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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 



14

اليوميات الفل�سطينية

 ،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“.



33

كانون الثاين/ يناير 2020

“�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 
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�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 
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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 
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�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 
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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 
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�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 
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�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 



42

اليوميات الفل�سطينية

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 
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�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. 
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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 
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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 
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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 
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�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 
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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 
210

�الأخرية �لتي تفتقر �إىل معظم �صمات �ل�صيادة �ملعروفة ب�صكل يتجاوز �حلّق يف رفع علمها“.
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