماثالً للجي�ص �ل�صهيوين.

و�فقت بلدية �الحتالل يف �لقد�ص على خطة الإقامة جممع ت�صغيل ��صتيطاين �إ�صايف، يف �جلانب  	

(. وتعهد رئي�ص بلدية �الحتالل يف 
2

�ل�رشقي حلي �لعي�صوية، يقع على 90 دومناً )90 �ألف م

2
�لقد�ص مو�صيه ليون، باال�صتمر�ر يف م�صاريع تهويد �ملدينة �ملقد�صة.

�الأمريكي  	 �لرئي�ص   ،Doug Lamborn �الأمريكي دوغ المبورن  �لنو�ب  طالب ع�صو جمل�ص 

حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  على  ر�دعة  �صخ�صية  عقوبات  بفر�ص  تر�مب،  دونالد 

عبا�ص، وعلى كبار �مل�صوؤولني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، بح�صب ما ن�رشته �صحيفة “�إ�رش�ئيل 

3
�ليوم“ �الإ�رش�ئيلية.

	 ،%70 بن�صبة  “�إ�رش�ئيل“  �حتياجات  يغطي  كرد�صتان  �إقليم  من  �لنفط  �أن  خمت�صون   �أكد 

 Jewish lobby �ليهودي  �للوبي  من  دعم  على  �حل�صول  مقابل  جد�ً،  منخف�صة  وباأ�صعار 

�حلكومة  يف  �مل�صتوى  رفيع  م�صدر  وقال  �لكردية.  للق�صية  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف 

2014، �صّد  �إن وز�رة �لنفط �الحتادية رفعت دعوى ق�صائية يف �صنة  �لعر�قية للجزيرة.نت 

يف  �ملنتج  �لنفط  لت�صديرها  �لعر�ق،  كرد�صتان  �إقليم  حكومة  يف  �لطبيعية  �لرثو�ت  وز�رة 

4
�الإقليم وكركوك، دون مو�فقة بغد�د، وهي خمالفة للد�صتور.

االأحد، 2020/8/2

�لتابعة  	 �الإ�رش�ئيلية  �لعامة  لالإذ�عة  حديث  يف  البيد،  يائري  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  رئي�ص  قال 

ب�صبب  �له�صترييا  من  حالة  يعي�ص  نتنياهو  بنيامني  �إن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة 

5
�لتظاهر�ت �لتي تخرج �صّده.
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االإثنني، 2020/8/3

�صّد  	 لها  �لتابع  �الأمن  جهاز  نفذها  معقدة  ��صتخبار�تية  عملية  عن  �لقد�ص  �رش�يا  ك�صفت 

�لقد�ص،  �رش�يا  �أمن  يف  �صابط  وقال  يوم.   1,400 لنحو  و��صتمرت  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

يف فيلم حتت عنو�ن “بيت �لعنكبوت“، مّت بثه عب قناة �مليادين �لف�صائية: “يف �إطار �لعمليات 

�الأمنية �ملعقدة �لتي نفذها جهاز �أمن �رش�يا �لقد�ص، مّت �خرت�ق منظومة �لتجنيد و�إد�رة �لعمالء 

6
د�خل �أروقة جهاز �ل�صاباك �ل�صهيوين“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �إن ق�صية فر�ص �ل�صيادة على �مل�صتعمر�ت يف  	

�ل�صفة �لغربية وغور �الأردن ما ز�لت قائمة، ومل ت�صقط عن جدول �الأعمال. وبنيّ نتنياهو، يف 

ت�رشيحات خالل جل�صة مغلقة لليكود، بح�صب ما ن�رشه موقع يديعوت �أحرونوت، �أن قر�ر 

7
م�صاألة تطبيق �ل�صيادة ما ز�ل عند و��صنطن، و�حتمال تنفيذه ما ز�ل قائماً.

عبو�ت  	 زرع  حماولة  �إحباطه   ،2020/8/3-2 �الإثنني   – �الأحد  ليل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أعلن 

نا�صفة يف �جلوالن �ملحتلّ. وقال �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف بيان له: “قامت �لقوة �لع�صكرية، �إىل 

و�إ�صابتهم“. وقال  4 خمّربني  �ملكونة من  بفتح نري�نها نحو �خللية  جانب طائرة ع�صكرية، 

�جلي�ص، يف بيان �آخر، �إنه “ال ر�بطَ مبا�رش�ً بني �خللية وبني �إعالن حزب �هلل نيته �صّن عملية 

�صّد �إ�رش�ئيل، لكن ال ن�صتبعد ذلك“. وت�صاربت �الأنباء حول م�صري “�خلليّة“، فبينما �كتفى 

�خللية  �أفر�د  �أن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  ذكرت  �أ�صيبت،  �إنها  بالقول  �الحتالل  جي�ص  بيان 

8
�الأربعة قتلو�.

ك�صف تقرير مر�قب �لدولة �الإ�رش�ئيلي �أن �أكرث من 2.6 مليون �إ�رش�ئيلي ال يلكون و�صائل  	

�لعامة  �ملالجئ  ُخم�ص  فاإن  �لتقرير،  وبح�صب  منازلهم.  من  بالقرب  �ل�صو�ريخ  من  وقاية 

�لبث  لهيئة  �لتابعة   11 �لقناة  نقلت  ما  وفق  وذلك  لال�صتخد�م،  �صالح  غري  “�إ�رش�ئيل“  يف 

مو�صوع  يف  �لد�خلي،  �الأمن  وز�رة  �لتقرير  �نتقد  كذلك،  �لتقرير.  عن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي 

“ل�صنو�ت طويلة وجدت عيوب كبرية يف مو�صوع  �ل�صو�ريخ،  �ملن�صاآت �حليوية من  حماية 

9
حماية �لبنية �لتحتية و�ملن�صاآت �حليوّية“.

هاجم رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو و�صائل �الإعالم، وقال �إنها “حتّر�ص على  	

�لعنف“، ود�ن ما عّده “�جلانب �الأحادي“ �لذي تعر�صه و�صائل �الإعالم، �لتي “ال تعمل على 

تغطية �ملظاهر�ت، بل ت�صارك فيها“. و�أ�صاف: “مل يحاول �أحد �حلّد من �لتظاهر�ت �لتي هي 

10
حا�صنة لفريو�ص كورونا، بل يحدث �لعك�ص“.
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الثالثاء، 2020/8/4

هزّ �نفجار �صخم �لعا�صمة �للبنانية بريوت و�أدى �إىل �صقوط ع�رش�ت �لقتلى و�آالف �جلرحى،  	

�صديدة  مو�د  ب�صبب  كان  �النفجار  �أن  �إىل  �ملعلومات  وت�صري  كبرية.  مادية  �أ�رش�ر  جانب  �إىل 

�النفجار �صودرت قبل �صنو�ت، ومّت تخزينها يف م�صتودع يف ميناء بريوت. و�صهدت مو�قع 

�أبناء  عموم  من  عفوية  وتعاطف  ت�صامن  حمالت  �النفجار  وقوع  منذ  �الجتماعي  �لتو��صل 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�ل�صتات. و��صتبدل فل�صطينيون �صورهم �ل�صخ�صية ب�صور 

للعلم �للبناين، و�أر�صل �لكثري منهم دعو�ت �لت�صامن و�ملوؤ�زرة و�لوقوف �إىل جانب �ل�صعب 

�لذي حلّت به نكبة غري م�صبوقة بهذ� �ل�صكل. و�أعلنت غالبية �لف�صائل �لفل�صطينية ت�صامنها 

11
�لو��صح مع لبنان �صعباً وحكومة، يف م�صابهم �جللل �الأليم.

لالإذ�عة  	 ت�رشيحات  يف  جمدالين،  �أحمد  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  �تهم 

م�صبوقة،  غري  ��صتيطاين  تو�ّصع  حملة  ب�صّن  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  �لر�صمية،  �لفل�صطينية 

�صهدت  �الأخرية  �الأ�صابيع  �أن  جمدالين  وذكر  �لو�قع.  �أر�ص  على  �ل�صّم  خمطط  لفر�ص 

ت�صارعاً يف وترية م�صادرة �الأر��صي �لفل�صطينية وتو�صيع �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية، و�لبدء 

12
بتد�صني بوؤر جديدة يف مناطق متفرقة من �ل�صفة �لغربية.

�أفرجت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن حمافظ �لقد�ص يف �ل�صلطة �لفل�صطينية عدنان غيث،  	

عدم  ب�رشط  مّت  غيث  عن  �الإفر�ج  �أن  فل�صطينية  م�صادر  وذكرت  يوماً.   16 ملدة  �عتقاله  بعد 

تو��صله مع �لقيادة �لفل�صطينية يف �لقد�ص، وفقاً ملا ذكرته وكالة �الأنباء �الأملانية. كما �أفرجت 

�رش  �أمني  ونائب  �لفقيه،  جهاد  �لقد�ص  يف  �لفل�صطينية  �ملخابر�ت  مدير  عن  �الحتالل  �صلطات 

13
حركة فتح �صامي �أبو غالية، بعد فرتة �عتقال مماثلة.

�لتي  	 �الإ�رش�ئيلي �رشب �خللية  �إن �جلي�ص  �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو،  �لوزر�ء  قال رئي�ص 

�أن  على  نتنياهو  و�أكد  �أر�صلها.  من  قتل  �أنه  كما  �جلوالن،  حدود  عند  هجوم  تنفيذ  حاولت 

�أن  �هلل، و“عليهم  و�أن ما جرى ر�صالة حلزب  نف�صها،  “�إ�رش�ئيل“ �صتفعل كل �صيء حلماية 
14

ياأخذو� هذ� بعني �العتبار“.

�الرتباط“،  	 “فك  قانون  الإلغاء  قانون  م�رشوع  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  �أع�صاء  قدّم 

يف �لغربية،  �ل�صفة  �صمال  �إخالوؤها  مّت  �لتي  للمناطق  �لو�صول  من  �مل�صتوطنني  ينع   �لذي 

15
�صنة 2005.
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فازت ر�صيدة طليب، ع�صو �لكوجنر�ص �الأمريكي من والية ميت�صيغان، �لفل�صطينية �الأ�صل،  	

�أكرث �ملعارك �النتخابية  �لديوقر�طي، يف و�حدة من  �لتمهيدية للحزب  �لنيابية  باالنتخابات 

 
16

�حتد�ماً.

�أجرت مقاتالت �إ�رش�ئيلية و�أمريكية من نوع �أف-35 �أو F-35 مناور�ت م�صرتكة يف �صحر�ء  	

�رشب  على  �ملناور�ت  خالل  �ملقاتالت  تدربت  وقد  �ل�صنة.  هذه  �لثانية  للمرة  وذلك  �لنقب، 

17
�أهد�ف �أر�صية، و�لتعامل مع تهديد�ت جوية و�أر�صية ��صرت�تيجية متغرية.

�أورد موقع جملة ديفن�ص �أبديت Defense Update �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، �أن �رشكة رفائيل  	

�الأمريكية   Raytheon ر�يثيون  و�رشكة  �الإ�رش�ئيلية،  �ملتقدمة(  �لدفاعية  رفائيل  )�أنظمة 

نهاية  قبل  �صتنطلق  جديدة  �رش�كة  الإن�صاء  م�رشوعاً  وّقعتا  �لدفاع،  �أنظمة  يف  �ملتخ�ص�صة 

�صنة 2020، و�تفق على ت�صميتها “رفائيل - ر�يثيون“، و�صتكون �ل�رش�كة �الإ�رش�ئيلية �الأوىل 

18
من نوعها خارج “�إ�رش�ئيل“، و�أول حالة لت�صنيع �لقبة �حلديدية خارج “�إ�رش�ئيل“.

االأربعاء، 2020/8/5

�لقيادة  	 مع  تتو��صل  ي�صمها،  مل  �أطر�فاً،  �أن  �لعالول  حممود  فتح  حركة  رئي�ص  نائب  ك�صف 

�ملتوقفة بني �جلانبني  “�ل�صالم“  �الأمريكية الإعادة عملية  �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل“ و�الإد�رة 

منذ �صنة 2014. وقال �لعالول �إن ن�صطاء جلان �ملقاومة �ل�صعبية �لفل�صطينية، يف عدة مناطق 

من �ل�صفة �لغربية، �أز�لو� خالل �ل�صهرين �ملا�صيني �صّت بوؤر ��صتيطانية من �أماكنها باأن�صطة 

19
�صلمية.

�الأعلى  	 �لتخطيط  ملجل�ص  و��صعة  �صالحيات  “�إ�رش�ئيل“  �إعطاء  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رف�صت 

بلدية  دور  مهّم�صًة  �الإبر�هيمي،  �مل�صجد  على   Supreme Planning Council �الإ�رش�ئيلي 

مدينة �خلليل، وقالت �إن �لدفع بخطط بناء �إ�رش�ئيلية د�خل �مل�صجد، يثل جرية حرب. و�أكد 

وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، يف بيان له، �أنه خاطب هيئات وموؤ�ص�صات دولية 

20
ب�صاأن �أمر حمكمة �الحتالل بال�صماح للم�صتوطنني بتغيري معامل �مل�صجد �الإبر�هيمي.

�صنّ رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، يف خطاب من على منب �لكني�صت، هجوماً  	

وتتلقى  عفوية،  وغري  م�صيّ�صة  �ملظاهر�ت  �إن  وقال  برحيله،  �ملطالبني  �ملحتجني  على  حاد�ً 

�ملظاهر�ت  وبني  بينها  �صلة  �أي  نافياً  به،  �الإطاحة  �إىل  ت�صعى  ي�صارية  منظمات  من  متويالً 

21
�لفئوية �لتي نظمها �ملت�رشرون من جائحة فريو�ص كورونا وتد�عياتها �القت�صادية.
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“�لغو��صات �الأملانية“،  	 رف�ص �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �قرت�حاً بت�صكيل جلنة حتقيق يف ق�صية 

بح�صب �صحيفة معاريف �لتي ذكرت �أن �القرت�ح �لذي تقدمت به كتلة “يوجد م�صتقبل – تلم 

22
Telem“ ُرف�ص باأغلبية 48 ع�صو�ً من �أ�صل 120 ع�صو كني�صت، مقابل مو�فقة 19.

تبذل  	 “�إ�رش�ئيل“  �إن  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  قالت 

�لبناء �ملخ�ّص�ص لل�صّكان �لفل�صطينيني، مقابل بناء و��صع �لنطاق،  جهود�ً كبرية ملنع تطوير 

�صنة  منذ  بت�صيلم،  وبح�صب  فقط.  لليهود  �ملخ�ّص�صة  �الأحياء  يف  �لطائلة  �الأمو�ل  وتوظيف 

1,018 منزالً لفل�صطينيني يف �لقد�ص،  “�إ�رش�ئيل“  2020، هدمت  2004 وحتى منت�صف �صنة 

وخالل  �أخرى.  من�صاأة   427 �إىل  �إ�صافة  باأيديهم،  �أ�صحابها  هدمها  منزالً   186 �صمنها  من 

�لفرتة ذ�تها، هدمت “�إ�رش�ئيل“ يف باقي �ل�صفة �لغربية، ما ال يقل عن 1,584 وحدة �صكنية 

23
تابعة لفل�صطينيني.

اخلمي�س، 2020/8/6

باالتفاقيات  	 �لعمل  وقف  بقر�ر  �لتز�مها  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �أكدت 

مع “�إ�رش�ئيل“، �لذي �أعلنه �لرئي�ص حممود عبا�ص يف �أيار/ مايو 2020، “ككل ال يتجز�أ “. كما 

�أكدت �أنه “يف حال �أقدمت �صلطة �الحتالل على تنفيذ �ل�صّم باأي �صكل من �الأ�صكال، فاإن على 

24
�صلطة �الحتالل حتمّل م�صوؤولياتها كافة، ��صتناد�ً مليثاق جنيف �لر�بع لعام 1949“.

“فل�صطني“ �لتابع لكتائب �لق�صام،  	 �إ�رش�ئيلية �صاروخني جتاه موقع  �أطلقت طائر�ت حربية 

�أن يبلغ عن وقوع  �أ�رش�ر�ً كبرية يف �ملوقع دون  يف بيت الهيا، �صمايل قطاع غزة، مّما �أحلق 

25
�إ�صابات.

موقع  	 يف  ح�صابه  على  تدوينة  يف  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا“  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  قال 

بتقدمي  �لقومي،  �الأمن  جمل�ص  لرئي�ص  )نتنياهو(  �لوزر�ء  رئي�ص  يوعز  “عندما  في�صبوك: 

�إ�رش�ئيل،  �مل�صت�صفيات يف  �إىل  �للبنانية، مبا يف ذلك نقل �جلرحى  للحكومة  �لفورية  �مل�صاعدة 

�أبيب  تل  بلدية  رئي�ص  قرر  “عندما  ��صتدرك:  ولكنه  بها“.  مرحب  �إن�صانية  خطوة  هذه  فاإن 

26
�إ�صاءة )مبنى( بلدية �ملدينة باألو�ن �لعلم �للبناين كعالمة ت�صامن، �إنها خطوة خيانة“.

وقّع �لبنك �لدويل �تفاقية دعم مايل مع �حلكومة �لفل�صطينية بقيمة 30 مليون دوالر �أمريكي  	

27
ل�صالح �لعائالت �لفقرية و�لعمال �لعاطلني، يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.
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اجلمعة، 2020/8/7

�الإذ�عة  	 باإد�نة هيئة  Rome Court، يف منطوق حكم �صدر عنها،  �أقرت حمكمة مدينة روما 

عا�صمة  �لقد�ص  �أن   2020 مايو  �أيار/  يف  �أكدت  �لتي   ،“Rai “ر�ي  �الإيطالية  و�لتلفزيون 

مبا�رشة.  �لهو�ء  على  ُتبث  �لتي  �مل�صابقات  بر�مج  �أ�صهر  �أحد  خالل  من  وذلك  “�إ�رش�ئيل“، 
وكانت �لق�صية قد و�صلت �إىل �لق�صاء، بعد �أن قدمت منظمتان فل�صطينيتان يف �إيطاليا طعناً، 

�أن  على  و�إجبارها  �لر�صمية،  �الإيطالية  �الإعالمية  �ملوؤ�ص�صة  باإد�نة  �ملحكمة  فيه  تطالبان 

28
ت�صحح خطاأها.

�أدو�ت �ل�صغط �لغّز�وية �صّد �الحتالل، لتخفيف �حل�صار  	 �أعادت �ملقاومة، تدريجياً، تفعيل 

بوكري  �أملوغ  �لعبية،   13 قناة  مر��صل  وذكر  �حلارقة.  بالبالونات  بادئًة  غزة،  قطاع  عن 

طلقت من �لقطاع، �أّدت نري�نها �إىل �لتهام 3 �آالف دومن 
ُ
Almog Boker، �أن بالونات حارقة �أ

�الإخباري  و�ال  ملوقع  �لع�صكري  �ملر��صل  �أ�صار  فيما  بئريي،  كيبوت�ص  منطقة  من   )
2

كم  3(

�لعبي �أمري بوخبوط، �إىل �أن �لبالونات َت�صبّبت يف حريق �صخم يف م�صتعمرة نري عام، مل تتّم 

�لنظر �إىل �أن  �ل�صيطرة عليه �إال بعد �ال�صتعانة بفرق �إطفاء من ع�صقالن وكريات جات، الفتاً 

وحد�ت �لهند�صة �لتابعة جلي�ص �الحتالل فّككت عدد�ً من �لبالونات �الأخرى �لتي حتمل مو�ّد 

29
متفّجرة.

با�صم  	 �لناطق  و�أ�صاف  غزة.  قطاع  عل  غار�ته  �الحتالل  مو��صلة  من  حما�ص  حركة  حّذرت 

ت�صدير  باإمكانهم  باأن  �الحتالل  قادة  “يتوهم  مكتوب:  ت�رشيح  يف  قا�صم،  حازم  �حلركة 

�أور�ق  �لد�خلية عب مهاجمة غزة، فاملقاومة �صتكون قادرة يف كل مرة على بعرثة  �أزماتهم 

30
�الحتالل و�إرباك ح�صاباته“.

�إىل تاأ�صي�ص حزب  	 ي�صعى رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، ب�صكل غري ر�صمي، 

ييني جديد يف �النتخابات �ملقبلة، ونقَل موقع يديعوت �أحرونوت �الإلكرتوين، عن م�صادر 

�أن  وهي  �ملبادرة،  هذه  ور�ء  من  و��صحاً  �صيا�صياً  هدفاً  “ثمة  �إن  قولهم:  �لليكود  من  مقربة 

ي�صمح حزب �آخر، يبدو كاأنه مبعزل عن �لليكود، بتو�صيع حجم كتلة �ليمني )�أحز�ب �ليمني 

31
و�حلريديني(، و�أن ي�صمن نتنياهو يف �النتخابات �أغلبية من 61 ع�صو كني�صت“.

�لتي مّت ت�صفيتها  	 �أن �خللية  �أفيف كوخايف،  زعم رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

منذ �أيام عند حدود �جلوالن �ل�صوري �ملحتل، تابعة الإير�ن. وقال كوخايف للجنود: �إن “هذه 
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�إجنازهم  �جلنود  على  مثنياً  �صورية“،  يف  �لر�ديكايل  �ملحور  تاأ�صي�ص  عملية  من  جزء  �خللية 

32
�لعملية ب�صكل دقيق، و�لقيام بذلك باحرت�فية.

متوز/ 	 خالل  و��صلت  �الحتالل  �صلطات  باأن  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز   ذكر 

جائحة  نتيجة  بهم  �ملحدق  �خلطر  من  بالرغم  �لفل�صطينيني،  بحّق  �عتقاالتها   2020 يوليو 

طفالً،  42 بينهم  مو�طناً،   350 باعتقال  قامت  �الحتالل  �صلطات  �إن  �ملركز  وقال   كورونا. 

33
و10 ن�صاء وفتيات، خالل تلك �لفرتة، من بينهم 28 حالة �عتقال خالل �أيام عيد �الأ�صحى.

ال�صبت، 2020/8/8

منازل  	 هدم  وترية  �رتفاع  �أن  زعارير،  با�صم  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  �أكد 

�صكانها  من  وتفريغها  �ملحتلة  �لقد�ص  �أهايل  تهجري  ل�صيا�صة  ��صتكماالً  ياأتي  �ملقد�صيني 

34
�الأ�صليني.

رئا�صة  	 من  نتنياهو  بنيامني  با�صتقالة  للمطالبة  �الإ�رش�ئيليني،  من  �الآالف  ع�رش�ت  تظاهر 

وما  كورونا،  �أزمة  مع  �لتعامل  يف  حكومته  و�صيا�صات  �صيا�صاته  على  و�حتجاجاً  �لوزر�ء، 

35
تبعها من �أزمات �قت�صادية.

�ملعونة  	 جمتمع  على  “يجب  �إنه  كوردوين،  كالوديو  لبنان  يف  �الأونرو�  وكالة  مدير  قال 

مو�صحاً  �لطو�رئ“،  حلاالت  �لفورية  ��صتجابته  يف  فل�صطني  الجئي  يدرج  �أن  �لدولية 

�لالجئني  ذلك  يف  مبن  بريوت،  �نفجار  �أعقاب  يف  �لدعم  “�إىل  يحتاج  لبنان  يف  �صخ�ص  كل  �أن 

36
�لفل�صطينيني، �لذين يحتاجون ب�صكل خا�ص �إىل �رشيان للحياة“.

قال �ملكتب �لوطني للدفاع عن �الأر�ص ومقاومة �ال�صتيطان، �لتابع ملنظمة �لتحرير، يف تقرير  	

له، �إن “حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صادقت على بناء �ألف وحدة ��صتيطانية على �أر��صي 

�لقد�ص  1(، �صمن م�رشوع  )�إي  �مل�صماة  �ملنطقة  �لعيزرية، و�أبو دي�ص يف  �لطور، عناتا،  قرى 

كامل،  ب�صكٍل  �لقد�ص  من  �ل�رشقية  �ملنطقة  يغلق  �أن  �صاأنه  من  و�لذي  �ال�صتيطاين،  �لكبى 

ويطوق �ملناطق )عناتا، �لطور، حزما(، بحيث حُترم من �أي �إمكانية تو�صع م�صتقبلية باجتاه 

37
�ل�رشق“.

االأحد، 2020/8/9

�خلارج،  	 يف  �لعالقني  �لفل�صطينيني  عودة  مرحلة  غزة  قطاع  يف  �حلكومية  �ل�صلطات  و�صفت 

عقدته  �جتماع  خالل  ذلك  جاء  �لقطاع.  يف  كورونا  وباء  تف�صي  مو�جهة  يف  “�الأخطر“  باأنها 
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معب  عب  و�صولهم  �ملتوقع  �لعالقني  ��صتقبال  ترتيبات  ملناق�صة  و�ل�صحة،  �لد�خلية  وز�رتا 

فريو�ص  مو�جهة  يف  و�ل�صالمة  �لوقاية  �إجر�ء�ت  وفق  معهم  �لتعامل  و�آليات  �لبي،  رفح 

38
كورونا، خالل �لفرتة �لقادمة، وفق بيان للد�خلية.

�الأحر�ر  	 وفاء  �صفقة  حمرري  �أ�رشى  �لتما�ص  يف  �لنظر  لالحتالل  �لعليا  �ملحكمة  رف�صت 

�أي كل ق�صية على حدة. وقال  �لتما�صاتهم ب�صكل فردي،  �لنظر يف  جماعي، وقررت  ب�صكل 

رئي�ص نادي �الأ�صري قدورة فار�ص تعقيباً على ذلك: “�إن قمة �لهرم �لق�صائي لالحتالل يتو�طاأ 

39
ب�رش�حة مع �ملوؤ�ص�صة �الأمنية و�ل�صيا�صية“.

�إلغاء  	 ��صتدت لدرجة  �الإ�رش�ئيلية  �الأزمة د�خل �حلكومة  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �إذ�عة �جلي�ص  ك�صفت 

�حلكومة،  رئي�ص  نائب  وهاجم  عملها.  جدول  حول  خالفات  ب�صبب  �الأ�صبوعي،  �جتماعها 

على  �الأخري  �إ�رش�ر  ب�صبب  نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  جانت�ص،  بني  �لدفاع  ووزير 

بامل�صادقة  جانت�ص  يطالب  فيما   ،)2020 �صنة  )�أي  فقط  �حلايل  للعام  ميز�نية  على  �مل�صادقة 

2020 و2021(، وفقاً لن�ص �التفاق �الئتاليف  على ميز�نية للعامني �حلايل و�ملقبل )�أي �صنتي 

40
بينهما.

�ملعتقلني  	 “ق�صية  �أن  �مل�صايخ،  خ�رش  �ل�صعودية  يف  �الأردنيني  �ملعتقلني  ملف  م�صوؤول  �أكد 

�أ�صبحت �صبه متوقفة، وهي �أقرب حلالة �جلمود و�لن�صيان“. ونقلت وكالة قد�ص بر�ص عن 

�أو�صاع  عن  معلومة  �أدنى  يعرفون  ال  و�لفل�صطينيني  �الأردنيني  �ملعتقلني  “�أهايل  �أن  �مل�صايخ 

وتتّم  �ملعتقلني،  بع�ص  مع  �إال  منقطعة،  �صبه  و�الت�صاالت  �ل�صعودية،  �ل�صجون  يف  �أبنائهم 

41
لدقائق قليلة فقط“.

االإثنني، 2020/8/10

�ليمينية  	  20 �لقناة  مع  �أجر�ها  مقابلة  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال 

�الإ�رش�ئيلية، �إنه “كان و��صحاً منذ �لبد�ية �أننا لن نتمكن من فر�ص �صيادتنا )على مناطق يف 

�ل�صفة �ملحتلة(، لن يتّم دون مو�فقة �أمريكية“، م�صري�ً �إىل �أنه “لو مل نكن بحاجة �إىل �ملو�فقة 

�آخرون  حكومة  روؤ�صاء  ولكان  طويلة،  فرتة  منذ  �خلطوة  هذه  على  �أقدمت  لكنت  �الأمريكية 

�مل�صاألة يف  تعد  �أخرى، مل  باأ�صياء  “�لرئي�ص تر�مب م�صغول حالياً  و�أ�صاف:  قد فعلو� ذلك“. 

�صلّم �هتماماته، و�أنا �أقول ذلك ب�رش�حة“، و�أ�صاف: “ �آمل �أن نتمكن �أي�صاً من نزع �العرت�ف 

ب�صيادتنا وتطبيق �ل�صيادة، ورمبا م�صالح �صيا�صية �أخرى مهمة لدولة �إ�رش�ئيل يف �مل�صتقبل 

42
�لقريب“.
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	  ،2020/8/10 �الإثنني  يوم  �ل�صو�ريخ،  �إطالق  �إن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت 

ياأتي يف �إطار جهود حما�ص لتطوير قدر�تها �ل�صاروخية. ور�أت �ل�صحيفة �أن تز�من جتربة 

�ل�صو�ريخ مع عودة �لفل�صطينيني يف قطاع غزة الإطالق �لطائر�ت �لورقية �حلارقة، باجتاه 

تفاهمات  تنفيذ  عدم  من  �حلركة  ��صتياء  تعك�ص  “ر�صائل  هو  �ملحاذية،  �مل�صتعمر�ت  �أر��صي 

43
�لتهدئة �لتي رعتها م�رش بني حما�ص و�إ�رش�ئيل“.

�حلكومي  	 و�ملعلومات  �الإعالم  مركز  يف  �لعبادلة،  ر�مي  �لعدوى“  “مكافحة  د�ئرة  مدير  قال 

مبدينة غزة: �إن “�لعجز �لدو�ئي تعّدى �خلط �الأحمر، بعد نفاد 45% من �الأدوية و31% من 

44
�مل�صتهلكات �لطبية، ونحو 65% من لو�زم �ملختب�ت“.

�للغة  	 لتعليم   ]Studio[ ��صتديو  “ت�صغيل  �الإ�رش�ئيلية  و�ال�صتيعاب  �لهجرة  وز�رة  �أعلنت 

ما  وبح�صب  �ليهود“.  هجرة  على  �لطلب  لزيادة  نظر�ً  زوم؛  تطبيق  عب  �خلارج،  يف  �لعبية 

 “Nefesh B’Nefesh بنيف�ص  “نيف�ص  منظمة  زعمت  �الإ�رش�ئيلي،  نيوز   24 �آي  موقع  �أورد 

وكند�“.  �ملتحدة  �لواليات  من  للهجرة  �مل�صجلني  عدد  يف   %152 بن�صبة  زيادة  “هناك  �أن 

ويف �ملنظمة،  �إ�صهام  خالل  من  �إ�رش�ئيل  �إىل   2,283 هاجر   2019 “ويف  �ملوقع:   و�أ�صاف 

�لهجرة  وزيرة  وتوقعت  جدد“.  مهاجرين   8,306 �إ�رش�ئيل  �إىل  قدم   ،2020 منت�صف 

�ألف مهاجر بحلول   90 “و�صول   Pnina Tamano–Shata و�ال�صتيعاب بنينا تامانو-�صطا 

45
نهاية �لعام 2021 مقارنة بـ 35,463 يف �لعام 2019“.

قررت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �إغالق معب كرم �أبو �صامل، ومنع �إدخال مو�د بناء �إىل قطاع  	

فقط  و�صي�صمح  �ملعب،  �إغالق  قرر  �إنه  له،  بيان  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  جي�ص  وقال  غزة. 

باإدخال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية و�لوقود، �بتد�ء من �صباح �لثالثاء 2020/8/11. وزعم �الحتالل 

46
�أن �لقر�ر ياأتي يف ظّل ��صتمر�ر �إطالق �لبالونات باجتاه �مل�صتعمر�ت �ملحاذية لقطاع غزة.

�الحتالل  	 قو�ت  �نتهاكات  �أبرز  لها،  تقرير  يف  �لفل�صطينية  �الإعالم  وز�رة  ��صتعر�صت 

�الأق�صى“  “�نتفا�صة  بد�ية  منذ  �أنه  �إىل  �لنظر  الفتاً  �لفل�صطينية،  �لطفولة  بحقّ  و�مل�صتوطنني 

3,090 طفالً،  �أكرث من  ��صت�صهد   ،2019 �أكتوبر  �الأول/  نهاية ت�رشين  2000/9/28 وحتى  يف 

بد�ية منذ  �أطفال   304 �عتقلت  فيما  �لفل�صطينيني.  �الأطفال  من  �الآالف  ع�رش�ت   وجرح 

2020، حيث ما يز�ل يتو�جد يف �صجون �الحتالل  2020 ولغاية نهاية حزير�ن/ يونيو  �صنة 

47
170 طفالً، بح�صب �إح�صاء�ت نادي �الأ�صري �لفل�صطيني وهيئة �صوؤون �الأ�رشى.
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ك�صف حتليل �أجر�ه معهد �الأبحاث �لتطبيقية - �لقد�ص )�أريج( لالأو�مر �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية  	

�ل�صادرة، �أن م�صاحة �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي ��صتهدفتها �الأو�مر �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية 

و�لتي �مل�صتعمر�ت،  نفوذ  مناطق  تو�صيع  �أوالً  �صملت   ،)
2

كم  6.011( دومناً   6,011  بلغت 

نحو   ،)
2

كم  2.098( �الأر��صي  من  دومناً   2,098 بو�قع  �الأو�مر  من  �الأكب  �لن�صيب  لها  كان 

48
35% من �مل�صاحة �لكلية لالأر��صي �مل�صتهدفة باالأو�مر �ل�صادرة.

الثالثاء، 2020/8/11

�صديد  	 برّد  جانت�ص،  بني  �لدفاع  ووزير  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  هدد 

�لعبي  �الإخباري  و�ال  موقع  ونقل  �حلارقة،  �لبالونات  �إطالق  ��صتمر  �إذ�  غزة،  قطاع  �صّد 

غايته  غزة  من  �حلارقة  �لبالونات  �إطالق  �إن  قولهم،  �إ�رش�ئيليني  �أمنيني  م�صوؤولني  عن 

ممار�صة �صغوط من �أجل دفع تفاهمات حول تهدئة وم�صاريع مدنية تتعلق بالبنية �لتحتية 

�إىل  �إدخال �ملنحة �ملالية �لقطرية  �أن ذلك ياأتي �حتجاجاً على تاأخري  �إىل  �إ�صافة  يف قطاع غزة، 

“غالف غزة“، من  60 حريقاً يف حميط م�صتعمر�ت  �أكرث من  �أن �ندلع  �لقطاع. جاء ذلك بعد 

49
جر�ء �إطالق بالونات حارقة من �لقطاع.

�لبحث  	 حماولة  من  �للبناين،  �هلل  حزب  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  حذّر 

�لبث  هيئة  ح�صب  وذلك  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �أزمة  �فتعال  عب  بالده،  يف  �الأزمة  من  خمرج  عن 

50
�الإ�رش�ئيلي )مكان(.

يف  	 �الأع�صاء  و�لدول  �ملتحدة،  �الأمم  �إىل  عاجالً“  “ند�ءً  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وجّهت 

ب�صبب  �لفل�صطينيون،  �لالجئون  يعي�صها  �لتي  �ملزرية“  “�الأو�صاع  حول  �لدولية،  �ملنظمة 

51 
ممار�صات �الحتالل �لعن�رشية وغري �لقانونية.

)مكان(، 	 �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة  �الإذ�عة  مر��صلة   ذكرت 

جيلي كوهني Gili Cohen، �أن رئي�ص �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي يو�صي كوهني حتدث مع م�صوؤولني 

قطريني على خلفية �لت�صعيد يف �ملناطق �ملحيطة بقطاع غزة. و�أ�صافت �أن “�إ�رش�ئيل“ معنية 

با�صتمر�ر �مل�صاعد�ت �لتي تقدمها �لدوحة للغّزيني خالل �الأ�صهر �ملقبلة، �أي�صاً الإعادة �لهدوء 

مع قطاع غزة. و�أفادت �صحيفة معاريف باأن كوهني �صارك يف �حلو�ر مع �لقطريني ب�صكل 

�الإ�رش�ئيلي،  للتلفزيون  �ل�صابعة  �لقناة  وح�صب  حلما�ص.  �لتمويل  ��صتمر�ر  ل�صمان  مبا�رش 

“�إ�رش�ئيل“ ت�صعى للتهدئة يف �جلنوب، وتريد ��صتمر�ر �لتمويل حلما�ص خالل �الأ�صهر  فاإن 

52
�لقادمة.



329

�آب/ �أغ�سط�س 2020

�مل�صجد  	 �ل�رشقية من  �ملنطقة  �لو�صع يف  �أن  �ملحتلة  �لقد�ص  �لدينية يف مدينة  �ملرجعيات  �أكدت 

�دعاء�ت  لها،  بيان  يف  �ملرجعيات،  ورف�صت  م�صبوق.  وغري  ومرتّد  خطر،  �ملبارك  �الأق�صى 

على  لل�صيطرة  ي�صعى  �الحتالل  �أن  موؤكدة  ع�صكرية،  منطقة  �ل�رشقية  �ملنطقة  باأن  �الحتالل 

يف  تلمودية  طقو�ص  باأد�ء  لهم  و�ل�صماح  �مل�صتوطنني،  �قتحامات  تكثيف  خالل  من  �الأق�صى 

53
�ملنطقة �ل�رشقية، ورفع علم �الحتالل فيها.

�الأيتام  	 الإغاثة  �الإ�صالمية  و�جلمعية  �لفل�صطيني،  �لد�خل  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �أعلنت 

م�صاعد�ت  من  �الآن  حتى  �حلركة  �أو�صلته  ما  جمموع  �أن   )48 �الإغاثة  )جمعية  و�ملحتاجني 

54
لالأهايل �للبنانيني �ملت�رشرين من �نفجار بريوت بلغ 18 طناً من �مل�صاعد�ت �لعينية.

حذّر �خلبري �لفل�صطيني ز�هر كحيل، �ملخت�ص يف هند�صة �ملياه �لبحرية و�ملو�نئ، من �لتد�عيات  	

“�لكارثية �ملرعبة“ �لتي �صيت�صبب بها �صد �لنه�صة �الإثيوبي، على �صو�طئ فل�صطني �ملحتلة، 
و�لتي من �ملرجح �أن ُتَدّمر خالل �صنو�ت قليلة. و�أ�صار كحيل �إىل �أن �لكميات �لهائلة من مياه 

�إىل �صو�حل فل�صطني  �لنيل �ملحملة بالطمي، و�لرمال، و�لر�صوبيات، و�لتي كانت ت�صل  نهر 

55
ولبنان، من �ملمكن �أن تتاأثر باإن�صاء �صد �لنه�صة.

	  Gholam Hossein �إ�صماعيلي  ح�صني  غالم  باإير�ن  �لق�صائية  �ل�صلطة  با�صم  �ملتحدث  قال 

�أحكام بال�صجن على  �إير�نيني، �صدرت  �لقب�ص على خم�صة  �ألقت  �الأمن  �أجهزة  �إن   ،Ismaili
56

�ثنني منهم على �الأقل بتهمة �لتج�ص�ص ل�صالح بريطانيا، و�أملانيا، و“�إ�رش�ئيل“.

االأربعاء، 2020/8/12

�أر�صاً زر�عية فارغة، ونقطة ر�صد للمقاومة �رشقي  	 ق�صفت �لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية 

يف  للمقاومة  وموقعاً  دفعتني،  على  �صو�ريخ   7 بـ  غزة،  قطاع  من  �جلنوب  �إىل  رفح  مدينة 

خميم  �رشق  للمقاومة  ر�صد  نقطتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملدفعية  ق�صفت  كذلك،  نيت�صارمي.  حمررة 

با�صم حركة حما�ص  �لناطق  �لديك“ و�صط قطاع غزة. وقال  “جحر  �لبيج لالجئني، وبلدة 

“�إن ��صتمر�ر �لت�صعيد �الإ�رش�ئيلي على غزة وق�صف مو�قع �ملقاومة، يوؤكد  فوزي برهوم: 

م�صي �الحتالل يف �صيا�صاته وجر�ئمه، �لتي لن تثني �صعبنا �لفل�صطيني ومقاومته �لبا�صلة 

غزة  ملعاناة  حّد  وو�صع  وحريته،  حقوقه  عن  دفاعاً  و�لكفاح  �لن�صال  طريق  مو��صلة  عن 

57
وح�صارها“.

�إىل 	 بحرياً  ميالً   15 من  غزة  بحر  يف  �ل�صيد  م�صاحة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات   قلّ�صت 

58
8 �أميال، يف �إطار �لت�صييق وت�صديد �حل�صار على قطاع غزة.
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بق�صايا  	 متهم  منع  على  ين�ص  قانون  م�رشوع  �لعامة،  بهيئته  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  �أ�صقط 

جنائية من ت�صكيل حكومة، يف قانون ي�صتهدف باالأ�صا�ص منع بنيامني نتنياهو من ت�صكيل 

لتقدمي  تلم“   – م�صتقبل  “يوجد  كتلة  وبادرت  �صدّه.  �التهام  لو�ئح  ظلّ  يف  �ملقبلة  �حلكومة 

م�رشوع �لقانون. ومل يح�رش �أع�صاء حتالف كاحول الفان �لت�صويت، منعاً لدعم م�رشوع 

59
�لقانون.

�لبحر  	 تركيا يف  �أن�صطة  لليونان، يف مو�جهة  �لكامل  �الإ�رش�ئيلية عن دعمها  عبّت �خلارجية 

�الأبي�ص �ملتو�صط. وبح�صب بيان للخارجية �الإ�رش�ئيلية، فاإنها تر�قب �لتوتر�ت �حلا�صلة عن 

60
كثب، موؤكدةً �أنها تت�صامن مع �ليونان وتدعمها يف �حلفاظ على م�صاحله يف �رشق �ملتو�صط.

يف  	 �ملجتمع  ُخم�ص  نحو  ي�صكلون  �ل�صباب  �إن  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  قال 

�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�أو�صح �جلهاز، يف بيان له، ملنا�صبة �ليوم �لعاملي لل�صباب، �أن 

�إجمايل  22% من  ي�صكلون  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  )18-29 عاماً( يف  �صاب  1.14 مليون  هناك 

�ل�صكان يف منت�صف �صنة 2020، )23% يف �ل�صفة �لغربية و22% يف قطاع غزة(. وبلغ معدل 

�لبطالة بني �ل�صباب 38% ل�صنة 2019 )31% بني �لذكور و63% بني �الإناث(، بو�قع 63% يف 

61
قطاع غزة، و23% يف �ل�صفة �لغربية.

اخلمي�س، 2020/8/13

�أن �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل“ �تفقتا على  	 �أعلن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب 

تطبيع �لعالقات �لديبلوما�صية ب�صكل كامل، مبا يعزز “�ل�صالم“ يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط. 

يف  و�ال�صتقر�ر  �الأمن  حتقق  �لتاريخية  �خلطوة  هذه  �إن  �لبي�صاوي،  �ملكتب  يف  تر�مب،  وقال 

�إ�رش�ئيل مع بقية  “�أمر مذهل وخطوة يف طريق �لرتكيز على حت�صني عالقات  �ملنطقة، وهذ� 

 ،“Abraham Accord لعامل �لعربي“. و�أعلن تر�مب �أن �لتوقيع �لر�صمي على “�تفاق �إبر�هيم�

ز�يد، بن  حممد  �ل�صيخ  ظبي  �أبو  عهد  وويل  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص   بني 

“�التفاق �إن  وقال:  �الإمار�ت،  بدولة  تر�مب  و�أ�صاد  �أ�صابيع.  خالل  �الأبي�ص  �لبيت  يف   �صيتمّ 

جاء نتيجة عالقات بنيت خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية بعد �أن كانت �لعالقات متوترة“، م�صري�ً 

�صتوقعان  و“�إ�رش�ئيل“  �الإمار�ت  �إن  تر�مب  وقال  الإير�ن.  كبرية  �رشبة  ُيعدّ  �التفاق  �أن  �إىل 

و�لتكنولوجيا،  و�الأمن،  و�ل�صياحة،  �ال�صتثمار،  جماالت  يف  �لثنائية  �التفاقات  من  �صل�صلة 

متبادلة.  �صفار�ت  و�إقامة  �لبلدين  بني  مبا�رشة  جوية  برحالت  �ل�صماح  �إىل  �إ�صافة  و�لطاقة، 

وو�صف  �الإمار�ت.  حذو  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول  من  �ملزيد  حتذو  �أن  تر�مب  وتوقع 
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�إ�رش�ئيل  من  لكل  �التفاق  لهذ�  كثرية  فو�ئد  و“هناك  بالتاريخي،  �التفاق  كو�صرن،  جاريد 

و�الإمار�ت و�أي�صاً للواليات �ملتحدة“. وقال وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو يف بيان: 

�إنه “يوم تاريخي وخطوة مهمة �إىل �الأمام من �أجل �إقر�ر �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“. وقال 

“�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  و�ل�صفري  وبومبيو،  كو�صرن،  �إن  �الأبي�ص  �لبيت  يف  م�صوؤولون 

�آيف  �لدولية  للمفاو�صات  �خلا�ص  و�ملبعوث  �الأمريكي  �لرئي�ص  وم�صاعد  فريدمان،  ديفيد 

 Robert O’Brien بريكوفيت�ص، وم�صت�صار �الأمن �لقومي للبيت �الأبي�ص روبرت �أوبر�ين 

�صاركو� بعمق يف �لتفاو�ص على �ل�صفقة.

وقال بيان م�صرتك �أ�صدرته �لدول �لثالث، �إن زعماءها “�تفقو� على �لتطبيع �لكامل للعالقات   

�لدبلوما�صي  �الإجناز  “هذ�  �أن  �لبيان  و�أ�صاف  �ملتحدة“.  �لعربية  و�الإمار�ت  �إ�رش�ئيل  بني 

�لتاريخي �صيعزز �ل�صالم يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، وهو دليل على �لدبلوما�صية �جلريئة، 

جديد  م�صار  لر�صم  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  و�صجاعة  �لثالثة،  �لقادة  وروؤية 

�أن وفدين  �لبيان  �الأو�صط“. وتابع  �ل�رشق  �لعظيمة يف  �لعنان لالإمكانات  �أن يطلق  من �صاأنه 

ب�صاأن  ثنائية  �تفاقات  لتوقيع  �ملقبلة  �الأ�صابيع  يف  �صيلتقيان  و�الإمار�ت،  “�إ�رش�ئيل“  من 

ومن  �أخرى.  وق�صايا  و�الت�صاالت  و�الأمن،  �ملبا�رشة،  و�لرحالت  و�ل�صياحة،  �ال�صتثمار، 

لهذ�  “نتيجة  �أنه  �لبيان  يف  وجاء  و�ل�صفار�ت.  �ل�صفر�ء  قريباً  �لبلد�ن  يتبادل  �أن  �ملتوقع 

�لعربية  �الإمار�ت  من  وبدعم  تر�مب،  �لرئي�ص  طلب  على  وبناء  �لدبلوما�صي،  �الخرت�ق 

�ملتحدة �صتعلق �إ�رش�ئيل �إعالن �ل�صيادة“ على مناطق يف �ل�صفة �لغربية. وين�ص �التفاق على 

�ل�صماح  خالل  من  �ل�صابق،  من  �أكب  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  للو�صول  قدرة  �مل�صلمني  منح 

�صتو�صعان  و“�إ�رش�ئيل“  �الإمار�ت  �إن  �لبيان  وقال  �أبيب.  تل  �إىل  ظبي  �أبو  من  بالطري�ن  لهم 

ومن  كورونا.  لفريو�ص  لقاح  وتطوير  بعالج  يتعلق  فيما  �لفور،  على  �لتعاون  وت�رشعان 

تقدماً  �التفاق  تعّد  بالده  �إن  �لعتيبة،  يو�صف  و��صنطن،  يف  �الإمار�ت  دولة  �صفري  قال  جهته، 

62
مهماً يف �لعالقات �لعربية - �الإ�رش�ئيلية.

فيه  	 �أعلن  �لذي  �ل�صحفي  موؤمتره  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال 

�أن  على  م�صّدد�ً  �ل�صّم،  خمطط  على  تغيري  ال  �إنه  �الإمار�ت،  مع  �صالم“  “�تفاق  عن  ر�صمياً، 

�ل�صمّ متّ تاأجيله فح�صب. ويف �صياق مت�صل، �أطلق حلفاء نتنياهو يف �ليمني �ال�صتيطاين وعدد 

�ل�صّم  �إىل خمطط  للعودة  �الأمريكية  �الإد�رة  لل�صغط عليه وعلى  �لليكود، حملة  من رفاقه يف 

�إ�صقاطه. وهدد عدد من قادة �مل�صتعمر�ت باالإطاحة به و�ختيار قائد �آخر من �لليكود  وعدم 

ليحلّ حمله. وقال �لنائب بت�صالئيل �صموتريت�ص �إن “و�جب �ليمني �حلقيقي �الأول �ليوم هو 
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“تنازل نتنياهو عن  �إن  ��صتبد�ل نتنياهو، و�لتخل�ص من قيادته للمع�صكر“. و�أ�صاف قائالً: 

خمطط فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على �مل�صتوطنات وعن �صمّ غور �الأردن و�صمايل �لبحر 

63
�مليت، يفتح �لباب للعودة �إىل حّل �لدولتني“.

�الأمريكي  	 �لثالثي  لالإعالن  �ل�صديدين  و��صتنكارها  رف�صها  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أعلنت 

و�الإمار�ت،  “�إ�رش�ئيل“  بني  للعالقات  كامل  تطبيع  حول  �ملفاجئ،  �الإمار�تي،  �الإ�رش�ئيلي 

�الإمار�ت  دولة  به  قامت  ما  �لفل�صطينية  �لقيادة  “ترف�ص  لها:  بيان  يف  �لقيادة،  و�أ�صافت 

�لعربية �ملتحدة، باعتباره خيانة للقد�ص، و�الأق�صى، و�لق�صية �لفل�صطينية، و�عرت�فاً بالقد�ص 

64
عا�صمة الإ�رش�ئيل، وتطالبها بالرت�جع �لفوري عن هذ� �الإعالن �مل�صني“.

�لثالثي  	 �لبيان  �أثر  وعلى  �أنه  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطيني  و�ملغرتبني  �خلارجية  وزير  �أعلن 

��صتدعاء  مّت  �الإمار�تية،   - �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  بتطبيع  �الإمار�تي،  �الإ�رش�ئيلي  �الأمريكي 

65
�ل�صفري �لفل�صطيني لدى دولة �الإمار�ت، وب�صكل فوري.

�أعلنت حركة حما�ص �أن رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي �إ�صماعيل هنية �ت�صل بالرئي�ص �لفل�صطيني  	

حممود عبا�ص، ملناق�صة �لتطور�ت �ملتعلقة باالتفاق �ملعلن بني �الإمار�ت و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي. 

وقال بيان �صدر عن مكتب هنية، �إن �مل�صوؤولنَي “�أكد� ب�صكل و��صح رف�ص هذ� �التفاق �ملعلن، 

66
معتَبين �أنه �تفاق غري ملزم لل�صعب �لفل�صطيني، ولن يتّم �حرت�مه“.

على  	 وكتب  �الإ�رش�ئيلي،  �الإمار�تي  �التفاق  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  ثمّن 

�لواليات  بني  �لثالثي  �مل�صرتك  �لبيان  بالغ  وتقدير  باهتمام  “تابعُت  تويرت:  على  �صفحته 

�ملتحدة �الأمريكية ودولة �الإمار�ت �لعربية �ل�صقيقة و�إ�رش�ئيل، حول �التفاق على �إيقاف �صّم 

يف  �ل�صالم  �إحالل  �صاأنها  “من  خطو�ت  �أنها  على  م�صدد�ً  �لفل�صطينية“،  لالأر��صي  �إ�رش�ئيل 

67
�ل�رشق �الأو�صط“.

رحّبت �لبحرين باإعالن �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ عن �تفاق لتطبيع �لعالقات بو�صاطة �أمريكية،  	

و�أعربت  �ملنطقة“.  يف  �ال�صتقر�ر  تعزيز  يف  �صت�صهم  �لتاريخية  “�خلطوة  �أن  على  م�صددة 

�لبحرين، يف بيان �أوردته وكالة �ل�صحافة �لفرن�صية، عن “بالغ �لتهاين لدولة �الإمار�ت �لعربية 

68
�ملتحدة“.

قال �صابط يف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �إن حكومة �الحتالل قررت “وقف �إدخال �لوقود  	

�إىل قطاع غزة ب�صكل فوري، من �الآن وحتى �إ�صعار �آخر“، بعد �صاعات من تقلي�ص م�صاحة 

69
�ل�صيد يف بحر غزة �أمام �صيادي �لقطاع.
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�دعى �صالح �جلو يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي تدمري ُثلث �لدفاعات �جلوية �ل�صورية خالل �لهجمات  	

“�ملعركة بني  �أنه هاجم يف  �إىل  �الأخرية؛ م�صري�ً  �لثالثة  �ل�صنو�ت  نفذها خالل  �لتي  �لعدو�نية 

�ل�صورية، �الأر��صي  على  خمتلفاً  هدفاً   955 نحو  �لفرتة،  هذه  خالل  �صنّها  �لتي   حربني“ 

70
بـ 4,239 �صاروخاً وقنبلة.

اجلمعة، 2020/8/14

�لغربية  	 بال�صفة  مناطق  عدة  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الإمار�تي  لالتفاق  ر�ف�صة  م�صري�ت  �نطلقت 

بينما  ز�يد،  بن  حممد  ظبي  �أبو  عهد  ويل  �صور  على  دو�صاً  �الأق�صى  �مل�صجد  و�صهد  �ملحتلة، 

�ملخيمات  �صهدت  كذلك  �خلليل.  جنوب  يطا  مدينة  يف  �الإمار�تي  �لعلم  متظاهرون  �أحرق 

71
�لفل�صطينية يف لبنان �إ�رش�باً �صمل كافة �ملوؤ�ص�صات و�الأ�صو�ق و�ملتاجر.

�أكد �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات، على �أن �الإمار�ت  	

و�أفاد  �لعربي.  �الإجماع  خارج  �الحتالل،  مع  �لعالقات  بتطبيع  ��صرت�تيجياً“  “خطاأ  ترتكب 

عريقات باأن �الإمار�ت بادرت بقطع �لعالقات مع �ل�صلطة �لفل�صطينية منذ �صنة 2014، وقال 

�إن �الإمار�ت كانت ت�صعى �إىل “�لتطبيع مع �الحتالل“، بغ�ص �لنظر عن “وجود �أو عدم وجود 

72
خطة �صّم �إ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �ملحتلة“.

ك�صفت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �الإ�رش�ئيلية �أن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو  	

73
ز�ر �الإمار�ت مرتني على �الأقل �رش�ً، خالل �لعامني �ملا�صيني.

�لبث  	 �لتابعة لهيئة  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة  �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز لالإذ�عة  �لطاقة  قال وزير 

�ال�صتيطان  وزير  و�صدد  �الأجندة“.  عن  ينزل  “مل  �ل�صّم  خمطط  �إن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي 

“�إ�رش�ئيل  �أن  Tzachi Hanegbi، خالل مقابلة الإذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي،  ت�صاحي هنغبي 

و�أ�صاف  لوجودنا“.  �رشورية  �لغاية  هذه  الأن  )�ل�صّم(،  �حللم  هذ�  عن  �لتنازل  يكنها  ال 

1967. وبد�أنا ب�صفر  �لعام  “�إ�رش�ئيل تعزز �صيطرتها على يهود� و�ل�صامرة منذ  �أن  هنغبي 

74
م�صتوطنني، وبعد ذلك 1,000 و100,000، و�ليوم يوجد ن�صف مليون م�صتوطن“.

مع  	 عالقات  باإقامة  �الإمار�ت  دولة  تقوم  �أن  �ملوؤ�صف  من  �إنه  �إفريقيا  جنوب  حكومة  قالت 

75
“�إ�رش�ئيل“، مبوجب �تفاقية تتعلق مب�صري �ل�صعب �لفل�صطيني، ودون �إ�رش�كه فيها.

و�إنه  	 “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لر�صمي  �لتطبيع  قر�ر  يف  �أحد�ً  ت�صاور  مل  �إنها  �الإمار�ت  دولة  قالت 

�لعامة، و�لديبلوما�صية  �لثقافة  ل�صوؤون  �خلارجية  وزير  م�صاعد  وقال  “�صيادي“.   قر�ر 
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عمر �صيف غبا�ص، �إن �الإمار�ت تر�عي م�صاحلها وح�صاباتها �خلا�صة عند �تخاذ �لقر�ر�ت، 

من  بت�صفيق  يحظى  لن  �لتطبيع  �أن  علمها  مع  �خلطوة،  هذه  ب�صبب  �أ�صدقاءها  و�أبلغت 

76
�جلميع.

�ل�صلطات  	 �إن  له،  تقرير  يف  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال 

�الإ�رش�ئيلية هدمت �أو �صادرت خالل �أ�صبوعني، 43 مبنى يف �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي 

�إىل  �أدى  ما  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صلطات  ت�صدرها  �لتي  �لبناء  رخ�ص  �إىل  �الفتقار  بحجة  �لقد�ص، 

77
تهجري 108 فل�صطينيني و�إحلاق �الأ�رش�ر بنحو 240 �آخرين.

�لعالقات  	 لتطبيع  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل“  بني  باالتفاق  �الأوروبية  �ملفو�صية  رحبت 

�لديبلوما�صية، وقالت �إنه ي�صّب يف م�صلحة �لبلدين و�صي�صهم يف تعزيز �ال�صتقر�ر يف �ل�رشق 

78
�الأو�صط.

ال�صبت، 2020/8/15

يف  	 تي  �أم  �أف  “بي  �صبكة  مع  مقابلة  خالل  �ل�صبت،  عون،  مي�صال  �للبناين  �لرئي�ص  قال 

BFMTV“ �الإخبارية �لفرن�صية �إنه يجب حّل �مل�صاكل مع “�إ�رش�ئيل“ قبل �لتو�صل �إىل �تفاق 

“�صالم“ معها. ويف تعليقه على �التفاق بني “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت، قال “�إنها دولة م�صتقلة“ 
79

يف �إ�صارة �إىل �الإمار�ت.

قال �حلاخام مارك �صناير، وهو يهودي �أمريكي مقرب من �حلكومة �لبحرينية، وم�صت�صار  	

ر�صمياً  عالقاتهما  عن  �صتعلنان  و�لبحرين  “�إ�رش�ئيل“  �إن  خليفة،  �آل  عي�صى  بن  حمد  �مللك 

80
بحلول نهاية �صنة 2020.

�لكيان  	 مع  �لتطبيع  من  �لكويت  موقف  �أن  على  �لتاأكيد  مطلعة  حكومية  م�صادر  دت  جدَّ

موقفها،  على  �لكويت  �إن  �لقب�ص  ل�صحيفة  �مل�صادر  وقالت  يتغرّي.  ولن  ثابت،  �ل�صهيوين 

81
و�صتكون �آخر دولة تطبِّع مع “�إ�رش�ئيل“.

�مل�صجد  	 حترير  �إن  تويرت،  على  تغريدة  يف  �خلليلي،  حمد  بن  �أحمد  عُمان  �صلطنة  مفتي  قال 

�أي �حتالل، و�جب مقد�ص على جميع �الأمة،  �الأق�صى وحترير جميع �الأر�ص من حوله من 

�لظروف  �إذ� مل ت�صعف  �أنه  �ل�صيخ �خلليلي  يلزمهم وفاوؤه. و�أ�صاف  وَدْيٌن يف رقابها جميعاً 

للقدر  �الأمر  َيَدُعو�  �أن  و�إمنا عليهم  �مل�صاومة عليه بحال،  لالأمة  فلي�ص  �مل�صجد،  �الآن بتحرير 

82
�الإلهي، لياأتي �هلل مبن ي�رّشفه بالقيام بهذ� �لو�جب.
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قال وزير �لدولة �الإمار�تي لل�صوؤون �خلارجية �أنور قرقا�ص، �إن �الإمار�ت مهتمة بتنفيذ عملية  	

�إعالم  و�صيلة  مع  له  لقاء  �أول  يف  قرقا�ص،  و�أو�صح  كبرية.  ب�رشعة  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتطبيع 

�أر��صي  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  فر�ص  خطة  باأن  تامة  ثقة  على  �الإمار�ت  �أن  �إ�رش�ئيلية، 

�ل�صفة �لغربية لن يتّم تنفيذها، و�أكد �أن �ل�صياح �الإ�رش�ئيليني �صيتمكنون يف �لقريب من زيارة 

83
�الإمار�ت.

االأحد، 2020/8/16

الإذ�عة  	 نتنياهو  بها  �أدىل  ت�رشيحات  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال 

�لغربية  �ل�صفة  “�إ�رش�ئيل“ مل تتنازل عن خمططها ب�صّم مناطق يف  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص 

�أن  �ل�صّم؛ م�صدد�ً على  �الإمار�ت وبني خمطط  �أنه مل يُخريّ بني �التفاق مع  �ملحتلة، و�أ�صاف 

84
تنفيذ خمطط �ل�صّم �صيتّم بدعم �أمريكي.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل �ت�صال مع �لرئي�ص �لفرن�صي �إيانويل  	

ماكرون، �إنه لي�ص من حقّ �الإمار�ت �أو �أي دولة �أخرى �أن تتحدث با�صم �ل�صعب �لفل�صطيني، 

85
قائالً: “لن نقبل باأن يتم ��صتخد�م �لق�صية �لفل�صطينية كذريعة للتطبيع، �أو �أي �صبب �آخر“.

�الأحمد،  	 عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  و�للجنة  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال 

�لعربية  �جلامعة  ��صتجابة  تتوقع  ال  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إن  �لفل�صطينية،  �لر�صمية  لالإذ�عة 

�إعالن  بهدف  طارئة،  جل�صة  عقد  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  لطلب  �الإ�صالمي  �لتعاون  ومنظمة 

مل  جدية“  “خالفات  �إىل  ذلك  عازياً  �الأمريكي“،   - �الإ�رش�ئيلي   - �الإمار�تي  �التفاق  “رف�ص 
86

يو�صحها.

ك�صف وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني �لنقاب عن �أن “�إ�رش�ئيل“ و�ل�صود�ن على  	

�لوزير،  عن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  ونقلت  بينهما.  “�صالم“  �تفاقية  توقيع  و�صك 

87
�لقول �إنه “يتوقع �أن تتّم هذه �خلطوة �لتاريخية قريباً، رمبا قبل نهاية �لعام �حلايل“.

قبل  	 جتميدها  مّت  قد  �ل�صيادة  فر�ص  خطة  �أن  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  �أكد 

يتّم  �أن  يف  �أمله  عن  ذلك  مع  معرباً  ب�صببها،  ولي�ص  �الإمار�ت،  دولة  مع  �ل�صالم“  “مبادرة 
�لعبية.  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  قناة  بح�صب  وذلك  ممكن،  وقت  باأ�رشع  تطبيقها 

ومن جهته، �أكد �لوزير �لليكودي �أوفري �أكوني�ص Ofir Akunis �أنه بالرغم من “�لتو�صل �إىل 

�تفاقية �ل�صالم مع دولة �الإمار�ت، فاإن خطة فر�ص �ل�صيادة لي�صت ملغاة، و�أنه لن ُتقام دولة 

88
فل�صطينية �أبد�ً“.
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�صادقت  	 �الحتالل  جلي�ص  �لتابعة  �ملدنية“  “�الإد�رة  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت 

على م�صاريع ��صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص، خالل �الأ�صبوع �ملا�صي. 

بنيامني،  �ال�صتيطانية  �لكتلة  ربط  �إىل  لل�صحيفة،  وفقاً  �ال�صتيطانية،  �مل�صاريع  هذه  وتهدف 

�لو�قعة يف منطقة ر�م �هلل، مع �لقد�ص �ملحتلة. و�أكب هذه �مل�صاريع، هو �صّق طريق �رشيع بني 

نفق  عب  وير  �لقد�ص،  �صمال  يف  عطاروت  �ل�صناعية  �ملنطقة  مع  بنيامني  �ل�صناعية  �ملنطقة 

89
طوله 600م، يّر حتت حاجز قلنديا وبلدة �لر�م.

ك�صف تقرير �أعدته وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون و�ملقد�صات �لدينية يف ر�م �هلل، عن تنفيذ �صلطات  	

�الحتالل 47 �قتحاماً للم�صجد �الأق�صى خالل �صهري حزير�ن/ يونيو ومتوز/ يوليو 2020، 

90
و�إبعاد ع�رش�ت �ل�صخ�صيات، �إ�صافة �إىل �العتقاالت �ملتكررة للمر�بطني و�مل�صلني.

�صفوف  	 يف  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�ص  جر�ء  وفيات  �أربع  ت�صجيل  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت 

وفيات  “�إجمايل  �إن  لها،  بيان  يف  �الأممية،  �لوكالة  وقالت  لبنان.  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

91
كورونا من �لالجئني يف لبنان �رتفع �إىل ثمان حاالت“.

�آل نهيان، ووزير  	 �ل�صيخ عبد �هلل بن ز�يد  د�صّن وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل �الإمار�تي 

�خلارجية �الإ�رش�ئيلي غابي �أ�صكنازي، خطوط �الت�صال بني �لبلدين. و�أجرى بن ز�يد �ت�صاالً 

هاتفياً مع �أ�صكنازي، تبادال خالله �لتهنئة مبنا�صبة �التفاق، ب�صاأن مبا�رشة �لعالقات �لثنائية 

92
�لكاملة بني دولة �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“.

االإثنني، 2020/8/17

حماولته  	 بدعوى  عليه،  �لنار  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �إطالق  بعد  فل�صطيني  �صاب  ��صت�صهد 

�إ�صابته  �ملحتلة. ووّثقت م�صاهد م�صورة حلظات  بالقد�ص  تنفيذ عملية طعن عند باب حطة 

�مل�صاب  �جلندي  نقل  جرى  حني  يف  �إ�صعافه،  حماولة  دون  من  �أر�صاً  و�صقوطه  بالر�صا�ص 

93
ب�صكل عاجل.

�ل�صعب  	 له  يتعر�ص  “ما  ب�صاأن  مبادرة  �الإبر�هيمي،  �الأخ�رش  �ل�صابق  �الأممي  �ملبعوث  �أطلق 

�ملبادرة  وطالبت  و�أر�صه“.  وكر�مته،  حقوقه،  على  �صافرين  و�عتد�ء  ظلم  من  �لفل�صطيني 

بـ“فر�ص عقوبات على �إ�رش�ئيل، ودعم حّق �ل�صعب يف �لن�صال �مل�رشوع، ونيل حقوقه �لتي 

وجمل�ص  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  ودعمتها  �لدولية،  و�لقو�نني  و�الأعر�ف  �ملو�ثيق  كافة  �أقرتها 

94
�الأمن �لدويل“.



337

�آب/ �أغ�سط�س 2020

�أجل تاأمني رحالت  	 �إنه ي�صعى ويعمل من  قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو 

مقابلة  ويف  �ل�صعودية.  �أجو�ء  عب  �الإمار�ت  �إىل  جوريون  بن  مطار  من  مبا�رشة  طري�ن 

ح�رشية مع قناة �صكاي نيوز عربية، قال نتنياهو �إن �التفاق �لذي �أُبرم مع �الإمار�ت ي�صهم 

“�ل�صالم“. ورجّح نتنياهو �أن يوؤدي �لتعاون بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ �إىل نتائج  يف �إر�صاء 

�لتكنولوجيا، و�ل�صحة،  �لبلدين مثل  مبهرة، موؤكد�ً وجود عدة جماالت للعمل �مل�صرتك بني 

من  �ل�صياح  �أمام  �لباب  بدورها  �صتفتح  “�إ�رش�ئيل“  �إن  نتنياهو  وقال  و�لزر�عة.  و�لبيئة، 

95
�الإمار�ت، م�صري�ً �إىل �لرتحيب بالزو�ر يف �مل�صجد �الأق�صى حتى يوؤدو� �ل�صالة.

كوهني  	 يو�صي  �ملو�صاد  رئي�ص  �إن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة   11 �لقناة  قالت 

و�صل �إىل �الإمار�ت الإجر�ء حمادثات حول تفا�صيل �تفاق �لتحالف و�لعالقات �لديبلوما�صية 

96
�لر�صمية، �لذي مّت �لتو�صل �إليه موؤخر�ً بني �لطرفني.

وجّه �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني دعوة ر�صمية �إىل ويل عهد �أبو ظبي حممد بن ز�يد  	

�آل نهيان، لزيارة �لقد�ص �ملحتلة، وكتب ريفلني �إىل �بن ز�يد يف ر�صالة �لدعوة �أن �التفاق بني 

97
�لبلدين هو “معلم ��صرت�تيجي لعمليات و�إجر�ء�ت جديدة يف منطقتنا“.

�فتتاحه  	 �ملقّرر  دبي   2020 �إك�صبو  معر�ص  يف  م�صاركتها  �إلغاء  �لفل�صطينية  �حلكومة  �أعلنت 

 - �الأمريكي  �لثالثي  لالإعالن  رف�صاً  �صهور،  �صتة  ملدة  �صي�صتمر  و�لذي   ،2021/10/1 يف 

98
�الإ�رش�ئيلي - �الإمار�تي، حول تطبيع �لعالقات بني �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�الإمار�ت.

�أكد مفتي �لقد�ص و�لديار �لفل�صطينية �ل�صيخ حممد ح�صني �أنه يحّرم على �الإمار�تيني �ل�صالة  	

�لقد�ص  بزيارة  “ت�صمح   2012 �صنة  �أ�صدرها يف  قد  �الأق�صى، مبوجب فتوى كان  �مل�صجد  يف 

هذ�  �أن  “مبا  قائالً:  و�أ�صاف  �لتطبيع“.  بينها  من  لي�ص  معينة،  معايري  �صمن  و�الأق�صى 

�التفاق )�الإمار�تي �الإ�رش�ئيلي( يحمل عالمات �لتطبيع، فاإن زيارة �لقد�ص غري م�صموح بها 

99
وحمرمة“.

�خلارجية  	 لل�صوؤون  �لدولة  وزير  �إن  لها،  بيان  يف  �لُعمانية،  �خلارجية  وز�رة  قالت 

�خلارجية  وزير  مع  �أحدهما  هاتفيني،  �ت�صالني  �أجرى  �هلل،  عبد  بن  علوي  بن  يو�صف 

فتح حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  مع  و�الآخر  �أ�صكنازي،  غابي   �الإ�رش�ئيلي 

لتحقيق  �لد�عم  عُمان  موقف  �أ�صكنازي،  �إىل  حديثه  يف  علوي  �بن  و�أكد  �لرجوب.  جبيل 

“�ل�صالم“  عملية  ال�صتئناف  و�حلاجة  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  د�ئم  عادل  �صامل  “�صالم“ 
�مل�صتقلة،  دولته  باإقامة  �لفل�صطيني  لل�صعب  �مل�رشوعة  باملطالب  و�لوفاء  و�ملفاو�صات، 
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�لرجوب،  مع  هاتفياً  كذلك  حتدث  �لوزير  �إن  �لبيان  وقال  �ل�رشقية“.  “�لقد�ص  وعا�صمتها 

100
و�أكد عمق عالقة ُعمان بالفل�صطينيني.

مع  	 �لعالقات  تطبيع  �الإمار�ت  �إعالن  له،  بيان  يف  تون�ص،  يف  �ل�صعب  نو�ب  جمل�ص  د�ن 

“�إ�رش�ئيل“، م�صدد�ً على �أن هذه �خلطوة ُتعّد تعدياً على حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، وتهديد�ً 
101

�صارخاً حلالة �الإجماع �لعربي و�الإ�صالمي، خ�صو�صاً على �مل�صتوى �ل�صعبي.

�إحاطة  	 خالل  و�صهره،  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  كو�صرن،  جاريد  قال 

�صحفية قدّمها حول تقييم �التفاق �الإمار�تي �الإ�رش�ئيلي، �إن هناك جهات �أخرى يف �ل�رشق 

�الأو�صط تتطلع �إىل �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“، و��صفاً �تفاق �لتطبيع بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ 

�صّم  يف  قدماً  �مل�صي  بعدم  وعد  نتنياهو  �أن  �ل�صياق  هذ�  يف  و�أكد  �ملنطقة.  يف  زلز�الً  كان  باأنه 

102
�أر��ٍص يف �ل�صفة �لغربية من دون �حل�صول على مو�فقة �أمريكية.

�أجل  	 من  �لقد�ص  �إىل  �إ�رش�ئيل  عا�صمة  “نقل  �إنه  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  قال 

�الإجنيليني“. وقال خماطباً ح�صد�ً �نتخابياً، يف �أو�صكو�ص بوالية وي�صكون�صن: “�أنتم تعلمون 

103
�أنه من �ملده�ص �أن �الإجنيليني متحم�صون لذلك �أكرث من �ليهود“.

�أعلن بطريرك �أنطاكية و�صائر �مل�رشق للمو�رنة �لكاردينال مار ب�صارة بطر�ص �لر�عي، خالل  	

كانت  �الأ�صلية  “�خلطيئة  �إن  وقال  �لنا�صط“.  و�حلياد  لبنان  “مذكرة  عن  �صحفي،  موؤمتر 

باتفاق �لقاهرة �لذي �أعطى لالجئني �لفل�صطينيني �حلّق بالقيام بعمليات �صّد �إ�رش�ئيل �نطالقاً 

�لالجئني  باإيجاد حّل لوجود  �ملتحدة  �الأمم  �لر�عي  �مل�صبحة“. وطالب  لبنان، وهنا فلتت  من 

104
�لفل�صطينيني و�لنازحني �ل�صوريني يف بالده.

الثالثاء، 2020/8/18

	  - �الإمار�تي  �لثالثي  �التفاق  نعدّ  “�إننا  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

قاطعاً،  رف�صاً  نرف�صه  ونحن  �لظهر  يف  طعنة  موؤخر�ً  �صدر  �لذي  �الأمريكي   - �الإ�رش�ئيلي 

وقلنا هذ� علناً و�رش�ً“. وقال عبا�ص، خالل �جتماع للقيادة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، بح�صور 

و�جلهاد  حما�ص  حركتي  عن  وممثلني  للف�صائل،  �لعاّمني  و�الأمناء  �ملنظمة،  تنفيذية  �أع�صاء 

�الإ�صالمي: “�أرحب باإخوتنا يف حما�ص و�جلهاد و�لقيادة �لعامة و�ل�صاعقة �لذين يح�رشون 

�ليوم، وهذ� يدل على �أن �ل�صعب �لفل�صطيني وحدة و�حدة �صّد �ملوؤ�مرة، ب�رشف �لنظر عن 

كل �الختالفات �لتي بيننا، ولكننا عند �ل�صد�ئد نقف �صفاً و�حد�ً وموقفاً و�حد�ً �صّد كل من 

105
يريد �أن يعتدي على ق�صيتنا“.
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هدد رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو بالت�صعيد �لع�صكري يف قطاع غزة، ملوحاً  	

مبو��صلة �صيا�صة �الغتياالت بحّق قادة ف�صائل �ملقاومة، فيما تو��صلت حالة �لتوتر �الأمني 

يف  حريقاً   39 باندالع  ت�صببت  �لتي  �حلارقة،  �لبالونات  �إطالق  ��صتمر�ر  �أعقاب  يف  و�مليد�ين، 

“ترتكب حركة حما�ص حماقة كبى  �إ�رش�ئيلية حماذية للقطاع. وقال نتنياهو:  م�صتعمر�ت 

�إذ� ��صتمرت يف هذ� �لت�رشف. وهي حت�صل يف هذه �ملرحلة بالذ�ت على موؤ�رش�ت تدل على ما 

�صتوؤول �إليه �الأمور، و�صتتذكر بكل تاأكيد �إىل �أين �آلت هذه �الأمور، و�أمتنى �أن حركة �جلهاد 

106
�الإ�صالمي هي �الأخرى �صتتذكر �إىل �أين �آلت هذه �الأمور“.

نفى مكتب بنيامني نتنياهو، يف بيان له، ب�صدة، �الأنباء حول وجود بند �رشي يف �التفاق مع  	

�أ�صلحة  على  مبوجبها  حت�صل  �لدوالر�ت،  مبليار�ت  �أ�صلحة  �صفقة  عقد  ينحها  �الإمار�ت، 

و�صو�ريخ وطائر�ت متطورة جد�ً. و�صدّد نتنياهو على �أن “�إ�رش�ئيل“ تعار�ص بيع طائر�ت 

�أف-35 الأي دولة يف �ل�رشق �الأو�صط، مبا يف ذلك �لدول �لعربية �لتي عقدت “�تفاقيات �صالم“ 

107
مع “�إ�رش�ئيل“.

�ل�صفري 	 متحدثها  ت�رشيحات  فيه  ��صتنكرت  بياناً  �ل�صود�نية  �خلارجية  وز�رة   �أ�صدرت 

حيدر بدوي، حول عزم �ل�صود�ن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“. وعّبت �خلارجية عن “ده�صتها“ 

لتو�صيح“.  يحتاج  ملتب�صاً  و�صعاً  “�أوجدت  ت�رشيحاته  �إن  وقالت  بدوي،  ت�رشيحات  من 

و�أكد وزير �خلارجية �ملكلف عمر قمر �لدين، يف �لبيان، �أن “�أمر �لعالقات مع �إ�رش�ئيل مل تتم 

مناق�صته يف وز�رة �خلارجية باأي �صكل كان، ومل يتم تكليف �ل�صفري حيدر بدوي لالإدالء باأي 

108
ت�رشيحات بهذ� �ل�صاأن“.

باإ�رش�ئيل...  	 �العرت�ف  �أر�د  من  “ليعرتف  خان:  عمر�ن  �لباك�صتاين  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

109
باك�صتان ال يكنها �العرت�ف بها مطلقاً“.

��صتقبل م�صت�صار �الأمن �لوطني �الإمار�تي طحنون بن ز�يد، رئي�ص جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي  	

يو�صي كوهني، �لذي و�صل �أبو ظبي يف زيارة ر�صمية. و�أ�صاد �بن ز�يد بجهود كوهني �لتي 

�أ�صهمت يف جناح �لتو�صل �إىل معاهدة “�ل�صالم“ بني �لبلدين، و�لتي “�صت�صهم ب�صكل �إيجابي 

بني  �ملجاالت  خمتلف  يف  للتعاون  جديدة  �آفاق  فتح  �إىل  �إ�صافة  �ملنطقة،  يف  �ل�صالم  �إحالل  يف 

110
�لبلدين“.

�أردوغان،  	 طيب  رجب  حكم  ظلّ  يف  تركيا  �إن  كوهني  يو�صي  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  رئي�ص  قال 

ت�صكل خطر�ً �أكب من �إير�ن، وفق ما ن�رشته جملة �لتايز �لبيطانية. وذكرت �ل�صحيفة �أن 
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و�الإمار�ت،  و�ل�صعودية  م�رش  من  م�صوؤولني  مع  له  حمادثة  يف  �لت�رشيح  بهذ�  تفوّه  كوهني 

111
و�أ�صاف �أن “�لقوة �الإير�نية ه�صّة، و�لتهديد �حلقيقي �آت من تركيا“.

االأربعاء، 2020/8/19

قال �لقيادي يف حركة حما�ص ح�صن يو�صف، خالل �ملهرجان �لوطني �لر�بع لرف�ص خمططات  	

غفرية  جماهريية  مب�صاركة  �هلل،  ر�م  �صمال  ترم�صعيا،  بلدة  يف  �أقيم  �لذي  و�لتطبيع،  �ل�صمّ 

وممثلني عن �لف�صائل �لفل�صطينية، �إن �لوحدة �لفل�صطينية �صخرة تتحطم عليها كل �ملوؤ�مر�ت، 

112
و“�صفقة �لقرن“، وما يتبعها من م�صاريع �لتطبيع وخطط �ل�صّم.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف تغريد�ت ن�رشها على ح�صابه يف تويرت، �إن  	

“�إ�رش�ئيل“ �أ�صقطت “�لفيتو �لفل�صطيني على تقدم �ل�صالم مع �لدول �لعربية“. وقال نتنياهو: 
�أحادية“.  فر�صة  هنا  تكمن  �إ�رش�ئيل،  يف  با�صتثمار�ت  بالقيام  جد�ً  معنيون  “�الإمار�تيون 
بالن�صبة  عظيمة  ب�رشيات  طياتها  يف  حتمل  تاريخية،  �تفاقية  هي  “هذه  قائالً:  و�أ�صاف 

الإ�رش�ئيل. �التفاقية مع �الإمار�ت تعّزز �أمننا. عملْنا �صالماً مقابل �ل�صالم، �صالماً مقابل ثمار 

113
�ل�صالم �لهائلة“.

�التفاق  	 �إن  تويرت،  على  تغريدة  يف  قر�،  �أيوب  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �الت�صاالت  وزير  قال 

يف  �لد�خلي  �ل�صيا�صي  �لو�صع  ب�صبب  تاأجل  �إعالنه  لكن  عام،  قبل  جاهز�ً  كان  �الإمار�ت  مع 

114
“�إ�رش�ئيل“.

قال وزير �خلارجية �ل�صعودي �الأمري في�صل بن فرحان، خالل موؤمتر �صحفي عقده يف �أملانيا،  	

�إن “�ململكة ملتزمة بال�صالم على �أ�صا�ص خطة �ل�صالم �لعربية“، م�صدد�ً على �أن “�الإجر�ء�ت 

115
�الإ�رش�ئيلية �الأحادية �جلانب تعرقل فر�ص �ل�صالم“ بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني.

�أعلنت وز�رة �خلارجية �ل�صود�نية �إقالة �لناطق �لر�صمي با�صمها حيدر بدوي �صادق، ب�صبب  	

116
�إعالن تاأييده تطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“.

	  42 ملجموعة  �لتابعة  �ل�رشكات  �إحدى   ،G42 Healthcare �ل�صحية  للرعاية   42 جي  �أعلنت 

 NanoScent لتي تتخذ من �أبو ظبي مقر�ً لها، عن توقيع مذكرة تفاهم مع �رشكة نانو�صينت�

�حلاالت  �كت�صاف  على  قادر  حّل  وهو  �لرو�ئح،  قر�ءة  تقنيات  يف  �ملتخ�ص�صة  �الإ�رش�ئيلية 

�مل�صتبه باإ�صابتها بفريو�ص كورونا )كوفيد-19(، با�صتخد�م عينة من هو�ء �لزفري. و�صارك 



341

�آب/ �أغ�سط�س 2020

�أقيمت عب تقنية  �لتي  �لتفاهم  م�صوؤولون تنفيذيون من �ل�رشكتني يف مر��صم توقيع مذكرة 

117
�لد�ئرة �لتلفزيونية �ملغلقة فيديو كونفرن�ص بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“.

	  Indonesian Ulema �إندوني�صيا  علماء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  جنيدي،  �لدين  حميي  قال 

يف  �ملجتمعية  �ملنظمات  وكل  “�ملجل�ص  �إن  �خلارجية،  �لعالقات  وم�صوؤول   ،Council

�الأمة  ن�صال  بحّق  خيانة  و�إ�رش�ئيل  �الإمار�ت  بني  �لعالقات  تطبيع  �أن  تعتب  �إندوني�صيا 

118
�مل�صلمة و�ل�صعب �لفل�صطيني“.

�أعلنته  	 �لذي  �التفاق  �إىل  �ل�صعودية  �ن�صمام  يتوقع  �إنه  تر�مب  �الأمريكي دونالد  �لرئي�ص  قال 

“هناك دول لن تخطر حتى ببالكم تريد �الن�صمام �إىل  �إىل �أن  �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“، م�صري�ً 

119
ذلك �التفاق“، ومل يذكر دوالً �أخرى باال�صم غري �ل�صعودية.

جريوز�ليم  	 �صحيفة  مع  مقابلة  يف  فريدمان،  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  قال 

�إذ�  “�إ�رش�ئيل“ بتفوقها �لع�صكري يف �ملنطقة  �إن �لواليات �ملتحدة �صت�صمن �حتفاظ  بو�صت، 

120
حدث �أن بيعت طائر�ت �أمريكية من طر�ز �أف-35 لالإمار�ت.

�أكد �لرئي�ص �لتون�صي قي�ص �صعَيد موقف بالده �لثابت من �حلّق �لفل�صطيني، و�أنها “ال تتدخل  	

يف �ختيار�ت بع�ص �لدول، وال تتعر�ص لها“. جاء ذلك يف بيان �صدر عن �لرئا�صة �لتون�صية، 

121
بعد لقاء �صعَيد يف ق�رش قرطاج، �ل�صفري �لفل�صطيني هايل �لفاهوم.

اخلمي�س، 2020/8/20

�الإمار�ت  	 بني  �لتطبيع  �تفاق  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  و�صف 

و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي باأنه “طعنة غادرة يف ظهر �ل�صعب �لفل�صطيني“، و�أكد هنية، يف مقابلة 

تلفزيونية مع قناة تي �آر تي TRT �لرتكية �لناطقة بالعربية، على �أن حركته “لن تتخلى عن 

برنامج مقاومة �الحتالل“. وقال هنية: “�إن �لتاريخ لن يرحم �ملُطبِّعني، و�ل�صعوب لن تغفر 

122
لهم، و�صعبنا �لفل�صطيني لن ي�صت�صلم“.

�خلطاأ  	 عن  بالعودة  �الإمار�ت  دولة  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  طالبت 

�لتاريخي )�التفاق �لثالثي �الأمريكي - �الإ�رش�ئيلي - �الإمار�تي(، و�اللتز�م بـ“مبادرة �ل�صالم 

123
�لعربية“، وعدم توقيع �تفاقيات �حتفالية يف و��صنطن ومنح جو�ئز لنتنياهو وتر�مب.

�صلمت خمابر�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قر�ر�ً جديد�ً يق�صي باإبعاد حمافظ �لقد�ص عدنان غيث  	

124
عن �ل�صفة �لغربية ملدة 6 �صهور جديدة، حتت ذر�ئع �أمنية و�هية.
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يف  	 �أع�صاء  مع  زوم  تطبيق  عب  مكاملة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أجرى 

125
�جلالية �ليهودية باالإمار�ت، وعّب لهم عن �أمله يف �أن يزورهم هذه �ل�صنة “وقريباً جد�ً“.

�إن�صاء مدينة  	 �أعلنت عن   ،“2030 “�إ�رش�ئيل  �إن جمموعة ت�صمى  �ل�صابعة �لعبية  �لقناة  قالت 

جديدة يف غور �الأردن، م�صيفة �أن موقع �ملدينة �جلديدة يقع على حمور �ألون قرب م�صتعمرة 

مو�صاف جيتيت. و�أ�صافت �أن �ملرحلة �الأوىل من بناء �ملدينة، يت�صمن بناء نحو 50 �ألف وحدة 

126
�صكنية يف �ملوقع.

تقدم عدد من �أع�صاء جمل�ص �الأمة �لكويتي، بينهم رئي�صه مرزوق �لغامن، بطلب للتعجيل بقيام  	

�ملجل�ص وجلانه بالبّت يف �لقو�نني �ملقرتحة �ملقدمة ب�صاأن “مقاطعة �إ�رش�ئيل، وحظر �لتعامل 

يف  للمجل�ص  �حلالية  �النعقاد  دورة  نهاية  قبل  الإقر�رها  �ل�صهيوين“،  �لكيان  مع  �لتطبيع  �أو 

127
ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020.

لبنان،  	 يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  بني  بكورونا  �إ�صابة   28 ت�صجيل  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت 

128
لريتفع �لعدد �الإجمايل لالإ�صابات بالفريو�ص بينهم �إىل 244.

اجلمعة، 2020/8/21

لها يف  	 تابعة  �إ�رش�ئيلي ملو�قع  ��صتهد�ف  �أي  بالرّد على  �لفل�صطينية  �ملقاومة  توّعدت ف�صائل 

قطاع غزة. وعلمت �صحيفة “�الأيام“ �أن حما�ص رفعت حالة �لتاأهب و�صط قو�تها وعنا�رشها 

�إىل �أعلى �مل�صتويات حت�صباً من �إقد�م �الحتالل على �رتكاب عدو�ن جديد. وحول �لتحركات 

فتيل  النتز�ع  �ملتحدة،  و�الأمم  وقطر،  م�رش،  تقودها  �لتي  �لو�صاطات  وجهود  �ل�صيا�صية 

هذه  نتائج  �إن  لـ“�الأيام“،  �لبدويل  �صالح  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال  �النفجار، 

129
�جلهود تكاد تكون معدومة.

�جلهة  	 �صكان  حماية  ويو��صل  يد�فع  �جلي�ص  �أن  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أكد 

�جلنوبية لقطاع غزة، و�أنه على �أمت �ال�صتعد�د للقيام بذلك. وخالل جل�صة تقييمية لالأو�صاع 

��صتهد�فنا“،  نف�صه  له  ت�صّول  من  بـ“مهاجمة  جانت�ص  تعهد  �الأخري،  �الأمني  �لت�صعيد  عقب 

�أركان  �أقر رئي�ص  للغاية. وخالل هذه �جلل�صة  �إليه �رشبة قا�صية  �أن �جلي�ص �صي�صدد  موؤكد�ً 

130
�جلي�ص، �جلرن�ل �أفيف كوخايف، خططاً ع�صكرية جاهزة، ل�صيناريوهات حمتملة.

الإحر�ق 	  51 �لـ  �لذكرى  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص   دعا 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، �إىل بناء ��صرت�تيجية وخطة �صاملة، مكونة من ثالثة �أبعاد، للتعامل 
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�لتحرير  م�رشوع  و�إجناز  �ال�صرت�تيجية،  �الأخطار  ومو�جهة  �الإ�رش�ئيلية،  �ملخططات  مع: 

يف  يتمثل  لال�صرت�تيجية  �الأول  �لبعد  �أن  هنية  و�أو�صح  �الأق�صى.  �مل�صجد  وحماية  و�لعودة، 

�رشورة ��صتعادة �لوحدة �لوطنية، و�أن �لبعد �لثاين يتمثل يف �ملقاومة �ل�صاملة، وعن �لبعد 

�لثالث قال هنية: نحن مطالبون �أكرث من �أي وقت م�صى برتتيب عالقاتنا مبحيطنا �لعربي 

131
و�الإ�صالمي.

�أعلن �ملدير �لتنفيذي ل�صندوق ووقفية �لقد�ص طاهر �لدي�صي، عن تاأ�صي�ص �صندوق ووقفية  	

�لقد�ص  �صمود  لدعم  �لتنموية؛  �مل�صاريع  خمتلف  لدعم  دوالر  مليون   100 ور�صد  �لقد�ص، 

132
و�أهلها.

�الإمار�تية 	 �لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  يف  �لدويل  �الأمني  �لتعاون  �إد�رة  مدير   نفى 

�الإمار�ت  �أن  من  �الإ�رش�ئيلية  �الإعالم  و�صائل  بع�ص  يف  تردد  ما  �لزعابي،  حممد  �صامل 

بني  “�ل�صالم“  معاهدة  �إطار  يف  �لد�خلي  �الأمن  جمال  يف  تعاون  مذكرة  وقعتا  و“�إ�رش�ئيل“ 

جمال  يف  وعلمية  �قت�صادية  عالقات  �إقامة  هو  �الأ�صا�صي  �لهدف  �أن  �لزعابي  و�أكد  �لبلدين. 

�إطار  يف  لي�صت  �ملعاهدة  هذه  و�أن  و�لتعليم؛  و�ل�صحة،  �ال�صطناعي،  و�لذكاء  �لتكنولوجيا، 

133
�لبحث عن �تفاقيات �أمنية.

ن�رش �ل�صفري �الإمار�تي لدى و��صنطن يو�صف �لعتيبة، مقاالً جديد�ً يف �ل�صفحة �الأوىل ل�صحيفة  	

“�صالوم عليكم“ )�صالم عليكم(، ذهب فيه �إىل  يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية، حتت عنو�ن 

حماوالت تبير �لتحالف �الإ�رش�ئيلي �الإمار�تي، عب �الدعاء باأنه �أوقف �صّم مناطق يف �ل�صفة 

134
�لغربية، و�أنه �تفاق يفتح �لباب �أمام م�صتقبل �أف�صل لل�رشق �الأو�صط.

�الإعالمي  	 و�لناطق  �لباحث  قدمها  عمل  ورقة  يف  �الأ�رشى،  لدر��صات  فل�صطني  مركز  �أكد 

بعنو�ن  �لفل�صطينيني  �الأكادييني  �حتاد  نظمه  ملتقى  خالل  �الأ�صقر،  ريا�ص  �ملركز  با�صم 

ي�صتخدم  �الحتالل  �أن  �ل�صمود“،  ومقومات  �مل�صتقبلية  �ملوؤ�رش�ت  �لقد�ص...  مدينة  “و�قع 
لدفعهم  ومق�صودة؛  ممنهجة  بطريقة  �صغط  كورقة  �ملقد�صيني  �صّد  �العتقاالت  �صيا�صة 

�صفوف  يف  �العتقال  حاالت  جمموع  �أن  �لدر��صة  وك�صفت  ومقد�صاتهم.  �أر�صهم  ترك  �إىل 

حالة  �ألف   11 عن  تزيد   2020 متوز/يوليو  نهاية  وحتى   2015 �صنة  بد�ية  منذ  �ملقد�صيني 

500 �مر�أة وفتاة، بينما �أ�صدر �الحتالل خالل �ل�صنو�ت  3,500 طفل، ونحو  �عتقال، منهم 

�خلم�ص �ملا�صية وحتى �لن�صف �الأول من �صنة 2020 ما يزيد على 2,500 قر�ِر �إبعاٍد بحّق 

مقد�صيني �صو�ء عن �مل�صجد �الأق�صى، �أم �لقد�ص �لقدية، و�أ�صدر ما يزيد على 1,500 قر�ٍر 

135
باحلب�ص �ملنزيل خالل تلك �لفرتة.
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ال�صبت، 2020/8/22

�ل�صلطة  	 رئي�ص  مع  �ت�صال  خالل  �لغيط،  �أبو  �أحمد  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني  قال 

بالرغم   ،2020 �صبتمب  �أيلول/  �صهر  يف  عادية  دورة  �صتعقد  �جلامعة  �إن  عبا�ص،  حممود 

  – �الإمار�تي  �لت�صوية  �تفاق  خلفية  على  طارئ،  �جتماع  عقد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  طلب  من 

136
�الإ�رش�ئيلي.

تلقى رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �ت�صاالً هاتفياً من �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب  	

خطو�ت  الأي  ورف�صه  �لفل�صطيني،  للموقف  �لد�عم  تركيا  موقف  �أردوغان  و�أكد  �أردوغان. 

�صّم �إ�رش�ئيلية �أو تطبيع، قبل �إنهاء �الحتالل وحتقيق �ال�صتقالل الإقامة �لدولة �لفل�صطينية، 

لوزر�ء  طارئة  جل�صة  عقد  على  تركيا  مو�فقة  و�أبدى  �ل�رشقية“.  “�لقد�ص  وعا�صمتها 

137
خارجية منظمة �لتعاون �الإ�صالمي، لدعم �ملوقف �لفل�صطيني.

يف  	 هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  برئا�صة  قيادي  وفدٌ  �لتقى 

�آخر تطور�ت  �أردوغان على  �لوفد  �أردوغان، و�أطلع  �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب  �إ�صطنبول، 

�لغربية  �ل�صفة  من  �أر��ص  ل�صّم  �لر�مية  �الحتالل  خطط  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

�ل�صعب  ظهر  يف  طعنًة  من  متثله  وما  �الحتالل،  مع  �لتطبيع  وخطو�ت  �الأردن،  وغور 

138
�لفل�صطيني وحقوقه �مل�رشوعة.

�ندلع 25 حريقاً يف م�صتعمر�ت �إ�رش�ئيلية، جر�ء �إطالق بالونات حارقة من قطاع غزة، وذلك  	

139
بح�صب �لقناة 11 �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(.

االأحد، 2020/8/23

�ت�صاالت مكثفة  	 �الإ�رش�ئيلية جتري  “�حلكومة  باأن  �الإلكرتونية  �الإ�رش�ئيلية  �ملو�قع  �أفادت 

�ملو�قع  و�ّدعت  �لت�صعيد“.  ووقف  حما�ص،  مع  تهدئة  �إىل  �لتو�صل  �أجل  من  �لو�صطاء،  مع 

نف�صها �أن “م�رش وقطر متار�صان �ل�صغط على حما�ص لوقف �لت�صعيد، وطلبا من �صلطات 

140
�الحتالل تاأجيل �لرّد على �لبالونات، حلني �لتو�صل �إىل تهدئة فورية“.

�الأر�ص  	 عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  عن  ي�صدر  �لذي  �الأ�صبوعي  �ال�صتيطان  تقرير  �أظهر 

ومقاومة �ال�صتيطان، �لتابع ملنظمة �لتحرير، �أن خمطط �لتو�صع �ال�صتيطاين و�صّم م�صاحات 

و�صيادة  قو�نني  وفر�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  لدولة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  و��صعة 
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“�إ�رش�ئيل“ عليها، مل يرفع عن جدول �أعمال �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، و�صيتّم تطبيقه مبو�فقة 
141

�أمريكية ب�صمت، وبالتدريج.

مع  	 �تفاقاً  �إبر�مها  بعد  �الإمار�ت و�صعبها،  لدولة  وجّهت حركة حما�ص ر�صالة جديدة مرئية 

“�إ�رش�ئيل“ برعاية �أمريكية. وظهر يف �لفيديو ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة خليل �حلية، يف 
كلمة له خالل م�صرية: “يا هوؤالء �أنتم تطبعون مع �لقتلة وقتلة �الأطفال و�لن�صاء، ومن حرقو� 

“كيف  مت�صائالً:  �الآمن“،  منامهم  ويف  �أطفالنا  مد�ر�ص  يق�صفون  هوؤالء  و�حلجر...  �ل�صجر 

142
تطبعون معهم؟“.

االإثنني، 2020/8/24

�لفل�صطينية  	 �ل�صلطة  �إن  عريقات،  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

�مل�رشوع  ذلك  من  جزء  �الإ�رش�ئيلي  �الإمار�تي  �لتطبيع  �تفاق  و�إن  تدمري،  مل�رشوع  تتعر�ص 

عر�صه  مما  �أخطر  ُيعر�ص  “مل  عريقات:  و�أ�صاف  لها.  بد�ئل  �إيجاد  �إىل  �لهادف  �لتدمريي 

تر�مب وكو�صرن، ونحن يف ماأزق كبري جد�ً، و�ل�صلطة يف و�صعها �حلايل ُتَدمر يف ظّل �حلرب 

143
�ملفتوحة علينا“.

�صادقت �للجنة �ملالية بالكني�صت �الإ�رش�ئيلي على م�رشوع قانون تاأجيل موعد �إقر�ر �مليز�نية  	

�لعامة ملدة 120 يوماً، وذلك يف خطوة ر�مية ملنع حّل �لكني�صت و�إجر�ء �نتخابات مبكرة، كما 

144
كان مقرر�ً يوم �الإثنني 2020/8/24، مع �نتهاء �ملوعد �لر�صمي للم�صادقة على �مليز�نية.

مع  	 للعالقات  تطبيع  �أي  بالده  رف�ص  �لعثماين،  �لدين  �صعد  �ملغربي،  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد 

موقفه  يعزز  ذلك  الأن  �الحتالل،  دولة  مع  تطبيع  �أي  يرف�ص  �ملغرب  �إن  وقال  “�إ�رش�ئيل“، 
“هذه خطوط حمر�ء بالن�صبة  يف مو��صلة �نتهاك حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني... وتابع قائالً: 

للمغرب ملكاً، وحكومة، و�صعباً، وهذ� ي�صتتبع رف�ص كل �لتنازالت �لتي تتم يف هذ� �ملجال، 

145
ونرف�ص �أي�صاً كل عملية تطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين“.

�أربعة من عنا�رشها  	 �لر�صمي، عن مقتل  �لقد�ص، يف بيان ن�رشته على موقعها  �أعلنت �رش�يا 

يف �نفجار وقع يف حي �ل�صجاعية )�رشقي مدينة غزة(. ومل تك�صف �رش�يا �لقد�ص عن �أ�صباب 

146
�النفجار، �أو تفا�صيل حوله.

�لديبلوما�صية مع  	 �تفاق تطبيع �لعالقات  �أن  �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو  �أكد رئي�ص 

�إىل  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  من  نوعية  �أ�صلحة  بيع  يت�صمن  ال  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 

147
�الإمار�ت. و�أ�صاف: “قد تكون هناك �صفقة قيد �لدر��صة لكن معار�صتي مل تتغري“.
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قال نائب حمافظ �لقد�ص عبد �هلل �صيام، �إن 18 �ألف منزل يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة مهدد بالهدم.  	

يذكر �أنه منذ بد�ية �صنة 2020، �أ�صدرت �صلطات �الحتالل نحو 650 �أمَر هدٍم �إد�ري وق�صائي 

148
ملنازل ومن�صاآت ملقد�صيني، منها ما هو حمدد �ملدة للهدم و�آخر غري حمدد.

�أعلنت حكومة �الحتالل �أنها بد�أت موؤخر�ً باأعمال �لتخطيط ل�صّق �ل�صارع رقم 935، لتقلي�ص  	

�مل�صافة ما بني م�صتعمر�ت غربي ر�م �هلل وم�صتعمر�ت �لقد�ص. وذكرت عدة م�صادر عبية 

�ألف   100 من  �أكرث  �إىل  تعد�دها  ي�صل  جد�ً،  كبرية  ��صتيطانية  كتلة  �صيوجد  �ل�صارع  هذ�  �أن 

�ألف   200 نحو  �ملوجودة  لل�صو�رع  باالإ�صافة  �ملذكور،  �ل�صارع  �صيخنق  بينما  م�صتوطن، 

149
فل�صطيني.

قال �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي مو�صيه �إلعاد Moshe Elad، يف مقال ب�صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“، �إن  	

“�لوقت رمبا قد حان لعودة حممد دحالن �إىل �ل�صاحة �لفل�صطينية، وقد يكون بد�أ �لعد �لتنازيل 
يف �ل�صلطة �لفل�صطينية ملثل هذ� �الحتمال“. و�أ�صاف �إلعاد �أن �الإمار�ت، وبدعم من �لواليات 

150
�ملتحدة، تعتزم دعم حممد دحالن �ملنفي خارج �الأر��صي �لفل�صطينية.

قال �أمني عام منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يو�صف �لعثيمني، �إن “�إقامة �لعالقات �لطبيعية بني  	

�الحتالل  �إنهاء  بعد  �إال  تتحقق،  لن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ودولة  �ملنظمة  يف  �الأع�صاء  �لدول 

فيها  مبا   ،1967 �لعام  منذ  �ملحتلة  و�لفل�صطينية  �لعربية  لالأر��صي  �لكامل  �الإ�رش�ئيلي 

151
�لقد�ص“.

الثالثاء، 2020/8/25

�لرئي�ص  	 لقاء  �ل�صديد“ على  “�عرت��صها  لها، عن  بيان  �الأمريكية، يف  �أعلنت وز�رة �خلارجية 

�لرتكي رجب طيب �أردوغان مع قادة حركة حما�ص، حمذرة من �أن هذ� �لنوع من �لتو��صل 

�صيوؤدي �إىل “عزل“ تركيا دولياً، م�صرية �إىل �أنه “مّت ت�صنيف حما�ص كمنظمة �إرهابية من قبل 

152
�لواليات �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي“.

�أق�صوي 	 حامي  با�صمها  متحدث  عن  �صادر  بيان  يف  �لرتكية،  �خلارجية  وز�رة   قالت 

�ل�صلطة  و�صل  �لذي  حما�ص،  حلركة  �ل�رشعي  �ملمثل  و��صنطن  و�صف  �إن   ،Hami Aksoy

عب �نتخابات ديوقر�طية يف قطاع غزة، باأنه “�إرهابي“، لن ي�صهم يف دعم م�صاعي تاأ�صي�ص 

�خلارجية  با�صم  �ملتحدثة  ت�رشيحات  �خلارجية  بيان  و�نتقد  باملنطقة.  و�ال�صتقر�ر  �ل�صالم 

�الأمريكية، معتب�ً �أنها “جتاوز للحدود“. و�أ�صار �أق�صوي �إىل �أن �لواليات �ملتحدة باتت على 
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جهل باحلقائق �جلارية يف �ملنطقة، بعدما قطعت كافة �ت�صاالتها بال�صعب �لفل�صطيني و�إد�رته، 

153
�إثر �إعالنها حما�ص “منظمة �إرهابية“، و�إغالقها مكتب منظمة �لتحرير يف و��صنطن.

�لبيطاين  	 �خلارجية  وزير  لقائه  �أثناء  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

�إىل �ملفاو�صات، وملتزمون  “م�صتعدون للعودة  Dominic Raab يف ر�م �هلل:  دومينيك ر�ب 

مبحاربة  ثابت  ب�صكل  ملتزمون  نحن  كما  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  وفق  �ل�صالم  بتحقيق 

�لعامة“.  لالنتخابات  و�صوالً  �لفل�صطينية  للم�صاحلة  م�صاعينا  ونو��صل  �لعاملي،  �الإرهاب 

تطبيع  نحو  �لفل�صطينيني  عن  �لقفز  خالل  من  يتحقق  لن  “�ل�صالم  �أن  على  عبا�ص  و�صّدد 

154
�لعالقات مع دول عربية، ولن يتّم ب�صيغة وهم �ل�صالم مقابل �ل�صالم“.

كثّف متظاهرون ون�صطاء �إطالق دفعات كبرية ومتالحقة من �لبالونات �حلارقة و�ملتفجرة،  	

من �ملناطق �ل�رشقية لقطاع غزة، و�أكدت وحد�ت “�أحفاد �لنا�رش“، �أن عنا�رشها �أطلقو� �أكرث 

155
من 280 �صعلة حارقة من �رشق �لقطاع.

�أظهرت بيانات لوز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أنه الأول مرة منذ 56 عاماً، مل يقتل �أي م�صتوطن  	

�إ�رش�ئيلي خالل عام و�حد. وبح�صب �لبيانات �لتي ن�رشها موقع “�إ�رش�ئيل �ليوم“، فاإن �ملر�أة 

�الإ�رش�ئيلية �لتي قتلت قرب ر�م �هلل يف 2019/8/23، يف عملية تفجري عبوة نا�صفة على يد خلية 

156
من �جلبهة �ل�صعبية، هي �آخر من قتلت.

من  	 وبعلم  �الإ�رش�ئيلي،  �ملو�صاد  جهاز  �أن  عن  �لنقاب  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت 

رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو، مار�ص وعلى مد�ر �لعامني �ملا�صيني، �صغطاً على �لقياد�ت 

�الإمار�ت. و�أ�صافت  �إىل دولة  �أ�صلحة متطورة  �أجل �ملو�فقة على بيع  �الأمنية �الإ�رش�ئيلية من 

�أن “�خرت�ق �ل�صد �ملنيع“ لبيعها �أ�صلحة �إ�رش�ئيلية، وقع بعد �غتيال �لقيادي يف حركة حما�ص 

157
حممود �ملبحوح، يف دبي يف 2010/1/19.

ك�صفت جمعيات حقوق �الإن�صان و�حلركات �لقانونية �الإ�رش�ئيلية �أن �الأ�صهر �الأخرية ت�صهد  	

�ملو�طنني  على  �ليهود  �مل�صتوطنون  ينفذها  �لتي  �العتد�ء�ت  عدد  يف  م�صبوق  غري  �رتفاعاً 

�ل�صهر  يف  �عتد�ء   20 بلغت  لدرجة  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  وممتلكاتهم  �لفل�صطينيني 

158
�لو�حد.

�الأمريكي 	 �خلارجية  وزير  �صيفه  حمدوك  �هلل  عبد  �ل�صود�ين  �لوزر�ء  رئي�ص   �أبلغ 

مايك بومبيو، �أن حكومته ال متلك تفوي�صاً يتعدى مهام �ملرحلة �النتقالية، و�أن �لتطبيع مع 

“�إ�رش�ئيل“ �صيتّم بحثه بعد �إكمال هياكل �حلكم �النتقايل. وطالب حمدوك �الإد�رة �الأمريكية 
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ب�رشورة �لف�صل بني عملية رفع ��صم �ل�صود�ن من قائمة �لدول �لر�عية لالإرهاب، وم�صاألة 

159
�لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“.

�الإمار�تي 	 نظريه  مع  هاتفية  حمادثة  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير   �أجرى 

�لتو��صل،  وقنو�ت  �الأمني،  �لتعاون  “تعزيز  خاللها  بحثا  �لبو�ردي،  �أحمد  بن  حممد 

160
وتاأ�صي�ص عالقات ثنائية ر��صخة“.

�ل�صحة  	 وزير  مع  �لعوي�ص،  �لرحمن  عبد  �الإمار�تي،  �ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وزير  بحث 

�لعلمي،  و�لبحث  �ل�صحة  جماالت  يف  �لثنائي  �لتعاون  م�صار�ت  �إدل�صتاين،  يويل  �الإ�رش�ئيلي 

و�صبل تعزيز �لتعاون يف �ملجال �لطبي، �إىل جانب �ل�صناعات �لدو�ئية و�الأبحاث �لطبية، و�أطر 

161
�لتعاون �مل�صرتك يف مكافحة جائحة وباء فريو�ص كورونا �مل�صتجد )كوفيد-19(.

برغي  	 بيع  حتى  نعار�ص  “�إننا  هنغبي:  ت�صاحي  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �صوؤون  وزير  قال 

و�حد من طائر�ت �أف-35 �إىل �أي بلد يف �ل�رشق �الأو�صط، �صو�ء كان لدينا �صالم معها �أم ال، 

هذ� هو موقفنا، وقد مّت عر�صه يف �ملا�صي وتو�صيحه يف �الأ�صابيع �الأخرية“. و�أو�صح هنغبي 

162
�أن بيع مقاتالت �أف-35 مل يكن ر�صمياً جزء�ً من �تفاق �لتطبيع مع �الإمار�ت.

االأربعاء، 2020/8/26

�أجرت حركة حما�ص �ت�صاالت مع �أطر�ف عربية ودولية، ملو�جهة حتديات تتعلق باحل�صار  	

مع  و�لتوتر  �حلجر،  مر�كز  خارج  م�صابة  حاالت  وظهور  كورونا،  ووباء  غزة،  قطاع  يف 

“�إ�رش�ئيل“. وحذّر رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة �إ�صماعيل هنية، يف بيان �صادر عنه، من 
163

تاأثري�ت هذه �لتحديات على �الأو�صاع �الإن�صانية و�ملعي�صية يف �لقطاع.

قالت م�صادر طبية �إن �إ�رش�ئيلياً تويف �إثر تعر�صه للطعن يف بتاح تكفا )قرية ملب�ص(. وقالت  	

�صكان  من  دويكات  خليل  وهو  �لطعن  بعملية  �مل�صتبه  �عتقلت  �إنها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة 

164
نابل�ص.

ذكرت �لقناة �ل�صابعة �لعبية �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو جّمد خطط �لبناء  	

�ال�صتيطاين يف �ل�صفة �لغربية وغور �الأردن، ومل ينح ت�صاريح لتو�صيع �ال�صتيطان الأكرث 

من �صتة �أ�صهر. و�أ�صافت �لقناة �أن �ملجل�ص �الأعلى للتخطيط، وهي �لهيئة �لتي ت�صادق على 

خمططات �لبناء �ال�صتيطاين يف �ل�صفة، كان من �ملفرت�ص �أن جتتمع هذ� �الأ�صبوع، ولكن مّت 

165
�إلغاء �جتماعها.
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جانت�ص 	 بني  �لدفاع  ووزير  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  وزر�ء  رئي�ص  نتنياهو  بنيامني   هدّد 

166
حزب �هلل �للبناين، بردّ عنيف يف حال �صنّ �أي هجمات �صدّ �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية.

�صارع  	 يف  مو�قع،  عدة  على  نا�صفة  عبو�ت  بزرع  �إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  قوة  قيام  عن  ُك�صف 

وعلى جانب �لطرقات يف بلدة كفر قدوم بال�صفة �لغربية، وتركتها بال �إنذ�ر. و�عرتف جنود 

167
�الحتالل بهذه �جلرية، وحاولو� تبيرها بالقول، �إن “�لهدف كان ردع �صكان �لبلدة“.

�ل�صيخ 	 �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  خطيب  �لفل�صطينية،  و�لديار  للقد�ص  �لعام  �ملفتي   قدّم 

حممد ح�صني، ��صتقالته من ع�صوية جمل�ص �أمناء منتدى تعزيز �ل�صلم للمجتمعات �مل�صلمة يف 

�أبو ظبي باالإمار�ت. و�أو�صح �ل�صيخ ح�صني �أن �صبب تقدمي �ال�صتقالة هو قيام �ملجل�ص �ملذكور 

بالتطبيع مع �صلطات  �الإمار�ت �خلا�ص  بقر�ر  ي�صيد  بياناً  و�إ�صد�ره  �لعا�رش،  �جتماعه  بعقد 

168
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

��صنينة، عن وجود  	 �أبو  �لكرمي  �ملحتلة، عبد  �لقد�ص  �لدفاع عن �صلو�ن يف  ك�صف ع�صو جلنة 

�أن �الحتالل �صّعد  نحو 33 �ألف قر�ر هدم ملنازل مقد�صيني يف �أدر�ج بلدية �الحتالل، موؤكد�ً 

من عملية �لهدم �لذ�تي “�لق�رشي“ خالل �الأ�صهر �ملا�صية. وقال �أبو ��صنينة �إن �الحتالل كان 

يهدم �صنوياً ما بني 80-120 منزالً، وز�د �لرقم خالل �ل�صنتني �ملا�صيتني لي�صل �إىل 180 بيتاً 

169
�صنوياً، لكن عمليات �لهدم تتز�يد ب�صكل مت�صارع وخطري خالل �الأ�صهر �ملا�صية.

فل�صطينية  	 دولة  قيام  على  تن�ّص  �لتي  �لعربية“  �ل�صالم  بـ“مبادرة  �لتز�مها  �لبحرين  �أكّدت 

 م�صتقلة قبل تطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“، و�صدد �لعاهل �لبحريني �مللك حمد بن عي�صى

�جلهود  تكثيف  �أهمية  على  �ملنامة،  يف  بومبيو،  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  لوزير  خليفة  �آل 

170
الإنهاء �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي، وفقاً حلّل �لدولتني.

	  - �الإمار�تي  �الأعمال  “منتدى  تد�صني  و�أوروبا،  و“�إ�رش�ئيل“  �الإمار�ت  من  �أعمال  رجال  �أعلن 

وقالت  ظبي.  و�أبو  �أبيب  تل  بني  و�لتجارة  �لتعاون  عالقات  تعزيز  بهدف  �الإ�رش�ئيلي“، 

يحملون  معظمهم  �إ�رش�ئيليني،  �أعمال  رجال  ي�صّم  �ملنتدى  �إن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة 

جن�صية مزدوجة، وي�صعون �إىل �مل�صاعدة على ت�صهيل �لتو��صل مع �أبو ظبي يف �ملرحلة �الأوىل 

�ل�صري�وي، وهو  ثاين  يدعى  �إمار�تي  �أعمال  �ل�صحيفة عن رجل  �لتطبيع. ونقلت  من عملية 

ع�صو يف جمل�ص �إد�رة �ملنتدى، �أن �لهدف هو “�لتقريب بني �ل�رشكات �الإمار�تية و�الإ�رش�ئيلية 

�أنه  �إىل �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي على  “ننظر  لتعزيز �لتطبيع و�لرو�بط �ملالية“. و�أ�صاف قائالً: 

�ل�رشكات  �إد�رة  يف  خبتكم  من  و�لتعلم  �إ�رش�ئيل  زيارة  يف  �صخ�صياً  �أرغب  قوي.  �قت�صاد 

171
و�ل�صناعات �ملختلفة“.



اليوميات الفل�سطينية

350

خليجية  	 دوالً  �إن  و�صهره،  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  كو�صرن،  جاريد  قال 

مبا فيها �ل�صعودية، �صتقدم على تطبيع عالقاتها مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. و�أ�صاف كو�صرن 

ملوقع جملة نيوزويك: “�أعتقد �أن �الأمر حتمي، وتبقى م�صاألة وقت فقط. بلد�ن عديدة تر�قب 

هذ� )�لتطبيع( عن كثب وتنتظر ردود �لفعل ب�صاأنه“، م�صري�ً �إىل �أن “�الأجيال �ل�صابة متحم�صة 

172
جد�ً له )�لتطبيع(... و�حلقيقة هي �أن معظم هذه �لبلد�ن تريد �أن تنّمي �قت�صاد�تها“.

اخلمي�س، 2020/8/27

�الأمريكية  	 �الإد�رة  موقف  عريقات  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  �نتقد 

�صعوباً  �ملنطقة  تدفع  �الإد�رة  هذه  “�أن  مبيناً  �لقد�ص،  يف  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �حلقوق  من 

173
وحدود�ً، �إىل �أتون �لعنف، و�لفو�صى، و�لتطرف، و�إر�قة �لدماء“.

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية عن ت�صكيل جلنة متابعة حكومية للحالة �لوبائية يف قطاع  	

174
غزة، مهمتها �الهتمام بكل ما يتعلق بالوباء ورفع تو�صياتها ملجل�ص �لوزر�ء.

�الإ�رش�ئيلي  	 �لبث  لهيئة  �لتابعة  �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزة  قناة  مع  مقابلة  يف  عرفات،  �صهى  قالت 

�لتي  �لتدوينة  عقب  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  م�صوؤولني  من  تهديد�ت  تتلقى  �إنها  )مكان(، 

�ل�صعب  عن  نيابة  فيها  �عتذرت  و�لتي   ،Instagram �ن�صتغر�م  على  ح�صابها  يف  ن�رشتها 

�لفل�صطيني لدولة �الإمار�ت، بعد �إعالنها �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“. وحّذرت عرفات “من �أنه �إذ� 

و��صل كبار �مل�صوؤولني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية حملتهم �صّدها، فاإنها �صتعلن ما تعرفه عنهم، 

175
من مذكر�ت عرفات“، قائلة “�صاأفتح �أبو�ب �جلحيم“.

�الإمار�تي  	 �لتطبيع  �تفاق  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد 

�إطار  يف  �نطو�وؤها  �أولها  �لفل�صطينيني،  على  جد�ً  كبرية  خماطر  ثالث  يحمل  �الإ�رش�ئيلي 

�أنها  وثالثها  �لقد�ص،  وتهويد  �ل�صّم  خطة  ��صتمر�ر  مع  تاأتي  �أنها  وثانيها  �لقرن“،  “�صفقة 
تاأتي يف �صياق بناء حتالف �إقليمي يف �ملنطقة تكون “�إ�رش�ئيل“ جزء�ً رئي�صياً فيه. و�أكد هنية 

176
م�صاركة حما�ص يف �جتماع �الأمناء �لعامّني للف�صائل �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، يف 2020/9/3.

�لرئي�ص  	 م�صت�صار  كو�صرن،  جاريد  ت�رشيحات  من  فل�صطني  يف  �الأعلى  �الإفتاء  جمل�ص  حذّر 

�ل�صماوية،  لالأديان  �الأق�صى  �مل�صجد  �أن  فيها  يرى  �لتي  و�صهره،  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 

�لدينية  طقو�صهم  كامل  ممار�صة  و�الإ�صالمية  و�مل�صيحية  �ليهودية  �لديانات  الأتباع  ويحّق 

�أن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك للم�صلمني  فيه، وفق تق�صيم زماين ومكاين بينها. وبنّي �ملجل�ص 

 
177

وحدهم، ال ي�صاركهم فيه �أحد.
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�أمرت حمكمة �لعدل �لعليا بهدم 36 مبنى يف بوؤرة ��صتيطانية بو�صط �ل�صفة �لغربية مّت بناوؤها  	

على �أر��صٍ فل�صطينية خا�صة. وقال رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو �إنه “حزن“ ل�صماع �لقر�ر. 

�الأخ�رش ال�صتخد�م  �ل�صوء  �لق�صاة  �أعطى فريق  �ثنني مقابل و�حد،  باأغلبية  �ُتخذ  ويف قر�ر 

تكتيك قانوين ح�صل على دعم �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �أفيحاي مندلبليت ُيعرف با�صم 

على  بناوؤها  مّت  منازل  على  رجعي  باأثر  �ل�رشعية  �إ�صفاء  ي�صمن  و�لذي  �ل�صوق“،  “تنظيم 
�أر�ص فل�صطينية، طاملا �أنه مّت بناوؤها بـ“ح�صن نية“. ويقول خب�ء قانونيون �إن قر�ر �لق�صاة 

178
قد يوؤدي �إىل �رشعنة نحو 2,000 منزل يف بوؤر ��صتيطانية يف جميع �أنحاء �ل�صفة �لغربية.

قال مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( �إن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية هدمت  	

118 مبنى ب�رشقي �لقد�ص �ملحتلة منذ بد�ية �صنة 2020. و�أ�صار �إىل �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية 

هدمت �أو �صادرت، خالل �الأ�صبوعني �ملا�صيني، 25 مبنى، يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي 

179
�لقد�ص.

اجلمعة، 2020/8/28

ناطق  	 و�أكد  غزة.  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  مو�قع  من  عدد�ً  �إ�رش�ئيلية  طائر�ت  ق�صفت 

ع�صكري �إ�رش�ئيلي ر�صد �إطالق 6 �صو�ريخ من قطاع غزة �صقطت يف مناطق مفتوحة بدون 

180
�إ�صابات �أو �أ�رش�ر.

قال �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي د�وود �صهاب، لوكالة �الأنا�صول، �إن �حلركة قررت  	

181
�مل�صاركة يف �جتماع �الأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، �خلمي�ص 2020/9/3.

	 
182

طالبت حركة فتح �صهى عرفات باالبتعاد عن �خلو�ص يف تفا�صيل �ل�صيا�صة ومتغري�تها.

ك�صفت قناة 13 �لعبية �أن “�إ�رش�ئيل“ عر�صت عب عدد من �لو�صطاء على حركة حما�ص يف  	

غزة، تقدمي م�صاعد�ت لغزة ملكافحة فريو�ص كورونا مقابل وقف �إطالق �لبالونات �حلارقة 

183
و�ل�صو�ريخ.

ال�صبت، 2020/8/29

	 4 رقم  �حتادي  بقانون  مر�صوماً  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �الإمار�ت  دولة  رئي�ص   �أ�صدر 

“�إ�رش�ئيل“،  مقاطعة  �صاأن  يف   1972 ل�صنة   15 رقم  �الحتادي  �لقانون  باإلغاء   2020 لعام 

و�لعقوبات �ملرتتبة عليه. وي�صمح �إلغاء �لقانون لالأفر�د و�ل�رشكات يف �الإمار�ت، عقد �تفاقيات 

184
مع هيئات �أو �أفر�د مقيمني يف “�إ�رش�ئيل“ �أو منتمني �إليها بجن�صيتهم.
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االأحد، 2020/8/30

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، �إن قر�ر �ل�صعب �لفل�صطيني وقر�ر  	

185
حما�ص هو �مل�صي يف �إنهاء �حل�صار �لظامل مبختلف �أ�صكاله عن قطاع غزة.

قال �لقيادي يف حركة حما�ص م�صري �مل�رشي، �إن ف�صل جهود �لو�صطاء يف رفع �حل�صار عن  	

186
قطاع غزة، “يعني �أن �لعدو �ل�صهيوين �صيعي�ص �حل�صار ب�صهاينته يف قلب �ملالجئ“.

520 مليون  	 “�إ�رش�ئيل“ دعوى �صّد حما�ص بقيمة  �ليمينية يف  رفعت منظمة �صور�ت هايدن 

يف  قتلو�  �لذين  �لثالثة  �مل�صتوطنني  لعائالت  كتعوي�صات  دوالر(  مليون   154 )نحو  �صيكل 

�ل�صلطة  منع  �إىل  �لدعوى  هذه  تهدف  �لعبية؛  �ل�صابعة  �لقناة  وح�صب   .2014 �صنة  �خلليل 

187
�لفل�صطينية من حتويل �أمو�ل من ميز�نيتها �إىل حما�ص كل عام، بح�صب تعبريها.

قال جاريد كو�صرن، م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب و�صهره، �إن �قرت�ح “�ل�صالم“  	

2020 يف �لبيت �الأبي�ص، يت�صمن  �الأمريكي، �لذي ك�صف عنه تر�مب يف كانون �لثاين/ يناير 

“�إ�رش�ئيل م�صتعدة ل�صنع �ل�صالم“. وقال  “عر�صاً كرياً“ للفل�صطينيني، و�أظهر للعامل �أن 
“�إ�رش�ئيل“  بني  �تفاق  �إىل  �أدى  �لذي  “�الخرت�ق“  هو  لـ“�ل�صالم“  تر�مب  �قرت�ح  �إ�صد�ر  �إن 

188
و�الإمار�ت.

قال م�صت�صار �الأمن �لقومي للبيت �الأبي�ص روبرت �أوبر�ين، �إنه من �ملرجح �أن حتذو �ملزيد  	

189
من �لدول �لعربية و�الإ�صالمية حذو �الإمار�ت يف تطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“.

االإثنني، 2020/8/31

يف حدث تاريخي، حلّقت طائرة ركاب �إ�رش�ئيلية عب �ملجال �جلوي �ل�صعودي، يف �أول رحلة  	

�أو  971 و�ي  “�إل  رقم  �لرحلة  وحلقت  و�الإمار�ت.  “�إ�رش�ئيل“  بني  مبا�رشة  جتارية   جوية 

LY 971“، �لتي كانت تقل وفدين �إ�رش�ئيلي و�أمريكي رفيعي �مل�صتوى، �إىل �جلنوب �ل�رشقي 

هذه  كانت  ظبي.  �أبو  يف  وجهتها  �إىل  للو�صول  تقريباً،  بالكامل  �ل�صعودية  �ململكة  طول  على 

�جلوي.  جمالها  ال�صتخد�م  �إ�رش�ئيلية  لطائرة  �إذناً  �ململكة  فيها  متنح  �لتي  �الأوىل  �ملرة  هي 

وقال جاريد كو�صرن، م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب و�صهره، لدى و�صوله �إىل 

�أبو ظبي، �إن �لواليات �ملتحدة �صت�صمن �لتفوق �لع�صكري لـ“�إ�رش�ئيل“ يف �ملنطقة مع تعزيز 

عالقاتها مع �الإمار�ت، ودعا كو�صرن لـ“تو�صيع م�صار �ل�صالم يف �ملنطقة و�لعامل“، مو�صحاً �أن 

“م�صتقبل �ملنطقة ال يجب �أن يبقى رهينة للما�صي“، د�عياً �لفل�صطينيني �إىل “�لعودة للحو�ر 
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�الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  جمل�ص  رئي�ص  هنّاأ  جهته،  ومن  �ل�صالم“.  جتاه  بخطو�ت  و�لقيام 

من  مبا�رشة  طري�ن  رحلة  �أول  و�صول  بعد  و�الإمار�ت؛  “�إ�رش�ئيل“  من  كالً  �صبات  بن  مئري 

“و�صلنا  �أبو ظبي:  “�إ�رش�ئيل“ لالإمار�ت. وقال بن �صبات، يف كلمة باللغة �لعربية من مطار 
“للم�صاركة معنا يف �صنع �ل�صالم من �أجل  �أخرى  �إىل و�قع“، د�عياً دوالً  هنا لتحويل �لروؤية 

190
�صعوب �ملنطقة“. و�أ�صاف قائالً: “علينا تعزيز �لقو��صم �مل�صرتكة لتغيري �لو�قع“.

�أعلن نتنياهو �أن وفد�ً �إمار�تياً �صيزور “�إ�رش�ئيل“ قريباً، يف �إطار �ملباحثات �لر�مية �إىل �إمتام  	

191
�تفاق �لتحالف، وتطبيع �لعالقات بني �لطرفني.

�لت�صعيد  	 الحتو�ء  تفاهم  �إىل  “�لتو�صل  عن  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  مكتب  �أعلن 

�لتفاهم  �إن  �لفل�صطيني“ يف قطاع غزة. وقال �ملكتب  �لعدو�ن �ل�صهيوين على �صعبنا  ووقف 

رئي�ص  �لعمادي،  حممد  �ل�صفري  به  قام  ما  �آخرها  كان  و�ت�صاالت  حو�ر�ت  جولة  عقب  جاء 

�للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار قطاع غزة. و�أ�صارت حما�ص �إىل �أنه �صيتّم �الإعالن عن عدد من 

�مل�صاريع �لتي تخدم �أهايل قطاع غزة وت�صهم يف �لتخفيف عنهم يف ظلّ موجة كورونا، �إ�صافة 

�إىل عودة �الأو�صاع �إىل ما كانت عليه قبل �لت�صعيد. وين�ص �لتفاهم على: عودة �لهدوء ووقف 

�إطالق �لبالونات ون�صاطات �الإرباك �لليلي، وفتح �ملعابر و��صتئناف نقل �ملحروقات، و�إعادة 

15 ميالً بحرياً، وتوزيع �ملنحة �لقطرية عن �ل�صهرين �ملا�صيني  فتح م�صاحة �ل�صيد لت�صمل 

خالل 48 �صاعة، وزيادة �ملنحة لت�صمل م�صاعد�ت ملو�جهة كورونا، وبدء تنفيذ م�صاريع بنية 

حتتية. وقال �لعمادي من جهته، �إن “قيادة حما�ص يف غزة كانت على قدٍر عاٍل من �مل�صوؤولية 

حتى تو�صلنا لهذ� �التفاق، مر�عاة للظروف و�الأو�صاع �ل�صعبة �لتي يعي�صها �صكان �لقطاع 

192
خا�صة يف ظلّ �نت�صار فريو�ص كورونا يف قطاع غزة“.

�مل�صجد  	 �إن  �لقد�ص،  و�صالم  لعد�لة  �لعاملية  �ل�صعبية  �لهيئة  رئي�ص  م�صلّم،  مانويل  �الأب  قال 

�الأق�صى يف �لذكرى �لـ 51 حلرقه، يحرتق من جديد بفعل تطبيع �الأنظمة �لعربية مع �الحتالل، 

ح�صاباتهم  �لعرب  يعيد  �أن  �رشورة  على  م�صلّم  و�صّدد  وتبيرها،  جر�ئمه  عن  و�ل�صكوت 

193
ليدركو� حجم �ملوؤ�مرة �لتي تتعر�ص لها مدينة �لقد�ص من �الحتالل.
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الثالثاء، 2020/9/1

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو  	 �لوزر�ء  �أن رئي�ص  �لعبية  �أحرونوت  ك�صفت �صحيفة يديعوت 

1
�لتقى منذ عامني، ب�صكل �رشي، مع ويل �لعهد �الإمار�تي حممد بن ز�يد، يف �أبو ظبي.

تفاهم  	 مذكرة  �أول  وّقعتا  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

ووفقاً  �الإرهاب“.  “متويل  منع  ذلك  يف  مبا  و�ملالية،  �مل�رشفية  �الأعمال  ب�صاأن  ر�صمية 

�لتمويل  يف  �لتعاون  لتعزيز  م�صرتكة  جلنة  ظبي  و�أبو  “�إ�رش�ئيل“  �صت�صكل  �لتفاهم،  ملذكرة 

و�ال�صتثمار�ت. و�صيت�صمن ذلك �إز�لة �لعو�ئق �ملالية �لتي متنع حالياً �ال�صتثمار �ملتبادل بني 

2
�لدولتني، ودفع �ال�صتثمار�ت �مل�صرتكة يف �صوق ر�أ�ص �ملال.

مع  	 عالقتها  يف  �صت�صتمر  �الإمار�ت  يف  �ل�صلطات  �أن  �إ�رش�ئيل“  �أوف  “تايز  موقع  ك�صف 

�لغربية.  �ل�صفة  يف  �ل�صّم  عملية  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  نفّذت  لو  حتى  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�أهرين  رفائيل  �الإمار�ت  ز�ر  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  للوفد  �ملر�فق  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي  وقال 

Raphael Ahren، �إن رّد مدير �إد�رة تخطيط �ل�صيا�صات يف وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل 

�الإمار�تية جمال �مل�رشخ، خالل لقائه مع �ل�صحفيني �ملقيمني يف “�إ�رش�ئيل“، يف �إحاطة �صحفية 

مبطار �أبو ظبي، على �صوؤ�ل عما �إذ� كان �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ �صينهار �إذ� قامت “�إ�رش�ئيل“ 

يف  �الإمار�تية  �خلارجية  وز�رة  قالت  ذلك،  ومع  يحدث“.  لن  ذلك  “�إن  بب�صاطة  كان  بال�صم، 

�مل�رشخ معلقاً  �مل�صاألة. وقال  �لكالم، دون تو�صيح موقفها من هذه  �أخطاأ يف  �إنه  وقت الحق 

من  تاأكيد�ت  على  ح�صلنا  �مل�صتقبلية.  �الإ�رش�ئيلية  باالأن�صطة  �لتكهن  يكننا  “ال  �ل�صّم:  على 

3
�لواليات �ملتحدة، ومن خالل حو�رنا �لثالثي“.

�إىل لبنان، يف زيارة هي �الأوىل  	 �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  و�صل رئي�ص �ملكتب 

لبنانيني  م�صوؤولني  فيها  يلتقي   ،1993-1992 �لفرتة  خالل  �لزهور  مرج  �إىل  �إبعاده  منذ  له 

ت�رشيح  يف  كيالين،  وليد  لبنان  يف  حما�ص  حلركة  �الإعالمي  �مل�صوؤول  وقال  وفل�صطينيني. 

4
لوكالة �صبوتنيك، �إن لهذه �لزيارة ثالثة �أبعاد؛ ُبعد �صيا�صي، وُبعد وطني، وُبعد �صعبي.

	  ،2020/8/10 يف  فر�صتها  �لتي  غزة  قطاع  على  �حل�صار  ت�صديد  �إجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل“  �أنهت 

وذلك مبوجب تفاهمات للتهدئة مع حركة حما�ص يف 2020/8/31. و�أعلنت م�صادر فل�صطينية 
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�إدخال  ��صتئناف  مّت  �أنه  وذكرت  غزة،  قطاع  مع  �لتجاري  �صامل  �أبو  كرم  معب  فتح  �إعادة 

�صحنات �لب�صائع، وغاز �لطهي، و�لوقود �لالزم لت�صغيل حمطة توليد �لكهرباء �لوحيدة يف 

غزة. كذلك �أعلنت “�إ�رش�ئيل“ رفع �حلظر عن عمل �صيادي �الأ�صماك، وتو�صيع منطقة �ل�صيد 

5
�إىل 15 ميالً بحرياً.

االأربعاء، 2020/9/2

�حلركة،  	 قياد�ت  من  ووفد  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �لتقى 

 كالً من رئي�ص جمل�ص �لنو�ب �للبناين نبيه بري، ورئي�ص حكومة ت�رشيف �الأعمال �للبنانية

ح�صّان دياب، كلٌّ على حدة، حيث مّت تناول �لتطور�ت �ل�صيا�صية �ملتعلقة بالق�صية �لفل�صطينية. 

و�أكد هنية على �لالء�ت �لثالث: “ال للتوطني، وال للتهجري، ال للوطن �لبديل، هذ� هو موقفنا 

6
�ل�صيا�صي �لثابت �لذي نتم�صك به �إىل حني �لعودة“.

تعود  	 وممتلكات  �أمو�ل  مب�صادرة  �أو�مر  �أربعة  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقّع 

�ملوقع  وقال  حما�ص.  حركة  ل�صالح  بالعمل  “�إ�رش�ئيل“  تتهمهم  و�أ�صخا�ص،  ملوؤ�ص�صات 

�الإلكرتوين للقناة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابعة �إن قر�ر�ت جانت�ص �صملت م�صادرة 900 �ألف دوالر 

كانت وردت ل�رشكة �رش�فة يف قطاع غزة. و�أ�صافت �لقناة �أن بقية �لقر�ر�ت ت�صمل م�صادرة 

ممتلكات و�أمو�ل تابعة ل�صخ�صني يعمالن يف موؤ�ص�صة خريية يف بريطانيا، وم�صادرة �أمو�ل 

حركة  ل�صالح  عملهم  بد�عي  لبنان،  يف  حقوقية  فل�صطينية  ملوؤ�ص�صة  مدير�ً  يعمل  فل�صطيني 

7
حما�ص.

وزير  	 طلب  على  )كابينت(  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  �صادق 

�لدفاع بني جانت�ص، بعدم حترير جثامني �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني �لتي حتتجزها “�إ�رش�ئيل“، 

8
“ولي�ص تلك �لتابعة حلما�ص فقط، و�إمنا كل من جرح �أو قتل �إ�رش�ئيلياً“.

قال خليل �حلية، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �إن �تفاق �إعادة �لهدوء �لذي جرى  	

�لتو�صل �إليه قبل يومني برعاية قطرية، حقق جزء�ً من �ملطالب �لتي قدمت، دون دفع �أي ثمن 

9
�صيا�صي، وك�صف �أن �حلركة �أعطت مهلة �صهرين لالحتالل من �أجل تنفيذ بنود �التفاق.

قال جاريد كو�صرن،  للجزيرة: “�إن هناك خطة �أمنية ت�صمن �الأمن للفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني،  	

و�إن هناك عر�صاً على �لطاولة للفل�صطينيني، وناأمل �أن يتو��صلو� ويقبلو� به“. و�أ�صاف قائالً: 

“�أقول لل�صعب �لفل�صطيني �إن �لعامل يريد لكم حياة �أف�صل، لكن ال بّد �أن تكون لديكم قيادة 
10

قادرة على ذلك“.
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�أ�صيب �صائق فل�صطيني بجروح خطرية، بعد �إطالق جنود �الحتالل �لنار عليه، عند حاجز  	

زعرتة �لع�صكري، جنوبي مدينة نابل�ص. و�دعت و�صائل �إعالم عبية، �أن �ل�صائق �لفل�صطيني 

حاول دع�ص عدد من �جلنود، كانو� يتمركزون عند �حلاجز، ما �أدى �إىل �إ�صابة جندي و�رشطي 

11
بجروح طفيفة �إىل متو�صطة، حيث مّت نقلهما �إىل �مل�صفى لتلقي �لعالج.

طلعت  	 د�ود  �الأ�صري  ��صت�صهاد  بكر  �أبو  قدري  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  �أكد 

12
�خلطيب، من مدينة بيت حلم، يف �صجن عوفر.

�ل�صماح لكافة �لرحالت �جلوية �ملتجهة لالإمار�ت  	 �أنها و�فقت على  �ل�صعودية ر�صمياً  �أعلنت 

جوية  رحلة  �أول  من  يومني  بعد  وذلك  �أجو�ئها،  بعبور  �لدول،  كافة  من  منها  و�ملغادرة 

13
�إ�رش�ئيلية علنية تعب �ملجال �جلوي للمملكة باجتاه �أبو ظبي.

�أعلن �الحتاد �الأوروبي عن تقدمي م�صاعدة مالية بقيمة 9 ماليني يورو )نحو 10.76 ماليني  	

دوالر( لل�صلطة �لفل�صطينية، لدفع رو�تب ومعا�صات �لتقاعد عن �صهر متوز/ يوليو 2020، ملا 

14
يزيد عن 37,500 من موظفي �خلدمة �ملدنية بال�صفة �لغربية، يف قطاَعي �ل�صحة و�لتعليم.

اخلمي�س، 2020/9/3

و�آليات  	 �ال�صتباك  “قو�عد  على  �لتو�فق  �لفل�صطينية،  للف�صائل  �لعاّمني  �الأمناء  �جتماع  �أكد 

مقاومة �الحتالل“. وجاء يف �لبيان �خلتامي �ل�صادر عن �الجتماع، �لذي عقد يف ر�م �هلل، ويف 

“تو�فقنا  كونفرن�ص:  فيديو  �ملغلقة  �لتلفزيونية  �لد�ئرة  تقنية  عب  بريوت  �للبنانية  �لعا�صمة 

�مل�رشوعة  حقوقنا  عن  دفاعاً  للمرحلة،  �أن�صب  كخيار  �ل�صعبية  �ملقاومة  وتفعيل  تطوير  على 

لقيادة  تو�فقنا على ت�صكيل جلنة وطنية موحدة  “كما  �لبيان:  و�أ�صاف  ملو�جهة �الحتالل“. 

�لالزمة  �الحتياجات  جميع  لها  �لتنفيذية  �للجنة  توفر  �أن  على  �ل�صاملة،  �ل�صعبية  �ملقاومة 

15
ال�صتمر�رها“.

دعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمته خالل تروؤ�صه �جتماع �الأمناء �لعاّمني  	

�ل�رشوع يف حو�ر  �إىل  �إىل حو�ر وطني �صامل، ودعا حركتي فتح وحما�ص بالذ�ت  للف�صائل، 

لتحقيق  و�حد،  �صيا�صي  ونظام  و�حد  �صعب  “�أننا  مبد�أ  وفق  �النق�صام،  �إنهاء  �آليات  الإقر�ر 

فعاليات  تقود  وطنية،  قيادة  ت�صكيل  على  للتو�فق  عبا�ص  ودعا  �صعبنا“.  وطموحات  �أهد�ف 

16
�ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية.
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�أكّد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن �لق�صية �لفل�صطينية متر مبرحلة  	

خطرية عب ثالثي يتحرك �ليوم على �الأر�ص �لفل�صطينية، حماوالً �رشب �لتاريخ و�جلغر�فية، 

هنية  ودعا  �لعرب.  �أ�صقائنا  مع  و�لتطبيع  )�ل�صلب(،  �ل�صمّ  وخطة  �لقرن“،  بـ“�صفقة  متمثالً 

�إىل ت�صكيل جلنة للبحث يف تطوير �ملقاومة �ل�صعبية، و�الأدو�ت �لكفاحية يف �لد�خل و�خلارج، 

وب�صكل خا�ص يف �ل�صفة �لغربية، وت�صع ت�صور�ً لال�صرت�تيجية �لن�صالية �لكفاحية. وطالب 

�لكل  لتوؤّمن م�صاركة  �لفل�صطينية،  �لتحرير  لتفعيل وتطوير منظمة  ثانية  باإن�صاء جلنة  هنية 

لتبحث كيفية  �بتد�ئية بني فتح وحما�ص،  �أن تكون  ثالثة ممكن  �لفل�صطيني، وبت�صكيل جلنة 

17
�إنهاء �النق�صام �لفل�صطيني.

�إىل  	 �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �لنخالة،  زياد  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  دعا 

�صحب �العرت�ف بالكيان �ل�صهيوين، و�إنهاء �تفاقية �أو�صلو. وقال �لنخالة، خالل كلمة له يف 

�أثبت ف�صله، وحينها �صّفق  �أو�صلو  “�تفاق  �إن  �جتماع �الأمناء �لعامّني للف�صائل �لفل�صطينية، 

لنا �لعامل الأننا تنازلنا عن حقنا يف فل�صطني وو�صلنا ملا و�صلنا �إليه“. و�أ�صاف قائالً: “يجب 

وحتقيق  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  وتفعيل  وطني،  حترر  مرحلة  �حلالية  �ملرحلة  �إعالن 

18
�لوحدة �لوطنية“.

�أعلنت �لبحرين مو�فقتها على �ل�صماح بعبور �أجو�ء �ململكة للرحالت �جلوية �ملقبلة �إىل دولة  	

19
�الإمار�ت، و�ملغادرة منها �إىل جميع �لدول.

�أمريكية  	 خطة  على  خا�صة،  �أحاديث  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  و�فق 

متقدمة  �أ�صلحة  لبيع  �الأبي�ص  �لبيت  بها  يدفع  �لتي  �خلطة  وت�صمل  �ل�صالح.  �الإمار�ت  لبيع 

�الإلكرتونية �لتج�ص�ص  طائرة  فيها  مبا  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �لع�صكري  �مليز�ن  حترف   قد 

20
. Boeing EA-18G Growler بوينغ �إي �أي-18 جي غرولري

اجلمعة، 2020/9/4

�أعلن رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، خالل لقاء �صّم �آالف �لالجئني  	

�أن  �الأوىل  “�الأولوية  قائالً:  �لقادمة؛  للمرحلة  �أولويات  �أربع  عن  بريوت،  يف  �لفل�صطينيني 

ُهجرو�  �لتي  و�ملدن  �لقرى  �إىل  �لالجئني  عودة  ر�أ�صها  وعلى  ثو�بتنا،  من  �أّي  عن  نتنازل  ال 

 منها“، و“كذلك �أكرر �ليوم: لن نعرتف باإ�رش�ئيل، ن�صري مع �لكل �لفل�صطيني لكن ب�رشطني:
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“ال  فهي  �لثانية  �الأولوية  �أما  �أر�صنا“.  من  و�حٍد  �صٍب  عن  تنازل  وال  باإ�رش�ئيل،  �عرت�ف  ال 

تنازل عن �ملقاومة، و�أي مقاومة نحن نوؤيدها، مقاومة بكل �أ�صكالها“، و�أ�صار �إىل �أن �الأولوية 

�لثالثة “هي �لعمل بكل قوة من �أجل �لوحدة �لوطنية“، و“�الأولوية �لر�بعة هي ترتيب عالقتنا 

21
باالأمة �لعربية و�الإ�صالمية“.

�الأمناء  	 الجتماع  �خلتامي  �لبيان  على  معلّقة  لها،  بيان  يف  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  �أعلنت 

“موقفها �لثابت هو �لعمل على حترير فل�صطني كاملة من  �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، �أن 

�إىل �لنهر، وعدم �لتفريط باأي ذّرة من تر�بها �ملقد�ص“. وفيما يتعلق مبنظمة �لتحرير  �لبحر 

لت�صمل  عليها  �التفاق  يتّم  �أ�ص�ص  وفق  وتفعيلها،  بنائها  �إعادة  �إىل  �حلركة  دعت  �لفل�صطينية، 

22
ومتثل جميع �لقوى �لفل�صطينية.

على  	 �لعربية  �لدول  جلامعة  طارئ  �جتماع  بعقد  ر�صمياً  فل�صطينياً  طلباً  �لبحرين  رف�صت 

�لق�صية  على  و�أثره  �الإ�رش�ئيلي  �الإمار�تي  �لتطبيع  �إعالن  تد�عيات  لبحث  �لوزر�ء،  م�صتوى 

�لفل�صطينية. و�أو�صحت �الأمانة �لعامة للجامعة �لعربية �أنها تلقت �أي�صاً مذكرة من �الإمار�ت 

�لبحرين  رف�صت  كما  للجامعة.  �لعادية  غري  �لدورة  تاأجيل  �لبحرين  لطلب  تاأييد�ً  تت�صمن 

من  ينتق�ص  �الأمريكي  �الإ�رش�ئيلي  �الإمار�تي  �الإعالن  �أن  يوؤكد  فل�صطيني  قر�ٍر  م�رشوع 

�لفل�صطيني  للم�رشوع  رف�صها  �ملنامة  وبررت  �لفل�صطينية.  �لق�صية  ب�صاأن  �لعربي  �الإجماع 

يكن  �إنه  وقالت   ،2020/9/9 يف  �ملقرر  �لعربية  للجامعة  �لعادي  �الجتماع  موعد  باقرت�ب 

23
مناق�صة �ملو�صوع خالل ذلك �الجتماع.

�أعلن كلٌ من �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو  	

عن �تفاق جرى �لتو�صل �إليه مع �رشبيا وكو�صوفو لتطبيع �لعالقات. وقال تر�مب، بح�صب 

ما نقلت عنه رويرتز، �إن كو�صوفو و“�إ�رش�ئيل“ �تفقتا على تطبيع �لعالقات بينهما، يف حني �أن 

�رشبيا ملتزمة بنقل �ل�صفارة �إىل �لقد�ص. وقُبيل �جتماع تر�مب مع زعيمَي �رشبيا وكو�صوفو، 

24
�أعلن �أن �لدولتني و�فقتا على تطبيع �لعالقات �القت�صادية مع “�إ�رش�ئيل“.

مل  	 �الإمار�تية،  �خلارجية  وز�رة  من  م�صوؤول  عن  �لعبية  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  نقلت 

ه، قوله: “�أعتقد �أن �الإ�رش�ئيليني �صيكونون قادرين على �حل�صول على تاأ�صري�ت �صفر  ت�صمِّ

�إىل �الإمار�ت، من �صفارة �صتفتح يف �إ�رش�ئيل بعد 3 �إىل 5 �أ�صهر من �الآن“. ونقلت �ل�صحيفة عن 

�مل�صوؤول �الإمار�تي قوله: �إن “�أبو ظبي تدر�ص فتح قن�صلية مبدينة حيفا �أو �لنا�رشة تعمل �إىل 

25
جانب �ل�صفارة باإ�رش�ئيل“.
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�أعلنت �للجنة �ليهودية �الأمريكية عن خطط الفتتاح مكاتب لها يف �الإمار�ت، يف �أعقاب �تفاقية  	

�خلارجي �ملركز  هو  �الإمار�ت  فرع  و�صيكون  �الإ�رش�ئيلي.  و�لكيان  �الإمار�ت  بني   �لتطبيع 

26
�لـ 13 للمنظمة �ليهودية، وهو �لفرع �الأول يف �لعامل �لعربي.

�إيجاد قيادة فل�صطينية من  	 �إىل  �أوبر�ين،  دعا م�صت�صار �الأمن �لقومي للبيت �الأبي�ص روبرت 

“�جليل �جلديد“. وقال �أوبر�ين، يف ت�رشيح لبنامج �إذ�عي �أمريكي عب �الإنرتنت، �إن �مل�صكلة 
قائالً:  و�أ�صاف  �لفل�صطينية.  �لتحرير  مبنظمة  �ملتح�صنة  �لقدية  �لقياد�ت  بع�ص  يف  تكمن 

“نحتاج �إىل وجود جيل جديد من �لقادة �لفل�صطينيني، �صبان يريدون م�صتقبالً ر�ئعاً �إىل جانب 
27

�أ�صقائهم �لعرب وجري�نهم �الإ�رش�ئيليني“، بح�صب تعبريه.

�أثارت مقتطفات من خطبة �جلمعة �لتي �ألقاها �إمام �حلرم �ملكي علي عبد �لرحمن �ل�صدي�ص،  	

جدالً و��صعاً، ب�صبب ما قاله عن �لتعامل مع �ليهود. وقال �ل�صدي�ص يف خطبته: “من �لتنبيهات 

�للب�ص  ووجود  و�لب�ء،  �لوالء  باب  يف  �ل�صحيح  �لفهم  عدم  �لعقيدة،  م�صائل  يف  �ملفيدة 

قائالً:  و�أ�صاف  و�لدولية“.  �لفردية  �لعالقات  يف  �لتعامل  وح�صن  �لقلبي  �العتقاد  بني  فيه 

و��صتمالة  لقلبه  تاأليفاً  ح�صنة  معاملة  معاملته  �مل�صلم،  غري  مو�الة  عدم  مع  يتنافى  “ال 
نبي  مع  حدثت  بوقائع  �ل�صدي�ص  و��صت�صهد  )�الإ�صالم(“.  �لدين  هذ�  يف  للدخول  لنف�صه، 

28
�الإ�صالم حممد عليه �ل�صالة و�ل�صالم يف تعامله مع �ليهود.

ال�صبت، 2020/9/5

��صتقبل �الأمني �لعام حلزب �هلل �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  	

�إ�صماعيل هنية و�لوفد �ملر�فق له، حيث جرى ��صتعر��ص مف�ّصل ملجمل �لتطور�ت �ل�صيا�صية 

�أخطار. ومّت  �لفل�صطينية من  �لق�صية  و�لع�صكرية يف فل�صطني ولبنان و�ملنطقة، وما تو�جهه 

و�الآمال  و�لتهديد�ت  �ل�صغوط  كل  مو�جهة  يف  و�صالبته  �ملقاومة  حمور  ثبات  على  �لتاأكيد 

 
29

�لكبرية �ملعقودة عليه. كذلك جرى �لتاأكيد على متانة �لعالقة بني حزب �هلل وحركة حما�ص.

رحّب �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط، مُبخرجات �جتماع �الأمناء �لعاّمني  	

للف�صائل �لفل�صطينية �لذي �نعقد يف 2020/9/3، موؤكد�ً �أن “�الجتماع ُيعد خطوة �إيجابية نحو 

�ملرحلة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لعمل  �أولويات  على  و�التفاق  �لفل�صطيني،  �ل�صف  توحيد 

�ملُقبلة، حتت مظلة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني“. 

ور�أى �أبو �لغيط �أن تو�فق �لف�صائل على �ملقاومة �ل�صعبية �لفل�صطينية لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

30
ُيعّد تطور�ً الفتاً للنظر، ي�صتحق �لتوقف عنده.
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االأحد، 2020/9/6

يف  	 وكان  �حللوة،  عني  خميم  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ز�ر 

يف  للمخيم،  �لغربي  �ملدخل  عند  كبري  �صعبي  وح�صد  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  قيادة  ��صتقباله 

له  كلمة  يف  هنية،  ونوّه  بعيد.  زمن  منذ  �مل�صتوى  بهذ�  فل�صطيني  مل�صوؤول  �الأرفع  هي  زيارة 

يف م�صجد خالد بن �لوليد، ب�صمود �أبناء �ملخيمات �لفل�صطينية يف �ل�صتات، موؤكد�ً �أن خميمات 

و�أمل،  وفقر،  �إجر�ء�ت،  من  تعانيه  مما  بالرغم  �ل�صعب،  ومقاومة  �لق�صية  رمز  هي  �ل�صتات 

وجوع، ولكنها غنية بالعزة و�لكر�مة، و�صتبقى قالع �ملقاومة. وذكر �أن �لالجئني هم �صيوف 

يف لبنان حتى حتقيق �لعودة، و�أن “ال توطني، وال تهجري، وال للوطن �لبديل“، و“�أننا �أتينا من 

31
فل�صطني �إىل �ملخيم لنقول �إن فل�صطني لنا، و�الأر�ص لنا“.

فل�صطني  	 تلفزيون  مع  لقاء  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال 

�لغربية وقطاع غزة تتوىل ثالث مهمات،  �ل�صفة  “حكومة وحدة وطنية يف  �إن  من بريوت، 

خطة  �إىل  هنية  دعا  �أخرى،  ناحية  من  �لفل�صطيني“.  �النق�صام  الإنهاء  مدخالً  تكون  �أن  يكن 

مدينة  ت�صتهدف  �لتي  �الأمريكية   - �الإ�رش�ئيلية  للمخططات  �لت�صدي  �أجل  من  فل�صطينية؛ 

“يتعر�ص ملجزرة �صيا�صية  �لقد�ص �ملحتلة. وقال هنية: �إن حّق عودة �لالجئني �لفل�صطينيني 

بفعل �لبلطجة �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية“، م�صري�ً �إىل �أن “بع�ص �الأطر�ف )مل ي�صّمها( تتعاطى 

32
مع �لوطن �لبديل و�لتهجري“.

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات، يف تغريدة له عب  	

�إىل �لقد�ص.  “�صوف نبذل جهود�ً جبارة ملنع خمالفة �لقانون �لدويل ونقل �أي �صفارة  تويرت: 

عالقاتها  تقطع  �صوف  فل�صطني  دولة  فاإن  �صفارتها،  وتنقل  ت�رّش  �صوف  دولة  �أي  ولكن 

33
وت�صحب �صفريها“.

حول  	 �الإ�رش�ئيلي  �الأمن  جهاز  يف  جارية  مد�والت  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت 

“�لتعوي�ص“ �لذي �صتح�صل عليه “�إ�رش�ئيل“ مقابل �صفقة �الأ�صلحة �الأمريكية - �الإمار�تية، 
�الأ�صلحة وتزويدها بها  �إنتاج  “�إ�رش�ئيل“ تبكري عملية  �أخرى، �صتطلب  �أمور  �إىل جانب  و�أنه 

34
قبل عام و�حد من �ملوعد �ملحدد ُم�صبقاً، يف �إطار �مل�صاعد�ت �لع�صكرية �الأمريكية.

“�أجهزة  	 لرتكيب  �الأق�صى،  �مل�صجد  باحات  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  من  عنا�رش  �قتحمت 

35
�إلكرتونية“ على �أحد �أ�صطح �مل�صجد.
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�أجل  	 من  لل�صعودية،  موؤخر�ً  قدمت  �أمريكية  مبادرة  عن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت 

�ملبادرة.  هذه  جناح  �إمكانية  يف  م�صككة  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  تطبيع  التفاق  �لتو�صل 

مع  �صيا�صي  �نفر�ج  لتحقيق  �ملبذولة  �جلهود  يف  كبري�ً  “تقدماً  هناك  �أن  �ل�صحيفة  وزعمت 

معار�صة  هي  �جلهود؛  تلك  �أمام  �لرئي�صية“  “�لعقبة  �أن  موؤكدة  �ل�صعودية“،  �لعربية  �ململكة 

36
�مللك �صلمان بن عبد �لعزيز.

لن  	 و“�إ�رش�ئيل“  �الإمار�ت  بني  �لتحالف  �إن  خامنئي،  علي  �الإير�نية  �لثورة  مر�صد  قال 

“و�صمة  جرى  ما  �أن  موؤكد�ً  �صعوب،  حتالف  ولي�ص  �أ�صخا�ص  حتالف  الأنه  طويالً،  ي�صمد 

قاليباف باقر  حممد  �الإير�ين  �لبملان  رئي�ص  وقال  �الإمار�ت.  حكام  �صتالحق   عار“ 

“�إ�رش�ئيل“،  مع  �لعالقات  تطبيع  �الإمار�ت  قر�ر  �إن   ،Mohammad Bagher Ghalibaf
37

و�لتحالف معها، �صيوؤثر �صلباً على �أمن �ملنطقة و��صتقر�رها.

نيوز 	 فوك�ص  قناة  عب  تلفزيوين  حو�ر  يف  بومبيو،  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير   قال 

Fox News، ن�رشت وز�رة �خلارجية �الأمريكية جزء�ً منه عب تويرت: “تدرك كل من �الإمار�ت 

�إىل  �ل�صبيل  �الآن  لذ� فقد وجد�  �إير�ن،  �لذي متثله  �لكبري  �لتهديد  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لعربية 

38
�إقامة عالقة يكن �أن تبني حتالفاً“.

االإثنني، 2020/9/7

�لعربية، نايف فالح مبارك �حلجرف، عن  	 �لتعاون لدول �خلليج  �لعام ملجل�ص  �أعرب �الأمني 

��صتنكاره ملا �صدر من بع�ص �مل�صاركني يف �جتماع �الأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، مما 

و�صفه من لغة �لتحري�ص و�لتهديد غري �مل�صوؤولة جتاه دول جمل�ص �لتعاون. كذلك ��صتهجن 

للحّق  و�لد�عمة  �لتاريخية  �ملجل�ص  دول  مبو�قف  وت�صكيك  مغالطات  من  ُذكر  ما  �حلجرف 

�لفل�صطيني، مطالباً �لقياد�ت �لفل�صطينية �مل�صوؤولة، �لتي �صاركت يف �الجتماع، وعلى ر�أ�صها 

39
�لرئي�ص حممود عبا�ص، باالعتذ�ر.

ز�ر رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، و�لوفد �ملر�فق له، رئي�ص �حلزب  	

�لتقدمي �ال�صرت�كي �للبناين وليد جنبالط، يف بريوت، و�أعرب هنية، عقب �للقاء، عن حر�ص 

�حلركة على �أمن لبنان و��صتقر�ره. وقال جنبالط �إن “�صكة حديد بني فل�صطني و�خلليج قد 

�لعربي“. و�أ�صاف جنبالط  بالبحر  �أنابيب نفط قد يربط ع�صقالن  �لنور قريباً، وخط  ترى 

كانت  مهما  و�الأ�صا�ص  �الأهم  وهي  �لفل�صطيني،  �ملوقف  وحدة  هي  لهنية  “و�صيتي  قائالً: 
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�ل�صغوطات، و�أنا جاهز للم�صاعدة بهذ� �ملو�صوع مبا �أملك من �إمكانيات، و�أنا �أعده بت�صهيل 

40
�حلّق �ملبدئي بالعي�ص لالجئ �لفل�صطيني، فالتمييز �لعن�رشي جمحف بحقه“.

“�إننا ال منلك �صمانات  	 �لعاروري:  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح  قال نائب رئي�ص �ملكتب 

�لق�صية  له  تتعر�ص  ما  و�صط  �أخرى،  خيار�ت  لدنيا  لي�ص  لكن  �مل�صاحلة،  م�صار  لنجاح 

41
�لفل�صطينية“.

قال وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني الإذ�عة ري�صت بيت Reshet Bet �الإ�رش�ئيلية  	

�إن حجم �لتجارة بني “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت �صي�صل يف غ�صون 3 �إىل 5 �أعو�م �إىل 4 مليار�ت 

42
دوالر.

و�لبحرين.  	 “�إ�رش�ئيل“  بني  ين�صج  بد�أ  تطبيع  �تفاق  �أن  �الإ�رش�ئيلية   12 �لـ  �لقناة  ذكرت 

و�أ�صافت �لقناة �أن رئي�ص �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي يو�صي كوهني يجري �ت�صاالت حثيثة مع كبار 

43
�مل�صوؤولني يف �لبحرين، بهدف �الإعالن عن �التفاق وتن�صيق �لتطبيع بينهما.

ملوقع  	 حديث  يف  �لنعيمي،  علي  �الإمار�تية  �خلارجية  و�لعالقات  �لدفاع  جلنة  رئي�ص  قال 

�صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلي، �إن ويل عهد �أبو ظبي �ل�صيخ حممد بن ز�يد �صيزور 

وقال   .2020 �صبتمب  �أيلول/  خالل  �صيوقَّع  �لتطبيع  �تفاق  �أن  موؤكد�ً  قريباً،  “�إ�رش�ئيل“ 
�ملفاو�صات،  �إىل  بالعودة  وطالبهم  �ملا�صي،  يف  يعي�صون  ز�لو�  ما  �لفل�صطينيني  �إن  �لنعيمي 

44
موؤكد�ً �أنه يف حال �ندلعت حرب يف غزة فاإن �لعالقات بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ لن تتاأثر.

بلغر�د نقل �صفارتها يف  	 ب�صاأن تعهد  �ل�صديد“ و“�أ�صفه“  “قلقه  �الأوروبي عن  �أعرب �الحتاد 

�رشبيا  بني  �ملحادثات  ��صتئناف  على  بظالله  يلقي  ما  �لقد�ص،  �إىل  �أبيب  تل  من  “�إ�رش�ئيل“ 
وكو�صوفو يف بروك�صل. وقال �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب 

�الأوروبي  �الحتاد  موقف  يف  �لنظر  يعيد  دبلوما�صي  م�صعى  كل  �الإطار،  هذ�  “يف  بوريل: 

45
�مل�صرتك من �لقد�ص هو م�صدر قلق �صديد و�أ�صف“.

�ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف،  	 �ل�صالم يف  �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية  �أعلن 

�لفل�صطينيني  �ملر�صى  لدعم  موؤقت  ترتيب  على  �التفاق  “مّت  �أنه  تويرت،  عب  له  تغريدة  يف 

46
ومر�فقيهم من ]قطاع[ غزة للو�صول �إىل �خلدمات �ل�صحية �الأ�صا�صية خارج �لقطاع“.

ك�صف جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي عن �عتقاله حممود مقد�د، من قرية �صقيب �ل�صالم يف �لنقب،  	

و�ّدعى  �لبالد“.  جنوبي  بيلو  مفرق  يف  نا�صفة  عبوة  “ليزرع  جنّدته  حما�ص  حركة  �أن  بزعم 
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�أمنية  �لع�صكري لـحما�ص لكي يوّفر معلومات  “مّت جتنيد مقد�د على يد �جلناح  �أّنه  �ل�صاباك 

عن منظومة �لقبة �حلديدية يف جنوبي �لبالد، ثّم تلقى تدريبات منذ نهاية عام 2019، حول 

طريقة فكّ وتركيب �لعبوة �لنا�صفة لكي ينفّذ �لعملية“. و�عتقل �ل�صاباك 9 �أ�صخا�ص من �أقرباء 

47
ومعارف مقد�د، غالبيتهم من قريته، بزعم �أنهم “كانو� على معرفة بالتخطيط للعملية“.

الثالثاء، 2020/9/8

�لرئي�ص 	 رف�ص  ردينة،  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق   �أكد 

فيها  �ل�صقيقة، مبا  �لعربية  �لدول  �ل�صيادية الأي من  �لرموز  باأي من  �مل�صا�ص  حممود عبا�ص 

48
�الإمار�ت.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، �إن �حلركة تعمل على خطة وطنية  	

و�إنهاء  �لتحرير،  منظمة  وتفعيل  �ل�صعبية،  �ملقاومة  تعزيز  وهي:  م�صار�ت  ثالثة  �إىل  ترتكز 

“�أعطينا  �للبنانية:  �ملنار  قناة  عب  لقاء  خالل  هنية  و�أ�صاف  و�ل�صفة.  غزة  بني  �النق�صام 

49
مهلة 5 �أ�صابيع للجان �مل�صكلة لدر��صة �مللفات �لثالثة �صابقة �لذكر“.

�أعلن نادي �الأ�صري �رتفاع عدد �الأ�رشى �مل�صابني بفريو�ص كورونا، يف ق�صم 14 ب�صجن عوفر،  	

�نت�صار  منذ  �الأ�رشى  �صفوف  بني  �إ�صابة   29 �ُصجلت  �أنه  �الأ�صري  نادي  وبنّي  �أ�صري�ً.   12 �إىل 

50
�لوباء، بينهم �أ�صري�ن حمرر�ن �كتُ�صفت �إ�صابتهما عقب �الإفر�ج عنهما بيوم.

بحث رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو مع وفد ت�صادي رفيع �مل�صتوى، برئا�صة  	

�ل�صفر�ء، و�فتتاح �صفارة  �إمكانية تبادل  �إدري�ص ديبي،  �لكرمي ديبي، جنل رئي�ص ت�صاد  عبد 

وزير  مع  �جتماعه  خالل  ديبي،  �لكرمي  عبد  �أ�صار  �صابق،  وقت  ويف  �لقد�ص.  يف  ت�صادية 

مدينة  يف  لها  ر�صمية  ممثلية  �صتفتح  بالده  �أن  �إىل  كوهني،  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت 

51
�لقد�ص يف غ�صون عام.

ذكر �ملوقع �الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �أن وفد�ً �إ�رش�ئيلياً ي�صّم م�صوؤولني  	

�إىل دولة �الإمار�ت. يف �ل�صياق نف�صه، ذكرت  �أعمال، و�صل  كبار�ً يف �لنظام �مل�رشيف، ورجال 

�لقناة �ل�صابعة �لعبية �أن وز�رة �لزر�عة �الإ�رش�ئيلية جُتري حمادثات مع نظريتها �الإمار�تية 

ل�صياغة �خلطوط �لعري�صة للتعاون، يف جماالت �الأمن �لغذ�ئي �لوطني، و�ملعرفة، و�لتقنيات 

52
�لزر�عية �ملتقدمة.
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ك�صفت م�صادر قريبة من حركة حما�ص لـ“عربي بو�صت“ تعاوناً ��صتخبار�تياً بني “�إ�رش�ئيل“  	

�ل�صعودية  �ل�صجون  �أردنيني وفل�صطينيني معتقلني يف  نا�صطني  �لتحقيق مع  و�ل�صعودية، يف 

بتهمة دعم حما�ص. و�أكدت �مل�صادر �أن �لتحقيق مع �ملعتقلني مّت مبعاونة �صخ�صيات بجهاز 

�ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي، �صاركو� �ملحققني �ل�صعوديني عملهم، �إ�صافة �إىل ��صرت�ك فريق �آخر من 

53
جن�صيات �أجنبية يف �لتحقيقات.

قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �إن �لواليات �ملتحدة لي�صت معنية بال�رشق �الأو�صط من  	

54
�أجل �لنفط، ولكن حلماية “�إ�رش�ئيل“.

االأربعاء، 2020/9/9

ك�صف ديبلوما�صي فل�صطيني عن �عرت��ص �لدول �لعربية على م�رشوع قر�ر قدمته فل�صطني  	

ملجل�ص جامعة �لدول �لعربية على �مل�صتوى �لوز�ري �ملنعقد يف �لقاهرة ب�صاأن خرق “مبادرة 

�ل�صالم �لعربية“. وقال �ل�صفري �ملناوب ملندوبية فل�صطني لدى �جلامعة �لعربية مهند �لعكلوك، 

“�لدول �لعربية �الأع�صاء رف�صو�  �إن  �أنباء �صينخو� من �لقاهرة،  يف �ت�صال هاتفي مع وكالة 

عبارة �إد�نة �خلروج على �ملبادرة �لعربية، وبالتايل كان �لقر�ر �لفل�صطيني �إما تعليق �جلل�صة 

الإجر�ء �ملزيد من �مل�صاور�ت، �أو �أن ي�صقط �لبند ومعه ي�صقط م�رشوع �لقر�ر، وهو ما حدث 

55
باإ�صقاط م�رشوع �لقر�ر“.

طالب وزير �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، يف كلمته خالل �جتماع جمل�ص  	

بني  �لتطبيع  التفاق  ر�ف�ص  عربي  مبوقف  �لوز�ري،  �مل�صتوى  على  �لعربية  �لدول  جامعة 

“�أمام حتديد موعد توقيع �تفاق �لتطبيع �الإمار�تي  �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“. وقال �ملالكي �إنه 

�صيعتب  و�إال  �خلطوة،  لهذه  ر�ف�ص  موقٌف  عنا  ي�صدر  �أن  علينا  لز�ماً  �أ�صبح  �الإ�رش�ئيلي، 

56
�جتماعنا هذ� مباركة للخطوة �أو تو�طوؤ�ً معها، �أو غطاء لها، وهذ� ما لن تقبله فل�صطني“.

�لفل�صطيني  	 �مل�رشوع  �عتماد  �لعربية  للجامعة  �لوز�ري  �ملجل�ص  �إ�صقاط  حما�ص  حركة  د�نت 

بيان  يف  �حلركة  وقالت  �أمريكية.  وبرعاية  �ل�صهيوين  �الإمار�تي  �لتطبيع  باتفاق  يتعلق  فيما 

�صحفي، �إن �إ�صقاط �مل�رشوع يوؤكد تخلي �جلامعة �لعربية عن دورها وو�جبها جتاه فل�صطني 

57
وق�صيتها.

و�إ�رش�ئيل  	 �الإمار�ت  �لتطبيع بني  �تفاق  �لعربية  �إد�نة �جلامعة  “عدم  �إن  قال جاريد كو�صرن، 

 Axios �أك�صيو�ص  دليل على حتوّل مهم يف �ل�رشق �الأو�صط“. وتابع كو�صرن، بح�صب موقع 
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�الأمريكي، باأن �لعديد من �لدول �لعربية ترغب بالتطبيع، و�أن “�صبها على �لفل�صطينيني قد 

نفد“. وك�صف كو�صرن عن �صماح كل من �ل�صعودية و�لبحرين ل�رشكات �لطري�ن �الإ�رش�ئيلية 

58
با�صتخد�م جمالهما �جلّوي، يف رحالتها �ملتوجهة �رشقاً.

بتقييد  	 يق�صي  قر�ر�ً  غيث،  عدنان  �لقد�ص،  حمافظ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  خمابر�ت  �صلّمت 

مع  �لتو��صل  من  ومنعه  �صلو�ن،  بلدته  على  وجوده  و�قت�صار  �لقد�ص،  مدينة  د�خل  حركته 

�أكرث من 50 �صخ�صية وطنية فل�صطينية، على ر�أ�صهم �لرئي�ص حممود عبا�ص ورئي�ص �لوزر�ء 

59
حممد ��صتية.

قال رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة حممد �لعمادي �إن قطر �أر�صلت ماليني �لدوالر�ت  	

�إىل غزة بعد �لتهدئة، م�صري�ً �إىل �أن بالده �أ�صهمت، هذ� �ل�صهر، بـ 34 مليون دوالر، باالإ�صافة 

60
�إىل تزويد غزة بالكهرباء بالتن�صيق مع وكاالت �الأمم �ملتحدة.

�أ�صدرت د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة يف �أبو ظبي تعليمات جديدة للفنادق كخطوة �إ�صافية لتعزيز  	

كو�رش  وجبات  بتجهيز  �اللتز�م  عليها  فر�صت  باأن  و“�إ�رش�ئيل“،  �الإمار�ت  بني  �لعالقات 

61
Kosher لليهود �ملحافظني يف كل �ملن�صاآت �لتي تقّدم �لطعام يف �أبو ظبي.

نفت وز�رة �خلارجية �لت�صادية فتح �صفارة لها يف �لقد�ص خالل �صنة 2021، وقالت �لوز�رة يف  	

62
بيان لها: “ننفي ب�صكل قاطع �أي خطة الفتتاح بعثة دبلوما�صية يف �لقد�ص“.

قطاع  	 خ�صائر  غزة،  يف  �ل�صياحية  و�خلدمات  و�لفنادق  للمطاعم  �لفل�صطينية  �لهيئة  قّدرت 

�ملا�صية، ب�صبب جائحة كورونا،  �أ�صهر  �ل�صتة  91 مليون دوالر خالل  بـ  �لفنادق و�ل�صياحة 

63
معلنة عن هذ� �لقطاع باأنه “منكوب“.

اخلمي�س، 2020/9/10

ك�صف �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب عن �أن دولة �أخرى �صتن�صم �إىل “�تفاق �ل�صالم“ بني  	

�إىل �التفاق خالل  �أخرى  “�صت�صمعون بان�صمام دولة  �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“. وقال تر�مب: 

�أنه  �الأمريكي  �لرئي�ص  و�أكد  �الأو�صط“.  بال�رشق  �صالم  على  �حل�صول  ويكن  ق�صري،  وقت 

“�صرتونهم  بد�أ حو�ر�ً مع ملك �ل�صعودية �صلمان بن عبد �لعزيز بخ�صو�ص “�ل�صالم“ قائالً 

64
ين�صمون“.

�صحيفة  	 مع  مقابلة  يف   ،Tony Blair بلري  توين  �الأ�صبق  �لبيطاين  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�إجناز �التفاق �الإ�رش�ئيلي - �الإمار�تي، م�صيفاً  �أ�صهم ب�صكل كبري يف  �إنه  “�إ�رش�ئيل �ليوم“، 
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�أنه قام بدور �لو�صيط منذ 15 عاماً، وتنقّل بني لندن و�أبو ظبي ونيقو�صيا لعقد لقاء�ت �رشية 

مع �ملحامي �إ�صحاق موخلو Yitzhak Molcho، �ملبعوث �خلا�ص �الأ�صبق لبنيامني نتنياهو، 

ووزير يف �حلكومة �الإمار�تية. وتابع بلري؛ لكن �لعالقة بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ دخلت يف 

�أزمة وقطيعة ب�صبب قيام جهاز �ملو�صاد باغتيال �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �ملبحوح، 

65
يف دبي.

هناك  	 عريقات:  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

لكافة  وو��صحاً  كامالً  تفوي�صاً  �أعطى  عبا�ص  حممود  و�لرئي�ص  موحّد،  فل�صطيني  موقف 

لف�صائل �لعامون  �الأمناء  �جتماع  يف  ت�صكيلها  مّت  �لتي  للجان  خمرجات  �أي  على   �لف�صائل 

بنجاح ثقة  على  ونحن  عليها،  �التفاق  مّت  خم�صة  من  �أ�صبوع  مّر  و�الآن  �لتحرير،   منظمة 

66
�للجان برفع تو�صياتها للرئي�ص عبا�ص.

قالت حركة حما�ص �إن �ملوقف �الأخري للجامعة �لعربية باإ�صقاط قر�ٍر ُيدين �لتطبيع �الإمار�تي  	

67
�الإ�رش�ئيلي، ي�صّب يف م�صلحة �الحتالل.

دعت حركة �جلهاد �الإ�صالمي �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل �الن�صحاب من �جلامعة �لعربية، عقب  	

�إ�صقاط �جتماع وزر�ء �خلارجية �لعرب، م�رشوع قر�ر فل�صطيني لرف�ص �لتطبيع �الإمار�تي 

68
مع “�إ�رش�ئيل“.

�لوطنية  	 و�أبيك�ص  “�إ�رش�ئيل“  يف   The Sheba Medical Center �لطبي  �صيبا  مركز  �أفاد 

لتطوير  مبدئياً  �تفاقاً  وّقعا  �أنهما  باالإمار�ت،   APEX National Investment لال�صتثمار 

69
تقنيات تتعلق بالرعاية �ل�صحية يف �الإمار�ت ومنطقة �خلليج.

�صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على زيادة �مليز�نية �لعامة �الإ�رش�ئيلية مببلغ 11 مليار �صيكل  	

881.5 مليون دوالر( منها  3 مليار�ت �صيكل )نحو  3.23 مليار�ت دوالر(، تخ�ص�ص  )نحو 

 لوز�رة �لدفاع؛ وت�صمل زيادة خم�ص�صات �ملعاقني بـ 900 مليون �صيكل )نحو 264.5 مليون

�صيكل مليون   180 بـ  )�لفال�صا(  �إثيوبية  �أ�صول  من  �ليهود  “هجرة“  وتعزيز   دوالر(، 

)نحو 52.8 مليون دوالر(. ومل حتدد �حلكومة �ملبالغ للقطاعات �لتي تعتزم زيادة ميز�نيتها 

و�لتي �أوردتها بالقر�ر؛ وت�صمل: تعزيز وتقوية د�ئرة �ال�صتيطان، و�لتعليم �حلكومي �لديني، 

70
وتقوية �لهوية �ليهودية، ومعاهد تعليم �لتور�ة.

ذكر مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، يف تقرير �صدر عنه، �أن حكومة  	

مبعدل كورونا،  جائحة  خالل  فل�صطينيون،  يلكه  مبنى   389 و�صادرت  هدمت   �الحتالل 



اليوميات الفل�سطينية

374

مار�ص  �آذ�ر/  بني  ماأوى،  دون  فل�صطينياً   442 �لهدم  �صل�صلة  عب  وتركت  �صهرياً،  مبنى   65
71

و�آب/ �أغ�صط�ص 2020، ما عّر�ص عدد�ً كبري�ً منهم للمخاطر �ملرتبطة بالوباء.

اجلمعة، 2020/9/11

�آخر  	 تاريخي  “�إجناز  عن  تويرت،  على  تغريدة  يف  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  حتدث 

]حتقق[ �ليوم! �تفق �أ�صدقاوؤنا �لعظيمان �إ�رش�ئيل ومملكة �لبحرين على �تفاقية �صالم، ثاين 
72

دولة عربية ت�صنع �ل�صالم مع �إ�رش�ئيل يف 30 يوماً!“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف بيان ُن�رش بالعبية، “مو�طنو �إ�رش�ئيل،  	

�أخرى،  عربية  دولة  مع  �آخر  �صالم  �تفاق  �إىل  تو�صلنا  �مل�صاء،  هذ�  يف  باأنّه  �أبلغكم  �أن  ي�رشّين 

“بعد �لبحرين و�الإمار�ت، �صتن�صم دول عربية �أخرى التفاقات  �أنه  �لبحرين“، م�صدد�ً على 

73
�ل�صالم مع �إ�رش�ئيل“.

�لبيت  	 يف  لهم  نظر�ء  مع  تو��صلو�  بحرينيني  م�صوؤولني  �أن  �أمريكية  �إعالم  و�صائل  ذكرت 

مع  �لعالقات  تطبيع  يف  �الإمار�ت  بعد  �لتالية  �لدولة  بالدهم  تكون  �أن  وطلبو�  �الأبي�ص، 

“�إ�رش�ئيل“. و�أ�صار موقع �أك�صيو�ص �الأمريكي، �لذي ن�رش �خلب، �إىل وجود “عالقات �رشية“ 
ت�صري خلف �الأبو�ب �ملو�صدة منذ فرتة طويلة بني “�إ�رش�ئيل“ و�لبحرين، الفتاً �لنظر �إىل �أن 

74
“�تفاقية تاأ�صي�ص كامل للعالقات �لدبلوما�صية بني �لبلدين ��صتغرقت 29 يوماً فقط“.

�الإ�رش�ئيلي،  	 �لبحريني  �لتطبيع  الإعالن  و��صتنكارها  رف�صها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أعلنت 

ريا�ص  �خلارجية  وزير  و�أعلن  �لفل�صطينية“.  و�لق�صية  و�الأق�صى  للقد�ص  “خيانة  وعدّته 

�تخاذ  �أجل  ومن  للت�صاور،  �لبحرين  لدى  �لفل�صطيني  لل�صفري  �لفوري  �ال�صتدعاء  �ملالكي، 

75
�خلطو�ت �ل�رشورية حيال قر�ر �لبحرين للتطبيع مع دولة �الحتالل.

��صتنكرت حركة حما�ص �تفاقية �لتطبيع بني مملكة �لبحرين و“�إ�رش�ئيل“، وقالت �إنها “باطلة  	

76
وثمرة خلذالن جامعة �لدول �لعربية“.

�أكدت حركة فتح على �أن ردها على �التفاق �لبحريني - �الإ�رش�ئيلي، �صيكون بالتوجه نحو  	

77
�لوحدة �لوطنية، و��صفة �التفاق بـ“�خلياين“.

ك�صف رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية عن �أن م�رش تتو�صط حالياً بني  	

78
حركته و“�إ�رش�ئيل“، للتو�صل �إىل �تفاق جديد لتبادل �الأ�رشى.
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ال�صبت، 2020/9/12

مع  	 هاتفية  حمادثة  �لبحريني،  �خلارجية  وزير  �لزياين،  ر��صد  بن  �للطيف  عبد  �أجرى 

عالقات  �إقامة  على  �لبلدين  بني  لالتفاق  خاللها  تطرقا  �أ�صكنازي،  غابي  �الإ�رش�ئيلي  نظريه 

ديبلوما�صية. وقالت وز�رة �خلارجية �لبحرينية �إن �لوزيرين تبادال خالل �الت�صال، “�لتهاين 

79
و�الأحاديث �لودية مبنا�صبة �إعالن �ل�صالم بني مملكة �لبحرين ودولة �إ�رش�ئيل“.

االأحد، 2020/9/13

ك�صف برنامج “ما خفي �أعظم“، �لذي بثته قناة �جلزيرة �لف�صائية، تفا�صيل �لتحالف �الأمني  	

“�إ�رش�ئيل“ وبع�ص �لدول �لعربية ب�صاأن �لو�صع يف غزة، وت�صييق �خلناق  و�لع�صكري بني 

على �ملقاومة �لفل�صطينية. وح�صل �لبنامج على معلومات و�صور تعر�ص الأول مرة حول 

14 عاماً.  �لقطاع منذ  �ملفرو�ص على  بالرغم من �حل�صار  �ملقاومة يف غزة وتطويره،  �صالح 

وح�صل �لبنامج �أي�صاً على معلومات ح�رشية تفيد باأن “قاعدة برني�ص �لبحرية �مل�رشية“، 

قطع  �أهد�فها  بني  من  كان   ،2020 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �الأحمر  �لبحر  على  �فتتحت  �لتي 

�إ�صماعيل هنية،  �ملقاومة يف غزة. وقال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �إمد�د عن  �أي 

�أخرى،  �أطر�ف  بو�صاطة  كو�صرن،  مكتب  من  عر�صاً  “رف�صنا  �لبنامج:  يف  م�صاركته  خالل 

�العتذ�ر  “قررنا  قائالً:  هنية  وتابع  �ل�صهيوين“.  �لعدو  مع  �حلو�ر  �أجل  من  لقاء�ت  لعقد 

�إن  �أي حو�ر م�صمونه دولة فل�صطينية يف قطاع غزة وتنفيذ  �صفقة �لقرن“. وقال هنية  عن 

“�إ�رش�ئيل“ ف�صلت يف نزع �صالح �ملقاومة يف ح�صارها بالرغم من كل ما تقوم به من تطبيع. 
ي�صّن  �أن  �الحتالل  فّكر  و�إذ�  نخ�صاها،  ال  لكننا  غزة  قطاع  يف  حرب  عن  نبحث  “ال  و�أ�صاف: 

عدو�ناً جديد�ً على غزة �صتكون �ملعركة خمتلفة، و�لف�صائل، ويف مقدمتها �لق�صام، يف جعبتها 

80
ما �صيفاجئ �لعدو“.

�لقيادة  	 �إن  عريقات،  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

�الإمار�ت و�لبحرين  �إعالن كل من  �لعربية، عقب  �لدول  �لفل�صطينية لن تن�صحب من جامعة 

�ملنظومة  من  جزء  “نحن  قائالً:  عريقات  و�أ�صاف  “�إ�رش�ئيل“.  مع  ر�صمية  عالقات  �إقامة 

مت�صكهم  �أكدو�  �لعرب  �أن  كما  �لعربي،  �الأمن  من  جزء  و�أمننا  منها،  نن�صحب  ولن  �لعربية 

�إ�رش�ئيل  بني  �تفاقات  من  يحدث  “ما  �أن  على  عريقات  و�صدد  �لعربية“.  �ل�صالم  مببادرة 

�ملتحدة  �لواليات  �أو معاهدة �صالم، و�إمنا فكرة زرعتها  لي�ص تطبيعاً  �لعربية  �لدول  وبع�ص 

81
بوجوب خلق حتالف مع �إ�رش�ئيل ملو�جهة �الأخطار �ملحدقة باملنطقة“.
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دعت �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية �إىل ت�صعيد �ملقاومة �ل�صعبية لالحتالل ومو�جهة “�صفقة  	

بيان حمل  �لتطبيع بني دول عربية و“�إ�رش�ئيل“، يف  �ل�صّم، و�تفاقيات  �لقرن“، وخمططات 

�جتماع  �تفق  �لتي  �لهيئة  وهي  �ل�صعبية“،  للمقاومة  �ملوحدة  �لوطنية  لـ“�لقيادة   1 رقم 

�لفل�صطينية...  �خلالفات  كل  “نبذ  �إىل  �لبيان  ودعا  ت�صكيلها.  على  للف�صائل  �لعاّمني  �الأمناء 

82
و�مل�صاركة يف هذ� �لكفاح �ل�صعبي �لتحرري“.

�أجرى رئي�ص حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �ت�صاالً هاتفياً مع �مللك �لبحريني  	

وو�صف  يومني.  قبل  عنه،  �أعلن  �لذي  �ل�صالم“  “�تفاق  �إثر  على  خليفة،  �آل  عي�صى  بن  حمد 

نتنياهو خالل جل�صة حكومته �الإ�رش�ئيلية �الت�صال بـ“�لد�فئ جد�ً“، موؤكد�ً �أنه جرى �التفاق 

83
فيه على �إقامة “�صالم“ ر�صمي وعالقات ديبلوما�صية كاملة بني �لبحرين و“�إ�رش�ئيل“.

ك�صفت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صّكل فريقاً ل�صياغة قائمة  	

�لطلبات �لتي �صتقدمها “�إ�رش�ئيل“ للواليات �ملتحدة، من �أجل �حلفاظ على تفوقها �لع�صكري 

من  وغريها  �أف-35  طائر�ت  بيع  على  باملو�فقة  �ملتوقع  و��صنطن  قر�ر  �صوء  يف  �ملنطقة،  يف 

84
�ملعد�ت �الأمنية �ملتقدمة لالإمار�ت.

قال �ملخت�ص يف �صوؤون �الأ�رشى عبد �لنا�رش فرو�نة، �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي نّفذت  	

�أكرث من 125 �ألف حالة �عتقال لفل�صطينيني منذ توقيع �تفاق �أو�صلو يف 1993/9/13. وذكر �أن 

�لطبي،  �ملتعمد و�الإهمال  �لتعذيب و�لقتل  نتيجة  �التفاق،  ��صت�صهدو� منذ توقيع  �أ�صري�ً   111
85

وكان �آخرهم �الأ�صري د�ود طلعت �خلطيب، �لذي ��صت�صهد يف 2020/9/2.

للعلوم  	 و�يزمان  معهد  مع  تفاهم  مذكرة  �ل�صناعي  للذكاء  ز�يد  بن  حممد  جامعة  وقّعت 

وهذه �ملجاالت“.  من  عدد  “يف  للتعاون  �الإ�رش�ئيلي،   Weizmann Institute of Science 

�الإمار�ت  يف  �لعليا  للدر��صات  موؤ�ص�صتني  بني  نوعها  من  �تفاقية  �أول  هي  �ملذكرة 

86
و“�إ�رش�ئيل“.

االإثنني، 2020/9/14

للف�صائل  	 �ملوحدة  �لقيادة  �إن  �صيدم،  �صبي  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال 

�لفل�صطينية ��صتندت يف ت�صكيلها، �إىل �لبيان �خلتامي للقاء �الأمناء �لعاّمني �لذي كلفها باإد�رة 

�ل�صاأن �ملقاوم ميد�نياً. وح�صب �صيدم يف حديث للجزيرة.نت، فاإن هذه �لقيادة “�صتتكون من 

�إد�رة �لعمل �ملقاوم �مليد�ين،  جمموعة من �ل�صخ�صيات �لوطنية �لو�زنة، وتتحمل م�صوؤولية 

87
و�صرتد على كل �لتهديد�ت و�ملو�قف �الإ�رش�ئيلية كلما وحيثما ترى ذلك منا�صباً“.
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“�صنعت �تفاقَي �صالم خالل �صهر و�حد،  	 قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو: 

�تفاقيات  عن  خمتلفاً  �صالماً  �صيكون  �لذي  �ل�صالم،  مقابل  �ل�صالم  مبد�أ  �إطار  يف  يندرجان 

�ل�صالم �الأخرى �لتي وقعتها �إ�رش�ئيل مع دول عربية“. و�صدد نتنياهو على �أنه “�صيكون هذ� 

�صالماً د�فئاً وحميماً، ي�صكل مك�صباً �قت�صادياً كبري�ً الإ�رش�ئيل. وهذ� جيد د�ئماً، ولكنه جيد 

88
ب�صكل خا�ص خالل فريو�ص كورونا“.

�إقامة  	 على  “�التفاق  �إن  خليفة،  �آل  �هلل  عبد  بن  ر��صد  �ل�صيخ  �لبحريني  �لد�خلية  وزير  قال 

وهذ�  �لعليا،  �لبحرين  مملكة  م�صالح  حماية  �إطار  يف  ياأتي  �إ�رش�ئيل  مع  دبلوما�صية  عالقات 

�الأمر لي�ص تخلياً عن �لق�صية �لفل�صطينية و�حلقوق �مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني، و�إمنا هو 

89
من �أجل تعزيز �أمن �لبحرينيني وثبات �قت�صاده“.

قال �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط: “�صحيح �أن هناك خالفاً عربياً حول  	

�صقف  بدعم  ملتزم  �جلميع  ولكن  �إ�رش�ئيل،  مع  �ل�صالم  باإقامة  �ل�صلة  ذ�ت  �ملفاهيم  بع�ص 

�ملطالب و�حلقوق �لفل�صطينية كما ي�صعها وي�صوغها �جلانب �لفل�صطيني، ومل ي�صَع �أي طرف 

90
�إىل تغيري هذ�، وهذ� �أمر �أ�صا�صي ال ينبغي جتاهله �أو �الإقالل من �أهميته“.

وقّع بنك �الإمار�ت دبي �لوطني مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليم Bank Hapoalim، �أحد �أكب  	

91
�لبنوك �الإ�رش�ئيلية. وُتعد هذه �التفاقية �الأوىل من نوعها بني �جلانبني.

ن�رشت مديرة �الت�صاالت �ال�صرت�تيجية يف وز�رة �خلارجية �الإمار�تية هند �لعتيبة )�صقيقة  	

�ل�صفري �الإمار�تي لدى �لواليات �ملتحدة يو�صف �لعتيبة( مقاالً يف �صحيفة هاآرت�ص، �أكدت فيه 

�أن �الإمار�ت تريد “�صالماً“ د�فئاً وحميمياً مع “�إ�رش�ئيل“، ورحبت بالتحاق طلبة �إ�رش�ئيليني 

92
للدر��صة يف جامعة حممد بن ز�يد، و�صفر طلبة �إمار�تيني للدر��صة يف �جلامعات �الإ�رش�ئيلية.

	  The Malaysian Islamic )با�ص(  �ملاليزي  �الإ�صالمي  للحزب  �ل�صنوي  �لعام  �ملوؤمتر  تبنى 

“�إ�رش�ئيل“،  )Party )PAS قر�ر�ً باالإجماع، يدين تطبيع �الإمار�ت و�لبحرين عالقاتهما مع 

�جلامعة  د�ّصنت  نف�صه،  �ل�صياق  ويف  �لتطبيع.  ق�صية  من  �لعربية  �جلامعة  مبوقف  ويندد 

�الإ�صالمية �لعاملية )International Islamic University Malaysia )IIUM يف كو�الملبور، 

93
حملة �أكاديية لتوعية �لطالب مبخاطر �لتطبيع.

بد�أت �ملد�ر�ص �الإمار�تية تدّر�ص �لطالب معاهدة “�ل�صالم“ مع “�إ�رش�ئيل“ يف �لكتب �ملدر�صية،  	

94
حتى قبل �لتوقيع �لر�صمي لالتفاقية �الإمار�تية �الإ�رش�ئيلية.
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�أكد �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية �أفيحاي مندلبليت �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي  	

بنيامني نتنياهو �صيبقى كما هو ب�صفته، وباأنه مثل �أي مو�طن يف “�لدولة“، ومثل �أي �صخ�ص 

95
�آخر، �صنعمل على حماكمته مثل �أي متهم بق�صايا جنائية.

�أ�صدرت �ملحكمة �ملركزية �الإ�رش�ئيلية يف مدينة �للد حكماً بال�صجن �ملوؤبد 3 مر�ت و20 عاماً  	

Amiram Ben-Uliel، بجرية حرق عائلة دو�ب�صة يف  �أوليئيل  على �مل�صتوطن عمري�م بن 

96
قرية دوما، قرب نابل�ص، يف �صنة 2015.

الثالثاء، 2020/9/15

تر�مب،  	 دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  رعاها  �الأبي�ص  �لبيت  حديقة  يف  �أُقيمت  مر��صم  خالل 

�الإمار�تي �خلارجية  وزيَري  مع  �تفاَقني،  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص   وقّع 

عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان، و�لبحريني عبد �للطيف بن ر��صد �لزياين، ومتّ توقيع �التفاقيتني 

“�إننا هنا من �أجل تغيري  بثالث ن�صخ؛ باللغات �لعربية و�الإجنليزية و�لعبية. وقال تر�مب: 

و�صتتعاون  �ل�صفار�ت،  �صتتبادل  و�لبحرين  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل  وتابع:  �لتاريخ“.  جمرى 

و�لتجارة،  �ل�صياحة،  من  �لقطاعات  من  �لعديد  يف  جهودها  و�صتن�صق  قوي،  ب�صكل  معاً 

�لعامل  حول  من  للم�صلمني  �لباب  �صيفتح  “هذ�  �أن  �إىل  م�صري�ً  و�الأمن“،  �ل�صحية،  و�لرعاية 

لزيارة �مل�صجد �الأق�صى و�إ�رش�ئيل“. و�أعلن تر�مب �أن “خم�صة �أو �صتة بلد�ن“ عربية �إ�صافية 

ت�صتعد لتوقيع معاهد�ت “�صالم“ مع “�إ�رش�ئيل“ بعد �الإمار�ت و�لبحرين. وك�صف تر�مب �أن 

�لواليات �ملتحدة جتري حمادثات مع فل�صطني ب�صاأن �الن�صمام التفاقيات �ل�رشق �الأو�صط، 

قائالً: “�إن �لفل�صطينيني �صيكونون ع�صو�ً يف �ملحادثات يف �لوقت �ملنا�صب“. و�صدد تر�مب على 

�أن �لفل�صطينيني �صيذهبون يف نهاية �ملطاف �إىل �تفاق “�صالم“ مع “�إ�رش�ئيل“، يف ظّل �أن �لدول 

�لتي تدعمهم �صيا�صياً ومالياً مت�صي قدماً يف �إقامة عالقات مع “�إ�رش�ئيل“. و�أ�صاف تر�مب، 

قبل �صاعات من مر��صم توقيع �تفاقيتَي “�ل�صالم“، �أنه �إذ� مل يقم �لفل�صطينيون بذلك “فاإنهم 

97
�صيبقون مبفردهم يف �لعر�ء“، قائالً �إنه “من �ل�صعب للغاية �لتعامل مع �لفل�صطينيني“.

�لبحرين  	 مع  �التفاق  توقيع  عقب  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

“�إ�رش�ئيل  �أن  �إىل  “هذ� �ليوم تاريخي و�صيجلب �ل�صالم ملدة طويلة“، م�صري�ً  �إن  و�الإمار�ت، 

يحدث  “ما  و�أ�صاف:  م�صى“.  وقت  �أي  من  �أكرث  حميطها  مع  وتندمج  عزلة  يف  تعد  مل 

�خلارجية وزير  و�أكد  �الأبد“.  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  لل�رش�ع  حد�ً  ي�صع  �أن  يجب   �ليوم 

تاريخية  “معاهدة  �الإمار�ت  مع  “�ل�صالم“  معاهدة  �أن  �أ�صكنازي  غابي  �الإ�رش�ئيلي 
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�ل�صالم حتقيق  يف  ت�صهم  حيث  باأ�رشه،  �الأو�صط  لل�رشق  كبري  تغيري  �إىل   �صتوؤدي 

�لدول يف جمموعة و��صعة  �أمام تعاون بني  و�ال�صتقر�ر و�الأمن يف �ملنطقة، ومتّهد �لطريق 

حممد �ل�صيخ  �إن  �أ�صكنازي  قال  �الحتاد،  �صحيفة  مع  خا�ص  حو�ر  ويف  �ملجاالت“.   من 

98
بن ز�يد، ويل عهد �أبو ظبي، “قائد فّذ يقود �صعبه �إىل �الزدهار و�لنجاح“.

�الإمار�ت  	 بني  �لعالقات  �إقامة  �إن  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �هلل  عبد  �الإمار�تي  �خلارجية  وزير  قال 

�إقامة  �أي�صاً  �لبحرين  �إعالن  �ملنطقة. و�أ�صاف قائالً:  للتقدم يف  تاريخية  و“�إ�رش�ئيل“ خطوة 

مع  �لعالقات  �إقامة  �أن  على  م�صدد�ً  �لتحديات،  ملو�جهة  فر�صة  “�إ�رش�ئيل“  مع  عالقات 

99
“�إ�رش�ئيل“ تظهر �أن �ل�صعوب �صئمت �ل�رش�عات وترغب باال�صتقر�ر.

مبنا�صبة توقيع �تفاقَي �لتطبيع بني “�إ�رش�ئيل“ وكّل من �الإمار�ت و�لبحرين برعاية �أمريكية،  	

100
بثّ تلفزيون دبي و�لقناة 12 �الإ�رش�ئيلية وتلفزيون �لبحرين، بثّاً م�صرتكاً.

�الإمار�ت  	 بني  �ل�صالم“  “�تفاق  توقيع  مر��صم  يف  رفيعة،  �صود�نية  ديبلوما�صية  �صاركت 

و�لبحرين و“�إ�رش�ئيل“. كذلك �صارك �ل�صفري �لعماين يف مر��صم �حلفل من بني 700 �صخ�صية 

101
ح�رشت �ملنا�صبة.

مع  	 �ل�رش�ع  حّل  قبل  “�إ�رش�ئيل“  مع  ديبلوما�صية  عالقات  تقيم  لن  �أنها  قطر  �أكدت 

102
�لفل�صطينيني.

قال وزير �القت�صاد �الإمار�تي عبد �هلل بن طوق �ملري، �إن بالده و“�إ�رش�ئيل“ تناق�صان �صياغة  	

ثمانية �تفاقات يف جمال �لتجارة و�القت�صاد، مبا يف ذلك �إعد�د وثيقة لتجنب فر�ص �جلمارك 

�لتجارة �حلرة بينهما يف  �إمكانية  �لبلدين يدر�صان  �أن  �لوزير  �لبلدين. و�أ�صاف  �ملزدوج بني 

103
مرحلة الحقة.

�إن كل ما جرى يف �لبيت �الأبي�ص، من توقيع �تفاقيات بني  	 قالت رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�الإمار�ت و�لبحرين و“�إ�رش�ئيل“، لن يحقق “�ل�صالم“ يف �ملنطقة، و�أكدت �لرئا�صة، وفق بيان 

منظمة  عن  ونيابة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  با�صم  باحلديث  �أحد�ً  تفّو�ص  ولن  مل  �أنها  �أ�صدرته، 

104
�لتحرير �لفل�صطينية.

يف  	 حدث  ما  �إن  عريقات،  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

�لبيت �الأبي�ص هو توقيع �الإمار�ت و�لبحرين على خريطة تر�مب �خلا�صة بـ“�صفقة �لقرن“، 

105
مو�صحاً �أن ما جرى هو �أن �ملعادلة �أ�صبحت تقوم على مبد�أ “�ل�صالم“ مقابل حماية.
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م�صتعمر�ت  	 غزة  قطاع  يف  �ملقاومة  ف�صائل  ق�صفت  بعدما  بجروح  �إ�رش�ئيليني  ثالثة  �أ�صيب 

“�إ�رش�ئيل“،  بني  �لعالقات  لتطبيع  �تفاقني  توقيع  مر��صم  مع  بالتز�من  �لقطاع،  غالف 

و�الإمار�ت، و�لبحرين يف و��صنطن. و�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ر�صد عملية �إطالق �صاروخني 

106
من قطاع غزة، باجتاه م�صتعمر�ت �لغالف، موؤكد�ً �أنه ت�صدى ل�صاروخ و�حد منهما.

�لفل�صطيني 	 “�ل�صعب  �إن  له،  بيان  يف  قا�صم،  حازم  حما�ص  حركة  با�صم  �ملتحدث   قال 

مل  وكاأنها  �إ�رش�ئيل[  مع  �لبحريني  �الإمار�تي  �لتطبيع  ]�تفاق  �التفاقات  هذه  مع  �صيتعامل 

107
تكن، من خالل �إ�رش�ره على �لن�صال حتى ��صرتد�د كامل حقوقه“.

للتطبيع،  	 �تفاقاً  لي�ص  و��صنطن  يف  جرى  ما  �أن  لها،  بيان  يف  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  ر�أت 

�ملنطقة، م�صددة  �لهيمنة على  �إقامة حلف يكّر�ص و�قع  �إىل  �لتطبيع  �النتقال من  �إعالن  و�إمنا 

108
�أنه تهديد لهوية �ملنطقة وم�صتقبلها. على 

هو  	 و��صنطن  يف  جرى  ما  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  قالت 

“يوم �أ�صود“، و�أن �التفاق مل يجِر تنفيذه بني ليلٍة و�صحاها، بل مّت �الإعد�د و�لتهيئة  مبثابة 

109
و�لتخطيط له عب �صنو�ت.

�صهدت �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة وقفات وم�صري�ت حا�صدة منددة بـ“�صفقة �لقرن“ و�تفاق  	

�لتطبيع �الإمار�تي و�لبحريني مع دولة �الحتالل، تز�مناً مع توقيع �التفاق �لتطبيعي يف �لبيت 

وفعاليات  �عت�صامات  لبنان  يف  �لفل�صطينية  و�لتجمعات  �ملخيمات  �صهدت  كذلك  �الأبي�ص. 

110
حا�صدة، بالتز�من مع �عت�صامات ووقفات مماثلة د�خل فل�صطني وخارجها.

�صفارة  	 �حلركة  قيادة  من  ووفد  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ز�ر 

بالرئي�ص �ت�صاالً  �ل�صفارة،  مقر  �إىل  زيارته  خالل  هنية،  و�أجرى  بريوت.  يف   فل�صطني 

مّت  �لتي  �خلطو�ت  وتطوير  تعزيز  يف  قدماً  �مل�صي  �الت�صال  خالل  �أكد  حيث  عبا�ص،  حممود 

وخمططات  �لقرن“،  “�صفقة  مو�جهة  يف  �لفل�صطيني  �ملوقف  وحدة  على  م�صدد�ً  �تخاذها، 

111
�ل�صّم، وعمليات �لتطبيع.

االأربعاء، 2020/9/16

بالق�صف،  	 �لق�صف  مبعادلة  مت�صكها  �لفل�صطينية  �ملقاومة  لف�صائل  �مل�صرتكة  �لغرفة  �أكدت 

و�صددت  �ملقاومة.  ومو�قع  �لفل�صطيني  �ل�صعب  با�صتهد�ف  للعدو  ت�صمح  لن  �إنها  وقالت 

�لغرفة، يف ت�رشيح �صادر عنها، �أن ردها على �لغار�ت �الإ�رش�ئيلية �لذي كان حا�رش�ً، �صيبقى 
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حا�رش�ً ملو�جهة �أي عدو�ن. وقال مر��صل قناة 13 �لعبية، �إن 13 �صاروخاً �أطلقت من غزة، 

112
ومّت �عرت��ص 10 منها، و�إن �صاروخاً و�حد�ً فقط �أحلق �أ�رش�ر�ً بعد �صقوطه يف طريق عام.

�الأول  	 �لقيادي  �مل�صتوى  �لثاين لهما على  لقاء، هو  �الإ�صالمي  عقدت حركتا حما�ص و�جلهاد 

�ملقاومة“  “نهج  �أن  �ملجتمعون  و�أكد  بريوت.  �للبنانية  �لعا�صمة  يف  وذلك  �أ�صبوعني،  خالل 

“�أثبت جدو�ه يف مو�جهة �مل�رشوع  �لذي تبنته ومت�صكت به �لف�صائل �لفل�صطينية يف غزة قد 

�ل�صهيوين“، موؤكدين �أن �ملقاومة �ليوم “باتت �أقوى من �أي وقت م�صى، ولديها �صبكة من 

113
�حللفاء يف �ملنطقة، ما يجعلها قادرة على �صّد �أي عدو�ن �صهيوين“.

قال �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني زياد �لنخالة، خالل لقاء تليفزيوين عب  	

قناة �مليادين، �إن �ملقاومة �لفل�صطينية يف غزة ردت على م�صهد �لذل يف �لبيت �الأبي�ص، مبيناً �أن 

خّط �ملقاومة هو خيار �ل�صعب �لفل�صطيني، ونحن يف حرب م�صتمرة مع �الحتالل. و�أ�صاف 

“نحن يف حرب مفتوحة، �حل�صار وحرب وق�صف غزة، و�لعدو�ن و�العتد�ء�ت يف  �لنخالة: 

�إىل  �أعدت �لكثري يف ظّل �ختالل مو�زين �لقوى، ولفت �لنظر  �أن �ملقاومة  �إىل  �ل�صفة“، م�صري�ً 

�أنه �صتحدث متغري�ت مهمة يف �لبيئة �لفل�صطينية، ال �صيّما يف �ل�صفة �لغربية خ�صو�صاً بعد 

114
�الإجماع �لف�صائلي.

يف  	 �أرد�ن،  جلعاد  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �لد�ئم  ومندوبها  و��صنطن  لدى  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  قال 

و�أن  نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  مع  حتدث  �إنه  �لعامة،  �لعبية  �الإذ�عة  مع  حديث 

�الأمر  مناق�صة  �صتتّم  و�أنه  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  �أعمال  جدول  من  يحذف  مل  �ل�صمّ  خمطط 

بعد �نتخابات �لرئا�صة �الأمريكية �لو�صيكة. ومن جانبه، قال رئي�ص �لكني�صت يريف ليفني، يف 

حديث للقناة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية: “ما من �أي تنازل عن خطة �ل�صّم، لكن �لدولة مل تقم مرة 

115
و�حدة، وعملية �ل�صّم لن تتّم يف يوم و�حد، �صن�صل ذلك حتماً“.

ن�رشت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية معطيات حول �ل�صكان يف “�إ�رش�ئيل“، مبنا�صبة  	

ماليني   9.246 �ل�صكان  عدد  بلغ  وبح�صبها   ،2020/9/18 �جلمعة  يوم  �لعبية  �ل�صنة  ر�أ�ص 

ن�صمة، من �صمنهم �صكان �رشقي �لقد�ص و�جلوالن، بينهم 6.841 ماليني يهودي، ي�صكلون 

74%، بينما عدد �لعرب 1.946 مليون )21%(، من �صمنهم �صكان �رشقي �لقد�ص و�جلوالن، 

و459 �ألفاً )5%( يو�صفون باآخرين، وهم من �ملهاجرين �جلدد من دول �الحتاد �ل�صوفييتي 

116
�ل�صابق ولي�صو� يهود�ً.



اليوميات الفل�سطينية

382

“مو�نئ دبي �لعاملية“ ورئي�صها  	 �إد�رة جمموعة  �أحمد بن �صليم، رئي�ص جمل�ص  وقّع �صلطان 

وتغّطي  �الإ�رش�ئيلية.   Dover Tower دوفرتاور  �رشكة  مع  تفاهم  مذكر�ت  ثالث  �لتنفيذي، 

�ملو�نئ  تطوير  بتقييم  �لعاملية  دبي  مو�نئ  قيام  ت�صمل:  تعاون  جماالت  �لتفاهم  مذكر�ت 

�الإ�رش�ئيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، و�إمكانية �إن�صاء خط مالحي مبا�رش بني ميناء �إيالت 

من  �خلا�صة  �ملوؤ�ص�صات  بني  �لتجارة  ت�صهيل  يف  دبي“  “جمارك  و�إ�صهام  علي،  جبل  وميناء 

117
�جلانبني.

	  Globes قال وزير �القت�صاد �الإمار�تي عبد �هلل بن طوق �ملري، يف مقابلة مع �صحيفة جلوب�ص

�ملمكنة، من �صحة وزر�عة وحتى  �لق�صايا  �لطرفني �صي�صمل كل  “�لتعاون بني  �إن  �لعبية، 

وتابع  قليلة.  �أ�صابيع  م�صاألة  ُتعّد  �ملبا�رشة،  �لطري�ن  رحالت  تنظيم  �أن  �إىل  منوهاً  �لف�صاء“، 

“منفتحون على ربط �ل�رشكات �الإ�رش�ئيلية مب�صاريعنا �القت�صادية، و�صنعمل  �ملري قائالً: 

118
على �ال�صتفادة من �لتقنيات �لتكنولوجية �الإ�رش�ئيلية بهذ� �الإطار“.

�أكدت 17 جمعية �صيا�صية، وموؤ�ص�صة جمتمع مدين بحرينية �أن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ ال يثل  	

�صعب �ململكة، ولن يثمر �صالماً. وقالت �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �لبحرينية، يف بيان م�صرتك: 

وبن�صو�ص  �لعادلة،  �لفل�صطينية  �لق�صية  من  �لبحريني  �ل�صعب  بثو�بت  مت�صكنا  “جندد 
119

�لد�صتور �لبحريني �لذي يجّرم �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين“.

�الأو�صط  	 �ل�رشق  �إىل  بوتني  فالديري  �لرئي�ص  مبعوث  �لرو�صي،  �خلارجية  وزير  نائب  قال 

مع  و�لبحرين  �الإمار�ت  �تفاق  �أدى  “�إذ�  �صبوتنيك:  لوكالة  بوغد�نوف،  ميخائيل  و�إفريقيا، 

�إ�رش�ئيل �إىل �صالم �صامل يف �ل�رشق �الأو�صط وت�صوية جميع �مل�صاكل، مبا يف ذلك حّل �مل�صكلة 

120
�لفل�صطينية، فهذ� بالطبع جيد“.

نفط  	 �أنابيب  خط  الإقامة  �إمار�تيني  م�صوؤولني  مع  حمادثات  �إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  �أجرى 

وم�صتقاته، ير عب �الأر��صي �ل�صعودية و�صوالً �إىل ميناء �إيالت عب �لبحر �الأحمر، ومنه �إىل 

ميناء ع�صقالن. وبيّنت �مل�صادر ل�صحيفة جلوب�ص �لعبية، �أن هذ� �خلط �صيوّفر تكاليف نقل 

“�إ�رش�ئيل“  �أن جتني  �ل�صحيفة  �ل�صوي�ص. ورّجحت  �لنفط عب قناة  �خلام بو��صطة ناقالت 

121
مبالغ طائلة �صنوياً من هذ� �مل�رشوع.

اخلمي�س، 2020/9/17

تن�صيب 	 يف  تفكر  و��صنطن  �إن  فريدمان  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري   قال 

حممد دحالن زعيماً للفل�صطينيني، وذلك ح�صب ما نقلته �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“. و�أ�صاف 
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�إىل  بحاجة  و�إنهم  �صلة،  ذ�ت  وغري  جد�ً،  قدية  ب�صكاوى  “يت�صبثون  قائالً:  فريدمان 

�الن�صمام �إىل �لقرن �حلادي و�لع�رشين، فهم يف �جلانب �خلطاأ من �لتاريخ يف �لوقت �حلايل“. 

حممود  ال�صتبد�ل  و��صنطن  �صعي  عن  فريدمان  �أقو�ل  عدّلت  �أن  لبثت  ما  �ل�صحيفة  �أن  غري 

عبا�ص و�ختيار حممد دحالن. وذكرت �ل�صحيفة �أن فريدمان قال �إن و��صنطن ال تفكر يف ذلك، 

122
و�إنه “لي�ص لديها رغبة يف هند�صة �لقيادة �لفل�صطينية“.

لدى  	 �الأمريكي  �ل�صفري  ت�رشيحات  على  رد�ً  تويرت،  على  له  تغريدة  يف  دحالن،  حممد  قال 

�ال�صتقالل  �لقيادة وحتقيق  ي�صتطيع  لن  ينتخبه �صعبه  “من ال  “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان: 
�رشعية  جتديد  �إىل  ما�صة  بحاجة  فل�صطني  باأن  �إيان  كلي  دحالن  حممد  و�أنا  �لوطني، 

�صاملة  وطنية  �نتخابات  عب  �إال  يتحقق  لن  وذلك  كافة،  �لفل�صطينية  و�ملوؤ�ص�صات  �لقياد�ت 

ن�صب  ما  كان  “�إذ�  قائالً:  وتابع  علينا“.  �إر�دته  فر�ص  ي�صتطيع  من  بعد  يولد  ومل  و�صفافة، 

لل�صفري �الأمريكي لدى دولة �الحتالل �صحيحاً، فذلك ال يزيد عن كونه تكتيكاً خمادعاً، هدفه 

123
�إرهاب �لبع�ص وزعزعة �جلبهة �لد�خلية“.

�أعلنت حركة حما�ص، رف�صها ت�رشيحات �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان.  	

على  وتوؤ�رش  مرفو�صة،  �لت�رشيحات  “هذه  قا�صم:  حازم  �حلركة  با�صم  �لناطق  وقال 

و�أ�صاف  �لق�صايا“.  مبختلف  �الأمريكي  و�ملوقف  �ل�صيا�صة  يحكم  �لذي  �لعنجهي  �ملنطق 

�لتدخل �الأمريكي  �لبلطجة، و�أن  �إال مبوقف  “�ل�صفري �الأمريكي فريدمان، ال يفكر  �أن  قا�صم 

124
�لفل�صطيني“. �ل�صاأن  �صافر يف 

�لتهديد  	 �صيا�صة  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال 

و�ل�صغوط �مل�صتمرة، وحماوالت �البتز�ز �الأمريكي للرئي�ص حممود عبا�ص و�لقيادة، �صيكون 

125
م�صريها �لف�صل.

�ل�صيا�صي 	 مكتبها  وع�صو  حما�ص  حركة  يف  �لوطنية  �لعالقات  د�ئرة  م�صوؤول   �أكد 

فل�صطيني د�خلي تقارب  �أن ما يجري من  نابل�ص،  �إذ�عة تبث من  لقاء مع  بدر�ن، يف   ح�صام 

هذه �ملرة خمتلف، ويت�صم باجلدية و�لتو��صل �مل�صتمر. و�أ�صار �إىل وجود تو��صل يومي مع 

126
حركة فتح، وقال “�إننا �أمام خطو�ت تر�كمية غري م�صبوقة“.

وحماية  	 برعاية   ،2020 �صنة  بد�ية  منذ  �الأق�صى  �مل�صجد  م�صتوطن  �ألف   12 من  �أكرث  �قتحم 

127
�رشطة �الحتالل بالرغم من �أزمة كورونا.
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هدمت  	 �الحتالل  �صلطات  �أن  ع�صاف  وليد  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  رئي�ص  �أكد 

3,300 م�صكن يف �ملناطق �مل�صنفة ج، مبو�قع خمتلفة يف �ل�صفة،  �ل�صتة �أعو�م �ملا�صية  خالل 

128
غالبيتها يف �الأغو�ر.

ر��صد 	 بن  ز�يد  و�لبحريني   Asaf Zamir زمري  ع�صاف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صياحة  وزير�   �تفق 

�لزياين، خالل �ت�صال هاتفي، على �لتعاون �ملتبادل بني �جلانبني يف جمال �ل�صياحة. وناق�ص 

جمال  يف  �الإمار�ت  مع  ثالثية  �رش�كة  �إقامة  �إمكانية  �أحرنوت،  يديعوت  ح�صب  �لوزير�ن، 

“ت�صمل حزم ورحالت متبادلة بني �لدول �لثالث، تت�صمن  �أن �ل�رش�كة  �ل�صياحة. و�أ�صافت 

129
رحالت جوية متر فوق �ململكة �لعربية �ل�صعودية“.

�لدينية  	 للتقاليد  وفقاً  �ملعّدة  كو�رش  وجبات  �إنتاج  نيّتها  �الإمار�ت“  “طري�ن  جمموعة  �أعلنت 

تفاهم  مذكرة  وّقعت  �إنها  لها،  بيان  يف  �لطائر�ت“،  لتموين  “�الإمار�ت  وقالت  �ليهودية. 

 The Jewish Council of the �الإمار�ت  يف  �ليهودي  �ملجل�ص  رئي�ص  يديرها  �رشكة  مع 

Ross Kriel، للح�صول على �صهاد�ت من قبل جهات دينية  )Emirates )JCE رو�ص كريل 

130
يهودية ت�صمح باإنتاج هذه �لوجبات.

اجلمعة، 2020/9/18

رئي�ص  	 �أن   ،Ariel Kahana كهانا  �أرئيل  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  ل�صحيفة  �ل�صيا�صي  �ملر��صل  ذكر 

�الإمار�ت  مع  �لتطبيع  �إن  �ملغلقة،  �لغرف  يف  قال،  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

لطاولة  �لعودة  �إال  للفل�صطينيني  جماالً  يرتكان  “ال  لذلك،  �الإقليمي  و�الأثر  و�لبحرين 

تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  فاز  �إن  فقط  �صيحدث  ذلك  �إن  نتنياهو  قال  ذلك،  ومع  �ملفاو�صات“. 

لت�صوية  تر�مب  خطّة  �أ�صا�ص  على  �صتبد�أ  �ملفاو�صات  �أن  نتنياهو  و�أ�صاف  �أخرى.  بوالية 

131
�لق�صية �لفل�صطينية.

قيادي من  	 ��صتقبال وفٍد  �إ�صماعيل هنية، خالل  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  قال رئي�ص 

ُي�صقط  �صوف  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  قوى  بني  �لتن�صيق  �إن  �لفل�صطينية،  �لتحرير  جبهة 

132
�مل�رشوع �ل�صهيوين.

قال مدير عام حماية �ملو�قع �الأثرية يف وز�رة �الآثار و�ل�صياحة �لفل�صطينية �صالح طو�ف�صة،  	

منذ �الأثرية  �ملو�قع  مئات  على  �عتدت  �أو  ��صتولت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �صينخو�،  �أنباء   لوكالة 

�صنة 1967 �صو�ء بالتدمري، �أم بال�صيطرة عليها، �أم بتحويلها �إىل مز�ر�ت دينية لليهود. وذكر 

 ،1967 �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة  �الأر��صي  �أثري يف حدود  �آالف موقع   7 �أن هناك نحو 
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بغر�ص  لليهود  ومز�ر�ت  دينية  �أماكن  �إىل  منها  �لع�رش�ت  حتويل  على  “�إ�رش�ئيل“  عملت 

133
تهويدها.

�خلارجية 	 �لتجارة  ل�صوؤون  �الإمار�تي  �لدولة  وزير  �أن  ري�صون  ماكور  �صحيفة   ذكرت 

�ل�صادر�ت  قيمة  ترت�وح  �أن  �إ�رش�ئيليني  �أعمال  لرجال  توّقع  �لزيودي  �أحمد  بن  ثاين 

�الإ�رش�ئيلية �إىل �الإمار�ت بني 300 �إىل 500 مليون دوالر، و�أن ت�صل قيمة �صادر�ت �الإمار�ت 

�إىل “�إ�رش�ئيل“ �إىل 350 مليون دوالر. وعن �صوؤ�له عن �صّكة �لقطار �لتي �صت�صل “�إ�رش�ئيل“ 

“ال م�صكلة �صيا�صية يف ذلك“، ويجب فح�ص  �إنه  باخلليج، مرور�ً باالأردن و�ل�صعودية، قال 

134
�جلدوى �القت�صادية لهذه �مل�صاريع.

�لذي  	 �لتطبيع  باتفاق  تنديد�ً  �حتجاجية،  مظاهر�ت  �ملنامة  �لبحرينية  �لعا�صمة  يف  خرجت 

�ملناطق جنوبي  “�إ�رش�ئيل“، كذلك خرجت �حتجاجات مماثلة يف بع�ص  �لبحرين مع  وقعته 

135
�ليمن.

دفاعه،  	 ووزير  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  �أجنبيةٍ  طبيةٍ  ومنظماتٍ  نقاباتٍ  ثالث  نا�صدت 

بتلقي  غزة  قطاع  من  �لفل�صطينيني  للمر�صى  �ل�صماح  �الإ�رش�ئيليني،  �الأطفال  �أطباء  ونقابة 

�لعالج �لطبي غري �ملتاح لهم. وياأتي ند�ء �ملنظمات، مرتكز�ً �إىل �ملعلومات �لتي ن�رشتها منظمة 

 ،Physicians for Human Rights–Israel )PHR-I( “أطباء حلقوق �الإن�صان – “�إ�رش�ئيل�

�آليات  �نهيار  ب�صبب  �لعالج  تلقي  على  غزة  قطاع  من  �ملر�صى  مئات  قدرة  تدهور  ب�صاأن 

136
�لتن�صيق بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و�صلطات �الحتالل.

	  ImpACT International for Human �الإن�صان  حقوق  ل�صيا�صات  �لدولية  �إمباكت  قالت 

�إمار�تية  و�أخرى  �إ�رش�ئيلية  وبنوك  موؤ�ص�صات  بني  �لتعاون  �تفاقيات  �إن   Rights Policies

قد ي�صكل خمالفة ملبادئ �الأمم �ملتحدة �لتوجيهية ب�صاأن �الأعمال �لتجارية وحقوق �الإن�صان. 

من  و�الأمالك  �لعقار�ت  �رش�ء  على  تعمل  �إ�رش�ئيلية  �رشكة   112 �أن  �إمباكت  وك�صفت 

�لغربية، ب�صورة غري �رشعية، ل�صالح �مل�صتوطنني �ل�صهاينة، ومن  �لفل�صطينيني يف �ل�صفة 

137
بينها بنك لئومي Bank Leumi وبنك هبوعليم �الإ�رش�ئيليني، �إ�صافة �إىل �رشكات و�صاطة.

ال�صبت، 2020/9/19

�صدد �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات على �أن “�إ�رش�ئيل ال يكن �أن  	

تكون جزء�ً من �ملنظومة �لعربية الأن قاعدتها �الأ�صا�صية منع �أي تقدم عربي، و�إبقاء نف�صها 
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تتحرك  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أن  �إىل  عريقات  و�أ�صار  �ملنطقة“.  يف  �ل�صامل  �لتفوق  ذ�ت  �لدولة 

�أي �تفاقيات جديدة بني دول عربية و“�إ�رش�ئيل“ الإقامة عالقات  على كافة �مل�صتويات، ملنع 

138
ر�صمية.

قال وزير �خلارجية �الإير�ين حممد جو�د ظريف Mohammad Javad Zarif، �إن “�إ�رش�ئيل“  	

لن تتمكن من �صمان �أمن �الإمار�ت و�لبحرين. وقال ظريف، يف حديث للتلفزيون �الإير�ين، 

تعليقاً على �لتوجه نحو �لتطبيع لدى بلد�ن �خلليج، �إن “بع�ص دول �جلو�ر تعتقد �أنه يكن 

الإ�رش�ئيل توفري �الأمن لها“. و�أ�صاف ظريف قائالً: “�إ�رش�ئيل �لتي مل تتمكن من �صمان �أمنها 

139
يف �ملو�جهة مع حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، ال يكنها �صمان �أمن �الإمار�ت و�لبحرين“.

االأحد، 2020/9/20

يتجهون  	 �لفل�صطينيني  �أن  �لرجوب،  جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  �أعلن 

�إقليمي  طرف  �أي  نفوذ  عن  بعيد�ً  باأيديهم  بات  قر�رهم  و�أن  �لعامة،  �النتخابات  الإجر�ء 

�رش�كة  لبناء  “ذ�هبون  �لر�صمي:  فل�صطني  تلفزيون  مع  لقاء  يف  �لرجوب،  وقال  رعايته.  �أو 

�أوالً  �أنه �صيتّم �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية  د�خلية يف �النتخابات بالتمثيل �لن�صبي“. وذكر 

ثم �النتخابات �لرئا�صية، وبعد ذلك �صيتم ت�صكيل �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، ح�صب �آليات 

140
متفق عليها.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية، �إن �حلركة �أمهلت �الحتالل �صهَرين  	

�الأق�صى، على  الإنهاء �حل�صار على قطاع غزة. و�صدد �حلية، يف ت�رشيحات الإذ�عة �صوت 

“�صعبنا ومقاومته لن يقبل �أن تنق�ص �مل�صتلزمات �ل�صحية �ملخ�ص�صة ملو�جهة كورونا،  �أن 

141
و�ملقاومة قادرة على �إدخال كل �لكيان يف �ملالجئ“.

نحو  	 �لهرولة  تبارك  ولن  ت�صارك  “لن  بالده  �أن  تبون  �ملجيد  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�ص  �أعلن 

�لتطبيع مع �إ�رش�ئيل“. وقال تبون: “�أنا �أرى �أن هناك نوعاً من �لهرولة نحو �لتطبيع، ونحن 

�إلينا  بالن�صبة  مقد�صة  تبقى  عندنا  �لفل�صطينية  و�لق�صية  نباركها،  ولن  فيها،  ن�صارك  لن 

 
142

ولل�صعب �جلز�ئري برمته“.

�أعلنت ف�صائل �ملقاومة يف غزة عن �صل�صلة فعاليات وطنية رف�صاً للتطبيع، مب�صاركة “�أحر�ر  	

�الأمة ومنا�رشي فل�صطني“. و�صيكون برنامج �لفعاليات يف مرحلته �الأوىل �أ�صبوعياً؛ بفعالية 

�لتطبيع، يليها ور�صة  �لعربية ودول  �لدول  �لتطبيع، ثمّ جنازة رمزية جلامعة  جد�رية �صدّ 

143
عمل �صيا�صية بعنو�ن “�لتطبيع �خلياين“، وتختم مبوؤمتر علمائي �صّد �لتطبيع.
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144

�أعلنت كتائب �لق�صام ��صت�صهاد �أحد مقاوميها يف �نهيار نفق للمقاومة بغزة.

�مل�صتوطنني وجي�ص  	 �إن  �لغربية غ�صان دغل�ص،  �ل�صفة  قال م�صوؤول ملف �ال�صتيطان �صمال 

�الحتالل �قتلعو� منذ بد�ية �صنة 2020 نحو 6,500 �صجرة زيتون ولوزيات، يف مناطق خمتلفة 

145
من �ل�صفة.

موقع  	 مع  �صحفية  ت�رشيحات  يف   ،Mike Pence بن�ص  مايك  �الأمريكي  �لرئي�ص  نائب  قال 

�إن  �الأمريكية،   CBN News نيوز  �إن  بي  �صي  وقناة   ،“All Israel News �إ�رش�ئيل  “كل 
�لرئي�ص دونالد تر�مب �تخذ قر�ر قطع �مل�صاعد�ت عن �لفل�صطينيني، بعد �أن حاول يف �لبد�ية 

�إىل وفاق  �الأخري رف�ص ومل ي�صل  �أن  بيد  �لفل�صطيني حممود عبا�ص،  �لرئي�ص  �لثقة مع  بناء 

�لفل�صطينية وقطع  �ل�صلطة  �لتعامل مع  �إىل جتاهل  �الأمريكية  �الإد�رة  مع تر�مب، مما ��صطر 

146
�مل�صاعد�ت عنها.

مع  	 �لتطبيع  من  �لكويتي  �ملوقف  �أن  على  �لتاأكيد  رفيعة  كويتية  حكومية  م�صادر  جّددت 

مع  �صيطبّع  من  �آخر  وهي  موقفها،  على  ثابتة  �لكويت  و�أن  يتغري،  ومل  ثابت  “�إ�رش�ئيل“ 
�لكيان �ل�صهيوين. و�صددت �مل�صادر لـ“�لقب�ص“، على �أن �لكويت ال تو�جه �أي �صغوط لتغيري 

موقفها �لر��صخ و�لر�ف�ص للتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“، مو�صحة �أن �لقر�ر �لكويتي �أمر �صيادي، 

147
ومل يتغري.

قالت جمموعة �حلبتور، �لتي مقرها دبي، �إنها �صتفتح مكتباً لتمثيلها يف “�إ�رش�ئيل“. وجتري  	

لتد�صني   “Israir Airlines “ي�رش�ئري  �الإ�رش�ئيلية  �لطري�ن  �رشكة  مع  حمادثات  �ملجموعة 

رحالت جتارية مبا�رشة بني �لبلدين. وقال رئي�ص �ل�رشكة خلف �أحمد �حلبتور، يف بيان له، 

148
�إنه يجري �الإعد�د لالإعالن عن عدد من م�صاريع �لتعاون خالل �الأيام �ملقبلة.

االإثنني، 2020/9/21

�أردوغان بدعم  	 طالب رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب 

خالل  �لطلب  وجاء  لالنتخابات.  و�لذهاب  �لد�خلية  �مل�صاحلة  لتحقيق  �لفل�صطيني  �لتوجه 

حالياً  جتري  �لتي  �حلو�ر�ت  �صورة  يف  �لرتكي  �لرئي�ص  عبا�ص  خالله  و�صع  هاتفي  �ت�صال 

بني حركتي فتح وحما�ص و�لف�صائل �لفل�صطينية، وفق ما مّت �التفاق عليه يف �جتماع �الأمناء 

�لعامّني للف�صائل �لفل�صطينية. وطلب عبا�ص دعم تركيا بهذ� �الجتاه، وكذلك توفري مر�قبني 

149
من تركيا يف �إطار �ملر�قبني �لدوليني، لالإ�رش�ف على �النتخابات.
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قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية �إن �ل�صيا�صة �الأمريكية ترمي �إىل “حما�رشة �لقيادة و�ل�صعب  	

“�لرئي�ص  �أن  ��صتية  و�أ�صاف  ومالياً“.  و�قت�صادياً  �صيا�صياً  علينا  و�لت�صييق  �لفل�صطيني، 

�الأمريكي دونالد تر�مب �أقدم على قطع �مل�صاعد�ت عنا، وَمنََع بع�ص �لدول �لعربية من �لوفاء 

بالتز�ماتها جتاهنا يف عملية �صغط ممنهجة، وحماولة �بتز�ز مبجمة، الإجبارنا على مقاي�صة 

150
حقوقنا �لوطنية و�لقد�ص باملال“.

و�فقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على خ�صم 10% من رو�تب �لوزر�ء و�أع�صاء �لكني�صت، ب�صبب  	

151
�الأزمة �القت�صادية بفعل �أزمة كورونا، وذلك بح�صب قناة 12 �لعبية.

يف  	 �لعليا  �الإ�صالمية  �لهيئة  ورئي�ص  �الأق�صى  �مل�صجد  خطيب  �صبي،  عكرمة  �ل�صيخ  �أفتى 

باحتو�ء  فتو�ه،  �صبي  وعلّل  �الإ�رش�ئيلي.  �لوطني  للن�صيد  �مل�صلمني  غناء  بُحرمة  �لقد�ص، 

�أر��صي فل�صطني، ومدينة �لقد�ص �لتي  �أبيات تزعم ملكية �ليهود لكامل  �لن�صيد �الإ�رش�ئيلي، 

 
152

ت�صّم �مل�صجد �الأق�صى.

�أكد ملك �لبحرين حمد بن عي�صى �آل خليفة، خالل تروؤ�صه جل�صة ملجل�ص �لوزر�ء، �أن توقيع  	

�إعالن “تاأييد �ل�صالم“، �لذي جرى يف و��صنطن موؤخر�ً، جاء �نطالقاً من روؤية مملكة �لبحرين 

الإقامة “�ل�صالم“ �ل�صامل، و�عتباره خيار�ً ��صرت�تيجياً لدفع عملية “�ل�صالم“ و�ال�صتقر�ر يف 

“�ل�صالم“ و�الزدهار لي�صت  �أن خطو�تنا نحو  “�إننا نوؤكد  �لبحريني:  �مللك  �ملنطقة. و�أ�صاف 

موجهة �صّد �أي كياٍن �أو قوى، بل هي ل�صالح �جلميع وتهدف �إىل ح�صن �جلو�ر و�لعمل من 

153
�أجله“.

وقّعت مو�نئ دبي �لعاملية مذكرة تفاهم مع بنك لئومي �الإ�رش�ئيلي، للعمل معاً على ��صتك�صاف  	

فر�ص �لتعاون وتعزيز �حلركة �لتجارية و�خلدمات �للوجي�صتية يف “�إ�رش�ئيل“، ودعم تدفق 

154
�لتجارة بني “�إ�رش�ئيل“ و�ملنطقة عموماً.

قالت جلنة �أبو ظبي لالأفالم، و“�صندوق �ل�صينما �الإ�رش�ئيلي Israel Film Fund“، وخمتب  	

بيان  يف  بالقد�ص،   Sam Spiegel International Film Lab لالأفالم  �لدويل  �صبيغل  �صام 

خططاً  �التفاقية  وت�صمل  و�الإنتاج.  �لتدريب  جمال  يف  تعاون  �تفاقية  وّقعو�  �إنهم  م�صرتك، 

155
الإقامة مهرجان �صينمائي �إقليمي �صنوي بالتناوب بني �أبو ظبي و“�إ�رش�ئيل“.

دعت 41 منظمة يف �لكويت �لبملان �لكويتي �إىل �إقر�ر قانون “يجرم“ �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“.  	

جاء ذلك يف بيان م�صرتك �صادر عن هذه �ملنظمات غري �حلكومية، و�صددت على “رف�ص كل 

156
�أ�صكال �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل �أو �لتوقيع على �أي �تفاقية �صالم معها مهما كانت �الأ�صباب“.
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وقال  	 “�إ�رش�ئيل“.  مع  و�لبحريني  �الإمار�تي  �لتطبيع  باتفاقيتي  فرن�صياً  برملانياً   61 ندد 

�لبملانيون: �إن “�التفاق يتهرب من �لق�صية �لفل�صطينية ويعرقل �أي �حتمال ل�صالم �صامل“، 

تر�مب  يعلنه  ما  عك�ص  على  �صالم،  معاهدة  لي�صت  �الأبي�ص  �لبيت  يف  �ملوقَّعة  “�لوثيقة  و�إن 

�أبو ظبي و�ملنامة يقطع بالفعل �الإجماع �لعربي �لذي  “نهج  �أن  بحما�ص“. ور�أى �لبملانيون 

157
�أر�صته مبادرة �ل�صالم �لعربية“.

	  The General Federation of Trade بريطانيا  لنقابات  �لعام  �الحتاد  كوجنر�ص  �أعلن 

Unions )GFTU( Congress، �لذي ي�صم يف ع�صويته �أكرث من 12 مليون ع�صو، معار�صته 

�لكاملة لنية �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ملعلنة ل�صّم م�صاحات �صا�صعة من �ل�صفة �لغربية. وقرر 

�لكوجنر�ص، بح�صب بيان �صادر عن موؤمتره �لـ 66، تقدمي �لدعم �لكامل و�لقيام بدور ن�صط يف 

158
�إجر�ء�ت حملة �لت�صامن مع فل�صطني، لبناء حتالف و��صع �صّد �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي �ملقرتح.

تعهدها  	 �إىل  �إ�صافة  “�إ�رش�ئيل“  مع  عالقاتها  تطوير  كينيا  على  �الأمريكية  �الإد�رة  ��صرتطت 

بعدم دعم �أي من �ملبادر�ت �لدولية �لر�مية ملقاطعة “�إ�رش�ئيل“، مقابل �إبر�م �تفاقية �لتجارة 

�حلرة مع و��صنطن. وطلبت و��صنطن من كينيا، �أي�صاً، �المتناع عن �أي حترك يلحق �ل�رشر 

159
مب�صالح “�إ�رش�ئيل“ �القت�صادية.

الثالثاء، 2020/9/22

�أعلن وزير �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، �أن دولة فل�صطني قررت �لتخلي  	

عن حقّها يف تروؤ�ص جمل�ص جامعة �لدول �لعربية بدورته �حلالية، رد�ً على تطبيع �الإمار�ت 

�إن دولة فل�صطني لن تن�صحب من جمل�ص �جلامعة،  “�إ�رش�ئيل“. وقال �ملالكي  و�لبحرين مع 

الأن �الن�صحاب �صيُوجد فر�غاً، ويكن �أن يولد �صيناريوهات خمتلفة نحن يف غنى عنها يف هذه 

�ملرحلة �حل�صا�صة. وذكر �ملالكي �أن هناك بع�ص �لدول �لعربية �ملتنفذة، رف�صت �إد�نة �خلروج 

160
عن “مبادرة �ل�صالم �لعربية“، و�أ�صقطت قر�ر�ً الإد�نة �لتطبيع.

�أبد�ً  	 �لنازف  بــ“�جلرح  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  و�صف 

لالأمم  �لعامة  للجمعية   75 �لـ  �لدورة  الأعمال  �الفتتاحية  �جلل�صة  خالل  وقال،  لالإن�صانية“، 

على  تتعدى  �لتي  �لقذرة  و�الأيدي  م�صاجعنا،  تق�ّص  �لفل�صطينية  �لق�صية  تز�ل  “ال  �ملتحدة: 

ووقاحة،  جر�أة  تزد�د  �لثالث،  �ل�صماوية  للديانات  �ملقد�صة  �الأماكن  توجد  حيث  �لقد�ص، 

و�ل�صعب �لفل�صطيني، �لذين �نبى للت�صدي ل�صيا�صات �إ�رش�ئيل �لعدو�نية و�لعنف و�صيا�صة 
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�لرتهيب على مدى �أكرث من ن�صف قرن، يو��صل كفاحه“. و�صدد �أردوغان على �أن تركيا لن 

161 
تدعم �أي خطة ال يو�فق عليها �ل�صعب �لفل�صطيني.

مالية  	 م�صاعدة  قدمتا  وفرن�صا  �أملانيا  �إن  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

��صتية، يف  و�أ�صاف  94.4 مليون دوالر(.  )نحو  80 مليون يورو  بقيمة  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

بقيمة �ليوم  �التفاقية  �أملانيا، وهذه  بال�صكر �جلزيل جلمهورية  “�أتقدم  �أ�صدره مكتبه:   بيان 

بو�قع غزة  قطاع  �إىل  معظمها  �صتذهب  دوالر[  مليون   66.1 ]نحو  يورو  مليون   56 

“وّقعنا �صباح  31.8 مليون دوالر[ للمياه يف �لقطاع“. وتابع قائالً:  ]نحو  27 مليون يورو 

�ليوم �تفاقية �أخرى مع جمهورية فرن�صا بقيمة 24 مليون يورو ]نحو 28.3 مليون دوالر[ 

162
لقطاع غزة �أي�صاً“.

منتدى  	 حتويل  �تفاقية  �لقاهرة،  يف  �ملتو�صط  �لبحر  �صاحل  على  تطل  دول  �صتّ  ممثلو  وقّع 

م�رش،  هي:  بالتوقيع  قامت  �لتي  �ل�صت  و�لدول  �إقليمية.  منظمة  �إىل  �ملتو�صط  �رشق  غاز 

و“�إ�رش�ئيل“، وقب�ص، و�ليونان، و�إيطاليا، و�الأردن. وتهدف �ملنظمة الإن�صاء �صوق �إقليمية 

للغاز، وتر�صيد تكلفة �لبنية �لتحتية، وتقدمي �أ�صعار تناف�صية. و�أ�صارت �لقناة �لعبية �ل�صابعة 

163
�إىل �أن وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز وّقع على �التفاقية.

�آل خليفة لرئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني  	 قال ويل عهد �لبحرين �الأمري �صلمان بن حمد 

نتنياهو، يف مكاملة هاتفية، �إن تاأييد “�ل�صالم“ مع “�إ�رش�ئيل“ يعزز من تر�صيخ دعائم �الأمن، 

164
و�ال�صتقر�ر، و�الزدهار يف �ملنطقة.

االأربعاء، 2020/9/23

حذّر كبار �مل�صوؤولني يف جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي من �نفجار موجة عنف جديدة يف �أعقاب  	

�القت�صادية  �الأزمة  تفاقم  �صوء  وعلى  حما�ص،  وحركة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �لتقارب 

بنيامني  �لوزر�ء  لرئي�ص  �ُصلمت  �أمنية  تقارير  يف  �مل�صوؤولون،  و�قرتح  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

نتنياهو، �إيجاد طريقة تعيد �لعالقات بني �لطرفني، وت�صتاأنف �لتن�صيق �الأمني، وتخفف من 

 �ل�صعور بالعزلة لدى �لقيادة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل. وح�صب قادة �ل�صاباك، فمع �أن “�لرئي�ص

)�لزعيم  ُيعد  ز�ل  وما  �إ�رش�ئيل،  مع  مبا�رشة  مو�جهة  عن  �المتناع  قرر  عبا�ص،  حممود 

�أنه منذ توقيع �التفاقيات يف و��صنطن  �إال  �الأمنية(،  �لناحية  لنا يف  بالن�صبة  �ملثايل  �لفل�صطيني 

عد�ئياً م�صحوناً  �أخرى، ي�صلك م�صار�ً  �إ�رش�ئيل من جهة و�الإمار�ت و�لبحرين من جهة  بني 

165
بالغ�صب، ويقرتب علناً وب�صكل �رشيح من تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني �لعاملي“.
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قالت م�صادر مر�فقة لوزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلية بني جانت�ص �إن �مل�صوؤولني �لذين �لتقاهم  	

�الأمني  �لتفّوق  حول  �الإ�رش�ئيلي  �ملطلب  متاماً  تفّهمو�  �لبنتاغون،  ويف  �الأبي�ص  �لبيت  يف 

�إيجابي.  بتوجه  بدر��صتها  ووعدو�  طلبات  قائمة  وت�صلمو�  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  و�لع�صكري 

�الأمريكية الإحالل  “نحن ممتنون للجهود  وقال جانت�ص، يف ختام لقائه مع جاريد كو�صرن: 

166
�ل�صالم، و�لتز�مها بالتفوق �الأمني الإ�رش�ئيل“.

�أرد�ن،  	 جلعاد  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �لد�ئم  ومندوبها  و��صنطن  لدى  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  غادر 

قاعة �ملنظمة �الأممية يف نيويورك بعد هجوم �صنّه �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان على 

167
“�إ�رش�ئيل“ خالل كلمته، وو�صفته و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية باأنه “معادٍ لل�صامية“.

�مل�رشي 	 �لرئي�ص  �إىل  �عتمادها  �أور�ق  �أورون  �أمرية  م�رش  لدى  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفرية   قدّمت 

�أورون  و�صكرت  بالقاهرة.  �لرئا�صي  �لق�رش  يف  �أقيمت  مر��صم  خالل  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد 

168
�لرئي�ص �مل�رشي على جهوده لدفع “�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط قدماً.

منطقة 	 يف  �ملو�طنني  من  عدد�ً  �صلّمت  �الحتالل  قو�ت  باأن  حملية  فل�صطينية  م�صادر   �أفادت 

تل �لرميدة، يف مدينة �خلليل، �أمر�ً ع�صكرياً بو�صع �ليد على ما يقرب من 17 موقعاً يف �ملنطقة، 

باالأمر  جاء  ما  ح�صب  �ملو�طنني،  �أر��صي  من   )
2

كم  3.708( دومنات   3,708 م�صاحته  ما 

169
�لع�صكري.

جدّد �لرئي�ص �جلز�ئري عبد �ملجيد تبون تاأكيده على �أن حّق �إقامة دولة فل�صطينية، عا�صمتها  	

�لدورة �أعمال  �صمن  كلمته  خالل  تبون،  �لرئي�ص  وو�صف  للم�صاومة.  قابل  غري   �لقد�ص، 

�لـ 75 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �لق�صية �لفل�صطينية بالق�صية �ملقد�صة للجز�ئر و�صعبها، 

قابل  غري  �مل�صتقلة  دولته  �إقامة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  �أن  على  موؤكد�ً  �لق�صايا،  و�أّم 

170
للت�رشف �أو �مل�صاومة.

قال �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز، خالل كلمته �صمن �أعمال �لدورة �لـ 75 للجمعية �لعامة لالأمم  	

�ملتحدة، �إن “�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط هو خيارنا �ال�صرت�تيجي، وو�جبنا �أال نّدخر جهد�ً 

للعمل معاً نحو حتقيق م�صتقبل م�رشق ي�صوده “�ل�صالم“ و�ال�صتقر�ر و�الزدهار و�لتعاي�ص 

171
بني �صعوب �ملنطقة كافة، وتدعم �ململكة جميع �جلهود �لر�مية للدفع بعملية “�ل�صالم“.

�أجرى وفد ر�صمي �إ�رش�ئيلي مباحثات، يف �ملنامة، مع م�صوؤولني بحرينيني، يف �أول زيارة عب  	

ل�رشكة  تابعة  طائرة  و�صلت  مرة،  والأول  �إنه،  �إ�رش�ئيلية  قناة  وقالت  مبا�رشة.  جوية  رحلة 
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يف  �إ�رش�ئيلية  ر�صمية  �صخ�صيات  �لطائرة  و�أقلّت  �لبحرين،  �إىل  مبا�رشة  رحلة  يف  “ي�رش�ئري“ 
172 

طريقها �إىل �ملنامة، الإجر�ء حمادثات، هدفها �إقامة مقر لل�رشكة يف �لعا�صمة �لبحرينية.

�إن  	 قولها  �الإ�رش�ئيلية  �الت�صاالت  وز�رة  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الإخباري  �لعبي  و�ال  موقع  نقل 

 ،Yoaz Hendel وزير �الت�صاالت �لبحريني و�فق على طلب وزير �الت�صاالت يوعاز هاندل

173
و�أ�صدر تعليماته �إىل �مل�صّغلني �ملحليني بفتح مكاملات مبا�رشة من “�إ�رش�ئيل“.

منح �الحتاد �الأوروبي وكالة �الأونرو� 30.6 مليون يورو )نحو 35.9 مليون دوالر(، مل�صاعدة  	

174
�لالجئني �لفل�صطينيني �ملقيمني يف لبنان و�لقادمني من �صورية.

اخلمي�س، 2020/9/24

�إن�صاج روؤية متفق عليها، يتّم تقديها للف�صائل  	 �أعلن بيان م�صرتك حلركتي فتح وحما�ص 

النتخابات  بالدعوة  مرتبطة  �لروؤية  هذه  �أن  �جلزيرة.نت  وعلمت  �أيام.  خالل  �لفل�صطينية 

ت�رشيعية فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، وقطاع غزة. و�أعلن �أمني �رش �للجنة 

�ملركزية حلركة فتح �للو�ء جبيل �لرجوب، عن تو�ّصل حركتي فتح وحما�ص التفاق و��صح 

الإجر�ء �النتخابات على �أ�صا�ص �لتمثيل �لن�صبي، ووفق تدّرج مرت�بط ال يتجاوز �صتة �صهور. 

وقال �لرجوب: “ننتظر دعوة �لرئي�ص حممود عبا�ص، لالأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، 

175
الإقر�ر �ملبد�أ وتثبيت �الآليات، �بتد�ء من �إ�صد�ر �ملر�صوم �لرئا�صي وحتى �ملرحلة �لنهائية“.

�أكد �جتماع لوزر�ء خارجية �الأردن وم�رش و�أملانيا وفرن�صا وممثل �الحتاد �الأوروبي، ُعقد يف  	

عمّان، على �رشورة ��صتئناف مفاو�صات جادة ومبا�رشة بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، 

على  م�صرتك،  بيان  يف  �لوزر�ء،  و�أكد  عليها.  �ملتفق  و�ملرجعيات  �لدويل  �لقانون  �أ�صا�ص  على 

�رشورة وقف �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي، و�صّم �أر��صٍ فل�صطينية “ب�صكل كامل“. وقال وزير 

�خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري، �إن �الجتماع “ي�صعى لتقريب وجهات �لنظر وفتح قنو�ت 

�ل�صالم  “معاهدة  �أن  على  �صكري  و�صدد  و�الإ�رش�ئيلي“.  �لفل�صطيني  �جلانبني  بني  �ت�صال 

�الإمار�تية - �الإ�رش�ئيلية تطور هام نحو حتقيق �ل�صالم يف �ملنطقة“، الفتاً �لنظر �إىل �أن م�رش 

176
تن�صق مع �الإمار�ت و�لبحرين ب�صكل وثيق ب�صاأن �لق�صية �لفل�صطينية.

“�إ�رش�ئيل“  	 مع  �لعالقات  �إقامة  �إعالن  �إن  خليفة،  �آل  عي�صى  بن  حمد  �لبحريني  �مللك  قال 

�ل�صمانة  باعتباره  و�ل�صامل،  �لعادل  لل�صالم  ممدودة  يدنا  باأن  توؤكد  ح�صارية،  “ر�صالة 
“�إ�رش�ئيل“  �أن �لعالقات مع  �الأف�صل مل�صتقبل �صعوب �ملنطقة جميعاً“. و�أكد �مللك �لبحريني 
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تاأتي “�نطالقاً من حر�صنا على �أمن و��صتقر�ر �ملنطقة، وجت�صيد�ً لنهجنا �لر��صخ يف �النفتاح 

177
و�لتعاي�ص مع �جلميع“.

وقّعت �ليوم غرفة �لتجارة يف دبي مع نظريتها يف تل �أبيب، �تفاقاً للتعاون يف �إعد�د �لدر��صات  	

وغريها.  و�لزر�عة  و�لّري  �لتكنولوجية  �ل�صوؤون  يف  �لتجارية،  �لوفود  وتبادل  �ال�صتثمارية 

جمتمَعي  على  تقت�رش  لن  �التفاق  فو�ئد  �إن  و�الإ�رش�ئيلية  �الإمار�تية  �لتجارة  غرفتا  وقالت 

178
�الأعمال يف �لبلدين فقط، بل �صتمتد لت�صمل جمتمعات �الأعمال يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط.

برعاية  	 �فرت��صي  لقاء  خالل  مبارك،  حممد  �لبحرين  يف  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وكيل  قال 

179
�لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي: “ما يجمعنا باإ�رش�ئيل �أكرث مما يفرقنا“.

يف  	  ،Kelly Craft كر�فت  كيلي  �ل�صفرية  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �لد�ئمة  �الأمريكية  �ملندوبة  قالت 

ت�رشيحات للقناة �لعربية �لف�صائية، ن�رشت على موقعها �الإلكرتوين، �إن “�لواليات �ملتحدة 

عربية  “دولة  �أن  م�صيفة  قريباً“،  عنها  �صنعلن  �لعربية،  �لدول  من  �ملزيد  الن�صمام  تخطط 

�أخرى �صتوقع على �تفاق يف غ�صون يوم �أو يومني، و�صائر �لدول �صتحذو حذوها“. وقالت 

180
كر�فت �إن “�الأمريكيني ياأملون يف �أن توقع �ل�صعودية �تفاق تطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لبيطاين �الأ�صبق توين بلري، يف كلمة مبوؤمتر تنظمه �صحيفة جروز�ليم  	

بو�صت �الإ�رش�ئيلية: “يجب �أن نحاول تقدمي جيل من �ل�صيا�صيني �لفل�صطينيني �لذين يفهمون 

�أن �لطريقة �لوحيدة �لتي �صيح�صلون من خاللها على دولة فل�صطينية، هي من خالل تفاهم 

�الأر�ص“. و�صّدد  �لثقافات، ولي�ص جمرد مفاو�صات حول  �لنا�ص، وبني  حقيقي وعميق بني 

يتعلق  ولكنه  باالأر�ص،  �أ�صا�صاً  يتعلق  ال  �لفل�صطيني،  �الإ�رش�ئيلي  “�ل�رش�ع  �أن  على  بلري 

181
باحلاجة �إىل قبول كل طرف للطرف �الآخر“.

اجلمعة، 2020/9/25

دعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أن يبد�أ، وبالتعاون  	

�ل�صالحيات،  كامل  دويل  موؤمتر  عقد  ترتيبات  يف  �الأمن،  وجمل�ص  �لدولية  �لرباعية  مع 

�لدولية  و�ل�رشعية  �لدويل  �لقانون  �أ�صا�ص  على  حقيقية،  “�صالم“  عملية  يف  �النخر�ط  بهدف 

�لالجئني  ق�صية  ر�أ�صها  وعلى  كافة،  �لنهائي  �لو�صع  ق�صايا  وحّل  �ملحددة،  و�ملرجعيات 

��صتناد�ً للقر�ر 194. وجدّد عبا�ص تاأكيده على �أن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية مل تفّو�ص �أحد�ً 

للحديث �أو �لتفاو�ص با�صم �ل�صعب �لفل�صطيني، و�أكد عبا�ص على “�أننا �صوف نبقى �الأوفياء 

182
لل�صالم، و�لعدل، و�لكر�مة �الإن�صانية و�لوطنية مهما كانت �لظروف“.
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بنيامني  	 �الحتالل  وزر�ء  رئي�ص  �أن  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الإخباري  �ل�صابعة  �لقناة  موقع  ك�صف 

183
نتنياهو، و�فق على �مل�صادقة على بناء �أكرث من 5 �آالف وحدة ��صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن �تفاقيات “�ل�صالم“ مع �الإمار�ت و�لبحرين  	

عام،  ب�صكل  “�إ�رش�ئيل“  قوة  و�صتعّزز  �الإ�رش�ئيلي،  �القت�صاد  على  كثرية  مليار�ت  �صتدر 

184
و�صت�صاعدها يف مو�جهة �الأ�رش�ر �القت�صادية �لناجمة عن تد�عيات كورونا.

��صت�صهد �صيَّاد�ن �صقيقان من عائلة �لزعزوع يف قطاع غزة، و�أ�صيب ثالث بجر�ح، بعد �إطالق  	

�أثناء ممار�صة عملهم قبالة بحر حمافظة رفح، جنوب قطاع  �جلي�ص �مل�رشي �لنار عليهم يف 

185
غزة.

على  	 م�صبقاً  لها  خمططاً  كان  جتارب،  �صل�صلة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �لبحرية  �صالح  �أجرى 

با�صم  �ملتحدث  وحدة  وقالت  �أخري�ً.  تطويرها  مّت  �إنه  قال  بحر-بحر،  �صو�ريخ  منظومة 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف بيان لها، �إن �لنظام �ل�صاروخي �صي�صمن �لتفوق �لبحري لالأ�صطول 

186
�الإ�رش�ئيلي، ح�صبما ذكرت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية.

الأد�ء  	 �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �لو�صول  من  �مل�صلّني  �آالف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  منعت 

�صالة �جلمعة بحجة قيود فريو�ص كورونا، ما ��صطر �لع�رش�ت �إىل �ل�صالة عند �أبو�ب �لبلدة 

187
�لقدية، ويف �ل�صو�رع �ملحيطة.

�صلّم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي جثمان �ل�صهيدة �لفل�صطينية نايفة كعابنة، �لتي ��صت�صهدت قبل نحو  	

188
عام، لعائلتها يف مدينة �أريحا.

حمادثات  	 لبدء  �تفاق،  �إىل  تو�ّصال  ولبنان  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �الإ�رش�ئيلية   12 �لقناة  ذكرت 

لرت�صيم �حلدود �لبحرية، مبا يف ذلك �ملناطق �ملتنازع عليها، و�لتي من �ملحتمل �أن ت�صّم حقول 

189
طاقة.

�الإ�رش�ئيلية  	 �لتجارية  �لغرف  و�حتاد  دبي،  يف  )جافز�(  علي  جبل  يف  �حلرة  �ملنطقة  �أبرمت 

�القت�صادي.  �لتعاون  وت�صجيع  �الأعمال  قطاع  لدعم  جهودهما  �صمن  ��صرت�تيجية،  �تفاقية 

�حتاد  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  )د�فز�(،  دبي  مبطار  �حلرة  �ملنطقة  �صلطة  �أعلنت  كذلك 

ت�صجيع  جمال  يف  �جلانبني  بني  �لثنائي  �لتعاون  �أطر  لتحديد  �الإ�رش�ئيلية،  �لتجارية  �لغرف 

�لتي  و�ال�صتثمارية  �لتجارية  �لفر�ص  من  و�ال�صتفادة  �أعمالها،  تاأ�صي�ص  يف  �ل�رشكات  ودعم 

190
توفرها �الإمار�ت.
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ذكرت �صحيفة معاريف �لعبية �أن “�إ�رش�ئيل“ جتري مع كل من �ل�صود�ن وعُمان حمادثات  	

متقدمة، بو�صاطة ودعم مكثف من �الإد�رة �الأمريكية، بهدف �لتو�صل �إىل تفاهمات لالإعالن 

191
عن �تفاقيات تطبيع ر�صمية، �الأ�صبوع �ملقبل.

�إبر�هيم“  	 “�تفاقات  �إن  قرقا�ص،  �أنور  �خلارجية  لل�صوؤون  �الإمار�تي  �لدولة  وزير  قال 

لـ“�ل�صالم“ مع “�إ�رش�ئيل“ �صّكلت “حتدياً“ الأ�صباب عدة، منها ما يتعلق “بك�رش حاجز نف�صي 

ملا نعدّه قر�ر�ً ��صرت�تيجياً“. وذكر قرقا�ص باأن “�لفل�صطينيني كانو� يتمتعون بنفوذ كثري من 

�لدول �لعربية �لتي تقول �إننا لن نطبع �لعالقات مع �إ�رش�ئيل، لكن مل يتمكنو� من �حلفاظ على 

192
هذ� �لنفوذ“، مو�صحاً �أن �الإمار�ت �أعطت هذ� �لنفوذ للفل�صطينيني ملدة 20 عاماً.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لباك�صتاين عمر�ن خان �إن فل�صطني متثل جرحاً د�مياً مل يندمل، يف مو�جهة  	

�لدورة �أعمال  خالل  خان،  و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  يار�صها  �لتي  �النتهاكات   كافة 

�لـ 75 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة: “فر�ص �لظروف �ملعي�صية �ل�صعبة وغري �الإن�صانية على 

�لفل�صطينيني ال �صيّما يف قطاع غزة، ال يكن �أن يجلب �ل�صالم يف هذه �ملنطقة �لتي �نعدم فيها 

193
�ال�صتقر�ر“.

ال�صبت، 2020/9/26

قال ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير ب�صام �ل�صاحلي، يف ت�رشيح لوكالة �الأنا�صول،  	

عليها  تعكف  �لتي  �ل�صود�ن،  مع  �لتطبيع  حو�ر�ت  �أن  على  �أطلعته  خا�صة  “م�صادر  �إن 

و��صنطن و�إ�رش�ئيل، تت�صمن ��صتعد�د �ل�صود�ن لتوطني الجئني فل�صطينيني على �أر�صه، يف 

194
�إطار خمطط �صفقة �لقرن �ملزعومة“.

كبري�ً،  	 تقدماً  هناك  �إن  عريقات،  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

�النتخابات  موعد  عن  �الإعالن  ليتّم  للف�صائل،  �لعاّمني  لالأمناء  �جتماع  �صيعقد  �أيام  وخالل 

لتحقيق  ح�صل  قد  كبري  �تفاق  وهناك  الحقاً،  �لوطني  و�ملجل�ص  �لرئا�صية،  ثمّ  �لبملانية، 

195
�مل�صاحلة �لفل�صطينية.

وبني  	 بيننا  �حلو�ر  �إن  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حركة  يف  �لوطنية  �لعالقات  مكتب  رئي�ص  قال 

�الإخوة يف حركة فتح لي�ص بديالً عن �حلو�ر �لوطني �ل�صامل، ولكنه تهيئة له كما يجري مثله 

196
مع ف�صائل �أخرى.
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تتطلب  	 “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتطبيع  م�صاألة  �إن  حمدوك،  �هلل  عبد  �ل�صود�ين  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�لفريق  �ل�صود�ن  �ل�صيادي يف  �ملجل�ص  نقا�صاً وت�صاور�ً جمتمعياً عميقاً ب�صاأنها. وقال رئي�ص 

197
عبد �لفتاح �لبهان، �إن �أمام �ل�صود�نيني فر�صة لرفع ��صم بالدهم من قائمة �الإرهاب.

االأحد، 2020/9/27

�أكد �للو�ء جبيل �لرجوب، �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �أن �الأطر�ف بلغت �ملحطة  	

�الأخرية و�ملف�صلية لرت�صيم �مل�صتقبل �لفل�صطيني، من خالل بناء �رش�كة لكل مكونات �لنظام 

فتحاوي  تو�فق  عن  �لعربي،  �لقد�ص  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  �لرجوب،  وك�صف  �لفل�صطيني. 

�لف�صائل  بقية  مع  وحو�ر  للحركتني،  �لقيادية  �الأطر  د�خل  حو�ر  على  ي�صتند  حم�صاوي، 

198
�لفل�صطينية.

�إن  	 عربية،  نيوز  �صكاي  مع  مقابلة  يف  �لغيط،  �أبو  �أحمد  �لعربية  �لدول  جامعة  عام  �أمني  قال 

عملية  جتميد  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  على  فر�صت  �ملتحدة  و�لواليات  �الإمار�ت  بني  �لتفاهمات 

�صّم �الأر��صي �لفل�صطيني، وهو ما يثل حدثاً رئي�صياً. وقال �أبو �لغيط �إنه كان ياأمل يف حترك 

�ل�صّم  برف�ص  و�الإمار�ت  و�لبحرين  “�إ�رش�ئيل“  بني  “�ل�صالم“  �تفاقات  ظلّ  يف  فل�صطيني 

�الأمني  قال  تركيا،  ��صت�صافته  �لذي  وفتح  حما�ص  لقاء  وب�صاأن  �لغربية.  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي 

باالأخوة  ويجتمع  �هلل  ر�م  �إىل  ي�صافر  حما�ص  وفد  �أن  �أت�صور  “كنت  �لعربية:  للجامعة  �لعام 

�أي دولة عربية  �أو  �لقاهرة،  �أو يف  �إىل غزة ويجتمع هناك،  �ل�صلطة ي�صافر  �أو وفد  يف ر�م �هلل، 

199
م�صتعدة ال�صت�صافة هذ� �الجتماع“.

قدّر �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني ووز�رة �ل�صياحة و�الآثار خ�صائر �إير�د�ت �ل�صياحة  	

�لد�خلية، �لتي ت�صمل �ل�صياحة �لو�فدة من �خلارج و�ل�صياحة �ملحلية، خالل �لفرتة �ملمتدة ما 

بني �آذ�ر/ مار�ص وكانون �الأول/ دي�صمب 2020، مبا يقارب 1.15 مليار دوالر �أمريكي، وذلك 

200
ب�صبب فريو�ص كورونا.

�أيدت �ملحكمة �الإد�رية �لعليا يف م�رش، بحكم نهائي، حكماً �صابقاً �صدر قبل نحو �صتة �أعو�م،  	

يف  لالآثار  �لر�صمية  �لقائمة  من  ح�صرية“  “�أبو  �ليهودي  �حلاخام  �رشيح  ب�صطب  يق�صي 

باإلغاء  �حلكومة  �ملحكمة  و�ألزمت  رفاته.  بنقل  �إ�رش�ئيلي  طلب  رف�ص  كذلك  وقررت  �لبالد، 

201
�إقامة �الحتفالية �ل�صنوية ملولد �حلاخام �ليهودي ب�صفة نهائية.
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“�الأن�صار“،  	 �الأمة و�إمام  �ل�صادق �ملهدي، رئي�ص حزب  �الأ�صبق،  �ل�صود�ن  عدّ رئي�ص وزر�ء 

“ربط رفع ��صم �ل�صود�ن من قائمة �لدول �لر�عية لالإرهاب  �أكب �لطو�ئف �لدينية يف �لبالد، 

202
بالتطبيع، �بتز�ز�ً مهيناً لكر�مة �ل�صعب �ل�صود�ين“.

حماكمة 	 جل�صة  �لريا�ص،  �ل�صعودية  بالعا�صمة  �ملتخ�ص�صة  �جلز�ئية  �ملحكمة   عقدت 

م�صادر  وك�صفت  �لفل�صطينية.  �ملقاومة  دعم  بدعوى  وفل�صطينيني،  �أردنيني  معتقلني  ل�صتة 

مطلعة لوكالة قد�ص بر�ص �لنقاب عن �أن �ملوقوفني �ل�صتة نفو� نفياً قاطعاً كافة �لتهم �مل�صندة 

203
�إليهم، و�ملتعلقة بتمويل جماعة م�صنفة �إرهابياً )حركة حما�ص(، و�النتماء �إليها.

االإثنني، 2020/9/28

75%؛  	 بنحو  �نخف�صت  قد  �الإير�د�ت  �إن  �لفل�صطيني  ��صتية  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�صيكل مليون   200 �إىل  �صهرياً  دوالر(  مليون   243.8 )نحو  �صيكل  مليون   850 نحو   من 

)نحو 57.36 مليون دوالر( فقط، نتيجة �أزمتي كورونا و�ملقا�صة، وما ير�فقهما من ح�صار 

مايل. ولفت �لنظر �إىل �أن �مل�صاعد�ت �الأمريكية كانت تبلغ نحو 500 مليون دوالر �صنوياً، فيما 

كانت �مل�صاعد�ت �لعربية تبلغ نحو 350 مليون دوالر؛ “توقفت جميعها، با�صتثناء ما تدفعه 

204
�ل�صناديق �لعربية )للم�صاريع(“.

�لعام  	 �الأمني  �أن  �لفل�صطينية �صائب عريقات،  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  �أمني �رش  �أكد 

�أميناً عاماً جلامعة  �أبو �لغيط قد فقد م�صد�قيته و�أمانته ليكون  �أحمد  جلامعة �لدول �لعربية 

�أن على  عريقات  و�صدد  فوري.  ب�صكل  ��صتقالته  تقدمي  وجوب  �إىل  د�عياً  �لعربية،   �لدول 

�رتكاز  نقطة  �صكلت  �لتي  تر�مب  لروؤية  تاأييده  و�صارخ  فا�صح  ب�صكل  �أعلن  قد  �لغيط  �أبو 

لالتفاقات �لتي وقعت بني �الإمار�ت و�لبحرين من ناحية، و“�إ�رش�ئيل“ )�صلطة �الحتالل( من 

205
�لناحية �الأخرى.

�لدور  	 �أن  على  بالقاهرة،  �لرجوب،  جبيل  �للو�ء  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  �أكد 

�لدولة  �صيادة  جت�صيد  وم�رشوع  �مل�صاحلة،  م�رشوع  لتحقيق  وحموري  مهم  دوٌر  �مل�رشي 

ال  �أنه  وحما�ص،  فتح  حركتي  با�صم  �لرجوب،  و�أكد  عليه.  خالف  وال  فل�صطني،  �أر�ص  على 

يتعلق  فيما  �الإقليمي  دورها  عن  ن�صتغني  �أن  ن�صتطيع  وال  �إطالقاً،  م�رش  دور  على  خالف 

هناك  و�أن  �لوطني،  م�رشوعنا  ويف  �ملتابعة،  �آليات  على  و�التفاق  �لفل�صطينية،  بالوحدة 

وبدون  ورعاية،  و�صاية  وبدون  �لفل�صطيني،  �لثنائي  باحلو�ر  �الآن  تتّم  جديدة  منهجية 

206
تدخل من �أي كان.
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	  ،Moshe Ya‘alon ومو�صيه يعلون ،Shaul Mofaz توجه �جلرن�الت �لثالثة �صاوؤول موفاز

يتّم  و��صعة  ع�صكرية  بحملة  للخروج  و�لع�صكرية،  �ل�صيا�صية  �لقيادتني  بدعوة  ديخرت،  و�آيف 

فيها �جتياح قطاع غزة من جديد. وقال ديخرت، يف تقرير ل�صحيفة معاريف، �إن “قطاع غزة 

�أن  “يت�صور  �إىل جنوب لبنان حتت )حزب �هلل(“. لذلك، فاإنه ال  10 �صنو�ت  �صيتحول خالل 

باجتياح  �صبيهة  فيه،  �جتياح  عملية  تنفيذ  متنع  �أن  يكنها  �إ�رش�ئيل  يف  �صيا�صية  قيادة  تاأتي 

207
�ل�صفة �لغربية“.

�أكد مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى، يف تقرير له مبنا�صبة �لذكرى �لـ 20 الندالع �نتفا�صة  	

�عتقال  حالة  �ألف   122 ر�صد  �أنه  �صنة،  كل  من  �صبتمب  �أيلول/   28 تو�فق  �لتي  �الأق�صى 

نفذتها �صلطات �الحتالل خالل تلك �الأعو�م، من بينهم 2,200 �مر�أة وفتاة، و17,400 طفل. 

�أ�صرية د�خل �ل�صجون، يف ظّل ظروف قا�صية   38 �أن �الحتالل ما يز�ل يعتقل  وذكر �لتقرير 

�لطبي، �الإهمال  نتيجة  �صهيد�ً   225 �إىل  �ل�صهد�ء  عدد  �رتفاع  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار   وماأ�صاوية. 

208
�أو �لتعذيب �ل�صديد، �أو نتيجة �لقتل �لعمد و�لت�صفية �جل�صدية بعد �العتقال.

�ل�رشق  	 ل�صحيفة  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  لدى  �ل�صود�ن  �صفري  �صاتي،  �لدين  نور  قال 

�إ�رش�ئيل“.  مع  نطبّع  حتى  �رشطاً  “لي�ص  �الإرهاب  قائمة  من  �ل�صود�ن  رفع  �إن  �الأو�صط، 

و�أ�صاف �صاتي مو�صحاً، �أن �حلكومة �ل�صود�نية “ال ت�صتطيع �لدخول يف تطبيع مع �إ�رش�ئيل، 

�قت�صادية  م�صاعد�ت  لنا  قدمو�  �إذ�  لكن  �الآن،  حتى  �ل�صعوبات  هذه  كل  من  يعاين  و�ل�صعب 

209
ف�صيتّم �لنظر يف مو�صوع �لتطبيع“.

“�إ�رش�ئيل“  	 �إن  له،  تقرير  يف  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال 

�رشقي  يف  مبنى   134 منها   ،2020 �صنة  مطلع  منذ  �لغربية،  �ل�صفة  يف  مباين   506 هدمت 

210
�لقد�ص.

الثالثاء، 2020/9/29

�للجنة  	 ع�صو  لقائه  خالل  بورغ�صدورف،  فون  كوهان  �صفني  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل  �أكد 

�ل�صعب  م�صاندة  يف  �صي�صتمر  �الأوروبي  �الحتاد  �أن  �الأحمد،  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية 

و�لقيادة �لفل�صطينية يف �خلطو�ت �لتي �تفقت عليها �لف�صائل و�أعلنت عنها، وكذلك دعم �إجر�ء 

211
�النتخابات.

قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية �لفل�صطيني: “يف �لوقت �لذي ت�صتمر فيه �مل�صاعد�ت �لدولية  	

يف �النخفا�ص، تعاين فل�صطني من حقيقة عدم �متالكها عملة وطنية، وعدم و�صولها �إىل دعم 
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من ميز�نية �صندوق �لنقد �لدويل، وعدم �إمكانية �لو�صول �إىل �أ�صو�ق ر�أ�ص �ملال �لدولية مثل 

212
�لبلد�ن �الأخرى“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف كلمة م�صجلة بثت بالفيديو �أمام �جلمعية  	

�لعامة لالأمم �ملتحدة: “�إ�رش�ئيل و�لدول �لعربية ال تقف معاً فقط من �أجل �ل�صالم، نحن نقف 

معاً يف مو�جهة �أكب عدو لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، �إير�ن“. وحذّر نتنياهو من �أن م�صتودعاً 

�لذي  “�ملكان  هو  لبريوت،  �جلنوبية  بال�صاحية  �جلناح  حي  يف  �للبناين  �هلل  حلزب  لالأ�صلحة 

�أ�صلحة  “م�صنع  �إنه  قال  ملا  خريطة  نتنياهو  وعر�ص  �لتايل“،  �النفجار  فيه  يحدث  �أن  يكن 

213
�رشي“. من جهته، نفى حزب �هلل �دعاء�ت نتنياهو.

على  	 ين�ص  قانون  على  و�لثالثة،  �لثانية  بالقر�ءتني  للكني�صت،  �لعامة  �لهيئة  �صادقت 

جانب �إىل  و�صّوت  كورونا.  جائحة  ظلّ  يف  و�الحتجاجات  �ملظاهر�ت  على  �لتقييد�ت   فر�ص 

214
�لقانون 46 من �أع�صاء �لكني�صت، بينما �صّوت 38 �صّد �لقانون.

قال �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف �إن  	

�للحظة �لر�هنة حمورية يف �ل�صعي لتحقيق “�ل�صالم“، �إذ تهدد عدة عو�مل مزعزعة لال�صتقر�ر 

�أمد  فيها  يطول  �لتي  �لو�حدة  �لدولة  و�قع  باجتاه  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بجذب 

ما يقرب من  2020/9/3، والأول مرة منذ  �أنه يف  �إىل  و�أ�صار مالدينوف  و�ل�رش�ع.  �الحتالل 

ع�رشة �أعو�م، عقدت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أول �جتماع لها مع زعماء كل 

�لف�صائل �لفل�صطينية. وذكر مالدينوف �أن جائحة كوفيد-19، وتعليق �لتن�صيق بني �ل�صلطة 

�لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل“ �أ�صهما يف تدهور �الأو�صاع �الإن�صانية و�القت�صادية و�ل�صيا�صية يف 

215
غزة، و�أثـّر� على �لو�صع �ل�صحي و�القت�صادي - �الجتماعي يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

االأربعاء، 2020/9/30

�لفل�صطينية  	 �النتخابات  لعقد  ن�صعى  “�إننا  عبا�ص:  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

�نتخابات  �لبملانية ويليها  باالنتخابات  �لف�صائل، بدء�ً  �تفاق مع جميع  �إىل  �لتو�صل  مبجرد 

216
رئا�صية“.

�لقومي  	 �الأمن  �صلب  يف  �لزر�عة  “وز�رة  �إن  �لفل�صطيني،  ��صتية  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

وقال  �الأر�ص“.  على  هي  معركتنا  الأن  �الأر�ص،  عن  �الأول  �لدفاع  خط  وهي  �لفل�صطيني، 

�الحتالل،  قبل  من  و�مل�صادرة  �الأر��صي  �صلب  ملخاطر  يتعر�ص  �لزر�عي  �لقطاع  �إن  ��صتية 
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و�إن �لزر�عة مبا تعنيه من �أر�ص وماء هي �صلب �ملو�جهة مع �الحتالل، و�أدو�تها �النفكاك، 

217
و�لتنمية بالعناقيد، وتعزيز �ملنتج �لوطني �لفل�صطيني.

تو�جه  	 �لتي  �لتحديات  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد 

�أن ملف  �إىل  له،  �أبو مرزوق، يف ت�رشيحات  �لفل�صطينية تعطي د�فعاً للوحدة. ونوّه  �لق�صية 

�ملقاومة �ل�صعبية بقيادة مركزية، وخ�صو�صاً بال�صفة مبا فيها �لقد�ص، ال بّد �أن يكون مبنطق 

�لوحدة �لكاملة، ولفت �أبو مرزوق �لنظر �إىل �أن هناك �عرت�فاً كامالً باأن منظمة �لتحرير متثل 

�أن �ملقاومة �ل�صعبية �ليوم  �أبو مرزوق على  �ل�صعب �لفل�صطيني، وهي �إجناز وطني. و�صدد 

�صمن برنامج م�صرتك مع حركة فتح، �أما “�ملقاومة �مل�صلحة وبرناجمنا، فلن نتخلى عنه �أبد�ً، 

218
يف �أي بقعة من فل�صطني“.

قال �ملحا�رش �جلامعي و�لباحث نظمي �جلعبة، �إن هناك �أكرث من 200 �ألف مقد�صي يعي�صون  	

يف منازل و�صقق، ح�صب �الحتالل، غري مرخ�صة، معظمهم يف حالة خوف من �القتالع ومن 

 %60 من  �أكرث  �إن  �جلعبة  وقال  �ل�صارع.  يف  �إلقاوؤهم  يتّم  ممكن  حلظة  كل  يف  و�إنه  �ل�صتات، 

و�نعد�م  �ل�صكاين،  �الكتظاظ  نتيجة  �خل�صو�صية  �نعد�م  ظّل  يف  يعي�صون  �لقد�ص  �صكان  من 

�لتو�صع �لذي �أ�صبح �أفقياً، ويف ظّل عدم �إ�صد�ر رخ�ص بناء، ي�صاف لذلك �لهدم �الإ�رش�ئيلي 

219
بحجة عدم �لرتخي�ص.

�أفتى �أع�صاء جممع �لفقه �الإ�صالمي بال�صود�ن، باالإجماع، بتحرمي �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ يف  	

كافة �ملجاالت. وقال بيان للمجمع، يف ختام �جتماع الأع�صائه يف �خلرطوم، �إن فتوى حترمي 

220
�لتطبيع هذه جاءت “باعتباره م�صاندة للظلم ومعاونة على �الإثم و�لعدو�ن“.

حركة  	 ورئي�ص  و�لتجديد“،  �الإ�صالح   - “�الأمة  حزب  رئي�ص  �ملهدي،  �لفا�صل  مبارك  عقد 

“جبهة  عن  حامد  حممد  وحميد  �إمام،  �لقا�صم  �أبو  �لثانية“  �لثورة   - �ل�صود�ن  “حترير 
مع  �ل�صود�ن  عالقات  بتطبيع  �حلكومة  فيه  طالبو�  �خلرطوم،  يف  �صحفياً  موؤمتر�ً  �ل�رشق“، 

221
“�إ�رش�ئيل“.

�الحتالل:  	 جي�ص  �إذ�عة  مع  لقاء  يف  فريدمان،  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  قال 

“قلنا يف �لبيان �إننا �صنوؤجل �ل�صيادة، هذ� ال يعني �أنها �ألغيت، بل يعني �أنه مّت تعليقها يف �لوقت 
222

�حلايل. لقد مّت تعليقها ملدة عام، ورمبا لفرتة �أطول، ولكن مل يتّم �إلغاوؤها“.
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اخلمي�س، 2020/10/1

�لبية  	 �حلدود  لرت�صيم  �إطار  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  برّي  نبيه  �للبناين  �لبملان  رئي�ص  �أعلن 

من  �خلطوة  �إن  وقال  �أمريكية،  وو�صاطة  �أممية  برعاية  و“�إ�رش�ئيل“،  لبنان  بني  و�لبحرية 

�إليه هو  �لتو�صل  �أن ما جرى  �إىل  �لنظر  لبنان. ولفت بّري  �إىل �صد�د ديون  �أن تف�صي  �صاأنها 

�ملفاو�صات  �أن تلك  �ملفاو�صات، مو�صحاً  �لو�جب �صلوكه يف  �مل�صار  �إطار يحدد  �تفاق  جمرد 

1
�صيقودها �جلي�ص �للبناين برعاية رئا�صة �جلمهورية �للبنانية.

�حلكومتني  	 بقر�ر  ترحب  �ملتحدة  �لواليات  �إن  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال 

“هذه �التفاقية �لتاريخية  �إن  �إذ  �الإ�رش�ئيلية و�للبنانية بدء مناق�صات حول �حلدود �لبحرية، 

بني �لطرفني �لتي تو�صطت فيها �لواليات �ملتحدة هي نتيجة ما يقرب من 3 �أعو�م من �مل�صاركة 

�لدبلوما�صية �ملكثفة من قبل �ل�صفري ديفيد �صاترفيلد ]David Satterfield[، وم�صاعد وزير 

2
.“]David Schenker[ خلارجية ديفيد �صينكر�

حركة  	 مع  متت  �لتي  “�لتو�فقات“  على  باالإجماع،  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �صادقت 

2020. وذكرت  �أيلول/ �صبتمب  �الأخري من  �الأ�صبوع  �لرتكية، يف  �إ�صطنبول  حما�ص يف مدينة 

�للجنة يف ر�م �هلل، برئا�صة حممود عبا�ص،  �للجنة �ملركزية، يف بيان �صدر بعد ختام �جتماع 

“تطوير  �رشورة  على  و�صّددت  عنه“،  رجعة  ال  ��صرت�تيجي  خيار  �لوطنية  “�ل�رش�كة  �أن 

هذه �ل�رش�كة يف كل مكوّنات �لنظام �ل�صيا�صي يف �ل�صلطة ومنظمة �لتحرير، �ملمثل من خالل 

3
�النتخابات �حلرة �لنزيهة بالتمثيل �لن�صبي �لكامل“.

كافة  	 يف  فل�صطني  عن  بالده  بدفاع  فخره  عن  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  �أعرب 

�ملحافل �لدولية. وقال �أردوغان: “�لتاأكيد على حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �ملظلوم يف كل منب 

هو م�صدر فخر لبالدنا و�صعبنا“. و�أ�صاف قائالً: “�لقد�ص مدينتنا، ال �صيّما �أنه من �ملمكن �إىل 

�آثار �ملقاومة �لعثمانية �لتي ��صطرت للخروج منها خالل �حلرب �لعاملية  �ليوم �لعثور على 

4
�الأوىل“.

بلغ  	 “�إ�رش�ئيل“  يف  �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  �أن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت 

مليون �صخ�ص. وبح�صب تقرير لل�صحيفة، فاإن �أزمة فريو�ص كورونا �أّثرت ب�صكل كبري على 
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�لو�صع �القت�صادي، م�صريًة �إىل �أن 133 �ألف عامل مّت ف�صلهم من �أعمالهم للمرة �لثانية، مع 

5
�ملوجة �جلديدة من �نت�صار فريو�ص كورونا.

�أكدت �الإمار�ت، و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، و“�إ�رش�ئيل“ �أهمية �لتعاون �مل�صرتك يف جمال  	

“خطوة نحو �رشق �أو�صط �أكرث ��صتقر�ر�ً وتكامالً و�زدهار�ً“. جاء ذلك يف  �لطاقة، باعتباره 

�الأمريكي  ونظري�ه  �ملزروعي،  �صهيل  �الإمار�تي  �لطاقة  وزير  �أ�صدره  م�صرتك  ثالثي  بيان 

و�الإ�رش�ئيلي، ب�صاأن تطوير ��صرت�تيجية م�صرتكة يف جمال �لطاقة، تقود �إىل مزيد من �البتكار 

6
و�الزدهار.

منطقة  	 يف  مدنية  ملن�صاآت  �لبناء  رخ�ص  من  عدد�ً  مرة،  والأول  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  منحت 

�ملحلي  �حلكم  وزير  وقال  بال�صّم.  و�ملهددة  �الإ�رش�ئيلية  لل�صيطرة  �خلا�صعة  �الأغو�ر 

عددها(  يذكر  )مل  �لرخ�ص  هذه  منح  �إن  �الأنا�صول،  لوكالة  �ل�صالح،  جمدي  �لفل�صطيني 

�أكرث من �الإ�رش�ئيلي هدم  �أن �الحتالل  �إىل  �لوجود مع �الحتالل“، م�صري�ً   “جزء من معركة 
7

500 من�صاأة فل�صطينية منذ بد�ية �صنة 2020.

عقب  	 �لبحرين،  يف  �أمنية  حمادثات  كوهني  يو�صي  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  �أجرى 

�أن رئي�ص �ملو�صاد ناق�ص  �أنباء �لبحرين  �تفاق �جلانبني على تطبيع عالقاتهما. ونقلت وكالة 

8
“�ملو�صوعات ذ�ت �الهتمام �مل�صرتك“، وكذلك “�آفاق �لتعاون بني �لبلدين“.

اجلمعة، 2020/10/2

قال �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب، �إن �للجنة قررت خالل �جتماعها  	

�لذي عقدته يوم �خلمي�ص 2020/10/1، ت�صكيل قيادة موحدة تتحمل م�صوؤولية �لعمل من �أجل 

تطوير وتفعيل �ملقاومة �ل�صعبية و�لفعاليات �لوطنية يف �لوطن و�ل�صتات. و�أو�صح �لرجوب 

�أن مركزية فتح �أقرت كذلك �لبدء فور�ً بحو�ر مع �لف�صائل ال�صتكمال و�صع �الآليات �ملطلوبة 

9
�لتي مّت تو�فق �الأمناء �لعاّمني جلميع �لف�صائل �لفل�صطينية عليها.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �رتفاع عدد �مل�صابني بفريو�ص كورونا يف �أو�صاط جنوده �إىل 1,237.  	

و�أ�صار �لناطق با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إىل �أن هناك 12,700 جندي يف �لعزل �النفر�دي بعد 

10
خمالطتهم مل�صابني، بح�صب موقع �صحيفة معاريف.

�أ�صدرت �صبكة “ميد�ن �لقد�ص“ تقريرها �ل�صهري حول و�قع مدينة �لقد�ص جر�ء �العتد�ء�ت  	

�قتحم  فقد  �لتقرير،  وح�صب   .2020 �صبتمب  �أيلول/  خالل  كورونا  وجائحة  �الإ�رش�ئيلية 
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هدمت  فيما  �لتقرير،  يغطيها  �لتي  �ملدة  خالل  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  م�صتوطناً   1,580
11

�آليات �الحتالل 24 منزالً ومن�صاأة خمتلفة، و�عتقل جي�ص �الحتالل 82 مقد�صياً.

جديد 	 ��صتيطاين  حي  الإقامة  خمطط  �إيد�ع  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات   �صادقت 

�إقامة �ملخطط  وي�صمل  �لقد�ص.  من  �ل�رشقي  �جلنوب  �إىل  باهر  �صور  قرية  �أر��صي   على 

وبناء  �لزر�عية،  �الأر��صي  من   )
2

م �ألف   57( دومناً   57 على  ويتد  ��صتيطانية،  وحدة   450
12

.)
2

من�صاآت جتارية وعامة على �أكرث من 120 دومناً )120 �ألف م

�أعلن حممد حمد�ن دقلو )حميدتي(، نائب رئي�ص جمل�ص �ل�صيادة يف �ل�صود�ن، �أنهم ما�صون يف  	

بناء عالقات مع “�إ�رش�ئيل“، م�صيفاً �أنه تلقى وعد�ً �أمريكياً ب�صطب �ل�صود�ن من الئحة �لدول 

مع  عالقات  �إقامة  �أن   ،“24 “�صود�نية  قناة  مع  مقابلة  يف  حميدتي،  وذكر  لالإرهاب.  �لر�عية 

“�إ�رش�ئيل“ �صيتيح لل�صود�ن �ال�صتفادة من �إمكانياتها �ملتطورة، خ�صو�صاً �إمكانيتها �لتقنية 
13

و�لزر�عية.

�لديوقر�طي  	 �حلزبني  بني  م�صرتك  قانون  م�رشوع  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  يف  طُرح 

�ل�رشق  دول  �إىل  �أ�صلحة  ت�صدير  �الأمريكية  �حلكومة  مبنع  يق�صي  و�جلمهوري، 

�صنايدر بر�د  �إلينوي  والية  عن  �لنائب  وذكر  “�إ�رش�ئيل“.  مع  �لت�صاور  بعد  �إال   �الأو�صط، 

Brad Schneider، �لذي قّدم �مل�رشوع بالتعاون مع نو�ب �آخرين، يف بيان ُن�رش على موقعه، 

�أن م�رشوع �لقانون �جلديد يهدف �إىل جتديد تاأكيد �لتز�م �لواليات �ملتحدة بتفوق “�إ�رش�ئيل“ 

�ل�رشق  �إىل  �أمريكية  �أ�صلحة  لت�صدير  �صفقات  عن  تقارير  خلفية  على  �ملنطقة،  يف  �لع�صكري 

14
�الأو�صط.

ال�صبت، 2020/10/3

قالت حركة حما�ص �إن قيادتها �أنهت �جتماعاتها �خلا�صة �ملتعلقة بتطور�ت �حلالة �لوطنية،  	

تاله  و�لذي  وبريوت،  �هلل  ر�م  يف  للف�صائل  �لعامّون  �الأمناء  عقده  �لذي  �ملهم  �الجتماع  بعد 

�حلو�ر �لثنائي يف �إ�صطنبول، ومتّخ�ص عنه م�صودة تفاهم بني وفدي �حلركتني لعر�صها على 

�لف�صائل كافة. و�أ�صارت حما�ص، يف بيانها، �إىل �أن �ل�رش�كة �لوطنية تتجلى يف �إعادة بناء �لنظام 

�أ�ص�ص ديوقر�طية �صليمة، من خالل �النتخابات �ل�صاملة  �ل�صيا�صي �لفل�صطيني كامالً على 

و�حلرة و�لنزيهة يف كل �ملناطق، ويف �ملقدمة منها �لقد�ص �ملحتلة، وبالتز�من و�لتو�فق �لوطني، 

15
مبا ي�صمن م�صاركة �جلميع دون ��صتثناء.
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قامت قوة من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي باعتقال قوة �أمن فل�صطينية من نحو 10 عنا�رش على �الأقل  	

بالقرب من بلدة نعلني، غرب حمافظة ر�م �هلل، خالل �أد�ئها مهامها الإلقاء �لقب�ص على مطلوبني 

16
فارين �إىل �لقرية، وقامت باحتجاز مركبتهم ثّم حتويلهم للتحقيق.

ويو�فق  	 �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  ي�رشعن  “من  �إن  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  قال 

على خطة �صّمها للقد�ص و�الأر��صي �لفل�صطينية، وال يعرتف بحّق �إخوتنا �لفل�صطينيني، يهني 

عليها،  و�لغرية  و�إجاللها،  �لقد�ص،  ن�رشة  �أن  �إىل  �أردوغان  و�أ�صار  �الأيوبي“.  �لدين  �صالح 

17
و�جب كل م�صلم.

خالل  	 توجهات  �أقرت  لفتح  �ملركزية  �للجنة  �أن  �لعالول  حممود  فتح  حركة  رئي�ص  نائب  �أكد 

�جتماعها قبل 2020/10/1، تتعلق بقر�ر�ت �جتماع �الأمناء �لعاّمني للف�صائل، وبتعليمات من 

�ل�صعبية،  �ملقاومة  �ل�صعبي لتطوير  �لقيادة �ملوحدة و�لعمل  �لرئي�ص حممود عبا�ص، لت�صكيل 

18
حتى ت�صبح �أكرث كلفة على �الحتالل.

�رتكاب  	 �لغربية  �ل�صفة  يف  حما�ص  حلركة  �الإعالمي  �ملكتب  عن  �صادر  دوري  تقرير  ر�صد 

�ل�صفة مبا فيها �رشقي  و�أر�صه يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحّق  �نتهاكاً   1,575 قو�ت �الحتالل 

وجرح �ثنني،  مو�طنني  ��صت�صهاد  �لتقرير  ووّثق   .2020 �صبتمب  �أيلول/  خالل   �لقد�ص، 

�آخرين.  33 344 مو�طناً، و�حتجزت  �أي�صاً  �عتقلت  �لتي  �آخرين بنري�ن قو�ت �الحتالل،   66 

�لذي  �مل�صتوطنني  عدد  بلغ  وقد  و�ملقد�صات،  �لعبادة  دور  على  �عتد�ًء   28 �لتقرير  ر�صد  كما 

19
�قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك 1,283 م�صتوطناً.

االأحد، 2020/10/4

�صادق �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على بناء م�صعد بالقرب من مبنى كهف �لبطاركة، باالإ�صافة �إىل  	

20
م�صار و�صول ي�صمح بال�صعود من �صاحة �نتظار �ل�صيار�ت �إىل �صاحة �مل�صجد �الإبر�هيمي.

ك�صف ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �أحمد جمدالين، �لنقاب عن �تفاق �لف�صائل على  	

عقد لقاءين منف�صلني لالأمناء �لعاّمني خالل �الأيام �لقادمة؛ على �أن يعقد �الجتماع �الأول يف 

يف  �لثاين  �للقاء  �صيعقد  بينما  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملتو�جدين  �لعاّمني  �الأمناء  وي�صم  �هلل،  ر�م 

21
�خلارج، و�صي�صم �الأمناء �لعاّمني �ملتو�جدين يف �خلارج.

�أجرى وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي ورئي�ص �لوزر�ء �لبديل بني جانت�ص مقابلة مع �صحفيني من  	

فاإنه  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  زوم.  من�صة  عب  و�لبحرين،  و�الإمار�ت  �ل�صعودية 
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الأول مرة يتحدث جانت�ص مع �صحفيني من تلك �لدول، م�صريًة �إىل �أن �للقاء عقد مببادرة من 

�ملجل�ص �لعربي للتكامل �الإقليمي، حيث �أعرب جانت�ص عن �أمله يف ��صت�صافة �صحفيني عرب 

22
من خمتلف دول �ملنطقة قريباً.

ر�ز 	 �آدم  للموؤرخ  �إ�رش�ئيلي  كتاب  يف  جاء  ما  بع�ص  �لعبية  هاآرت�ص  �صحيفة   ك�صفت 

�ملتنقلة يف فل�صطني خالل وعقب  �ملمتلكات  لكل  �ل�صلب و�لنهب  Adam Raz، ير�صد جر�ئم 

غوريون  بن  ديفيد  قاله  ما  �ملوؤرخ  وي�صتذكر  تاريخية.  �عرت�فات  ويقدم   ،1948 نكبة 

حزب �أر�صيف  د�خل  وثيقة  يف  �الإ�رش�ئيليني،  عن   1948/7/24 يف   David Ben-Gurion 

�لعمل، توثق �إحدى جل�صات حزب مباي Mapai؛ ت�صكل دليالً قاطعاً على �أكب عملية �صطو 

ذكرهم  دون  �لفل�صطينيني  ب�صلب  �الإ�رش�ئيليني  لقيام  ي�صري  حيث  �لتاريخ،  يف  رمبا  م�صلح 

23
باال�صم “�ت�صح يل �أن معظم �ليهود هم ل�صو�ص“.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �أفيجدور ليبمان �إن “نتنياهو مل يعد يجد و�صيلة �أخرى  	

�الإ�رش�ئيليني على بع�صهم  �لف�صاد، �صوى حتري�ص  بتهمة  للتهرب من مقت�صيات حماكمته 

24
�لبع�ص و�إحد�ث فو�صى عارمة تقود �إىل حرب �صو�رع“.

على  	 ت�صري  �صتبقى  �لكويت  �أن  على  �ل�صباح  �جلابر  �الأحمد  نو�ف  �ل�صيخ  �لكويت  �أمري  �أكد 

25
خطى �الأمري �لر�حل �صباح �الأحمد جتاه فل�صطني و�صعبها.

االإثنني، 2020/10/5

و�لبحرين  	 �الإمار�ت  �تفاق  بعد  �لفل�صطينية  �لقياد�ت  حديث  �إن  �صلطان  بن  بندر  �الأمري  قال 

�لفل�صطينية على  �لقياد�ت  “جتروؤ  �أن  �إىل  “موؤملاً و“م�صتو�ه و�ٍط“، م�صري�ً  �إ�رش�ئيل كان  مع 

دول �خلليج غري مقبول ومرفو�ص“. وقال بندر بن �صلطان، يف مقابلة مع قناة �لعربية، �إن 

�لق�صية �لفل�صطينية نعّدها ق�صية وطنية وق�صية عادلة، لكن حماميها فا�صلون، و�إن �لقياد�ت 

26
�لفل�صطينية د�ئماً تر�هن على �لطرف �خلا�رش، وهذ� له ثمن.

هناك  	 �إن  فل�صطني“،  “�صوت  الإذ�عة  حديث  يف  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال 

�النتخابات  �إجر�ء  “�رشورة  حول  �لف�صائل  وكافة  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  تو�فقاً 

�لت�رشيعية و�لرئا�صية و�ملجل�ص �لوطني، يف كافة �ملحافظات، خا�صة يف �لقد�ص، بهدف ترتيب 

�لبيت �لفل�صطيني، حتت مظلة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية باعتبارها �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد 

27
ل�صعبنا“.
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��صت�صهد �صاب فل�صطيني بر�صا�ص جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قرب حاجز ع�صكري �رشق  	

مدينة طولكرم. وقال جي�ص �الحتالل �إن قو�ته �أطلقت �لنار على ثالثة �صبان فل�صطينيني بعد 

28
�أن �ألقو� زجاجات حارقة قرب �حلاجز �لع�صكري، دون �أن ي�صاب �أي �إ�رش�ئيلي بجروح.

�أبي�ص  	 �أزرق  حتالف  مع  �لتحالف  بفرط  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  هدّد 

�لوزر�ء  رئي�ص  جنل  �ن�صمام  �أعقاب  يف  وذلك  �النتخابات،  موعد  وتقريب  الفان(،  )كاحول 

يف  �صّده  �جلماهريية  �حلملة  وت�صعيد  منتقديه،  �إىل   Ariel Sharon �صارون  �أريل  �الأ�صبق 

29
�صعار “�رحل“.

من  	 لفل�صطينيني  �عتقال  حالة  �ألف   30 ر�صد  �أنه  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز  �أفاد 

�ملركز و�أ�صار مدير   .2015 �أكتوبر  �الأول/  �لقد�ص يف ت�رشين  �ندالع هبة  �ل�رش�ئح، منذ   كافة 

ريا�ص �الأ�صقر �إىل �أن ما يقارب �ملليون فل�صطيني ذ�قو� مر�رة �الأ�رش منذ �صنة 1967. وذكر 

�عتقال الأطفال قا�رشين،  5,700 حالة  �لقد�ص  �أن من بني حاالت �العتقال خالل هبة  �ملركز 

و900 حالة �عتقال لن�صاء وفتيات بع�صهن جريحات وقا�رش�ت، و1,000 حالة �عتقال على 

�إد�ري من  6 �آالف قر�ر  خلفية �لتحري�ص على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي. ور�صد �لتقرير 

30
حماكم �الحتالل.

�أفاد مركز �أبحاث �الأر��صي، �لتابع جلمعية �لدر��صات �لعربية، باأن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هدم  	

�صنة  من  �الأوىل  �لت�صعة  �الأ�صهر  خالل  عائلة،   530 وهّجر  فل�صطينية،  ومن�صاأة  م�صكناً   450

2020. وبنّي �ملركز �أن �لعدد �الإجمايل للم�صاكن �لفل�صطينية �ملهدومة من �الحتالل منذ “ن�صاأة 
31

�إ�رش�ئيل“ بلغ 165,690 م�صكناً، ت�صببت يف تعّر�ص نحو مليون فل�صطيني للتهجري.

قدمت �ل�صعودية 25 مليون دوالر تبعاً مالياً لوكالة �الأونرو�، عب �ل�صفارة �ل�صعودية لدى  	

�الأردن. وذكرت �لوكالة �أن �ململكة تبعت على مّر �ل�صنني مبا جمموعه �أكرث من 800 مليون 

32
دوالر.

الثالثاء، 2020/10/6

�لعربي  	 �ملوؤ�رش  نتائج  عن  �لدوحة  يف  �ل�صيا�صات  ودر��صة  لالأبحاث  �لعربي  �ملركز  �أعلن 

2020/2019، �لذي نفّذه يف 13 بلد�ً عربياً )موريتانيا، و�ملغرب، و�جلز�ئر، وتون�ص، وم�رش، 

و�ل�صود�ن، وفل�صطني، ولبنان، و�الأردن، و�لعر�ق، و�ل�صعودية، و�لكويت، وقطر(، و�صمل 

�ال�صتطالع  جريت معهم مقابالت �صخ�صية مبا�رشة. وُنفِّذ 
ُ
�أ �ألف م�صتجيب وم�صتجيبة   28

�أمن  �إىل تهديد  بالن�صبة  �أّما   .2020 2019 ومتوز/ يوليو  �لثاين/ نوفمب  �مليد�ين بني ت�رشين 
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�ملنطقة و��صتقر�رها، فاأظهرت �لنتائج �أن �لر�أي �لعام متو�فق و�صبه جممع، بن�صبة 89%، على 

�العرت�ف  �صعيد  على  �أما  و��صتقر�رها.  �لعربية  �ملنطقة  �أمن  تهّدد  “�إ�رش�ئيل“  �صيا�صات  �أن 

بـ“�إ�رش�ئيل“ و�لتطبيع معها، فاأظهرت �لنتائج �أن 88% من مو�طني �ملنطقة �لعربية يرف�صون 

33
�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“.

مب�صادرة  	 تق�صي  ع�صكرية  �أو�مر  �أربعة  على  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقّع 

�أمو�ل، وممتلكات �أ�رشى وعو�ئل �صهد�ء فل�صطينيني. و�صملت �أو�مر جانت�ص م�صادرة �أمو�ل 

�صهد�ء  وعائالت  �أ�رشى  �إىل  حما�ص  وحركة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  من  حتويلها  مّت  وممتلكات 

34
�آخرين، مببلغ ي�صل �إىل مئات �الآالف.

�خلا�صة  	 “�للجنة  �إن  لـ“�لغد“،  م�صمار  خالد  �للو�ء  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  ع�صو  قال 

�لفل�صطينية تدر�ص حالياً خيار �عتبار �لوطن د�ئرة �نتخابية  بالتح�صري الإجر�ء �النتخابات 

�لقد�ص �ملحتلة �صمن  �لر�ف�ص ل�صمول  �لتعنت �الإ�رش�ئيلي  و�حدة، وذلك للخروج من ماأزق 

35
�لعملية �النتخابية“.

�ملتو�جدة  	 �خلم�صة  �لف�صائل  مع  دم�صق،  �ل�صورية  �لعا�صمة  يف  فتح  حركة  وفد  �جتمع 

يف عقد  �لذي  للف�صائل  �لعاّمني  �الأمناء  �جتماع  خمرجات  تنفيذ  �آليات  ملناق�صة  �صورية،   يف 

�لف�صائل  �أن �حلو�ر مع  �إىل  �لرجوب، يف نهاية �الجتماع،  و�أ�صار جبيل  ر�م �هلل وبريوت. 

كان م�صوؤوالً ويعك�ص �صعورهم باملخاطر �لتي حتاك �صّد �لق�صية �لفل�صطينية، و�إىل ��صتعد�د 

�أ�ص�ص  على  �رش�كة،  بناء  �إىل  تقود  طريق  خريطة  �صمن  ��صرت�تيجية  روؤية  الإجناز  �لف�صائل 

36
و��صحة دون رعاية من �أحد.

�حلركة 	 �نطالقة  بذكرى  كلمة  خالل  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  عام  �أمني  �لنخالة،  زياد   �أعلن 

�أن  �لفل�صطيني يف حال مّتت، م�صرتطاً  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخابات  33، م�صاركة حركته يف  �لـ 

تكون منف�صلة عن �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي. و�أكد �لنخالة �أن حركته ت�صع يف حو�ر�تها 

37
�أولوية ل�صياغة برنامج وطني مقاوم وو��صح.

�الإ�صالمي،  	 �جلهاد  حلركة  �لع�صكري  �لذر�ع  �لقد�ص،  �رش�يا  با�صم  �لع�صكري  �ملتحدث  قال 

�إ�رش�ئيل،  يف  �حل�ّصا�صة  و�ملن�صاآت  �حليوية  �الأماكن  “�صت�صتهدف  �ل�رش�يا  �إن  حمزة،  �أبو 

�ملقبلة “�ملعركة  �أن  حمزة  �أبو  و�أ�صاف  �لقر�ر“.  هذ�  �ملقاومة  فيها  تتخذ  قد  معركة  �أي   يف 

م�صتطرد�ً: و�قعاً“،  �مليد�ن  �صي�صهدها  متاماً،  خمتلفة  بتكتيكات  �صتكون  �إ�رش�ئيل(،   )مع 

38
“لن نزيد �الإف�صاح“.
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هيكلياً  	 خمططاً  عاماً،   30 منذ  �الأوىل  وللمرة  �لقد�ص،  يف  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  بلدية  �أقرت 

�لهدم  قر�ر�ت  و�إلغاء  �ملرخ�ص،  غري  �لبناء  عن  �لعفو  مّت  ومبوجبه  �لكبري،  �لعي�صوية  حلي 

ملعظم �ملباين �لتي بنيت فيه من دون تر�خي�ص. مع ذلك، فقد رف�صت �لبلدية تو�صيع م�صطح 

39
�حلي مبا يتالءم و�حتياجات �صكانه �مل�صتقبلية.

ونظريه  	 نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �هلل  عبد  �ل�صيخ  �الإمار�تي  �لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزير  ز�ر 

�أ�صكنازي �لن�صب �لتذكاري للمحرقة �ليهودية )�لهولوكو�صت(، يف و�صط  �الإ�رش�ئيلي غابي 

�لن�صب، حتية  �لر�صميني مبقر  �ل�صيوف  �بن ز�يد يف �صجل  �الأملانية برلني. وكتب  �لعا�صمة 

ل�صحايا �ملحرقة، جاء فيها �أن �ملكان يذّكر ب�صحايا دعاة �لتطرف، و�لكر�هية، وبقيم �إن�صانية 

�صجل  يف  خطه  ما  وختم  بالده.  عليه  تاأ�ص�صت  ما  وهو  و�لت�صامح،  �لتعاي�ص  �إىل  تدعو  نبيلة 

40
.Never Again ل�صيوف بعبارة تقول �إن ذلك لن يحدث مطلقاً مرة �أخرى�

للت�صدير 	 �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد  مع  تعاون  �تفاقية  لال�صتثمار  ظبي  �أبو  مكتب   وقّع 

Israel Export Institute، �لوكالة �ملعنية بالرتويج لالأن�صطة �لتجارية يف “�إ�رش�ئيل“. ومُتهد 

هذه �التفاقية �لطريق �أمام بدء �لتبادل �لتجاري بني �إمارة �أبو ظبي و“�إ�رش�ئيل“، من خالل 

تعزيز فر�ص �لتعاون �ال�صتثماري. وت�صمل �التفاقية �أي�صاً ت�صهيل �لتو��صل بني �ل�رشكات 

�حلكومية  �لوفود  ودعم  �مل�صرتكة،  �لفعاليات  و��صت�صافة  �ل�صوقني،  كال  يف  بها  �ملُ�صتثمر 

41
و�لتجارية.

عقدت وزيرة �لثقافة و�ل�صباب �الإمار�تية نورة بنت حممد �لكعبي �جتماعاً بتقنية �الت�صال  	

�ملرئي مع حيلي تروبر Hili Trooper، وزير �لثقافة و�لريا�صة �الإ�رش�ئيلي، لبحث عالقات 

�لتعاون �لثقايف يف �صوء معاهدة “�ل�صالم“ بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“. و�تفق �جلانبان على 

ت�صكيل فرق عمل م�صرتكة بني �لوز�رتني �الإمار�تية و�الإ�رش�ئيلية، لو�صع �خلطوط �لعري�صة 

42
للتعاون �لثقايف �مل�صتقبلي.

فل�صطني  	 �أثر  بذلك  لتقتفي  �لعربية،  للجامعة  �حلالية  �لدورة  رئا�صة  تويل  عن  ليبيا  �عتذرت 

�الإمار�ت  �تخذت قر�ر�ً مماثالً، على خلفية موقف �جلامعة من تطبيع كل من  ودول عربية 

43
و�لبحرين مع “�إ�رش�ئيل“.

االأربعاء، 2020/10/7

“لن  	 قال:   Eric Danon د�نون  �إريك  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �لفرن�صي  �ل�صفري  �أن  معاريف  نقلت 

يجب  �إنه  لنقول  بب�صاطة  هنا  ونحن  ثنائية،  ق�صية  هذه  �لفل�صطينيني،  عن  نيابة  نتفاو�ص 
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ونعتقد  نف�صله  “ما  م�صيفاً:  �ملفاو�صات“،  طاولة  �إىل  و�لعودة  �جلديد  �لو�صع  مر�عاة  علينا 

�أنه �الأف�صل هو حّل �لدولتني. هل هذ� يعني �أننا ال ن�صتطيع �التفاق على �صيء �آخر؟ ال على 

�الإطالق. يكننا قبول �أي حّل يتفق عليه �لفل�صطينيون و�الإ�رش�ئيليون“. وتابع بالقول: “لقد 

�إ�رش�ئيل  تغرّي �ل�رشق �الأو�صط بالكامل ب�صبب موقف �لواليات �ملتحدة و�إير�ن وتركيا، الأن 

و�صعهم  �حل�صبان  يف  ياأخذو�  �أن  �لفل�صطينيني  على  يجب  جديدة.  �إقليمية  قوة  �أ�صبحت 

44
�ل�صعيف على �ل�صاحتني �لدولية و�لعربية“.

نقل عن معت�صم حمادة، �لقيادي يف �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، قوله �إن �حلو�ر�ت  	

خطة  �صورة  يف  �ملجتمعني  و�صع  فتح  وفد  و�إن  �إيجابية،  كانت  فتح  حركة  مع  جرت  �لتي 

45
�لطريق �لتي متّ �لتو�فق عليها يف �إ�صطنبول مع حما�ص.

�أعلنت زوجة �الأ�صري ماهر �الأخر�ص �إ�رش�بها عن �لطعام و�عت�صامها يف م�صت�صفى كابالن �إىل  	

46
جانب زوجها �مل�رشب عن �لطعام لليوم �لـ 73 على �لتو�يل، يف ظرف �صحي حرج.

�لذي  	 �صلطان“،  بن  بندر  “مع  مقابلة  من  �لثالث  �جلزء  �صمن  �صلطان،  بن  بندر  �الأمري  قال 

لن  �لفل�صطينية  �لقياد�ت  جانب  من  �جلميل“  “نكر�ن  �إن  �لعربية،  قناة  �صا�صة  على  �أذيع 

�لوثوق  �ل�صعب  من  بات  �إنه  وقال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  بق�صية  �ل�صعودية  تعلق  على  يوؤثر 

�الأمري  وذكر  �لق�صية.  حّل  من  تتهرب  كانت  �لفل�صطينية  �لقياد�ت  �أن  �إىل  م�صري�ً  بقياد�تهم، 

و�لكويت، �لريا�ص،  من  �أهم  وتركيا  �إير�ن  �أن  ترى  �لفل�صطينية  �لقياد�ت  �أن   �ل�صعودي 

47
و�أبو ظبي، و�لقاهرة، ودبي، وم�صقط.

	  International Defence Exhibition )�آيدك�ص(  �لدويل  �لدفاع  وموؤمتر  معر�ص  قال 

�لدفاع  “معر�ص  مع  ��صرت�تيجية  �تفاقية  وّقع  �إنه  �الإمار�تي   and Conference )Idex(

 The Israel Defence �أف(  �إي  �أ�ص دي  �إ�رش�ئيل )�آي  و�الأمن �لوطني و�الأمن �الإلكرتوين يف 

)Exhibition )ISDEF“، للم�صاركة يف �ملعر�ص �لذي يعقد يف �لعا�صمة �أبو ظبي يف منت�صف 

48
�صباط/ فب�ير 2021؛ وذلك للرتويج ل�رشكات �لدفاع و�الأمن و�لتكنولوجيا �الإ�رش�ئيلية.

اخلمي�س، 2020/10/8

�أن نقيم عالقات  	 “يكن  قال �لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد، يف مقابلته مع وكالة �صبوتنيك: 

�أن  �الأ�صد  و�أو�صح  جد�ً“.  ب�صيطة  �مل�صاألة  �أر�صنا.  ن�صتعيد  عندما  فقط  �إ�رش�ئيل  مع  طبيعية 

�الأر�ص  الإعادة  م�صتعدة  �إ�رش�ئيل  تكون  عندما  ممكناً  يكون  �إ�رش�ئيل  مع  حمادثات  “عقد 
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�ل�صورية �ملحتلة، ولكنها لي�صت كذلك، وهي مل تكن م�صتعدة �أبد�ً“. و�أكد �الأ�صد �أن “�صورية ال 

جُتري يف �لوقت �حلا�رش �أي مفاو�صات مع �إ�رش�ئيل“، وقال: “ال، لي�صت هناك �أي مفاو�صات 

49
على �الإطالق، ال �صيء �أبد�ً“.

�أكد رئي�ص �لهيئة �الإ�صالمية �لعليا يف �لقد�ص �ل�صيخ عكرمة �صبي، ورئي�ص �أ�صاقفة �صب�صطية  	

�صيطرتها  لزيادة  كورونا  ت�صتغل  “�إ�رش�ئيل“  �أن  حنّا  �هلل  عطا  �ملطر�ن  �الأرثوذك�ص  �لروم 

ما  �ملجازر  �أن  على  عكرمة  �ل�صيخ  و�صّدد  �الأق�صى.  و�مل�صجد  �لقد�ص  على  قب�صتها  و�إحكام 

ز�لت م�صتمرة يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، ولن تثنينا عن �لدفاع عن �الأق�صى بكل ما �أوتينا 

50
من قوة.

�لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات، خالل تغريد�ت  	 �أمني �رش �للجنة  قال 

على تويرت: “من يريد من �لعرب تقدمي �أور�ق �عتماد لو��صنطن �أو غريها، �أو يريد �أن يهد 

ون�صاله  �لفل�صطيني  بال�صعب  �لت�صهري  دون  من  ذلك  فعل  يكنه  �إ�رش�ئيل،  مع  للتطبيع 

51
�الأ�صطوري“.

معهد  	 �إىل  �للهجة  �صديدة  و�تهامات  طعونات  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  وّجهت 

 The Georg Eckert Institute for �ملدر�صية  �لكتب  ب�صاأن  �لدولية  للبحوث  �إيكرت  جورج 

�لتعليم  وز�رة  ُيبئ  تقرير�ً  ن�رش  �لذي  �الأملاين،   International Textbook Research

�لفل�صطينية من تهمة �لتحري�ص على �ليهود و“�إ�رش�ئيل“، وقال �إن �ملو�د �لتي كانت يف كتب 

52
�لتعليم وت�صمنت حتري�صاً قد حذفت.

دي�رشو�رش 	 جون  �جلز�ئر،  يف  �صفريها  مفاجئ،  ب�صكل  �ملتحدة،  �لواليات   عيّنت 

ملفاو�صات  و“�إ�رش�ئيل“  لبنان  وفدَي  بني  �ملقررة  �لو�صاطة  لتويّل   ،John Desrocher

�الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  عنّي  �لعبي،  لالإعالم  ووفقاً  و�لبية.  �لبحرية  �حلدود  تر�صيم 

�أن  وقرر  لبنان،  مع  �ملبا�رش  غري  �لتفاو�ص  �إليه  �ملوكل  �الإ�رش�ئيلي  �لوفد  �صتاينتز  يوفال 

�صبّاط  ير�فقه  �أن  على   ،Udi Adiri �أديري  �أودي  لوز�رته،  �لعام  �ملدير  برئا�صة  يكون 

عاز�ر روؤوفني  نتنياهو،  لبنيامني  �ل�صيا�صي  و�مل�صت�صار  �لع�صكرية،  �ملوؤ�ص�صة   يثّلون 

53
.Reuven Azar

ذكر موقع يديعوت �أحرونوت �أنه مّت توقيع �تفاقية، و�صفها بـ“�لتاريخية“، بني “�إ�رش�ئيل“  	

�ملتجهة  �لرحالت  يف  �جلانبني  �أجو�ء  با�صتخد�م  �جلوية  �لرحالت  تق�صري  ب�صاأن  و�الأردن، 

�آ�صيا، و�ل�رشق �الأق�صى، و�أوروبا، و�أمريكا �ل�صمالية. وبح�صب �ملوقع، فاإن  للخليج، ودول 

54
�لرحالت �جلوية �لقادمة من �ل�صني و�لتي متر عب �إير�ن، �صتمر عب �الأجو�ء �الإ�رش�ئيلية.
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قالت كتلة حزب �هلل �لبملانية �للبنانية �إن مفاو�صات تر�صيم �حلدود �لبحرية و�لبية جنوب  	

�الإطار  �أن  �لكتلة  و�أ�صافت  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مع  �مل�صاحلة  �صياق  يف  تندرج  ال  �لبالد، 

�لتفاو�صي ب�صاأن �حلدود ال يرتبط بال�صيا�صات �لتطبيعية �لتي �نتهجتها دول عربية مل توؤمن 

م�صوؤولية  هو  �لوطنية  �ل�صيادة  �إحد�ثيات  حتديد  �أن  �لكتلة  وذكرت  �ملقاومة.  بخيار  يوماً 

�لدولة �للبنانية �ملعنية ح�رش�ً باأن تعلن �أن هذه �الأر�ص وهذه �ملياه هي �أر�ص ومياه لبنانية، 

55
خالفاً لكل �لكالم �لذي قيل هنا وهناك.

	  The Peninsula ذكر �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، يف مقابلة مع �صحيفة ذ� بينين�صوال

�لقطرية، �ل�صادرة باللغة �الإجنليزية، �أن “�صفقة �لقرن“ خطة تتجاهل حقوق �لفل�صطينيني، 

�الحتالل  �صيا�صات  على  �ل�رشعية  وت�صفي   ،1967 حدود  �أ�صا�ص  على  �لدولتني  حّل  وتلغي 

 
56

و�صّم �الأر��صي.

اجلمعة، 2020/10/9

�لعميد 	 )�أمان(  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  يف  �الأبحاث  د�ئرة  رئي�ص   قال 

“�لو�صع  �إن  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  مع  مقابلة  يف   ،Dror Shalom �صالوم  درور 

�لغربية(  )�ل�صفة  و�ل�صامرة  يهود�  يف  �ل�صاب  فاجليل  ��صرت�تيجياً،  نذير�ً  بات  �لفل�صطيني 

وقال  �الإرهاب“.  خطر  يهل  �القت�صادية،  و�ل�صائقة  كورونا  وبوجود  طريقه،  عن  يبحث 

و�لبحرين،  �الإمار�ت  مع  �صالم  �تفاقيتي  �إ�رش�ئيل  “توقيع  من  �لرغم  على  �إنه  �صالوم 

�صيحدث  �صيئاً  لي�ص  وهذ�  موقوتة.  كقنبلة  �أمامنا  هنا  مو�صوعة  �لفل�صطينية  �لق�صية  فاإن 

�لفل�صطينية �ل�صلطة  رئي�ص  يلي  �لذي  �ليوم  يف  حمتمل  �لتفكك  �أن  �إىل  م�صري�ً  غد“،   �صباح 

يف  وحتّد  مدين،  �قت�صادي  حتدٍّ  فهذ�  �الأمر،  هذ�  “جتاهل  من  �صالوم  وحّذر  عبا�ص.  حممود 

�لقدرة على �حلكم هناك. وتقوية �ل�صلطة �لفل�صطينية هي م�صلحة �أمنية - �إ�رش�ئيلية، وهذه 

57
لي�صت مقولة �صيا�صية“.

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو عزمه جلب �ألفي يهودي من �إثيوبيا. وقال  	

هاتفي،  �ت�صال  خالل  �أحمد،  �آبي  �الإثيوبي  نظريه  مع  بحث  �إنه  له،  بيان  يف  نتنياهو،  مكتب 

بع�ص �لق�صايا �الإقليمية، و�أبلغه عزمه جلب �ألفي يهودي �إثيوبي �إىل “�إ�رش�ئيل“، �الأمر �لذي 

58
قبله �الأخري.

�لناطق  	 وبح�صب  �الإ�رش�ئيليني،  �جلنود  �أو�صاط  يف  كورونا  بفريو�ص  �مل�صابني  عدد  �رتفع 

�أ�صيبو� بحالة  1,413 جندياً، غالبيتهم  �إىل  �الإ�رش�ئيلي، فقد و�صل عدد �مل�صابني  �لع�صكري 
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طفيفة. و�أ�صار �لناطق �إىل �أن جندي و�حد فقط بحالة خطرية، و�ثنني بحالة متو�صطة، يف حني 

59
�أن هناك 9,600 جندي يف �لعزل �النفر�دي.

قال تقرير ملكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، �إن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية  	

�لتقرير يغطيها  �لتي  �لفرتة  خالل  فل�صطينيون،  يلكها  مبنى   42 �صادرت  �أو   هدمت 

بحث  عملية   226 نفذت  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار   .)2020/10/5-9/22(

�لغربية، وهو ما  �ل�صفة  �أنحاء  �الأقل يف خمتلف  180 فل�صطينياً على  �عتقلت  و�عتقال، حيث 

60
يثل زيادة ن�صبتها 87% عن �ملتو�صط �مل�صّجل لكل �أ�صبوعني، حتى �الآن من �صنة 2020.

	  France 24 قال وزير �خلارجية �ل�صود�ين عمر قمر �لدين، يف مقابلة مع قناة فر�ن�ص 24 �أو

�لفرن�صية، باأن “�لعالقة مع �إ�رش�ئيل خا�صعة للنقا�ص، ونحن ن�صتعجل �إز�لة ��صم �ل�صود�ن 

61
من قائمة �الإرهاب، وال ن�صع �أي عالقة بني هذه �مل�صاألة و�لتطبيع“.

�لوفد  	 “فوجئ  بتويرت:  ح�صابه  على  تغريد�ت  يف  �لنفي�صي،  �هلل  عبد  �لكويتي  �الأكاديي  قال 

�الأمريكان بو�صع  �إ�رش�ئيل،  مع  �لتطبيع  حول  �الأمريكان  مع  يتفاو�ص  �لذي   �ل�صود�ين 

�ل�صود�ن  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  من  ماليني  توطني  منها  �لتطبيع.  لتحقيق  �رشطاً   47
62

�ل�صا�صع، و�صيطرة �الأمريكان على �ملياه �الإقليمية �ل�صود�نية“.

ال�صبت، 2020/10/10

رئي�ص  	 �أن  تويرت،  على  تغريدة  يف  �ل�صيخ،  ح�صني  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ذكر 

�لعاملي  �ليهودي  �لكوجنر�ص  �هلل، رئي�ص  ��صتقبل، يف ر�م  �لفل�صطيني حممود عبا�ص  �ل�صلطة 

 .Ronald Lauder الودر  رونالد  �الأمريكي  �الأعمال  رجل   ،World Jewish Congress

وتكتمت رئا�صة �ل�صلطة على فحوى �ملباحثات �لتي �أجر�ها عبا�ص مع الودر، �لذي و�صل �إىل 

�ملباحثات تركزت  �إن  لـ“�ل�رشق �الأو�صط“  قال  �أردنية، لكن م�صدر�ً  ر�م �هلل على منت طائرة 

63
على �إحياء عملية “�ل�صالم“.

�ل�صود“  	 “�لر�يات  حر�ك  �إطار  يف  �ملو�قع،  مئات  يف  �الإ�رش�ئيليني  من  �الآالف  ع�رش�ت  تظاهر 

�الإ�رش�ئيلي، وهي �حتجاجات م�صتمرة لالأ�صبوع �لـ 16 على �لتو�يل، تطالب با�صتقالة رئي�ص 

مع  �لتعامل  يف  وحكومته  ف�صله  وكذلك  �لف�صاد،  ق�صايا  ب�صبب  نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة 

64
�الأزمة �القت�صادية عقب �نت�صار فريو�ص كورونا.

�ل�صلطات  	 �لعائلة،  نظمتها  وقفة  خالل  �لزعزوع،  يا�رش  �لفل�صطيني  �ل�صياد  عائلة  طالبت 

مع  �لبحرية  غزة  قطاع  حدود  قرب  �حتجازه  بعد  �بنها،  عن  �لفوري“  بـ“�الإفر�ج  �مل�رشية 
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و�عتقل �صيادين،   5 ��صت�صهد  فقد  غزة،  قطاع  يف  �ل�صيادين“  “نقابة  لتوثيق  ووفقاً   م�رش. 

65
15 �آخرون على يد قو�ت �جلي�ص �مل�رشي يف عر�ص �لبحر منذ �صنة 2015.

�أكد ممثل �الحتاد �الأوروبي يف فل�صطني، �صفني كوهان فون بورغ�صدورف، على عدم وجود  	

�لفل�صطيني.  و�ل�صعب  للحكومة  �الأوروبي  �الحتاد  م�صاعد�ت  جتميد  �أو  لوقف  توجه  �أي 

كل  يف  �النتخابات  الإجر�ء  �لفل�صطيني  �لتوجه  �الأوروبي  �الحتاد  دعم  بورغ�صدورف  و�أكد 

ملر�قبة  بعثة  الإر�صال  �الحتاد  و��صتعد�د  �لقد�ص،  �رشقي  �صمنها  من  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

66
�صري �لعملية �النتخابية، ودعم عمل جلنة �النتخابات �ملركزية.

االأحد، 2020/10/11

5.7 ماليني دوالر  	 بقيمة  �عتماد م�صاريع  �لفل�صطينية عن  �ل�صلطة  �لوزر�ء يف  �أعلنت رئا�صة 

�ل�صحة،  جماالت  يف  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �خلريية  و�جلمعيات  �ملوؤ�ص�صات  من  عدد  ل�صالح 

و�لثقافة، و�لتنمية، و�لتعليم، بتمويل من �ل�صندوق �لعربي لالإمناء �القت�صادي و�الجتماعي 

67
يف �لكويت.

“�إ�رش�ئيل“ وقطر وحركة  	 �إن مباحثات جتري بني  �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي  12 يف  قالت �لقناة 

حما�ص، من �أجل ��صتمر�ر تدفق �الأمو�ل �لقطرية لقطاع غزة. وبح�صب �لقناة فاإن �ملباحثات 

�إىل قطاع غزة، مقابل ��صتقر�ر �لتهدئة يف �لقطاع ملدة  100 مليون دوالر  ترتكز على حتويل 

68
�صتة �أ�صهر على �الأقل.

ويف  	 �لرو�صية.  �خلارجية  مع  لقاء�ت  بعد  مو�صكو،  يف  لقاء�ته  حما�ص  حركة  وفد  �ختتم 

حلما�ص �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أ�صار  لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  مع  خا�صة   مقابلة 

مو�صى �أبو مرزوق �إىل �أن زيارة وفد من قيادة �حلركة ملو�صكو هذه �الأيام، تنبع �أهميتها 

�ختالفاً  وخمتلف  �الأيام،  هذه  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يو�جهه  قا�ٍص  ظرف  يف  تاأتي  �أنها  من 

69
جوهرياً عن كل �الأيام �ل�صابقة.

ل�صحيفة  	 حديث  يف  حنّا،  �هلل  عطا  �ملطر�ن  �الأرثوذك�ص  �لروم  �صب�صطية  �أ�صاقفة  رئي�ص  �أكد 

�لقد�ص  �مل�صيحي يف مدينة  �لوجود  �إ�رش�ئيلية ممنهجة الإ�صعاف  فل�صطني، وجود حماوالت 

حقيقة  �أمام  “نحن  حنّا:  �ملطر�ن  وقال  ملغادرتها.  ودفعهم  و�صطبه،  وتهمي�صه،  �ملحتلة، 

 مرة؛ فقد �أ�صبح عددنا يف مدينة �لقد�ص ال يتجاوز �لثمانية �آالف م�صيحي، بعد �أن كنا نفوق

70
�لـ 35 �ألف م�صيحي مقيم مبدينة �لقد�ص عام 1948“.
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�أكد �الأمري �ل�صعودي بندر بن �صلطان �أن �ل�صعب �لفل�صطيني هو �ملت�رشر �الأول من �إخفاقات  	

�أ�صمح  ال  “حتى  تويرت:  على  �لر�صمي  ح�صابه  عب  تغريدة  يف  بندر،  �الأمري  وقال  قيادته. 

�ل�صعب  و�أقّدر  �أحرتم  �ل�صيئة...  �لنو�يا  �أ�صحاب  �أو  هوى  له  من  هوى  على  قلُت  ما  بتف�صري 

�ل�صعب  �أن  �ل�صعودي  �الأمري  �لفل�صطيني وقلتُها وكررُتها يف مقابلتي عدة مر�ت“. و�أ�صاف 

�لفل�صطيني “هم �أهلنا و�إخو�ننا و�أخو�تنا. وهم، وبكل �أ�صف، �ملت�رشر �الأول، و�الأول مكّرر 

71
من �إخفاقات قيادته“.

ك�صف تقرير �أجرته وز�رة �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية �أن 90% من �خلطاب �لعربي  	

للكاتب  مقال  وذكر  �صلبي.  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتطبيع  حول  �الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  على 

حول  �لنقدي  �خلطاب  من   %95 �أن  �لعبي،  و�ال  موقع  يف  ون�رش  ر�فيد،  بار�ك  �الإ�رش�ئيلي 

72
�تفاق �لتطبيع كان موجّهاً نحو �الإمار�ت �لتي قادت �ملبادرة ولي�ص �لبحرين.

بحّق  	 هجماتهم  من  �صّعدو�  �مل�صتوطنني  �إن  عطاري،  ريا�ص  �لفل�صطيني  �لزر�عة  وزير  قال 

مو�صم  خالل  �لغربية  �ل�صفة  حمافظات  خمتلف  يف  �ملز�رعني  وبحّق  �لزر�عية،  �الأر��صي 

قطف �لزيتون، مب�صاعدة جي�ص �الحتالل وحمايته. وفيما يتعلق بتوقعات �الإنتاج �خلا�صة 

بهذ� �ملو�صم، قال عطاري �إن هذ� �ملو�صم متدين �الإنتاجية، وتتوقع �أن ت�صل ن�صبة �الإنتاج �إىل 

73
15 �ألف طن من �لزيت يف �صنة 2020، مقارنة بـ 40 �ألف طن يف �صنة 2019.

االإثنني، 2020/10/12

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، �إن حركتي حما�ص وفتح تدر�صان  	

�أن  على  هنية  و�صدّد   .2021 �صنة  يف  �إجر�وؤها  �ملقرر  �النتخابات  يف  م�صرتكة  قائمة  ت�صكيل 

�إىل  م�صري�ً  عرفات،  و�لرئي�ص  ر�بني  �إ�صحق  عليها،  �ملوقّعني  من  كل  مقتل  بعد  ماتت  �أو�صلو 

�أعلن �لتخلي  �أو�صلو،  �أن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، وهو نف�صه �لذي هند�ص 

�لعربية  �لدول  لن يرحم  �لتاريخ  �إن  قال هنية،  “�إ�رش�ئيل“،  �لتطبيع مع  �أو�صلو. وحول  عن 

�لتي تعرتف بـ“�إ�رش�ئيل“، وتطبيع �لعالقات معهم، كما �أن �ل�صعوب ال تن�صى. وفيما يتعلق 

مفاو�صات  حالياً  جُتري  م�رش  �أن  هنية  �أكد  �الحتالل،  �صلطات  مع  �الأ�رشى  تبادل  ب�صفقة 

74
ب�صاأن مقرتح لتبادل �الأ�رشى مع “�إ�رش�ئيل“.

�أعلنت حركة حما�ص “جهوزية �ملقاومة للرّد على عدو�ن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي جتاه �الأ�رشى  	

يف  �لقمع  قو�ت  به  قامت  “ما  �أن  لها،  بيان  يف  �حلركة،  و�أ�صافت  �صجونه“.  يف  �لفل�صطينيني 



423

ت�شرين �لأول/ �أكتوبر 2020

�صجن �إي�صل من عدو�ن �آثم على �أ�رش�نا �الأبطال، ومو��صلة �ال�صتهتار بحياة �الأ�صري �مل�رشب 

75
عن �لطعام ماهر �الأخر�ص، هو جرية مرّكبة، �صيدفع �الحتالل ثمنها“.

ومعاهدة  	 �الإمار�ت  مع  �لعالقات  تطبيع  �تفاق  على  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  جمل�ص  و�فق 

�أجرى  �أنه  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن  فيما  �لبحرين.  مع  �ملرتقبة  “�ل�صالم“ 
�ت�صاالً هاتفياً باالأمري حممد بن ز�يد، ويل عهد �أبو ظبي، و�أنه دعاه لزيارة “�إ�رش�ئيل“، و�أن 

76
�بن ز�يد دعاه لزيارة �أبو ظبي.

�ال�صتخبار�ت  	 بجهاز  �ل�صابق  �مل�صوؤول   ،Yoni Ben-Menachem مناحيم  بن  يوين  قال 

�لع�صكرية )�أمان(، يف مقاله على موقع “زمن �إ�رش�ئيل Zman Yisrael“، �إن “م�صاركة حما�ص 

ت�صتخدم  �أن  �إ�رش�ئيل  على  يجب  �إ�رش�ئيل؛  على  خطر  �لفل�صطينية  �لبملانية  �النتخابات  يف 

“خب�ء  �إن  قائالً  و�أ�صاف  �الأمر“.  لزم  �إذ�  �النتخابات،  ملنع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �أدو�تها 

�ملخابر�ت يرون �أن �التفاقات �لتي متّ �لتو�صل �إليها بني فتح وحما�ص يف حمادثات �إ�صطنبول 

77
لن تنفّذ يف �لنهاية، ولن تكون هناك �نتخابات للمجل�ص �لت�رشيعي“.

�الإثيوبيني  	 من  �صخ�ص  �ألفي  بهجرة  لل�صماح  �الأخ�رش  �ل�صوء  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أعطت 

78
�ليهود �ملعروفني با�صم �لفال�صا، حتت عنو�ن مّل �صمل �الأ�رش.

يومه 	 دخل  �لذي  �الأخر�ص،  ماهر  �الأ�صري  عن  �الإفر�ج  �لعليا  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة   رف�صت 

�إن �ملحكمة قالت  �لفل�صطيني  �الأ�صري  �لطعام. وقالت حمامية  �ملفتوح عن  78 يف �الإ�رش�ب  �لـ 

�أن  �ملحامية  و�أ�صافت  �لطعام.  �إ�رش�به عن  �أن يوقف  �إىل  �أ�صري�ً،  �إنه مري�ص ورهينة، ولي�ص 

79
�ملحكمة رفعت تو�صية، ولي�ص قر�ر�ً، باالإفر�ج عنه يف 2020/11/26.

حيث  	 �الإمار�ت؛  من  مبا�رشة  قادمة  �صحن  �صفينة  �أول  �الإ�رش�ئيلي  حيفا  ميناء  �إىل  و�صلت 

تد�ّصن  �لرحلة  �أن هذه  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  �نطلقت من ميناء جبل علي يف دبي. وك�صفت هيئة 

لت�صغيل خط بحري �أ�صبوعي بني “�لبلدين“، م�صرية �أن �صفينة �حلاويات �أم �أ�ص �صي باري�ص 

مو�نئ  �إىل  ثّم  ومن  حيفا،  ميناء  مع  و�الإمار�ت  �لهند  يربط  خط  على  تبحر   MSC Paris

�ل�صاطئ �ل�رشقي من �لواليات �ملتحدة. وذكرت �لهيئة �أن خطاً بحرياً جديد�ً �صيبد�أ قريباً يف 

ومن  م�رش،  يف  �صعيد  بور  ميناء  من  �الإمار�تية؛  �ملو�نئ  �إىل  �إ�رش�ئيلية  منتوجات  ت�صدير 

80
هناك �إىل �أبو ظبي وجبل علي يف دبي.

تر�مب  	 دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إن  له،  بيان  يف  �الأبي�ص،  �لبيت  با�صم  �ملتحدث  نائب  قال 

�مل�صتجد�ت يف �آخر  �آل نهيان بحثا، خالل مكاملة هاتفية،  �الإمار�ت حممد بن ز�يد   وويل عهد 
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�ل�رشق �الأو�صط. و�أ�صاف �ملتحدث �أن تر�مب دعا ويل عهد �أبو ظبي لت�صجيع �لبلد�ن �الأخرى 

81
يف �ملنطقة، على �تباع �مل�صار نف�صه �لذي �صارت فيه �الإمار�ت يف هذ� �الإطار.

�أو ي�صوهها.  	 �أي حمتوى ينكر �ملحرقة �ليهودية )�لهولوكو�صت(،  قرر موقع في�صبوك حظر 

باخلطوة.  لالإ�صادة  �الأمريكية  �ليهودية  و�للجنة  �لعاملي  �ليهودي  �لكوجنر�ص  �صارع  وقد 

منذ  �أزلنا  “لقد   :Mark Zuckerberg زوكربريغ  مارك  لفي�صبوك  �لتنفيذي  �لرئي�ص  وقال 

فيها  مبا  �جلماعي،  و�لقتل  �لكر�هية  بد�فع  �ملرتكبة  للجر�ئم  �لدعوة  ر�صائل  طويلة  فرتة 

لت�صمل  قاعدتنا  نطاق  �صنو�ّصع  فاإننا  �ل�صامية،  معاد�ة  ت�صاعد  مع  ولكن  �لهولوكو�صت، 

82
حظر �أي حمتوى ينفي �أو ي�صّوه �لهولوكو�صت �أي�صاً“.

عنو�ن  	 حمل  حقوقياً،  توثيقياً  تقرير�ً  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  �أ�صدرت 

“�ال�صتيالء على �أمالك �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية“. و�ألقى �لتقرير �ل�صوء على حاالت 
نزع �مللكية لعائالت فل�صطينية مهجرة من �صورية منذ �صنة 2011، حيث ر�صدت �ملجموعة 

من  �لعديد  يف  فل�صطينيني  الجئني  ومنازل  ملمتلكات  وتدمري  وم�صادرة،  ��صتيالء،  عمليات 

�ملخيمات و�لتجمعات �لفل�صطينية، تعود ملكيتها لنا�صطني فل�صطينيني �إغاثيني، �أو �إعالميني، 

�أو ع�صكريني، �أو ملعتقلني، ممن يتهمهم نظام �الأ�صد بالتعامل مع �ملعار�صة �ل�صورية، �أو بتهمة 

83
�الإرهاب، �أو �النتماء �إىل ف�صيل فل�صطيني �أخد موقفاً خمالفاً ملو�قف �لنظام.

قال �ملفو�ص �ل�صامي لوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني، �إن فجوة متويل �الأونرو� تبلغ حتى  	

عملياتها  ملو��صلة  دوالر  مليون   40 �إىل  حتتاج  �لوكالة  �أن  موؤكد�ً  دوالر،  مليون   130 �الآن 

يف  يعي�صون  �أو  �صورية  من  قادمني  بال�رش�ع،  متاأثر  الجئ  مليون   1.4 من  الأكرث  �الإن�صانية 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة. وحتدث الز�ريني عن معاناة �لالجئني �لفل�صطينيني يف جميع 

�أنحاء لبنان، و�صورية، و�الأردن، وغزة، و�أماكن �أخرى، ب�صبب وباء كورونا، موؤكد�ً �أنه يوجد 

84
“هناك ياأ�ص و�إحباط“.

الثالثاء، 2020/10/13

	  Le Point لوبو�ن  جملة  مع  مقابلة  يف  �لهريف،  �صلمان  باري�ص  يف  �لفل�صطيني  �ل�صفري  حتدى 

�لفرن�صية، ويل عهد �أبو ظبي �أن يذهب �إىل �الأمم �ملتحدة، ويعلن �أن �لقد�ص �أر�ص حمتلة، و��صفاً 

حممد بن ز�يد باأنه “جمرد دكتاتور �صغري باحث عن �ل�صهرة، ويلعب بالنار“. وقالت �ملجلة 

�لفل�صطينيني معلومات حمددة  لدى  و�إن  �ملفاجئ،  باالأمر  �إن ما حدث مل يكن  قال  �لهريف  �إن 
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للغاية عن �الت�صاالت، �لتي كانت قائمة بني �الإمار�ت من جهة و�لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل“ 

�أبيب  تل  بني  وثيق  و�قت�صادي  و�أمني  ع�صكري  تعاون  وجود  �إىل  م�صري�ً  �أخرى،  جهة  من 

�إ�صفاء �لطابع �لر�صمي على هذه  و�أبو ظبي منذ فرتة. و�جلديد يف �الأمر، ح�صب �لهريف، هو 

85
�لعالقة.

مقر  	 د�خل  من  حمررين  �أ�رشى  ثالثة  بالقوة  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  �أخرجت 

لالأ�صري �إ�صناد�ً  �ملقر  د�خل  يعت�صمون  كانو�  حيث  �لبرية،  مدينة  يف  �لدويل  �الأحمر   �ل�صليب 

ماهر �الأخر�ص �مل�رشب عن �لطعام منذ 79 يوماً. و�أكد خ�رش عدنان، �أنه وزمالءه �صيخرجون 

بالقوة من  �إخر�جهم  على  لالأخر�ص، و�حتجاجاً  �إ�صناد�ً  ليعت�صمو� هناك  �هلل  ر�م  �إىل و�صط 

86
مقر �ل�صليب �الأحمر.

�لتي  	 �ل�صعبة  �لظروف  �إن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

متر بها �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة فتح مع �جلانب �الأمريكي و�الإ�رش�ئيلي، وتغرّي �ملحيط 

�الإقليمي و�لعربي، و�الأزمة �ملالية �لتي تع�صف بال�صلطة و�حلركة؛ حتّمت عليهما �ل�صري يف 

“ال  �الأق�صى:  �صوت  الإذ�عة  ت�رشيحات  يف  مرزوق،  �أبو  و�أ�صاف  �لوطنية.  �لوحدة  م�صار 

يوجد �أمام �ل�صلطة خيار �إال �النفتاح نحو �ل�صعب �لفل�صطيني، وموقفنا يف حما�ص هو �لوقوف 

87
�إىل جانب حركة فتح من �أجل جتاوز هذه �ملرحلة“.

رف�ص رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف مقرتحات تتعلق بتاأجيل �أكب  	

ووفقاً  كورونا.  �أزمة  ب�صبب  �ل�صمالية،  �جلبهة  على  و��صعة  حرباً  حتاكي  ع�صكرية  مناورة 

�أبلغ كبار �ل�صباط �لذين �صي�صاركون يف  ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية، فاإن كوخايف 

�ملناورة، باأنها �صتجري حتى لو كان �لثمن �إ�صابة �ألف جندي بالفريو�ص، و�أنه ال يوجد �أي 

88
خيار �آخر.

تلقى �أع�صاء �لكني�صت و�لوزر�ء عن حزب �لليكود تعليمات مبهاجمة رئي�ص حتالف �أحز�ب  	

Yemina نفتايل بينيت، يف �أعقاب دعمه مل�رشوع قر�ر �صحب �لثقة من  �ليمني �ملتطرف يينا 

�لثقة عن  لدعم  نتنياهو دعم مقرتحات  باأن  بينيت  ذكّر  �ملقابل،  نتنياهو. يف  بنيامني  حكومة 

89
حكومات �صابقة تقدمت بها �أحز�ب عربية.

فاز �ل�صاعر و�لرو�ئي �لفل�صطيني �إبر�هيم ن�رش �هلل بجائزة كتار� Katara للمرة �لثانية، فئة  	

ليكون  �مليالد“،  عيد  �صجرة  حتت  دبابة  �الأجر��ص:  “ثالثية  رو�يته:  عن  �ملن�صورة،  �لرو�ية 

90
بذلك �أول رو�ئي عربي يفوز بهذه �جلائزة عن هذه �لفئة، مرتني.
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�أرد�ن،  	 جلعاد  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �لد�ئم  ومندوبها  و��صنطن  لدى  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  هاجم 

يف  لالإرهاب  حتتية  بنية  �إقامة  من  مُتّكن  �الأونرو�  �أن  “ثبت  �الأونرو� قائالً:  وكالة  ب�صدة، 

دمج  رف�صها  جانب  �إىل  )حتري�صي(،  حمتوى  ذ�ت  در��صية[  ]مناهج  وتعليم  مقر�تها، 

�لالجئني يف �ل�صلطة ويف �لدول �لعربية، وهي تعمل على ��صتمر�رية �ل�رش�ع، ولي�ص لها �حلّق 

�لفل�صطيني  �لالجئ  هو  من  بنف�صها  تعّرف  “�الأونرو�  قائالً:  �أرد�ن  و�أ�صاف  �لوجود“.  يف 

91
وت�صخم �الأعد�د، وهي يف �لو�قع تعالج بالفعل ق�صايا �جليل �خلام�ص من �أحفاد �لالجئني“.

قالت منظمة �أطباء حلقوق �الإن�صان – “�إ�رش�ئيل“ �إن 4,284 فل�صطينياً من عمالء “�إ�رش�ئيل“  	

تقدمو� يف �ل�صنو�ت ما بني 2016 و2019 بطلب ت�صاريح �إقامة، كونهم ي�صعرون بتهديد على 

ت�صتجب  مل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  ولكن  “�إ�رش�ئيل“،  مع  بالتعاون  �تهامهم  بعد  حياتهم، 

92
�صوى لـ 11 طلباً منها فقط.

االأربعاء، 2020/10/14

�أنحاء  	 يف  جديدة  ��صتيطانية  وحدة   2,166 بناء  على  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �صلطات  �صادقت 

متفرقة من �ل�صفة �لغربية، بينها 1,100 وحدة يف حمافظة بيت حلم. و�أفادت و�صائل �إعالم 

 Higher Planning Committee إ�رش�ئيلية باأنه من �ملتوقع �أن ت�صادق جلنة �لتخطيط �لعليا�

�الإ�رش�ئيلية، على مزيد من عمليات �لبناء، لت�صل �إجمايل �لوحد�ت �جلديدة �لتي �صيتم بناوؤها 

93
�إىل 5 �آالف وحدة ��صتيطانية.

�أعلن وزير �لعدل �لفل�صطيني حممد �صاللدة �أن �لق�صاء �لفل�صطيني �صيبد�أ خالل �أيام بالنظر  	

�نتهاكات قام بها �مل�صتوطنون بحّق مو�طنني فل�صطينيني. و�أ�صاف قائالً:  يف ق�صايا تخ�ص 

�لذين  �مل�صتوطنني  �لوزر�ء بت�صكيل فريق وطني مل�صاءلة ومالحقة  “�صدر قر�ر من جمل�ص 
94

يرتكبون جر�ئم بحّق �ل�صعب �لفل�صطيني �أمام �ملحاكم �لفل�صطينية“.

مع  	 �جتماعه  عقب  له،  بيان  يف  �صيدم،  �صبي  لفتح  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  نائب  قال 

قياد�ت من �حلركة، �إن “جوالت �حلو�ر �لوطني مل تتناول ت�صكيل قائمة م�صرتكة جتمع فتح 

يناق�ص  �الأمر مل  “هذ�  �أن  و�أ�صاف �صيدم  �ملقبلة“.  �لت�رشيعية  �النتخابات  وحما�ص خلو�ص 

بعد، وجوالت �حلو�ر �لوطني و�للقاء�ت �ملختلفة مل تتطرق �إطالقاً �إىل قو�ئم باأ�صماء �ملر�صحني 

95
النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي“.



427

ت�شرين �لأول/ �أكتوبر 2020

�إن �أول رحلة جوية تابعة  	  ،Miri Regev قالت وزيرة �ملو��صالت �الإ�رش�ئيلية مريي ريغف 

ل�رشكة �الحتاد �الإمار�تية قادمة من ميالنو �الإيطالية عبت �أجو�ء “�إ�رش�ئيل“، م�صددة على 

96
�أن هذ� �لعبور هو �إحدى ثمار “�تفاق �إبر�هيم“.

حثّ وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو �ل�صعودية، خالل �جتماعه مع وزير �خلارجية  	

مع  �لعالقات  تطبيع  مو�صوع  بحث  على  �صعود،  �آل  فرحان  بن  في�صل  �الأمري  �ل�صعودي 

“�إ�رش�ئيل“. وقال بومبيو: “ناأمل �أن تنظر �ل�صعودية يف م�صاألة تطبيع عالقاتها مع �إ�رش�ئيل 
]�إبر�هيم[  �أبر�هام  �تفاقات  لنجاح  قدموها  �لتي  �مل�صاعدة  على  ن�صكرهم  �أن  ونود  �أي�صاً، 

حتى �الآن“، م�صيفاً �أنه ياأمل يف �أن ت�صجع �ململكة �لقادة �لفل�صطينيني �أو �ل�صلطة �لفل�صطينية 

97
على �لعودة للمفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل“.

اخلمي�س، 2020/10/15

�ملفعول.  	 �صاري  لي�صبح  �الإمار�ت،  مع  �لتطبيع  �تفاق  على  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �صادق 

�لقائمة  عن  نائباً   13 عار�صه  بينما  �التفاق،  ل�صالح  �ل�صهيونيّة  �الأحز�ب  كافة  و�صّوتت 

�مل�صرتكة. وقال رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو: “تو�صلنا لل�صالم مع �الإمار�ت من منطلق 

�أنه  �إىل  قوة“، و“�التفاق معها ال يت�صمن بنود�ً �رشية وال مالحق جانبية“. و�أ�صار نتنياهو 

هناك  وكان  �لعربية،  �لدول  ممثلي  من  دزينة  بن�صف  و�لتقيت  �ل�صود�ين،  بـ“�لزعيم  �لتقى 

98
�أي�صاً �لعديد من �الجتماعات �ل�رشية �لتي حان �لوقت للك�صف عنها“.

�ملمر�ت  	 من  �لكيلومرت�ت  ع�رش�ت  ل�صق  م�رشوع  تنفيذ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  بد�أ 

عملية  �أي  تنفيذ  عند  �لع�صكرية  �ملركبات  نقل  عبها  ليتم  غزة،  قطاع  غالف  م�صتعمر�ت  يف 

99
ع�صكرية.

جمل�ص  	 ملمثّلي  �إقامة  ت�صاريح  �إ�صد�ر  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  خارجية  وز�رة  �متنعت 

بينهم  من  �لقد�ص؛  مغادرة  على  منهم  عدد�ً  �أجب  ما  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق 

�صتنتهي   3 غري  يتبَق  ومل  ممثلني،   9 غادر  ممثالً،   12 �أ�صل  ومن  �ملجل�ص.  مكتب  مدير 

�إقاماتهم خالل �الأ�صهر �ملقبلة. و�تخذ �الحتالل هذه �الإجر�ء�ت رد�ً على “�لقائمة �ل�صود�ء“ 

100
�لتي ن�رشها �ملجل�ص يف �صباط/ فب�ير 2020.

عو�د،  	 قا�صم  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  يف  �الحتالل  �نتهاكات  توثيق  عام  مدير  قال 

طبيعية  حمميات   3 ل�صالح   ،)
2

كم  11.2( دومن   11,200 على  ��صتيالءه  �أعلن  �الحتالل  �إن 
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�الحتالل  �صادق  �لقرن“،  “�صفقة  �إعالن  منذ  �أنه  مبيناً  �لفل�صطينية،  �الأغو�ر  يف  �إ�رش�ئيلية 

فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  ��صتيطانية  وحدة   12,159 على  للم�صادقة  خمططات  و�أودع 

101
�رشقي �لقد�ص.

�آل �صعود، خالل مقابلة مع معهد  	 �ل�صعودي �الأمري في�صل بن فرحان  قال وزير �خلارجية 

�إن  ،Washington Institute for Near East Policy �الأدنى  �ل�رشق  ل�صيا�صة   و��صنطن 

جلب  �أن  ر�أى  ولكنه  �لنهاية.  يف  ح�صوله  �ملت�صور  من  �أمر  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لعالقات  تطبيع 

�ملرحلة  يف  �أولوية  يكون  �أن  يجب  �ملفاو�صات  طاولة  �إىل  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني 

102
�لر�هنة.

بني  	 �لتطبيع  �تفاقيات  �إن  �لنعيمي،  علي  �الإرهاب  ملكافحة  �الإمار�ت  حكومة  م�صت�صار  قال 

�الأو�صط.  �ل�رشق  يف  للتطرف  �لت�صدي  يف  ت�صهم  و�الإمار�ت  �لبحرين  من  وكل  “�إ�رش�ئيل“ 
�أخري�ً  �لوقت لالعرت�ف  �أنه حان  �لنعيمي، يف حديث ل�صحيفة جريوز�ليم بو�صت،  و�أ�صاف 

103
باملكانة �ملركزية لليهود و�مل�صيحيني يف تاريخ �ملنطقة.

اجلمعة، 2020/10/16

�لوطني  	 �حلو�ر  يف  م�صتمرون  “�إننا  �لعاروري:  �صالح  �ل�صيخ  حما�ص  رئي�ص  نائب  قال 

قيادة  ترتيبات  يف  بد�أ  �لوطني  �حلو�ر  �أن  �إىل  م�صري�ً  �صامل“،  وطني  التفاق  �لو�صول  حتى 

�ل�صيا�صي  �لنظام  يف  �ل�رش�كة  لي�صمل  وتطويرها،  �ل�صعبية  �ملقاومة  لتفعيل  ميد�نية  وطنية 

�حلركة،  مع  باحلو�ر  �أمريكياً  طلباً  رف�صت  حما�ص  حركة  �أن  �لعاروري  و�أكد  �لفل�صطيني. 

م�صدد�ً على �أن �لطلب �الأمريكي للحو�ر مع حما�ص هدفه �صّق �ملوقف �لفل�صطيني و��صتخد�مه 

و�ملوقف  حما�ص  موقف  بني  �لهّوة  �أن  �إىل  �لعاروري  ونبّه  �لتحرير.  منظمة  قيادة  لتهديد 

104
�الأمريكي ال يكن ردمها، لذلك رف�صنا �حلو�ر معها.

ذكرت �صحيفة معاريف �لعبية �أن هناك حمادثات �إ�رش�ئيلية - قطرية، جتري يف �الأ�صابيع  	

يف  �الأمد  طويلة  تهدئة  التفاق  �لتو�صل  حماولة  �أجل  من  خمتلفة،  م�صتويات  على  �الأخرية 

باجتاه  ت�صغط  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  فاإن  �لعبية،  لل�صحيفة  ووفقاً  غزة.  قطاع 

حماولة �لتو�صل لت�صوية طويلة �الأمد مع حما�ص يف قطاع غزة، وتو�صيع �مل�صاريع و�مل�صاعد�ت 

105
�ملقدمة للقطاع، حلّل �الأزمة �القت�صادية و�الإن�صانية هناك.

قو�ت  	 قبل  من  �العتد�ء�ت  �إن  ع�صاف،  وليد  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  رئي�ص  قال 

�ملز�رعني  بحّق  تز�يدت  للم�صتوطنني،  �لتابعة  �لتالل“  “�صبيبة  ي�صمى  وما  �الحتالل 
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 ،2020 1,700 �صجرة زيتون منذ بد�ية �صنة  �إىل �أن �الحتالل �قتلع نحو  و�أر��صيهم، م�صري�ً 

يف  �ملز�رعني  على  �عتد�ء   100 نحو  ت�صجيل  مّت  كما  �أخرى،  �صجرة   1,000 من  �أكرث  و�أحرق 

106
مناطق متفرقة من �ل�صفة �لغربية.

�جلديدة  	 �ال�صتيطان  خطط  عن  �لفوري  بالتوقف  “�إ�رش�ئيل“  �أوروبية  دول  خم�ص  طالبت 

و�أملانيا،  وفرن�صا،  بريطانيا،  خارجية  لوزر�ء  م�صرتك  بيان  يف  ذلك  جاء  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

4,948 وحدة ��صتيطانية على �الأر��صي  و�إيطاليا، و�إ�صبانيا، �إثر م�صادقة تل �أبيب على بناء 

107
�لفل�صطينية �ملحتلة بال�صفة.

ال�صبت، 2020/10/17

�صوت  	 الإذ�عة  ت�رشيح  يف  مزهر،  ماهر  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  يف  �لقيادي  قال 

�مل�صاحلة بني حركتي فتح  �إن هناك عرث�ت وعقبات يف طريق  �ملحلية يف قطاع غزة،  �لقد�ص 

108
وحما�ص، يقف ور�ءها �لذين يحاولون �إف�صال لقاء�ت �مل�صاحلة.

“كان“  	 قناة  مع  ح�رشية  مقابلة  يف  كوهني،  يو�صي  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  قال 

�الإخبارية �لعبية: “�إننا على �ت�صال بعدد كبري من �لدول �لعربية يف �ملنطقة وخارجها، خا�صة 

�أن تن�صج هذه �جلهود، وال  “ب�صدة  �أمله  �الأو�صط و�إفريقيا“. و�أعرب كوهني عن  �ل�رشق  يف 

ينبغي �أن تكون �ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني عقبة يف نظري، وال �رشطاً ال�صتمر�ر �ت�صاالتنا 

109
يف �إقامة عالقات ثنائية بيننا وبني دول �ملنطقة، مثل �ل�صعودية“.

االأحد، 2020/10/18

وذلك  	 ديبلوما�صية،  عالقات  �إقامة  حول  م�صرتك  �إعالن  على  و“�إ�رش�ئيل“  �لبحرين  وقّعت 

رئي�ص  بقيادة  �إ�رش�ئيلي  ووفد  �لبحرين،  من  م�صوؤولني  �صمت  �ملنامة  يف  �جتماعات  بعد 

�خلز�نة وزير  بقيادة  �أمريكي  ووفد  �صبات،  بن  مئري  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن   جمل�ص 

م�صرتكاً  بياناً  �لبحرينية  �خلارجية  وز�رة  ون�رشت   .Steven Mnuchin منو�صني  �صتيفن 

�إ�رش�ئيل  �إعالن تاريخي م�صرتك بني مملكة �لبحرين، ودولة  �لتوقيع على  “جرى  �أفاد باأنه 

حول �إقامة عالقات دبلوما�صية، �إيذ�ناً ببد�ية عهٍد جديٍد وو�عٍد يف �لعالقات بني �لبلدين“. كما 

جرى �لتوقيع على �صبع مذكر�ت تفاهم يف �ملجاالت �القت�صادية، و�لتجارية، و�الت�صاالت، 

بني  و�لتعاون  و�ملالية،  �مل�رشفية  و�خلدمات  �الأفر�د،  وتنقل  �جلوية  و�خلدمات  و�لتجارة، 

110
وز�رتي �خلارجية وغريها.
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�إمار�تي جديد �مل�صجد �الأق�صى، بحر��صة �رشطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وو�صل  	 �قتحم وفد 

�إىل قبة �ل�صخرة �مل�رشّفة عب باب �ل�صل�صلة. وخالل جتول  �أ�صخا�ص  �لوفد �ملكوّن من �صتة 

111
�لوفد د�خل م�صجد قبة �ل�صخرة و�لتقاطه �ل�صور، قام �مل�صلون بطرده من �مل�صجد.

م�صوؤولني  	 �إىل  �الإن�صان،  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  بها  بعث  مُذكّرة،  ك�صفت 

يف  �الحتاد،  من  �ملمولة  �لتحتيّة  للبنى  ومت�صارع  مُمنهج  �إ�رش�ئيلي  تدمري  وجود  �أوروبيني، 

�أو ��صتولت  “�إ�رش�ئيل“ هدمت  �إن  �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلّة. وقال �ملر�صد، يف �ملذّكرة، 

�الحتاد  من  رئي�صي  )ب�صكل  دوليني  مانحني  من  مموالً  مبنًى   127 على   ،2019 �صنة  خالل 

�الأوروبي و�لدول �الأع�صاء فيه(، يف �رشقي �لقد�ص ومناطق ج. وبنّي �ملر�صد �أن هذه �الأعد�د 

�رشقي  يف  منزالً   89 هدم  �ملر�صد  وّثق  كما   .2018 �صنة  خالل  عليه  كان  ما  �صعف  ت�صّكل 

،2019 �صنة  يف   104 مع  مقارنة   ،2020 �أغ�صط�ص  و�آب/  يناير  �لثاين/  كانون  بني   �لقد�ص 

و72 يف �صنة 2018، الفتاً �لنظر �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ �صّعدت من عمليات هدم �ملباين �لفل�صطينية، 

خالل جائحة كورونا. وعلى م�صتوى �مل�صاريع �ملمولة دولياً، ك�صفت �ملذّكرة �أنه خالل 2019 

�لبملان  “�أع�صاء  �ملذّكرة  وطالبت   .2015 �صنة  يف   75 بـ  مقارنة   ،12 �إىل  عددها  تقلي�ص  مّت 

وحثّت  �لق�صية“،  هذه  حول  علني  تقرير  وتقدمي  �لهدم،  حو�دث  يف  بالتحقيق  �الأوروبي 

�أخرى يّولها  �أي م�صاريع  �إ�رش�ئيل يف حالة تدمري  بتعوي�صات من  �ملطالبة  “على �رشورة 
�ال�صتثمار  يف  “�ال�صتمر�ر  ب�رشورة  حثّت  كما  فيه“.  �الأع�صاء  �لدول  �أو  �الأوروبي  �الحتاد 

من  بدالً  جوهري  ب�صكل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  معاقبة  ي�صمن  مبا  �لفل�صطينية  بالتنمية 

�رشيك  �أكب  �أنه  حقيقة  من  بـ“�ال�صتفادة  �الأوروبي  �الحتاد  وطالبت  �لفل�صطينيني“.  معاقبة 

جتاري الإ�رش�ئيل“، لـ“ردع �النتهاكات �صّد �لهياكل �ملمولة �أوروبياً يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

112
�ملحتلة“.

	  Fleur Hassan-Nahoum ك�صفت نائبة رئي�ص بلدية �الحتالل يف �لقد�ص فلور ح�صن ناحوم

لتهويد  ُيعد  �لذي  �ال�صتيطاين  �ملخطط  يف  لال�صتثمار  �إمار�تي  وحتم�ص“  “��صتعد�د  عن 

حتويل  عب  و�مل�رش�رة،  جر�ح  و�ل�صيخ  �جلوز  و�دي  �ملقد�صية،  �الأحياء  من  و��صعة  �أجز�ء 

�ل�صيليكون بـ“و�دي  يعرف  م�رشوع  يف  ��صتيطاين  ��صتثماري  ملركز  منها  �صا�صعة   مناطق 

113
�أو بال�صيليكون فايل“.

و“�إ�رش�ئيل“  	 �الأمريكية،  �ملتحدة  و�لواليات  �الإمار�ت،  من  كل  يف  �أبحاث  معاهد  ثالثة  �أعلنت 

�الأطل�صي جمل�ص  هي:  و�ملعاهد  و�لدر��صات.  �الأبحاث  يف  ��صرت�تيجية  �رش�كة  �إقامة   عن 
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�أبو ظبي، ومعهد در��صات  Atlantic Council يف و��صنطن، ومركز �الإمار�ت لل�صيا�صات يف 
114

�الأمن �لقومي يف تل �أبيب.

تو�صلت “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت �إىل �تفاقية طري�ن، حتط مبوجبها 28 رحلة �أ�صبوعية قادمة  	

من �إمارتَيْ �أبو ظبي ودبي يف مطار بن جوريون، كما ت�صمح �التفاقية بعدد غري حمدود من 

115
�لرحالت �لتجارية �مل�صتاأجرة بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“.

االإثنني، 2020/10/19

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف كلمة م�صّجلة له يف ذكرى �صفقة  	

“َنِعد �صعبنا و�أ�رش�نا يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين ب�صفقة �أخرى م�رشفة  وفاء �الأحر�ر: 

116
باإذن �هلل تعاىل“.

��صتمر�ر �حلو�ر  	 �لعاروري  �ل�صيخ �صالح  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  نائب رئي�ص  �أكد 

�الإيجابي و�لبنّاء مع حركة فتح، و�لف�صائل كافة. وقال �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح 

�للو�ء جبيل �لرجوب، �إن ما مّت �التفاق عليه بني �لف�صائل مل يظهر �أي خروج عنه، �أو جتاوز 

117
له، و�إننا �صنو��صل �لعمل وفق خمرجات �جتماع �الأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية.

جتوّل رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، برفقة وزيرة �ملو��صالت مريي ريغف يف ميناء حيفا،  	

نتنياهو:  �الإمار�ت. وقال  �لتي و�صلت من  �ل�صحن  �صفينة  فيه  تر�صو  �لذي  �لر�صيف  وز�ر� 

“هذه هي ثمار �ل�صالم �لتي ت�صتمتعون بها �الآن، �أيها �ملو�طنون. لي�ص يف �مل�صتقبل، بل �الآن. 
الأن هذ� هو �ل�صالم �لد�فئ، �ل�صالم مقابل �ل�صالم، و�القت�صاد مقابل �القت�صاد. هذ� حقاً يوم 

118
تاريخي؛ فهذه هي ثاين زيارة ل�صفينة من دبي وتر�صو يف ميناء حيفا“.

قرر  	 �إنه  قال  زعيماً،   11 باأ�صماء  قائمة  عن  �لنقاب  �ل�صهيوين  �لرت�ث  �أ�صدقاء  مركز  ك�صف 

قادة   5 بينهم   ،2020 ل�صنة   “Friends of Zion Award �صهيون  �أ�صدقاء  “جائزة  منحهم 

مّت  �أنه  �إىل   Christian Broadcasting Network �مل�صيحية  �الأخبار  �صبكة  و�أ�صارت  عرب. 

عن  ونقلت  �ليهودية“،  لالأمة  دعمهم  �أظهرو�  �لذين  �لعامل  “قادة  �أ�صماء  �ختيار 

عي�صى  بن  حمد  �لبحرين  ملك  من:  لكل  �صتقدم  �جلائزة  �أن  �ملركز،  موؤ�ص�ص  �إيفانز،  مايك 

 �آل خليفة، ورئي�ص وزر�ء �الإمار�ت �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم، وويل �لعهد �ل�صعودي

�صعيد، �آل  طارق  بن  هيثم  عُمان  و�صلطان  �صعود،  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان  بن   حممد 

 ،Aleksandar Vučić فوت�صيت�ص  �ألك�صندر  �رشبيا  ورئي�ص  �ل�صاد�ص،  حممد  �ملغرب  وملك 
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ورئي�ص رومانيا كالو�ص يوهاني�ص Klaus Iohannis، ورئي�ص بار�غو�ي ماريو عبدو بينيتيز 

،Miloš Zeman زيان  ميلو�ص  �لت�صيك  جمهورية  ورئي�ص   ،Mario Abdo Benítez 

 .Lazarus Chakwera �ورئي�ص �أوغند� يوري مو�صيفيني، ورئي�ص مالوي الز�رو�ص�صاكوير

�لقادة  جميع  و�صي�صنع  �لقد�ص،  �إىل  �صفار�تهم  �لروؤ�صاء  هوؤالء  كل  “�صينقل  �إيفانز:  وقال 

119
�مل�صلمني �ل�صالم مع �إ�رش�ئيل، يف �لوقت �ملنا�صب“.

وقّعت �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ �أربع مذكر�ت �رش�كة ��صرت�تيجية وتعاون بني �لبلدين، يف قطاع  	

�لزر�عة و�لّري، وذلك �صمن زيارة لوفد �إمار�تي �إىل “�إ�رش�ئيل“، �صمن تفعيل تعزيز جماالت 

120
�لتعاون و�ل�رش�كة �ال�صرت�تيجية بني �لبلدين، خ�صو�صاً يف �ملجال �لزر�عي و�لتقني.

	  – �الإمار�تي  �لتجاري  �جلوي  �خلّط  لتد�صني  جوريون  بن  مطار  يف  �إمار�تيّة  طائرة  حطّت 

يلّوح  وهو  �لطائرة  باب  من  طاقمها  وخرج  �الحتاد،  ل�رشكة  تابعة  و�لطائرة  �الإ�رش�ئيلي. 

باالأعالم �الإ�رش�ئيلية. و�صّمت �لطائرة 58 ر�كباً، منهم م�صوؤولون يف �رشكة �الحتاد، ورجال 

121
�أعمال، و�صحفيّون.

الثالثاء، 2020/10/20

قال �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب، �إن م�رش و�فقت على ��صت�صافة  	

غزة:  يف  حملية  الإذ�عة  حديث  يف  �لرجوب،  و�أ�صاف  �لفل�صطينية.   - �لفل�صطينية  �حلو�ر�ت 

“ذهبنا جلميع من عتب علينا و�رشحنا لهم �ملوقف، ومّت جتاوز �الأمر“. وتابع قائالً: “موقفنا 
ثابت من كل �ملحاور �ملختلفة يف �لوطن �لعربي و�الإقليم، ولن نكون �صّد �أي طرف من �أطر�ف 

122
�ملحاور �ملختلفة، الأننا جزء من عمقنا �لعربي و�الإ�صالمي“.

لرئي�صه  	 �أو  فرن�صا،  ومقره  يا�صني“،  �ل�صيخ  “جتمع  ي�صمى  ملا  يكون  �أن  حما�ص  حركة  نفت 

لها،  بيان  يف  �حلركة،  و��صتنكرت  باحلركة.  تنظيمية  عالقة  �أي  �ل�صفريوري،  �حلكيم  عبد 

�ملحاوالت �الإعالمية �لتي و�صفتها بـ“�ملغر�صة“ �لتي ت�صعى �إىل �لزّج با�صم �حلركة يف معركة 

�أجل �حلرية  �أن معركتها �صّد �الحتالل فقط، من  فيها. و�أكدت �حلركة  د�خلية لي�صت طرفاً 

123
و�ال�صتقالل.

�أكد �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح �للو�ء جبيل �لرجوب �أن جاريد كو�صرن، م�صت�صار  	

بلري،  توين  �الأ�صبق  �لبيطاين  �لوزر�ء  ورئي�ص  و�صهره،  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص 

طلبا من حركة حما�ص عقد لقاء معها، بعد قر�ر �لقيادة �لفل�صطينية وقف �لعمل باالتفاقات 
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مع “�إ�رش�ئيل“ و�الإد�رة �الأمريكية يف �أيار/ مايو 2020، “لكن حما�ص رف�صت ذلك، وبادرت 

124
وتو��صلت معنا و�ختارت �لوحدة �لوطنية، ونحن بدورنا ��صتجبنا ملبادرة حما�ص“.

�لتعاون يف  	 “�إ�رش�ئيل“، عدد�ً من �التفاقيات لدعم  �إىل  �الإمار�ت، خالل زيارته  وقّع وفد من 

�لدولتني. و�صملت  جماالت �ال�صتثمار، و�ل�صياحة، و�خلدمات �مل�رشفية، و�لتكنولوجيا بني 

�جلوي،  �لنقل  خدمات  و�تفاق  �ال�صتثمار،  وت�صجيع  حماية  “�تفاقية  �ملوقعة  �التفاقيات 

يف  �لتعاون  حول  تفاهم  ومذكرة  �مل�صبقة،  �لدخول  تاأ�صري�ت  من  �ملتبادل  لالإعفاء  و�تفاقية 

جماالت حت�صني وتطوير �لعلوم و�لتكنولوجيا، ومذكرة تفاهم للتعاون �القت�صادي �مل�صرتك، 

125
و�إعالن نو�يا ب�صاأن �إقامة �لتعاون يف جمال �خلدمات �ملالية“.

�الإبر�هيمي 	 �ل�صندوق  �إن�صاء  عن  و“�إ�رش�ئيل“  �ملتحدة  و�لواليات  �الإمار�ت   �أعلنت 

“�ل�صالم“  معاهدة  توقيع  خالل  به  �لتعهد  جرى  بالتز�م  يفي  �لذي   ،Ibrahimi Fund

�لتنمية  لتمويل  �لدولية  �الأمريكية  و�ملوؤ�ص�صة  �الإمار�ت  وتقوم  و“�إ�رش�ئيل“.  �الإمار�ت  بني 

 The United States International Development Finance Corporation )DFC(

و“�إ�رش�ئيل“ من خالل هذ� �ل�صندوق، بتخ�صي�ص �أكرث من 3 مليار�ت دوالر يف �إطار مبادر�ت 

126
�ال�صتثمار و�لتنمية.

�الإ�رش�ئيلي  	 �خلارجية  وزير  �إىل  ر�صالة  غبا�ص  عمر  �الإمار�تي  �خلارجية  وزير  م�صاعد  قّدم 

127
غابي �أ�صكنازي، تطلب فتح �صفارة لالإمار�ت يف “�إ�رش�ئيل“.

	  Europe Asia Pipeline �صي  بي  �أي  �إي  �الإ�رش�ئيلية  �الأنابيب  خطوط  �رشكة  �أعلنت 

)Company )EAPC �أنها وقّعت �تفاقاً مبدئياً للم�صاعدة يف نقل �لنفط من �الإمار�ت �إىل �أوروبا 

�لبحر �الأحمر، وميناء ع�صقالن على �صاحل  �إيالت �ملطلة على  �أنابيب يربط مدينة  عب خط 

�لبحر �ملتو�صط. وقالت �ل�رشكة �ململوكة للدولة �إنها وّقعت مذكرة تفاهم ملزمة مع ميد ريد 

MED-RED Land Bridge، وهي �رشكة مملوكة الإ�رش�ئيليني و�إمار�تيني، يف  الند بريدج 

128
�أبو ظبي، خالل مر��صم زيارة وزير �خلز�نة �الأمريكي �صتيفن منو�صني.

��صتقباله يف مطار بن جوريون وفد�ً من  	 قال رئي�ص حكومة �الحتالل بنيامني نتنياهو لدى 

�الإمار�ت: “�ليوم ن�صنع تاريخاً �صيبقى يف �لذ�كرة الأجيال، هذه هي �لزيارة �لر�صمية �الأوىل 

ويف  �القت�صادي،  �ملجال  يف  �الأمور،  تغرّي  �أن  �صاأنها  من  �تفاقيات  �أربع  وّقعنا  �الإمار�ت.  من 

129
جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا، ويف جمال �لطري�ن“.
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لتاأثري�ت  	 ��صتعر��ص  يف  عو�ص،  عال  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  رئي�صة  قدّرت 

جائحة كورونا على �القت�صاد، �نكما�ص �قت�صاد �ل�صلطة �لفل�صطينية بنحو 2.5 مليار دوالر يف 

�صنة 2020 مقارنة مع �صنة 2019. وقالت عو�ص �إن �أكرث من ربع �مل�صاركني يف �لقوى �لعاملة 

و�أ�صافت   .%27 �إىل  �لبطالة  معدل  لريتفع   ،2020 �صنة  من  �لثاين  �لربع  يف  وظائفهم  فقدو� 

عو�ص �أن �لتفاوت ما ز�ل كبري�ً بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، �إذ بلغ معدل �لبطالة يف �لقطاع 

130
49% مقابل 15% يف �ل�صفة.

من  	 ويتد  �الأمتار،  ع�رش�ت  بعمق  ُحفر  هجومي  نفق  �كت�صاف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن 

خانيون�ص د�خل قطاع غزة �إىل د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948. وذكر �لناطق 

131
با�صم �جلي�ص �أن �لنفق حفرته حركة حما�ص.

االأربعاء، 2020/10/21

�أع�صاء  	 �أن  �صّك يف  �أي  لديه  لي�ص  �إنه  “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  قال 

�آخرين من جامعة �لدول �لعربية �صوف ي�صنعون “�ل�صالم“ مع “�إ�رش�ئيل“. و�صدد فريدمان 

تر�مب  �إد�رة  �إجناز�ت  �أعظم  من  و�الإمار�ت  �لبحرين  مع  وقّعت  �لتي  �التفاقيات  �أن  على 

قال  لالتفاقيات،  �ل�صعودية  �ن�صمام  عدم  حول  �صوؤ�ل  على  ورد�ً  �خلارجية.  �ل�صيا�صة  يف 

كانت  �إنها  �لقول  يكنني  لكن  �لعربية،  �ململكة  با�صم  متحدثاً  �أكون  �أن  �أريد  “ال  فريدمان: 

م�صاعدة كبرية جد�ً لهذه �لعملية“، من خالل فتح �ملجال �جلوي �ل�صعودي لرحالت �لطري�ن 

132
�الإ�رش�ئيلي، بح�صب تعبريه.

�الحتالل  	 مع  �ملت�صاعد  �لعربي  “�لتطبيع  �إن  قا�صم  حازم  حما�ص  حركة  با�صم  �ملتحدث  قال 

�الإمار�ت مع �الحتالل �صجع  �لفل�صطينية، وخا�صة تطبيع  �لق�صية  ي�صكل خطر�ً كبري�ً على 

133
�لعديد من �لدول �لعربية �إىل �لهرولة نحو �الحتالل“.

�أعلنت “�إ�رش�ئيل“ حظر “كتلة �لُقطب �لطالبي �لديقر�طي“، �لذر�ع �لطالبي للجبهة �ل�صعبية  	

�لو�صطى  �ملنطقة  قائد  �إن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وقال  �لغربية.  بال�صفة  فل�صطني،  لتحرير 

وي�صنفها   ،2020 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �حلظر  قر�ر  وّقع   Tamir Yadai يدعي  تامري  �لع�صكرية 

“لن  �لطالبي  ذر�عها  حظر  قر�ر  �أن  �ل�صعبية  �جلبهة  �أكدت  جهتها،  ومن  �إرهابياً“.  “تنظيماً 
134

يثنيها عن مو��صلة �لدرب، بل �صيعطيها مزيد�ً من �لقوة و�لعزية“.
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�لع�صكرية نحو  	 �إ�صد�ر حماكم �الحتالل  �الأ�رشى عن  �أظهر تقرير ملركز فل�صطني لدر��صات 

�أن �الحتالل ما  �إىل  2020. و�أ�صار  �أ�رشى فل�صطينيني منذ بد�ية �صنة  �إد�رياً بحق  880 قر�ر�ً 
135

يز�ل يعتقل يف �صجونه 380 �أ�صري�ً �إد�رياً، و�أعيد �عتقالهم مرة �أخرى.

“�إ�رش�ئيل“  	 خطط  �إز�ء  قلقه  بالغ  عن  �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  �أعرب 

�لع�صكرية  �لتفتي�ص  نقاط  “حتديث“  من  �صيمّكن  ��صتثماري  �صندوق  الإن�صاء  و�الإمار�ت 

�لتي تقيمها �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة. وقال �ملر�صد �إنه يتوجب 

على حكومة �الإمار�ت �المتناع عن �أي �صفقات مع “�إ�رش�ئيل“ قد ت�صهم يف �نتهاكات حقوق 

136
�الإن�صان �صّد �لفل�صطينيني �أو ت�صجعها، مطالباً �إياها بوقف تلك �ل�صفقات على �لفور.

�خلارجية  	 وز�رة  �أن  ر�فيد،  بار�ك  �الإ�رش�ئيلية   13 للقناة  �ل�صيا�صية  �ل�صوؤون  مر��صل  �أفاد 

على يزيد  ما  منذ  �ملنامة،  �لبحرينية،  �لعا�صمة  يف  �رشياً  مكتباً  تدير  كانت   �الإ�رش�ئيلية 

ليفني  ت�صيبي  تويل  لفرتة  يعود  �ملكتب  فاإن  ر�فيد،  ن�رشها  معلومات  وح�صب  �أعو�م.   10

بد�أت �ملكتب  هذ�  لت�صغيل  �ل�رشية  �الت�صاالت  �أن  �إىل  م�صري�ً  �خلارجية،  وزيرة   من�صب 

�لبحريني  ونظريها  ليفني  بني  �لكو�لي�ص  خلف  جرت  لقاء�ت  �صل�صلة  و�صملت   ،2007 �صنة 

137
�ل�صيخ خالد بن �أحمد �آل خليفة.

33 مليون دوالر، ل�صالح  	 �تفاقيتي دعم ياباين بقيمة  �لفل�صطينية  �ليابان و�حلكومة  وقّعت 

138
حت�صني �ملخيمات �لفل�صطينية، وبناء عدد من �ملد�ر�ص يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

اخلمي�س، 2020/10/22

�الأمريكي، 	 نظريه  مع  م�صرتك  �إعالن  على  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير   وقّع 

�ملتحدة، باحلفاظ على  للواليات  �ال�صرت�تيجي“  “�اللتز�م  يوؤكد   ،Mark Esper �إ�صب  مارك 

�ملقبلة. وقال جانت�ص،  �لعقود  �الأو�صط على مدى  �ل�رشق  لـ“�إ�رش�ئيل“ يف  �لع�صكري  �لتفوّق 

بح�صب ما جاء يف بيان �صدر عن وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، �إنه “يف �الأ�صابيع �الأخرية، �أجرينا 

139
مناق�صات مهمة ت�صمن �لتز�م �إ�رش�ئيل باحلفاظ على تفوقها �الأمني“.

�لفل�صطيني،  	 �ل�صعب  حقوق  ملتابعة  �لدولية  و�ملوؤ�ص�صة  للم�صتقلني،  �لوطني  �لتجمع  تقدم 

حكومة  �صّد  ق�صائية  بدعوى  نابل�ص،  بد�ية  حمكمة  �أمام  �لفل�صطينيني،  �ل�صحفيني  ونقابة 

عن  �لناجمة  �ملرتتبة  و�الآثار  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  معاناة  عن  م�صوؤوليتها  ب�صاأن  بريطانيا 

140
وعد بلفور Balfour Declaration  كافة.



اليوميات الفل�سطينية

436

طريق  	 يف  عقبات  الأّي  وجود  ال  �إنه  �هلل،  عبد  �هلل  عبد  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  قال 

141
�مل�صاحلة �لفل�صطينية، لكن هناك بطء يف تنفيذها.

قال �خلبري رون بن ي�صاي Ron Ben-Yishai، يف مقال ن�رشته �صحيفة يديعوت �أحرونوت،  	

مرتفع  معدين  و�صور  �الأر�ص  حتت  جد�ر  من  يتاألف  غزة  قطاع  حول  �حلدودي  �جلد�ر  �إن 

فوق �الأر�ص، ويقع على بعد 100م د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، وال يجعل 

�أهايل غزة يتهمونها باخرت�ق �أر��صيهم، بح�صب تعبريه. وبنّي بن ي�صاي �أن �حلاجز �جلد�ري 

142
�جلديد يتد على 64 كم، وُيكلف 3.34 مليار�ت �صيكل )نحو 985.7 مليون دوالر(.

�الأق�صى،  	 للم�صجد  لوفود عربية  �لتطبيعية  �لزيار�ت  �لفل�صطيني  �الأعلى  �الإفتاء  د�ن جمل�ص 

�إ�صارة  حتت حماية �رشطة �الحتالل، و�صجب �ملجل�ص ��صتعد�د بع�ص �لعرب و�مل�صلمني )يف 

�أجز�ء و��صعة من �الأحياء  �إىل �الإمار�ت( لال�صتثمار يف �ملخطط �ال�صتيطاين �لذي ُيعد لتهويد 

�ملقد�صية، �لتي منها و�دي �جلوز، و�ل�صيخ جر�ح، و�مل�رش�رة، عب حتويل مناطق �صا�صعة 

بال�صيليكون  �أو  �ل�صيليكون  بـ“و�دي  يعرف  م�رشوع  يف  ��صتيطاين  ��صتثماري  ملركز  منها 

143
فايل“.

�الإمار�ت  	 مو�طني  باإمكان  �صيكون  �أنه  �الإمار�تية  �لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 

�ل�صفر �إىل “�إ�رش�ئيل“ دون �حلاجة �إىل تاأ�صرية م�صبقة، وملدة �أق�صاها 90 يوماً يف كل زيارة، 

وذلك مبوجب مذكرة �لتفاهم �لتي وّقعت موؤخر�ً، و�لتي �صتدخل حيّز �لتنفيذ بعد �مل�صادقة 

144
عليها الحقاً.

بني  	 جوي  نقل  �تفاق  توقيع  �ليوم  “مّت  �أنه  �لر�صمية  �لعبية  �الإخبارية  “كان“  قناة  ذكرت 

�إ�رش�ئيل و�لبحرين، يتيح ت�صيري ع�رش�ت �لرحالت �ملنتظمة لطائر�ت �لركاب و�لنقل �أ�صبوعياً 

145
بني �لبلدين“.

اجلمعة، 2020/10/23

وذكر  	 بينهما.  عالقات  يف  �لبدء  على  و“�إ�رش�ئيل“  �ل�صود�ن  �تفاق  عن  �الأبي�ص  �لبيت  �أعلن 

بيان م�صرتك �أن �لرئي�ص دونالد تر�مب، ورئي�ص جمل�ص �ل�صيادة �لفريق عبد �لفتاح �لبهان، 

حتدثو�،  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  حمدوك،  �هلل  عبد  �حلكومة  ورئي�ص 

وناق�صو� تقّدم �ل�صود�ن �لتاريخي جتاه �لديوقر�طية ودفع  “�ل�صالم“ يف �ملنطقة. و�أ�صاف 

�لبيان �أن �خلرطوم وتل �أبيب �تفقتا على بدء عالقات �قت�صادية وجتارية، مع �لرتكيز مبدئياً 
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لل�صالم حيث  �آخر  �نفر�ج در�ماتيكي  �ليوم عن حتقيق  “نعلن  �لزر�عة. وقال نتنياهو:  على 

�الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  تطبيع  يتم  �ملرة  وهذه  �ل�صالم،  د�ئرة  �إىل  تن�صم  �أخرى  عربية  دولة 

�ل�صود�نية. يا له من حتوّل هائل“. و�أ�صار نتنياهو �إىل �أنه “يف �لعا�صمة �ل�صود�نية �خلرطوم، 

لالعرت�ف  ال  �إ�رش�ئيل،  مع  لل�صالم  ال  �لالء�ت:  ثالث   1967 �لعام  يف  �لعربية  �جلامعة  تبنت 

�إ�رش�ئيل. ولكن �ليوم �خلرطوم تقول نعم - نعم لل�صالم مع  باإ�رش�ئيل وال للمفاو�صات مع 

وزير  قال  جهته،  ومن  �إ�رش�ئيل“.  مع  للتطبيع  ونعم  باإ�رش�ئيل،  لالعرت�ف  نعم  �إ�رش�ئيل، 

تطبيع  على  و�فقت  �النتقالية  �حلكومة  �إن  �لدين،  قمر  عمر  �ملكلّف،  �ل�صود�ين  �خلارجية 

146
�لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“.

�الحتالل  	 مع  بالدهم  لتطبيع  �لقاطع  رف�صها  �صود�نية  �صيا�صية  وقوى  �أحز�ب  �أعلنت 

�الأحز�ب و�لقوى: حزب  و�أبرز هذه  للتطبيع.  �إىل ت�صكيل جبهة مقاومة  �الإ�رش�ئيلي، ودعو� 

�الأمة �لقومي، و�حلزب �لوحدوي �لديوقر�طي �لنا�رشي، وحتالف قوى �الإجماع �لوطني، 

ثاين �أبرز مكونات “قوى �إعالن �حلرية و�لتغيري“ )�ل�صق �ملدين �مل�صارك باالئتالف �حلاكم(. 

وتهمي�صه  عزله  يتّم  �لذي  “�صعبنا  �أن  له،  بيان  يف  �لوطني،  �الإجماع  قوى  حتالف  وذكر 

بطريقة منهجية عب �ل�صفقات �ل�رشية، غري ملزم مبا ينتهي �إليه �لتطبيعيون من �تفاقيات“. 

عري�صة  جبهة  خالل  من  و�صيعمل  �لتاريخية،  مبو�قفه  �صيلتزم  �ل�صعب  �أن  �لتحالف  و�أكد 

147
ملقاومة �لتطبيع ودعم �ل�صعب �لفل�صطيني من �أجل �حل�صول على كامل حقوقه �مل�رشوعة.

�الحتالل  	 دولة  مع  �لعالقات  لتطبيع  ورف�صها  �إد�نتها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  �أكدت 

�أنه  على  �لتاأكيد  لها،  بيان  يف  �لرئا�صة،  وجددت  فل�صطني،  �أر�ص  تغت�صب  �لتي  �الإ�رش�ئيلي 

�لقيادة  �لفل�صطينية، و�صوف تتخذ  �لفل�صطيني و�لق�صية  �ل�صعب  �لتكلم با�صم  ال يحّق الأحد 

148
�لفل�صطينية �لقر�ر�ت �لالزمة حلماية م�صالح وحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �مل�رشوعة.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو ووزير �لدفاع بني جانت�ص، يف بيان م�صرتك،  	

�ملتحدة  �لواليات  حر�ص  ظلّ  يف  لالإمار�ت،  �أف-35  طائر�ت  بيع  تعار�ص  لن  “�إ�رش�ئيل“  �إن 

149
على تطوير قدر�ت “�إ�رش�ئيل“ �لع�صكرية، و�ملحافظة على تفوقها �لنوعي.

ال�صبت، 2020/10/24

�حلكومة  	 لرئا�صة  تر�ّصحه  بينيت،  نفتايل  يينا  �ملتطرف  �ليمني  �أحز�ب  حتالف  رئي�ص  �أعلن 

�الإ�رش�ئيلية �ملقبلة، ورف�صه مقرتحاً باأن يرت�أ�ص وزير �لدفاع �الأ�صبق مو�صيه يعلون حكومة 
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يف  بلورتها  جتري  خطة  عن  �الإ�رش�ئيلية   12 �لقناة  وذكرت  �ملقبلة.  �النتخابات  حتى  موؤّقتة 

150
�لكني�صت لرت�صيح يعلون حلكومة موؤقتة.

االأحد، 2020/10/25

“نحن  	 “�ل�صود�ين“:  لقاء مع �صحيفة  يف  �إيلي كوهني،  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت  قال وزير 

ونتوقع  �أردنياً،   - م�رشياً   - �إمار�تياً   - �صود�نياً  حتالفاً  نبني  �الأمريكية  �ملظلة  حتت  حالياً 

“�إ�رش�ئيل مل تقّدم وعود�ً  �ن�صمام دول �أخرى يف �الإقليم لهذ� �لتحالف“. و�أ�صاف قائالً: �إن 

�مل�صتوى  على  �لعالقات  تطبيع  عليه  �ملتفق  لكن  �الآن،  حتى  مالية  مب�صاعد�ت  لل�صود�ن 

151
�لدبلوما�صي، و�صيكون هناك تعاون �أمني وتبادل �صلع جتارية، و��صتثمارية بني �لبلدين“.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إن “�ل�صود�ن، �لذي كان بلد�ً معادياً لغاية  	

�لتي  حما�ص،  �إىل  جد�ً  �خلطرية  �الأ�صلحة  تهريب  يف  �إير�ن  مع  وتعاون  �الأخرية،  �ل�صنو�ت 

خططت ال�صتخد�مها �صّد �إ�رش�ئيل“، يقول �ليوم “نعم لل�صالم مع �إ�رش�ئيل، ونعم لالعرت�ف 

لي�صت  هذه  عظيم...  حتّول  “هذ�  �أن  نتنياهو  و�أكد  �إ�رش�ئيل“.  مع  للتطبيع  ونعم  باإ�رش�ئيل، 

�صدفة، و�إمنا نتيجة �صيا�صة و��صحة ُقدتها خالل �ل�صنو�ت �الأخرية، وجهود حثيثة للغاية مّت 

152
بذلها على �ل�صعيدين �لعلني و�ل�رشي على مد�ر �صنو�ت“.

�ل�صعودية  	 بني  �لتطبيع  �إعالن  �إن  كوهني،  يو�صي  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  قال 

و“�إ�رش�ئيل“ �صيحدث على �الأرجح بعد �نتهاء �النتخابات �لرئا�صية �الأمريكية، وفق ما نقلت 

�لريا�ص يف  �إىل رغبة  يعود  �ملتوقع،  �ملوعد  �صبب  �أن  و�أو�صح كوهني  �لعبية.   12 �لقناة  عنه 

تقدمي �لتطبيع على �أنه “هدية“ من نوع ما �إىل �لرئي�ص �الأمريكي �ملنتخب، �صو�ء كان تر�مب 

153
�أم مناف�صه جو بايدن.

	  ،“Deadly Arrow أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بدء قو�ته مناورة ما �أطلق عليها “�ل�صهم �لقاتل�

�لتي حتاكي حرباً متعددة �جلبهات، مع �لرتكيز على �جلبهة �ل�صمالية ومو�جهة حزب �هلل 

154
يف لبنان، وذلك بح�صب هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي �لناطقة بالعربية.

��صت�صهد �صاب فل�صطيني من بلدة يتما جنوب نابل�ص؛ جر�ء �عتد�ء عدد من جنود �الحتالل  	

�صمال ترم�صعيا  بلدة  من  بالقرب  �لبنادق،  و�أعقاب  بالع�صي  بال�رشب  عليه   �الإ�رش�ئيلي 
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ر�م �هلل.

ك�صف جمل�ص �لوزر�ء �ل�صود�ين �أن �لواليات �ملتحدة ��صرتطت تطبيع �لعالقات بني �خلرطوم  	

وقال  لالإرهاب.  �لر�عية  للدول  �ل�صود�ء  قائمتها  من  �ل�صود�ن  ل�صطب  و“�إ�رش�ئيل“، 
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�الأمريكي مايك بومبيو قّدم، خالل زيارته  �إن وزير �خلارجية  له،  �لوزر�ء، يف بيان  جمل�ص 

ك�رشط  “�إ�رش�ئيل“،  مع  و�لتطبيع  باالعرت�ف  �لقا�صي  �ملتحدة  �لواليات  عر�ص  للخرطوم، 

156
لرفع ��صم �ل�صود�ن من �لقائمة.

�الإمار�ت،  	 من  قمح  منحة  من  �الأوىل  �لدفعة  ت�صلمت  �لبالد  �إن  �ل�صود�نية  �الأنباء  وكالة  قالت 

�لبالغ قدرها 67 �ألف طن. وقال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو من جانبه، على 

157
تويرت، �إن “�إ�رش�ئيل“ �أر�صلت لل�صود�ن �صحنة قمح بقيمة 5 ماليني دوالر.

�تخذ  	 “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتطبيع  قر�ر  �إن  تاور،  �صدّيق  �ل�صود�ين  �ل�صيادة  جمل�ص  ع�صو  قال 

�حلكومة  ورئي�ص  �لبهان  �لفتاح  عبد  �لفريق  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  قبل  من  فردي  ب�صكل 

�إىل موؤ�ص�صات �حلكم �ملعنية بالف�صل يف مثل هذه �لق�صايا.  عبد �هلل حمدوك، ودون �لرجوع 

و�أ�صاف �أن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ مل يكن يف �لبد�ية مرتبطاً برفع ��صم �ل�صود�ن من قائمة 

وزير  قال  وباملقابل،  �لق�صية.  هذه  يف  �لبنود  �أحد  بو�صفه  دخل  ما  �رشعان  لكنه  �الإرهاب، 

�لعدل �ل�صود�ين ن�رش �لدين عبد �لباري، �إن قر�ر �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ �صوف يعود على 

�ل�صود�نيني مبنافع كثرية متّ �التفاق عليها. وقال وزير �خلارجية �ل�صود�ين عمر قمر �لدين 
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�إن بالده تعادي من يعاديها، و�إن م�صاحلها تاأتي �أوالً.

�أفادت �إذ�عة جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي باأن �حلكومة �ل�صود�نية و�فقت على ��صتقبال �أعد�د  	

بدء  �إعالن  بعد  وذلك  قانوين،  غري  ب�صكل  “�إ�رش�ئيل“  �إىل  دخلو�  �لذين  �ملهاجرين  من  كبرية 

من  �الآالف  دخل  فقد  بو�صت،  جريوز�ليم  ل�صحيفة  ووفقاً  �جلانبني.  بني  �لعالقات  تطبيع 

�ل�صود�نيني �إىل “�إ�رش�ئيل“ ب�صكل غري قانوين يف �ل�صنو�ت �لـ 15 �الأخرية، وما ز�ل هناك نحو 
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6 �آالف منهم.

االإثنني، 2020/10/26

روؤية  	 �لدويل،  �الأمن  ملجل�ص  مفتوحة  جل�صة  خالل  �لعظمى،  بالغالبية  �لدويل  �ملجتمع  تبنى 

 2021 �صنة  �أو�ئل  لـ“�ل�صالم“  دويل  موؤمتر  لعقد  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص 

بعا�صمتها  �لفل�صطينية  �لدولة  ��صتقالل  وحتقيق  �الحتالل،  و�إنهاء  �لدولتني،  حّل  الإجناز 

�ملجل�ص ملناق�صة دعوة عبا�ص لعقد موؤمتر  �لتي خ�ص�صها  �ل�رشقية“. ففي �جلل�صة  “�لقد�ص 
دويل لـ“�ل�صالم“، �أيّد �ملتحدثون من دول كبرية مثل رو�صيا، و�ل�صني، وفرن�صا، وبريطانيا 

�أمريكية  �نتقاد�ت  و�صط  �لدولية،  و�ل�رشعية  �لدويل  �لقانون  وفق  �لفل�صطينية  �لق�صية  حّل 
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و�إ�رش�ئيلية.
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�إىل دولة  	 )�ملهاجرين �جلدد  �ليهود  �مل�صتجلبني  �أن عدد  �لنقاب عن  �لعبي  ك�صف موقع و�ال 

�الحتالل( �صهد �نخفا�صاً حاد�ً منذ بد�ية �صنة 2020، ب�صبب �نت�صار فريو�ص كورونا. وبنّي 

�آب/  وحتى  يناير  �لثاين/  كانون  منذ  �ملحتلة،  فل�صطني  �إىل  قدمو�  مهاجر  �ألف   13 �أن  �ملوقع 

161
�أغ�صط�ص 2020، مقارنة بنحو 24 �ألف مهاجر للفرتة نف�صها من �صنة 2019.

فر�ص رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو حظر�ً على �صفر �لوزر�ء يف حكومته �إىل  	

162
�الإمار�ت، وذلك �إىل حني قيامه بزيارة ر�صمية �إليها، ح�صبما نقل موقع و�ال �لعبي.

مفاو�صات  	 �لقد�ص،  يف   Hadassah-Ein Kerem كارم  عني   – هد��صا  م�صت�صفى  يجري 

�لعامة  �الإذ�عة  ذكرت  ح�صبما  دبي،  يف  له  فرع  فتح  ب�صاأن  �الإمار�ت  يف  م�صوؤولني  مع 

�مل�صت�صفى مدير  باأن  �الإذ�عة  و�أفادت  )مكان(.  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة   �الإ�رش�ئيلية 

زئيف روت�صتاين Zeev Rotstein، �أجرى �ت�صاالت مع م�صوؤولني �إمار�تيني عن كثب، خالل 

 
163

زيارته �إىل دبي قبل �أ�صبوع.

Amos Gilad، يف حديث ملوقع  	 �الإ�رش�ئيلي عامو�ص جلعاد  �حتياط �جلي�ص  قال �جلرن�ل يف 

�أمام خطر  لكنها موجودة  �نهيار،  لي�صت بحالة  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �لعبي،  �أحرونوت  يديعوت 

يهددها  �لف�صاد خطر  �أن  من  �الأمل، حمذر�ً  يفقد  فيها  �ل�صباب  ��صرت�تيجي؛ الأن جيل  �نهيار 
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وي�رشب مناعتها �لد�خلية.

يف  	 �لبطالة  ن�صبة  �أن  �لعم�صي،  �صامي  فل�صطني  عمال  لنقابات  �لعام  �الحتاد  رئي�ص  ك�صف 

فريو�ص  و�أزمة  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  نتيجة   %70 جتاوزت  غزة  قطاع  يف  �لعمال  �صفوف 

كورونا، مبيناً �أن �أعد�د �ملتعطلني عن �لعمل جتاوزت ربع مليون عاطل، فيما فاقت خ�صائرهم 
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40 مليون دوالر.

)�إيالت(  	 �لر�رش��ص  �أم  مدينة  من  بحري  ممر  �إقامة  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  مع  �الإمار�ت  تبحث 

لي�صل �إىل �ل�صو�حل �ل�صعودية قبالة مدينة جدة. و�أفادت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ باأن وفد�ً 

من �الإمار�ت ز�ر “�إ�رش�ئيل“ موؤخر�ً وقام بزيارة وجولة يف مدينة �إيالت، وخالل �جلولة مّت 
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فح�ص �إمكانية تد�صني م�رشوع ممر بحري يربط �إيالت مبدينة جدة �ل�صعودية.

نفى رئي�ص جمل�ص �ل�صيادة �ل�صود�ين عبد �لفتاح �لبهان، �أن تكون بالده تعّر�صت البتز�ز  	

�أمريكي �أو �صغوط من �لدول �خلليجية �لتي طبّعت مع تل �أبيب. وقال �لبهان، يف مقابلة مع 

�لتلفزيون �لر�صمي، �إن �التفاق مع “�إ�رش�ئيل“ هو “�تفاق �صلح ي�صّب يف م�صلحة �الأطر�ف 

�لتعاون  �أوجه  �أبيب ب�صاأن  �تفاقاً مع تل  �أن �خلرطوم �صتوّقع  �إىل  جميعها“. و�أ�صار �لبهان 
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�لقوى  من   %90 �أن  �لبهان  و�أ�صاف  و�لهجرة.  و�لزر�عة،  �لتكنولوجيا،  منها  جماالت  يف 

167
�ل�صيا�صية مل تعار�ص �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ عند �لت�صاور معها.

الثالثاء، 2020/10/27

وقّع 18 ع�صو�ً يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي من �أحز�ب خمتلفة، على �قرت�ح تقدم به �آيف ديخرت،  	

لتقدمي م�رشوع قانون بهدف �صحب �جلن�صية �الإ�رش�ئيلية من �أي فل�صطيني ح�صل عليها، يف 

168
حال كان يتلقى خم�ص�ص مايل من �ل�صلطة �لفل�صطينية مقابل ما و�صف بـ“خمالفة �أمنية“.

�لف�صائل  	 �إن  يو�صف،  �أبو  و��صل  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال 

�لتي جرت يف  �الأخرية  �مل�صاحلة  ب�صاأن تفاهمات  ما ز�لت تنتظر قر�ر هيئات حركة حما�ص 

�إ�صطنبول. و�أكد �أبو يو�صف �أن حما�ص طلبت مهلة لكي تقر هيئاتها �لقيادية �لتفاهمات �لتي 
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جرت يف �إ�صطنبول، و�إبالغ �لف�صائل بذلك.

دول  	 خم�ص  مع  �صتتكثف  �ملفاو�صات  �إن  كوهني،  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت  وزير  قال 

مع عالقاتها  بتطبيع  الإقناعها   ،2020/11/3 يف  �الأمريكية  �لرئا�صية  �النتخابات  بعد   عربية 

تل �أبيب. و�أ�صار كوهني، يف ت�رشيح للقناة �الإ�رش�ئيلية 20، �إىل �أن هذه �لدول هي: �ل�صعودية، 
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و�صلطنة عُمان، وقطر، و�جلز�ئر، و�ملغرب.

11.8 مليون دوالر( لتنفيذ عملية  	 40 مليون �صيكل )نحو  ر�صدت �صلطة �الآثار �الإ�رش�ئيلية 

تغيري معامل �صخمة، كجزءٍ من خطة �أو�صع لتزوير �لتاريخ، و�لعبث يف برج قلعة باب �خلليل، 

�الإ�صالمية  �ملعامل  لتغيري  تهويدي  م�رشوع  �صمن  �لقد�ص،  يف  �لقدية  �لبلدة  معامل  �أهم  �أحد 

 ،“Clore Israel لعتيقة. و�صينفذ �مل�رشوع �لتهويدي مببادرة من موؤ�ص�صة “كلور �إ�رش�ئيل�
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وبدعم من بلدية �الحتالل يف �لقد�ص و�حلكومة �الإ�رش�ئيلية.

مع  	 حو�ر  يف  �ل�صود�ن،  يف  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  )حميدتي(،  دقلو  حمد�ن  حممد  قال 

�صحيفة �ل�رشق �الأو�صط، �إن �ملوقف �لتاريخي لل�صود�ن من �لق�صية �لفل�صطينية ال ينعه من 

�إقامة عالقات طبيعية مع “�إ�رش�ئيل“، قاطعاً باأن 90% من �ل�صود�نيني يدعمون �إقامة عالقات 

مع “�إ�رش�ئيل“، يف �لوقت �لذي يقفون فيه �إىل جانب حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �إقامة دولته 

172
�مل�صتقلة.

نفى حزب �الأمة �لقومي يف �ل�صود�ن �أن يكون رئي�صه �ل�صادق �ملهدي قد و�فق على �لتطبيع  	

�رش �أمني  نفى  نف�صه،  �ل�صياق  ويف  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  مو�فقة  �رشيطة  “�إ�رش�ئيل“   مع 
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�رشيطة �لتطبيع  على  مو�فقته  �ل�صنهوري،  �لريح  عليّ  �ال�صرت�كي  �لعربي  �لبعث   حزب 

من كان  للتطبيع  رف�صهم  �إن  �ل�صنهوري  وقال  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  عليه  ي�صادق   �أن 

173
حيث �ملبد�أ.

�نت�رش على  	 �هلل نا�رش �جلنيبي، يف مقطع فيديو  �الإمار�تية عبد  �ملحرتفني  قال رئي�ص ر�بطة 

توقيع  عن  �ليوم  تعلن  �أن  �الإمار�تية  �ملحرتفني  ر�بطة  “ت�رّش  �الجتماعي:  �لتو��صل  مو�قع 

�تفاقية تعاون و�رش�كة مع ر�بطة �لدوري �الإ�رش�ئيلي لكرة �لقدم“. و�أ�صاف �جلنيبي قائالً: 

ملا فيه  �لتعاون و�ل�صد�قة،  �أو��رش  �ل�صالم وتاأكيد  �التفاقية �صت�صهم يف تعزيز فر�ص  “هذه 
174

م�صلحة كرة �لقدم يف �لبلدين“.

قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �إن �جلهود �لر�مية �إىل دفع �أكب عدد من �لدول �لعربية  	

و�الإ�صالمية لالن�صمام �إىل م�صار �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ يف �إطار “�تفاق �إبر�هيم“، �صتتو��صل 

�أخرى توّد  10 دول  �أو   9 �أن هناك نحو  �الأمريكية. و�دعى تر�مب  �لرئا�صية  بعد �النتخابات 

و�أخرى  كبرية  “دوالً  �صت�صم  �لدول  هذه  �أن  �إىل  و�أ�صار  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �تفاقات  توقيع 
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�صغرية“.

	  The Institute for Jewish أظهرت در��صة حديثة، �أجر�ها معهد �أبحاث �ل�صيا�صة �ليهودية�

له  �أدنى م�صتوى  �إىل  �نخف�ص  �أوروبا  �ليهود يف  �أن عدد  لندن،  )Policy Research )JPR يف 

منذ �ألف عام، �إذ يبلغ عددهم �ليوم 1.3 مليون �صخ�ص فقط. ولفتت �لدر��صة �إىل �أن �لهجرة 

يف  �ل�صكن  �ختارو�  �ملهاجرين  معظم  �إن  بل  “�إ�رش�ئيل“،  �إىل  تتجه  مل  �أوروبا  من  �ليهودية 

عدد  �نخفا�ص  �أ�صباب  �إىل  �لدر��صة  وتطرقت  وغريها.  و�أ�صرت�ليا  وكند�،  �ملتحدة،  �لواليات 

�أ�صباباً  ذكرت  ولكنها  �ل�صامية“،  معاد�ة  “تز�يد  �الأول  �ملقام  يف  فو�صعت  �أوروبا،  يف  �ليهود 

�ملختلط  �لزو�ج  ظاهرة  وكذلك  �لدينية،  و�لقو�نني  “�إ�رش�ئيل“،  يف  �الأو�صاع  مثل  �أخرى 

176
لليهود.

االأربعاء، 2020/10/28

“�إ�رش�ئيل“ 	 لدى  �الأمريكي  و�ل�صفري  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص   وقّع 

و�لواليات  �إ�رش�ئيل  بني  �لعلمي  �لتعاون  �تفاقية  تطبيق  “تو�صيع  على  فريدمان،  ديفيد 

�ملتحدة“ لت�صمل �ل�صفة �لغربية و�جلوالن �ملحتلنّي. وقال بيان لل�صفارة �الأمريكية: “و�فقت 

�لواليات �ملتحدة و�إ�رش�ئيل �ليوم على �إز�لة �لقيود �جلغر�فية“ يف �التفاقات. وقال فريدمان، 

خالل �لتوقيع على تعديل �التفاقيات، �إن “�إلغاء �لبنود �جلغر�فية �صي�صمح با�صتثمار �أمو�ل 
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من حكومة �لواليات �ملتحدة يف موؤ�ص�صات �لبحث و�لتطوير �الإ�رش�ئيلية ور�ء �خلط �الأخ�رش. 

177
ونحن ن�صحح �ليوم خطاأ قدياً“.

�مل�صوؤولني  	 مع  �للقاء�ت  من  �صل�صلة  بعد  �لقاهرة،  �إىل  زيارته  حما�ص  حركة  قيادة  وفد  �أنهى 

�لعالقات  وخ�صو�صاً  �مل�صرتك،  �الهتمام  ذ�ت  �لق�صايا  من  �لعديد  خاللها  بحث  �مل�رشيني، 

�لق�صية  بها  متر  �لتي  و�لتحديات  وتطويرها،  تعزيزها  و�صبل  �جلانبني  بني  �لثنائية 

بعد  م�رش  “غادرنا  �حلية:  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  وقال  �لفل�صطينية. 

�للقاء �الأخري ونحن مرتاحون ملخرجاته“. و�صدّد �حلية على “�أننا �أو�صلنا ر�صالة الأبو مازن 

178
وفتح �أن حما�ص جادة يف �لو�صول �إىل �ل�رش�كة، وعليهم �أاّل يلتفتو� للد�صائ�ص“.

ذكرت �لقناة 11 �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(، �أنه جرى �إبالغ �ل�صلطة �لفل�صطينية  	

مطلع  بتنفيذه  �لبدء  �صيتم  �الأ�رشى  رو�تب  على  �ليد  بو�صع  �خلا�ص  �لع�صكري  �الأمر  باأن 

�الأمر ين�ّص على  �أن  �لقناة  تاأجيل تنفيذه لنحو عام. وبيّنت  2021، بعد  �لثاين/ يناير  كانون 

تنفيذهم الأعمال معادية لالحتالل؛  لقاء  �الأ�رشى  مالية يح�صل عليها  �أي مكافاآت  م�صادرة 

179
�صو�ًء كانت هذه �الأمو�ل يف �لبنوك، �أم حيثما وجدت.

�أعرب �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني عن خماوفه وقلقه من تهديد�ت د�خلية ال خارجية،  	

يف  له  كلمة  خالل  ريفلني،  وقال  �الإ�رش�ئيليني.  �صفوف  يف  �النق�صامات  خطورة  �إىل  م�صري�ً 

مر��صم ذكرى �غتيال ر�بني: �إن “�لدولة تتمزق وتن�صطر مثل �لبحر �الأحمر بني مع�صكرين، 

180
و�لكر�هية تفي�ص بني �أقد�منا“.

�قتحمت قو�ت �الحتالل مقر مديريتي �لتعليم �ل�رشعي و�لوعظ و�الإر�صاد �لتابعتني لد�ئرة  	

عام  مدير  ونائب  �ل�رشعي  �لتعليم  مدير  و�عتقلت  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف 

181
�الأوقاف �ل�صيخ ناجح بكري�ت.

ه�صبة  	 يف  كت�رشين  م�صتعمرة  يف  �لنبيذ  ت�صنع  �إ�رش�ئيلية  �رشكة  مع  �تفاقاً  �الإمار�ت  وقّعت 

182
�جلوالن �ملحتلة، ح�صبما ذكرت �صحيفة معاريف، و�صيبد�أ ت�صويقه �الأ�صبوع �ملقبل.

اخلمي�س، 2020/10/29

ق�صايا  	 حّل  على  للتفاو�ص  م�صتعد  �إنه  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

ر�صالة  يف  عبا�ص،  ودعا  حمدد.  زمني  �إطار  ويف  متعددة،  دولية  �آلية  �صمن  �لنهائي،  �لو�صع 
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بد�ية دويل  موؤمتر  �إطالق  �إىل  غوتريي�ص،  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �إىل   �أر�صلها 

183
�لقادمة. �ل�صنة 

رف�صت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية �الإفر�ج عن �الأ�صري �لفل�صطيني ماهر �الأخر�ص �مل�رشب عن  	

184
�لطعام لليوم �لـ 95 على �لتو�يل، رف�صاً العتقاله �الإد�ري لدى �صلطات �الحتالل.

قالت �ملنظمة �حلقوقية �الإ�رش�ئيلية عري عميم Ir Amim )مدينة �ل�صعوب(: �إن عمليات هدم  	

�ملنازل يف �رشقي �لقد�ص �صجلت رقماً قيا�صياً حتى قبل نهاية �صنة 2020. وبح�صب �ملعطيات، 

يناير  �لثاين/  كانون  �صهري  بني  �صكنية  وحدة   129 �لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  هدمت  فقد 

وت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020. وقالت منظمة عري عميم: “لقد جتاوز رقم هذ� �لعام بالفعل 

�لرقم �لقيا�صي �ل�صابق لهدم �ملنازل يف �لعام 2016، عندما مّت هدم 123 وحدة �صكنية خالل 

185
�لعام باأكمله“.

للمو�طنني  	 �صت�صمح  �ملتحدة  �لواليات  �أن  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أعلن 

بو�صع  �لتنفيذ،  حيّز  �جلديدة  �لتوجيهات  دخول  فور  �لقد�ص،  يف  ولدو�  �لذين  �الأمريكيني 

ولكن  �لقن�صلية،  �لوثائق  وباقي  �ل�صفر  بجو�ز�ت  �مليالد،  حمل  خانة  يف  “�إ�رش�ئيل“  ��صم 

186
�صيكون �أي�صاً باإمكانهم �إبقاء ��صم �ملدينة.

�لوزر�ء  	 ورئي�ص  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  نظريه  �إ�صب،  مارك  �الأمريكي  �لدفاع  وزير  �أبلغ 

بنيامني نتنياهو، باأن �إد�رة �لرئي�ص دونالد تر�مب و�فقت على تزويد �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي 

187
.Smart Bomb وعلى بيعهم �لقنبلة �لذكية ،F-22 بالطائرة �ملقاتلة �حلديثة �أف-22 �أو

كوربن،  	 جريمي  �ل�صابق  رئي�صه  ع�صوية  تعليق  �ملعار�ص،  �لبيطاين  �لعمال  حزب  �أعلن 

188
ب�صبب رّد فعله جتاه تقرير �صادر ب�صاأن “معاد�ة �ل�صامية“ يف �حلزب.

اجلمعة، 2020/10/30

تلقت “�إ�رش�ئيل“ مو�فقة ر�صمية على ت�صدير حما�صيل زر�عية �إىل �الإمار�ت، يف ت�رشين �لثاين/  	

�صو�صرت  �ألون  �الإ�رش�ئيلي  �لزر�عة  وزير  عن  �لعبية   20 ف�صائية  ونقلت   .2020 نوفمب 

�إليها مع �الإمار�ت  �أخبار جيدة للمز�رعني �الإ�رش�ئيليني، �التفاقية �لتي تو�صلنا  “هذه  قوله: 

189
تدفعنا �إىل �لتجارة �ملبا�رشة للمنتجات �لزر�عية“.

بنيامني  	 �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  يف  �ال�صتيطان  د�ئرة  �أن  �أبيب  تل  يف  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت 

نتنياهو تُعِدّ خطة الإن�صاء “فرقة من �مل�صتوطنني تعمل كما يعمل �أفر�د �جلي�ص“، يتّم تكليفها 
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“�لبناء �لفل�صطيني غري �ملرخ�ص يف �ملناطق ج“، ونقل تقارير �إىل �صلطات  مبر�قبة ما �صّموه 

مليون   20 ميز�نية  ر�صد  ومّت  �ملباين.  هدم  وبالتايل  �أ�صحابها  تغرمي  بغر�ص  �لقانون؛  �إنفاذ 

�صيكل )نحو 6 ماليني دوالر( يف مرحلة �لتاأ�صي�ص لها. وت�صم �لفرقة نحو 30 م�صتوطناً يتّم 

190
تزويدهم ب�صيار�ت ت�صلح لل�صري يف �لوعور، و�أدو�ت مر�قبة، و�أ�صلحة دفاعية، وغريها... .

�الحتاد  	 يعمل  الأن  �ملنا�صب  �لوقت  “هذ�  ��صتية:  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�ل�صيا�صية،  �لعملية  يف  �الأمريكية  �الإد�رة  تركته  �لذي  �لفر�غ  ملء  على  ودوله  �الأوروبي 

�لق�صية  حلّل  دويل  موؤمتر  و�إطالق  بفل�صطني  �العرت�ف  خالل  من  الإ�رش�ئيل،  بتحيّزها 

191
�لفل�صطينية، على �أ�صا�ص �لقانون �لدويل و�لقر�ر�ت �الأممية“.

تظاهر �آالف �لفل�صطينيني، بعد �صالة �جلمعة، يف �مل�صجد �الأق�صى، ن�رشة للنبي حممد عليه  	

192
�ل�صالة و�ل�صالم، وتنديد�ً مبوقف �لرئي�ص �لفرن�صي �إيانويل ماكرون �صّد �الإ�صالم.

�إن �الحتاد يتابع  	  ،Peter Stano قال �ملتحدث �لر�صمي با�صم �الحتاد �الأوروبي بيرت �صتانو 

�الأخر�ص.  ماهر  �لطعام  عن  �مل�رشب  لالأ�صري  ب�رشعة  �ملتدهورة  �ل�صحية  �حلالة  كثب  عن 

�الأوروبي  �الحتاد  يكرر  �الأخر�ص،  �صّد  �ملوّجهة  �الدعاء�ت  عن  �لنظر  “بغ�ص  و�أ�صاف: 

�الإد�ري دون  �إ�رش�ئيل لالعتقال  �لنطاق من قبل  �لو��صع  �لقدية ب�صاأن �ال�صتخد�م  خماوفه 

193
توجيه تهم ر�صمية“.

ال�صبت، 2020/10/31

ل�صّم  	 نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  على  �صغط  حملة  �مل�صتعمر�ت  قادة  بد�أ 

وقالو�،  تر�مب.  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  خ�صارة  حال  يف  �لغربية  �ل�صفة  يف  م�صتعمر�ت 

على  و�إن  �لوقت،  مع  ت�صيق  �لفر�ص  نافذة  �إن  �ل�صابعة“،  “�لقناة  �مل�صتوطنني  موقع  ح�صب 

194
نتنياهو مترير قانون ملنح �ل�رشعية جلزء من �مل�صتعمر�ت حتى 2021/1/21.

2019 يف  	 �صنة  �لعاملة خالل  �ل�صناعية  �ملوؤ�ص�صات  باأن عدد  لالإح�صاء  �ملركزي  �أفاد �جلهاز 

�لغربية،  �ل�صفة  يف  موؤ�ص�صة   15,899( موؤ�ص�صة   20,710 بلغ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي 

195
و4,811 موؤ�ص�صة يف قطاع غزة(، وقد �صهدت منو�ً ن�صبته 3% مقارنة مع �صنة 2018.
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االأحد، 2020/11/1

�أكد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية على خطورة �إقد�م �الإد�رة �الأمريكية على متويل  	

�رشعنة  �الأمر  �أن  على  م�صدد�ً  و�جلوالن،  �لغربية  �ل�صفة  م�صتعمر�ت  يف  علمية  ن�صاطات 

لالحتالل و�ال�صتيطان. وقال ��صتية، خالل لقائه يف ر�م �هلل مع “�ملبعوث �ل�صوي�رشي لعملية 

�ل�صالم“ رونالد �صتينغر Roland Stinger: “ذ�هبون لالنتخابات كخيار ��صرت�تيجي، وكل 

بيتنا  �النق�صام، وترتيب  لتكون بو�بة الإنهاء  �لعقبات  �إجناحها وتذليل  جهودنا مركزة على 

1
�لد�خلي و��صتعادة �لوحدة، لنتمكن من �ل�صمود ومو�جهة �لتحديات �خلارجية“.

�أكد �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح �للو�ء جبيل �لرجوب، �أن “�صعبنا �لفل�صطيني غادر  	

مع  �مل�صتمر  �حلو�ر  عب  حقيقية  وطنية  �رش�كة  وبناء  جت�صيد  على  ونعمل  �النق�صام،  مربع 

�أن هناك حالة تو�فق مع حما�ص  حركة حما�ص، وباقي ف�صائل �لعمل �لوطني“، موؤكد�ً على 

2
وباقي �لف�صائل.

عربية  	 “�صغوط  من  �لهندي،  حممد  �الإ�صالمي  حلركة �جلهاد  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  حذّر 

�إىل �لتوجه  و�أجنبية كبرية مُتاَر�ص لتاأخري �مل�صاحلة �لفل�صطينية“. ودعا �لهندي حركة فتح 

3
�إىل �نتخابات تعيد تنظيم �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية �لوحدوية. فور�ً 

يف  	 نظريه  �إىل  بال�صكر  توّجه  �أ�صكنازي  غابي  �لوزير  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 

جمهورية �لدومينيكان روبريتو �ألبرييز Roberto Alvarez، على �لبيان �لذي ن�رشه، وقال 

فيه �إن “جمهورية �لدومينيكان تدر�ص بجدية نقل �صفارتها يف �إ�رش�ئيل من تل �أبيب �إىل مدينة 

4
�لقد�ص“.

�إ�رش�ئيلية،  	 منتجات  يبيع  �أحدها  متاجر  �إغالق  �لكويتية  و�ل�صناعة  �لتجارة  وز�رة  �أعلنت 

�صبطت  �لتفتي�ص  “ِفرق  �إن  �صحفي،  بيان  يف  �لتجارة،  وز�رة  وقالت  �لنيابة.  �إىل  و�إحالتها 

�إحدى  �لقانون، تباع يف  �ملحلية ح�صب  �الأ�صو�ق  �ل�صهيوين حمظورة يف  �لكيان  منتجات من 

5
�رشكات قطع غيار �ل�صيار�ت يف منطقة �ل�صويخ �لو�قعة يف �لكويت �لعا�صمة“.

خالل  	 �صادق،  �الإمار�تي  �لوزر�ء  جمل�ص  باأن  )و�م(  �لر�صمية  �الإمار�ت  �أنباء  وكالة  �أفادت 

�أن هذه �التفاقيات �صملت  �لدويل، مو�صحة  �لتعاون  �تفاقيات لتعزيز  �جتماع له، على �صبع 
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من  �لبلدين  ملو�طني  �ملتبادل  �الإعفاء  ب�صاأن  و“�إ�رش�ئيل“،  �الإمار�ت  حكومتَي  بني  �تفاقية 

6
متطلبات تاأ�صرية �لدخول.

�لرئا�صي  	 للمر�صح  �ل�صيا�صيني  �مل�صت�صارين  كبري   ،Antony Blinken بلينكن  توين  قال 

طائر�ت بيع  �إن  �إ�رش�ئيل“،  �أوف  “تايز  �صحيفة  موقع  مع  حو�ر  يف  بايدن،  جو   �الأمريكي 

�أبيب كان عبارة عن  �أبو ظبي وتل  �لتطبيع بني  �تفاق  �أف-35 لالإمار�ت يرتك �النطباع باأن 

نوع من “�ملقاي�صة“. و�عرتف بلينكن باأن �إد�رة �لرئي�ص �ل�صابق بار�ك �أوباما خ�ص�صت تلك 

7
�لطائرة لـ“�إ�رش�ئيل“، “و�إ�رش�ئيل فقط يف �ملنطقة“.

�ل�صلطة  	 مل�صاعدة  دوالر(،  مليون   11.65 )نحو  يورو  ماليني   10 �الأوروبي  �الحتاد  قدم 

ملوظفيها   2020 �صبتمب  �أيلول/  �صهر  عن  تقاعد  وخم�ص�صات  رو�تب  دفع  يف  �لفل�صطينية 

8
�ملدنيني، غالبيتهم من موظفي قطاعي �ل�صحة و�لتعليم بال�صفة �لغربية.

خالل 	 �لعاملة  �ل�صناعية  �ملوؤ�ص�صات  عدد  باأن  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   �أفاد 

يف موؤ�ص�صة   15,899( موؤ�ص�صة   20,710 بلغ  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف   2019  �صنة 

مع مقارنة   %3 ن�صبته  منو�ً  �صهدت  وقد  غزة(،  قطاع  يف  موؤ�ص�صة   4,811 �لغربية،   �ل�صفة 

9
�صنة 2018.

االإثنني، 2020/11/2

�صادقت جلنة �لتخطيط و�لبناء �ملحلية �الإ�رش�ئيلية يف بلدية �الحتالل يف �لقد�ص على خمطط  	

“و�دي  ��صم  عليه  يطلق  �جلوز،  و�دي  يف  �ل�صناعية  �ملنطقة  �أنقا�ص  على  �صخم  ��صتيطاين 

من  كجزء  �أنه،  �إىل  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  و�أ�صارت  فايل“.  بال�صيليكون  �أو  �ل�صيليكون 

�مل�رشوع، �صيتّم �إخالء نحو 200 مبنى مملوكة لفل�صطينيني وهدمها. وتهدف بلدية �الحتالل 

�ملنطقة، و�إقامة نحو  �إ�رش�ئيلية يف  �لتقنية ل�صالح �رشكات  �إقامة من�صاآت �صناعية عالية  �إىل 

10
900 غرفة فندقية ملناف�صة �لفنادق �لفل�صطينية باملدينة.

�أو�صت “�الإد�رة �ملدنية“ �الإ�رش�ئيلية بنهب �ملزيد من �الأر��صي يف �ل�صفة �لغربية، من خالل  	

�إلغاء قانون �رشعنة �مل�صتعمرة، وتعليق خطة  �إثر  “�أر��صي دولة“، وذلك  �أنها  �الإعالن عنها 

�ليوم“.  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ذكرت  ح�صبما  “�إ�رش�ئيل“،  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  يف  مناطق  �صّم 

�آالف  ( ومئات 
2

�آالف دومن )106 كم  106 لـ  �أجرى م�صحاً  وح�صب �ل�صحيفة، فاإن �الحتالل 

11
�لدومنات “غري �ملزروعة“، ومل يتم �الإعالن عنها “�أر��صي دولة“ حتى �الآن.
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“�رشكة مياه فل�صطني“؛ بهدف تعزيز �ملو�رد �ملائية،  	 قرر جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �إن�صاء 

�إن�صاء  وحتقيق �ال�صتد�مة �ملائية و�ملالية و�ملوؤ�ص�صية، لتكون �رشكة حكومية، و�عتماد خطة 

12
مر�فق �ملياه يف �ملحافظات، و�لبدء بدمج مزودي خدمات �ملياه بها.

يتّم  	 و�إ�صالمية  عربية  دول  خم�ص  �أن  كوهني  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت  وزير  ك�صف 

�لتي وّقعت مع  �الن�صمام لالتفاقيات  �أجل  �أمريكية، من  �لتفاو�ص و�حلديث معها بو�صاطة 

�الإمار�ت و�لبحرين و�ل�صود�ن. و�أو�صح كوهني، يف حديث ملوقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت 

�لعبية، �أن تلك �لدول هي �ل�صعودية، وعُمان، وقطر، و�ملغرب، و�لنيجر، معرباً عن �أمله يف 

13
�لتو�صل التفاقيات معها يف �أقرب وقت.

�أعلن �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان، يف ت�رشيحات ل�صحيفة جريوز�ليم  	

مقبل،  لقرن  �ملنطقة  ف�صيغرّي  ثانية  رئا�صية  بوالية  تر�مب  دونالد  فوز  حال  يف  �أنه  بو�صت، 

�إير�ن.  على  �ل�صغط  وت�صديد  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لتطبيع  د�ئرة  تو�صيع  على  عمله  �إىل  م�صري�ً 

وقال فريدمان �إن هناك ما بني 5 �إىل 10 دول �أخرى على �أهبة �ال�صتعد�د الإقامة عالقات مع 

14
“�إ�رش�ئيل“.

�إىل  	 �أفادت معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية باأن عدد �لعاطلني عن �لعمل و�صل 

1,079,500 �صخ�ص، منذ �الإغالق �الأول ب�صبب تف�صي فايرو�ص كورونا، و�أن ن�صبة �لبطالة 

�ألفاً   180 كورونا  جائحة  بدء  قبل  �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  كان  بعدما   ،%22.7 �إىل  و�صلت 

15
تقريباً، ون�صبة �لبطالة نحو %3.9.

��صتهدف معبد�ً يهودياً يف و�صط فيينا.  	 �آخر يف هجوم م�صلح  و�أُ�صيب عدد  �أ�صخا�ص   7 قُتِل 

16
و�أفادت تقارير �أن �أحد �ملهاجمني كان �نتحارياً وفّجر نف�صه.

الثالثاء، 2020/11/3

هدمت 	 �الحتالل  قو�ت  �إن  لها،  تقرير  يف  عميم،  عري  �الإ�رش�ئيلية  �حلقوقية  �ملنظمة   قالت 

منذ �الأعلى  وهو  قيا�صي،  �لرقم  هذ�  �أن  م�صيفة   ،2020 �صنة  خالل  �صكنية  وحدة   125 

و86  ،2018 يف  و72   ،2019 �صنة  يف  منازل   104 هدم  مّت  �أنه  �ملنظمة  و�أو�صحت  عاماً.   20 

مّت  ،2020 �صنة  �لهدم، يف  �أن معظم عمليات  �إىل  �ملنظمة  و�أ�صارت   .2016 2017، و123 يف   يف 

17
يف منطقتَيْ جبل �ملكب )46 منزالً(، و�صلو�ن )31 منزالً(.
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و�لتام  	 �ملطلق  �ملجل�ص  تاأييد  �هلل،  ح�صب  �صالح  �مل�رشي  �لنو�ب  جمل�ص  با�صم  �ملتحدث  �أعلن 

�لب�صائع  حركة  �أمام  غزة  قطاع  مع  �حلدودي  رفح  معب  �إغالق  �مل�رشية  �ل�صلطات  لقر�ر 

و�ملركبات، مع ��صتمر�ر ترحيل �لعالقني فقط حتى �صباح يوم �خلمي�ص 2020/11/5، وذلك 

“�الأمن  �إن  له،  بيان  يف  �هلل،  ح�صب  وقال  حما�ص.  حركة  قبل  من  “جتاوز�ت“  ر�صد  بدعوى 

�لدولة �مل�رشية  �لتهاون فيه، وبالتايل لن ت�صمح  �أحمر، وال يكن  �لقومي �مل�رشي هو خطّ 

�أبد�ً بالعودة �إىل �لور�ء، �أو ��صرتجاع ما حدث من �نفالت �أمني و�خرت�ق للحدود �مل�رشية، من 

18
قوى �ل�رش و�لظالم و�الإرهاب خالل �أحد�ث ثورة عام 2011“، على حّد تعبريه.

نظريه  	 مع  لقاء  يف   ،Eisenhower Mkaka ماكاكا  �أيزنهاور  �ملاالوي  �خلارجية  وزير  �أعلن 

موعد  يف  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  لها  �صفارة  فتح  تعتزم  بالده  �أن  �أ�صكنازي،  غابي  �الإ�رش�ئيلي 

19
�أق�صاه �صيف �صنة 2021.

جر�فات  	 ودمرت  �الأردن.  غور  يف  فل�صطينياً،   80 لنحو  م�صاكن  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  هدمت 

وحظائر  �خليام،  ذلك  يف  مبا  باأكملها،  �ل�صغرية  �لبدوية  �لبقيعة  حم�صة  قرية  �إ�رش�ئيلية 

20
�ملا�صية، و�الألو�ح �ل�صم�صية، قرب مدينة طوبا�ص.

االأربعاء، 2020/11/4

من  	 �ملقا�صة  �أمو�ل  �أخذ  تنوي  �ل�صلطة  �إن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  كبار  م�صوؤولون  قال 

“�إ�رش�ئيل“، و��صتئناف �لتن�صيق �الأمني و�ملدين معها تدريجياً، �إذ� فاز جو بايدن يف �نتخابات 
�ملحيطني  فاإن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  لقناة  تقرير  وبح�صب  �الأمريكية.  �لرئا�صة 

بالرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص ي�صغطون عليه باجتاه ��صتالم �أمو�ل �ل�رش�ئب �مل�صتحقة 

ورئي�ص  �ل�صيخ،  ح�صني  فتح  حركة  يف  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  هوؤالء  ر�أ�ص  وعلى  لل�صلطة، 

21
جهاز �ملخابر�ت ماجد فرج، ورئي�ص �حلكومة حممد ��صتية.

باالأمن  	 �لقانوين  �مل�صت�صار  على  �صفر،  م�صافة  من  �لنار،  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �أطلق 

�لوقائي �لفل�صطيني بالل عدنان رو�جبة، قرب حاجز حو�رة عند مدخل نابل�ص، ومّت �الإعالن 

جنود  باجتاه  م�صد�صاً  �أ�صهر  رو�جبة  �أن  �الحتالل  جي�ص  و�دعى  الحقاً.  ��صت�صهاده  عن 

22
�الحتالل.

ذكر مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( �أنه “حتى �الآن من �لعام 2020،  	

�أنحاء �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية، وهو عدد يفوق  689 مبنى يف خمتلف  ُهدم 
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وتركهم  فل�صطينياً   869 تهجري  �إىل  �أدى  مما   ،2016 �لعام  منذ  باأكمله  عام  خالل  ُهدم  ما 

يف  �ملوؤقتة  �الإن�صانية  �ملن�صقة   ،Yvonne Helle هيلي  �إيفون  �ل�صيدة  وقالت  ماأوى“.  بال 

،]2020/11/4 ]�لثالثاء  �أم�ص  “ُهّجر، يوم  �لفل�صطينية �ملحتلة، يف بيان �صادر عنها:   �الأر�ص 

قرية  يف  منازلهم“،  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  هدمت  بعدما  طفالً،   41 بينهم  من  �صخ�صاً،   73

حم�صة �لبقيعة. وتابعت قائلة: “ز�رت �لوكاالت �الإن�صانية �لتجمع و�صّجلت هدم 76 مبنى، 

23
وهو عدد يفوق ما ُهدم يف �أي عملية هدم �أخرى على مدى �لعقد �ملن�رشم“.

�إن  	 لها،  تقرير  يف  �الإن�صان،  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  قالت 

�الأوىل  �لع�رشة  �الأ�صُهر  يف  فل�صطينياً  منزالً   218 بلغت  �الإ�رش�ئيلية  �لهدم  �صيا�صات  ح�صيلة 

404 من �لقا�رشين. و�أ�صار  798 فل�صطينياً، من بينهم  2020، مما ت�صبب بت�رشيد  من �صنة 

،2018 يف  و397   ،2019 يف  فل�صطينياً   677 بت�رشيد  ت�صببت  �لهدم  عمليات  �أن  �إىل   �ملركز 

24
و521 فل�صطينياً يف 2017.

رحالت  	 �أول  ت�صيري  �صتبد�أ  �أنها  �لتكلفة،  منخف�صة   ،Flydubai دبي  فالي  �رشكة  �أعلنت 

�إنها �صتقوم  �ل�رشكة  2020/11/26. وقالت  �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ يف  مبا�رشة ومنتظمة بني 

25
بت�صيري رحلتني يومياً بني �إمارة دبي وتل �أبيب.

قال �لرئي�ص �لتون�صي �ل�صابق �ملن�صف �ملرزوقي، �إن جامعة �لدول �لعربية �نتهت منذ زمن  	

بعيد، وتاأكدت نهايتها بعد عدم رف�صها للتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. و�صدد �ملرزوقي 

�ملبا�رشة  �لتبعية  دخل  �آخر  وجزء�ً  �النهيار،  ب�صدد  �لعربية  �لدول  من  جزء�ً  �أن  على 

لالحتالل �الإ�رش�ئيلي و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية وغريها من �الأنظمة، و�أن �أغلبية �الأنظمة 

26
�لعربية يف حالة تفكك.

اخلمي�س، 2020/11/5

و�لتخطيط  	 �لعمل  لد�ئرة  �لتابع  و�لتوثيق،  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  وثّق 

بحّق �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  حول  �ل�صهري  تقريره  يف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة   يف 

�ل�صعب �لفل�صطيني، ��صت�صهاد مو�ِطننَْي و�إ�صابة 100 بجروح، و�عتقال 450 �آخرين، خالل 

27
ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020.

�الإمار�ت  	 “مركز  مع  تعاون  مذكرة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  وقّع 

بيان  ويف  خمتلفة.  بحثية  جماالت  يف  �لتعاون  ت�صمنت  ظبي،  �أبو  يف  �الإمار�تي  لل�صيا�صات“ 
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�صادر عن �ملركز، وح�صب مذكرة �لتعاون، فاإن �لبحث تناول �جتاهات �لتحوالت يف �ملنطقة، 

وال �صيّما يف كل ما يتعلق بـ“�جلهات �لتي تهدد �ال�صتقر�ر �الإقليمي، و�لتهديد �الإير�ين وطابع 

مو�جهته، و�لتد�عيات �ملحتملة لنتائج �النتخابات �الأمريكية، و�لق�صية �لفل�صطينية“. وح�صب 

�ملذكرة، فقد �تفق �ملركز�ن على تد�صني موؤمتر�ت م�صرتكة، و�لتعاون يف جمال �إجر�ء �أبحاث 

28
��صرت�تيجية تتعلق “بق�صايا �الأمن �لقومي للدولتني ومنطقة �ل�رشق �الأو�صط“.

�أن  	  ،Peter Santo �صانتو  بيرت  بروك�صل  يف  �الأوروبي  �الحتاد  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  �أكد 

حّل  �أمام  عائقاً  ي�صكل  �لفل�صطينية،  �ملباين  بهدم  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  ��صتمر�ر 

�لدولتني. ودعا �صانتو، يف بيان له، �صلطات �الحتالل لوقف جميع عمليات هدم �ملباين، مبا 

29
فيها �ملمولة من �الحتاد �الأوروبي.

�أجمع برملانيون �أوروبيون، وديبلوما�صيون ون�صطاء �صيا�صيون يف �لقارة �الأوروبية، خالل  	

 ،)EuroPal Forum فورم  )يوروبال  �لفل�صطيني  �الأوروبي  �لتو��صل  منتدى  نظمها  ندوة 

�لق�صية  بحّل  لها  عالقة  ال  و“�إ�رش�ئيل“  عربية  دول  بني  �الأخرية  �لتطبيع  �تفاقيات  �أن  على 

�الأوروبي  �الحتاد  وطالبو�  و�لفل�صطينيني.  �الإ�رش�ئيليني  بني  بـ“�ل�صالم“  وال  �لفل�صطينية 

ملحا�صبة  �ملتاحة  �الآليات  وبا�صتخد�م  بفل�صطني،  يتعلق  فيما  �لدويل  �لقانون  وتطبيق  بدعم 

30
“�إ�رش�ئيل“ على �نتهاكاتها للقانون �لدويل.

�أمريكي  	 دوالر  مليون   20.7 بقيمة  �إ�صافية  م�صاعد�ت  حزمة  تقدمي  �ملتحدة  �ململكة  �أعلنت 

�إىل �ل�صنة  هذه  للوكالة  �ملتحدة  �ململكة  دعم  �إجمايل  يرتفع  وبذلك  �الأونرو�،  وكالة   ل�صالح 

31
66 مليون دوالر.

�أفاد تقرير �أ�صدره مركز معلومات و�دي حلوة �أن 373 م�صتوطناً �قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى،  	

قو�ت  من  م�صددة  بحر��صة  �القتحامات،  خالل  �خلا�صة  طقو�صهم  و�أُدّو�  �ملغاربة،  باب  عب 

�أن قو�ت �الحتالل �صّعدت من  �لتقرير  2020. وبنيّ  �أكتوبر  �الحتالل خالل ت�رشين �الأول/ 

منهم �عتقال؛  حالة   200 �ملركز  ر�صد  حيث  ذ�تها،  �لفرتة  خالل  �لقد�ص  يف  �العتقاالت   تنفيذ 

32
45 قا�رش�ً، و15 �صيدة.

�صوّتت �للجنة �لر�بعة للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة )جلنة �مل�صائل �ل�صيا�صية �خلا�صة و�إنهاء  	

33
�ال�صتعمار(، ل�صالح 6 قر�ر�ت تخ�ص فل�صطني.



459

ت�شرين الثاين/ نوفمرب 2020

اجلمعة، 2020/11/6

103 �أيام، بعد �تفاق يق�صي  	 علّق �الأ�صري ماهر �الأخر�ص �إ�رش�به عن �لطعام، �لذي ��صتمر لـ 

34
باالإفر�ج عنه يف 2020/11/26.

نوع  	 من  �ل�صو�ريخ  �صفن  �أوىل  و�صول  قرب  عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  بل�صان  �لناطق  �أعلن 

�ملياه �القت�صادية و�مل�صالح  �لتي حتمي  �لبحرية،  Sa‘ar 6 لتعزيز قو�ت �صالح  �أو   6 �صاعر 

�لبحر  يف  �أقامتها  �لتي  �لغاز  �آبار  خا�ص  ب�صكل  وحتمي  �لبحرية،  حلدودها  �ال�صرت�تيجية 

35
�الأبي�ص �ملتو�صط.

�الإ�رش�ئيلي  	 �لوزر�ء  رئي�ص  �صّد  تو��صلت  �الحتجاجات  �أن  �لعبية  �الإعالم  مو�قع  �أفادت 

�إد�رته  �لف�صاد و�صوء  �أبيب، �صّد ملفات  �لقد�ص �ملحتلة وتل  �لتو�يل، يف  20 على  �لـ  لالأ�صبوع 

36
جلائحة كورونا.

�ألفي فل�صطيني من �صكان �ل�صفة  	 �أكرث من  �أقرت �رشطة �الحتالل، يف بيان لها، باأنها منعت 

�لغربية من دخول �لبلدة �لقدية يف �لقد�ص الأد�ء �ل�صالة. وقّدرت م�صادر �الأوقاف �الإ�صالمية 

37
يف �لقد�ص �أن ع�رش�ت �آالف �مل�صلني متكنو� من �أد�ء �ل�صالة بالرغم من �لقيود �الإ�رش�ئيلية.

قر�ر�ً  	  880 �أ�صدرت  �لع�صكرية  �الحتالل  حماكم  �إن  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز  قال 

38
�إد�رياً بحّق �أ�رشى فل�صطينيني منذ بد�ية �صنة 2020.

�لذي  	 �لدمار  على  �ملتحدة،  و�ململكة  �الأوروبي  �الحتاد  دول  وممثلو  بعثات،  روؤ�صاء  �طّلع 

بعد  �ل�صمالية،  باالأغو�ر  �لبقيعة  حم�صة  جتمع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جر�فات  خلفته 

فيهم مبن  �صكانه،  �أرباع  ثالثة  ترك  ما  للتجمع،  تابعاً  م�صكناً   70 من  �أكرث  بهدم   قيامها 

39
41 طفالً، دون ماأوى.

ال�صبت، 2020/11/7

�الأمريكي  	 �لرئي�ص  له،  بياٍن  يف  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  هنية،  �إ�صماعيل  دعا 

ل�صعبنا،  �لظاملة  �الأمريكية  �ل�صيا�صات  مل�صار  تاريخي  “ت�صحيح  �إىل  بايدن  جو  �ملنتخب 

و�لرت�جع عما ي�صمى �صفقة �لقرن، و�إلغاء قر�ر عّد �لقد�ص عا�صمة لالحتالل ونقل �ل�صفارة 

�الأمريكية �إليها“. ودعا هنية �إىل �إنهاء كل �لقر�ر�ت �ملتعلقة مبحاوالت ت�صفية ق�صية �لالجئني، 

40
وب�صكل خا�ص تقلي�ص �لدعم لوكالة �الأونرو�، يف حماولة الإنهائها.
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�نطلق �ملوؤمتر �الإلكرتوين �الأول لرو�د ور�ئد�ت بيت �ملقد�ص، بهدف تعزيز �حلو�ر حول دور  	

�لدفاع  جمال  يف  نا�صط  �آالف   5 من  �أكرث  مب�صاركة  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �صمود  لدعم  �الأمة 

“�الئتالف �لعاملي  عن ق�صية فل�صطني. ونّظم �ملوؤمتر، �لذي �نعقد على مدى يومني، كل من 

�إ�صطنبول.  ومقره  �الإ�صالمي“،  و�لعامل  تركيا  “عالقات  ومركز  وفل�صطني“  �لقد�ص  لن�رشة 

�لبارزة  �ل�صخ�صيات  من  �لعديد  �صارك  خيانة“،  و�لتطبيع  �أمانة  “�لقد�ص  �صعار  وحتت 

و�لفاعلة يف خدمة �لق�صية �لفل�صطينية من 70 دولة، عب من�صة �إلكرتونية فيها ليكون �ملوؤمتر 

�الأ�صخم �إلكرتونياً. و�ألقيت عدة كلمات خالل �ملوؤمتر؛ تناولت �أهد�ف �ملوؤمتر، و�لتاأكيد على 

�خلطرية  �لتطور�ت  ظّل  يف  ن�رشتها،  على  �لعمل  و�رشورة  �لفل�صطينية  �لق�صية  مركزية 

وفل�صطني“، �لقد�ص  لن�رشة  �لعاملي  لـ“�الئتالف  �لعام  �الأمني  ودعا  �لق�صية.  بها  مترّ   �لتي 

�إطالق مبادرة جلمع مليون توقيع،  �إىل  �أكرم �لعدلوين، يف كلمته �الفتتاحية للموؤمتر،  حممد 

على ميثاق �الأمة و�أحر�ر �لعامل، لرف�ص �لتطبيع بكل �أ�صكاله. و�أطلق �الئتالف، خالل �ملوؤمتر، 

جملة من �مل�صاريع �لر�ئدة لدعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني بال�رش�كة مع وقف فل�صطني يف 

41
تركيا، �إ�صافة جلملة من �حلمالت و�ملبادر�ت ملو�جهة �لتطبيع.

تد�صني 	 وعلماء،  و�صبابية  �إعالمية  وتكتالت  �أهلية،  ومنظمات  �صيا�صية،  �أحز�ب   �أعلنت 

�ئتالف “�لقوى �ل�صعبية �ل�صود�نية ملقاومة �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل“. و�أفاد مر��صل �الأنا�صول 

مع  �لتطبيع  ملقاومة  �ل�صعبية  “�لقوى  ميثاق  على  وّقعت  ومنظمة  وتكتالً،  حزباً،   28 باأن 

42
�إ�رش�ئيل“.

مباٍن  	 هدم  عمليات  عن  تعوي�صات  بدفع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  بلجيكا  طالبت 

�خلارجية  وز�رة  و�أعربت  بلجيكي.  بدعم  بناوؤها  مّت  �لبقيعة،  حم�صة  قرية  يف  فل�صطينية 

�لبلجيكية، يف بيان �صحفي، عن قلقها �إز�ء �لزيادة �ملقلقة يف عدد عمليات �لهدم و�ال�صتيالء، 

يف ج  �مل�صنفة  �ملنطقة  يف  �الإن�صانية  و�مل�صاريع  �ملباين  على  �الحتالل،  �صلطات  قبل   من 

43
�ل�صفة �لغربية.

االأحد، 2020/11/8

�ملتحدة  	 للواليات  رئي�صاً  بفوزه  بايدن  جو  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  هنّاأ 

�الأمريكية للفرتة �ملقبلة، ونائبته �ملنتخبة كاماال هاري�ص Kamala Harris. و�أعرب عبا�ص عن 

44
تطلعه للعمل مع بايدن و�إد�رته من �أجل تعزيز �لعالقات �لفل�صطينية �الأمريكية.
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�رتياح  	 “نعم هناك  �أحمد جمدالين:  �لفل�صطينية  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  قال ع�صو 

�لتي  �لوعود  �صتتبلور  كيف  معرفة  بانتظار  ونحن  �النتخابات،  تر�مب  خل�صارة  فل�صطيني 

45
�أطلقها �لرئي�ص �ملنتخب خالل حملته �النتخابية“.

�ملتحدة  	 �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو جو بايدن بفوزه رئي�صاً للواليات  هنّاأ رئي�ص �حلكومة 

بايدن  جو  �إىل  �لتهاين  بنقل  كالمي  �أ�صتهل  �أن  “�أود  تويرت:  عب  نتنياهو  وكتب  �الأمريكية. 

وكاماال هاري�ص. لدي عالقات �صخ�صية طويلة �الأمد ود�فئة مع جو بايدن �لذي �أعرفه منذ ما 

يقرب من 40 عاماً ك�صديق كبري لدولة �إ�رش�ئيل“، و�أ�صاف قائالً: “�إنني متاأكد �أننا �صنو��صل 

�إ�رش�ئيل و�لواليات  �لعمل معهما من �أجل �ال�صتمر�ر يف تعزيز �لتحالف �خلا�ص، �لقائم بني 

�ملتحدة“. و�صكر نتنياهو تر�مب، يف ر�صالة م�صّورة، على “�ل�صد�قة �لتي �أظهرمتوها جتاه 

وبال�صيادة  �إ�رش�ئيل  كعا�صمة  باأور�صليم  �عرت�فكم  وعلى  �صخ�صياً،  وجتاهي  �إ�رش�ئيل، 

�الإ�رش�ئيلية على �جلوالن، وعلى �لوقوف �صدّ �إير�ن، وعلى �تفاقيات �ل�صالم، وعلى تو�صيع 

46
رقعة �لتحالف بني بلدينا �لذي و�صل قمماً غري م�صبوقة“.

منظمات،  	 لعدة  عاجلة  ر�صائل  بحر،  �أحمد  باالإنابة،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  وجّه 

عن  �لك�صف  �أجل  من  بالعمل  ملطالبتها  دولية،  وحقوقية  حكومية  وجهات  وموؤ�ص�صات، 

م�صري مفقودي “�صفينة 9/6“ يف �الإ�صكندرية مب�رش، و�لذين خرجو� نتيجة �حل�صار �لظامل 

47
�ملفرو�ص على قطاع غزة للهجرة �إىل �أوروبا يف 2014/9/6.

قال رئي�ص حركة حما�ص يف منطقة �خلارج ماهر �صالح، خالل كلمة له يف موؤمتر رّو�د ور�ئد�ت  	

بيت �ملقد�ص �الإلكرتوين، �إن “�لفل�صطينيني يف خارج فل�صطني قد مّت �لعمل على تهمي�ص دورهم 

و�إق�صائهم منذ �تفاقية �أو�صلو عام 1993، ولكنهم ال يز�لون يتم�صكون بق�صيتهم، ودورهم، 

48
وحقهم يف حترير �أوطانهم، و�لعودة �إليها“.

�ختتم موؤمتر رّو�د ور�ئد�ت بيت �ملقد�ص �الإلكرتوين �أعماله باإعالن رف�ص �لتطبيع، و�إطالق  	

�لد�ئر  �ل�رّش�ع  يف  �ملبارك  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقد�ص  مركزية  على  و�لتاأكيد  عديدة،  م�صاريع 

يف �ملنطقة. و�أكد �ملُوؤمْترون، يف �لبيان �خلتامي، رف�ص “�لتّطبيع“ رف�صاً قاطعاً؛ بكل �أ�صكاله 

و�صوره و�ألو�نه. و�صددو� على مركزية �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، يف �ل�رش�ع �لد�ئر 

يف �ملنطقة، و�لعمل على بذل �ملزيد من �جُلهد لرفع ُم�صتوى �لدعم و�ملو�جهة؛ معرفياً و�صيا�صياً 

49 
ومالياً.
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قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صادقت على “�إقامة  	

بلدة جديدة يف �ملجل�ص �الإقليمي �صدوت نيجيف Sdot Negev Regional Council �لو�قع يف 

غالف غزة“. وقال نتنياهو، خالل �جلل�صة �حلكومية �الأ�صبوعية: “هذ� هو يوم عظيم لدولة 

�إ�رش�ئيل، و�لعدو يرى �أنه لن يتم �قتالعنا من �أر�صنا، فنحن نزرعها ونبنيها. هذ� هو جوهر 

50
�حلركة �ل�صهيونية!“.

�الحتالل  	 قو�ت  �إن  لها،  تقرير  يف  �لفل�صطينية،  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة  قالت 

وم�صتوطنيه �قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى 23 مرة، يف حني مُنع رفع �الأذ�ن يف �مل�صجد �الإبر�هيمي 

51
50 وقتاً، خالل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020.

ك�صف �ملحامي مهند جبارة، �خلبري يف �صوؤون �لتنظيم و�لبناء يف �لقد�ص، يف حديث لـ“�الأيام“،  	

�لنقاب عن �أن �للجنة �للو�ئية �الإ�رش�ئيلية بالقد�ص �أودعت موؤخر�ً، لالعرت��ص، خمططاً �صخماً 

يحدد �صيا�صات �لتنظيم �الإ�رش�ئيلية يف مركز �رشقي �لقد�ص، ل�صنو�ت طويلة قادمة. و�أ�صار 

جبارة �إىل �أن �ملخطط يطلق عليه “م�رشوع مركز �ملدينة �رشق“، و“يوؤثر عملياً على 300 �ألف 

�صخ�ص بالقد�ص �ل�رشقية، ومع ذلك فقد �أعدته �لبلدية دون �لت�صاور مع �ل�صكان و�أ�صحاب 

52
�ملحال �لتجارية يف �ل�صو�رع و�الأحياء �لتي ي�صملها �ملخطط“.

قال مدير برنامج �مل�صاءلة يف �حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال عايد �أبو قطي�ص: “�إن حماكم  	

ظروف  يف  يقبعون  من  منهم  �صنوياً،  طفل   700 �إىل   500 بني  ما  حتاكم  �لع�صكرية  �الحتالل 

�أطفال خالل   7 “�إ�رش�ئيل“ قتلت  �أن  �إىل  �عتقاليه قا�صية وزنازين منفردة“. و�أ�صار قطي�ص 

53
�صنة 2020، و2,115 طفالً منذ �صنة 2000.

�إىل �الإمار�ت. وهبطت رحلة �لطائرة �لتابعة  	 �إ�رش�ئيليني  �أول رحلة جوية تقل �ُصيَّاحاً  هبطت 

عقب  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صياحي  �لوفد  متنها  وعلى  �لدويل،  دبي  مطار  يف  دبي“  “فالي  ل�رشكة 

�إىل  و�صولها  قبل  �ل�صعودية  �أجو�ء  عب  �لرحلة  وحلّقت  تقريباً.  �صاعات   3 ��صتغرقت  رحلة 

54
�الإمار�ت.

�أقام �ملو�طن �لفل�صطيني منت�رش من�صور من �صكان قرية بورين جنوب نابل�ص، �أول دعوى  	

وطالب  بيته.  بناء  ��صتكمال  من  منعوه  م�صتوطنني  �صّد  �لفل�صطينية،  �ملحاكم  يف  نوعها  من 

من�صور بتعوي�صات ت�صل �إىل 200 �ألف دوالر وحّقه يف �لبناء. وقال وزير �لعدل �لفل�صطيني 

�لوطنية،  �ملحاكم  يف  م�صتوطن  على  ترفع  �لتي  �الأوىل  هي  �لق�صية  “هذه  �إن  �صاللدة،  حممد 

55
.“]Hague Convention[ وت�صتند لالأعر�ف و�لقو�نني �لدولية ال �صيّما �تفاقية الهاي
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االإثنني، 2020/11/9

�أعلن �ملفو�ص �ل�صامي لوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني �أن �لوكالة م�صطرة، نتيجة عدم توفر  	

دفع رو�تب  �ملتحدة، الأن توؤجل جزئياً  �الأمم  �ملانحة يف  �لدول  �لكافية و�ملوثوقة من  �الأمو�ل 

28 �ألف موظف وموظفة، مبا ي�صمل �لعاملني يف �لرعاية �ل�صحية و�ملعلمني، و�أنها حتتاج �إىل 

تاأمني 70 مليون دوالر �أمريكي، لكي تتمكن من دفع �لرو�تب كاملة ل�صهري ت�رشين �لثاين/ 

56
نوفمب وكانون �الأول/ دي�صمب 2020.

�أن  	 �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حكومة  على  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�لوحد�ت  �آالف  وبناء  �أر��صينا  على  �ال�صتيالء  وعن  �ال�صتعمارية،  خمططاتها  عن  “تتوقف 
�ال�صتيطانية“. و�أ�صار ��صتية �إىل �أن عدد �مل�صتوطنني �الآن يف �ل�صفة �لغربية، قد بلغ �أكرث من 

750 �ألف م�صتوطن، ي�صكلون 25% من جممل �صكان �ل�صفة. و�صدد ��صتية على �أنه قد حان 

�لوقت لـ“�إ�رش�ئيل“ �أن تختار بني حّل �لدولتني �أو �لذوبان �لديوجر�يف، م�صري�ً �إىل �أنه الأول 

�الإ�رش�ئيليني  عدد  �لتاريخية  فل�صطني  يف  �لفل�صطينيني  عدد  يفوق   ،1948 �صنة  منذ  مرة 

57
�ليهود باأكرث من 250 �ألف �صخ�ص.

للدر�جات 	 �لدويل  �الحتاد  ع�صوية  على  �لهو�ئية  للدر�جات  �لفل�صطيني  �الحتاد   حاز 

�لعمومية )�لكوجنر�ص( لالحتاد  Union Cycliste Internationale خالل �جتماع �جلمعية 
58

�لدويل. وح�صلت فل�صطني باأغلبية مطلقة على 40 �صوتاً لنيل كامل �لع�صوية �لدولية.

�الإ�رش�ئيليني،  	 �عتقل، وبالتن�صيق مع �جلي�ص و�ل�رشطة  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  زعم جهاز 

م�صلحة  عمليات  لتنفيذ  وخططت  �خلليل،  منطقة  يف  ن�صطت  �لتي  حما�ص  حلركة  تابعة  خلية 

�ُصّمَي  ما  جتنيد  ور�ء  يقف  من  �أن  �ل�صاباك  و�دعى  �لغربية.  بال�صفة  �إ�رش�ئيلية  �أهد�ف  �صدّ 

يف  “�ل�صايب“  �الإنرتنت  وحدة  وع�صو  غزة،  قطاع  �صكان  من  كردي،  بالل  هو  بـ“�خللية“ 

59
�جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص.

�لفل�صطينية  	 �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  حركة  قالت 

�ملحتلة ت�صاعف خالل �ل�صنو�ت �الأربع �ملا�صية، خالل عهد �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب. 

�لفرتة  �مل�صتعمر�ت يف  26,331 وحدة �صكنية يف  بناء  �مل�صادقة على  �إنه مّتت  وقالت �حلركة 

و�أ�صافت   .2016–2013 �ل�صنو�ت  يف  �صكنية  وحدة   10,331 مقابل   ،2020–2017 �ملمتدة 

عطاء�ت طرح  مّت  حيث  ت�صاعف،  �مل�صتعمر�ت  يف  �ملناق�صات  عدد  �أن  تقريرها،  يف   �حلركة، 
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1,164 وحدة �صكنية يف �ل�صنو�ت �الأربع �لتي  2,425 وحدة �صكنية يف �مل�صتعمر�ت، مقابل  لـ 

60
�صبقتها، كما مّت ت�صميم م�صاريع �لبنية �لتحتية و�لطرق، الإ�صافة مليون م�صتوطن �آخر.

�لبحريني و�فق على مذكرة تفاهم  	 �لوزر�ء  �أن جمل�ص  �لبحرينية )بنا(  �الأنباء  ذكرت وكالة 

مع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ب�صاأن �خلدمات �جلوية، وفّو�ص �لوزير �ملعني بالتوقيع عليها، فيما 

�إىل �للجنة �لوز�رية لل�صوؤون �لقانونية و�لت�رشيعية �تفاقية يف �صاأن �خلدمات �جلوية  �أحال 

61
بني �لبلدين.

�أكرث  	 �لبالد، �صملت  4 مناطق خمتلفة من  �لنم�صاوية حملة مد�همة و��صعة يف  �صنّت �ل�رشطة 

على �لقب�ص  و�ألقت  حما�ص،  وحركة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بجماعة  �رتباط  على  موقعاً   60  من 

30 �صخ�صاً. و�أفاد مكتب �ملّدعني �لعاّمني باأن �لتحقيق �لذي بد�أ قبل نحو عام ي�صتهدف “�أكرث 

من 70 م�صتبهاً به، وعدد�ً من �جلمعيات �لتي ي�صتبه باأنها تابعة لتنظيمَيْ �الإخو�ن �مل�صلمني 

62
وحما�ص وتدعمهما“.

الثالثاء، 2020/11/10

�للجنة  	 ع�صو  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  وفاة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أعلنت 

�ل�صلطة حممود عبا�ص �حلد�د بتنكي�ص  �ملركزية حلركة فتح، �صائب عريقات. و�أعلن رئي�ص 

لفل�صطني  كبرية  خ�صارة  يثل  عريقات  رحيل  “�إن  عبا�ص:  وقال  �أيام.  ثالثة  ملدة  �الأعالم 

�ل�صعبة  �لظروف  هذه  ظّل  يف  خا�صة  لفقد�نه،  �لعميق  باحلزن  لن�صعر  و�إننا  �صعبنا،  والأبناء 

 
63

�لتي تو�جهها �لق�صية �لفل�صطينية“.

�الإ�رش�ئيلي 	 �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�صري  ��صت�صهاد  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي   �أعلن 

كمال �أبو وعر بعد تدهور حالته �ل�صحية، ونقله �إىل �أحد �مل�صت�صفيات جر�ء معاناته من مر�ص 

نتيجة  فل�صطينياً  �أ�صري�ً   70 ��صت�صهاد  �لفل�صطينية  �حلقوقية  �ملوؤ�ص�صات  وتوّثق  �ل�رشطان. 

�لعقود  خالل  �الحتالل  �صجون  يف  ��صت�صهدو�  �أ�صري�ً   226 بني  من  وهم  �لطبي،  �الإهمال 

64
�الأربعة �ملا�صية.

باأغلبية  	 وذلك  �لبحرين،  مع  ر�صمية  عالقات  �إقامة  �تفاق  على  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  و�فق 

65
62 ع�صو�ً مقابل 14.

بيع  	 على  ر�صمياً  و�فقت  �ملتحدة  �لواليات  �أن  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أعلن 

50 مقاتلة �صبحاً من طر�ز  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أ�صلحة من �جليل �الأحدث، وخ�صو�صاً 
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و��صنطن  �لتز�م  مع  قوله،  وفق  “تن�صجم“،  �ل�صفقة  �إن  له،  بيان  يف  بومبيو،  وقال  �أف-35. 

66
“�حلفاظ على �لتفوق �لع�صكري الإ�رش�ئيل“ يف �ملنطقة.

االأربعاء، 2020/11/11

بيتون 	 مايكل  وزير  برتبة  وم�صاعده  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير   بد�أ 

�ل�صفة  م�صتعمر�ت  يف  ��صتيطانية  وحدة   1,700 ل�رشعنة  �إجر�ء�ت  يف   ،Michael Beaton

�لغربية، مّت تعريفها م�صبقاً على �أنها غري قانونية، �صمن تو�صيات بتطبيق �صيا�صة “ت�صوية 

�لعقار�ت“. وبح�صب �صحيفة يديعوت �أحرونوت، فاإن �مل�صرتين لتلك �لوحد�ت �صيح�صلون 

�لعملية  هذه  وتتم  نية“.  بح�صن  “�رش�ئها  بند  حتت  عقار�تهم  لت�صجيل  ثبوتية  �أور�ق  على 

منذ �أ�صابيع من قِبَل وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية ب�صكل ر�صمي، وباأو�مر مبا�رشة من جانت�ص 

67
وبيتون.

ز�ر  	 �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صتعمر�ت  من  �أعمال  رجال  من  وفد�ً  �إن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  قالت 

دبي لعقد �رش�كات �قت�صادية. وقالت �لقناة 20 و�صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيليتان 

�أعمال  رجال  مع  �قت�صادية  لقاء�ت  �صل�صلة  وعقد  �أيام،  قبل  دبي  �إىل  �صافر  �لوفد  �إن 

رئي�ص  دغان،  يو�صي  قال  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  نقلتها  ت�رشيحات  ويف  �إمار�تيني. 

وفد جمل�ص �صومرون �الإقليمي، �لذي ي�صّم 30 م�صتعمرة ب�صمال �ل�صفة �لغربية، �إن هناك 

68
فر�صة لكال �جلانبني لال�صتفادة من �لتعاون �لذي يكن �أن ينتج عن �لتطبيع.

قال �لناطق �لر�صمي با�صم �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة، تعقيباً على ت�رشيحات وزير  	

�لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، �لتي قال فيها �إنه “حان �لوقت للقيادة �لفل�صطينية �لعودة �إىل 

�ملفاو�صات بدون �أعذ�ر“، �إن “�لقيادة �لفل�صطينية م�صتعدة للعودة �إىل �ملفاو�صات على �أ�صا�ص 

69
�ل�رشعية �لدولية، �أو من حيث �نتهت �ملفاو�صات، �أو بالتز�م �إ�رش�ئيل باالتفاقيات �ملوقعة“.

َتعرّثت من جديد،  	 �مل�صاحلة بني حركتَْي فتح وحما�ص  �أن  �للبنانية  �الأخبار  ذكرت �صحيفة 

جَتّدد  بعدما  كلّياً،  توقفت  �الت�صاالت  �أن  لل�صحيفة  ك�صفت  مطلعة  م�صادر  �أن  �إىل  م�صرية 

و�إيقاف  �ملفاو�صات،  م�صار  عودة  يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  لدى  �الأمل 

م�صادر  من  �ل�صحيفة  وعلمت  �لقرن“.  و“�صفقة  �ل�صابق  �صغطها  �الأمريكية  �الإد�رة 

�أخري�ً، َتوّقفت  بالتدريج،  �نخف�صت  كانت  �لتي  �الت�صاالت،  �أن  بـ“حم�صاوية“،   و�صفتها 

�الأمريكية  �الإد�رة  �صتّتخذه  ما  على  �الآن  ترّكز  �إذ  �مل�صاحلة،  تذكر  ال  فتح  باتت  حني  يف 

70
�جلديدة من خطو�ت.
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فوز 	 على  �لرهان  �أن  غزة،  يف  عقدته  �جتماع  خالل  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  ف�صائل   �أكدت 

جو بايدن يف حت�صيل �حلقوق �لفل�صطينية هو �أمر �أثبت ف�صله خالل تعاقب �الإد�ر�ت �الأمريكية، 

�أر�صاً. و�صددت  �الأمريكية مل ولن يجلب حقاً ولن ي�صتعيد  �لنو�يا  الأن �العتماد على ح�صن 

�ل�صف  وتوحيد  �لد�خلي  �لوحدة  م�صو�ر  ��صتكمال  هو  �ليوم  “�ملطلوب  �أن  على  �لف�صائل 

�لوطني، و�رشورة �العتماد على �إر�دة �صعبنا ومقاومته، النتز�ع كل �حلقوق و��صتعادة كل 

71
�الأر�ص“.

عتيد  	 ي�ص  حزب  قدمه  قانون  م�رشوع  �صّد  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �أع�صاء  من  �أغلبية  �صوّت 

ني�صان/ يف  �إقر�ره  مّت  �لذي   ،Kaminitz Law كامينيت�ص  قانون  الإلغاء  م�صتقبل(   )يوجد 

�أبريل 2017، لت�رشيع عمليات هدم �ملنازل �لفل�صطينية د�خل �خلط �الأخ�رش. وبح�صب �لقناة 

�لعبية �ل�صابعة، فاإن 57 ع�صو�ً من �لكني�صت �صوتو� �صّد م�رشوع �لقانون، يف حني �أن 37 

فقط �أيدو� م�رشوع �لقانون. وح�رش بنيامني نتنياهو �جلل�صة، وخرج يف منت�صف �لت�صويت 

72
بدون �أن ي�صارك فيه.

حممد  	 عمر  �ل�صود�ين  نظريه  مع  �أرد�ن  جلعاد  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  �لتقى 

بني  �مل�صتوى  رفيع  �جتماع  �أول  هذ�  فاإن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  �صديق.  �أحمد 

73
كبار �مل�صوؤولني من �جلانبني، بعد �الإعالن عن �تفاق “�ل�صالم“ و�لتطبيع.

�أعلنت موؤ�ص�صة مطار�ت دبي، يف بيان لها، �أن ثالث �رشكات طري�ن �إ�رش�ئيلية �صتبد�أ ت�صيري  	

رحالت مبا�رشة من تل �أبيب �إىل دبي يف كانون �الأول/ دي�صمب 2020، حيث �صت�صرّي �رشكة 

�الإ�رش�ئيلية  �لطري�ن  �رشكة  و�صتوفر  يومياً،  رحلتني  “�إلعال“  �الإ�رش�ئيلية  �ملدين  �لطري�ن 

74
“ي�رش�ئري“ �صّت رحالت �أ�صبوعياً، و�صت�صغل �رشكة “�أركيا Arkia“ رحلة يومياً.

و�صلت طائرة من طر�ز �أف-35 �إىل قاعدة تل نوف �جلوية Tel Nof Airbase، �لتابعة ل�صالح  	

�جلو �الإ�رش�ئيلي. وو�صفت �صحيفة ماكور ري�صون، يف عددها �ملن�صور يف 2020/11/13، هذه 

�لطائرة باأنها من طر�ز “مميز“، وهي معدة لتجارب �لطري�ن �الأكرث تطور�ً، وهي جتارب ذ�ت 

قدر�ت �رشية يف غالبيتها �لعظمى. ونقلت �ل�صحيفة عن قائد قاعدة تل نوف عوديد كوهني 

75
Oded Cohen، قوله �إن ��صتيعاب هذه �لطائرة يف �صالح �جلو هو “حدث تاريخي“.

اخلمي�س، 2020/11/12

يف  	 منزل   100 نحو  بناء  على  و�فقت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  حركة  �أعلنت 

حي ��صتيطاين ب�رشقي �لقد�ص �ملحتلة. وقالت �صحيفة هاآرت�ص �إن بلدية �الحتالل و“�صلطة 
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�ل�صهرين  خالل  ��صتيطانية  خطط  على  �ملو�فقة  ت�رشيع  على  تعمالن  �إ�رش�ئيل“  �أر��صي 

76
�ملقبلني، ملنع �إيقافها مبجرد دخول جو بايدن �إىل �لبيت �الأبي�ص.

�أجل جودة �حلكم  	 “�حلركة من  �ملقدم من  �لنظر بااللتما�ص  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  قبلت �ملحكمة 

�لوحدة  حكومة  �صدّ   ،“Movement for Quality Government in Israel �إ�رش�ئيل  يف 

بت�صكيلة  �اللتما�ص،  �لنظر يف  �ملحكمة  2020. وقررت  مايو  �أيار/  �ُصكلت يف  �لتي  �الإ�رش�ئيلية 

بتقدمي  جانت�ص،  وبني  نتنياهو  بنيامني  بينهم  من  �ملعنيني،  وطالبت  ق�صاة،   9 من  مو�صعة 

77
تو�صيحات خالل 21 يوماً.

جنوبي 	 يف  �ال�صتيطان  ملقاومة  �ل�صعبية  �للجان  يف  �لنا�صط  ماريا،  �أبو  يو�صف   قال 

جنوبي  فل�صطينية،  �أر��ٍص  جتريف  بعملية  �رشعت  �إ�رش�ئيلية  جر�فات  �إن  �لغربية،  �ل�صفة 

�ل�صفة، بغر�ص �صقّ �صارع يربط م�صتعمر�ت حمافظة �خلليل بالقد�ص؛ م�صري�ً �إىل �أن �أعمال 

(، بح�صب �ملخططات �لتي ُوّزعت 
2

�لتجريف من �صاأنها م�صادرة نحو 1,170 دومناً )1.17 كم

78
على �لهيئات �ملحلية و�ل�صكان.

قال �أمني عام �لتجمع �لوطني الأ�رش �صهد�ء فل�صطني حممد �صبيحات، �إن �صلطات �الحتالل  	

�أكرث �صجونها،  ثالجات  ويف  �ملحتلة،  فل�صطني  �صمال  يف  �الأرقام“  “�صهد�ء  مقابر  يف   حتتجز 

79
300 جثمان ل�صهد�ء فل�صطينيني وعرب. من 

�أن  	 عن  �لنقاب  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  ك�صفت 

�ألف   14 نحو  دمرت  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  من  �ملزيد  �صّم  �صعيها  وخالل  “�إ�رش�ئيل“، 
ذلك جّر�ء  وت�رّشر   ،2020-2015 �لفرتة  خالل  غزة  قطاع  حدود  على   )

2
كم  14(  دومن 

80
1,402 مز�رع.

متهيد�ً  	 م�صرتكة،  وم�صاريع  بر�مج  لتنفيذ  فريق  ت�صكيل  على  و“�إ�رش�ئيل“  �الإمار�ت  �تفقت 

�ملغلقة  �لتلفزيونية  �لد�ئرة  تقنية  �جتماع عب  �الّتفاق بعد  �مل�صتقبل. وياأتي هذ�  الإطالقها يف 

فيديو كونفرن�ص، بني نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء ووزير �لد�خلية �الإمار�تي �صيف بن ز�يد 

81
.Amir Ohana آل نهيان، ووزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي �أمري �أوحانا�

باناجيوتوبولو�ص  	 نيكوالو�ص  و�ليوناين  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزر�ء  تو�صّل 

 Charalambos Petrides و�لقب�صي �صار�المبو�ص بيرتيد�ص ،Nikolaos Panagiotopoulos

على  �التفاق  مّت  �إنه  جانت�ص  وقال  �لثالث.  �لدول  بني  �لع�صكري  �لتعاون  لتكثيف  �تفاق  �إىل 
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“تعزيز �لتعاون �ل�صناعي على نطاق و��صع من �أجل تعزيز قدر�تنا �لدفاعية، وتوفري �الآالف 
82

من فر�ص �لعمل القت�صاد�ت �لدول �لثالث“.

اجلمعة، 2020/11/13

�إن هناك �ت�صاالت �رشية مع �لنيجر، من  	 �إيلي كوهني،  قال وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي 

كوهني  من  مقرب  وقال  “�إ�رش�ئيل“.  وبني  بينها  �لعالقات  تطبيع  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �أجل 

حملل  و�أ�صار  عالقات.  الإقامة  �ملغرب  مع  �صفقة  الإبر�م  �أي�صاً  �إ�رش�ئيلية  حماوالت  هناك  �إن 

12 �لتلفزيونية �الإ�رش�ئيلية عميت �صيجال، يف مقاله �الأ�صبوعي يف  �ل�صوؤون �حلزبية يف قناة 

�صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية، �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ خططت كي تعرتف ب�صيادة �ملغرب يف 

83
�ل�صحر�ء، مقابل توقيع �ملغرب على �تفاقية تطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“.

�لفل�صطينية  	 �ل�صلطة  بحر،  �أحمد  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  دعا 

�النتخابات  نتائج  على  �لرهان  وعدم  �لوطنية،  �مل�صاحلة  خطو�ت  ��صتكمال  �إىل  �هلل  ر�م  يف 

�لد�خلية؛  �مل�صاحلة  �إمتام  على  بحر  �أكد  كما  �لثنائية.  للمفاو�صات  و�لعودة  �الأمريكية، 

باملقاومة  �لتم�صك  �رشورة  وعلى  و�أعو�نه،  �الحتالل  �أمام  �لفل�صطيني  �ل�صف  لتقوية 

84
�مل�صلحة وكل �أ�صكال �ملقاومة.

�الإ�رش�ئيلي  	 �الحتالل  قو�ت  �إن  �لفل�صطينية  �الإن�صان  وحقوق  �الأ�رشى  موؤ�ص�صات  قالت 

�عتقلت 446 فل�صطينياً خالل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020، من بينهم 63 طفالً، و16 �صيدة. 

�أ�صري،  4,500 بلغ  �الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  و�ملعتقلني  �الأ�رشى  عدد  �أن   وذكرت 

بينهم 40 �أ�صرية، فيما بلغ عدد �ملعتقلني �الأطفال 170، و�الإد�ريني 370، فيما بلغ عدد �أو�مر 

بينها  من  �إد�ري،  �عتقال  �أمر   68 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �ل�صادرة  �الإد�ري  �العتقال 

85
38 �أمر�ً جديد�ً، و30 �أمر متديد.

قال رئي�ص وزر�ء باك�صتان عمر�ن خان، �إن بالده تعر�صت ل�صغوط لالعرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“.  	

و�أ�صاف خان، يف مقابلة تلفزيونية: “بالن�صبة يل، �أقلّه، ال �حتمال لالعرت�ف باإ�رش�ئيل ما مل 

تكن هناك ت�صوية تر�صي �لفل�صطينيني، فاإننا لن نعرتف باإ�رش�ئيل“، م�صري�ً �إىل �أنه ال ي�صتطيع 

و�لبحرين؛  �الإمار�ت  �إىل  �إ�صارة  يف  بـ“�إ�رش�ئيل“،  �عرتفت  �لتي  �لدول  ب�صاأن  �صيء  �أي  قول 

86
“الأنها �صديقة لنا وال نريد �الإ�صاءة لها“.
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ال�صبت، 2020/11/14

�مل�صاحلة. وقالت  	 �لقاهرة، ال�صتكمال مباحثات  �إىل  و�صل وفد�ن من حركتي فتح وحما�ص 

م�صادر مطلعة لـ“�ل�رشق �الأو�صط“، �إن �لوفدين يتطلعان �إىل �التفاق على جميع �لنقاط حمّل 

87
�لنقا�ص، قبل �إ�صد�ر �لرئي�ص حممود عبا�ص مر�صوماً من �أجل �النتخابات.

قالت حركة حما�ص �إن �ملقاومة �لتي دكّت تل �أبيب بقوة قبل ثماين �صنو�ت قد ر�كمت مزيد�ً من  	

�لقوة، وباتت �أكب ��صتعد�د�ً و�أكرث �إ�رش�ر�ً على مو��صلة م�صرية �لتحرير. و�أكدت �حلركة، يف 

بيان �صحفي يف �لذكرى �لثامنة ملعركة حجارة �ل�صجيل، �أن “�ملقاومة لن ترت�جع قيد �أمنلة عن 

88
هدف �لتحرير، ودحر �ملحتل عن كامل �أر�صنا“.

االأحد، 2020/11/15

يف  	 �لفل�صطينية  �لف�صائل  بتدفيع  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  هدد 

�الأحد �ل�صبت  ليلة  خالل  �صاروخية،  قذ�ئف  �إطالق  �أعقاب  يف  باهظاً“،  “ثمناً  غزة   قطاع 

 .1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  و�صط  �إىل  منها  ق�صم  و�صل   ،2020/11/15-14

�الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  و�أطلق  غزة.  قطاع  يف  مو�قع  بدوره،  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وق�صف 

وحركة  هادئة،  تكن  مل  �الأخرية  “ليلتنا  قائالً:  �لقطاع،  يف  �ملدنيني  �صّد  تهديد�ً  جانت�ص  بني 

89
حما�ص هي �مل�صوؤولة عن ذلك“.

�إن  	 غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  وكيل  �رشحان،  ناجي  قال 

مليون   50 ت�صل  وبتكلفة   ،2014 عدو�ن  جر�ء  �إعمار،  الإعادة  بحاجة  �صكنية  وحدة   1,200

دوالر. و�أو�صح �رشحان، يف حديث �إذ�عي، �أن 90% مما دمره �الحتالل مّت جتاوزه و�إعادة 

�رشحان  وبنّي  �لعدو�ن.  قبل  ما  �أخرى  وحدة  و�ألف  وحدة،  �ألف   11 ذلك  وي�صمل  �إعماره، 

من يقرب  ما  دفع  مّت  دوالر،  مليون   300 بلغ  �جلزئية  لالأ�رش�ر  �ملايل  �الحتياج  حجم   �أن 

90
200 مليون منها، وبقي 100 مليون.

�أمام  	 �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  ليبمان،  �أفيجدور  �تهم 

حديث يف  ليبمان،  ور�أى  �لقطاع.  غالف  م�صتعمر�ت  �صكان  عن  و�لتخلي   حما�ص، 

باأنه  �صهرياً،  دوالر  مليون   30 ودخول  حلما�ص  �لقطري  �لدعم  يف  �لعبية،   103 الإذ�عة 

تنفيذ  وحتاول  �ل�صو�ريخ،  من  عدد�ً  يوم  كل  تنتج  ويجعلها  قدر�تها،  قفزة  من  يزيد 

91  
�لغربية. �ل�صفة  من  هجمات 
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لبناء 	 مناق�صة  �الإ�رش�ئيليتان،  �الأر��صي،  و�صلطة  و�الإ�صكان  �لبناء  وز�رة   ن�رشت 

1,257 وحدة ��صتيطانية يف م�صتعمرة جفعات هامتو�ص على �أر��صي بلدة بيت �صفافا، �لتي 
92

�صيكون من �صاأن �إقامتها عزل مدينة بيت حلم عن �رشقي �لقد�ص.

منازلهم  	 �إخالء  �لقاطع  رف�صهم  �لقد�ص،  يف  جر�ح  �ل�صيخ  حي  من  مقد�صية  عائلة   28 �أكدت 

ل�صالح �جلمعيات �ال�صتيطانية، بعد قر�ر�ت حماكم �إ�رش�ئيلية باإخالء �ملنازل ودفع غر�مات 

�لذي �صكنوها يف  28 عائلة يف �حلي ل�رشقة منازلهم  مالية. وتالحق �جلمعيات �ال�صتيطانية 

93
�صنة 1956، مبوجب �تفاق مع �حلكومة �الأردنية ووكالة �الأونرو�.

�فتتح �أول معر�ص للمنتجات �لزر�عية �الإ�رش�ئيلية يف �صوق �خل�صار و�لفو�كه بدبي )فري�ص  	

 ،Ofir Gendelman جندملان  �أوفري  ور�أى  �إ�رش�ئيلي.  �إمار�تي  ر�صمي  بح�صور  ماركت(، 

94
�ملتحدث با�صم نتنياهو، �أن �ملعر�ص ُيعّد �أحد “ثمار �ل�صالم“.

مّت ت�صجيل 17 �عتد�ًء �إ�رش�ئيلياً على �ل�صيادين يف قطاع غزة منذ بد�ية �صنة 2020، �إذ مّت �عتقال  	

�لقو�رب ثالث مر�ت لفرت�ت  �أمام  �لبحر  �إغالق  بالر�صا�ص، كما جرى  �آخرين   8 9 و�إ�صابة 

�مل�رشية تفاقمت منذ  �العتد�ء�ت  �أن  �إال  �الإ�رش�ئيلية،  �العتد�ء�ت  متفاوتة. وبينما مل تتوقف 

5 �صيادين  �لزر�عي مقتل  �لعمل  �ل�صيادين و�حتاد جلان  2015؛ و�صجلت نقابة  بد�ية �صنة 

فل�صطينيني و�صخ�ص خمتل عقلياً �جتاز نقطة �حلدود �لبحرية، و�عتقال 16 �صياد�ً �أفرج عن 

11 منهم، ومّتت م�صادرة 12 قارباً بكامل معد�تها، حتى نهاية �أيلول/ �صبتمب 2020، على 
95

يد �جلي�ص �مل�رشي.

�أزمة مالية“ يف تاريخ  	 “�أ�صو�أ  �أن  حذّر �ملفو�ص �ل�صامي لوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني من 

�لوكالة �لدولية، قد توؤدي �إىل “كارثة“ يف قطاع غزة، وتزيد من “�نعد�م �ال�صتقر�ر“ يف لبنان. 

�ل�صحية  �خلدمات  وتعطل  �ملد�ر�ص  عمل  تعليق  �أحد  م�صلحة  من  “لي�ص  �أنه  الز�ريني  و�أكد 

“خميف“  �لو�صع  �إن  بالوباء“. وقال الز�ريني  �لنا�ص فيه  �لذي ي�صاب  �لوقت  )يف غزة(، يف 

يف جميع �أنحاء �لبالد، لكنه �أ�صو�أ يف �صفوف �لالجئني �لفل�صطينيني، خ�صو�صاً �أن 80–%90 

96
منهم يعتمدون على �لوكالة يف �حل�صول على �مل�صاعد�ت.

ف  	 ُيَو�صِّ و�لذي  �ل�صعودية،  �لعلماء  كبار  لهيئة  ببيان  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  رحّبت 

�لتابع  بالعربية“  “�إ�رش�ئيل  ح�صاب  وغّرد  بـ“�الإرهابية“.  �مل�صلمون  �الإخو�ن  جماعة 

�أن نرى هذ� �ملنهج �ملناه�ص  �إ�رش�ئيل،  “ي�صعدنا نحن يف  �الإ�رش�ئيلية على تويرت:  للخارجية 

ال�صتغالل �لدين للتحري�ص و�لفتنة، وال �صّك �أن جميع �لديانات �ل�صماوية جاءت لزرع �ملحبة 

97
و�الألفة بني �لنا�ص“.
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االإثنني، 2020/11/16

�أوىل جل�صاتها ملقا�صاة �حلكومة �لبيطانية، حول جر�ئم جنودها  	 عقدت حمكمة فل�صطينية 

“وعد بلفور“ وما  1917-1948، و�إ�صد�رها  �إبان �حتاللها للبالد خالل �لفرتة  يف فل�صطني، 

من  ُهّجرو�  فل�صطينيني  ل�صهود  نابل�ص  مدينة  يف  �لبد�ية  حمكمة  قا�صي  و��صتمع  عنه.  ن�صاأ 

�لتي  �لتي عا�صوها، و�جلر�ئم  �الإ�رش�ئيلي، و�ملعاناة  1948، بفعل �الحتالل  يف �صنة  بلد�تهم 

98
�رتكبت يف تلك �لفرتة.

�الأوروبي  	 و�الحتاد  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �ملركزي“  �إ�رش�ئيل  و“بنك  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  قال 

�إيجاد ممر جتاري جديد بني  �إمكانية  �لتعاون �القت�صادي، وناق�صا  �أطلقا حمادثات لتعميق 

�جلديد  �حلديدية  �ل�صكك  خّط  �إن  �إ�رش�ئيل“  “بنك  وقال  �خلليج.  ودول  �ملتو�صط  �رشق 

�صيكون طريقاً �أق�رش، و�أ�رشع، و�أقل تكلفة، و�أكرث �أماناً للربط بني �ل�رشق و�لغرب، بدالً من 

99
طرق �لتجارة �حلالية.

�أو�صت جلنة �لد�خلية يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي وزير �لد�خلية �أرييه درعي، باملو�فقة �ل�رشيعة  	

�ل�صياحة، من متطلبات �حل�صول  “�إ�رش�ئيل“ الأغر��ص  باإعفاء مو�طني �الإمار�ت من دخول 

100
على تاأ�صرية.

بعثت ما ت�صمى “جماعات �لهيكل“ ر�صالة �إىل وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلية �أمري �أوحانا،  	

�ل�صاحة  تخ�صي�ص  يتّم  �أن  على  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  تور�تية  مدر�صة  باإقامة  فيها  تطالب 

�ل�رشقية للم�صجد مدر�صة تور�تية، علماً �أن جماعات ��صتيطانية دعت �إىل بناء كني�ص يف �ملكان، 

للم�صتوطنني  بال�صماح  مطالبة  �لر�صالة  وت�صمنت  لالأق�صى.  �ملكاين  للتق�صيم  متهيد�ً  وذلك 

�ل�رشقية  �ل�صاحة  يف  وتعليمها  �لتور�ة  تعلم  يف  لالقتحامات،  �ملتاحة  �لفرتة  كامل  بق�صاء 

101
للم�صجد �الأق�صى.

ك�صفت م�صادر �إعالمية عبية �لنقاب عن و�صع وز�رة �لنقل و�ملو��صالت �الإ�رش�ئيلية خطة  	

خدمة  �أخرى  �صو�رع  وحتديث  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطانية  �ل�صو�رع  من  مزيد  ل�صّق 

�لتنقل  عمليات  وحت�صني  �الحتالل،  ومع  ببع�صها  �مل�صتعمر�ت  ربط  بهدف  للم�صتوطنني، 

�لرتويج  �الآن  يجري  �أنه  �لعبية  ري�صون  ماكور  �صحيفة  و�أفادت  �حلياة.  وجودة  و�الأمان 

دوالر( مليون   676( �صيكل  مليار   2.3 بتكلفة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  للنقل  �لرئي�صية   للخطة 

102
ملدة 5 �أعو�م.
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ك�صف �لباحث �ل�صحفي �الإ�رش�ئيلي رونني بريغمان Ronen Bergman عن �أ�رش�ر �لعالقة  	

�صلمان  بن  حممد  �ل�صعودي  �لعهد  ويل  دور  على  م�صدد�ً  و�ل�صود�ن،  “�إ�رش�ئيل“  بني 

�لعبية،  لالإذ�عة  حديث  يف  بريغمان،  وقال  �ملعلن.  �لتطبيع  نحو  ودفعهما  تقريبهما  يف 

�لد�ئرة يف  �رشكاء  كانو�  �صلمان  �بن  �لعهد  وويل  �ل�صعودية  يف  �ملخابر�ت  �أجهزة  روؤ�صاء   �إن 

و�الإمار�ت  �الحتالل  دولة  بني  عالقات  �إن�صاء  عن  لالإعالن  متهيد�ً  للمفاو�صات،  �ل�رشية 

103
�أي�صاً.

الثالثاء، 2020/11/17

على  	 له  تغريدة  يف  �ل�صيخ،  ح�صني  �لفل�صطينية  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص  كتب 

�لتز�م  ب�صاأن  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �صيادة  بها  قام  �لتي  �الت�صاالت  �صوء  “على  تويرت: 

مكتوبة  ر�صمية  ر�صائل  من  وردنا  ما  �إىل  و��صتناد�ً  معنا،  �ملوقعة  باالتفاقيات  �إ�رش�ئيل 

و�صفوية مبا يوؤكد �لتز�م �إ�رش�ئيل بذلك. وعليه، �صيعود م�صار �لعالقة مع �إ�رش�ئيل كما كان“. 

�لذي حتقق كان  �لكبري  “�الإجناز  �إن  �ل�صيخ، خالل لقاء خا�ص مع تلفزيون فل�صطني:  وقال 

�ملو�صوع  �أن  �لرئي�ص حممود عبا�ص“، موؤكد�ً  ر�أ�صها  نتيجة ل�صمود �صعبنا وقيادته وعلى 

104
�أكب من تن�صيق �أمني.

د�نت حركة حما�ص ب�صدة قر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية ��صتئناف �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل“، وقال  	

�لوطنية لبناء �رش�كة وطنية ملو�جهة �الحتالل  “طعنة للجهود  �لقر�ر يثل  �إن  بيان للحركة 

�ال�صتيطانية يف  �لوحد�ت  �آالف  �الإعالن عن  �لقرن، وياأتي يف ظّل  و�ل�صمّ و�لتطبيع و�صفقة 

105
�لقد�ص“.

�صددت حركة �جلهاد �الإ�صالمي، يف بيان �صحفي، على �أن قر�ر عودة م�صار عالقة �ل�صلطة  	

�لفل�صطينية مع �الحتالل �نقالب على كل م�صاعي �ل�رش�كة �لوطنية، وحتالف مع �الحتالل 

106 
بدالً من �لتحالف �لوطني.

و�صفت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني عودة عالقات �ل�صلطة �لفل�صطينية مع “�إ�رش�ئيل“  	

107
باأنه “عجز، و��صت�صالم �أمام �لعدو �لذي مل يحرتم �أي �تفاقيات“.

فتح  	 �الآن بني حركتي  “هناك مباحثات جدية  ��صتية:  �لفل�صطينية حممد  �لوزر�ء  قال رئي�ص 

الإنهاء  بو�بة  �النتخابات  ولتكون  �النتخابات،  وعقد  �مل�صاحلة  �إجناز  �أجل  من  وحما�ص 

108
�النق�صام وجتديد �ل�رشعية للنظام �لفل�صطيني“.
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�أعلنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إطالق عملية ت�صجيل �لعقار�ت و�الأر��صي �لفل�صطينية ب�رشقي  	

�لقد�ص يف �صجل �لطابو �الإ�رش�ئيلي، يف خطوة تهدف لل�صيطرة على �ملدينة باأكملها. و�أقر وزير 

�صوؤون �لقد�ص �الإ�رش�ئيلي ر�يف بريت�ص Rafi Peretz، باأن �لهدف من �إطالق عملية �لت�صجيل 

109
هو تر�صيخ، ما �صماه، �لوحدة بني �صطري �ملدينة �ل�رشقي و�لغربي.

�تفاق  	 تنفيذ  فر�ص  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  من  مقربون  �أكد 

�أفادت ما  بني جانت�ص على من�صب رئا�صة �حلكومة معدومة. وبح�صب  بينه وبني   �لتناوب 

من�صب لتويل  توؤهله  �لتي  �جلماهريية  �ل�رشعية  “فقد  جانت�ص  فاإن  �الإ�رش�ئيلية   11  �لقناة 

110
رئي�ص �حلكومة“.

�أقيمت  	 �لتي  �إىل م�صتعمرة �صانور،  100 م�صتوطن عادو�  �أن نحو  �لعبي   0404 ذكر موقع 

جتديد  يعتزمون  باأنهم  و�رشحو�  جنني،  من  بالقرب  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  �أر��صي  على 

111
�ال�صتيطان �ليهودي يف �مل�صتعمرة.

�أر��صي �ل�صلطة  	 �أن �ال�صتثمار�ت �لفل�صطينية �ملوظفة خارج  �أظهرت معطيات تقرير ر�صمي 

�صوق  يف  �ملوظفة  �الأجنبية  �ال�صتثمار�ت  �أر�صدة  فاقت   ،2019 �صنة  نهاية  حتى  �لفل�صطينية 

�ملركزي  للجهاز  م�صرتك  م�صح  يف  ذلك  جاء  دوالر.  مليار   1,732 بنحو  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

112
لالإح�صاء �لفل�صطيني و�صلطة �لنقد �لفل�صطينية.

�الإ�رش�ئيلي  	 �لرئي�ص  من  خطية  ر�صالة  نهيان  �آل  ز�يد  بن  حممد  ظبي  �أبو  عهد  ويل  تلقى 

مبا  وتطويرها،  تعزيزها  و�صبل  �لبلدين  بني  �لثنائية  بالعالقات  تتعلق  ريفلني،  روؤوفني 

ووّجه  “�إ�رش�ئيل“.  لزيارة  ز�يد  البن  دعوة  �لر�صالة  وت�صمنت  �مل�صرتكة،  �مل�صالح  يخدم 

�أبو ظبي، من جهته، دعوة للرئي�ص �الإ�رش�ئيلي لزيارة �الإمار�ت، معرباً عن تثمني  ويل عهد 

دولة �الإمار�ت للتعاون، للتو�صل �إىل معاهدة “�ل�صالم“ �لتاريخية �لتي من �صاأنها �أن ت�صهم يف 

113
��صتقر�ر �ملنطقة باأ�رشها.

نظمت وز�رة �لد�خلية �الإمار�تية، بالتز�من مع �ليوم �لعاملي للت�صامح، �صالة خا�صة جمعت  	

و�أقيمت هذه  �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“، يف �صوء جائحة كورونا.  �أديان من  �صخ�صيات وقادة 

114
�لفعالية �فرت��صياً.

رئي�ص  	 مع  فوزه  منذ  له  هاتفية  حمادثة  �أول  بايدن  جو  �ملنتخب  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أجرى 

وكالة  نقلته  بيان  يف  �ملنتخب،  �لرئي�ص  فريق  وقال  نتنياهو.  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء 
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�إ�رش�ئيل وم�صتقبلها كدولة يهودية  “كّرر دعمه �لثابت الأمن  �أن بايدن  �ل�صحافة �لفرن�صية، 

115
وديوقر�طية“.

االأربعاء، 2020/11/18

يف  	 �أجر�ها  مباحثات  خالل  �لزياين،  ر��صد  بن  �للطيف  عبد  �لبحريني  �خلارجية  وزير  دعا 

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  مع  �لقد�ص  غربي 

موؤمتر  وخالل  جديدة.  فل�صطينية   - �إ�رش�ئيلية  “�صالم“  مباحثات  �إىل  نتنياهو،  بنيامني 

�صحفي م�صرتك مع نظريه �الإ�رش�ئيلي غابي �أ�صكنازي، قال �لزياين �إن بالده تقدمت بطلب 

ر�صمي لفتح �صفارة يف “�إ�رش�ئيل“، موؤكد�ً �أنه �صوف يتّم تنفيذ نظام �لتاأ�صرية �الإلكرتونية 

“�تفقنا  �أ�صكنازي، من جانبه: لقد  2020/12/1. وقال  “�إ�رش�ئيل“ و�لبحرين �عتبار�ً من  بني 

116
على تبادل فتح �ل�صفار�ت“.

ديبلوما�صية  	 م�صادر  �إىل  ر�صالة  نقلت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �الإ�رش�ئيلية   11 �لقناة  ذكرت 

�رش �ل�صهد�ء، 
ُ
غربية، �أبدت فيها ��صتعد�دها لتغيري �ملعايري �لقا�صية ب�رشف رو�تب �الأ�رشى و�أ

117
وذلك كـ“بادرة ح�صن نية“ جتاه �لرئي�ص �الأمريكي �ملنتخب جو بايدن.

�نف�صت �للقاء�ت �لتي عقدها وفد�ن قياديان من حركتي فتح وحما�ص يف �لعا�صمة �مل�رشية  	

�الجتماع  لعقد  موعد  حتى  �أو  �النق�صام،  الإنهاء  نهائية  �صيغة  عن  �الإعالن  بدون  �لقاهرة، 

118
�جلديد لالأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، الإقر�ر �آليات �مل�صاحلة �لنهائية.

مع  	 �لعالقات  عودة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إعالن  �أن  م�صرتك،  بيان  يف  �ملقاومة،  ف�صائل  �أكدت 

�لوهم  ت�صويق  و�إعادة  �ل�صهيو�أمريكية،  للهيمنة  �الرتهان  من  مزيد�ً  �إال  متثل  “ال  �الحتالل 

جمانية  خدمة  قدمت  “�ل�صلطة  �أن  �لف�صائل  ور�أت  جديد“.  من  �ل�صيا�صية  بالت�صوية  �مل�صمى 

للعدو �ل�صهيوين، وو�صعت �لعر�قيل يف م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية“. وو�صفت �لف�صائل 

الآمال  بـ“�لطعنة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  باالتفاقيات  و�لعمل  �الأمني،  �لتن�صيق  عودة 

119
�صعبنا يف حتقيق وحدة حقيقية“.

و�ل�صلطة  	 “�إ�رش�ئيل“  بني  �لتن�صيق  ��صتئناف  �إن  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال 

له  ت�رشيحات  يف  جانت�ص،  و�أ�صاف  �جلانبني.  بني  �مل�صرتكة  �مل�صلحة  يخدم  �لفل�صطينية 

ن�رشها موقع يديعوت �أحرونوت، �أن �لتن�صيق مهم للمو�طنني �الإ�رش�ئيليني و�أمنهم، ولي�ص 

�أقل م�صلحة لل�صكان �لفل�صطينيني و�قت�صادهم. ودعا جانت�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية للعودة �إىل 

120
طاولة �ملفاو�صات من �أجل م�صتقبل �أف�صل يف �ل�رشق �الأو�صط.
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�مل�صجد  	 �صطح  على  كبري�ً  “�صمعد�ناً“  �الحتالل،  جي�ص  بحماية  م�صتوطنون،  و�صع 

�ل�صمعد�ن  و�صعو�  �مل�صتوطنني  باأن  �صنينة،  �أبو  حفظي  �مل�صجد  مدير  و�أفاد  �الإبر�هيمي. 

121
الإحياء �أحد �الأعياد �ليهودية.

�أقيمت  	 بوؤرة   15 من  “�أكرث  �أن  و�ال�صتيطان،  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  رئي�ص  ع�صاف،  وليد  قال 

موؤخر�ً  �مل�صتوطنني  توّجه  عن  ع�صاف  وك�صف  زيل“. 
ُ
�أ بع�صها  �الأخرية،  �لثالثة  �ل�صهور  يف 

122
الإقامة بوؤرهم، مبناطق يعّدها �الحتالل “�أر�صاً حكومية“، حتى ال يتّم �العرت��ص عليها.

ظبي  	 �أبو  عهد  ويل  طالبت  يهودية  منظمات  �إن  �الإ�رش�ئيلية  ري�صون  ماكور  �صحيفة  قالت 

�الأق�صى  �مل�صجد  يف  �لدينية  طقو�صهم  ممار�صة  يف  �ليهود  بحقّ  باالعرت�ف  ز�يد  بن  حممد 

على  رد�ً  �الآن،  حتى  �الإمار�ت  من  بيان  �أي  ��صتالم  يتمّ  مل  �ل�صحيفة،  وبح�صب  �ملبارك. 

123
�لر�صالة.

غري  	 �مل�صتعمر�ت  �أن  لها،  بيان  يف  �لدويل،  �الأمن  مبجل�ص  �الأع�صاء  �الأوروبية  �لدول  �أكدت 

�ال�صتيطاين  �لتو�صع  كل  وقف  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  د�عيًة  �لدويل،  �لقانون  مبوجب  قانونية 

�مل�صتمر، مبا يف ذلك يف �رشقي �لقد�ص. وقالت بلجيكا، و�إ�صتونيا، وفرن�صا، و�أملانيا، و�إيرلند�، 

و�لرنويج يف بيان م�صرتك: “تاأكيد�ً على خماوف �ملن�صق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة، ن�صعر بقلق 

يف  �صكنية  وحد�ت  لبناء  �لعطاء�ت  تقدمي  عملية  فتح  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  قر�ر  من  عميق 

م�صتوطنة جديدة متاماً يف )جفعات هامتو�ص(، وهي موقع رئي�ص بني �لقد�ص وبيت حلم يف 

124
�ل�صفة �لغربية �ملحتلة“.

مقال  	 يف   ،Sharon Devery دفريي  �صارون  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صرت�تيجية  �خلبرية  قالت 

باإ�رش�ئيل،  لال�صتثمار  و�صل  �ل�صيني  “�الهتمام  �إن   ،News One ون  نيوز  موقع  ن�رشه 

�أن توقعات 14 مليار دوالر“. و�أ�صاف دفريي  �أكرث من   وبلغت �ال�صتثمار�ت �ل�صينية فيها 

10% من �إجمايل �ل�صادر�ت  2035، �صت�صكل �ل�صادر�ت لل�صني  �أنه بحلول  “بنك �إ�رش�ئيل“ 
125

�الإ�رش�ئيلية.

اخلمي�س، 2020/11/19

�هلل، 	 ر�م  �رشقي  ب�صجوت،  م�صتعمرة  �إىل  بزيارة  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير   قام 

و�أعلن ت�صنيف بالده منتجات �مل�صتعمر�ت �ليهودية يف �ل�صفة �لغربية على �أنها �إ�رش�ئيلية، 

�إد�رة  باأن  بومبيو  و�رشّح  �ل�رشعية“.  �إ�رش�ئيل  من  “جزء�ً  �مل�صتعمر�ت  �أن  على  م�صدد�ً 
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�لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  ت�صنف  �صوف  تر�مب  �لرئي�ص 

باأنها  �حلركة  تلك  و��صفاً  لل�صامية“،  “معاد  كتنظيم  تدعمها،  جهة  و�أي  �أ�ص(،  دي  )بي 

�الإ�رش�ئيلي نظريه  برفقة  �ملحتلة،  �جلوالن  مرتفعات  �إىل  بومبيو  و�نتقل   “�رشطان“. 
غابي �أ�صكنازي، وقال: “ال يكن �لوقوف هنا، و�لتحديق عب �حلدود، و�إنكار �أمر �أ�صا�صي 

ما  وهو  �إ�رش�ئيل...  من  جزء  هذ�  باأن  �عرتف  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أن  يف  يكمن 

126
رف�صه �لروؤ�صاء )�الأمريكيون( �ل�صابقون“.

هو  	 �ل�رش�كة،  وبناء  �النق�صام  �إنهاء  خيار  �أن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد 

ملتزمة  فتح  �أن  على  م�صدد�ً  و�أطرها،  فتح  حلركة  بالن�صبة  عنه  رجعة  ال  ��صرت�تيجي  خيار 

بالتفاهمات كافة �لتي حتققت يف حو�ر�ت �إ�صطنبول و�لدوحة وبريوت ودم�صق، وخمرجات 

�لتي  وحما�ص،  فتح  حركتي  بني  �إ�صطنبول  وتفاهمات  للف�صائل،  �لعاّمني  �الأمناء  �جتماع 

�صادقت عليها ف�صائل �لعمل �لوطني كافة. كما �أكد عبا�ص �لتز�مه �لال م�رشوط ببناء �ل�رش�كة 

�نتخابات  وثّم  �لت�رشيعي،  للمجل�ص  �لكامل  �لن�صبي  بالتمثيل  �النتخابات  خالل  من  �لوطنية 

127
رئا�صية، وثمّ �نتخابات �ملجل�ص �لوطني بالتتايل و�لرت�بط، وفقاً للقانون.

قال رئي�ص �لهيئة �لعامة لل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطينية ح�صني �ل�صيخ، يف تغريدة له على تويرت:  	

“عقدت �ليوم �جتماعاً مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي، مّت �لتاأكيد فيه على �أن �التفاقيات �ملوقعة بني 
�أنه  �أ�صا�صها �ل�رشعية �لدولية، هي ما يحكم هذه �لعالقة“. و�أ�صاف �ل�صيخ  �لطرفني، و�لتي 

“مّت �التفاق على حتويل كل �مل�صتحقات �ملالية لل�صلطة، ورف�صنا ل�صيا�صة �ال�صتيطان وهدم 
128

�لبيوت وم�صادرة �الأر��صي. ومّت �التفاق على عقد �جتماع �آخر“.

رو�تب  	 �أن  له،  بيان  يف  بكر،  �أبو  قدري  �للو�ء  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  �أكد 

مهما  يتغري  ولن  ثابت  �لفل�صطينية  �لقيادة  وموقف  للم�صاومة،  قابلة  غري  �الأ�رشى  عائالت 

129
كانت �لظروف و�ل�صغوطات.

طول 	 على  �صيكون  و�لذي  �لذكية“،  “�حلدود  م�رشوع  عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص   ك�صف 

و�صيحتوي  �لدفاعية.  �لقدر�ت  حت�صني  بهدف  غزة،  قطاع  مع  �حلدود  من  كيلومرت�ت  �صتة 

هذ� �جلد�ر �الفرت��صي على تقنيات تكنولوجية و�إلكرتونية متطورة ومتعددة، مثل جم�ّصات 

130
جوية و�أر�صية، ال�صت�صعار �إطالق �ل�صو�ريخ و�عرت��صها.

�عتقلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أكرث من 400 طفل فل�صطيني، منذ بد�ية �صنة 2020 حتى  	

نهاية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020، غالبيتهم من �لقد�ص. وقال نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، يف 
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تقرير له، مبنا�صبة يوم �ليوم �لعاملي للطفل، �إن نحو 170 طفالً فل�صطينياً يعتقلهم �الحتالل. 

ومنذ �صنة 2015 ولغاية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020، و�صلت حاالت �العتقال بني �صفوف 

131
�الأطفال الأكرث من 7 �آالف.

�إنهما  	 �الإمار�تية  للطري�ن  �الحتاد  و�رشكة  “�إلعال“،  �الإ�رش�ئيلية  �ملدين  �لطري�ن  �رشكة  قالت 

بالرمز بني  �لتعاون، مثل توفري خدمات م�صرتكة  �ملزيد من �صبل  �تفاقاً ال�صتك�صاف  وقعتا 

�أبو ظبي وتل �أبيب ووجهات �الأخرى. وقالت �ل�رشكتان �إن مذكرة �لتفاهم �ملوقعة ت�صتهدف 

تعزيز �لتعاون �لتجاري يف جماالت �صتى مثل �ل�صحن، و�لهند�صة، ومر�فق تدريب �لطيارين 

132
وطو�قم �ل�صيافة �جلوية.

يف  	 �لكويتي،  حمد  حممد  �الإمار�ت  حلكومة   Cyber Security �ل�صيب�ين  �الأمن  رئي�ص  قال 

�صايب  �رشكات  مع  عملت  بالده  �إن  �لعبية،  �القت�صادية  كالكالي�صت  �صحيفة  مع  مقابلة 

�لتعامل  يجري  �أن  �الأمر  يتطلب  ومل  �لبلدين،  بني  “�ل�صالم“  معاهدة  توقيع  قبل  �إ�رش�ئيلية، 

مبا�رشة مع “�إ�رش�ئيل“. و�أكد �أنه مع توقيع �ملعاهدة قبل ثالثة �أ�صهر، بد�أت معامالت كثرية 

و�لتكنولوجيا  �ل�صيب�ين  �الأمن  جماالت  يف  ذلك  يف  مبا  �الإ�رش�ئيلية،  �الإنرتنت  �رشكات  مع 

133
�لرقمية و�لتعليم، مبيناً �أن “�إ�رش�ئيل“ �رشيك ��صرت�تيجي.

اجلمعة، 2020/11/20

قال �أمني �رش �للجنة �ملركزية يف حركة فتح جبيل �لرجوب، يف لقاء متلفز عب قناة �مليادين  	

�ل�صيا�صي  �ل�صعيد  على  وثائق  من  �لف�صائل  جلميع  قدمته  “مبا  ملتزمة  فتح  �إن  �لف�صائية، 

�مل�صتقبل“.  �الآن وال يف  �ملقاومة غري مطروحة  “م�صاألة ت�صليم �صالح  �أن  و�لن�صايل“، موؤكد�ً 

وو�صف �لرجوب �لعالقة مع �الحتالل باأنها “ال تز�ل قائمة على �ل�صد�م ومقاومته بالطرق 

معنا  “تو��صل  بايدن  جو  �ملنتخب  �الأمريكي  �لرئي�ص  فريق  �أن  �لرجوب  وك�صف  �ل�صعبية“. 

للجبهة  متوجهاً  �لوحدة“،  م�صاألة  �إال  �صيء  �أي  لبحث  ��صتعد�دنا  و�أبلغناه  �النتخابات،  قبل 

�ل�صعبية بالقول “�إننا مل نتاأثر بفوز بايدن“. و�أكد �لرجوب �أن �حلركة “لن جتّمد �الت�صاالت 

مع حما�ص، �أو تغرّي م�صار �مل�صي باإنهاء �النق�صام“، م�صدد�ً �أن “�حلو�ر مع حما�ص �صي�صتمر 

134
�إىل �أن نتو�صل �إىل �تفاق، وهدفنا �ال�صرت�تيجي �إقامة دولة فل�صطينية“.

قال وزير �خلارجية �لبحريني عبد �للطيف �لزياين، يف مقابلة خا�صة مع موقع و�ال �لعبي،  	

مع  “�صالم“  �تفاق  باإقامة  خليفة  �آل  عي�صى  بن  حمد  �لبحريني  �مللك  بقر�ر  جد�ً  فخور  �إنه 
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�صت�صتمر  بايدن  �إد�رة  �أن  يعتقد  �أنه  �إىل  �لنظر  والفتاً  بال�صجاع،  �لقر�ر  و��صفاً  “�إ�رش�ئيل“، 
�لفل�صطينية  �لق�صية  بخ�صو�ص  �أما  تر�مب.  �لرئي�ص  بد�أها  �لتي  �إبر�هيم“  “�تفاق  بعملية 

135
و�لعالقة مع �لفل�صطينيني، قال �لزياين: “ال يوجد �أي �أزمة بيننا وبني �لفل�صطينيني“.

�أظهرت معطيات حقوقية �أن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قتلت 75 طفالً و�أ�صابت 5,137، يف  	

قطاع غزة، منذ 2018/1/1. و�أ�صار تقرير ملركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان �إىل �أن من �مل�صابني 

مر�صى،  �أطفال   3 وفاة  �ملركز  ووّثق  باإعاقة.  �الإ�صابة  لهم  ت�صببت  �الأقل  على   66 �الأطفال 

136
نتيجة �إعاقتهم من �لو�صول لتلقي �لعالج.

هدّد ق�صام مرو�ن �لبغوثي، يف ر�صالة وجهها لو�لده �الأ�صري، عب ح�صاب من�صوب له على  	

137
في�صبوك، بف�صح �ملتورطني برف�ص �إطالق �رش�ح و�لده من �صجون �الحتالل.

��صتئناف  	 �لفل�صطينية  �لقيادة  لقر�ر  باالإجماع،  �إيجابياً،  تقييماً  �لدولية  �لرباعية  ممثلو  قدّم 

و�الجتماعي.  �القت�صادي  �لتعاون  �إىل  �إ�صافة  �الأمني،  �ملجال  يف  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتن�صيق 

�ل�رشوط  توجد  �لفل�صطينية  �خلطوة  �أن  �الإنرتنت،  عب  �جتماع  خالل  �لرباعية  ممثلو  و�أكد 

�لالزمة لبناء �لثقة و�لعودة �إىل �ملفاو�صات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية �ملبا�رشة، ب�صاأن �لق�صايا 

138
�الأ�صا�صية �ملتعلقة بالو�صع �لنهائي.

ال�صبت، 2020/11/21

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

�صوت فل�صطني �لر�صمية، �إن �لتن�صيق �حلا�صل مع �أع�صاء �للجنة �لرباعية ي�صتهدف بلورة 

روؤية دولية ال�صتئناف مفاو�صات حتقيق “�ل�صالم“ وفق قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية. و�أو�صح 

�الأحمد �أن �قرت�ح رو�صيا، و�الأمم �ملتحدة، و�الحتاد �الأوروبي لعقد �جتماع الأع�صاء �لرباعية 

ومب�صاركة دول �أخرى، مّت بالتن�صيق مع �جلانب �لفل�صطيني، �صمن مقرتح عقد موؤمتر دويل 

139
لـ“�ل�صالم“.

هبوعليم  	 وبنك  �لعاملي  �ملايل  دبي  مركز  �إن  له،  بيان  يف  دبي،  حلكومة  �الإعالمي  �ملكتب  قال 

“�الكت�صاف و�ال�صتفادة من جمموعة و��صعة من �لفر�ص ذ�ت �ملنفعة  �الإ�رش�ئيلي �تفقا على 

يقيمها  �لتي  �لعاملية  �ل�صبكة  من  جزء�ً  هبوعليم  بنك  “�صي�صبح  �لبيان:  يف  وجاء  �ملتبادلة“. 

على  تعمل  �لتي  و�ل�رشكات  �لتنظيمية،  و�لهيئات  �ملالية،  و�ملر�كز  �لبنوك،  مع  �ملايل  �ملركز 

140
�إحد�ث تغيري�ت �إيجابية يف �لقطاعني �ملايل و�لتكنولوجي“.
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االأحد، 2020/11/22

نتنياهو  	 بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن   ،2020/11/23 �الإثنني  يوم  عبية  �إعالم  و�صائل  ك�صفت 

توجّه على منت طائرة �إ�رش�ئيلية، يوم �الأحد 2020/11/22، �إىل �ل�صعودية برفقة رئي�ص جهاز 

و�صائل  جميع  يف  ر�صمية،  �إ�رش�ئيلية  م�صادر  عن  نقالً  �لنباأ  وُن�رِشَ  كوهني.  يو�صي  �ملو�صاد 

دون  �صخ�صياً،  نتنياهو  مكتب  هو  �أعلنه  من  �أن  يعتقد  حيث  �أبيب،  تل  يف  �ملختلفة  �الإعالم 

141
تفا�صيل �أخرى.

�لهيئة  	 ومديريات  مكاتب  يف  �لعمل  عودة  �لفل�صطينية  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  �أعلنت 

يف �ملحافظات �ل�صمالية و�جلنوبية، ملتابعة ق�صايا �ملو�طنني، و�ملوؤ�ص�صات �لر�صمية و�الأهلية، 

�جلانب  من  �مل�صبقة  باملو�فقات  �ملرتبطة  و�الإن�صانية  و�حلياتية  �ليومية  بالق�صايا  و�ملتعلقة 

�الإ�رش�ئيلي. ودعت �لهيئة �ملو�طنني �لفل�صطينية بعدم �لتوجه �إىل ما ي�صمى مبكاتب “�الإد�رة 

142
�ملدنية“ �الإ�رش�ئيلية، وعدم �لتعامل مع ما ي�صمى “�صفحة �ملن�صق“.

�لالجئني، 	 �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو   قال 

)فل�صطني،  �مل�صيفة  �لعربية  �لدول  ممثلي  �جتماع  �إن  �صحفي،  بيان  يف  هويل،  �أبو  �أحمد 

و�الأردن، و�صورية، ولبنان(، باالإ�صافة �إىل م�رش وجامعة �لدول �لعربية، �أكد رف�ص �صيا�صة 

تقلي�ص �خلدمات �لتي تنتهجها وكالة �الأونرو� كاأحد �لتد�بري ملعاجلة �أزمتها �ملالية، و�أن هناك 

143
تو�فقاً بني �لدول �لعربية �مل�صيفة على رف�ص قر�ر �الأونرو� بتجزئة رو�تب موظفيها.

�صنّت �لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية �صل�صلة غار�ت على مو�قع حلركة حما�ص يف مناطق عدة  	

من قطاع غزة، دون �أن ي�صجل وقوع �إ�صابات يف �الأرو�ح. و�دعت قو�ت �الحتالل �أن �لق�صف 

ياأتي رد�ً على �إطالق �ملقاومة �لفل�صطينية �صاروخاً جتاه مدينة ع�صقالن �ملحتلة، �صقط فوق 

144
�أحد �مل�صانع يف �ملدينة، حمدثاً �أ�رش�ر�ً كبرية.

دعم  	 على  و�فقت  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �إن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت 

م�صتعمر�ت “غالف غزة بـ 1.1 مليار �صيكل )نحو 329 مليون دوالر(. و�أو�صحت �أن �حلديث 

145
يدور عن �أكب خطة دعم للمنطقة منذ �لعدو�ن على قطاع غزة �صيف 2014.

�أطلق �حلاخام �ملتطرف يهود� جليك Yehuda Glick، خالل �قتحام جديد للم�صجد �الأق�صى،  	

�لعبي،  )�الأنو�ر(   “Hanukkah �حلانوكاة  “عيد  ي�صمى  ما  مبنا�صبة  �لتبعات  جلمع  حملة 

146
وذلك �صمن حماوالت �مل�صتوطنني تكري�ص �مل�صجد �الأق�صى كـ“مركز ديني يهودي“.
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االإثنني، 2020/11/23

نفى وزير �خلارجية �ل�صعودي �الأمري في�صل بن فرحان عقد �جتماع بني ويل �لعهد �ل�صعودي  	

�ل�صعودية، بح�صور وزير  �إ�رش�ئيليني، يف مدينة نيوم  �الأمري حممد بن �صلمان وم�صوؤولني 

له  تغريدة  يف  �ل�صعودي،  �خلارجية  وزير  و�أو�صح  بومبيو.  مايك  �الأمريكية  �خلارجية 

�أمريكيني  فقط  كانو�  �حلا�رشين  �لوحيدين  �مل�صوؤولني  �أن  �الإجنليزية،  باللغة  تويرت  على 

147
و�صعوديني.

تابعة  	 �صبكة  على  �لقب�ص  �ألقت  �أنها  فيه  �دعت  لها  بياناً  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن  �أجهزة  �أ�صدرت 

حلركة حما�ص، �أقامت خط تهريب �أمو�ل من تركيا، عب بطاقات �ئتمان تنقل من قطاع غزة 

“متويل ن�صاطات  �إىل ر�م �هلل، وقالت �إن �لغر�ص من هذ� �لن�صاط، وفقاً العرت�فات �ملعتقلني، 

�إرهابية �صّد �إ�رش�ئيل“. وقالت �الأجهزة �الإ�رش�ئيلية �إن �أفر�د �ل�صبكة هم 5 طالب يف جامعة 

م�صوؤويل  كبار  مع  �ت�صال  على  وكانو�  حما�ص،  يف  ن�صطاء  وجميعهم  �عتقالهم  مّت  بريزيت، 

148
�حلركة �ملقيمني يف تركيا.

�ل�صالم يف  	 �ملتحدة لعملية  للمن�صّق �خلا�ص لالأمم  �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص  �لدفاع  قال وزير 

�ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف، �إن “�إ�رش�ئيل“ م�صتعدة للتو�صل �إىل ت�صوية، ولتح�صني 

�أو�صاع �ل�صكان يف قطاع غزة، �رشيطة �أن يتّم �لتو�صل �إىل تفاهمات حول �لهدوء بعيد �ملدى، 

149
و�إعادة رفات �جلندَيني �الإ�رش�ئيلينَي و�ملو�طننَي �للَذين حتتجزهما حما�ص.

�أن ن�صبة �لبطالة يف �لقطاع و�صلت  	 ك�صف �صامي �لعم�صي، �مل�صوؤول �لنقابي يف قطاع غزة، 

م�صتويات غري م�صبوقة بن�صبة 82%، بعد �أن �صجلت ن�صبة 17% �إ�صافية لـ 65% �صابقة قبل 

150
�أزمة فريو�ص كورونا.

نهائي،  	 ب�صكل  �لعمل  عن  رم�صان  حممد  �ملمثل  �إيقاف  �مل�رشية  �لتمثيلية  �ملهن  نقابة  �أعلنت 

حلني مثوله �إىل �لتحقيق يف 2020/12/1، ب�صبب �صوره �لتي �نت�رشت موؤخر�ً مع �إ�رش�ئيليني 

يف دبي باالإمار�ت. و�أكدت �لنقابة �لدعم �لتام و�لكامل حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لتز�مها 

�لنقابة  �حتاد�ت  وقر�ر�ت  مبو�قف  �لد�ئم  ومت�صكها  �مل�رشيني،  للفنانني  �جلمعي  باملوقف 

151
�لفنية �مل�رشية و�لعربية جتاه مثل هذه �لت�رشفات.

الثالثاء، 2020/11/24

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح روحي فتوح، �إن حركة حما�ص تر�جعت عن تفاهمات  	

�أن  “قبل  مّت  �لرت�جع  �أن  �إىل  �لر�صمي،  فل�صطني  تلفزيون  بثها  ت�رشيحات  يف  م�صري�ً  �صابقة، 
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و�أ�صاف  �النتخابات“.  �إجر�ء  يف  �لتتايل  عملية  �صّد  )حما�ص(  و�أ�صبحت  �لقاهرة،  �إىل  نذهب 

�لت�رشيعية  �النتخابات  الإجر�ء  تو�ريخ  و�صع  �أجل  من  �لقاهرة  لقاء  �إىل  “ذهبنا  قائالً:  فتوح 

�نتخابات  تريد  باأنها  حما�ص  حركة  مبوقف  ��صطدمنا  لكننا  �لوطني،  و�ملجل�ص  و�لرئا�صية 

متز�منة“. و�تهم فتوح قيادة حما�ص يف قطاع غزة باإف�صال �مل�صاحلة، و“لي�ص قادة حما�ص يف 

152
�خلارج“، بح�صب تعبريه.

الإجناز  	 م�صتعدة  حما�ص  �إن  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

لديها  �أن �حلركة  بدر�ن  و�أكد  �لفل�صطيني.  �لبيت  �أجل ترتيب  �لعقبات من  وتذليل  �مل�صاحلة 

حركة  مع  �الإعالمي  و�لرت��صق  و�لتناق�صات،  �ملناكفات،  �إىل  �لعودة  عدم  وهو  و��صح،  قر�ر 

�لتن�صيق  �إىل  بالعودة  �ل�صلطة  �صيا�صة  نهج  يف  �ال�صتمر�ر  يكن  “ال  بدر�ن:  و�أ�صاف  فتح. 

وفيما  �لد�خلية“.  �لوحدة  وحتقيق  �مل�صاحلة  جهود  لكل  كبرية  �رشبة  ت�صكل  الأنها  �الأمني، 

متز�منة،  ورئا�صية  ت�رشيعية  فل�صطينية  �نتخابات  “نريد  بدر�ن:  قال  �النتخابات،  يخ�ص 

153
ي�صارك فيها فل�صطينيو �لد�خل و�خلارج و�ل�صتات“.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، �إن عودة �ل�صلطة �لفل�صطينية  	

و�أكد �لوطنية.  و�لوحدة  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  �أف�صل  �الأمني  �لتن�صيق   �إىل 

لرف�ص  �مل�صاحلة،  ملف  يف  �النتخابات  ملو�صوع  حّل  �إىل  �لتو�صل  يتّم  مل  �أنه  مرزوق  �أبو 

حركة فتح كل �خليار�ت �ملطروحة، وفق قوله. و�أكد �أبو مرزوق �أن “فتح �أر�دت �أن تاأخذ �لكل 

�إىل مربع �لت�صوية �ل�صيا�صية مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، وهذ� ما رف�صه �ملجموع �لوطني، الأن 

154
هذه �لتجربة عمرها 26 عاماً، و�أنه ال يكن �أن تذهبو� بنا �إىل خيار بهذ� �ل�صكل“.

قال رئي�ص نادي �الأ�صري �لفل�صطيني قدورة فار�ص، يف لقاء �صحفي يف ر�م �هلل: “هناك �صغوط  	

رو�تب  �رشف  لوقف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  على  و�إ�رش�ئيلية  و�أوروبية،  �أمريكية،  دولية 

لوكالة  وفقاً  ذلك،  �إز�ء  كبري“  “قلق  وجود  �إىل  م�صري�ً  �لفل�صطينيني“،  و�ملحررين  �الأ�رشى 

 
155

�ل�صحافة �لفرن�صية.

يف 	 �ل�صعوبة  بالغة  باأو�صاع  ير  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �إن  له،  تقرير  يف  �لدويل،  �لبنك   قال 

تف�صي جائحة كورونا  �الآخر، وهي:  ت�صدد كل منها  �أزمات  يو�جه ثالث  2020، حيث  �صنة 

�مل�صتجد، وتباطوؤ �قت�صادي حاد، ومو�جهة �صيا�صية مع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �أدت �إىل تعطل 

�أن  �ملتوقع  لذلك، من  “نتيجة  �لتقرير:  �أ�صهر. وقال  �ملقا�صة الأكرث من �صتة  �إير�د�ت  حتويل 

قر�ر  �أن  �لدويل  �لبنك  و�أ�صاف   .“%8 بنحو  باأكملها  لل�صنة  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  ينكم�ص 
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تخفيف  �إىل  �صيوؤدي  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لتن�صيق  با�صتئناف  �الأخري،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

قدرها كبرية  متويلية  فجوة  توجد  �أن  “�ملتوقع  من  ذلك  من  وبالرغم  �ملالية،  �ل�صائقة   حدة 

156
760 مليون دوالر لعام 2020 )�لعجز بعد �ملنح �ملتوقعة(“.

بني  	 عقد  �جتماع  عقب  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  �تفاق،  �إبر�م  “عن  عبية  �إعالمية  م�صادر  ك�صفت 

�لقادمني  لل�صياح  ي�صمح  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  و�الأردن،  و�لبحرين،  �الإمار�ت،  من  ممثلني 

من �أبو ظبي و�ملنامة بالدخول �إىل �مل�صجد �الأق�صى“. وقالت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“: �إنه 

“مّت �لتو�صل �إىل �التفاقية �ملذكورة، بعد ��صتباك م�صوؤويل �لوقف �الإ�صالمي بالقد�ص، مع وفد 
157

�إمار�تي كان يزور �مل�صجد �الأق�صى موؤخر�ً، �إذ تعّر�ص للطرد و�الإهانة“.

ك�صف ��صتطالع ر�أي، �أجر�ه �ملركز �لفل�صطيني ال�صتطالع �لر�أي، رف�ص غالبية �لفل�صطينيني  	

و�الحتالل،  �ل�صلطة  بني  و�لعالقات  �الأمني  �لتن�صيق  عودة  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف 

�مل�صتطلعة  �لعيّنة  �أفر�د  من   %59 �أن  �ال�صتطالع  وذكر  �ملفاو�صات.  لعودة  رف�صهم  وكذلك 

تعار�ص عودة �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“، مقابل 38% �أيدو� عودتها. و�أو�صح �ال�صتطالع �أن 

��صتئنافه.  يوؤيدون   %40 مقابل  �الحتالل،  مع  �الأمني  �لتن�صيق  ��صتئناف  يعار�صون   %55

جري خالل �لفرتة 19-2020/11/22، �إنهم 
ُ
وقال 81% من �مل�صاركني يف �ال�صتطالع، �لذي �أ

ال يثقون، بدرجات متفاوتة، بتعهد�ت “�إ�رش�ئيل“ و�لتز�مها باالتفاقيات �ملوقعة مع �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، و15% و�ثقون، بدرجات متفاوتة. وعار�ص 52% ��صتئناف مفاو�صات �لت�صوية 

158
مع “�إ�رش�ئيل“، و�أيد ��صتئنافها %43.

قال �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي مو�صيه �إلعاد، خالل مقابلة �أجرتها هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي �لر�صمية  	

)مكان(، �إّن “�لتن�صيق م�صتمر منذ �صنة 1995، ومل ينقطع يوماً، ومل يتوقف. وحينما ُيعلن 

عن توقيف �لتن�صيق من �ل�صلطة �لفل�صطينية يجب �أن ن�صاأل �أنف�صنا ما معنى ذلك؟“. و�أ�صاف 

�إلعاد قائالً: “�لتن�صيق موجود على مد�ر 24 �صاعة بني �ل�صباط من �جلانبني، فحينما ن�صمع 

159
�إعالناً من �ل�صلطة يكون �إعالناً �صيا�صياً، ولي�ص له �أي جذور على �الأر�ص“.

	  The Africa �أفريكا ريبورت  �إ�صماعيل عمر جيلي، يف مقابلة مع جملة  قال رئي�ص جيبوتي 

و�ل�صود�ن  �لبحرين  خطى  �صتتبع  بالده  كانت  �إذ�  ما  حول  �صوؤ�ل  على  رد�ً   ،Report

و�الإمار�ت، وتطبّع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“، قال �إن “�لظروف مل تن�صج بعد... لدينا م�صكلة 

تقوم  �أن  هو  نطلبه  ما  كل  حقوقهم.  من  �لفل�صطينيني  حترم  الأنها  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  مع 

�أال يفعلو�  �أخ�صى  �حلكومة ببادرة �صالم و�حدة، و�صنقوم بع�رش بادر�ت يف �ملقابل... لكني 

160
ذلك �أبد�ً“.
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قال �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل، �إنه لن يكون هناك  	

 “�صالم“ و��صتقر�ر م�صتد�مان يف �ملنطقة بدون ت�صوية �صاملة لل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي،
وال �صيّما �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني، على �أ�صا�ص حّل �لدولتني �ملتفاو�ص عليه، وقابل 

161
للحياة على �أ�صا�ص �ملعايري �ملتفق عليها دولياً.

االأربعاء، 2020/11/25

�أن  	 متلفزة،  مقابلة  يف  �لعاروري،  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �أكد 

م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية وحتقيق �لوحدة �لوطنية ال بديل عنه، م�صدد�ً على �أنه ال عودة 

ملربع �النق�صام. و�أكد �لعاروري �أن م�صار وخيار �لوحدة ��صرت�تيجي يف برنامج حما�ص، وال 

يكن �لتنازل عنه، وم�صتمرون يف �لو�صول �إىل تفاهم يخرجنا من �أزمة �النق�صام. و�أو�صح 

�لعاروري �أنه حدث خالف حول نقطة و�حدة خالل حو�ر�ت �لقاهرة، وهو مو�صوع تز�من 

و�أكد  و�حدة.  مرة  لالنتخابات  �صعبنا  يذهب  �أن  �الأف�صل  من  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �النتخابات، 

للمر�حل،  �ملنا�صبة  باالأ�صكال  �ملقاومة  على  متفقون  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �أننا  �لعاروري 

162
و�ل�صاحات �لفل�صطينية هي �الأ�صا�ص.

بحث �إ�صماعيل هنية، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، مع خم�صة �أمناء عاّمني لف�صائل  	

وقال �لوطنية.  �لوحدة  م�صار  حلماية  �لوطني  �لكل  مع  �مل�صرتك  �لعمل  كيفية   فل�صطينية، 

هنية  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  باحلركة  �لوطنية  �لعالقات  مكتب  رئي�ص  بدر�ن،  ح�صام 

�أجرى جملة من �الت�صاالت مع عدد من �الأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية؛ ملناق�صة �آخر 

�الحتالل  مع  باالتفاقيات  لاللتز�م  �لعودة  �ل�صلطة،  بقر�ر  يتعلق  ما  خ�صو�صاً  �مل�صتجد�ت، 

163
�الإ�رش�ئيلي.

	  United Nations )�أونكتاد(  و�لتنمية  للتجارة  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر  ملنظمة  تقرير  �أفاد 

غزة  قطاع  خ�صائر  �أن   Conference on Trade and Development )UNCTAD(

�القت�صادية �لناجتة عن عقد من �الحتالل و�حل�صار �الإ�رش�ئيلي جتاوزت 16.5 مليار دوالر. 

و�أفاد   .2018 وحتى   2007 من  �ملّدة  خالل  فقط  جاءت  �خل�صائر  تلك  �أن  �لتقرير  و�أو�صح 

“نتيجة  �أن  �لتقرير  و�أ�صاف  �لعامل.  يف  �الأعلى  بني  من  هو  غزة  يف  �لبطالة  معدل  �أن  �لتقرير 

النهيار �لناجت �ملحلي �الإجمايل، يف �لفرتة ما بني 2007 و2018، قفز معدل �لفقر يف قطاع غزة 

من 40% �إىل 56%، بينما �رتفعت فجوة �لفقر من 14% �إىل 20%، وت�صاعفت �لتكلفة �ل�صنوية 

النت�صال �الأفر�د من �لفقر �أربع مر�ت من 209 مليون دوالر �إىل 838 مليون دوالر باالأ�صعار 

164
�لثابتة لعام 2015“.
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��صت�صهد �صاب فل�صطيني بعد �أن �أطلقت قو�ت �الحتالل �لنار عليه، بزعم حماولته تنفيذ عملية  	

165
دع�ص قرب حاجز �لزعيم �رشق �لقد�ص �ملحتلة.

خطة  	 بلورة  على  تعمل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أن  هنغبي  ت�صاحي  �ال�صتيطان  وزير  �أعلن 

166
ل�رشعنة جميع �لبوؤر �ال�صتيطانية �لع�صو�ئية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

1948 )�جلناح �جلنوبي(  	 �ملحتل �صنة  �لفل�صطيني  �لد�خل  �الإ�صالمية يف  �أعلن رئي�ص �حلركة 

�لوزر�ء  رئي�ص  مع  للتعاون  ��صتعد�ده  عن  عبا�ص،  من�صور  �لنائب  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف 

�أثار خالفات �صديدة يف  �إنقاذ حكومته من �ل�صقوط، ما  �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، لدرجة 

167
“�لقائمة �مل�صرتكة“ لالأحز�ب �لعربية ُتَهدِّد بتفككها.

لل�صبان  	 �الإ�رش�ئيلية  �جلن�صية  منح  يتيح  جديد  نظام  عن  �الإ�رش�ئيلية  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت 

�إىل 21 عاماً، �إذ� كانت بحوزتهم بطاقة �إقامة ملدة ال تقل عن خم�صة �أعو�م،  من عمر 18 عاماً 

هاآرت�ص  ل�صحيفة  تقرير  وح�صب  لـ“�إ�رش�ئيل“.  “�لوالء“  �إعالن  منها  �أخرى،  �رشوط  مع 

�أبناء عمالء  �إىل  �إ�صافة  �ملحتلة،  �لقد�ص  �ألف �صاب من   20 �لنظام يتيح جتني�ص نحو  فاإن هذ� 

يقيمون يف “�إ�رش�ئيل“، و�أن هذ� �لنظام �صي�رشي �أي�صاً على 7 �آالف �صاب فل�صطيني �صنوياً. 

منذ �ملحتلة  �لقد�ص  يف  فل�صطيني  �ألف   330 �أ�صل  من   %10 فاإن  هاآرت�ص  معطيات   وح�صب 

�صنة 1967 ح�صلو� على جن�صية �إ�رش�ئيلية كاملة، ما يعني قر�بة 33 �ألف �صخ�ص، وي�صاف 

168
لهم قر�بة 10 �آالف فل�صطيني.

اخلمي�س، 2020/11/26

ع�رش�ت  	 ي�رّشع  قانون  �صّن  على  مو�فقته  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  منح 

�لبوؤر �ال�صتيطانية �لتي ُد�صنت يف �أرجاء �ل�صفة �لغربية �ملحتلة من دون �حل�صول على �إذن 

169
�حلكومة. وي�صمل �لقر�ر ت�رشيع 69 بوؤرة يف �ل�صفة.

فريق  	 مع  مبا�رشة  غري  �ت�صاالت  عن  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطيني  �خلارجية  وزير  ك�صف 

�لرئا�صة �الأمريكي �ملنتخب جو بايدن. وقال �ملالكي، يف ت�رشيحات له: “نحن متفائلون ب�صاأن 

170
�الإد�رة �جلديدة يف و��صنطن“.

�صيتم  	 جديدة  �جتماعات  �أن  �لرجوب،  جبيل  �للو�ء  لفتح،  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  �أعلن 

و�أكد  �حلركتني.  بني  �حلا�صل  �خلالف  جتاوز  لبحث  “قريباً“،  حما�ص  حركة  مع  عقدها 

�نتخابات  �إجر�ء  على  ن�ّص  حما�ص  مع  �ل�صابق  “�التفاق  �إن  وقال  خالف،  وجود  �لرجوب 
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ت�رشيعية، ومن ثّم �نتخابات رئا�صية ب�صقف زمني ال يتجاوز �صتة �أ�صهر، و�صوالً النتخابات 

171
للمجل�ص �لوطني ملنظمة �لتحرير، لكن حما�ص عادت و��صرتطت تز�من �النتخابات“.

�أكدت د�ئرة �الأوقاف و�صوؤون �ملقد�صات �الإ�صالمية يف �لقد�ص �أن �إد�رة �مل�صجد �الأق�صى تتبع  	

�مل�صجد  ب�صوؤون  �الأطر�ف  من  غريه  �أو  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  عالقة  وال  �الأردنية،  للمملكة 

172
�ملبارك.

بعد تدهور حالته  	 �الإمار�ت،  �ملهدي، يف  �ل�صادق  �ل�صود�ين  �لقومي  �الأمة  تويف رئي�ص حزب 

�تخذها  �لتي  �ملو�قف  �آخر  �مل�صتجد. وقد كانت  �إ�صابته بفريو�ص كورونا  �أعقاب  �ل�صحية يف 

173
�ل�صادق �ملهدي رف�صه لتطبيع �ل�صلطات �النتقالية يف �ل�صود�ن مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق �أفيجدور ليبمان، �إن حركة حما�ص متتلك يف قطاع غزة  	

�لعبية، حتّدث ليبمان ب�رش�حة  �ل�صابعة  للقناة  �صو�ريخ جو�لة وقنابل عنقودية. ووفقاً 

174
خالل جل�صة �أمام �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، وقال �إن حما�ص متتلك بالفعل هذه �الأ�صلحة.

بطن  	 حي  يف  مبنى  يف  ت�صكن  فل�صطينية  عائالت  ��صتئناف  �لقد�ص  يف  �ملركزية  �ملحكمة  رّدت 

175
�لهوى يف �صلو�ن يف �لقد�ص �ملحتلة، وقررت طرد �صكانها �لبالغ عددهم 87 �صخ�صاً.

مطار 	 يف  �الإمار�تية،  دبي“  “فالي  �رشكة  ت�صغلها  منتظمة،  جتارية  رحلة  �أول   هبطت 

ل�رشكة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �لغيث،  غيث  برئا�صة  وفد  �لرحلة  منت  على  وكان  جوريون.  بن 

“فالي دبي“، وكان يف ��صتقبال �لوفد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، وممثلني 
176

عن قطاع �لطري�ن.

يورو 	 مليون   55.56 مبلغ  �لفل�صطينية  �حلكومة  منح  تعهدها  �الأملانية  �حلكومة   �أعلنت 

)66.14 مليون دوالر(، لتمويل م�صاريع يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، خالل 

177
�صنة 2021.

اجلمعة، 2020/11/27

ز�ده  	 فخري  حم�صن  �غتيال  �أكدت  �الإير�نية  �لدفاع  وز�رة  باأن  �جلزيرة  مر��صل  �أفاد 

�لوز�رة  و�صفته  م�صلح  بهجوم  �لنوويني،  �لعلماء  �أبرز  �أحد   ،Mohsen Fakhrizadeh

�أن  �أمريكي،  ر�صمي  م�صدر  عن  �الأمريكية،  تايز  نيويورك  �صحيفة  ونقلت  باالإرهابي، 

“ب�صدة“  جهتها،  من  �الإير�نية،  �خلارجية  وز�رة  ود�نت  �الغتيال.  ور�ء  تقف  “�إ�رش�ئيل“ 
خطرية  موؤ�رش�ت  هناك  �إن  ظريف  جو�د  حممد  �خلارجية  وزير  وقال  �الغتيال،  عملية 
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�الإير�ين �لثوري  �حلر�ص  قائد  وقال  �الإير�ين.  �لنووي  �لعامل  مقتل  يف  �إ�رش�ئيلي  دور   عن 

ح�صني �صالمي Hossein Salami، �إنه �تخذ قر�ر�ً باالنتقام �ل�صديد مّمن خّطط، ونّفذ، ودعم 

178
�غتيال فخري ز�ده.

رو�تبهم  	 تلقي  من  و�أ�صري،  وجريح  �صهيد  �أ�رشة  �ألف   11 قر�بة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حترم 

�لوطنية  للجنة  �لعام  �الأمني  وقال  �ل�صيا�صي“.  “�النتماء  بذريعة  بغريهم،  �أ�صوة  �ل�صهرية 

،2014 عدو�ن  �صهد�ء  �أهايل  من  عائلة   1,943 �إن  بدوي،  ماهر  و�جلرحى  �ل�صهد�ء   الأهايل 

وقر�بة 1,400 �أ�رشة �صهيد �رتقى خالل �الأعو�م �ملا�صية، بانتظار �رشف رو�تبهم، و�إعادة 

�أ�صباب. و�أفاد متحدث با�صم �جلرحى باأن نحو  �إبد�ء �أي  رو�تب �أخرى، بعد �أن قطعت دون 

 2009/2008“ �صنو�ت  يف  غزة  قطاع  على  �الحتالل  �عتد�ء�ت  خالل  �أ�صيبو�  جريح  �آالف   7

و2012 و2014“ مل يح�صلو� على �أي رو�تب من قبل �ل�صلطة حتى �للحظة. وقال ع�صو مكتب 

�إعالم �الأ�رشى �أين �ل�رش�ونة، �إن �ل�صلطة تو��صل قطع رو�تب نحو 1,250 �أ�صري فل�صطيني 

179
على خلفية �نتمائهم �ل�صيا�صي.

كل  	 �إىل  �لزيتون  زيت  من  ن�صبياً  كبرية  كميات  ت�صدير  �أتيح  غزة،  قطاع  تاريخ  يف  مرة  الأول 

�ألف �إنتاج فل�صطني من زيت �لزيتون هذه �ل�صنة نحو 14   من �ل�صعودية و�الإمار�ت. وقد بلغ 

وقد �لفل�صطينية.  �لزر�عة  لوز�رة  وفقاً  غزة،  قطاع  �إنتاج  من  منها  طن  �آالف   4 نحو   طن؛ 

�أر�صل زيت غزة عب معب كرم �أبو �صامل �إىل �ل�صفة �لغربية فاالأردن، ومن هناك �إىل كل من 

180
�لريا�ص )990 �صفيحة زنتها 15 طناً(، و�إىل �أبو ظبي )600 �صفيحة زنتها 9 �أطنان(.

	  Union for أكد �لبيان �خلتامي لوزر�ء خارجية �لدول �الأع�صاء يف �الحتاد من �أجل �ملتو�صط�

لتحقيق  �صيا�صية  �آفاق  �إيجاد  ت�صهم يف  �لتي  كافة �خلطو�ت  the Mediterranean على دعم 

“�صالم“ عادل و�صامل يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، و�رشورة �إعادة �إطالق مفاو�صات فاعلة 
حلّل �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي على �أ�صا�ص حّل �لدولتني ووفقاً للقانون �لدويل. و�أكد 

�لقد�ص،  �ملقد�صة يف  لالأماكن  �لر�هن  �لتاريخي  �لو�صع  �أهمية �حلفاظ على  على  �أي�صاً  �لبيان 

وعلى �لو�صاية �لها�صمية عليها، و�أكد على �لدور �ملحوري لوكالة �الأونرو�، و�رشورة دعمها 

لتفوي�صها  وفقاً  ومهامها  دورها  تنفيذ  يف  �ال�صتمر�ر  من  متكينها  �أجل  من  ومالياً  �صيا�صياً 

181
�الأممي.

�صلطات  	 �إن  له،  تقرير  يف  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال 

بد�ية منذ  مبنى   129 جمموعه  ما  م�صادرة  �أو  هدم  على  �أقدمت  �الإ�رش�ئيلي   �الحتالل 
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�ل�صلطات  ت�صدرها  �لتي  �لبناء  رخ�ص  �إىل  �فتقارها  بد�عي   ،2020 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

182
�الإ�رش�ئيلية، ما �أدى �إىل تهجري 100 �صخ�ص، و�إحلاق �الأ�رش�ر مبا ال يقل عن 200 �آخرين.

ال�صبت، 2020/11/28

لالأ�صبوع �لـ 24، ومع تخفيف �لقيود �ملفرو�صة ب�صبب تف�صي فريو�ص كورونا، تظاهر �آالف  	

�الإ�رش�ئيليني يف �لقد�ص �ملحتلة، وتل �أبيب، وحيفا، وقي�صارية، ومدن وبلد�ت �أخرى، مطالبني 

183
با�صتقالة رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو �لذي ُيحاكم يف ق�صايا ف�صاد.

و��صعة  	 بالتجاوز�ت  �الإن�صان  حلقوق  �إ�رش�ئيلية  جمموعات  ثالث  عن  �صادر  تقرير  نّدد 

و�لتي  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �لفل�صطينيني  منازل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أفر�د  لدخول  �لنطاق، 

و�أ�رش  و�أطباء،  جلنود،  �صهاد�ت  يت�صمن  �لذي  �لتقرير،  وذكر  �لليل.  منت�صف  يف  غالباً  تتّم 

�صهر،  كل  مرة   250 من  �أكرث  �ملتو�صط  يف  �ملنازل  تدخل  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �أن  فل�صطينية، 

بغر�ص �العتقال �أو �أ�صباب �أخرى. وذكر �لعديد من �جلنود، ممن حتّدث �إليهم ُمِعّدو �لتقرير، 

نفو�ص  يف  �لرعب  وبّث  �لتخويف  هو  متكرر  ب�صكل  �ملنازل  القتحام  �لرئي�صي  �لغر�ص  �أن 

184
قاطنيها.

�لتطبيع مع  	 �لفتاح �لبهان، يف رّده عن  �ل�صود�ن عبد  �ل�صيادة �حلاكم يف  قال رئي�ص جمل�ص 

و�أ�صبحت  �ملتحدة،  �الأمم  يف  ع�صو  دولة  مع  �خل�صومة  من  ترجى  فائدة  “ال  “�إ�رش�ئيل“: 
مقبولة من �ملجتمع �لدويل بغ�ص �لنظر عن �لظروف �لتي �صاحبت قيامها“. و�أكد �لبهان �أن 

185
جمل�صَي �ل�صيادة و�لوزر�ء �رشكاء يف خطوة �إنهاء �لعد�ء مع “�إ�رش�ئيل“.

توقيعه  	 عن  �لعاملي،  �ملايل  دبي  ملركز  �لتابع   ،“FinTech Hive هايف  “فينتك  برنامج  �أعلن 

�لفعاليات، وم�صاركة  لتنظيم  �الإ�رش�ئيلي، تهدف   “Fintech Aviv �أبيب  “فينتك  �تفاقية مع 

�خلب�ت، وتطوير �ملهار�ت، وت�صهيل عمليات �لتعريف و�لتو�صيات �ملتبادلة لل�رشكات �لتي 

186
حتر�ص على �لتو�صع يف كال �لدولتني.

االأحد، 2020/11/29

مترير 	 على  )كابينت(  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص   �صادق 

2.5 مليار �صيكل )نحو 752.78 مليون دوالر( �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية، وهي �أمو�ل �ملقا�ّصة 

�صيكل  مليون   600 خ�صم  �لكابينت  قرر  كما  �لفل�صطينية.  لل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“  جتبيها  �لتي 
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�ل�صلطة  دفعتها  �لتي  �ملعا�صات  ب�صبب  �الأمو�ل،  هذه  من  دوالر(  مليون   180.66 )نحو 

187
لالأ�رشى �لفل�صطينيني وعائالتهم.

د�نت حركة حما�ص يف لبنان “عبار�ت م�صتفزة“، �أطلقها نائب لبناين بحّق قطاع غزة. وكان  	

حّذر  ،MTV يف  تي  �أم  قناة  عب  تلفزيوين  وبحديث  �إفر�م،  نعمة  �ل�صابق،  �للبناين   �لنائب 

�لقط“.  من  �أكب  غزة  يف  “�جلرذ  �أن  ذ�كر�ً  غزة“،  لدرجة  لبنان  يف  �الأو�صاع  و�صول  “من 
و�أ�صافت �حلركة �أن “�ل�صعب �لفل�صطيني يف غزة من �الأقل �أميّة يف �ملنطقة كلها )نحو %2.2(، 

188
ون�صبة حملة �صهادة �لبكالوريو�ص وما فوق، تقارب �لع�رشين باملائة“.

�جلوالن،  	 يف  له  جولة  خالل  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  قال 

“�إ�رش�ئيل“ �صت�صتمرّ يف �لعمل بقوّة، قدر �ملطلوب، �صدّ �لتمو�صع �الإير�ين يف �صورية“.  �إن 

“�صن�صتمّر يف �حلفاظ على جهوزّية كاملة �صّد كل �كت�صاف لعدو�نيّة �صّدنا“،  وتابع قائالً: 

مو�صحاً �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي “موجود يف و�صع �عتيادي كامل ويقظ للتطور�ت �ملحتملة 

189
يف �ملنطقة“.

مع  	 �إبر�مهما  مّت  �تفاقيتني  على  �الأ�صبوعية،  جل�صتها  خالل  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  �صادقت 

يف  �لتعاون  باإقامة  وثانيهما  �ملنتظمة،  �لطري�ن  عالقات  باإقامة  �أوالهما  ُتعنى  �الإمار�ت، 

190
جماالت دعم وتطوير �لعلوم و�لتقنيات �ملتطورة.

�إىل �لبلدة �لقدية باملدينة �ملحتلة  	 هدمت �لبلدية �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص درجاً تاريخياً، يوؤدي 

و�مل�صجد �الأق�صى. و�أفاد رئي�ص جلنة رعاية �ملقابر �الإ�صالمية يف �لقد�ص م�صطفى �أبو زهرة، 

باأن “طو�قم من بلدية �الحتالل برفقة جر�فة، �قتحمت منطقة باب �الأ�صباط، وهدمت �لدرج 

191
�ملوؤدي �إىل مقبة �ل�صهد�ء �الإ�صالمية“.

�إقامة دولة  	 �أجل  �إن بالده �صتو��صل كفاحها من  �أردوغان،  �لرتكي رجب طيب  �لرئي�ص  قال 

فل�صطينية م�صتقلة وذ�ت �صيادة. و�أ�صاف قائالً: “ن�صعى يف كافة �ملحافل للدفاع عن ق�صية 

�أوتينا من قوة الإنهاء �صيا�صات �الحتالل و�لظلم و�الإبادة �جلماعية  ما  �لقد�ص، ونعمل بكل 

192
�صّد �أخوتنا �لفل�صطينيني“.

قدّر رئي�ص جمعية رجال �الأعمال �لفل�صطينيني يف قطاع غزة علي �حلايك، �خل�صائر �ملبا�رشة  	

باأكرث  كورونا،  فريو�ص  تف�صي  نتيجة  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  لالقت�صاد  �ملبا�رشة  وغري 

تاأثر �صلبيّاً  �قت�صادي يف غزة  �ألف ن�صاط   47 �أكرث من  �أنَّ  من مليار دوالر. و�أو�صح �حلايك 

ومبا�رشًة باجلائحة، �إ�صافة �إىل ت�رشر 160 �ألف عامل فل�صطيني، 90% عاجزون عن توفري 
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�حتياجات �أ�رشهم �الأ�صا�صية، بحيث �رتفعت ن�صبة �لبطالة يف �أو�صاطهم لـ 80%، و�لفقر الأكرث 

193
من %75.

�الإ�رش�ئيلي  	 �حل�صار  لرفع   Nicolas Maduro مادورو  نيكوال�ص  �لفنزويلي  �لرئي�ص  دعا 

�ملفرو�ص على قطاع غزة منذ 2007. وقال مادورو، يف بيان مبنا�صبة �ليوم �لعاملي للت�صامن 

“يف �ليوم �لعاملي للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني، نر�صل حتياتنا  مع �ل�صعب �لفل�صطيني: 

وتقديرنا الأولئك �لذين يو��صلون �ملقاومة ب�صجاعة وكر�مة“. و�أ�صاف قائالً: “فنزويال ترفع 

194
�صوتها يف �لتمرد من �أجل �لق�صية �لنبيلة لدولة فل�صطني. كفى ح�صار�ً!“.

�أحد  	 وهو  خليفة،  بن  خالد  �لبحريني،  �ل�صلمي  للتعاي�ص  �لعاملي  حمد  �مللك  مركز  رئي�ص  قال 

ز�ر  بالده  من  وفد�ً  �إن  بو�صت،  جريوز�ليم  ل�صحيفة  �لبحرين،  يف  �حلاكمة  �الأ�رشة  �أفر�د 

خ�صية  وذلك  هوياتهم،  عن  �لك�صف  دون   ،2020/11/27 �جلمعة  يوم  �الأق�صى،  �مل�صجد 

195
مهاجمة �مل�صلني عليهم.

االإثنني، 2020/11/30

ع�صو  	 بها  تقّدم  �إ�رش�ئيلية،  خطة  عن  �الإ�رش�ئيلية  ري�صون  ماكور  �صحيفة  موقع  ك�صف 

�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي نري بركات Nir Barkat، تت�صمن تو�صيع �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية 

�صناعية،  مناطق  و�إن�صاء  م�صتوطن،  مليوين  �إىل  �مل�صتوطنني  عدد  وزيادة  �الأردن،  وغور 

196
وتو�صيع �ل�صياحة.

م�صتحقاتنا  	 يتابع  �ملالية  وز�رة  من  فنياً  فريقاً  “هناك  �إن  ��صتية  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�خلا�ص،  و�لقطاع  �ملحتاجة،  و�الأ�رش  للموظفني،  ن�رشف  و�صوف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  عند 

197
و�لبنوك ما نح�صل عليه“.

ك�صف �لقيادي بحركة �جلهاد �الإ�صالمي �لفل�صطينية حممد �لهندي، �أ�صباب ف�صل �حلو�ر�ت  	

�الأخرية للم�صاحلة �لفل�صطينية، مو�صحاً �أن ذلك يرجع لعاملني رئي�صيني هما: فكرة تز�من 

عقب  �ملنتظر  �ل�صلطة  ودور  �لوطني،  و�ملجل�ص  و�لرئا�صية  �لت�رشيعية  �النتخابات  �إجر�ء 

حركتَي  وفَدي  جمع  �لذي  �لفل�صطيني  �حلو�ر  فاإن  �لفل�صطيني،  للقيادي  ووفقاً  �إجر�ئها. 

�ل�صلطة  باإعالن  ف�صل 
ُ
�أ بالقاهرة،   2020 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  منت�صف  وفتح  حما�ص 

198
��صتئناف �لتن�صيق �الأمني.
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وجّه �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي لدى و��صنطن ومندوبها �لد�ئم يف �الأمم �ملتحدة، جلعاد �أرد�ن، ر�صالة  	

بو�صع  �لر�صمي  باالعرت�ف  فيه  يطالبه  غوتريي�ص،  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �إىل 

�لالجئني �ليهود من �لدول �لعربية و�إير�ن. و�أو�صح �أرد�ن يف ر�صالته، كما ذكر موقع �صحيفة 

يديعوت �أحرونوت، �أنه �صيقدم قر�ر�ً يق�صي باإجر�ء مناق�صة �صنوية الإحياء ذكرى �لالجئني 

�ليهود �ملبعدين من �لدول �لعربية و�إير�ن. ودعا �أرد�ن الإعادة �لنظر يف هذه �لق�صية، و�لبدء 

199
باإحياء ق�صة 850 �ألف الجئ يهودي متّ ترحيلهم من �لدول �لعربية و�إير�ن.

��صتقبل �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، بق�رش �الحتادية، رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية  	

حممود عبا�ص، على ر�أ�ص وفد مر�فق. ونقل �ملتحدث �لر�صمي با�صم �لرئا�صة �مل�رشية، يف بيان 

200
عن �ل�صي�صي، تاأكيده �أن “�لق�صية �لفل�صطينية �صتظّل لها �الأولوية يف �ل�صيا�صة �مل�رشية“.
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الثالثاء، 2020/12/1

�حتجزت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صنو�ت �الأربع �الأخرية، منذ ني�صان/ �أبريل 2016، 68 جثة  	

فل�صطينية؛ 7 جثث منها تعود الأ�رشى ماتو� د�خل �ل�صجون ب�صبب �ملر�ص، و�إحد�ها ملعتقل مل 

1
يحاكم. ومنذ مطلع �صنة 2020، مّت �حتجاز 17 جثة.

�أعلن 	 “�إذ�  غزة:  يف  لقاء  خالل  �حلية،  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو   قال 

�أبو مازن �لذهاب لالنتخابات من �لغد، �صنقبل“. و�أ�صاف �حلية �أن حركته عر�صت على “فتح 

�لتو�فق على �نتخابات، �أي �ختيار �لرئي�ص وت�صكيل قو�ئم بالتو�فق، �أو �لذهاب �إىل �نتخابات 

فوجئ  حركته  وفد  باأن  �حلية  و�أقّر  �القرت�حات.  كل  رف�صت  فتح  �أن  �إىل  م�صري�ً  تناف�صية“، 

يف �لقاهرة باأن هناك �إعادة للعمل مع �الحتالل بكل �التفاقيات �الأمنية و�ملدنية، و“هذ� �صّكل 

2
�رشبة الأي �رش�كة و�أي عمل وطني يف عمقه“، بح�صب تعبريه.

فتح،  	 حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لفل�صطينية،  �ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  وزير  كتب 

ح�صني �ل�صيخ، يف تغريدة له على تويرت، رد�ً كما يبدو على ت�رشيحات خليل �حلية، �أن “�لعودة 

من جديد ملوجة �لت�صليل و�خلد�ع من قبل قياد�ت حما�ص تدلل على �لهروب من ��صتحقاق 

�مل�صاحلة �لوطنية، و�لتن�صل من تفاهمات �إ�صطنبول و�لرت�جع عنها. وحما�ص تعّمدت �إف�صال 

�حلو�ر  ��صتمر�ر  �رشورة  على  م�رشة  “فتح  �أن  �ل�صيخ  و�أكد  �لقاهرة“.  يف  �الأخرية  �جلولة 

3
�لوطني الإجناز �مل�صاحلة ومو�جهة �لتحديات“.

�صّددت �لف�صائل �لفل�صطينية على �رشورة ��صتمر�ر جهود �مل�صاحلة �لوطنية، وعودة حركة  	

خالل  ذلك  جاء  متز�منة.  �صاملة  �نتخابات  �إىل  و�لدعوة  �الأمني،  �لتن�صيق  مو��صلة  عن  فتح 

�لوطني“،  �مل�صهد  “تطور�ت  بعنو�ن  �لوطني  �للقاء  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  معظم  م�صاركة 

4
و�لذي عقد يف مدينة غزة، وغابت عنه حركة فتح.

عقد  	 برتتيبات  بالبدء  �ملتحدة  لالأمم  دعوته  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  جدّد 

�إىل �ل�صالم �لعادل، �ملبني  �أيدينا  “�إننا ما زلنا مند  موؤمتر دويل كامل �ل�صالحيات، و�أ�صاف: 

5
على قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية وحّل �لدولتني على حدود 1967“.
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قال نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول �إنه �صيتّم ت�صكيل جلنة م�رشية �أردنية فل�صطينية  	

لـ“�ل�صالم“  دويل  موؤمتر  عقد  يف  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  روؤية  حتقيق  على  للعمل  م�صرتكة، 

بد�ية �صنة 2021. و�أ�صاف �لعالول، لالإذ�عة �لفل�صطينية �لر�صمية: “�إذ� جنحنا يف عقد موؤمتر 

دويل ف�صتكون حماولة الإعادة �الأمور �إىل ن�صابها، و��صتعادة �ملفاهيم �ملتعلقة بحّل �لدولتني 

6
�إىل طبيعتها، بعد �خللل �لذي �أ�صابها نتيجة �صيا�صات �الإد�رة �الأمريكية“.

�إىل نو�ب �حلركة �الإ�صالمية يف �لكني�صت،  	 توجّه رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو 

طالباً منهم �أن يتنعو� عن �لت�صويت على مترير قانون لنزع �لثقة عن حكومته و�إ�صقاطها، 

7
و�لتوجه النتخابات جديدة.

قالت وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية �إن قو�ت �الحتالل وم�صتوطنيه  	

�قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى 23 مرة، خالل ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020، فيما ُمنع رفع �الأذ�ن 

8
يف �مل�صجد �الإبر�هيمي 47 وقتاً.

�لبهان،  	 �لفتاح  عبد  �ل�صود�ين  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  باأن  تايز  نيويورك  �صحيفة  �أفادت 

مع  �لتطبيع  يف  ُقدماً  مت�صي  لن  �خلرطوم  �أن  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أبلغ 

“�إ�رش�ئيل“، ما مل يرر �لكوجنر�ص ت�رشيعاً يح�صّن �ل�صود�ن من �لدعاوى �لق�صائية �ملتعلقة 
9

بـ“�الإرهاب“ يف �لواليات �ملتحدة.

وقّعت �لبحرين و“�إ�رش�ئيل“ ثالث مذكر�ت تفاهم، و�إعالن تعاون م�صرتك يف جمال �لتعاون  	

�ل�صغرية  للموؤ�ص�صات  �لبيئية  �لنظم  يف  و�لتعاون  �لتكنولوجيا،  ونقل  و�البتكار،  �لتقني 

 Waldorf Astoria و�ملتو�صطة. وجرى حفل توقيع خا�ص بفندق و�لدورف �أ�صتوريا �لقد�ص

Jerusalem، بح�صور وزير �ل�صناعة و�لتجارة و�ل�صياحة �لبحريني ز�يد بن ر��صد �لزياين، 
10

وبح�صور وزير �القت�صاد و�ل�صناعة �الإ�رش�ئيلي عمري بريت�ص.

�الإمار�ت،  	 دولة  يف  دبي  �إمارة  باجتاه  �إ�رش�ئيلية  طري�ن  ل�رشكة  جتارية  رحلة  �أول  �نطلقت 

“�إ�رش�ئيل بالعربية“ �لتابع  وو�فقت �ل�صعودية للطائرة بالتحليق يف �أجو�ئها. وكتب ح�صاب 

11
للخارجية �الإ�رش�ئيلية، على تويرت: “�أول رحلة جتارية �إ�رش�ئيلية يف �لتاريخ �إىل دبي“.

�الأول/  	 لل�صهر �حلايل )كانون  �الأمن  �ملتحدة ورئي�ص جمل�ص  �إفريقيا لالأمم  قال �صفري جنوب 

�لفل�صطينيني  �لدويل قد خذل  �ملجتمع  �إن   ،Jerry Matjila 2020(، جريي ماجتيال  دي�صمب 

منذ عقود. و�أ�صاف قائالً: �إن “�صبعة عقود تد�ول خاللها جمل�ص �الأمن هذه �لق�صية مل توؤِدّ 
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�إىل �صالم يف فل�صطني. و�الأمم �ملتحدة وجمل�ص �الأمن قاما بتق�صيم فل�صطني لتاأ�صي�ص دولتني. 

12
وقلنا �آنذ�ك �إنه �صتكون هناك دولتان، فل�صطني و�إ�رش�ئيل، تعي�صان جنباً �إىل جنب ب�صالم“.

االأربعاء، 2020/12/2

�لكني�صت،  	 حلّ  قانون  م�رشوع  على  �لتمهيدية،  بالقر�ءة  للكني�صت،  �لعامة  �لهيئة  �صادقت 

�لذي طرحته كتلة “يوجد م�صتقبل – تلم“. و�أيد حلّ �لكني�صت 61 ع�صو كني�صت، وعار�صه 

�ملحتل �لفل�صطيني  �لد�خل  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  نو�ب  تغيَّب  فيما  كني�صت،  ع�صو   54 
13

�صنة 1948 )�جلناح �جلنوبي( �الأربعة عن جل�صة �لت�صويت.

قال �لوزير ح�صني �ل�صيخ، يف تغريدة له على تويرت، �إن “�حلكومة �الإ�رش�ئيلية حُتوِّل جميع  	

�مل�صتحقات �ملالية �خلا�صة باملقا�صة �إىل ح�صاب �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لبالغة 3.768 مليار�ت 

14
�صيكل“ )نحو 1.14 مليار دوالر(.

و�لتجارة  	 �ل�صناعة  وزير  لقائه  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

من  عدد  على  وقَّعت  “�إ�رش�ئيل  �إن  �لقد�ص،  يف  �لزياين  ر��صد  بن  ز�يد  �لبحريني  و�ل�صياحة 

�تفاقيات �ل�صالم، وهناك �ملزيد منها �صيوقّع قريباً“. وكان نتنياهو قد ��صتهل �للقاء بقوله: 

15
�إن “�ل�صالم يوفّر للبلدين �أياماً ر�ئعة، بف�صل �لقر�ر �ل�صجاع �لذي �تخذه ملك �لبحرين“.

و�صلت �أول �صفينة حربية من طر�ز �صاعر 6 �إىل ميناء حيفا، �صمال فل�صطني �ملحتلة، لتكون  	

16
�الأوىل من بني �أربع �صفن مماثلة قامت “�إ�رش�ئيل“ ب�رش�ئها من �أملانيا.

قال تقرير حقوقي ملركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى، �إن قو�ت �الحتالل �عتقلت 330 مو�طناً  	

فل�صطينياً خالل ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020، من بينهم 34 طفالً، و7 ن�صاء، فيما ��صت�صهد 

�صهد�ء  عدد  �رتفاع  �إىل  �ل�صهري،  تقريره  يف  �ملركز،  و�أ�صار  �ل�صجون.  د�خل  �الأ�رشى  �أحد 

17
�حلركة �الأ�صرية لي�صل �إىل 226 �صهيد�ً، بعد ��صت�صهاد �أ�صري من جنني.

�أعلنت �لنائب يف �لبملان �الإيرلندي فر�ن�صي�ص بالك Frances Black، �إعادة ت�صكيل جمموعة  	

�إن  بالك  وقالت  �الإيرلندي.  �لبملان  يف   Friends of Palestine Group فل�صطني  �أ�صدقاء 

ذلك جاء خالل جل�صة ح�رشها �أع�صاء جمل�ص �ل�صيوخ من جميع �الأحز�ب، و�صددت على �أن 

�للجنة �صتعمل بجد للتاأكد من �أن �إيرلند� تتخذ موقفاً قوياً يف �لدفاع عن �حلقوق �لفل�صطينية، 

18
ون�رش �لوعي يف كافة �أرجاء �إيرلند� ب�صاأن ما يحدث يف فل�صطني.
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تتعلق  	 �أربعة  منها  قر�ر�ت  عدة  �أع�صائها،  باأغلبية  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت 

�ملعنون  �لقر�ر  و�عتمد  �ملحتل.  �ل�صوري  �جلوالن  ب�صاأن  وقر�ر  �لفل�صطينية،  بالق�صية 

�لقر�ر،  ل�صالح  دولة   145 بت�صويت  �ل�صلمية“  بالو�صائل  فل�صطني  ق�صية  بـ“ت�صوية 

�الإعالمي  “�لبنامج  �ملعنون  �لقر�ر  �عتماد  ومّت  �لت�صويت.  عن   9 و�متناع   ،7 ومعار�صة 

فل�صطني“،  ق�صية  ب�صاأن  �لعامة  باالأمانة  �الإعالم  �صوؤون  �إد�رة  به  ت�صطلع  �لذي  �خلا�ص 

بت�صويت 142 دولة ل�صالح �لقر�ر، ومعار�صة 8، و�متناع 11 عن �لت�صويت. وحظي �لقر�ر 

للت�رشف“  �لقابلة  غري  حلقوقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مبمار�صة  �ملعنية  بـ“�للجنة  �ملعنون 

قر�ر  وح�صل  �لت�صويت.  عن   54 و�متناع   ،17 ومعار�صة  ل�صاحله،  دولة   91 بت�صويت 

“�صعبة حقوق �لفل�صطينيني باالأمانة �لعامة“، على ت�صويت 82 دولة ل�صاحله، مع معار�صة 
25، و�متناع 53 عن �لت�صويت. �أما �لقر�ر �ملتعلق باجلوالن، فقد حظي على تاأييد 88 دولة، 

19
مع معار�صة 9، و�متناع 62 عن �لت�صويت.

اخلمي�س، 2020/12/3

�إنه من �لناحية  	 قال �ملمثّل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب بوريل، 

قائالً:  و�أ�صاف  موجودة.  غري  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لكانت  �الأوروبي  �الحتاد  لوال  �ملالية، 

]نحو  �صنوياً  يورو  مليون   600 جد�ً،  كبرية  وهي  �ملالية،  بامل�صاهمة  فقط  يتعلق  ال  “�الأمر 
719.7 مليون دوالر[، هو �أي�صاً يتعلق بالدعم �ل�صيا�صي. لكن �لق�صية �لفل�صطينية ال يكن 

20
حلّها �إال بالعودة �إىل طاولة �ملفاو�صات“.

��صتدعت وكيلة وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية �أمل جادو، �ل�صفري �لت�صيكي �ملعتمد لدى دولة  	

فل�صطني بيرت �صتاري Petr Stary، لال�صتي�صاح منه حول �إعالن وز�رة خارجية بالده عن 

�أبيب. وطالبت بالرت�جع عن هذه  ل�صفارتها يف تل  تابع  �لقد�ص  �فتتاح مكتب ديبلوما�صي يف 

�لتي  �ل�صيا�صية  و�جلهود  �ملنطقة،  يف  �ال�صتقر�ر  على  تد�عيات  من  لها  ملا  �خلطرية،  �خلطوة 

21
تبذل من �أجل حتقيق “�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط.

ت�صّم 	 )�لفال�صا(،  �إثيوبية  �أ�صول  من  �ليهود  من  جمموعة  �أبيب  تل  �إىل   و�صل 

من �أقلتهم  �لتي  �لطائرة  منت  على  �ملهاجرين  ر�فقت  وقد  “�إ�رش�ئيل“.  �إىل  مهاجر�ً   316 

حكومة  وكانت  تامانو-�صطا.  بنينا  �الإ�رش�ئيلية  و�ال�صتيعاب  �لهجرة  وزيرة  �أبابا،  �أدي�ص 

22
نتنياهو قد �صادقت على جلب �ألفي �صخ�ص من جمموع 7 �آالف من يهود �لفال�صا.
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حذّرت منظمة عري عميم �حلقوقية �الإ�رش�ئيلية من عزم �صلطات �الحتالل على تنفيذ خطتني  	

منطقة  يف  وعناتا  و�لطور  �لعي�صوية  �أر��صي  على  ��صتيطانية،  وحدة   3,500 لبناء  كبريتني 

�أنه  �إىل  �لنظر  �لقد�ص. ولفتت  �لغربية وعزل مدينة  �ل�صفة  �أن هذ� يعني تق�صيم  �إي1، موؤكدة 

يعي�ص يف منطقة �إي1 نحو 3 �آالف فل�صطيني، يف جمتمعات بدوية �صغرية فيما يعرف ببادية 

23
�رشقي �لقد�ص، تنوي �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ترحيلهم.

خالل  	 رويرتز،  لوكالة  ت�رشيحات  يف  �لزياين،  ر��صد  بن  ز�يد  �لبحريني  �لتجارة  وزير  قال 

زيارته “�إ�رش�ئيل“ على ر�أ�ص وفد بحريني، �إن بالده �صتعامل �ملنتجات �الإ�رش�ئيلية باعتبارها 

�لبحرين خارجية  وزير  نفى  وباملقابل،  م�صدرها.  عن  �لنظر  بغ�ص  �إ�رش�ئيلية   منتجات 

عبد �للطيف �لزياين، يف �ت�صال هاتفي مع وزير �خلارجية و�ملغرتبني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية 

24
ريا�ص �ملالكي يف 2020/12/4، �لت�رشيحات �لتي ن�صبت لوزير �لتجارة �لبحريني.

و“�إ�رش�ئيل“  	 �الإمار�ت  بني  �لقائم  �لتعاون  �إطار  يف  �أنه  �الإمار�تية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 

�الإمار�ت،  �إىل  �ل�صفر  �إجر�ء�ت  ت�صهيل  �صبيل  لـ“�ل�صالم“، ويف  �إبر�هيم“  “�تفاق  عقب توقيع 

�لتاأ�صري�ت �ل�صياحية لدخول �الإمار�ت، عب �رشكات �لطري�ن ومكاتب �ل�صفر  فقد متّ تفعيل 

25
و�ل�صياحة، حلملة جو�ز�ت �ل�صفر �الإ�رش�ئيلية.

قالت طري�ن �خلليج - �لناقلة �لوطنية ململكة �لبحرين، يف بيان لها، �إنها وّقعت مذكرة تفاهم  	

�إىل  “�إلعال“، و�إنها �صتبد�أ يف ت�صيري رحالت مبا�رشة  مع �رشكة �لطري�ن �ملدين �الإ�رش�ئيلية 

26
تل �أبيب �بتد�ء من 2021/1/7.

اجلمعة، 2020/12/4

مع  	 مو�جهات  خالل  بها  �أ�صيب  بجر�ح  متاأثر�ً  عليا  �أبو  علي  �لفل�صطيني  �لطفل  ��صت�صهد 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي خالل م�صاركته يف م�صرية تندد باال�صتيطان ومنع �الأهايل من �لو�صول 

�إىل �أر��صيهم، قرب مدينة ر�م �هلل، يف حني حاول م�صتوطن �إ�رش�ئيلي �إ�رش�م �لنار بكني�صة 

27
يف �لقد�ص.

ر�صدت �لهيئة �الإ�صالمية �مل�صيحية لن�رشة �لقد�ص و�ملقد�صات �أكرث من 100 �عتد�ء ��صتهدفت  	

�أماكن عبادة ورجال دين م�صيحيني منذ �صنة 1967 يف فل�صطني. وت�صري �إح�صائيات �لهيئة �إىل 

28 
�أن �مل�صاجد ودور �لعبادة يف فل�صطني �صهدت �أكرث من 1,500 �عتد�ء منذ �صنة 1967.
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�لر�كدة  	 �ملياه  حتريك  “�إعادة  �إن  �حلية،  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

�جلهد  مع  “نحن  قائالً:  و�أ�صاف  �صمناً“.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  منها  يجِن  مل  �الحتالل  مع 

من  ونخ�صى  �لفل�صطيني؛  حّقنا  حول  و�لكيانات  و�لعامل  �لدول  يجمع  �لذي  �لفل�صطيني 

�حلية:  قال  �لوطنية،  �مل�صاحلة  وحول  �ملنطقة“.  يف  �لتطبيع  وم�صار  �لت�صوية  م�صار  عودة 

و�صوالً  �الت�صاالت  يف  ما�صون  ونحن  نقطعها،  مل  فتح  حركة  يف  �الإخوة  مع  “�الت�صاالت 
29

للوحدة �لوطنية �حلقيقية“.

للمفاو�صات  	 �لعودة  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  وزير  جانت�ص،  بني  دعا 

له،  م�صورة  ر�صالة  يف  جانت�ص،  وطالب  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  �الأو�صاع  تغري  ظلّ  يف  جمدد�ً، 

“�إ�رش�ئيل“  �أن  �إىل  م�صري�ً  كورونا،  فريو�ص  �أزمة  مو�جهة  ب�صاأن  �لتن�صيق  لزيادة  �ل�صلطة 

قال  غزة،  قطاع  وب�صاأن  للفل�صطينيني.  �للقاحات  لتوفري  وت�صعى  ذلك،  يف  �ل�صلطة  �صت�صاعد 

جانت�ص �إن “�إ�رش�ئيل“ م�صتعدة للرتويج مل�صاريع كبى يف قطاع غزة، و�إدخال عمال، و�إن�صاء 

�إعادة  تتّم  �أن  مقابل  و�لزر�عة،  و�ملياه  بالطاقة  تتعلق  وم�صاريع  م�صرتكة  �صناعية  مناطق 

30
�الأ�رشى و�ملفقودين، ووقف تعاظم قوة حما�ص.

�أعرب 600 �أكاديي من �ليهود عن دعمهم �لكامل لبيان مثقفني و�أكادييني عرب وفل�صطينيني  	

حول مفهومهم حلركة �لال�صامية، ودعو� جامعات يف �لواليات �ملتحدة و�إجنلرت� للرت�جع عن 

31
تبني هذ� �لتعريف �مل�صّوه لال�صامية.

�الإن�صانية  	 �حلالة  تدهور  لها،  بيان  يف  غزة،  على  �حل�صار  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  �أكدت 

و�القت�صادية و�ل�صحية يف �لقطاع، جر�ء �حل�صار �الإ�رش�ئيلي، يف وقت ز�دت جائحة فريو�ص 

كورونا من حالة �لتدهور. و�أبرزت �للجنة “�رتفاع معدالت �لفقر و�لبطالة �إىل م�صتويات فوق 

�خلطرية، حيث يعي�ص �أكرث من 80% حتت خط �لفقر، و�رتفعت ن�صبة �لبطالة بني فئة �ل�صباب 

32
�إىل %70“.

ال�صبت، 2020/12/5

�لعالقات  	 لتطبيع  �لع�صكريني  �صعي  �صالح،  حممد  في�صل  �ل�صود�ين،  �الإعالم  وزير  �نتقد 

�آخرين. وقال �صالح، يف حديث لقناة تلفزيونية  “�إ�رش�ئيل“ دون تن�صيق مع م�صوؤولني  مع 

�لثاين/ ت�رشين  خالل  �صود�نية  ع�صكرية  ت�صنيع  ملوؤ�ص�صة  �إ�رش�ئيلي  وفد  زيارة  �إن   حملية، 

33
نوفمب 2020، جرت دون علم جمل�ص �لوزر�ء.
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االأحد، 2020/12/6

	  Jerusalam District Planning and �لقد�ص  يف  و�لبناء  للتخطيط  �للو�ئية  �للجنة  قالت 

م�صتعمرة  بناء  �الإ�رش�ئيلية  و�الإ�صكان  �لبناء  وز�رة  خمطط  �إن   ،Building Committee

يلبي  �لقد�ص،  �صمال �رشق  قلنديا،  �أر�ص مطار  ��صتيطانية على  �آالف وحدة   9 جديدة ت�صمّ 

جهتها،  من  ريغف،  مريي  �ملو��صالت  وزيرة  و�أعلنت  عليه.  للم�صادقة  �ملطلوبة  �ل�رشوط 

�إىل ت�صل  بتكلفة  �لغربية،  بال�صفة  �مل�صتوطنني  ل�صالح  �صو�رع  �أربعة  على   �مل�صادقة 

نحو قدمه  �عرت��ص،  ك�صف  ثانية،  جهة  من  دوالر(.  مليون   122 )نحو  �صيكل  مليون   400 

�لتخطيط  للجنة  �رشقالقد�ص،  �صمال  �لفرن�صية،  �لتلة  م�صتعمرة  يقطنون  م�صتوطن   400

و�لبناء يف �لقد�ص، �صّد خطة �إ�رش�ئيلية لبناء برج من24 طابقاً، وذلك على �أر��ٍص م�صادرة من 

بلدة �لعي�صوية؛ الأن �خلطة �صتوؤدي �إىل �زدحام يف �مل�صتعمرة، و�نهيار �لبنية �لتحتية و�زدحام 

34
يف حركة �ملرور يف كل �ملنطقة.

بالنفاق.  	 “�إ�رش�ئيل“  �ل�صابق،  �ل�صعودي  �ال�صتخبار�ت  رئي�ص  �لفي�صل،  تركي  �الأمري  �تهم 

“�إ�رش�ئيل“ باأنها  �إقليمي يف �لبحرين،  وو�صف �لفي�صل، خالل م�صاركة له يف جل�صة ملوؤمتر 

�أنها دولة �صغرية  “�إ�رش�ئيل تقدم نف�صها على  �أن  �إىل  �لنظر  “قوة ��صتعمارية غربية“، الفتاً 
تعاين من تهديد وجودي، حماطة بقتلة متعط�صني للدماء، يرغبون يف �لق�صاء عليها، وتتحدث 

عن رغبتها يف �إقامة عالقات ودية مع �لريا�ص“، وحمذر�ً من �أنه “ال يكن عالج جرح مفتوح 

35
با�صتخد�م م�صكنات �الأمل“.

�ملنامة:  	 حو�ر  منتدى  يف  مد�خلة  خالل  �أ�صكنازي،  غابي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  قال 

كانت هناك حلقتان  د�ئماً  �الأخرية،  �لفرتة  �ملنطقة خالل  �لدر�ماتيكية يف  للتطور�ت  “بالنظر 
�لعربي  �ل�رش�ع  �إن  �لقول  يكنني  �الآن  �إ�رش�ئيلي.  وفل�صطيني  �إ�رش�ئيلي،  عربي  لل�رش�ع؛ 

و�لبحرين،  و�الإمار�ت،  و�الأردن،  م�رش،  مع  �ل�صالم  �تفاقيات  بعد  يتال�صى  �الإ�رش�ئيلي 

و�ل�صود�ن“. و�صدّد �أ�صكنازي على �أن �خليار �ملتاح �الآن للفل�صطينيني، هو �إما �إنهاء �ل�رش�ع، 

�أو �أن يظلو� د�خل هذه �حللقة �ملفرغة؛ “�لباب مفتوح لبدء مفاو�صات مبا�رشة دون �رشوط“. 

و�أكد �أ�صكنازي �أن “�تفاق �إبر�هيم“ مع �الإمار�ت و�لبحرين ال ياأِت على ح�صاب �لفل�صطينيني، 

36
بل ي�صّكل “فر�صة ال يجب �إ�صاعتها“.

قال �مل�صوؤول يف وز�رة �صوؤون �الأ�رشى �لفل�صطينية ح�صن عبد ربه، �إن “�الأ�رشى بد�أو� تعبئة  	

مناذج ��صتمارة، ت�صمل بيانات �صخ�صية وموؤهالتهم �لعلمية وو�صعهم �ل�صحي، يف عملية قد 
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تكون طويلة، من �أجل ��صتيعابهم يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة“. و�أ�صاف عبد ربه قائالً: “�صيجري 

توظيفهم و�إحالة بع�صهم للتقاعد. هذ� يعتمد على �لرغبة، و�ملوؤهل �لعلمي، و�لو�صع �ل�صحي، 

و�لعمر كذلك“. وقال عبد ربه: “نريد حّل �لق�صية عب �صمان حّقهم كمنا�صلني يف مو�جهة 

 
37

�ال�صتهد�ف �الإ�رش�ئيلي لهم“.

�أ�صري�ً  	  130 من  �أكرث  �أّن  �لفاخوري،  ناهد  �ملحرر  �الأ�صري  �الأ�رشى،  �إعالم  مكتب  مدير  �أكد 

�آخر  وحول  كورونا.  بفريو�ص  �أ�صيبو�  �ل�صهيونية  �ل�صجون  من  عدد  على  موزعون 

38
�الإح�صائيات الأعد�د �الأ�رشى؛ فقد بلغت بح�صب �لفاخوري 4,500 �أ�صري، بينهم 39 �أ�صرية.

�لعامل  	 �غتيال  عملية  �إن   ،Ali Fadavi فدوي  علي  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  قائد  نائب  قال 

�الإير�ين حم�صن فخري ز�ده، متت باأجهزة متطورة تتحكم فيها �الأقمار �ال�صطناعية، و�إنه 

�أن عملية �الغتيال متَّت بو��صطة  �أي مهاجم يف مكان �حلادث. و�أ�صاف فدوي  مل يكن هناك 

�ال�صطناعي  �لذكاء  تقنية  با�صتخد�م  �ال�صطناعية،  �الأقمار  عب  فيه  �لتحكم  جرى  ر�صا�ص 

39
للتعرف على وجه فخري ز�ده و��صتهد�فه ب�صكل دقيق.

االإثنني، 2020/12/7

�أبرم �ملجل�ص �الإقليمي �صومرون، �لذي يقع �صمال �ل�صفة �لغربية، يف �الإمار�ت، �أوىل �صفقات  	

�لتي  �ملبيعات  �صفقة  و�صملت  �خلليجي،  �لبلد  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  منتجات  ت�صدير 

متّ �لتوقيع عليها يف دبي، على �لع�صل، و�لنبيذ؛ عب �رشكة “فام Fam“ �الإمار�تية، بح�صور 

40
رئي�ص وفد جمل�ص �صومرون يو�صي دغان.

ينوي  	 الفان(  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حتالف  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  م�صادر  ك�صفت 

�لرت�جع عن �صّن “قانون �مل�صاو�ة“ بال�صيغة �حلالية �لتي و�صعها، وتغيريه �إىل قانون �آخر 

41
ينع �العرت�ف باحلقوق �لقومية لـ“مو�طني �إ�رش�ئيل �لعرب“.

�الأخرية  	 �الإعالمية  �لتقارير  على  رّد�ً  �الإمار�تية،  �لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  �أكدت 

�عتذ�رها  قدمت  دبي“  “فالي  �رشكة  �أن  �الإمار�ت،  �إىل  �إ�رش�ئيليني  دخول  حول  �ملتد�ولة 

�ل�صيا�صة  �أن  و�أكدت  دبي،  �إىل  و�صولهم  لدى  تاأخري�ً  و�جهو�  �لذين  �ملت�رشرين  للم�صافرين 

�الإمار�ت بالرتحيب بهم على  �الإ�رش�ئيليني تبقى دون تغيري، وت�صتمر  �لتي ت�صمح بدخول 

42
�أر��صيها.
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خليفة 	 بن  حمد  �الإمار�تي  �الأعمال  رجل  ظبي،  �أبو  يف  �حلاكمة  �الأ�رشة  �أفر�د  �أحد   ��صرتى 

�آل نهيان، ح�صة تبلغ نحو 50% من نادي بيتار �لقد�ص Beitar Jerusalem، بح�صب ما �أعلن 

مالك �لنادي، مو�صيه حوغيغ Moshe Hogeg. وذكر �ملوقع �الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت 

�أحرونوت �أن �بن خليفة �صي�صخ بالنادي، على نحو فوري، مبلغاً ي�صل �إىل 28 مليون يورو 

43
)نحو 33.9 مليون دوالر(.

لتحديد  	 تفاهم  مذكرة  �الإ�رش�ئيلية  نيوز   24 �آي  وقناة  لالإعالم،  ظبي  �أبو  جمموعة  وّقعت 

و�إنتاج  و�لتقارير،  �لر�هنة،  و�لق�صايا  �الأخبار،  جمال  يف  �جلانبني،  بني  �لثنائي  �لتعاون  �أطر 

�ملحتوى. وتت�صمن بنود مذكرة �لتفاهم توفري تغطية �إخبارية متبادلة بني �أبو ظبي لالإعالم 

�ملتعلق  �ملحتوى  تبادل  جانب  �إىل  و�الإمار�ت،  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ملر��صلني  عب  نيوز،   24 و�آي 

يف  �لتعاون  �إىل  باالإ�صافة  �الأر�صيفية،  �ملو�د  وبع�ص  �لوثائقية،  و�الأفالم  �لوطنية،  بالتقارير 

44
جمال تكنولوجيا �لبّث �لتلفزيوين.

بحث م�صوؤولون من �الإمار�ت، وكيان �الحتالل �الإ�رش�ئيلي فر�ص �لتعاون يف جماالت �لذكاء  	

دبي  يف  وعقدت  �ل�صحية.  و�لرعاية  �مل�صتقبلي،  و�لتنقل  �ل�صيب�ين،  و�الأمن  �ال�صطناعي، 

�أعمال “قمة �القت�صاد �لرقمي �مل�صتقبلي �الإمار�تي - �الإ�رش�ئيلي“، وهي �الأوىل من نوعها. 

و�صارك يف جل�صات �لقمة وزر�ء، وم�صوؤولون حكوميون، وقادة �أعمال، ومبتكرون، وخب�ء 

45
متخ�ص�صون يف جماالت �لتقنية، ال�صتعر��ص فر�ص �لتعاون بني �جلانبني.

ديرمر  	 رون  و��صنطن،  يف  و�الإمار�تي  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفريين  �إن  معاريف  �صحيفة  قالت 

 MSNBC �صي  بي  �أن  �أ�ص  �أم  �صبكة  على  م�صرتكة  مقابلة  يف  �لتقيا  �لعتيبة،  ويو�صف 

�الأمريكية، و�أ�صافت �ل�صحيفة، يف تقرير لها، �أن “ديرمر تطرق �إىل ق�صية بيع طائرة �أف 35 

لالإمار�ت، مو�صحاً �أن �إ�رش�ئيل تعتب �الإمار�ت حليفة، وبالتايل فهي ال تتعدى على تفوقها 

 
46

�لع�صكري يف �ل�رشق �الأو�صط“.

�إن رئي�ص جمل�ص �ل�صيادة �ل�صود�ين، �لفريق �أول عبد �لفتاح  	 �أك�صيو�ص �الأمريكي  قال موقع 

�لبهان، طلب من تل �أبيب، خالل زيارة وفد �إ�رش�ئيلي �إىل �ل�صود�ن قبل �أ�صبوعني، �أن تعمل 

�لدعاوى  من  ح�صانة  �خلرطوم  ينح  قانون  م�رشوع  لتمرير  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  مع 

47
�لق�صائية �مل�صتقبلية يف �لواليات �ملتحدة، من قبل �صحايا �لهجمات �الإرهابية.

�أن 	 على  �ملقبلة،  �الإد�رة  يف  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  ملن�صب  �ملر�صح  بلينكن،  توين   �أكد 

جو بايدن ملتزم ب�صكل عميق باأمن “�إ�رش�ئيل“، و�أنه كان على �لدو�م �رشيكاً يف �الت�صاالت 
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مع كل رئي�ص وزر�ء �إ�رش�ئيلي الأجل م�صالح “�إ�رش�ئيل“. و�أ�صار بلينكن �إىل �أن بايدن �صيقدم 

باالإرهاب“،  “�ملتورطني  رو�تب  دفع  ويوقف  للفل�صطينيني،  و�قت�صادية  �إن�صانية  م�صاعد�ت 

و�صي�رش على �أن تتوقف �ل�صلطة عن “�لتحري�ص“، و�أن تعرتف ب�صكل نهائي بو�قع �لدولة 

�أن  و�أ�صار  �ل�صّم،  و��صح  ب�صكل  يعار�ص  بايدن  �أن  بلينكن  و�أكد  “�إ�رش�ئيل“.  يف  �ليهودية 

48
حكومته �صتعمل من �أجل منع �أي هجوم من بو�بة �الأمم �ملتحدة �صّد “�إ�رش�ئيل“.

الثالثاء، 2020/12/8

�أعلن ع�صو �لكني�صت عن حزب �لليكود جدعون �صاعر Gideon Sa‘ar، ��صتقالته من �حلزب  	

وقال  �ملقبلة.  �النتخابات  خلو�ص  برئا�صته  جديد  حزب  لت�صكيل  و�لتجهيز  و�لكني�صت، 

�صاعر �إنه قرر �إن�صاء حركة �صيا�صية جديدة، و�صري�صح نف�صه لرئا�صة �لوزر�ء �صّد بنيامني 

49
نتنياهو.

�أكدت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، يف موؤمتر �صحفي عقدته يف مقر حركة �الأحر�ر، مبدينة  	

ُتعّد  �أنو�عها  بكل  �ملقاومة  �أن   ،1987 �صنة  �حلجارة  النتفا�صة   33 �لـ  للذكرى  �إحياًء  غزة، 

�خليار �ال�صرت�تيجي لل�صعب �لفل�صطيني، معلنة رف�صها عودة �ل�صلطة بر�م �هلل للمفاو�صات 

50
مع �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أو مل�صاريع �لت�صوية.

من 	 م�صيحية  فل�صطينية  �صيدة  وهي  خازن،  �إلهام  �لفل�صطينية  �الأعمال  �صيدة   �أعلنت 

فل�صطينيي 1948، تر�صيح نف�صها ملن�صب رئي�ص �لدولة يف “�إ�رش�ئيل“، مكان روؤوفني ريفلني، 

51
�لذي �صتنتهي فرتة واليته يف متوز/ يوليو 2021.

قال �لباحث يف �صوؤون �الأ�رشى ريا�ص �الأ�صقر، �إن �العتقاالت �أ�صحت ظاهرة يومية، مالزمة  	

حلياة �ملو�طن �لفل�صطيني، وقد ��صتهدفت ما يقارب مليون فل�صطيني منذ �حتالل �الأر��صي 

وحتى   1987 �صنة  �حلجارة  �نتفا�صة  منذ  �العتقال  حاالت  وبلغت   ،1948 �صنة  �لفل�صطينية 

�ل�صبع النتفا�صة �حلجارة  �ل�صنو�ت  �ألف حالة. وقدمت �حلركة �الأ�صرية خالل   348 �ليوم 

52
43 �صهيد�ً، من �أ�صل 226 �صهيد�ً هم �إجمايل �صهد�ء �حلركة �الأ�صرية.

	  22 ر�يفل  لوجن   22 �صالح  �أن  فل�صطني  فرع   - �الأطفال  عن  للدفاع  �لعاملية  �حلركة  �أكدت 

Long Rifle )روجر Ruger( �لذي ت�صتخدمه قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف قمع �مل�صري�ت 

�لتظاهر�ت  لتفريق  فتاكة“  “غري  و�صيلة  ولي�ص  قاتل،  �صالح  هو  �لفل�صطينية  و�لتظاهر�ت 

كما تّدعي، م�صرية �إىل �أنها وّثقت عدة حاالت الأطفال �أ�صيبو� و��صت�صهدو� بر�صا�ص بندقية 
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روجر خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية. وذكرت �حلركة �أن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قتلت 8 �أطفال 

53
يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، منذ بد�ية �صنة 2020.

�لتنمية  	 �لوكالة �الإ�رش�ئيلية للتعاون يف  �إ�رش�ئيلياً من  �إن وفد�ً  �لت�صادية  قالت وز�رة �ل�صحة 

 Israel’s Agency for International Development Cooperation �لدولية )ما�صاف( 

�لتعاون  للوز�رة  �لعامة  �الإد�رة  مع  بحث  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  يف   (MASHAV)
54

�ل�صحي بني ت�صاد و“�إ�رش�ئيل“.

�لغربية، 	 �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدى  �الأوروبي  �الحتاد  دول  �صفر�ء  من  وفد   قام 

يف  �ملرتدية  و�الإن�صانية  �ل�صحية  �الأو�صاع  على  لالطالع  غزة،  قطاع  �إىل  جماعية  بزيارة 

�لقطاع، وذلك بعد �أربع �صنو�ت من �لغياب. و�طلع 48 ديبلوما�صياً عن قرب، على م�صاريع 

�ل�صلطة �أر��صي  يف  �الأوروبي  �الحتاد  ممثّل  وقال  �لقطاع.  يف  �الأوروبي  �الحتاد   نفذها 

�لفل�صطينية �صفني كوهان فون بورغ�صدورف، �إن �الأو�صاع يف قطاع غزة تتدهور ب�رشعة 

�لو�صول  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  متكني  يف  ننجح  �أن  “ناأمل  وتابع:  كورونا.  جائحة  مع 

للقاح... فاالأمر �صعب ومعقد“، و�أ�صار �إىل �أن �الحتاد يعمل لتقدمي دعم مل�صت�صفى �لوبائيات 

بغزة، ولوز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية. و�أكد �لوفد دعمه �لكامل للق�صية �لفل�صطينية وت�صامنه 

55
مع �أهايل قطاع غزة، يف �صوء �حل�صار �الإ�رش�ئيلي وتف�صي كورونا.

ل�صحيفة  	  ،Anatoly Viktorov فيكتوروف  �أناتويل  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �لرو�صي  �ل�صفري  قال 

جريوز�ليم بو�صت، �إن “�إ�رش�ئيل“ �صبب زعزعة �ال�صتقر�ر يف �ل�رشق �الأو�صط، ولي�ص �إير�ن. 

وقال فيكتوروف �إن “�مل�صكلة يف �ملنطقة لي�صت �الأن�صطة �الإير�نية“، بل �مل�صكلة تتج�صد يف عدم 

وجود “تفاهمات بني �لدول، وعدم �المتثال لقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة يف �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي - 

56
�لعربي/ �لفل�صطيني“.

االأربعاء، 2020/12/9

�لتقى وفد من قيادة حركة حما�ص برئا�صة خليل �حلية، يف مدينة غزة، بالوفد �الأمني �مل�رشي  	

و�مللفات،  �ملو��صيع  من  �لعديد  حول  معّمق  حو�ر  ود�ر  �خلالق.  عبد  �أحمد  �للو�ء  برئا�صة 

�ملتعلقة  و�لتفا�صيل  و�ل�رش�كة  �لوحدة  وحتقيق  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  مو�صوع  ومنها: 

قطاع  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  وملف  حتقيقها،  �أجل  من  م�رش  تبذلها  �لتي  و�جلهود  بها، 

�ملختلفة،  �لقطاعات  �حتياجات  وتوفري  غزة،  يف  �أهلنا  معاناة  �إنهاء  متطلبات  وتوفري  غزة، 
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�لتنقل  يف  �لنا�ص  بحاجات  يفي  مبا  رفح  معب  وفتح  كورونا،  جائحة  مو�جهة  وم�صتلزمات 

57
و�ل�صفر.

�أعلن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص قبوله ��صتقالة ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة  	

يف  ع�رش�وي،  وقالت  طلبها.  على  بناء  �للجنة،  من  ع�رش�وي  حنان  �لفل�صطينية  �لتحرير 

2020/11/24 �صفهياً، و�أعقبتها  �لتنفيذية يف  �للجنة  �إنها قدمت ��صتقالتها من  �أ�صدرته،  بيان 

با�صتقالة مكتوبة يف 2020/11/26. و�أ�صافت قائلة: “ �آن �الأو�ن الإجر�ء �الإ�صالحات �ملطلوبة، 

�للجنة  تفوي�ص  و�حرت�م  ومهامها،  ل�صالحياتها  �العتبار  و�إعادة  �لتحرير،  منظمة  وتفعيل 

�لتنفيذية �لتي تعاين من �لتهمي�ص وعدم �مل�صاركة يف �صنع �لقر�ر، وال بّد من تد�ول �ل�صلطة 

58
ديوقر�طياً عن طريق �النتخابات“.

�صاوى  	 �الأوىل،  بالقر�ءة  �الأجانب  قانون  على  قانونياً  تعديالً  �لعر�قي  �لنو�ب  جمل�ص  �أقر 

مبوجبه بني �لفل�صطيني �ملقيم ملدة ع�رشة �أعو�م يف �لعر�ق وبني �ملو�طن �لعر�قي، يف �حلقوق 

�لفل�صطيني  عودة  حّق  على  حفاظاً  و�النتخاب،  �لرت�صح  وحّق  �جلن�صية،  عد�  و�لو�جبات، 

59
لبالده.

ذكرت �لقناة 12 �لعبية �أن قاعدة ع�صكرية تقع �صمال فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948، بالقرب من  	

�حلدود �للبنانية، تعر�صت ل�رشقة ع�رش�ت قطع �ل�صالح �لتي ت�صتخدم الأغر��ص �حلر��صة. 

ونقلت عن م�صادر ع�صكرية مقربة من �لتحقيق، �أن عملية �ل�رشقة ��صتهدفت نحو 40 بندقية، 

60
يف �أكب عملية �رشقة لالأ�صلحة من قاعدة جلي�ص �الحتالل.

�صادقت جلنة �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي على م�رشوع قانون حلّ �لكني�صت، وطرحته للت�صويت  	

�لقانون  م�رشوع  على  �مل�صادقة  حال  يف  �لكني�صت  �نتخابات  جتري  بحيث  �الأوىل،  بالقر�ءة 

61
بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة، يف موعد يرت�وح ما بني 16 و2021/3/24.

	  ،DHL �إل  �إت�ص  �لعاملية دي  �الإر�صاليات  �إىل مطار بن جوريون طائرة تابعة ل�رشكة  و�صلت 

رئي�ص  و�أعلن  كورونا.  فريو�ص  �صدّ   Pfizer فايزر  ل�رشكة  لقاح  �آالف   4 قر�بة  حتمل  حيث 

�حلكومة بنيامني نتنياهو، �لذي و�صل �إىل �ملطار مع وزير �ل�صحة يويل �إدل�صتاين، ال�صتقبال 

62
�أوىل �صحنات �للقاح، �أنه يريد �أن يكون �أول �ملَطعَّمني.

كتلة 	 من  هاندل،  ويوعاز   Zvi Hauser هاوزر  ت�صفي  �لكني�صت  ع�صو�   �أعلن 

جديد حزب  �إىل  �ملقبلة  �النتخابات  يف  �صين�صمان  �أنهما   ،Derech Eretz �إيرت�ص   ديرخ 
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“مل  �إنه  هاندل  قال  �لكني�صت،  يف  �لكتلة  مكتب  من  متلفز  بيان  ويف  �صاعر.  جدعون  برئا�صة 

63
يعد هناك جمال للمزيد من �لت�صويات؛ نحن بحاجة �إىل بديل ييني لنتنياهو“.

�ليهودي 	 �حلاخام  تعيني  جرى  �إنه  �الإ�رش�ئيلية  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة   قالت 

�إيلي �أبادي Elie Abadie، �أول حاخام يف �الإمار�ت للجالية �الإ�رش�ئيلية. وقال �أبادي، يف مقابلة 

مع جريوز�مل بو�صت، �إن “�الإمار�ت �صتكون �ملالذ �الآمن لي�ص فقط لليهود، ولكن للعديد من 

64
�ل�صعوب �مل�صطهدة يف جميع �أنحاء �لعامل“.

قال رئي�ص غرفة جتارة دبي حمد بوعميم، يف لقاء خا�ص مع �صحيفة جلوب�ص �الإ�رش�ئيلية، �إن  	

�الإمار�ت ال متيّز يف �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية بني �ملنتجات �مل�صنعة يف مناطق خمتلفة، مبا يف ذلك 

65
“يهود� و�ل�صامرة“، م�صتخدماً �لت�صمية �الإ�رش�ئيلية لل�صفة �لغربية �ملحتلة.

قالت طري�ن �خلليج - �لناقلة �لوطنية ململكة �لبحرين �إنها وّقعت خم�صة �تفاقات مع كيانات  	

�الأ�صبوع  خالل  “�إ�رش�ئيل“  �إىل  بحريني  �قت�صادي  وفد  بها  قام  زيارة  �أثناء  يف  �إ�رش�ئيلية، 

66
�الأخري.

	  The �لدويل  �الأمني  �لتحالف  دول  د�خلية  لوزر�ء  بعد  عن  �جتماعاً  ظبي  �أبو  ��صت�صافت 

رئي�ص  نائب  وو�صف  “�إ�رش�ئيل“.  ممثل  بح�صور   ،International Security Alliance

جمل�ص �لوزر�ء، وزير �لد�خلية �الإمار�تي �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان، يف كلمته، �ن�صمام 

“�إ�رش�ئيل“ للتحالف باأنه ي�صكل �إ�صافة وقوة لهذ� �لتكتل �ل�صاعي لتحقيق �أهد�فه �لتي ُوجد 
67

من �أجلها.

اخلمي�س، 2020/12/10

عالقات  	 �إقامة  على  و“�إ�رش�ئيل“،  �ملغرب  بني  �تفاقاً  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أعلن 

ديبلوما�صية كاملة. وقال تر�مب، يف تغريدة له على تويرت: “�خرت�ق تاريخي �آخر �ليوم. �ثنان 

�إقامة عالقات دبلوما�صية كاملة،  من �أعظم �أ�صدقائنا، �إ�رش�ئيل ومملكة �ملغرب و�فقتا على 

هذ� �خرت�ق كبري لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“. و�أ�صار تر�مب، يف تغريدة �أخرى، �إىل �أنه 

68
وقّع �إ�صعار�ً باعرت�ف �لواليات �ملتحدة ب�صيادة �ملغرب على �ل�صحر�ء �لغربية.

�أعلن �لعاهل �ملغربي �مللك حممد �ل�صاد�ص �أن تر�صيخ مغربية �ل�صحر�ء لن يكون على ح�صاب  	

�ل�صعب �لفل�صطيني، وجاء يف بيان �صدر عن �لديو�ن �مللكي �ملغربي �أن حممد �ل�صاد�ص �أجرى 

�ت�صاالً هاتفياً مع رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، و�أطلعه على م�صمون �الت�صال 
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�لهاتفي �لذي جمعه بالرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب. و�أو�صح �لبيان �أن حممد �ل�صاد�ص �أكد 

�خلارجية  وزير  وقال  يتغري.  ال  ثابت  �لفل�صطينية  للق�صية  �لد�عم  بالده  موقف  �أن  لعبا�ص 

بحّل  �خلا�صة  �الأ�صا�صية  بالثو�بت  متم�صك  “�ملغرب  �إن  جهته:  من  بوريطة،  نا�رش  �ملغربي 

�الأمريكي  �العرت�ف  “يكون  �أن  بوريطة  ونفى  �الأزمة“.  حلّل  كاأ�صا�ص  و�لتفاو�ص  �لدولتني، 

بني  عالقة  هناك  �أن  خا�صة  �إ�رش�ئيل،  مع  �لعالقات  �إعادة  مقابل  �ل�صحر�ء  على  بال�صيادة 

�إعادة  تطلبت  �لتي  �لقر�ر�ت  “بع�ص  �أن  على  م�صدد�ً  �لت�صعينيات“،  منذ  و�إ�رش�ئيل  �ملغرب 

69
�الت�صال مع �إ�رش�ئيل ال ُتعّد تطبيعاً“.

لل�صوؤون  	 وم�صت�صاره  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لرئي�ص  �ل�صخ�صي  �ملمثل  �أكد 

بني  كامل  تطبيع  من  عنه  �الإعالن  جرى  ما  �أن  �صعث،  نبيل  �لدولية  و�لعالقات  �خلارجية 

70
�الحتالل و�ملغرب هو “�أمر موؤ�صف جد�ً“.

رحّب رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو بتطبيع �لعالقات مع �ملغرب، وو�صفه باأنه  	

�الت�صال“ قريباً  “مكاتب  “رحالت مبا�رشة“، وتبادل  ت�صيري  �إىل  “تاريخي“، م�صري�ً  �تفاق 

71
بني �جلانبني. و�صكر نتنياهو ملك �ملغرب على “قر�ره �لتاريخي �صنع �صالم مع �إ�رش�ئيل“.

	  ،2020 �صنة  خالل  ُقتال  �إ�رش�ئيليَّني  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  ن�رشها  معطيات  �أظهرت 

خالل  فاإنه  �ملعطيات،  تلك  وبح�صب   .Golani Brigade جوالين  لو�ء  من  جندي  �أحدهما 

�صنتي 2018-2019 قتل 25 �إ�رش�ئيلياً، 9 منهم من �جلي�ص، و16 م�صتوطناً. و�أ�صارت �إىل �أنه 

1,296 يف  �أطلق  2018، فيما  �الإ�رش�ئيلية“ خالل �صنة  “�ملناطق  1,164 �صاروخاً جتاه  �أطلق 

72
�صنة 2019، و174 �صاروخاً خالل �صنة 2020.

500 هدف  	 �إن قو�ته هاجمت  �أفيف كوخايف،  قال رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

و�أ�صاف   .2020 �صنة  بد�ية  منذ  �ل�رشية  �لعمليات  من  بالعديد  وقامت  �ل�صاحات،  جميع  يف 

طويل  طريق  �أمامه  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  عنه  نقلت  كما  كوخايف، 

73
ليقطعه يف حماربة من و�صفهم بـ“�أعد�ء �إ�رش�ئيل“.

طلب �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق لدى �الأمم �ملتحدة رون برو�صور Ron Prosor، من �إد�رة  	

لالأمم  تابعتني  هيئتني  �إىل  �أخرى  مرة  �الن�صمام  عدم  بايدن،  جو  �ملنتخب  �الأمريكي  �لرئي�ص 

�ملتحدة تتعامالن مع ق�صايا حقوق �الإن�صان، وهما �ليون�صكو وجمل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع 

74
لالأمم �ملتحدة، كما حذّره من متويل وكالة �الأونرو�.
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�صادق �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، بالقر�ءة �لتمهيدية، على م�رشوع قانون جديد يلزم �أي حكومة  	

يف �مل�صتقبل، باإجر�ء ��صتفتاء �صعبي قبل �الن�صحاب من �أي م�صتعمرة �أقيمت بقر�ر حكومي 

م�رشوع  ل�صالح  و�ملعار�صة،  �الئتالف  من  نائباً   54 و�صوَّت  �لغربية.  �ل�صفة  �أر��صي  على 

75
�لقانون �الأ�صا�صي: �ال�صتفتاء، بينما عار�صه 42 نائباً.

�ال�صتيطانية  	  El‘ad �إلعاد  جمعية  �أن  دياب،  �أبو  فخري  �لقد�ص  �صوؤون  يف  �لباحث  ك�صف 

بعد على  �لرحمة  باب  باجتاه  �لعذر�ء“،  “عني  منطقة  من  حفر  عمليات   جتري 

100-150م من �ل�صور �ل�رشقي للم�صجد �الأق�صى، وهي قريبة من تلة تر�بية مرتفعة، تف�صل 

�إيجاد  �أن �الحتالل يعمل على  �أبو دياب  �الأق�صى وباحاته... و�أ�صاف  �لعني و�أ�صا�صات  بني 

�ملغاربة،  وباب  حلوة،  و�دي  حي  حتى  �لغربية  باملنطقة  لربطها  �حلفريات  من  جديد  م�صار 

وو�دي  �صلو�ن  بلدة  يف  �الأنفاق  وب�صبكة  �لب�ق،  وحائط  �الأق�صى،  جنوبي  �صلو�ن  وعني 

76
حلوة.

من  	 �أمريكي(،  دوالر  ماليني   3.4 )نحو  كرونة  مليون   30 تقلي�ص  �لرنويجي  �لبملان  �أقر 

�تهام  خلفية  على  وذلك  �لفل�صطينية؛  �ل�صلطة  �إىل  �لرنويج  تقدمها  �لتي  �مل�صاعد�ت  ميز�نية 

77
�ل�صلطة بت�صمني �ملناهج �لدر��صية مو�د حتري�صية �صّد “�إ�رش�ئيل“.

بهدم  	 )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  �أ�صدره  تقرير  �أفاد 

�لبناء  تر�خي�ص  �إ�صد�ر  عدم  بدعوى  للفل�صطينيني،  منزالً   52 لـ  “�إ�رش�ئيل“  وم�صادرة 

�إىل  �أدت  �ملنازل  هدم  عمليات  �أن  �لتقرير  و�أ�صاف  �الحتالل.  �صلطات  ت�صدرها  �لتي 

–2020/11/24 �لفرتة  خالل  �آخرين،   860 بنحو  �الأ�رش�ر  و�إحلاق  �صخ�صاً،   67 تهجري 

يف منزالً   49 �صملت  و�مل�صادرة  �لهدم  عمليات  �أن  �لتقرير  و�أو�صح   .2020/12/7 

�ل�صفة �لغربية و3 يف �لقد�ص. وذكر مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني �أن عدد �ملنازل �ملهدومة 

78
منذ �حتالل “�إ�رش�ئيل“ للقد�ص يف �صنة 1967 بلغ �أكرث من 1,900 منزٍل.

اجلمعة، 2020/12/11

�أن حركة حما�ص رف�صت  	 �أحرونوت �الإلكرتوين عن م�صادر فل�صطينية  نقل موقع يديعوت 

�ملوقع  ونقل  �مل�رشية.  �ملخابر�ت  وفد  نقله  �أ�رشى  تبادل  ل�صفقة  جديد�ً  �إ�رش�ئيلياً  �قرت�حاً 

�ملتعلقة  �مل�صاعد�ت  زيادة  �قرتحت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �لفل�صطينية  �مل�صادر  عن  �الإ�رش�ئيلي 

ُقتِل  عمليات  نفذو�  �أ�رشى  عن  �الإفر�ج  رف�صها  على  �صددت  لكنها  كورونا،  �أزمة  مبو�جهة 
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فيها �إ�رش�ئيليون. و�أ�صار �ملوقع �إىل �أن وفد �ملخابر�ت �مل�رشية �لتقى مع م�صوؤولني يف جهاز 

�الأمن �الإ�رش�ئيلي، يف 2020/12/9، وبعد ذلك توّجه �لوفد �مل�رشي �إىل قطاع غزة. ورف�صت 

بتنفيذ  �أدينو�  �أ�رشى  عن  �الإفر�ج  بعدم  �الإ�رش�ئيلي  �القرت�ح  على  �ملو�فقة  ب�صدة،  حما�ص 

79
عمليات ُقتِل فيها �إ�رش�ئيليون.

ك�صفت م�صادر ديبلوما�صية يف تل �أبيب �أن �ل�صفارة �لتي �صتُقام يف �أبو ظبي �صتكون من �أكب  	

�ل�صاباك  رئي�ص  �أرغمان،  ند�ف  �أن  �مل�صادر  هذه  وك�صفت  �لعامل،  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفار�ت 

�الإ�رش�ئيلي، ز�ر يف �الأ�صبوع �ملا�صي �الإمار�ت و�لبحرين، بغر�ص فح�ص م�صتوى �الإجر�ء�ت 

80
�الأمنية ع�صية تد�صني �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف �لبلدين.

�أ�صكنازي  	 غابي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  �إن  �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة  تقرير  قال 

�أر�صل �صهادة تقدير للديبلوما�صيني �الإ�رش�ئيليني �لذين خدمو� �رش�ً يف عدد من دول �خلليج 

قر�بة  خدم  �ملا�صيني،  �لعقدين  يف  �أنه  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار  �ملا�صية.  �ل�صنو�ت  خالل  �لعربي، 

ع�رشين ديبلوما�صياً �إ�رش�ئيلياً يف هذه �لدول �خلليجية، حتى قبل �إقامة �لعالقات �لر�صمية يف 

81
�إطار “�تفاق �إبر�هيم“، وعا�صو� هناك بهويات مدنية وبطاقات �صخ�صية مزيفة.

بالق�صية  	 تتعلق  قر�ر�ت  �صتة  �صاحقة،  باأغلبية  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت 

مو��صلة  �رشورة  على  �الأول  �لقر�ر  و�أكد  خا�ص.  ب�صكل  و�لالجئني  و�لقد�ص،  �لفل�صطينية، 

169 دولة، مقابل �عرت��ص  تاأييد  �لفل�صطينيني، وح�صل على  �إىل �لالجئني  �مل�صاعد�ت  تقدمي 

دولتني، و�متناع 7 عن �لت�صويت. وجاء �لقر�ر �لثاين لدعم عمليات وكالة �الأونرو�، وح�صل 

على �أغلبية 162 دولة، و�عرت��ص 4، و�متناع 9 عن �لت�صويت. وح�صل �لقر�ر �لثالث �خلا�ص 

مبمتلكات �لالجئني �لفل�صطينيني و�الإير�د�ت �الآتية منها على تاأييد 160 دولة، و�عرت��ص 5، 

و�متناع 12 عن �لت�صويت. وجاء �لقر�ر �لر�بع ليوؤكد عدم �رشعية �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

 �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967، مبا فيها �رشقي �لقد�ص و�جلوالن �ل�صوري، فح�صل على تاأييد

150 دولة، و�عرت��ص 7، و�متناع 17 عن �لت�صويت. وح�صل �لقر�ر �خلام�ص �خلا�ص باملمار�صات 

�ملحتلة �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �الإن�صان  حقوق  مت�ص  �لتي   �الإ�رش�ئيلية 

 16 و�متناع   ،10 و�عرت��ص  دولة،   147 �أغلبية  على  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا   ،1967 �صنة 

بالتحقيق يف  �ملعنية  �للجنة �خلا�صة  �أعمال  �إىل  �ل�صاد�ص، فتطرق  �لقر�ر  و�أما  �لت�صويت.  عن 

�ل�صكان  من  وغريه  �لفل�صطيني  لل�صعب  �الإن�صان  حقوق  مت�ص  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات 

عن   83 و�متناع   ،14 و�عرت��ص  دولة،   76 تاأييد  على  فح�صل  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �لعرب 

82
�لت�صويت.
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بالقد�ص،  	 منازلها  �إخالء  خطر  تو�جه  فل�صطينية  �أ�رشة   200 �أن  �الأوروبي  �الحتاد  �أعلن 

“�إ�رش�ئيل“ الإلغاء �أو�مر �الإخالء. ولفت �الحتاد، يف بيان م�صرتك  ل�صالح م�صتوطنني، د�عياً 

�صادر عن ممثلي دول �الحتاد �الأوروبي باالأر��صي �لفل�صطينية، �لنظر �إىل �أن �أو�مر �الإخالء 

83
“ُتعرِّ�ُص جميع �لعائالت خلطر �لنقل �لق�رشي �لو�صيك“.

�الأو�صط  	 �ل�رشق  �إىل  �لرئي�ص فالديري بوتني  �لرو�صي ومبعوث  نائب وزير �خلارجية  �أعلن 

“�إ�رش�ئيل“  �لعالقات بني  بعملية تطبيع  �أن مو�صكو ترحب  و�إفريقيا، ميخائيل بوغد�نوف، 

84
ودول عربية، لكنها ترى �أن هذ� يجب �أال يكون على ح�صاب �ل�صعب �لفل�صطيني.

ال�صبت، 2020/12/12

�آي 	 �إي�صت  ميدل  موقع  يف  مقال  يف  �لقدوة،  نا�رش  فتح  حركة  يف  �لقيادي   �أعلن 

�صاملة  بيانات  قاعدة  على  �الطالع  �الآن،  للفل�صطينيني  يكن  �أنه   ،Middle East Eye

�لقدوة  1948. وقال  �لتي �حتلت �صنة  �لتي تعود لالجئني يف �الأر��صي  باملمتلكات �خلا�صة، 

يف �ملقال �لذي ن�رش باللغة �الإجنليزية، �إن �الأمم �ملتحدة متكنت من و�صع قاعدة بيانات �صاملة 

باملمتلكات �خلا�صة �لتي تعود �إىل �لالجئني �لفل�صطينيني، وبالكنائ�ص، و�الأوقاف، و�ملاُلك من 

85
غري �لفل�صطينيني يف �ملناطق �ملحتلة �صنة 1948.

دعت خم�صة ف�صائل فل�صطينية ال�صتئناف �أعمال �حلو�ر �لوطني، عب جولة جديدة لالأمناء  	

�لعاّمني، لبحث جميع �لق�صايا �ملدرجة على جدول �أعمال �لق�صية �لوطنية. و�أكدت �لف�صائل، 

�ل�صامل،  �لفل�صطيني  �لوطني  �حلو�ر  مبو��صلة  مت�صكها  لها،  �جتماع  عقب  م�صرتك  بيان  يف 

 – �ل�صعبية  و�جلبهة  �ل�صعبية،  �جلبهة  �لتالية:  �لف�صائل  �الجتماع  و�صمّ  �النق�صام.  الإنهاء 

86
�لقيادة �لعامة، وحركة �جلهاد �الإ�صالمي، وقو�ت �ل�صاعقة، و�جلبهة �لديوقر�طية.

حذّر رئي�ص �لوزر�ء �جلز�ئري عبد �لعزيز جر�د، من وجود ما �صماها �إر�دة حقيقية لو�صول  	

87
“�إ�رش�ئيل“ �إىل حدود بالده، حمذر�ً مما و�صفها بعمليات �أجنبية ل�رشب ��صتقر�ر �جلز�ئر.

بني  	 �الت�صاالت  ��صتئناف  بعد  �الأول  هو  له،  بيان  يف  �ملغربي،  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  �أعلن 

�ل�صاد�ص“.  حممد  �ملغربي  للعاهل  �حلكيمة  �لقيادة  يف  وثقته  “�عتز�زه  و“�إ�رش�ئيل“،  �لرباط 

�لق�صية  د�ئماً  “ي�صع  و�أنه  �ملغربي“،  للعاهل  و�ملتو��صلة  �لثابتة  بـ“�ملو�قف  �لبيان  ونّوه 

�لفل�صطينية يف مرتبة ق�صية �ل�صحر�ء �ملغربية، و�أن عمل �ملغرب من �أجل تر�صيخ مغربيتها لن 

يكون �أبد�ً، ال �ليوم وال يف �مل�صتقبل، على ح�صاب ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني من �أجل حقوقه 
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�لفل�صطينيني من جر�ئم  �مل�رشوعة“. و��صتنكر �حلزب ما يقرتفه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صّد 

88
تقتيل، وت�رشيد، وعدو�ن على �ملقد�صات.

االأحد، 2020/12/13

�نطالقة حركة  	 �إ�صماعيل هنية، مبنا�صبة ذكرى  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  قال رئي�ص 

وكمية،  نوعية  �إ�صافة  وقدمت  �ملقاومة،  مل�رشوع  �العتبار  �أعادت  حما�ص  �إن   ،33 �لـ  حما�ص 

تفعيل  �أولها  حماور،  �أربعة  على  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  �صتعمل  حما�ص  �أن  هنية  و�أكد  مهمة، 

�ملقاومة وتطويرها يف كل �ل�صاحات، و�أما �ملحور �لثاين هو مقاومة �صاملة بكل �أ�صكالها وبكل 

�لقوة  ��صرت�تيجية تطوير  �أن حما�ص �صوف ت�صتمر يف  �ل�صعبية و�مل�صلحة؛ و�أكد  م�صتوياتها 

�أبناء �صعبنا على ��صتنها�ص �ملقاومة يف �ل�صفة  وبنائها يف قطاع غزة، و�صوف تعمل مع كل 

�لغربية �ملحتلة. و�أعرب هنية عن �أ�صفه من �ال�صتد�رة �ل�صيا�صية �لتي قامت بها �ل�صلطة بعودة 

�أمام  �ملطلوب  �الخرت�ق  حتقيق  �أمام  كثيفاً  عائقاً  �صّكل  ذلك  �أن  مبيناً  �الحتالل،  مع  �لعالقة 

89
�مل�صاحلة.

حركة  	 �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

و�جلبهة  �ل�صعبية،  )�جلبهة  فل�صطينية  ف�صائل  خم�صة  بيان  يف  جاء  ما  كل  مع  تتفق  حما�ص 

وقو�ت  �الإ�صالمي،  �جلهاد  وحركة  �لعامة،  �لقيادة   – �ل�صعبية  و�جلبهة  �لديوقر�طية، 

ثابت من  �أن موقفها  توؤكد  �لعاّمني؛ فهي  �الأمناء  لقاء  �ل�صاعقة(، ال�صتمر�ر �حلو�ر وجتديد 

ال�صتعادة  �ل�صامل  �لفل�صطيني  �لوطني  �حلو�ر  يف  لال�صتمر�ر  و��صتعد�دها  �لوطنية،  �لوحدة 

�لوحدة، و�إعادة بناء �ملوؤ�ص�صات �لوطنية �لفل�صطينية على �أ�صا�ص من �ل�رش�كة �لوطنية مبا يف 

ذلك منظمة �لتحرير، وفق �ملرجعيات �لوطنية �لتي مّت �لتاأكيد عليها يف �جتماع �الأمناء �لعاّمني 

90
يف �أيلول/ �صبتمب 2020.

لدعم  	 منها  حر�صاً   ،33 �لـ  �نطالقتها  مهرجان  �إلغاء  قررت  �حلركة  �أن  حما�ص  حركة  �أعلنت 

91
�ل�صعب �لفل�صطيني، و�إ�صناده يف ظلّ جائحة كورونا.

لتحويل 	 خمططها  تفا�صيل  عن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �ال�صتيطان  وز�رة   ك�صفت 

70 بوؤرة ��صتيطان ع�صو�ئية �إىل م�صتعمر�ت ر�صمية يف �ل�صفة �لغربية، ي�صكنها نحو 10 �آالف 
92

م�صتوطن، ت�صاف �إىل 132 م�صتعمرة ر�صمية �أقيمت منذ �صنة 1967.

�صتكون  	 “�إ�رش�ئيل“  مع  �ملغرب  عالقات  �إن  بوريطة،  نا�رش  �ملغربي  �خلارجية  وزير  قال 

فتح  و�إعادة  للطري�ن،  مبا�رش  خط  فتح  وت�صمل  ب�رشعة،  حتقيقها  و�صيتّم  و�صاملة،  كاملة 
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مكاتب �الت�صال �لتي عملت يف �ملا�صي بني �لبلدين. ويف مد�خلة هاتفية مع �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية 

93
�لر�صمية، �أ�صاف بوريطة �أن �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“ مهمة للمغرب.

االإثنني، 2020/12/14

�أكدت حركة حما�ص، يف ذكرى �النطالقة �لـ 33، �أنها �صتقف �صد�ً منيعاً يف وجه كل حماوالت  	

يف  �حلركة،  و�أكدت  وتو�بعها.  �لقرن“  “�صفقة  مقدمتها  ويف  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ت�صفية 

بيان �صحفي، �أنها �صتو��صل �لعمل و�حلر�ك من �أجل بناء وحدة فل�صطينية، و�رش�كة وطنية 

حقيقية يف كل �ملوؤ�ص�صات �لوطنية �لتي متثل �صعبنا يف كل �أماكن تو�جده. ودعت �حلركة �إىل 

برنامج عمل وطني يف هذه  �لعاّمني، و�عتباره  �الأمناء  �جتماع  �الإ�رش�ع يف تطبيق خمرجات 

94
�ملرحلة.

�ملرتقبة،  	 �الأ�رشى  تبادل  �صفقة  ق�صية  يف  �لو�صطاء  �أبلغت  �إنها  حما�ص  حركة  قالت 

و�أكد �أخرى.  ق�صية  �أي  عن  مف�صول  لديها  �ملختطفني  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  ملف   �أن 

الأي  مبوجبه  ت�صمح  لن  قطعياً  قر�ر�ً  �حلركة  لدى  �أن  �حلركة،  با�صم  �ملتحدث  قا�صم،  حازم 

جهة بابتز�زها يف هذه �لق�صية �لتي تخ�ص �الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل. و�أ�صار 

قا�صم �إىل �أن ملف �جلنود �الإ�رش�ئيليني �ملختطفني يف غزة لن ينتهي �إال بعملية تبادل حقيقية، 

95
يتّم خاللها �الإفر�ج عن �الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل.

“�إ�رش�ئيل“  	 �أن  هاوزر،  ت�صفي  �لكني�صت،  يف  و�لدفاع  �خلارجية  �ل�صوؤون  جلنة  رئي�ص  �أكد 

تتفاو�ص مع حركة حما�ص من �أجل عودة مدنينَي �إ�رش�ئيلينَي ورفات جنديني، مقابل �إطالق 

باأنها  �ملقرتحة  �ل�صفقة  هاوزر  وو�صف  مدنية.  وم�صاعد�ت  فل�صطينيني  �أ�رشى  �رش�ح 

�لذي  هاوزر،  وقال  �الإرهاب“.  د�ئرة  �إىل  �الإرهابيني  “مئات  �صتعيد  �إنها  قائالً  “فا�صحة“، 
�ل�رشية و�ملحتجزين  �لفرعية لال�صتخبار�ت، و�خلدمات  �للجنة  �أي�صاً من�صب رئي�ص  ي�صغل 

و�جلنود �ملفقودين، يف �لكني�صت: “�أنا على علم بكل �لتفا�صيل �صمن من�صبي“. وقال هاوزر 

�إن مثل هذه �ل�صفقة تنتهك مبادئ تقرير جلنة مائري �صمغار Meir Shamgar، �لتي ت�صمح 

96
فقط مببادلة �أي �إ�رش�ئيلي خمتطف بعدد حمدود من �الأ�رشى.

	  ،Yoaz Hendel هندل  يوعاز  �لكني�صت  ع�صو  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أقال 

يوؤ�ص�صه  جديد  �صيا�صي  حزب  �إىل  �الن�صمام  �إعالنه  بعد  لالت�صاالت،  وزير�ً  من�صبه،  من 

جدعون �صاعر. و�أ�صارت �لقناة 12 �الإ�رش�ئيلية �إىل �أن جانت�ص يعتزم تعيني نف�صه يف �ملن�صب 

97
�ل�صاغر.
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باب  	 منطقة  يف  �ليو�صفية  �ملقبة  �صور  من  جانباً  �لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  جر�فات  هدمت 

98
�الأ�صباط يف �ملدينة.

دعا �الأمني �لعام حلزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي يف �الأردن مر�د �لع�صايلة، يف ت�رشيحٍ خا�ص  	

�لفل�صطيني“، مو�صحاً:  �ل�صعب  “للتو�زن يف عالقتها مع  لوكالة قد�ص بر�ص، حكومة بالده 

“�أعتقد �أن حما�ص منذ عام 2006 �أثبتت �أنها متثل �ل�صعب �لفل�صطيني عب �صناديق �القرت�ع، 
و�أي �نتخابات جديدة �صتوؤكد هذه �ملقولة“. وتابع قائالً: “بالتايل ال يجوز �أن تبقى �ل�صلطات 

�الأردنية تتعامل مع جزء �أ�صيل من �ل�صعب �لفل�صطيني بهذه �ل�صورة غري �ملقبولة، �إذ ال بّد 

من �لتعامل مع كل مكونات �ل�صعب �لفل�صطيني، خا�صة �أن حما�ص ال حتمل م�صاريع توؤذي 

99
بها �ململكة، بل �إنها حتميها من تغّول �مل�رشوع �ل�صهيوين“.

قال �أمري قطر متيم بن حمد �آل ثاين، يف تغريدة على تويرت، �إنه �أكد لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية  	

�لفل�صطيني  لل�صعب  �لد�عم  قطر  “موقف  على  �لدوحة،  يف  لقائهما  خالل  عبا�ص،  حممود 

وق�صيته �لعادلة، و�ملوؤيد لتحقيق �ل�صالم على �أ�صا�ص �ملبادرة �لعربية وحّل �لدولتني وقر�ر�ت 

100
�ل�رشعية �لدولية،... كما �أكدت على �أهمية وحدة �ل�صف �لفل�صطيني“.

وّقع �الحتاد�ن، �الإمار�تي و�الإ�رش�ئيلي، لكرة �لقدم، �تفاقية تفاهم خالل حفل كبري �أقيم يف  	

مقر �الحتاد بدبي، ح�رشه رئي�ص �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم “�لفيفا FIFA“ جياين �إنفانتينو 

Gianni Infantino، ورئي�ص �الحتاد �الإمار�تي لكرة �لقدم ر��صد بن حميد �لنعيمي، ورئي�ص 

�الحتاد �الإ�رش�ئيلي لكرة �لقدم �أورين ح�صون Orin Hasson. وت�صمل �تفاقية �لتعاون عدد�ً 

َية للمنتخبات �لوطنية كافة و�الأندية، و�إقامة ور�ص عمل  �إقامة مباريات ودِّ من �لبنود، منها 

�إىل طرح مبادر�ت تطويرية ت�صهم يف  �إ�صافة  �لفنية و�الإد�رية،  م�صرتكة لعنا�رش �الحتاَدين 

101
دعم م�صرية �للعبة يف �لبلدين.

�صارك وفد من �الإمار�ت و�لبحرين يف �حتفال �إيقاد “�صمعة حانوكا Hanukkah“، يف �صاحة  	

وزير  بينهم  ومن  �مل�صاركون،  �الإ�رش�ئيليون  و�أ�صاد  �الأق�صى.  �مل�صجد  بجو�ر  �لب�ق  حائط 

�ل�صحة �الإ�رش�ئيلي يويل �إدل�صتاين، بامل�صاركة �الإمار�تية - �لبحرينية، وبخطو�ت “�ل�صالم“ 

102
و�لتطبيع �لتي �صهدتها �ملنطقة موؤخر�ً، و��صفني ما يجري باأنه “معجزة“.

�أكّد �لناطق با�صم وكالة �الأونرو� �صامي م�صع�صع على �أنّ �الأونرو� مل تتمكن من توفري رو�تب  	

موظفيها حتى �للحظة، ُمو�صحاً �أنه يف حال مّت توفري �أّي �أمو�ل، �صرُتّحل لل�صنة �لقادمة ل�صد 

�مل�صتلزمات. وقال م�صع�صع �إن �مل�صكلة ال تتمثل فقط يف توفري رو�تب لـ 30 �ألف موظف، �إمنا 

 
103

يف تغطية �حتياجات �لعديد من �لقطاعات وخ�صو�صاً يف غزة و�صورية.
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ز�ر �أكرث من 50 �ألف �إ�رش�ئيلي �الإمار�ت منذ بدء �لرحالت �لتجارية بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“  	

يف بد�ية كانون �الأول/ دي�صمب 2020. و�أ�صارت توقعات م�صوؤويل �ل�صياحة �الإ�رش�ئيليني، �إىل 

قيام �أكرث من 70 �ألف �إ�رش�ئيلي بزيارة �الإمار�ت خالل ما ي�صمى “عيد �حلانوكاة“ )�الأنو�ر( 

104
�لعبي، �لذي بد�أ يف 2020/12/11 وي�صتمر ملدة ثمانية �أيام.

الثالثاء، 2020/12/15

قالت �صحيفة معاريف �لعبية �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يو��صل �ال�صتعد�د�ت من خالل خطط  	

وتدريبات الحتمال �حلرب �صدّ قطاع غزة. ويعتقد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، بح�صب �ل�صحيفة، 

مثل  �ل�صابقة،  �لعمليات  عن  خمتلفة  بنتائج  تنتهي  �أن  يجب  �لقطاع  على  �لقادمة  �حلرب  �أن 

و��صح.  ح�صم  �إىل  فيها  �لتو�صل  يتّم  مل  حيث   ،2014 �صنة  غزة  على  �حلرب  يف  كانت  �لتي 

بـ“بقتل تق�صي  خطة  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص   وو�صع 

بد�ية  يف  يومياً،  غزة  قطاع  يف  �الأخرى  �لع�صكرية  و�لف�صائل  حما�ص  حركة  من  عن�رٍش   300
105

�لعملية �لع�صكرية، لت�صوي�ص خطط �لعدو؛ على �أمل تق�صري مدة �لقتال“.

ر�صمياً  	 طلباً  قدمت  �ل�صلطة  �أن  �صالمة  �إ�صطفان  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  م�صت�صار  �أعلن 

بيانات  فل�صطني. وتظهر  �إىل  �ملقدمة  �ل�صنوية  �ملالية  لزيادة م�صاعد�ته  �الأوروبي  �إىل �الحتاد 

مبا�رش�ً  خارجياً  دعماً   ،2020 �صنة  من  �الأوىل  �ل�صبعة  �الأ�صهر  يف  تلقت  �ل�صلطة  �أن  ر�صمية 

للخزينة بنحو 255 مليون دوالر، بعدما كانت نحو 500 مليون دوالر يف �لفرتة �ملماثلة من 

106
�صنة 2019.

�الأمم  	 يف  �الإن�صاين  �ملن�صق  باأعمال  �لقائمة  مع  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أطلق 

�ملتحدة لو�صيا �إملي Lucia Elmi، خطة �ال�صتجابة �الإن�صانية �أت�ص �آر بي HRP ل�صنة 2021، 

مل�صاعدة 1.8 مليون ن�صمة من �لفئات �ل�صعيفة يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، بقيمة �إجمالية 

107
تبلغ 417 مليون دوالر.

�رشكاء  	 مع  حما�ص  �إن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صابق  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال 

مت�صكها  و�أكدت  و�الأر�ص،  �لعودة  وحّق  و�لقد�ص،  �لوطنية،  للثو�بت  �العتبار  �أعادت  �لوطن 

�لكل  على  �نفتحت  حما�ص  �أن  هنية  و�أكد  و�صعوبها.  �الأمة  مكونات  مع  �لفل�صطيني،  بالقر�ر 

وخيار  بالثو�بت  �لتم�صك  مع  �جلميع،  مع  و�لعمل  �ل�رش�كة  قاعدة  على  بناًء  �لفل�صطيني، 

�إ�رش�ئيل  على  ر�هن  من  كل  و�أن  �صعوبهم،  على  يكذبون  “�ملطبعني  �أن  و�أكد  �ملقاومة. 

108
�صيخ�رش عاجالً �أم �آجالً، و�صرنى ذلك“.
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قرر رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو تعيني نائب رئي�ص �ملو�صاد �مللقب بـ“د D“ رئي�صاً جديد�ً  	

109
للجهاز، خلفاً ليو�صي كوهني �لذي �صينهي مهام من�صبه بعد نحو ن�صف عام.

“�إ�رش�ئيل“ عن �إجر�ء �صل�صلة جتارب و�صفتها بـ“�لناجحة“، الختبار منظومة دفاع  	 �أعلنت 

منظومة  مع  دجمت  �جلديدة  و�ملنظومة  متطورة؛  �صو�ريخ  العرت��ص  متقدمة،  �صاروخي 

�صوب  تطلق  جو�لة  و�صو�ريخ  بالي�صتية  ل�صو�ريخ  �لت�صدي  وحتاكي  �حلديدية،  �لقبة 

110
“�إ�رش�ئيل“.

و�أبر�ج  	 ��صتيطانية،  وحدة   8,300 لبناء  �صخمة  خطة  �أقرت  �أنها  �ملحتلة  �لقد�ص  بلدية  �أعلنت 

�صفافا،  بيت  �أر��صي  من  �ملمتدة  �خل�رش�ء،  �ملنطقة  يف  و�لفنية  �الإد�رية  بالوظائف  خا�صة 

111
و�لبقعة، ومنطقة تلبيوت �جلديدة، حتى قرية �لوجلة.

تتنازل عن ثو�بتها يف  	 لن  �أن بالده  �لعثماين على  �لدين  �ملغربية �صعد  �صدد رئي�ص �حلكومة 

دعم �لق�صية �لفل�صطينية، وقال �إن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ قر�ر �صعب، ولذلك “تاأخر �إىل هذ� 

لن  “�ملغرب  �إن  �لعثماين  قال  �ليوم“،  “ح�صاد  برنامج  للجزيرة �صمن  �لوقت“. ويف حديث 

“�أقول  و�أ�صاف:  �ملبادرة“.  �أعلى من  ثو�بتنا  �إن  بل  �لعربية،  �ملبادرة  �أبد�ً عن م�صتوى  ينزل 

112
للفل�صطينيني �إن �ملغرب �لقوي �ملوحد �أقدر على دعم �لق�صية �لفل�صطينية“.

“�إ�رش�ئيل“ لي�ص  	 �إن تطبيع عالقات بلده مع  �لتون�صي ه�صام �مل�صي�صي،  �لوزر�ء  قال رئي�ص 

�ملغرب  �عتمده  خيار  “هذ�   :24 فر�ن�ص  قناة  مع  مقابلة  يف  �مل�صي�صي  وقال  مطروحة.  م�صاألة 

113
بحرية“.

قال وزير �الت�صال �لناطق با�صم �حلكومة �جلز�ئرية عمار بلحيمر، يف مقابلة مع موقع قناة  	

�ملغرب  خطوة  من  تتفاجاأ  مل  و�إنها  للتطبيع،  تهرول  لن  �جلز�ئر  �إن  �الإنرتنت،  على  �مليادين 

�أن تغري  �أنها يكن  “�إذ� ر�أت  �لرباط و�همة  �أن  �لكيان �الإ�رش�ئيلي، و�صدد على  بالتطبيع مع 

114
مو�قف �جلز�ئر من �لق�صايا �لعادلة“، من خالل عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل“.

متقدمة  	 مباحثات  جتري  باأنها  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  �أوردتها  تقارير  �إندوني�صيا  نفت 

�خلارجية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  وقال  “�إ�رش�ئيل“.  مع  ديبلوما�صية  عالقات  الإقامة 

خطة  �أي  توجد  ال  �حلايل،  �لوقت  “يف   :Teuku Faizasyah �صاه  فايزة  تيوكو  �الإندوني�صية 

الإقامة عالقات مع �إ�رش�ئيل“، ح�صبما نقلته وكالة �الأنباء �الأملانية. و�أ�صاف: “نحن ملزمون 

115
بالد�صتور بدعم �لفل�صطينيني وحتريرهم من �الحتالل“.
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�مل�صتعمر�ت  	 منتجات  دخول  مبنع  تطالب  ر�صالة  على  �أوروبي  برملان  ع�صو   40 وّقع 

�الحتاد  لدى  �لفل�صطينية  �لبعثة  يف  �ملناوب  �ل�صفري  وقال  �الأوروبي.  �الحتاد  �أ�صو�ق  �إىل 

�لتجارة ل�صوؤون  �الأوروبي  �الحتاد  مفو�ص  �إىل  رفعت  �لر�صالة  �إن  عطية،  عادل   �الأوروبي، 

�الأوروبي،  �لقانون  بتطبيق  تطالب   ،Valdis Dombrovskis دومبوف�صكي�ص  فالدي�ص 

منتجات  مبنع   World Trade Organization (WTO) �لعاملية  �لتجارة  منظمة  وقانون 

 
116

�مل�صتعمر�ت من دخول �أ�صو�ق �الحتاد �الأوروبي.

�ملتحدة،  	 �لواليات  �أن   ،Dan Brouillette بروييت  د�ن  �الأمريكي  �لطاقة  وزير  �أعلن 

و“�إ�رش�ئيل“، و�الإمار�ت، و�لبحرين تدر�ص عقد حمادثات للربط �لطاقي يف �ل�رشق �الأو�صط 

�ل�صلطة  ورمبا  و�ملغرب،  و�ل�صود�ن،  عُمان،  �صلطنة  فيها  ت�صارك  �ملتو�صط،  �رشق  ومنطقة 

117
�لفل�صطينية، ح�صب قوله.

قطاع  	 �صكان  يعي�صها  �لتي  �ملاأ�صاة  على  �ل�صوء  �ملتحدة،  �الأمم  �أ�صدرته  جديد،  تقرير  �صلّط 

غزة، جر�ء �الإغالق �لطويل �الأمد، و�لعمليات �لع�صكرية �ل�صخمة �لتي تنفذها قو�ت �الحتالل 

و�لعمليات  عاماً،   14 منذ  �ل�صكان  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  �أن  �لتقرير  و�أكد  �الإ�رش�ئيلي. 

�لع�صكرية تدفعان �القت�صاد يف غزة �إىل “حافة �النهيار“. ويف �لتقرير �جلديد لالأمم �ملتحدة، 

118
و�صف �أحد م�صوؤويل �ملنظمة �لدولية قطاع غزة باأنه يثل “�صجناً كبري�ً“.

االأربعاء، 2020/12/16

�إن  	 �الأو�صط“،  “�ل�رشق  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  وزير  جانت�ص،  بني  قال 

�أن على  م�صدد�ً  عا�صمة“،  لهم  تكون  و�أن  باال�صتقالل،  ي�صعرو�  “�أن  �لفل�صطينيني  حّق   من 

و�أ�صاف  فل�صطينية“.  لعا�صمة  مكان  فيها  �صيكون  ولكن  موحدة.  تبقى  �أن  يجب  “�لقد�ص 
�لعامل  مع  �مل�صرية  فهذه  �ل�صالم.  م�صرية  من  جزء�ً  )�لفل�صطينيون(  يكونو�  �أن  “�أريد  قائالً: 

بحاجة  “نحن  فاأجاب:  �حلدود؟  عن  وماذ�  و�ُصئل:  وحقيقية“.  كبرية  فر�صة  هي  �لعربي 

�أن تكون  بال�رشورة  لي�ص  �مل�صاحة  �الأمنية. ولكن م�صاألة  �الإجر�ء�ت  �الأردن �صمن  �إىل غور 

30%، ويكن تقلي�ص هذه �مل�صاحة كثري�ً“. وك�صف جانت�ص �أنه ز�ر كل �لدول �لعربية باخلفاء 

وّدي  ر�صمي  ب�صكل  علناً  �أزورها  �أن  يف  جد�ً  “�أرغب  م�صيفاً:  ع�صكرية،  مهمات  �أد�ء  �صمن 

119
و�صلمي“.

�ال�صتيطانية  	 �لبوؤر  “ت�صوية“  قانون  م�رشوع  على  �لتمهيدية،  بالقر�ءة  �لكني�صت،  �صادق 

�لكني�صت  �أع�صاء  60 من  �إىل جانبه  �لذي �صّوت  �لقانون،  �ملحتلة. وين�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف 
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�لبوؤر  جميع  بتزويد  �ل�صلة،  ذ�ت  �حلكومية  �لوز�ر�ت  خمتلف  �إلز�م  على   ،40 وعار�صه 

و�الت�صاالت  و�ملياه،  و�لطرقات،  و�لكهرباء،  �لتحتية،  �لبنى  بخدمات  �ال�صتيطانية 

و�ملو��صالت. كما ين�ص مقرتح �لقانون باأن متنح �حلكومة مكانة قانونية للبوؤر �ال�صتيطانية 

وتعمل على �رشعنتها، مبوجب قر�ر �صادر عن �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية 

120
و�الأمنية )كابينت( �صنة 2017.

�صيلح  	 �لكني�صت، عوفري  State Control Committe يف  �لدولة  حتدث رئي�ص جلنة مر�قبة 

Ofer Shelah، عن “�رتفاع ن�صبة �ملعفيني من �خلدمة �لع�صكرية يف �جلي�ص الأ�صباب نف�صية“، 

�إىل �أن “جي�ص �ل�صعب ينهار �أمام �أعيننا“. و�أ�صاف �صيلح �أن “�ملعطيات �لتي طرحت  م�صري�ً 

�ليوم يف جلنة مر�قبة �لدولة، وحجم �الإعفاء�ت من �خلدمة �لع�صكرية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

121
هي لي�صت �أقل من مرعبة“.

�أحز�ب  	 قادة  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  ليبمان،  �أفيجدور  �لكني�صت  ع�صو  دعا 

يف  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  حلزب  معار�صة  كتلة  ت�صكيل  �إىل  �الآخرين  �ملعار�صة 

ي�ص  حزب  ورئي�ص  �ملعار�صة  لزعيم  �لعر�ص  ليبمان  وقدم  �النتخابات.  من  �لتالية  �جلولة 

عتيد )يوجد م�صتقبل( يائري البيد، ورئي�ص حزب يينا نفتايل بينيت، وجدعون �صاعر �لذي 

 New Hope – ن�صق موؤخر�ً عن حزب �لليكود لت�صكيل حزب “�أمل جديد - وحدة الإ�رش�ئيل�

122
Unity for Israel“، وفقاً لعدة تقارير يف �الإعالم �لعبي.

��صتئناف  	 منذ  نوعه  من  �الأول  هو  لقاًء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحة  وز�رة  يف  م�صوؤولون  �أجرى 

�لتن�صيق �الأمني و�ملدين مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، مع نظر�ئهم يف وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية. 

�لذي عقد على م�صتوى  �للقاء،  �أن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة   11 �لقناة  وذكرت 

يف كورونا  فريو�ص  مو�جهة  �إجر�ء�ت  م�صاألة  ناق�ص  �ملوظفني،  وكبار  �لتنفيذيني   �ملدر�ء 

123
�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�صجون  	 يف  �الأ�رشى  بحّق  �نتهاكاً  �الأكرث  ُتعّد   2020 �صنة  �أن  �لعربية  �لدول  جامعة  �أكدت 

خالل  بلغ  �الأ�رشى  عدد  �أن  �إىل  �جلامعة،  عن  �صدر  تقرير  و�أ�صار  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل 

�إد�ري، و1,300 حالة  �أ�صرية، و170 طفالً، و500 معتقل   38 �أ�صري، بينهم   4,400 �صنة نحو 

�الأ�صرية،  �حلركة  �صهد�ء  عدد  يف  �رتفاعاً  �صهدت   2020 �صنة  �أن  �لتقرير  و�أو�صح  مر�صية. 

124
حيث ��صت�صهد 4 �أ�رشى جر�ء �الإهمال �لطبي �ملتعمد بحقهم.
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من 	 �أكرث  �عتقلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أن  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي   �أعلن 

3,300 مو�طن منذ بدء جائحة كورونا يف �آذ�ر/ مار�ص 2020. و�أو�صح �لنادي، يف بيان له، �أن 

�صلطات �الحتالل مل ت�صتثِن يف حمالتها �العتقالية، �أّي من �الأطفال، و�لنّ�صاء، وكبار �ل�ّصن، 

125
و�ملر�صى، و�جلرحى. وقال: �إن “�الحتالل حّول �لوباء الأد�ة قمع وعنف بحق �الأ�رشى“.

	  The Institute for �ملدر�صي  �لتعليم  يف  �لثقايف  و�لت�صامح  �ل�صالم  مر�قبة  معهد  قال 

Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-SE) �إن 
�لكر�هية  على  حت�ص  ن�صو�صاً  �جلديدة،  طبعاتها  يف  �لدر��صية  �ملناهج  من  �أز�لت  �ل�صعودية 

جتاه �الأديان �الأخرى، و“�إ�رش�ئيل“، و�ملثلية �جلن�صية؛ وذلك بح�صب تقرير �صادر عن �ملعهد 

حديث  تطور  ويف  �أنه،  �لتقرير  و�أ�صاف   .2016 �صنة  منذ  �لدر��صية  للمناهج  مر�جعة  �صمل 

�إز�لة ق�صة �حلرب �حلتمية بني �مل�صلمني و�ليهود يف �آخر �لزمان،  2021/2020، متت  ملناهج 

�إىل جانب �إز�لة ن�صو�ص عن ��صتخد�م “�ل�صهيونية“ للمال و�لن�صاء و�ملخدر�ت، و�إز�لة ف�صل 

126
كامل عن “�خلطر �ل�صهيوين“.

رحّب رئي�ص م�رش عبد �لفتاح �ل�صي�صي، بان�صمام �الإمار�ت �إىل منتدى غاز �رشق �ملتو�صط،  	

وذلك ب�صفة مر�قب. وجاء �الإعالن عن �ن�صمام �الإمار�ت للمنتدى، عقب زيارة قام بها ويل 

127
عهد �أبو ظبي �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �إىل �لقاهرة، �لتقى خاللها بال�صي�صي.

�أر�صلت دولة �الإمار�ت طائرة م�صاعد�ت طبية ثالثة، حتتوي على 4.14 �أطنان من �الإمد�د�ت  	

�لقطاع، ي�صتفيد منها  �لتكافل يف  بالتعاون مع جلنة  �إىل قطاع غزة،  �لفح�ص  �لطبية و�أجهزة 

من باأكرث  �الإمار�ت  �أ�صهمت  وقد  �ل�صحية.  �لرعاية  جمال  يف  �لعاملني  من  �ألفاً   14 من   �أكرث 

يف  �لقطاعات  خمتلف  لتمويل   ،2020–2015 �لفرتة  خالل  �أمريكي  دوالر  مليون   187
128

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

اخلمي�س، 2020/12/17

�إن  	 �ملغربي:  �لوزر�ء  ملجل�ص  �جتماع  عقب  بوريطة،  نا�رش  �ملغربي  �خلارجية  وزير  قال 

“�ململكة �ملغربية قررت �ل�رشوع يف تنزيل وتفعيل �إجر�ء�ت ��صتئناف �لرحالت و�الت�صاالت 
129

مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي“، دون �أن يحدِّد موعد�ً لذلك.

وقّعت �حلكومة �لفل�صطينية ثالث �تفاقيات مع �الحتاد �الأوروبي و�لرنويج. �التفاقية �الأوىل  	

ل�صالح  دوالر(،  مليون   1.17 )نحو  يورو  ماليني   10 بقيمة  �الأوروبي،  �الحتاد  من  مقدمة 
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�صندوق تطوير و�إقر��ص �لبلديات لدعم م�صاريع �لبنية �لتحتية، من خالل �لبلديات يف قطاع 

�ملعهد  لتمويل  دوالر،  مليون   1.3 بقيمة  �لرنويج،  من  فمقدمة  �لثانية  �التفاقية  �أما  غزة. 

�لوطني لل�صحة �لعامة، وتعزيز دور وز�رة �ل�صحة. و�التفاقية �لثالثة مقدمة من �لرنويج، 

ومو�جهة  وتنميتها،  وحمايتها  �ملبكرة  �لطفولة  �صحة  لتعزيز  دوالر،  ماليني   6.3 بقيمة 

 
130

فريو�ص كورونا يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

ر�صدت جلنة �أهايل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني، يف �ل�صفة، �رتكاب �ل�صلطة �لفل�صطينية 189 �نتهاكاً  	

�عتقال  حالة   41 منها   ،2020 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  خالل  �لفل�صطينيني،  �ملو�طنني  بحّق 

قمع  حالة  و26  عمل،  و�أماكن  ملنازل  مد�همة  عملية  و24  ��صتدعاء،  حالة  و32  �صيا�صي، 

ب�صبب  ملعتقلني  �ل�صحي  �لو�صع  يف  تدهور  حاالت  و4  تع�صفية،  حماكمة  و24  حريات، 

�لتعذيب �أو ظروف �الحتجاز، ومرة و�حدة �أجب فيها �ملعتقل على خو�ص �الإ�رش�ب ب�صبب 

 ظروف �العتقال. ووفق تقرير �للجنة؛ طالت �نتهاكات �ل�صلطة �لفل�صطينية 49 �أ�صري�ً حمرر�ً،

131
و32 معتقالً �صيا�صياً �صابقاً.

هّدمت �صلطات �الحتالل م�صاكن �أهايل قرية �لعر�قيب، م�صلوبة �العرت�ف و�ملهددة باالقتالع  	

132
و�لتهجري يف منطقة �لنقب، للمرة 181 على �لتو�يل.

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

�أو  �لق�صاء  خارج  �الإعد�م  بحاالت  �ملعنية  �خلا�صة  و�ملقررة  لينك،  مايكل   1967 �صنة  منذ 

�أبو عليا يف  �لطفل علي  �إن مقتل  لهما:  بيان  Agnès Callamard، يف  �آغني�ص كاالمار  تع�صفاً 

�الإ�صابة  �أو  بالقتل  تهديد  فيها  �الإ�رش�ئيلية، يف ظروف مل يكن  �لقو�ت  يد  2020/12/4 على 

�أن  �خلبري�ن  و�أ�صاف  �لدويل.  للقانون  �صارخ  �نتهاك  هو  �الإ�رش�ئيلية،  للقو�ت  �خلطرية 

منظمات �ملجتمع �ملدين وثّقت وفاة 155 طفالً فل�صطينياً بفعل �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية، با�صتخد�م 

133
�لذخرية �حلية �أو با�صتخد�م �أ�صلحة لل�صيطرة على �حل�صود، منذ �صنة 2013.

ت�صكيل  	 عن  �لليكود،  حزب  عن  �ملن�صق  �صاعر،  جدعون  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  ع�صو  �أعلن 

حزبه، ر�صمياً. و�أطلق �صاعر ��صم “�أمل جديد - وحدة الإ�رش�ئيل“ على حزبه �جلديد. ومن 

بني �أهد�ف �حلزب، بح�صب �صاعر، “تر�صيخ هوية �إ�رش�ئيل كدولة لل�صعب �ليهودي، و�حلفاظ 

على �لديوقر�طية، وت�صجيع �ال�صتيطان و�لزر�عة يف م�صتوطنات �ل�صفة �لغربية، و�جلوالن 

134
�ملحتل، وو�دي �الأردن“.
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اجلمعة، 2020/12/18

�صدّد رئي�ص حركة حما�ص يف منطقة �خلارج ماهر �صالح، خالل حديثه يف �ملوؤمتر �ل�صيا�صي  	

�ل�صابع “حما�ص 33 بني �الإجناز�ت و�لتحديات“، “حول فل�صطينيي �خلارج و�لدور �ملاأمول“، 

على �أن “م�رشوع فل�صطينيي �خلارج يرتكز حول قطع �حلبل بالعدو �ل�صهيوين، ومو�جهة 

م�رشوعه وتفكيكه، و�لعمل على تعزيز دور �لالجئني، ودعم فل�صطينيي �لد�خل وتثبيتهم“. 

من  �أكرث  يف  �أع�صاء  ولها  �صاحة،   17 يف  منظم  ب�صكل  موجودة  “حما�ص  �أن  �صالح  وك�صف 

و�لد�خل،  �خلارج  فل�صطينيو  فيها  �صي�صرتك  �لتحرير  “معركة  �أن  على  م�صدد�ً  دولة“،   77
135

و�صرتون من فل�صطينيي �خلارج ما ي�رّشكم يف �أي مو�جهة قادمة“.

�لدولية،  	 �جلنائية  للمحكمة  �لتنفيذي  �ملكتب  يف  ع�صو�ً  باالإجماع،  فل�صطني،  دولة  �نتُخبت 

يف  باملحكمة  �أع�صاء  دولة   123 ممثلو  عقده  �جتماع  خالل  وذلك  �لتو�يل،  على  �لثانية  للمرة 

136
نيويورك.

منع  	 �خلليل،  مدينة  يف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أمن  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  موقع  ذكر 

باب  حاجز  عند  �الحتالل،  جي�ص  مع  �الحتكاك  نقطة  �إىل  �لو�صول  من  فل�صطينيني  �صبان 

137
�لز�وية و�صط �خلليل.

تابعة  	 م�صرية  طائرة  �إ�صقاط  من  �لغربية،  �ل�صفة  �صمايل  فل�صطينيون،  متظاهرون  متّكن 

�إن جنوده  بيان،  �الإ�رش�ئيلي، عن طريق قذفها باحلجارة، وقال جي�ص �الحتالل يف  للجي�ص 

138
�لتقطو� �لطائرة �ملحطمة، و�إنه ال خوف من ت�رّشب �أي معلومات تقنية ب�صاأنها.

�مل�صرتكة  	 �الأركان  هيئة  برئي�ص  جمعه  لقاء  يف  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال 

�الأمريكية مارك ميلي Mark Milley، �إن تل �أبيب م�صتعدة للعمل مع �لواليات �ملتحدة، يف �أي 

139
حترك ع�صكري �صدّ �إير�ن.

ال�صبت، 2020/12/19

“�لقيادة  	 �إن  لها،  �جتماع  خالل  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  قالت 

�إذ� ما نّفذت �الإد�رة �الأمريكية  �لفل�صطينية“ �صتعيد عالقاتها مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

�جلديدة ما �أعلنته من �إعادة �فتتاح مكتب منظمة �لتحرير يف و��صنطن و�لقن�صلية �الأمريكية 

يف �رشقي �لقد�ص، ورف�ص �ل�صّم و�ال�صتيطان، و�إعادة �مل�صاعد�ت باأ�صكالها �ملختلفة لل�صعب 
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�لفل�صطيني، مبا فيها دعم �الأونرو�، وحّل �لدولتني، و�لعمل مع �ملجتمع �لدويل الإحياء عملية 

140
“�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط من خالل عقد موؤمتر دويل.

ح�صانة  	 �أول   ،Yitzhak Yosef يو�صف  يت�صحاق  �الأكب  �الإ�رش�ئيلي  �حلاخام  �فتتح 

�لعائلة  �صالمة  �أجل  من  خا�صة،  يهودية  �صالة  وقاد  �الإمار�ت،  يف  �ليهودية  �جلالية  الأطفال 

 Kikar HaShabbat ه�صبات  كيكار  موقع  و�أ�صار  عبي.  �إعالم  وفق  فيها،  �حلاكمة 

“ميكفا طاهار� �أو  �لطهارة“  “حمام  �ملوقع �ملحدد الإقامة  �أي�صاً  �أن �حلاخام تفّقد  �إىل   �لعبي 

Mikvah Tahara“، و�صيكون �حلمام �ملذكور هو �الأول يف دول �خلليج. وبح�صب تقدير�ت 
141

�إ�رش�ئيلية، يعي�ص يف �الإمار�ت نحو 3 �آالف يهودي، يرتكز معظمهم يف دبي و�أبو ظبي.

�لطري�ن  	 خبري  �أرملة  �صالح،  ملاجدة  �لتون�صية  �جلن�صية  �صعيّد  قي�ص  �لتون�صي  �لرئي�ص  منح 

منحه  من  �أ�صهر  بعد  تاأتي  خطوة  يف  �لزو�ري،  حممد  حما�ص  حركة  يف  �ل�صابق  و�لقيادي 

142
�جلن�صية لع�رش�ت �لفل�صطينيني �ملقيمني يف تون�ص.

منهم 	  ،2020 �صنة  بد�ية  منذ  “�إ�رش�ئيل“  يف  ُقتلو�  �صخ�صاً   140 �أن  هاآرت�ص  �صحيفة   ذكرت 

95 من فل�صطينيي 1948، �أي بن�صبة 67% من جممل عدد �لقتلى، وهذ� هو �أعلى رقم ُي�صّجل 
143

منذ نحو 20 عاماً د�خل جمتمع فل�صطينيي 1948.

االأحد، 2020/12/20

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص ورئي�ص مكتب �لعالقات �لوطنية، ح�صام بدر�ن،  	

يوجد  �إنه  بدر�ن  وقال  الإجنازها.  �جلهود  ��صتمر�ر  من  ينع  ال  �مل�صاحلة  حتقيق  عدم  �إن 

�لفل�صطينية،  �لتحرير  �لعربية على دخول حركة حما�ص ملنظمة  �الأطر�ف  “فيتو“ من بع�ص 
�الحتالل، عد�ء  �صدة  فيها  يوؤثر  �أن  يكن  ال  عاماً   30 بعد  حما�ص  �إن  �جلميع؛  ليطمئن   لكن 

144
�أو �صدة �خل�صومة من �الأقربني، ولن نرت�جع عن مو�قفنا وثو�بتنا.

قال وزير �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي ت�صاحي هنغبي، �إن حكومته �صتم�صي قدماً يف تنفيذ �لروؤية  	

145
�لقائمة على جلب �أكرث من مليون يهودي للم�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية.

�أّجرتها  	 بالقد�ص،  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بلدية  مع  �تفاقاً  باإبر�مها  �الأرمن  بطريركية  �أقرت 

146
مبوجبه قطعة �أر�ص تقع مقابل مبنى �لبطريركية �الأرمنية بالبلدة �لقدية.

لالإيقاع  	 وم�صبوهة،  �صهيونية  جهات  ت�صنّها  �لتي  �التهامات  م�صلّم  مانويل  �الأب  رف�ص 

�إن حما�ص ت�صطهد �مل�صيحيني بغزة:  “�أ�صاأل من يقول  �لفل�صطيني، قائالً:  �ل�صعب  �أبناء  بني 
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من �أنت؟“. و�أ�صاف م�صلّم يف ت�رشيح له: “م�صرينا و�حد، و�أر�صنا و�حدة، ونحمل �لبندقية 

ويف �الجتاه و�مل�صري ذ�ته“، مت�صائالً: “من هو �ل�صديق �إذ� مل تكن حما�ص �صديقة؟“، وتابع 

غزة  يف  حما�ص  قائد  موقف  �أن  م�صلّم  و�أّكد  �الأخرية“.  �لق�صية  هي  �ليوم  “حما�ص  قائالً: 

�لتطبيع،  �أو�صلو، وال  “ال  قائالً:  و�أ�صاف  �مل�صيحي.  للمكوِّن  �ل�صنو�ر، و��صح ود�عم  يحيى 

147
وال �النق�صام يدلونا على �لطريق نحوها، وحدها بندقية �ملقاوم �لتي تدلنا على �لطريق“.

يف  	 �الأ�صبال  �الأ�رشى  على  مالية  غر�مات  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  �لع�صكرية  �ملحاكم  فر�صت 

148
�صجون �الحتالل بقيمة 350 �ألف �صيكل )نحو 108.5 �آالف دوالر(.

�إن  	 قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني و�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، يف تقرير م�صرتك، 

�أولية، حتت �صغط جائحة كورونا  12% وفق تنبوؤ�ت  �القت�صاد �لفل�صطيني �نكم�ص بن�صبة 

�إىل  �لتقرير  و�أ�صار   .2021 �صنة  يف   %7 بن�صبة  منو�ً  ليحقق  تعافيه  وتوقعا  �ملقا�ّصة،  و�أزمة 

149
توقف �أكرث من 66 �ألف عامل عن �لعمل خالل �صنة 2020.

االإثنني، 2020/12/21

طلب �مل�رشّعون �جلمهوريون يف �لكوجنر�ص، من �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، رفع  	

�ملولودين يف فل�صطني  �لفل�صطينيني  �ل�رشية عن تقرير لوز�رة �خلارجية ييّز بني �لالجئني 

�الأبي�ص  �لبيت  �إىل  بر�صالة  جمهورياً  نائباً   21 بعث  حيث  وذريتهم،   1948 �صنة  قبل  �ملحتلة 

برعاية �لنائب دوغ المبورن Doug Lamborn، حلثّ تر�مب على رفع �ل�رشية عن �لتقرير، 

�لذي يعود �إىل �صنة 2012. وقال �مل�رّشعون �إن ق�صية ما ي�صمى بحّق �لعودة لنحو 5.3 ماليني 

فل�صطيني كجزء من �أي �صفقة “�صالم“، هي مطلب غري و�قعي، و�صّكك �أع�صاء �لكوجنر�ص 

150
ب�صاأن عدد �لالجئني.

��صت�صهد �صاب فل�صطيني بر�صا�ص قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عند باب �الأ�صباط يف مدينة  	

بجروح  �الحتالل،  �رشطة  من  عن�رش  فيها  �أ�صيب  نار  �إطالق  عمليه  تنفيذه  �إثر  �لقد�ص، 

151
تر�وحت بني �لطفيفة و�ملتو�صطة.

�أفاد مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى باإ�صد�ر حماكم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أحكاماً بال�صجن  	

2020. و�أ�صار مدير �ملركز ريا�ص �الأ�صقر، يف بيان له،  5 فل�صطينيني خالل �صنة  �ملوؤبد على 

�أحكاماً خمتلفة  2,670 يق�صون  4,400، منهم  �أن عدد �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل يبلغ  �إىل 

�أ�رشى �صدرت   5 �آخرهم  بال�صجن �ملوؤبد، كان  �أحكاماً  543 �صدرت بحقهم  بال�صجن، منهم 

152
بحقهم �أحكام موؤبدة خالل �صنة 2020.
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قال �لنائب �لثاين لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي ح�صن خري�صة، �إن عالقات �ل�صلطة �لفل�صطينية  	

بتلك  �ل�صلطة  ��صتمر�ر  �أن  موؤكد�ً  تنقطع،  مل  �الأمريكية  و�الإد�رة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع 

�لعالقات وال �صيّما “�لتن�صيق �الأمني“ هو معيار ��صتمر�رها ووجودها على �الأر�ص. وحول 

ملف �مل�صاحلة �لوطنية، قال خري�صة: “كل عاقل ومتابع لالأحد�ث يتيقن باأن �ل�صلطة مل تكن 

�إىل �لتن�صل من  يف يوم من �الأيام �صادقة يف حتقيقها، ومع فوز جو بايدن �صارعت �ل�صلطة 

153
كافة ما مّت �التفاق عليه بلقاء�ت �مل�صاحلة، وخ�صو�صاً �جتماع �الأمناء �لعامني“.

نفت باك�صتان تقارير عن �إر�صالها �رش�ً، ر�صوالً �إىل تل �أبيب، وقال وزير �خلارجية �لباك�صتاين  	

لوزير  “بيّنُت  �صحفي:  موؤمتر  خالل   ،Shah Mahmood Qureshi قري�صي  حممود  �صاه 

مل  و�أننا  �إ�رش�ئيل،  من  باك�صتان  موقف  قاطع  ب�صكل  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  خارجية 

للق�صية  ود�ئم  ملمو�ص  حّل  �إىل  �لتو�صل  يتّم  حتى  �إ�رش�ئيل  مع  عالقة  �إقامة  ن�صتطيع  ولن 

154
�لفل�صطينية“.

من  	 جمموعة  عب  لبنان،  يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  الإغاثة  حملة  تركية  منظمة   22 �أطلقت 

م�صرتك  بيان  يف  وجاء  �لتعليم.  جمال  ويف  �أ�صا�صية،  م�صاعد�ت  لتقدمي  �لر�مية  �مل�صاريع 

تقدمي  عب  للفل�صطينيني،  �الأ�صا�صية  �الحتياجات  “تلبية  �حلملة  من  �لهدف  �إن  للمنظمات: 

�مل�صاكل  و�إز�لة  �ملنازل،  وترميم  �الحتياجات،  تلك  لتلبية  لتوفري  �مل�صاريع  من  جمموعة 
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�ملوجودة باملخيمات، وتوفري فر�ص عمل، وتقدمي خدمات تعليمية و�صحية“.

ذكرت 	 ما  بح�صب  �لعربي،  �خلليج  مياه  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  للبحرية  تابعة  غو��صة   توّجهت 

قناة 11 �الإ�رش�ئيلية، يف خطوة و�صفت باأنها “ر�صالة �إىل �إير�ن“. وذكرت �لقناة �أن �لغو��صة 

�الإ�رش�ئيلية عبت قناة �ل�صوي�ص عالنية وفوق �صطح �ملاء، يوم �الأحد 2020/12/20، مبو�فقة 

ر�صمية م�رشية، ويف خ�صم ت�صاعد �لتوتر بني “�إ�رش�ئيل“ و�إير�ن، وذلك نقالً عن م�صادر 

156
“��صتخبار�تية عربية“.

وقّع 24 نائباً يف �لبملان �الأوروبي على عري�صة للمر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان،  	

�إىل قطاع  �إىل �ل�صماح �لفوري باإدخال م�صتلزمات مكافحة جائحة كورونا  “�إ�رش�ئيل“  تدعو 

157
غزة، و�إنهاء �حل�صار �ملفرو�ص على �لقطاع منذ �أكرث من 14 عاماً.

الثالثاء، 2020/12/22

�التفاقيات  	 تن�ص  متعددة.  جماالت  يف  �تفاقيات  �أربع  �لرباط،  يف  و“�إ�رش�ئيل“،  �ملغرب  وقّع 

“�إ�رش�ئيل“  مع  و�لر�صمية  �لديبلوما�صية  و�لعالقات  لالت�صاالت  �لكامل  �ال�صتئناف  على 
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على �مل�صتوى �ملنا�صب، وت�صجيع تعاون �قت�صادي ثنائي دينامي وخاّلق، و�لعمل من �أجل 

�إعادة فتح مكتبيّ �الت�صال، يف �لرباط وتل �أبيب. وجدّد �مللك �ملغربي حممد �ل�صاد�ص “موقف 

جنباً  تعي�صان  �للتني  �لدولتني  حّل  على  و�لقائم  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ب�صاأن  �لثابت  بالده 

�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي ك�صبيل �ملفاو�صات بني �جلانبني  و�أمان، وعلى  يف �صالم  جنب   �إىل 

�لقد�ص،  جلنة  رئي�ص  �ملغربي،  �مللك  و�لتزم  ونهائية“.  �صاملة  ت�صوية  �إىل  للتو�صل  وحيد 

158
باحلفاظ على �لطابع �الإ�صالمي للمدينة �ملقد�صة.

�أ�صا�ص  	 �أكدت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �أهمية حتقيق �لوحدة �لوطنية، على 

كل  ملو�جهة  موحدة؛  وطنية  ��صرت�تيجية  على  �لتو�فق  و�رشورة  �لثو�بت،  على  �حلفاظ 

يف  �صدر  بيان  يف  �لف�صائل،  ودعت  وق�صيته.  �لفل�صطيني  بال�صعب  تع�صف  �لتي  �لتحديات 

ختام �جتماع لها، حركة فتح لال�صتجابة للمجموع �لوطني، وتنفيذ ما مّت �لتو�فق عليه يف كل 

على  و�ملر�هنة  �لفل�صطيني،  بال�صاأن  و�لعبث  �لتفرد  �صيا�صة  عن  و�لتوقف  �لوطنية،  �للقاء�ت 
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�الإد�ر�ت �الأمريكية، و�رش�ب �ملفاو�صات. 

مّت  	 �أنه  بادعاء  دوالر،  ماليني   4 مب�صادرة  �أمر�ً  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقّع 

حتويلها من �إير�ن �إىل حركة حما�ص يف قطاع غزة. و�دعت “�إ�رش�ئيل“، وفق م�صادر عبية، 

�لبنية  لتطوير  خم�ص�صة  كانت  �رش�فة،  �رشكة  عب  حما�ص  �إىل  حّولت  �لتي  �الأمو�ل  �أن 

160
�لتحتية �لع�صكرية حلما�ص يف غزة، مبا يف ذلك �إنتاج �الأ�صلحة ودفع رو�تب لعنا�رشها.

�أعلن رئي�ص �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي يريف ليفني، ر�صمياً، عن حلّ �لكني�صت �لـ 23، و�لتوّجه �إىل  	

�إىل �تفاق  �أن ف�صلت �حلكومة يف �لتو�صل  2021/3/23، بعد  �إجر�ء �نتخابات برملانية عامة يف 

161
ب�صاأن ميز�نية �لدولة، لتكون �لر�بعة �لتي ت�صهدها “�إ�رش�ئيل“ خالل عامني.

�لديقر�طي،  	 �لوطني  و�لتجمع  �مل�صرتكة  �لقائمة  عن  �صحادة،  �أبو  �صامي  �لنائب  وبّخ 

م�صوؤولَني �إمار�تيَني ز�ر� �لكني�صت، و�صاركا يف �جتماع جلنة �القت�صاد �لبملانية خالل بحثها 

�لتطبيع  رو�د  يفعله  مبا  خجله  عن  �صحادة  �أبو  وعّب  �لغاز.  من  �جلمهور  باأرباح  يعرف  ما 

ديخرت،  �آيف  �لكني�صت  ع�صو  �القت�صادية،  �للجنة  رئي�ص  قام  ذلك  خلفية  وعلى  �الإمار�تيني. 

162
باإخر�ج �أبو �صحادة من �لقاعة.

قالت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �إنه يوجد نحو 700 حالة مر�صية يف �صفوف �الأ�رشى  	

163
د�خل �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، بينهم 40 حالة م�صتع�صية.
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م�صتعمر�ت  	 ل�صالح  �أمنية  مالية  منحة  حتويل  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صادقت 

�صيكل مليون   34.5 تخ�صي�ص  مّت  فاإنه  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  �لغربية.   �ل�صفة 

164
)نحو 10.6 ماليني دوالر(.

قالت تون�ص �إنها غري معنية بالتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“. وقال بيان لوز�رة �خلارجية �لتون�صية  	

“�إذ حترتم تون�ص �ملو�قف �ل�صيادية ملختلف �لدول، فاإنها توؤكد �أن موقفها ثابت ومبدئي، ولن 
توؤثر فيه �أبد�ً �لتغري�ت يف �ل�صاحة �لدولية“. و�أ�صاف �لبيان �أن �ملوقف نابع من �إر�دة �ل�صعب 

لل�صعب  �ل�رشعية  �لتون�صي، ومعّب عما يخاجله من م�صاعر ت�صامن وتاأييد مطلق للحقوق 

165
�لفل�صطيني.

�لتنفيذي للوكالة �الأمريكية  	 Bloomberg �الأمريكية، عن �مل�صوؤول  نقلت �صحيفة بلومبريغ 

�أمريكا قد ت�صاعف  �أن   ،Adam Boehler �آدم بوهلر   )USAID �آيد  �أ�ص  �لدولية )يو  للتنمية 

يف  بوهلر،  وقال  �لتطبيع.  على  �إندوني�صيا  و�فقت  لو  دوالر،  مليار  وهي  �حلالية،  �مل�صاعدة 

مقابلة معه يف فندق �مللك د�وود The King David Hotel يف �لقد�ص: “نحن نتحدث حول 

�صيكونون  وعندها  جاهزون،  فنحن  جاهزين،  كانو�  ولو  م�صتعدين،  كانو�  ولو  �ملو�صوع، 

دولة  الأكب  وكالته  دعم  ز�د  لو  ُيْدَه�ص  لن  �أنه  م�صيفاً  نفعل“،  مما  �أكرث  �ملايل  للدعم  �صعد�ء 
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�إ�صالمية يف �لعامل )مليار �أو مليار� دوالر(.

�لفل�صطينية  	 �ل�صلطة  �ت�صال هاتفي مع رئي�ص  �لرو�صي فالديري بوتني، خالل  �لرئي�ص  �أكد 

حممود عبا�ص، مو�قف بالده �لد�عمة لتحقيق “�ل�صالم“ و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، على �أ�صا�ص 

�لرباعية، وتاأييد رو�صيا  �لدويل، وحتت رعاية  �ل�صلة و�لقانون  �ملتحدة ذ�ت  �الأمم  قر�ر�ت 

167
لعقد �ملوؤمتر �لدويل لـ“�ل�صالم“ الإطالق عملية “�ل�صالم“.

االأربعاء، 2020/12/23

�صّق  	 م�رشوع  على  ريغف،  مريي  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �ملو��صالت  وزيرة  �صادقت 

�لزر�عية.  �لدومنات  �آالف  يلتهم  �لغربية،  �ل�صفة  �صمال  �صخم  ��صتيطاين  �لتفايف  �صارع 

76 مليون �صيكل  �لوزيرة ر�صدت  �أن  �لنقاب عن  �لعبي   Srugim وك�صف موقع �رشوغيم 

)نحو 23.4 مليون دوالر( لتغطية نفقات �مل�رشوع، و�أطلق عليه ��صم “�لتفايف �للنب“، و�لذي 

168
ير بالقرب من قرية �للنب �لغربي.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف ر�صالة بعث بها �إىل قادة وزعماء  	

�أكرث من 30 دولة عربية و�إ�صالمية، �إن تطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“ هو مبثابة طعنة غادرة 
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يف ظهر �ل�صعب �لفل�صطيني، وخطيئة �صيا�صية كبى، و�صلوكاً م�رش�ً مب�صالح �الأمة و�أمنها 

169
�لقومي على �ملدى �ملنظور و�ال�صرت�تيجي.

�أنه �صيتّم  	 �لفل�صطينية حممود عبا�ص،  �ل�صلطة  �ل�صاد�ص رئي�ص  �مللك �ملغربي �مللك حممد  �أبلغ 

ر�صالة  يف  وذلك  �ملغربية“،  باململكة   ،21 دورتها  يف  لالجتماع  �لقد�ص  جلنة  دعوة  “قريباً 
�لق�صية  “د�ئماً  ي�صع  �ملغرب  �أن  على  �لتاأكيد  �لر�صالة  وجدّدت  لعبا�ص.  �مللك  وجهها 

�لفل�صطينية يف مرتبة ق�صية �ل�صحر�ء �ملغربية“، و�أن “عمل �ملغرب من �أجل تر�صيخ مغربيتها 

لن يكون �أبد�ً، ال �ليوم وال يف �مل�صتقبل، على ح�صاب ن�صال �ل�صعب �لفل�صطيني من �أجل نيل 

170
حقوقه �مل�رشوعة“.

�رشّح وزير �خلارجية �ملغربي نا�رش بوريطة، يف حديثه مع موقع �آي 24 نيوز �الإ�رش�ئيلي،  	

�الأ�صا�صي يف  �لالعب  2018، و�أن  “�إ�رش�ئيل“ بد�أت منذ �صنة  �لتطبيع مع  �ملباحثات حول  �أن 

ال  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لعالقات  هذه  �أن  موؤكد�ً  �ل�صاد�ص،  حممد  �ملغربي  �مللك  كان  �لعملية  دعم 
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تتعار�ص مع دعم، ودفاع �ملغرب عن �لق�صية �لفل�صطينية.

�إد�رة �جلمارك وحماية �حلدود �الأمريكية عن دخول �الأمر �لذي ُيلزم بو�صع عالمة  	 �أعلنت 

يف  “�إ�رش�ئيل“  عليها  ت�صيطر  �لتي  �ملناطق  يف  �مل�صنعة  �ملنتجات  على  �إ�رش�ئيل“  يف  “�ُصنع 
172

�ل�صفة �لغربية، حيّز �لتنفيذ.

على  	 وذلك  هذ�،  من�صبه  عن  تنّحيه  عن  بريت�ص،  عمري  �الإ�رش�ئيلي  �لعمل  حزب  رئي�ص  �أعلن 

173
خلفية توّقع كافة �ال�صتطالعات باأن حزب �لعمل لن يتجاوز ن�صبة �حل�صم.

اخلمي�س، 2020/12/24

�أكد نائب رئي�ص حركة حما�ص �صالح �لعاروري، �أن �ل�صفة �لغربية مبرتفعاتها متثل خطر�ً  	

�الإ�رش�ئيلي ي�صهد تطور�ً ييل لالجتاه  �لو�صع  �أن  ��صرت�تيجياً على �الحتالل، م�صدد�ً على 

�أبرز  �أن  �لعاروري  وذكر  �ل�رش�ع.  حمور  �أنها  على  لل�صفة  وينظر  ديني،  وب�صكل  �ليميني 

بوؤرة  �أنها  يرى  بحيث  لها،  �الحتالل  نظرة  تطور  هو  �ل�صفة  يف  نو�جهها  �لتي  �لتحديات 

وجوده �لديني و�لتاريخي، متخوفاً من حماوالت �الحتالل فر�ص خيار�ت �إ�رش�ئيلية باأيدي 

174
فل�صطينية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �إن �تفاقيات تطبيع �إ�صافية بني “�إ�رش�ئيل“  	

و�لدول �لعربية و�الإ�صالمية �صتُعلن يف وقت �أقرب مما كان متوقعاً. وقال نتنياهو: “�صن�صهد 

175
�لكثري و�لكثري من �لبلد�ن، �أكرث بكثري من �ملتوقع، ورمبا �أ�رشع بكثري من �ملتوقع“.
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قال �أين عودة، رئي�ص �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة، �إن �لقائمة لن تدعم �أو تتحالف مع جدعون  	

نو�صي  الأن  فر�صة  توجد  ال  �لعبية،  “كان“  الإذ�عة  ت�رشيحات  يف  عودة  و�أ�صاف  �صاعر. 

176
ب�صاعر كرئي�ص للوزر�ء، م�صدد�ً يف �لوقت ذ�ته على �رشورة �الإطاحة ببنيامني نتنياهو.

�حرت�زياً  	 �أمر�ً  �لقد�ص  يف   Israeli Magistrate Court �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلح  حمكمة  �أ�صدرت 

ينع “بلدية �الحتالل يف �لقد�ص“ و“�رشكة موريا Moria“ من تنفيذ �أي �أعمال هدم و�قتحام 

لالأر�ص �ملجاورة ملقبة �ليو�صفية، و�ملقام عليها �لن�صب �لتذكاري ل�صهد�ء معركة حزير�ن/ 

177
يونيو 1967.

�حل�صار  	 ��صتمر�ر  ب�صبب  غزة  قطاع  خ�صائر  �إن  �حل�صار  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  قالت 

�للجنة رئي�ص  وذكر   .2020 �صنة  خالل  دوالر  مليار   1.5 نحو  بلغت   �الإ�رش�ئيلي 

من   %70 لنحو  �لغذ�ئي  �الأمن  ُيهدد�ن  وكورونا  �حل�صار  �أن  له،  بيان  يف  �خل�رشي،  جمال 

�إىل ما  �لبطالة  �لفقر، و�رتفعت معدالت  85% حتت خط  �أكرث من  �الأ�رش يف غزة، فيما يعي�ص 

178
ن�صبته 60%، م�صري�ً �إىل �أن �أكرث من 350 �ألف عامل ُمعّطل عن �لعمل.

�إنها خطة تقوم �الإمار�ت بتنفيذها،  	 �لفرن�صية �ل�صوء على ما قالت  �صلّطت �صحيفة لوموند 

�أن  �ل�صحيفة  وذكرت  �الأونرو�.  وكالة  على  للق�صاء  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  بالتن�صيق 

“م�صاعدة“ �الحتالل يف �لتخل�ص  �إىل  �لنا�صئ بني �جلانبني يدفع �الإمار�ت  “�لتعاون �لكبري“ 
179

من �الأونرو�.

�أحرنوت  	 �لعلوي، يف مقابلة �صحفيه مع يديعوت  �ل�صياحة �ملغربية نادية فتاح  قالت وزيرة 

لي�صو� من  �إ�رش�ئيليني  باإح�صار  للغاية، و�إنها �صتقوم  “طموحاً كبري�ً  لديها  �إن  �القت�صادية، 

�أ�صل مغربي ممن ال يعرفون بلدنا، و�صوف يقعون يف حبها“. و�أ�صافت �لوزيرة �ملغربية �أنها 

180
تخطط جلذب نحو 200 �ألف �صائح �إ�رش�ئيلي �صنوياً �إىل �ملغرب.

اجلمعة، 2020/12/25

�أكدت حركة حما�ص �أن توقيع رئي�ص �حلكومة �ملغربية �الإعالن �مل�صرتك لتطبيع �لعالقات مع  	

مبادئ  عن  خروجاً  ُيعدُّ  �خلطوة،  لهذه  و�لتنمية  �لعد�لة  حلزب  �لعامَّة  �الأمانة  وتاأييد  �لعدو، 

حزب  حما�ص  ودعت  �الإ�صالمي.  �لتيار  ملوقف  وك�رش�ً  لفل�صطني،  �لدَّ�عمة  و�أدبياته  �حلزب 

181
�لعد�لة و�لتنمية �إىل مر�جعة موقفه من تاأييد هذ� �الإعالن �مل�صوؤوم وتبيره.
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�أجرى �مللك حممد �ل�صاد�ص مباحثات هاتفية مع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو.  	

وذّكر �مللك باالأو��رش �ملتينة و�خلا�صة �لتي تربط �جلالية �ليهودية من �أ�صل مغربي بامللكية 

�ملغربية بخ�صو�ص  �لثابت و�لذي ال يتغري للمملكة  “�ملوقف  �لتاأكيد على  �ملغربية. كما جدد 

�ململكة  بني  �لتعاون  �آليات  تفعيل  باإعادة  �مللك  نّوه  �ل�صياق،  هذ�  ويف  �لفل�صطينية“.  �لق�صية 

�صلمية  ديبلوما�صية  عالقات  �إطار  يف  منتظم،  ب�صكل  �الت�صاالت  و��صتئناف  و“�إ�رش�ئيل“، 

182
ووّدية.

�أكد �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �أن بالده ال تقبل ب�صيا�صة “�إ�رش�ئيل“ جتاه فل�صطني،  	

م�صري�ً �أن هذ� �خلالف ينع �نتقال �لعالقات لالأف�صل. و�أ�صاف �أردوغان قائالً: “عالقاتنا مع 

�إ�رش�ئيل، على �مل�صتوى �ال�صتخبار�تي، م�صتمرة ومل تتوقف، ونو�جه بع�ص �ل�صعوبات مع 

�ل�صخ�صيات يف �أعلى �لهرم“. وتابع قائالً: “ال يكن �أن نقبل ب�صيا�صة �إ�رش�ئيل جتاه فل�صطني، 

وهذه هي نقطة خالفنا معها، و�لتي ت�صتند ملفهومنا للعد�لة ووحدة �أر��صي �لدول، وما عد� 

183
ذلك ناأمل �أن ننقل عالقاتنا معهم �إىل م�صتوى �أف�صل“.

لدى  	 �لرو�صي  �ل�صفري  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ��صتدعاء  �إز�ء  ��صتغر�بها  عن  مو�صكو  �أعربت 

يف  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  مع  له  مقابلة  خلفية  على  فيكتوروف،  �أناتويل  �أبيب  تل 

2020/12/8. وقالت �ملتحدثة با�صم �خلارجية �لرو�صية �إن �ملوقف �لرو�صي ثابتٍ وقا�صٍ باأن 

�لق�صية �لفل�صطينية كانت وما تز�ل ق�صية مركزية الإحالل �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، وال 

184
يكن �لتو�صل �إىل ��صتقر�ر �إقليمي م�صتد�م وطويل �الأمد دون حلّها.

ال�صبت، 2020/12/26

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صنّ غار�ت على �أهد�ف حلركة حما�ص يف قطاع غزة. وقال �جلي�ص  	

وبنية  �ل�صو�ريخ،  لت�صنيع  موقع  با�صتهد�ف  قام  �إنه  تويرت،  على  تغريدة  يف  �الإ�رش�ئيلي، 

�إىل �أن �لق�صف جاء رد�ً على �إطالق �صو�ريخ  حتتية حتت �الأر�ص، ونقطة ع�صكرية؛ م�صري�ً 

185
من غزة باجتاه جنوب “�إ�رش�ئيل“ يوم �جلمعة 2020/12/25.

�لفرتة  	 خالل  جرى  �إنه  حو�متة  نايف  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة  عام  �أمني  قال 

�ملا�صية، بال�رش�كة مع كل �ملكونات �لفل�صطينية، �إجناز قر�ر�ت �ملجل�صني �ملركزيني وخمرجات 

�الأمني  �لتن�صيق  ووقف  بـ“�إ�رش�ئيل“،  �العرت�ف  �صحب  �إىل  كلها  تقود  �لتي  �لعاّمني،  �الأمناء 

�صاملة  وطنية  ��صرت�تيجية  وو�صع  بالكامل،  �ال�صتيطان  ووقف  �القت�صادي،  و�لتعاون 
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�أن هذه  �لتطبيع. و�أكد حو�متة  �ل�صمّ وم�صاريع  “�صفقة تر�مب نتنياهو“ وخمطط  ملو�جهة 

�الإجناز�ت جميعها و�صلت �إىل “�النقالب �ل�صيا�صي، و�الأمني، و�الإد�ري بالعودة �إىل �لتن�صيق 

186
�الأمني“.

�أ�صدر وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي �أمري �أوحانا، تعليماته �إىل م�صلحة �ل�صجون بعدم منح  	

�الأ�رشى �لتطعيمات �صدّ فايرو�ص كورونا. وربط �أوحانا �لتطعيم باحل�صول على ت�صاريح 

187
من �جلهات �لر�صمية، بينما �أتاح للم�صتخدمني و�لعاملني يف م�صلحة �ل�صجون تلقي �للقاح.

ك�صف �الأمني �لعام حلزب �هلل ح�صن ن�رش �هلل، يف مقابلة مع قناة �مليادين �لف�صائية، �أن قائد  	

ف�صائل  مع  �لعالقة  طّور  �صليماين،  قا�صم  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  يف  �ل�صابق  �لقد�ص  فيلق 

خطوط  “�أي  هناك  يكن  مل  �أنه  م�صيفاً  �جتاهاتها،  �ختالف  على  كلها  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

�إي�صال  �أن  وك�صف  �لفل�صطينية“.  للف�صائل  �للوج�صتي  �لدعم  يف  �صليماين  لدى  حمر 

�إىل �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة يقف خلفه �صليماين، و�أن   Cornet �صو�ريخ كورنيت 

��صرتتها دم�صق  �لتي  �إي�صال �صو�ريخ كورنيت  �الأ�صد و�فق على  �ل�صوري ب�صار  �لرئي�ص 

188
من �لرو�ص �إىل “حما�ص و�جلهاد يف غزة“.

�الإير�ين، 	 �لبملان  يف  �خلارجية  و�ل�صيا�صات  �لقومي  �الأمن  جلنة  با�صم  �ملتحدث   قال 

�أبو �لف�صل عموي Abu al–Fadl Amoui، �إنه �إذ� ما و�صلت غو��صة �إ�رش�ئيلية �إىل �خلليج، 

فاإن بالده �صتعّد ذلك عمالً عد�ئياً، و“من حقنا �لثاأر حينئذ“. وخاطب �الإ�رش�ئيليني قائالً �إنه 

غو��صة  و�صلت  �إذ�  و�أنه  حذرين،  يكونو�  �أن  عليهم  �أن  مفادها  لهم،  و��صحة  ر�صالة  يوّجه 

189
�إ�رش�ئيلية �إىل مياه �خلليج “ف�صتكون هدفاً ر�ئعاً بالن�صبة لنا“.

االأحد، 2020/12/27

�لفل�صطيني، 	 �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لبملانية  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  رئي�ص   قال 

لالحتالل، �الأمريكي  و�لدعم  �الأمني  و�لتن�صيق  �الحتالل  مع  “�لتطبيع  �إن  �لزهار،   حممود 

190
فتح �صهيته على �رتكاب �ملزيد من �جلر�ئم بحّق �لفل�صطينيني“.

�أزمة فايرو�ص  	 �إن  قال م�صت�صار رئي�ص �لوزر�ء ل�صوؤون �القت�صاد �لفل�صطيني �صاكر خليل، 

من  �الأوىل  �الأ�صهر  يف  خ�صو�صاً  كبري،  ب�صكل  �لفل�صطيني  �القت�صاد  على  �أّثرت  كورونا 

�جلائحة. و�أ�صاف خليل، يف ت�رشيحات لالإذ�عة �لر�صمية، �أن ن�صبة خ�صائر �القت�صاد �لوطني 

191
للعام �جلاري تر�وحت بني %15-12.
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خميمات  	 يف  و�حلياتية  �خلدماتية  �مل�صاريع  من  �الأوىل  �ملرحلة  لبنان  يف  حما�ص  حركة  �أطلقت 

للحركة �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  عنها  �أعلن  و�لتي  لبنان،  يف  �لفل�صطينيني   �لالجئني 

�حلركة  يف  �لقيادي  و�أو�صح   .2020 �صبتمب  �أيلول/  خالل  زيارته  �أثناء  يف  هنية،  �إ�صماعيل 

جهاد طه، �أن �ملرحلة �الأوىل ت�صم ع�رشة م�صاريع، ت�صمل عدد�ً من �صبكات �ملياه، و�لكهرباء، 

192
و�لتدفئة، وتعبيد �لطرقات، و�الإ�صهام يف دفع �أق�صاط جامعية الألف طالب جامعي.

مغادرة  	 قررت  �أنها   Eleanor Bronstein برون�صتاين  �إليونور  �ليهودية  �لنا�صطة  �أعلنت 

خائناً.  ي�صبح  �الإن�صان  حقوق  �أجل  من  وينا�صل  �ل�صهيونية  يعار�ص  من  الأن  “�إ�رش�ئيل“، 
وذكرت �إذ�عة �آر تي بي �أف RTBF �لبلجيكية، �أن برون�صتاين �أعلنت �أنها �أ�ص�صت مع زوجها 

بها  ت�صبّبت  �لتي  بالنكبة  للتعريف  تهدف  و�لتي   ،De-Colonizer كولونايزر  دي  جمعية 

�لت�صامنية  و�لفعاليات  �لوقفات  يف  و�مل�صاركة  �الإ�رش�ئيلي،  للمجتمع  و�رشحها  “�إ�رش�ئيل“، 
193

مع فل�صطني.

بد�أت �للجنة �ملحلية للتنظيم و�لبناء يف بلدية �الحتالل بالقد�ص �لعمل يف تنفيذ م�رشوع ربط  	

م�صتعمر�ت جنوب �لقد�ص ب�صمالها، عب م�صار �لقطار �خلفيف. و�أكدت �لبلدية، �لتي ن�رشت 

تفا�صيل �مل�رشوع على موقعها �لر�صمي وعلى لوحة �الإعالنات، �أن هذ� �مل�رشوع ُيعّد من �أهم 

�مل�صاريع �لتي تربط �صبكة �ملو��صالت �خلا�صة بالقد�ص بكافة �أرجاء “�إ�رش�ئيل“؛ حيث �صيتّم 

ربط �لقد�ص بتل �أبيب ويافا وحيفا �صماالً، ويف �لوقت نف�صه ربط م�صتعمر�ت �لقد�ص ببع�صها 

194
�لبع�ص.

دعت �إمباكت �لدولية ل�صيا�صات حقوق �الإن�صان، يف ر�صالة لها �إىل �ملفو�صة �ل�صامية حلقوق  	

�أي  جتاه  عاجلة  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  با�صليه،  مي�صيل  �ل�صيدة  �ملتحدة،  �الأمم  لدى  �الإن�صان 

�الأر��صي  على  �لقانونية  غري  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  م�صاريع  يف  �إمار�تية  ��صتثمار�ت 

�لذي  �ال�صتيطان  م�صاريع  ت�صجيع  عو�قب  �إىل  با�صليه  �نتباه  �إمباكت  ولفتت  �لفل�صطينية. 

يت�صبب يف م�صادرة �الأر��صي �لفل�صطينية ب�صكٍل و��صع، و�صلب حّق �لفل�صطينيني يف تقرير 

195
م�صريهم.

االإثنني، 2020/12/28

للكيان  	 تاأمني  هو  �لتطبيع  �إن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال 

فيها. �ل�صقاق  وبّث  د�خلها  من  وتفجريها  د�خلها،  من  �لعربية  �ملنطقة  وتهجري   �الإ�رش�ئيلي، 
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هذه  عن  بالعودة  ونطالبها  �الحتالل،  مع  عربية  دولة  �أي  تطبيع  نقبل  “ال  قائالً:  وتابع 

�لبيت  ترتيب  الإعادة  متكاملة  وطنية  ��صرت�تيجية  لبناء  بحاجة  “�أننا  هنية  و�أكد  �خلطيئة“. 

�لقيادية  �ملوؤ�ص�صة  خالل  من  عدة،  م�صتويات  يف  حقيقية،  وطنية  و�رش�كة  �لفل�صطيني، 

)منظمة �لتحرير(“. و�أو�صح هنية �أن حركته ال تفكر بابتالع منظمة �لتحرير و�لهيمنة على 

�لوطني للجميع،  �لبيت  �ملنظمة هي  �أن  �إىل  �لنظر  فـ“نحن حركة حترر“، ولفت  موؤ�ص�صاتها، 

وحما�ص تدخل منظمة �لتحرير لي�ص من منطلق �ل�صيطرة على �لقر�ر؛ بل على قاعدة �ل�رش�كة 

196
و�لعمل حتت �صقف ومظلة و�حدة.

�أفادت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان( باأن �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية �أحبطت عملية طعن كانت  	

ت�صتهدف جنود�ً �إ�رش�ئيليني. ونقلت �لهيئة عن م�صادر فل�صطينية قولها �إن �الأجهزة �الأمنية 

�أوقفت قبل يومني �مر�أتني فل�صطينيتني من نابل�ص، كانتا يف طريقهما لتنفيذ عملية طعن �صّد 

197
جنود �أو م�صتوطنني �إ�رش�ئيليني، يف منطقة حو�رة جنوب نابل�ص.

يهودي  	 �ألف   20 من  �أكرث  �أن  �إ�رش�ئيل“،  الأجل  �ليهودية  “�لوكالة  ي�صمى  ملا  معطيات  ذكرت 

هاجرو� من دول خمتلفة من �لعامل �إىل “�إ�رش�ئيل“ خالل �صنة 2020. و�أ�صارت �ملعطيات، وفق 

�لقناة �لعبية �ل�صابعة، �إىل �أن هوؤالء �ملهاجرين و�صلو� “�إ�رش�ئيل“ و��صتقرو� فيها، وقِدمو� 

من 71 دولة خمتلفة؛ منها �إثيوبيا، ورو�صيا، و�أوكر�نيا، وفرن�صا، وبريطانيا، ودول �أمريكا 

198
�جلنوبية و�ل�صمالية، وغريها، م�صريًة �إىل �أن هذه �ل�صنة �صهدت قفزة حادة يف �لهجرة.

�الأق�صى  	 باحات  يف  نفذت  فل�صطينية  عمليات   9 �أن  �لعبية  ري�صون  ماكور  �صحيفة  ذكرت 

199
وبو�باته خالل �الأعو�م �لثالثة �الأخرية، باأ�صاليب خمتلفة؛ تنوعت بني �إطالق نار وطعن.

�صلطات  	 �إن  �حلمّوري،  زياد  و�الجتماعية  �القت�صادية  للحقوق  �لقد�ص  مركز  مدير  قال 

حديث  يف  وحّذر  �لقد�ص.  يف   2020 �صنة  خالل  هدم  عملية   120 نفذت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

الإذ�عة �صوت فل�صطني، من تنفيذ �الحتالل لعمليات هدم جماعي مطلع �ل�صنة �ملقبلة، حيث �إن 

200
هناك نحو 22 �ألف �إخطار ملن�صاآت ومنازل ملقد�صيني، �صادر بحقها �أو�مر هدم.

خالل 	 �لعمال  خ�صائر  قيمة  �أن  غزة  قطاع  يف  �لعمال  لنقابات  �لعام  لالحتاد  تقرير   �أظهر 

�لعمال  عدد  و�أن  دوالر(،  مليون   593.4 )نحو  �صيكل  مليون   192 بلغت   2020 �صنة 

�صفوف  يف  �لبطالة  ن�صبة  و�أن  عامل،  �ألف   160 قر�بة  بلغ  كورونا  الأزمة  نتيجة  �ملت�رشرين 

�أن �لطاقة �الإنتاجية لقطاع �ل�صناعات �نخف�صت  75%. و�أو�صح �لتقرير  �إىل  �لعمال و�صلت 

وقال  م�صنع.   2,000 �أ�صل  من  جيدة  ب�صورة  م�صنع   500 حالياً  يعمل  حيث  كبري،  ب�صكل 
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�لتقرير “�إن �لعام �صهد ��صت�صهاد �صياَدين �ثنني، بر�صا�ص �لبحرية �مل�رشية“، ونبّه �إىل �أن 

نتج عنها  �عتد�ًء   40 فبلغت  �ل�صيادين،  �ليومية على  �عتد�ء�ته  �الإ�رش�ئيلي و��صل  �الحتالل 

201
�إ�صابة 30 �صياد�ً.

فل�صطني 	 فرع   – �الأطفال  عن  للدفاع  �لعاملية  �حلركة  يف  �مل�صاءلة  برنامج  مدير   قال 

عايد �أبو قطي�ص، يف حديث �إذ�عي، �إن �حلركة وّثقت ��صت�صهاد 9 �أطفال يف �ل�صفة �لغربية مبا 

202
فيها �لقد�ص، وقطاع غزة، على يد قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، خالل �صنة 2020.

هناك  	 �أن   ،2020 ل�صنة  �ل�صنوي  تقريرها  يف  �لفل�صطينيني،  �ل�صحفيني  دعم  جلنة  �أكدت 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  �ل�صحفيني يف  �الإ�رش�ئيلية على حريات  لالعتد�ء�ت  ملحوظاً  ت�صاعد�ً 

�إليها ي�صاف  �ل�صحافة،  حرية  بحّق  لالحتالل  �نتهاكاً   476 وثقت  �إنها  وقالت   �ملحتلة. 

203
127 �نتهاكاً من قبل جهات فل�صطينية.

مع  	 �لعربية  �لتطبيع  جتربة  �إن  �صالح  حممد  في�صل  �ل�صود�ين  و�الإعالم  �لثقافة  وزير  قال 

“�إ�رش�ئيل“  من  �لتطبيع  هذ�  من  �ال�صتفادة“  “�أوهام  �صّماها  ما  وجود  �أثبتت  “�إ�رش�ئيل“ 
رفع  �إىل  يرمون  كانو�  �إمنا  �ل�صود�ن  يف  �لتطبيع  قبلو�  �لذين  �أن  �إىل  �صالح  و�أ�صار  نف�صها. 

 
204

�لعقوبات �الأمريكية عن �لبلد و��صتعادة حقوقه �ل�صيادية، على حّد تعبريه.

�الأمام.  	 �إىل  �لبلدين  بني  �لعالقات  تطبيع  دفع  �أجل  من  لـ“�إ�رش�ئيل“  زيارة  مغربي  وفد  بد�أ 

و�أفيد �أن �ملهمة �لرئي�صية للوفد هي در��صة �إمكانية �إعادة ��صتخد�م �ملبنى �لذي كانت تتو�جد 

2000، علماً باأن حكومة �لرباط ما  �أبيب حتى �صنة  فيه �ملمثلية �لديبلوما�صية للمملكة يف تل 

205
تز�ل متتلكه.

�ملغربي 	 نظريه  مع  ُبعد،  عن  مباحثات  بريت�ص،  عمري  و�ل�صناعة  �القت�صاد  وزير   �أجرى 

موالي حفيظ �لعَلَمي، حول �آفاق �لتعاون �ل�صناعي بني �لبلدين. ود�ر �حلديث عن قطاعات 

و�صناعة  �خل�رش�ء،  و�لتكنولوجيات  �ل�صناعة،  يف  �لتطبيقي  و�لبحث  و�الأغذية،  �لن�صيج 

206
�لطاقات �ملتجددة.

17 كني�صة وموؤ�ص�صة دينية �أمريكية، �لرئي�ص �ملنتخب جو بايدن، باإعادة �لعالقة مع  	 طالبت 

فل�صطني وحما�صبة “�إ�رش�ئيل“. و�أكدت �ملوؤ�ص�صات و�لكنائ�ص، خالل ر�صالة بعثتها �إىل بايدن، 

فيها  مبا   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  و�عتبار  “�إ�رش�ئيل“،  حما�صبة  �رشورة 

207
�رشقي �لقد�ص مناطق فل�صطينية حمتلة.
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الثالثاء، 2020/12/29

�الأذرع  	 نفذتها  نوعها،  من  �الأوىل  هي  وجو�ً،  وبحر�ً  بر�ً  ع�صكرية،  مناورة  غزة  قطاع  �صهد 

�لع�صكرية �ملقاتلة �ملن�صوية حتت لو�ء “�لغرفة �مل�صرتكة لف�صائل �ملقاومة“، بالذخرية �حلية 

ومب�صاركة 12 جناحاً ع�صكرياً. وحتت غطاء من طائر�ت �ملقاومة �مل�صرية بدون طيار؛ بد�أت 

و�أكدت  �لبحر.  �جتاه  يف  جتريبية“  �صاروخية  “ر�صقات  باإطالق  �ل�صديد“  “�لركن  مناورة 

يف  موّحد  �لفل�صطيني  “�ل�صالح  �أن  م�صرتك،  بيان  يف  �ملقاومة،  لف�صائل  �مل�صرتكة  �لغرفة 

جمرد  �أن  تدرك  �أن  �الحتالل  قيادة  “على  و�أنه  �صعبنا“،  على  ُتفر�ص  مو�جهة  �أي  خو�ص 

�ملفاجاآت،  من  كثري�ً  و�صتحمل  ووحدة،  قوة  بكل  �صتو�جه  �صعبنا،  �صّد  مغامرة  يف  �لتفكري 

208
باإذن �هلل“.

�الأ�رشى  	 عائالت  �إىل  تدفعها  �لتي  �لرو�تب  �رشف  على  �لفل�صطينية  �حلكومة  �أقدمت 

يف  وذلك  �لفل�صطينيني،  �ل�صهد�ء  لعائالت  و�أي�صاً  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  يف  �لفل�صطينيني 

على  �صديدة  عقوبات  بفر�ص  تهديدها  تنفيذ  يف  “�إ�رش�ئيل“  تبد�أ  �أن  قبل  �الأخرية  �للحظة 

�لبنوك. وح�صب هيئات �لدفاع عن حقوق �الأ�رشى، فاإن �حلكومة �لفل�صطينية حّولت �لرو�تب 

عدد  ويبلغ  بنكاً.   13 يف  �مل�رشفية،  �ل�صهد�ء  وعائالت  �الأ�رشى  عائالت  حل�صابات  �ل�صهرية 

نحو �ل�صجون  د�خل  �الأ�رشى  ح�صابات  وعدد  ح�صاب،   7,500 �ملحررين  �الأ�رشى   ح�صابات 

مليون   50 هوؤالء  ح�صة  وتبلغ  �ل�صهد�ء.  لعائالت  ح�صاب  �آالف   8 �إىل  �إ�صافة  هذ�  �آالف،   4
209

�صيكل �صهرياً )نحو 16 مليون دوالر(.

�أعلن وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، �أنه �صيو��صل �لعمل بقيادة حتالف �أزرق �أبي�ص  	

�ملقبلة، من  �الإ�رش�ئيلية  لقيادة �حلكومة  ت�صكيل حتالف قوي  )كاحول الفان(، و�لعمل على 

كان  “نتنياهو  �إن  له:  �صحفي  موؤمتر  يف  جانت�ص،  وقال  نتنياهو.  بنيامني  حكم  �إنهاء  �أجل 

م�صتعد�ً لي�صحي مب�صتقبل �إ�رش�ئيل، من �أجل �حلفاظ على م�صتقبله �ل�صخ�صي، و�لقانوين، 

210
و�ل�صيا�صي“.

�أفادت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين باأن �إد�رة �صجن جلبوع �أبلغت �الأ�رشى بقر�ر تاأجيل  	

�إعطائهم �للقاح �صدّ فريو�ص كورونا ل�صهر �أو �صهرين. و�أ�صارت �لهيئة �إىل �أن معتقل جلبوع 

�صجل خالل ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020 �إ�صابة �أكرث من 100 �أ�صري بالفريو�ص، ومّت �إغالق 

�إىل و�صلت  �الأ�رشى  �صفوف  بني  �الإ�صابات  عدد  �أن  علماً  حمر�ء،  منطقة  و�إعالنه   �أق�صامه 

211
140 �إ�صابة منذ ني�صان/ �أبريل 2020.
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من  	 عدد  يف  �ملتد�ولة  لالأنباء  “تبعاً  �أنه  �أ�صدرته،  بيان  يف  �لتون�صية،  �خلارجية  وز�رة  �أكدت 

�ل�صهيوين،  و�لكيان  تون�ص  بني  دبلوما�صية  عالقات  �إر�صاء  �إمكانية  حول  �الإعالم  و�صائل 

توؤّكد وز�رة �ل�صوؤون �خلارجية و�لهجرة و�لتون�صيني باخلارج، �أن كّل ما ُيرّوج من �ّدعاء�ت 

يف هذ� �خل�صو�ص ال �أ�صا�ص له من �ل�صّحة، و�أنه يتناق�ص متاماً مع �ملوقف �لر�صمي �ملبدئي 

للجمهورية �لتون�صية �ملنا�رش للق�صية �لفل�صطينية �لعادلة، و�لد�عم للحقوق �ل�رشعية لل�صعب 

212
�لفل�صطيني“.

�أظهرت معطيات �إ�رش�ئيلية �أن عدد �صحايا جر�ئم �لقتل يف �أو�صاط فل�صطينيي 1948، يف �رتفاع  	

م�صتمر وب�صكل كبري هذه �ل�صنة، مقارنًة مع �ل�صنو�ت �ملا�صية. وبح�صب تلك �ملعطيات �لتي 

منذ  هذه �جلر�ئم  يف  قتلو�  �صخ�صاً   111 فاإن  �أحرونوت،  يديعوت  ل�صحيفة  تقرير  يف  وردت 

213
بد�ية �صنة 2020.

االأربعاء، 2020/12/30

�جلوية  	 �خلطوط  باإغالق  قر�ر�ً  �تخاذها  عن  �لفل�صطينية  و�ملو��صالت  �لنقل  وز�رة  ك�صفت 

214
�لفل�صطينية، وبيع �لطائرتني �لتابعتني لها.

�أبي�ص 	 �أزرق  حتالف  عن  �ن�صقاقه  �أ�صكنازي  غابي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير   �أعلن 

)كاحول الفان(، و�لتفكري الحقاً يف م�صتقبله �ل�صيا�صي. ويف �صياق مت�صل، �أكد رئي�ص �أركان 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق غادي �آيزنكوت �أنه قرر عدم �لرت�صح يف �النتخابات �ملقبلة، بالرغم 

215
من �أن عدد من �الأحز�ب عر�صت عليه �الن�صمام �إليها.

�لبحرية  	 يف  �ل�صابق  �ملحلل   ،Jonathan Pollard بوالرد  جوناثان  “�إ�رش�ئيل“  �إىل  و�صل 

“�إ�رش�ئيل“،  ل�صالح  بالتج�ص�ص  �إد�نته  بعد  �ل�صجن  يف  عاماً   30 ق�صى  �لذي  �الأمريكية، 

216
و��صتقبله رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو ب�صالة �صكر.

ك�صف مركز حقوقي فل�صطيني متخ�ص�ص ب�صوؤون �الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل،  	

يف تقرير له يف ح�صاد ل�صنة 2020 حول �الأ�رشى، �لنقاب عن �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �عتقل 

4,700 فل�صطيني، بينهم 550 طفالً، و118 �مر�أة وفتاة خالل �صنة 2020. و�أ�صار مدير مركز 

�رتفاع قائمة �صهد�ء  2020 �صهدت  �أن �صنة  �إىل  �الأ�صقر،  فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى ريا�ص 

217
�حلركة �الأ�صرية �إىل 226 �صهيد�ً، وذلك بارتقاء 4 �صهد�ء نتيجة �الإهمال �لطبي �ملتعمد.
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�ل�صوؤون  	 قطاع  باأن  للوكالة،  �ل�صنوي  �لتقرير  يف  �ل�رشيف،  �لقد�ص  مال  بيت  وكالة  �أفادت 

بر�صم �لوكالة  نفذتها  �لتي  و�لب�مج  �مل�صاريع  جمموع  من   %75 على  هيمن   �الجتماعية 

مليون   1.921 يتجاوز  جمموع  من  دوالر؛  مليون   1.441 فاقت  مالية  بقيمة   ،2020 �صنة 

218
دوالر.

�أعلنت جماعة �أن�صار �هلل �حلوثية �ليمنية، على ل�صان رئي�ص جلنة �صوؤون �الأ�رشى يف �جلماعة  	

بعد  �إال  قو�تها،  لدى  �الأ�رشى  �ل�صعودَينْي  �لطياَرْين  عن  تفرج  لن  �أنها  �ملرت�صى،  �لقادر  عبد 

219
�إخالء �صلطات �ململكة �صبيل “�الأ�رشى �لفل�صطينيني“ �ملحتجزين لديها.

�ل�صفري  	 �إقامة  مقر  �ملتحدة  �لواليات  بيع  عن  �لنقاب  �الإ�رش�ئيلية  جلوب�ص  �صحيفة  ك�صفت 

ل�صجل  وفقاً   ،2020 يوليو  متوز/  يف  دوالر  مليون   67 من  باأكرث  “�إ�رش�ئيل“  يف  �الأمريكي 

�أديل�صون  �صيلدون  �الأمريكي  �مللياردير  هو  �مل�صرتي  و�أن  �لبيع،  لعملية  ر�صمي  �إ�رش�ئيلي 

220
.Sheldon Adelson

اخلمي�س، 2020/12/31

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمة متلفزة، “�إننا ن�صعى للعمل و�لتن�صيق  	

مع �أ�صقائنا من �لدول �لعربية و�الإ�صالمية و�لدول �ل�صديقة حول �لعامل، من �أجل ح�صد �لدعم 

�لدولتني على  �أ�صا�ص حّل  �لفل�صطينية مبني على  �لدويل، و�إيجاد حّل �صامل وعادل للق�صية 

حدود عام 1967، لتعي�ص دول �ملنطقة جميعها باأمن و�صالم و��صتقر�ر“. و�أعرب عبا�ص عن 

�لعالقات  لتعزيز  �ملتبادلة،  �لثقة  من  �أ�ص�ص  على  �لقادمة  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  للعمل  تطلعه 

221
معها وحتقيق �ل�صالم و�الأمن للجميع.

ذكرت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت، يف تقرير �إح�صائي، �أنّ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي نّفذ 50 غارة  	

جوية �صدّ �أهد�ف د�خل �صورية خالل �صنة 2020. وفيما يتعلق بقطاع غزة، ذكر �لتقرير �أن 

90 منها يف مناطق  2020؛ �صقط  176 قذيفة �صاروخية خالل  �أطلقت  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

مفتوحة، يف حني مّت �عرت��ص 80 قذيفة �أخرى. وفيما يتعلق بال�صفة �لغربية، �صجل �لتقرير 

1,500 عملية �إلقاء حجارة، وهو ما يدل على حدوث زيادة طفيفة عما حدث يف �صنة 2019، 

و�لتي �صهدت 1,469 عملية مماثلة. ويف �ملقابل، فاإن �لتقرير يدل على زيادة يف عدد عمليات 

31 عملية، يف  �لتي ��صتهدفت �جلي�ص و�مل�صتوطنني يف �ل�صفة، حيث مّت ت�صجيل  �لنار  �إطالق 
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حني نفذت 19 عملية خالل 2019.
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قال قائد �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي �أميكام نوركني Amikam Norkin، �إن هناك فر�صاً عظيمة  	

يف �التفاقات �لتي مّت توقيعها مع دول خليجية، و�إن “�ليوم �لذي �صن�صهد فيه �إجر�ء مناور�ت 
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م�صرتكة بني �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي و�أ�صلحة جو خليجية، لن يكون بعيد�ً“.

ملعطيات  	 وفقاً   ،2020 �صنة  نهاية  بحلول  ن�صمة  ماليني   9.291 “�إ�رش�ئيل“  �صكان  عدد  بلغ 

ن�رشتها د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية. وبلغ عدد �ليهود 6.870 ماليني ن�صمة ي�صكلون 74%، بينما 

عدد �ل�صكان �لعرب 1.956 مليون ن�صمة، وي�صكلون 21%، وي�صمل هذ� �ملعطى �لفل�صطينيني 

“�إ�رش�ئيل“ بنحو  �لدروز يف ه�صبة �جلوالن. و�زد�د عدد �صكان  �ملحتلة و�لعرب  �لقد�ص  يف 

20 �ألف  2020، بينهم مو�ليد يف �لقد�ص و�جلوالن. وهاجر نحو  151 �ألف ن�صمة خالل �صنة 
224

�صخ�ص �إىل “�إ�رش�ئيل“، بينما كان هذ� �لعدد 34 �ألفاً تقريباً يف �صنة 2019.

قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �إن عـدد �لفل�صطينيني �ملقدر نهاية �صنة 2020 بلغ  	

نحو 13.7 مليون فل�صطيني؛ 5.2 ماليني فـي �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، ونحو 1.6 مليون 

�لدول  يف  �ألفاً   738 �لعربية، ونحو  �لدول  6.2 ماليني يف  1948، ونحو  �أر��صي  فل�صطيني يف 

�الأجنبية. وت�صري تقدير�ت �جلهاز �إىل �أن عدد �ل�صكان �لفل�صطينيني يف فل�صطني �لتاريخية بلغ 

نحو 6.80 ماليني نهاية �صنة 2020، يف حني من �ملتوقع �أن يبلغ عدد �ليهود 6.88 ماليني مع 
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نهاية �صنة 2020.

	  Nobel Peace لل�صالم  نوبل  جائزة  على  �حلائز   ،Desmond Tutu توتو  ديزموند  دعا 

�إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي  The Guardian �لبيطانية،  Prize، يف مقال له ب�صحيفة غارديان 

�ملنتخب جو بايدن �إىل �لتوقف عن �لت�صرت على �صالح “�إ�رش�ئيل“ �لنووي، و�لتوقف عن �صّخ 

على  �أن  مبيناً  �لفل�صطينيني،  جتاه  قمعية  �صيا�صات  ذ�ت  دولة  مل�صاعدة  �ل�صخمة  �الأمو�ل 
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حكومة �لواليات �ملتحدة و�جب �اللتز�م بقو�نينها وقطع �لتمويل عن “�إ�رش�ئيل“.
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حزب �لعمال )بريطانيا(، 203، 444

حزب �لعمل، 93، 108، 151، 170، 172، 413، 

531

حزب �لقو�ت �للبنانية، 117–118

حزب �لليب�ليني )�أمريكا(، 178

،85  ،81  ،66  ،34  ،32  ،15 �لليكود،   حزب 

 ،147  ،137  ،132  ،124  ،111  ،109–108

 ،196  ،191  ،168  ،159  ،155  ،153–152

 ،307  ،299  ،283  ،248  ،218  ،204  ،201

524 ،522 ،508 ،425 ،331 ،324 ،320

حزب مباي، 413

حزب �ملحافظني )كند�(، 215

حزب مريت�ص، 108، 151، 240

�لنا�رشي  �لديوقر�طي  �لوحدوي  �حلزب 

)�ل�صود�ن(، 437

 ،175  ،135 م�صتقبل(،  )يوجد  عتيد  ي�ص  حزب 

522 ،501 ،466 ،330 ،323 ،307

حزب يينا، 425، 437، 522

 ،107 هتور�ة(،  )يهدوت  �لتور�ة  يهود  حزب 

257 ،108

ح�صب �هلل، �صالح، 456

ح�صن، حمد، 133، 160

ح�صن ناحوم، فلور، 430

ح�صون، �أورين، 518

ح�صني، �صد�م، 253
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ح�صني، حممد، 74، 164، 337، 349

حق، فرحان، 162

حقل متار �لبحري، 81، 275

حقل ليفياثان، 11

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية/ حكومة �الحتالل، 10، 15، 

،46  ،44–43  ،31  ،27–26  ،24  ،20  ،17 

،93  ،85  ،83  ،81  ،75  ،70  ،66–65  ،49 

 ،132–130  ،123  ،121–118  ،112  ،103

 ،155–154  ،151–150  ،149  ،147  ،134

،173–171  ،169–168  ،163–159  ،157 

،196–193 ،191–190 ،180–179 ،176–175 

،211–210 ،208–207 ،204–203 ،201–200 

 ،236–233 ،223 ،221–218 ،216 ،214–213

 ،256  ،253–251  ،249–246  ،243–240

 ،288–286  ،284–280  ،266–265  ،263

 ،306  ،304–299  ،296–295  ،293–292

 ،333–331  ،328  ،326–324  ،322–320

 ،373  ،361  ،347–344  ،339  ،337  ،335

 ،389–388  ،385–384  ،381  ،378  ،376

 ،433  ،430  ،427  ،425  ،423  ،420  ،409

 ،467  ،464–461  ،441–440  ،438–437

 ،488  ،484  ،482–481  ،479  ،473  ،469

 ،529  ،522  ،516  ،512  ،510  ،503–500

538 ،533 ،530

لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص   -

 ،10  ،9 �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت(، 

 ،487  ،362  ،304  ،216  ،33  ،24  ،17

522

 ،64 ��صتية،  حكومة  �لفل�صطينية/  �حلكومة 

 ،129  ،122  ،113  ،107  ،94  ،92  ،90  ،68

،164  ،158  ،156  ،149  ،137  ،134  ،132 

 ،275  ،267  ،261  ،212  ،209  ،196–195

 ،456  ،435  ،421  ،367  ،337  ،323  ،302

538 ،523 ،485

�حلالق، �إياد، 222

حالوة، حممد، 119

حلف �صمال �الأطل�صي )�لناتو(، 92

ِحلوه، �أهارون، 177

حماة، 237

حمادة، معت�صم، 417

حمايل، ح�صني، 300

حمد، غازي، 156

حمد�ن، حممود، 82

حمدوك، عبد �هلل، 347، 396، 436، 439

حمود، طارق، 93

�حلّموري، زياد، 536

حنّا، عطا �هلل، 418، 421

حو�متة، نايف، 120، 533–534

حوتوفيلي، ت�صيبي، 27

�حلوثي، عبد �مللك، 131، 172

حوغيغ، مو�صيه، 507

حي �ل�صجاعية، 31، 239، 345

�حلية، خليل، 29، 35، 50، 83، 167، 297، 309، 

509 ،504 ،499 ،443 ،386 ،362 ،345

 ،487  ،431  ،423  ،365  ،159  ،72  ،33 حيفا، 

535 ،501

)خ(

خازن، �إلهام، 508

خالد، تي�صري، 118

�خلالدي، �إ�صماعيل، 280

خامنئي، علي، 16، 214–215، 368

خان، عمر�ن، 77، 339، 395، 468

خانيون�ص، 37، 87، 89، 213، 262، 434

�خلرطوم، 69، 400، 436–440، 500، 507
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خري�صة، �إبر�هيم، 159

خري�صة، ح�صن، 528

خ�رش، ح�صام، 111

 ،189  ،150  ،30  ،23  ،19 جمال،  �خل�رشي، 

532 ،295 ،287

�خل�رشي، حممد، 131، 149، 219

خطيب، �آية، 119

�خلطيب، �إيان، 108

�خلطيب، د�ود طلعت، 363، 376

�خلطيب، عز�م، 68

 ،88  ،66  ،31  ،26–25  ،23  ،21  ،16 �خلليل، 

 ،176  ،169  ،153  ،137  ،129  ،128  ،103

 ،246  ،244  ،242  ،204  ،201  ،197  ،190

 ،322  ،310  ،304  ،302–301  ،297  ،279

525 ،467 ،463 ،391 ،352 ،333

خليل، �صاكر، 534

�خلليلي، �أحمد بن حمد، 334

خوجي، جاكي، 159

)د(

د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، 21، 174، 

541 ،455 ،381 ،308 ،295 ،257 ،218

د�نون، �إريك، 416

د�نون، د�ين، 29

د�نييل، روين، 251

 ،377  ،373  ،347  ،337  ،192  ،80  ،33 دبي، 

 ،417  ،394–393  ،388–387  ،382  ،379

 ،466–465  ،462  ،457  ،440  ،431  ،423

،500  ،487  ،485  ،480  ،478  ،470 

526 ،518 ،511 ،507–506

- حكومة دبي، 478

دحالن، حممد، 19، 346، 382–383

درعي، �أرييه، 40، 471

دريدي، حممد، 203

دغان، يو�صي، 179، 465، 506

دغل�ص، غ�صان، 216، 387

دفريي، �صارون، 475

دقلو )حميدتي(، حممد حمد�ن، 411، 441

 ،415  ،309  ،303  ،298  ،89–87  ،25 دم�صق، 

534 ،476

�لدمنارك، 291، 308

�لدوحة، 87، 247، 328، 414، 476، 518

دود�، �أندجي، 37

دودين، مو�صى، 161

دوكي، �إيفان، 106

دومبوف�صكي�ص، فالدي�ص، 521

�لدومينيكان، 453

دويك، عزيز، 260

دويكات، خليل، 348

دويكات، عماد �لدين، 303، 307

دياب، ح�صان، 157، 362

ديبي، �إدري�ص، 370

ديبي، عبد �لكرمي، 370

ديخرت، �آيف، 30، 82، 398، 441، 529

ديرمر، رون، 234، 507

دي�رشو�رش، جون، 418

�لدي�صي، طاهر، 343

)ذ(

ذو �لنور، جمتبى، 202

)ر(

ر�ب، دومينيك، 347

ر�بطة �لعامل �الإ�صالمي، 37، 246
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ر�بني، �إ�صحق، 15، 113، 189، 422، 443

ر�ز، �آدم، 413

�لر�عي، مار ب�صارة بطر�ص، 338

ر�م �هلل، 25، 31، 35، 44، 63–64، 78، 80، 84، 

 ،156 ،153 ،116 ،110 ،107 ،105 ،92 ،88

 ،202  ،200  ،198–197  ،190  ،170–169

 ،260  ،235  ،221  ،218  ،215  ،210  ،204

 ،338  ،336  ،304  ،298  ،290  ،267  ،263

 ،396  ،390  ،363  ،350  ،347–346  ،340

 ،438  ،425  ،420  ،415  ،412–411  ،409

508 ،503 ،481–480 ،475 ،468 ،453

�لرباط، 515، 520، 528، 529

رجا، �أنور، 118

�لرجبي، نا�رش، 31

 ،278–276  ،265  ،255  ،64 جبيل،  �لرجوب، 

،392  ،386  ،338–337  ،301  ،297 

 ،453  ،432–431  ،415  ،410  ،397–396

484 ،477

�لرز�ز، عمر، 104، 214، 299

�لر�صق، عزت، 192

 ،319  ،288  ،162  ،46 معب(،  )مدينة/  رفح 

510 ،456 ،394 ،329 ،326

رم�صان، �أحمد، 301

رم�صان، حممد، 480

رم�صان، نز�ر، 301

رو�جبة، بالل عدنان، 456

روبيو، ماركو، 22

روت�صتاين، زئيف، 440

روزين، د�فيد، 86

رو�ص، دني�ص، 300

 ،279  ،265  ،190  ،133  ،45  ،40  ،29 رو�صيا، 

536 ،530 ،478 ،439

- �ملجل�ص �لفيدر�يل، 212

رومانيا، 432

�لريا�ص، 233، 397، 417، 438، 486، 505

ريغف، مريي، 427، 431، 505، 530

ريفلني، روؤوفني، 27–28، 88، 106–107، 115، 

 ،301  ،196  ،164  ،160  ،130  ،120–119

508 ،473 ،443 ،337

)ز(

�لزعابي، �صامل حممد، 343

زعارير، با�صم، 325

�لزعزوع، يا�رش، 420

�لزعنون، �صليم، 217

زكي، عبا�ص، 239

زمري، ع�صاف، 384

�لزهار، حممود، 158، 534

�لزو�ري، حممد، 526

زوكربريغ، مارك، 424

زوهر، ميكي، 81، 124

�لزياين، ز�يد بن ر��صد، 384، 500–501، 503

 ،378  ،375 ر��صد،  بن  �للطيف  عبد  �لزياين، 

503 ،477 ،474

زيتون، يو�آف، 32

�لزير، ماجد، 111

زيان، ميلو�ص، 432

�لزيودي، ثاين بن �أحمد، 385

)�س(

�صاترفيلد، ديفيد، 409

�صاتي، نور �لدين، 398

 ،524  ،522  ،517  ،511  ،508 جدعون،  �صاعر، 

532

�صانتو، بيرت، 458
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�صاندرز، بريين، 89، 91، 240

�صاوندرز، كري�صتيان، 29

�صبلني، 196

�صتاري، بيرت، 502

�صتانو، بيرت، 445

�صرتو، جاك، 86

�صد �لنه�صة )�أثيوبيا(، 329

�ل�صدي�ص، علي عبد �لرحمن، 366

�رشحان، �إياد، 134

�رشحان، ناجي، 15، 469

�صعد�ت، �أحمد، 26

 ،103  ،92  ،81  ،79  ،76  ،64  ،40 �ل�صعودية، 

 ،176  ،172  ،166  ،131–130  ،118  ،114

 ،337  ،326  ،283–282  ،233  ،220  ،217

 ،372–371 ،368 ،363 ،352 ،350 ،341–340

 ،414  ،412  ،397  ،393  ،385–384  ،382

 ،441–440  ،438  ،434  ،429  ،427  ،417

523 ،500 ،486 ،479 ،472 ،462 ،455

- جمل�ص �ل�صورى، 118

- �ملخابر�ت �ل�صعودية، 176، 472

�ل�صعود، يحيى، 111

�صَعيد، قي�ص، 49، 133، 282، 341، 526

�صعيد، حممود خالد، 104

�صفطلوفا، ك�صنيا، 124

�صالمة، �إ�صطفان، 519

�صالمة، ح�صن، 26

�صالمي، ح�صني، 486

�صلفيت، 261، 285

�صلهب، عز�م، 129

�صلو�ن، 31، 281، 292، 349، 372، 455، 485، 

513

�صلوفينيا، 80، 308

�صليم، �صلطان �أحمد بن، 382

�صليماين، قا�صم، 14–17، 24–25، 534

�ل�صمر�، هدى، 131

�صموتريت�ص، بت�صالئيل، 49، 81، 278، 331

�صنغافورة، 91

�ل�صنهوري، علّي �لريح، 442

 ،165  ،161  ،155  ،148  ،85 يحيى،  �ل�صنو�ر، 

527

 ،335  ،246  ،119  ،78  ،67  ،65  ،63 �ل�صود�ن، 

 ،414  ،411  ،400  ،398–395  ،348  ،339

 ،472  ،455  ،441  ،439–438  ،436  ،420

537 ،521 ،507 ،505 ،500 ،485 ،482

- �جلي�ص �ل�صود�ين، 67

�لوزر�ء،  جمل�ص  �ل�صود�نية/  �حلكومة   -

487 ،439–436 ،400 ،398 ،63

�ل�صود�ن،  يف  �حلاكم  �ل�صيادة  جمل�ص   -

 ،436 ،411 ،396 ،78 ،69 ،67 ،65–63

507 ،500 ،487 ،441–440 ،439

 ،171  ،163  ،108  ،94  ،91  ،87  ،11 �صورية، 

 ،325  ،306–305  ،295  ،250  ،204  ،194

 ،518  ،488  ،479  ،424  ،418  ،415  ،392

540

�ل�صويد، 79، 80، 112، 291، 308

- حكومة �ل�صويد، 259

�صيجال، عميت، 71، 468

 ،253  ،104  ،28  ،20 �لفتاح،  عبد  �ل�صي�صي، 

523 ،490 ،391 ،332

�صيناء، 18، 46، 63

)�س(

�صابريو، د�نيال، 38

�صات�صكي، �صباتي �صكوت، 190

�صارون، �أريل، 414
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�ل�صاعر، نا�رش �لدين، 44

�صاكوير�، الز�رو�ص، 432

�صالوم، درور، 419

�صاليط، جلعاد، 261

�صانكار، كانثان، 267

�صتاينتز، يوفال، 11، 74، 90، 296، 333، 390، 

418

�صتينغر، رونالد، 453

�صحادة، عمر، 210

�رُش�ب، فهمي، 20

�ل�رش�ونة، �أين، 486

�ل�رشيف، عبد �لرحيم، 306

�صعث، نبيل، 48، 512

�ل�صقاقي، فتحي، 240

�صكارجي، �أبو �لف�صل، 295

�صكري، �صامح، 298، 392

�صاللدة، حممد، 426، 462

�صلّح، رم�صان عبد �هلل، 239–240، 245

�صمايل، ماتيا�ص، 63، 117، 172

�صمغار، مائري، 517

�صنايدر، بر�د، 411

�صناير، مارك، 199، 334

�صهاب، د�وود، 351

�ل�صو�، عز�م، 92، 195

�صو�نغ، جنج، 72

�صو�صرت، �ألون، 294، 444

�صومر، ت�صاك، 254

�ل�صيخ، ح�صني، 10، 49، 164، 241، 255، 263، 

501 ،499 ،476 ،472 ،456 ،420

�ل�صري�وي، ثاين، 349

�صيز�ف، هجار، 224

�صيلح، عوفري، 522

�صينكر، ديفيد، 409

)�س(

�صالح، في�صل حممد، 63، 504، 537

�صالح، ماجدة، 526

�ل�صالح، جمدي، 410

�ل�صاحلي، ب�صام، 395

�صباح، مي�صيل، 47

�ل�صباح، نو�ف �الأحمد �جلابر، 413

�صبي، عكرمة، 38، 222، 256، 388، 418

�صبيحات، حممد، 467

 ،468 �ملغربية،  �ل�صحر�ء  �لغربية/  �ل�صحر�ء 

531 ،515 ،512–511

�صديق، عمر حممد �أحمد، 466

�رشبيا، 365، 369، 431

�ل�صفدي، �أين، 203، 221، 235، 245، 277

�ل�صفريوري، عبد �حلكيم، 432

 ،20 لـ“�ل�صالم“،  تر�مب  خطة  �لقرن/  �صفقة 

 ،81–77 ،75–61 ،51–41 ،39–37 ،35 ،22

 ،109  ،107  ،103  ،94–91  ،88  ،86–83

 ،169–167  ،157  ،122  ،115–114  ،112

 ،196–195  ،193  ،189  ،178–177  ،173

 ،235  ،222–220  ،214  ،210  ،204–200

 ،253  ،251  ،249–248  ،242  ،238–237

 ،279  ،276  ،265–264  ،262  ،257  ،255

 ،302  ،299–297  ،294  ،287  ،285  ،282

 ،376–375  ،364  ،350  ،340  ،309  ،305

 ،459  ،428  ،419  ،395  ،384  ،380–379

534 ،517 ،472 ،465

�صاليط،  جلعاد  �صفقة  �الأحر�ر/  وفاء  �صفقة 

431 ،326 ،285 ،266 ،161

�صالح، ر�ئد، 72، 293

�صالح، ماهر، 105، 217، 461، 525

�صندوق �لنقد �لدويل، 399
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�صور، 51، 160

�صيام، عبد �هلل، 346

�صيد�، 51

�صيدم، �صبي، 201، 264، 376، 426

�ل�صني، 72، 91، 117، 418، 439، 475

)�س(

�ل�صمريي، عدنان، 215

)ط(

طليب، ر�صيدة، 322

طه، جهاد، 535

طهر�ن، 16، 19

�لطيب، �أحمد، 47

�لطيبي، �أحمد، 81

�لطري�وي، توفيق، 209

)ظ(

ظريف، حممد جو�د، 386، 485

)ع(

�لعاروري، �صالح، 86، 105، 167، 213، 251، 

 ،431  ،428  ،369  ،301  ،278–277  ،276

531 ،483

عاز�ر، روؤوفني، 418

�لعالول، حممود، 279، 322، 412، 500

�لعبادلة، ر�مي، 327

عبا�ص، حممود )�أبو مازن(، 9–10، 17، 19، 41، 

 ،73 ،71 ،69–68 ،66 ،64 ،61 ،49 –47 ،44

 ،127  ،103  ،93–92  ،88  ،86  ،80  ،78  ،75

 ،174  ،170  ،168–167  ،164  ،148–147

 ،204  ،202  ،198  ،196–195  ،192  ،176

 ،239  ،234  ،220  ،215  ،213–212  ،210

 ،266  ،260–259  ،253  ،248–247  ،242

 ،323  ،319  ،300–298  ،296  ،290  ،279

 ،368  ،363  ،347  ،344  ،338  ،335  ،332

 ،390  ،387  ،383  ،380  ،373–372  ،370

 ،420–419  ،412  ،409  ،399  ،393–392

 ،465–464  ،460  ،456  ،443  ،439  ،422

،500–499  ،490  ،476  ،472  ،469 

540 ،531–530 ،518 ،512–510

عبا�ص، من�صور، 109، 484

�لعبد �هلل، خليل، 201

عبد �هلل، عبد �هلل، 436

عبد �هلل، يو�صف بن علوي بن، 337

 ،206  ،94  ،43 �الأردن(،  )ملك  �لثاين  �هلل  عبد 

290 ،275 ،261 ،221

عبد �لباري، ن�رش �لدين، 439

عبد �حلميد، ح�صن، 11

عبد �خلالق، �أحمد، 509

عبد �لر�زق، عمر، 44

عبد ربه، ح�صن، 505–506

عبد �لرحيم، �لطيب، 124

عبد �لهادي، �أحمد، 168، 252، 292

�لعتيبة، هند، 377

�لعتيبة، يو�صف، 246، 331، 343، 377، 507

�لعثماين، �صعد �لدين، 345، 520

�لعثيمني، يو�صف، 346

�لعدلوين، حممد �أكرم، 460

عدنان، خ�رش، 425

عر�ر، ريا�ص، 21

�لعر�ق، 61، 75، 79، 86، 91، 171، 298، 414، 

510

- �حلكومة �لعر�قية، 173، 319

- جمل�ص �لنو�ب، 510
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عرعرة �ملثلث، 119

عرفات، �صهى، 350–351

عرفات، يا�رش، 9، 90، 350، 422

عريقات، �أحمد م�صطفى، 259، 291

 ،159  ،130  ،115  ،75  ،47 �صائب،  عريقات، 

 ،247  ،238  ،213–212  ،190  ،167  ،162

 ،367  ،350  ،345  ،333  ،285  ،275  ،263

 ،397  ،395  ،386–385  ،379  ،375  ،373

464 ،418

ع�صاف، وليد، 16، 300، 384، 428، 475

ع�صقالن، 68، 88، 233، 324، 368، 382، 433، 

479

�لع�صيلي، خالد، 23، 90

ع�رش�وي، حنان، 298، 510

�لع�صايلة، مر�د، 518

عطاري، ريا�ص، 422

عطون، �أحمد، 44، 290

�لعقاد، حممد �أحمد حماد، 20
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 ،81  ،41  ،28  ،24 �مل�صرتكة،  �لعربية  �لقائمة 

 ،286  ،278  ،132  ،116  ،113  ،109–108

532 ،529 ،484 ،427

�لقائمة �لعربية �ملوحدة، 28، 125

 ،197  ،112  ،78  ،68  ،61  ،37 حازم،  قا�صم، 
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كوهني، مو�صيه، 308

 ،280  ،261  ،258  ،171  ،87 يو�صي،  كوهني، 
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الو، د�فيد، 308

الودر، رونالد، 420

 ،93  ،91  ،79  ،51  ،48  ،45  ،24  ،18  ،13 لبنان، 

 ،129  ،128  ،125  ،122  ،120  ،118–117

 ،163–162  ،157  ،155  ،138  ،133  ،131

 ،234 ،204 ،201 ،196 ،192–191 ،171 ،168

 ،289  ،286  ،284  ،280  ،275  ،265  ،252

 ،325  ،321  ،306  ،303  ،296  ،294  ،292
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حقوق  ل�صيا�صات  �لدولية  �إمباكت  موؤ�ص�صة 

�الإن�صان، 385، 535
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مبارك، ح�صني، 103، 104

مبارك، حممد، 393

�ملبحوح، حممود، 347، 373

جماهد، عالء، 301

 ،412  ،321  ،201  ،177  ،165 �أحمد،  جمدالين، 
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مر�صي، حممد، 253

�ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان، 12، 

528 ،435 ،430 ،264 ،192 ،111
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مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، 22، 279، 291، 

478

�ملري، عبد �هلل بن طوق، 379، 382
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م�صلّم، مانويل، 201، 294، 353، 526

م�صمار، خالد، 415
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�مل�رشخ، جمال، 361
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اإ�سدارات مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

اأوًل: الإ�شدارات باللغة العربية:

�صل�صلة التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني:

ب�صري نافع وحم�صن حممد �صالح، حمرر�ن، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2005،   .1

.2006

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2014–2015، 2016.  .9

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2016–2017، 2018.  .10

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2018–2019، 2020.  .11

�صل�صلة الوثائق الفل�صطينية:

الفل�صطينية  الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .12

.2006 ،2005 ل�صنة 

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2006، 2008.  .13

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2007، 2009.  .14

الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .15

الفل�صطينية ل�صنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2009، 2012.  .16

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2010، 2015.  .17

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2011، 2017.  .18
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�صل�صلة اليوميات الفل�صطينية:

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2014، 2015.  .19

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2015، 2016.  .20

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .21

الفل�صطينية ل�صنة 2016، 2017.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .22

الفل�صطينية ل�صنة 2017، 2018.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .23

الفل�صطينية ل�صنة 2018، 2019.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .24

الفل�صطينية ل�صنة 2019، 2020.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .25

الفل�صطينية ل�صنة 2020، 2021.

�صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً:

عبا�ص �إ�صماعيل، عن�رشية اإ�رشائيل: فل�صطينيو 48 منوذجاً، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )1(،   .26

.2008

حتت  الفل�صطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .27

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�صطيني  الطفل  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �حليلة  �أحمد   .28

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  �صجون  يف  الفل�صطيني  االأ�صري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .29

�أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

يا�رش علي، املجازر االإ�رشائيلية بحق ال�صعب الفل�صطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(،   .30

.2009

 ،)6( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�صطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .31

.2010
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