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اخلمي�س، 2020/10/1

�لبية  	 �حلدود  لرت�صيم  �إطار  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  برّي  نبيه  �للبناين  �لبملان  رئي�ص  �أعلن 

من  �خلطوة  �إن  وقال  �أمريكية،  وو�صاطة  �أممية  برعاية  و“�إ�رش�ئيل“،  لبنان  بني  و�لبحرية 

�إليه هو  �لتو�صل  �أن ما جرى  �إىل  �لنظر  لبنان. ولفت بّري  �إىل �صد�د ديون  �أن تف�صي  �صاأنها 

�ملفاو�صات  �أن تلك  �ملفاو�صات، مو�صحاً  �لو�جب �صلوكه يف  �مل�صار  �إطار يحدد  �تفاق  جمرد 

1
�صيقودها �جلي�ص �للبناين برعاية رئا�صة �جلمهورية �للبنانية.

�حلكومتني  	 بقر�ر  ترحب  �ملتحدة  �لواليات  �إن  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال 

“هذه �التفاقية �لتاريخية  �إن  �إذ  �الإ�رش�ئيلية و�للبنانية بدء مناق�صات حول �حلدود �لبحرية، 

بني �لطرفني �لتي تو�صطت فيها �لواليات �ملتحدة هي نتيجة ما يقرب من 3 �أعو�م من �مل�صاركة 

�لدبلوما�صية �ملكثفة من قبل �ل�صفري ديفيد �صاترفيلد ]David Satterfield[، وم�صاعد وزير 

2
.“]David Schenker[ خلارجية ديفيد �صينكر�

حركة  	 مع  متت  �لتي  “�لتو�فقات“  على  باالإجماع،  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �صادقت 

2020. وذكرت  �أيلول/ �صبتمب  �الأخري من  �الأ�صبوع  �لرتكية، يف  �إ�صطنبول  حما�ص يف مدينة 

�للجنة يف ر�م �هلل، برئا�صة حممود عبا�ص،  �للجنة �ملركزية، يف بيان �صدر بعد ختام �جتماع 

“تطوير  �رشورة  على  و�صّددت  عنه“،  رجعة  ال  ��صرت�تيجي  خيار  �لوطنية  “�ل�رش�كة  �أن 

هذه �ل�رش�كة يف كل مكوّنات �لنظام �ل�صيا�صي يف �ل�صلطة ومنظمة �لتحرير، �ملمثل من خالل 

3
�النتخابات �حلرة �لنزيهة بالتمثيل �لن�صبي �لكامل“.

كافة  	 يف  فل�صطني  عن  بالده  بدفاع  فخره  عن  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  �أعرب 

�ملحافل �لدولية. وقال �أردوغان: “�لتاأكيد على حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �ملظلوم يف كل منب 

هو م�صدر فخر لبالدنا و�صعبنا“. و�أ�صاف قائالً: “�لقد�ص مدينتنا، ال �صيّما �أنه من �ملمكن �إىل 

�آثار �ملقاومة �لعثمانية �لتي ��صطرت للخروج منها خالل �حلرب �لعاملية  �ليوم �لعثور على 

4
�الأوىل“.

بلغ  	 “�إ�رش�ئيل“  يف  �لعمل  عن  �لعاطلني  عدد  �أن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت 

مليون �صخ�ص. وبح�صب تقرير لل�صحيفة، فاإن �أزمة فريو�ص كورونا �أّثرت ب�صكل كبري على 
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�لو�صع �القت�صادي، م�صريًة �إىل �أن 133 �ألف عامل مّت ف�صلهم من �أعمالهم للمرة �لثانية، مع 

5
�ملوجة �جلديدة من �نت�صار فريو�ص كورونا.

�أكدت �الإمار�ت، و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، و“�إ�رش�ئيل“ �أهمية �لتعاون �مل�صرتك يف جمال  	

“خطوة نحو �رشق �أو�صط �أكرث ��صتقر�ر�ً وتكامالً و�زدهار�ً“. جاء ذلك يف  �لطاقة، باعتباره 

�الأمريكي  ونظري�ه  �ملزروعي،  �صهيل  �الإمار�تي  �لطاقة  وزير  �أ�صدره  م�صرتك  ثالثي  بيان 

و�الإ�رش�ئيلي، ب�صاأن تطوير ��صرت�تيجية م�صرتكة يف جمال �لطاقة، تقود �إىل مزيد من �البتكار 

6
و�الزدهار.

منطقة  	 يف  مدنية  ملن�صاآت  �لبناء  رخ�ص  من  عدد�ً  مرة،  والأول  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  منحت 

�ملحلي  �حلكم  وزير  وقال  بال�صّم.  و�ملهددة  �الإ�رش�ئيلية  لل�صيطرة  �خلا�صعة  �الأغو�ر 

عددها(  يذكر  )مل  �لرخ�ص  هذه  منح  �إن  �الأنا�صول،  لوكالة  �ل�صالح،  جمدي  �لفل�صطيني 

�أكرث من �الإ�رش�ئيلي هدم  �أن �الحتالل  �إىل  �لوجود مع �الحتالل“، م�صري�ً   “جزء من معركة 
7

500 من�صاأة فل�صطينية منذ بد�ية �صنة 2020.

عقب  	 �لبحرين،  يف  �أمنية  حمادثات  كوهني  يو�صي  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  �أجرى 

�أن رئي�ص �ملو�صاد ناق�ص  �أنباء �لبحرين  �تفاق �جلانبني على تطبيع عالقاتهما. ونقلت وكالة 

8
“�ملو�صوعات ذ�ت �الهتمام �مل�صرتك“، وكذلك “�آفاق �لتعاون بني �لبلدين“.

اجلمعة، 2020/10/2

قال �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب، �إن �للجنة قررت خالل �جتماعها  	

�لذي عقدته يوم �خلمي�ص 2020/10/1، ت�صكيل قيادة موحدة تتحمل م�صوؤولية �لعمل من �أجل 

تطوير وتفعيل �ملقاومة �ل�صعبية و�لفعاليات �لوطنية يف �لوطن و�ل�صتات. و�أو�صح �لرجوب 

�أن مركزية فتح �أقرت كذلك �لبدء فور�ً بحو�ر مع �لف�صائل ال�صتكمال و�صع �الآليات �ملطلوبة 

9
�لتي مّت تو�فق �الأمناء �لعاّمني جلميع �لف�صائل �لفل�صطينية عليها.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �رتفاع عدد �مل�صابني بفريو�ص كورونا يف �أو�صاط جنوده �إىل 1,237.  	

و�أ�صار �لناطق با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إىل �أن هناك 12,700 جندي يف �لعزل �النفر�دي بعد 

10
خمالطتهم مل�صابني، بح�صب موقع �صحيفة معاريف.

�أ�صدرت �صبكة “ميد�ن �لقد�ص“ تقريرها �ل�صهري حول و�قع مدينة �لقد�ص جر�ء �العتد�ء�ت  	

�قتحم  فقد  �لتقرير،  وح�صب   .2020 �صبتمب  �أيلول/  خالل  كورونا  وجائحة  �الإ�رش�ئيلية 
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هدمت  فيما  �لتقرير،  يغطيها  �لتي  �ملدة  خالل  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  م�صتوطناً   1,580
11

�آليات �الحتالل 24 منزالً ومن�صاأة خمتلفة، و�عتقل جي�ص �الحتالل 82 مقد�صياً.

جديد 	 ��صتيطاين  حي  الإقامة  خمطط  �إيد�ع  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات   �صادقت 

�إقامة �ملخطط  وي�صمل  �لقد�ص.  من  �ل�رشقي  �جلنوب  �إىل  باهر  �صور  قرية  �أر��صي   على 

وبناء  �لزر�عية،  �الأر��صي  من   )
2

م �ألف   57( دومناً   57 على  ويتد  ��صتيطانية،  وحدة   450
12

.)
2

من�صاآت جتارية وعامة على �أكرث من 120 دومناً )120 �ألف م

�أعلن حممد حمد�ن دقلو )حميدتي(، نائب رئي�ص جمل�ص �ل�صيادة يف �ل�صود�ن، �أنهم ما�صون يف  	

بناء عالقات مع “�إ�رش�ئيل“، م�صيفاً �أنه تلقى وعد�ً �أمريكياً ب�صطب �ل�صود�ن من الئحة �لدول 

مع  عالقات  �إقامة  �أن   ،“24 “�صود�نية  قناة  مع  مقابلة  يف  حميدتي،  وذكر  لالإرهاب.  �لر�عية 

“�إ�رش�ئيل“ �صيتيح لل�صود�ن �ال�صتفادة من �إمكانياتها �ملتطورة، خ�صو�صاً �إمكانيتها �لتقنية 
13

و�لزر�عية.

�لديوقر�طي  	 �حلزبني  بني  م�صرتك  قانون  م�رشوع  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  يف  طُرح 

�ل�رشق  دول  �إىل  �أ�صلحة  ت�صدير  �الأمريكية  �حلكومة  مبنع  يق�صي  و�جلمهوري، 

�صنايدر بر�د  �إلينوي  والية  عن  �لنائب  وذكر  “�إ�رش�ئيل“.  مع  �لت�صاور  بعد  �إال   �الأو�صط، 

Brad Schneider، �لذي قّدم �مل�رشوع بالتعاون مع نو�ب �آخرين، يف بيان ُن�رش على موقعه، 

�أن م�رشوع �لقانون �جلديد يهدف �إىل جتديد تاأكيد �لتز�م �لواليات �ملتحدة بتفوق “�إ�رش�ئيل“ 

�ل�رشق  �إىل  �أمريكية  �أ�صلحة  لت�صدير  �صفقات  عن  تقارير  خلفية  على  �ملنطقة،  يف  �لع�صكري 

14
�الأو�صط.

ال�صبت، 2020/10/3

قالت حركة حما�ص �إن قيادتها �أنهت �جتماعاتها �خلا�صة �ملتعلقة بتطور�ت �حلالة �لوطنية،  	

تاله  و�لذي  وبريوت،  �هلل  ر�م  يف  للف�صائل  �لعامّون  �الأمناء  عقده  �لذي  �ملهم  �الجتماع  بعد 

�حلو�ر �لثنائي يف �إ�صطنبول، ومتّخ�ص عنه م�صودة تفاهم بني وفدي �حلركتني لعر�صها على 

�لف�صائل كافة. و�أ�صارت حما�ص، يف بيانها، �إىل �أن �ل�رش�كة �لوطنية تتجلى يف �إعادة بناء �لنظام 

�أ�ص�ص ديوقر�طية �صليمة، من خالل �النتخابات �ل�صاملة  �ل�صيا�صي �لفل�صطيني كامالً على 

و�حلرة و�لنزيهة يف كل �ملناطق، ويف �ملقدمة منها �لقد�ص �ملحتلة، وبالتز�من و�لتو�فق �لوطني، 

15
مبا ي�صمن م�صاركة �جلميع دون ��صتثناء.



اليوميات الفل�سطينية

412

قامت قوة من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي باعتقال قوة �أمن فل�صطينية من نحو 10 عنا�رش على �الأقل  	

بالقرب من بلدة نعلني، غرب حمافظة ر�م �هلل، خالل �أد�ئها مهامها الإلقاء �لقب�ص على مطلوبني 

16
فارين �إىل �لقرية، وقامت باحتجاز مركبتهم ثّم حتويلهم للتحقيق.

ويو�فق  	 �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  ي�رشعن  “من  �إن  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  قال 

على خطة �صّمها للقد�ص و�الأر��صي �لفل�صطينية، وال يعرتف بحّق �إخوتنا �لفل�صطينيني، يهني 

عليها،  و�لغرية  و�إجاللها،  �لقد�ص،  ن�رشة  �أن  �إىل  �أردوغان  و�أ�صار  �الأيوبي“.  �لدين  �صالح 

17
و�جب كل م�صلم.

خالل  	 توجهات  �أقرت  لفتح  �ملركزية  �للجنة  �أن  �لعالول  حممود  فتح  حركة  رئي�ص  نائب  �أكد 

�جتماعها قبل 2020/10/1، تتعلق بقر�ر�ت �جتماع �الأمناء �لعاّمني للف�صائل، وبتعليمات من 

�ل�صعبية،  �ملقاومة  �ل�صعبي لتطوير  �لقيادة �ملوحدة و�لعمل  �لرئي�ص حممود عبا�ص، لت�صكيل 

18
حتى ت�صبح �أكرث كلفة على �الحتالل.

�رتكاب  	 �لغربية  �ل�صفة  يف  حما�ص  حلركة  �الإعالمي  �ملكتب  عن  �صادر  دوري  تقرير  ر�صد 

�ل�صفة مبا فيها �رشقي  و�أر�صه يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحّق  �نتهاكاً   1,575 قو�ت �الحتالل 

وجرح �ثنني،  مو�طنني  ��صت�صهاد  �لتقرير  ووّثق   .2020 �صبتمب  �أيلول/  خالل   �لقد�ص، 

�آخرين.  33 344 مو�طناً، و�حتجزت  �أي�صاً  �عتقلت  �لتي  �آخرين بنري�ن قو�ت �الحتالل،   66 

�لذي  �مل�صتوطنني  عدد  بلغ  وقد  و�ملقد�صات،  �لعبادة  دور  على  �عتد�ًء   28 �لتقرير  ر�صد  كما 

19
�قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك 1,283 م�صتوطناً.

االأحد، 2020/10/4

�صادق �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على بناء م�صعد بالقرب من مبنى كهف �لبطاركة، باالإ�صافة �إىل  	

20
م�صار و�صول ي�صمح بال�صعود من �صاحة �نتظار �ل�صيار�ت �إىل �صاحة �مل�صجد �الإبر�هيمي.

ك�صف ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �أحمد جمدالين، �لنقاب عن �تفاق �لف�صائل على  	

عقد لقاءين منف�صلني لالأمناء �لعاّمني خالل �الأيام �لقادمة؛ على �أن يعقد �الجتماع �الأول يف 

يف  �لثاين  �للقاء  �صيعقد  بينما  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملتو�جدين  �لعاّمني  �الأمناء  وي�صم  �هلل،  ر�م 

21
�خلارج، و�صي�صم �الأمناء �لعاّمني �ملتو�جدين يف �خلارج.

�أجرى وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي ورئي�ص �لوزر�ء �لبديل بني جانت�ص مقابلة مع �صحفيني من  	

فاإنه  �ل�صابعة،  �لعبية  �لقناة  وبح�صب  زوم.  من�صة  عب  و�لبحرين،  و�الإمار�ت  �ل�صعودية 
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الأول مرة يتحدث جانت�ص مع �صحفيني من تلك �لدول، م�صريًة �إىل �أن �للقاء عقد مببادرة من 

�ملجل�ص �لعربي للتكامل �الإقليمي، حيث �أعرب جانت�ص عن �أمله يف ��صت�صافة �صحفيني عرب 

22
من خمتلف دول �ملنطقة قريباً.

ر�ز 	 �آدم  للموؤرخ  �إ�رش�ئيلي  كتاب  يف  جاء  ما  بع�ص  �لعبية  هاآرت�ص  �صحيفة   ك�صفت 

�ملتنقلة يف فل�صطني خالل وعقب  �ملمتلكات  لكل  �ل�صلب و�لنهب  Adam Raz، ير�صد جر�ئم 

غوريون  بن  ديفيد  قاله  ما  �ملوؤرخ  وي�صتذكر  تاريخية.  �عرت�فات  ويقدم   ،1948 نكبة 

حزب �أر�صيف  د�خل  وثيقة  يف  �الإ�رش�ئيليني،  عن   1948/7/24 يف   David Ben-Gurion 

�لعمل، توثق �إحدى جل�صات حزب مباي Mapai؛ ت�صكل دليالً قاطعاً على �أكب عملية �صطو 

ذكرهم  دون  �لفل�صطينيني  ب�صلب  �الإ�رش�ئيليني  لقيام  ي�صري  حيث  �لتاريخ،  يف  رمبا  م�صلح 

23
باال�صم “�ت�صح يل �أن معظم �ليهود هم ل�صو�ص“.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �أفيجدور ليبمان �إن “نتنياهو مل يعد يجد و�صيلة �أخرى  	

�الإ�رش�ئيليني على بع�صهم  �لف�صاد، �صوى حتري�ص  بتهمة  للتهرب من مقت�صيات حماكمته 

24
�لبع�ص و�إحد�ث فو�صى عارمة تقود �إىل حرب �صو�رع“.

على  	 ت�صري  �صتبقى  �لكويت  �أن  على  �ل�صباح  �جلابر  �الأحمد  نو�ف  �ل�صيخ  �لكويت  �أمري  �أكد 

25
خطى �الأمري �لر�حل �صباح �الأحمد جتاه فل�صطني و�صعبها.

االإثنني، 2020/10/5

و�لبحرين  	 �الإمار�ت  �تفاق  بعد  �لفل�صطينية  �لقياد�ت  حديث  �إن  �صلطان  بن  بندر  �الأمري  قال 

�لفل�صطينية على  �لقياد�ت  “جتروؤ  �أن  �إىل  “موؤملاً و“م�صتو�ه و�ٍط“، م�صري�ً  �إ�رش�ئيل كان  مع 

دول �خلليج غري مقبول ومرفو�ص“. وقال بندر بن �صلطان، يف مقابلة مع قناة �لعربية، �إن 

�لق�صية �لفل�صطينية نعّدها ق�صية وطنية وق�صية عادلة، لكن حماميها فا�صلون، و�إن �لقياد�ت 

26
�لفل�صطينية د�ئماً تر�هن على �لطرف �خلا�رش، وهذ� له ثمن.

هناك  	 �إن  فل�صطني“،  “�صوت  الإذ�عة  حديث  يف  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال 

�النتخابات  �إجر�ء  “�رشورة  حول  �لف�صائل  وكافة  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  تو�فقاً 

�لت�رشيعية و�لرئا�صية و�ملجل�ص �لوطني، يف كافة �ملحافظات، خا�صة يف �لقد�ص، بهدف ترتيب 

�لبيت �لفل�صطيني، حتت مظلة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية باعتبارها �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد 

27
ل�صعبنا“.
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��صت�صهد �صاب فل�صطيني بر�صا�ص جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قرب حاجز ع�صكري �رشق  	

مدينة طولكرم. وقال جي�ص �الحتالل �إن قو�ته �أطلقت �لنار على ثالثة �صبان فل�صطينيني بعد 

28
�أن �ألقو� زجاجات حارقة قرب �حلاجز �لع�صكري، دون �أن ي�صاب �أي �إ�رش�ئيلي بجروح.

�أبي�ص  	 �أزرق  حتالف  مع  �لتحالف  بفرط  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  هدّد 

�لوزر�ء  رئي�ص  جنل  �ن�صمام  �أعقاب  يف  وذلك  �النتخابات،  موعد  وتقريب  الفان(،  )كاحول 

يف  �صّده  �جلماهريية  �حلملة  وت�صعيد  منتقديه،  �إىل   Ariel Sharon �صارون  �أريل  �الأ�صبق 

29
�صعار “�رحل“.

من  	 لفل�صطينيني  �عتقال  حالة  �ألف   30 ر�صد  �أنه  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز  �أفاد 

�ملركز و�أ�صار مدير   .2015 �أكتوبر  �الأول/  �لقد�ص يف ت�رشين  �ندالع هبة  �ل�رش�ئح، منذ   كافة 

ريا�ص �الأ�صقر �إىل �أن ما يقارب �ملليون فل�صطيني ذ�قو� مر�رة �الأ�رش منذ �صنة 1967. وذكر 

�عتقال الأطفال قا�رشين،  5,700 حالة  �لقد�ص  �أن من بني حاالت �العتقال خالل هبة  �ملركز 

و900 حالة �عتقال لن�صاء وفتيات بع�صهن جريحات وقا�رش�ت، و1,000 حالة �عتقال على 

�إد�ري من  6 �آالف قر�ر  خلفية �لتحري�ص على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي. ور�صد �لتقرير 

30
حماكم �الحتالل.

�أفاد مركز �أبحاث �الأر��صي، �لتابع جلمعية �لدر��صات �لعربية، باأن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هدم  	

�صنة  من  �الأوىل  �لت�صعة  �الأ�صهر  خالل  عائلة،   530 وهّجر  فل�صطينية،  ومن�صاأة  م�صكناً   450

2020. وبنّي �ملركز �أن �لعدد �الإجمايل للم�صاكن �لفل�صطينية �ملهدومة من �الحتالل منذ “ن�صاأة 
31

�إ�رش�ئيل“ بلغ 165,690 م�صكناً، ت�صببت يف تعّر�ص نحو مليون فل�صطيني للتهجري.

قدمت �ل�صعودية 25 مليون دوالر تبعاً مالياً لوكالة �الأونرو�، عب �ل�صفارة �ل�صعودية لدى  	

�الأردن. وذكرت �لوكالة �أن �ململكة تبعت على مّر �ل�صنني مبا جمموعه �أكرث من 800 مليون 

32
دوالر.

الثالثاء، 2020/10/6

�لعربي  	 �ملوؤ�رش  نتائج  عن  �لدوحة  يف  �ل�صيا�صات  ودر��صة  لالأبحاث  �لعربي  �ملركز  �أعلن 

2020/2019، �لذي نفّذه يف 13 بلد�ً عربياً )موريتانيا، و�ملغرب، و�جلز�ئر، وتون�ص، وم�رش، 

و�ل�صود�ن، وفل�صطني، ولبنان، و�الأردن، و�لعر�ق، و�ل�صعودية، و�لكويت، وقطر(، و�صمل 

�ال�صتطالع  جريت معهم مقابالت �صخ�صية مبا�رشة. وُنفِّذ 
ُ
�أ �ألف م�صتجيب وم�صتجيبة   28

�أمن  �إىل تهديد  بالن�صبة  �أّما   .2020 2019 ومتوز/ يوليو  �لثاين/ نوفمب  �مليد�ين بني ت�رشين 
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�ملنطقة و��صتقر�رها، فاأظهرت �لنتائج �أن �لر�أي �لعام متو�فق و�صبه جممع، بن�صبة 89%، على 

�العرت�ف  �صعيد  على  �أما  و��صتقر�رها.  �لعربية  �ملنطقة  �أمن  تهّدد  “�إ�رش�ئيل“  �صيا�صات  �أن 

بـ“�إ�رش�ئيل“ و�لتطبيع معها، فاأظهرت �لنتائج �أن 88% من مو�طني �ملنطقة �لعربية يرف�صون 

33
�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“.

مب�صادرة  	 تق�صي  ع�صكرية  �أو�مر  �أربعة  على  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقّع 

�أمو�ل، وممتلكات �أ�رشى وعو�ئل �صهد�ء فل�صطينيني. و�صملت �أو�مر جانت�ص م�صادرة �أمو�ل 

�صهد�ء  وعائالت  �أ�رشى  �إىل  حما�ص  وحركة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  من  حتويلها  مّت  وممتلكات 

34
�آخرين، مببلغ ي�صل �إىل مئات �الآالف.

�خلا�صة  	 “�للجنة  �إن  لـ“�لغد“،  م�صمار  خالد  �للو�ء  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  ع�صو  قال 

�لفل�صطينية تدر�ص حالياً خيار �عتبار �لوطن د�ئرة �نتخابية  بالتح�صري الإجر�ء �النتخابات 

�لقد�ص �ملحتلة �صمن  �لر�ف�ص ل�صمول  �لتعنت �الإ�رش�ئيلي  و�حدة، وذلك للخروج من ماأزق 

35
�لعملية �النتخابية“.

�ملتو�جدة  	 �خلم�صة  �لف�صائل  مع  دم�صق،  �ل�صورية  �لعا�صمة  يف  فتح  حركة  وفد  �جتمع 

يف عقد  �لذي  للف�صائل  �لعاّمني  �الأمناء  �جتماع  خمرجات  تنفيذ  �آليات  ملناق�صة  �صورية،   يف 

�لف�صائل  �أن �حلو�ر مع  �إىل  �لرجوب، يف نهاية �الجتماع،  و�أ�صار جبيل  ر�م �هلل وبريوت. 

كان م�صوؤوالً ويعك�ص �صعورهم باملخاطر �لتي حتاك �صّد �لق�صية �لفل�صطينية، و�إىل ��صتعد�د 

�أ�ص�ص  على  �رش�كة،  بناء  �إىل  تقود  طريق  خريطة  �صمن  ��صرت�تيجية  روؤية  الإجناز  �لف�صائل 

36
و��صحة دون رعاية من �أحد.

�حلركة 	 �نطالقة  بذكرى  كلمة  خالل  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  عام  �أمني  �لنخالة،  زياد   �أعلن 

�أن  �لفل�صطيني يف حال مّتت، م�صرتطاً  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخابات  33، م�صاركة حركته يف  �لـ 

تكون منف�صلة عن �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي. و�أكد �لنخالة �أن حركته ت�صع يف حو�ر�تها 

37
�أولوية ل�صياغة برنامج وطني مقاوم وو��صح.

�الإ�صالمي،  	 �جلهاد  حلركة  �لع�صكري  �لذر�ع  �لقد�ص،  �رش�يا  با�صم  �لع�صكري  �ملتحدث  قال 

�إ�رش�ئيل،  يف  �حل�ّصا�صة  و�ملن�صاآت  �حليوية  �الأماكن  “�صت�صتهدف  �ل�رش�يا  �إن  حمزة،  �أبو 

�ملقبلة “�ملعركة  �أن  حمزة  �أبو  و�أ�صاف  �لقر�ر“.  هذ�  �ملقاومة  فيها  تتخذ  قد  معركة  �أي   يف 

م�صتطرد�ً: و�قعاً“،  �مليد�ن  �صي�صهدها  متاماً،  خمتلفة  بتكتيكات  �صتكون  �إ�رش�ئيل(،   )مع 

38
“لن نزيد �الإف�صاح“.
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هيكلياً  	 خمططاً  عاماً،   30 منذ  �الأوىل  وللمرة  �لقد�ص،  يف  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  بلدية  �أقرت 

�لهدم  قر�ر�ت  و�إلغاء  �ملرخ�ص،  غري  �لبناء  عن  �لعفو  مّت  ومبوجبه  �لكبري،  �لعي�صوية  حلي 

ملعظم �ملباين �لتي بنيت فيه من دون تر�خي�ص. مع ذلك، فقد رف�صت �لبلدية تو�صيع م�صطح 

39
�حلي مبا يتالءم و�حتياجات �صكانه �مل�صتقبلية.

ونظريه  	 نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �هلل  عبد  �ل�صيخ  �الإمار�تي  �لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزير  ز�ر 

�أ�صكنازي �لن�صب �لتذكاري للمحرقة �ليهودية )�لهولوكو�صت(، يف و�صط  �الإ�رش�ئيلي غابي 

�لن�صب، حتية  �لر�صميني مبقر  �ل�صيوف  �بن ز�يد يف �صجل  �الأملانية برلني. وكتب  �لعا�صمة 

ل�صحايا �ملحرقة، جاء فيها �أن �ملكان يذّكر ب�صحايا دعاة �لتطرف، و�لكر�هية، وبقيم �إن�صانية 

�صجل  يف  خطه  ما  وختم  بالده.  عليه  تاأ�ص�صت  ما  وهو  و�لت�صامح،  �لتعاي�ص  �إىل  تدعو  نبيلة 

40
.Never Again ل�صيوف بعبارة تقول �إن ذلك لن يحدث مطلقاً مرة �أخرى�

للت�صدير 	 �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد  مع  تعاون  �تفاقية  لال�صتثمار  ظبي  �أبو  مكتب   وقّع 

Israel Export Institute، �لوكالة �ملعنية بالرتويج لالأن�صطة �لتجارية يف “�إ�رش�ئيل“. ومُتهد 

هذه �التفاقية �لطريق �أمام بدء �لتبادل �لتجاري بني �إمارة �أبو ظبي و“�إ�رش�ئيل“، من خالل 

تعزيز فر�ص �لتعاون �ال�صتثماري. وت�صمل �التفاقية �أي�صاً ت�صهيل �لتو��صل بني �ل�رشكات 

�حلكومية  �لوفود  ودعم  �مل�صرتكة،  �لفعاليات  و��صت�صافة  �ل�صوقني،  كال  يف  بها  �ملُ�صتثمر 

41
و�لتجارية.

عقدت وزيرة �لثقافة و�ل�صباب �الإمار�تية نورة بنت حممد �لكعبي �جتماعاً بتقنية �الت�صال  	

�ملرئي مع حيلي تروبر Hili Trooper، وزير �لثقافة و�لريا�صة �الإ�رش�ئيلي، لبحث عالقات 

�لتعاون �لثقايف يف �صوء معاهدة “�ل�صالم“ بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“. و�تفق �جلانبان على 

ت�صكيل فرق عمل م�صرتكة بني �لوز�رتني �الإمار�تية و�الإ�رش�ئيلية، لو�صع �خلطوط �لعري�صة 

42
للتعاون �لثقايف �مل�صتقبلي.

فل�صطني  	 �أثر  بذلك  لتقتفي  �لعربية،  للجامعة  �حلالية  �لدورة  رئا�صة  تويل  عن  ليبيا  �عتذرت 

�الإمار�ت  �تخذت قر�ر�ً مماثالً، على خلفية موقف �جلامعة من تطبيع كل من  ودول عربية 

43
و�لبحرين مع “�إ�رش�ئيل“.

االأربعاء، 2020/10/7

“لن  	 قال:   Eric Danon د�نون  �إريك  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �لفرن�صي  �ل�صفري  �أن  معاريف  نقلت 

يجب  �إنه  لنقول  بب�صاطة  هنا  ونحن  ثنائية،  ق�صية  هذه  �لفل�صطينيني،  عن  نيابة  نتفاو�ص 
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ونعتقد  نف�صله  “ما  م�صيفاً:  �ملفاو�صات“،  طاولة  �إىل  و�لعودة  �جلديد  �لو�صع  مر�عاة  علينا 

�أنه �الأف�صل هو حّل �لدولتني. هل هذ� يعني �أننا ال ن�صتطيع �التفاق على �صيء �آخر؟ ال على 

�الإطالق. يكننا قبول �أي حّل يتفق عليه �لفل�صطينيون و�الإ�رش�ئيليون“. وتابع بالقول: “لقد 

�إ�رش�ئيل  تغرّي �ل�رشق �الأو�صط بالكامل ب�صبب موقف �لواليات �ملتحدة و�إير�ن وتركيا، الأن 

و�صعهم  �حل�صبان  يف  ياأخذو�  �أن  �لفل�صطينيني  على  يجب  جديدة.  �إقليمية  قوة  �أ�صبحت 

44
�ل�صعيف على �ل�صاحتني �لدولية و�لعربية“.

نقل عن معت�صم حمادة، �لقيادي يف �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، قوله �إن �حلو�ر�ت  	

خطة  �صورة  يف  �ملجتمعني  و�صع  فتح  وفد  و�إن  �إيجابية،  كانت  فتح  حركة  مع  جرت  �لتي 

45
�لطريق �لتي متّ �لتو�فق عليها يف �إ�صطنبول مع حما�ص.

�أعلنت زوجة �الأ�صري ماهر �الأخر�ص �إ�رش�بها عن �لطعام و�عت�صامها يف م�صت�صفى كابالن �إىل  	

46
جانب زوجها �مل�رشب عن �لطعام لليوم �لـ 73 على �لتو�يل، يف ظرف �صحي حرج.

�لذي  	 �صلطان“،  بن  بندر  “مع  مقابلة  من  �لثالث  �جلزء  �صمن  �صلطان،  بن  بندر  �الأمري  قال 

لن  �لفل�صطينية  �لقياد�ت  جانب  من  �جلميل“  “نكر�ن  �إن  �لعربية،  قناة  �صا�صة  على  �أذيع 

�لوثوق  �ل�صعب  من  بات  �إنه  وقال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  بق�صية  �ل�صعودية  تعلق  على  يوؤثر 

�الأمري  وذكر  �لق�صية.  حّل  من  تتهرب  كانت  �لفل�صطينية  �لقياد�ت  �أن  �إىل  م�صري�ً  بقياد�تهم، 

و�لكويت، �لريا�ص،  من  �أهم  وتركيا  �إير�ن  �أن  ترى  �لفل�صطينية  �لقياد�ت  �أن   �ل�صعودي 

47
و�أبو ظبي، و�لقاهرة، ودبي، وم�صقط.

	  International Defence Exhibition )�آيدك�ص(  �لدويل  �لدفاع  وموؤمتر  معر�ص  قال 

�لدفاع  “معر�ص  مع  ��صرت�تيجية  �تفاقية  وّقع  �إنه  �الإمار�تي   and Conference )Idex(

 The Israel Defence �أف(  �إي  �أ�ص دي  �إ�رش�ئيل )�آي  و�الأمن �لوطني و�الأمن �الإلكرتوين يف 

)Exhibition )ISDEF“، للم�صاركة يف �ملعر�ص �لذي يعقد يف �لعا�صمة �أبو ظبي يف منت�صف 

48
�صباط/ فب�ير 2021؛ وذلك للرتويج ل�رشكات �لدفاع و�الأمن و�لتكنولوجيا �الإ�رش�ئيلية.

اخلمي�س، 2020/10/8

�أن نقيم عالقات  	 “يكن  قال �لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد، يف مقابلته مع وكالة �صبوتنيك: 

�أن  �الأ�صد  و�أو�صح  جد�ً“.  ب�صيطة  �مل�صاألة  �أر�صنا.  ن�صتعيد  عندما  فقط  �إ�رش�ئيل  مع  طبيعية 

�الأر�ص  الإعادة  م�صتعدة  �إ�رش�ئيل  تكون  عندما  ممكناً  يكون  �إ�رش�ئيل  مع  حمادثات  “عقد 
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�ل�صورية �ملحتلة، ولكنها لي�صت كذلك، وهي مل تكن م�صتعدة �أبد�ً“. و�أكد �الأ�صد �أن “�صورية ال 

جُتري يف �لوقت �حلا�رش �أي مفاو�صات مع �إ�رش�ئيل“، وقال: “ال، لي�صت هناك �أي مفاو�صات 

49
على �الإطالق، ال �صيء �أبد�ً“.

�أكد رئي�ص �لهيئة �الإ�صالمية �لعليا يف �لقد�ص �ل�صيخ عكرمة �صبي، ورئي�ص �أ�صاقفة �صب�صطية  	

�صيطرتها  لزيادة  كورونا  ت�صتغل  “�إ�رش�ئيل“  �أن  حنّا  �هلل  عطا  �ملطر�ن  �الأرثوذك�ص  �لروم 

ما  �ملجازر  �أن  على  عكرمة  �ل�صيخ  و�صّدد  �الأق�صى.  و�مل�صجد  �لقد�ص  على  قب�صتها  و�إحكام 

ز�لت م�صتمرة يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، ولن تثنينا عن �لدفاع عن �الأق�صى بكل ما �أوتينا 

50
من قوة.

�لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات، خالل تغريد�ت  	 �أمني �رش �للجنة  قال 

على تويرت: “من يريد من �لعرب تقدمي �أور�ق �عتماد لو��صنطن �أو غريها، �أو يريد �أن يهد 

ون�صاله  �لفل�صطيني  بال�صعب  �لت�صهري  دون  من  ذلك  فعل  يكنه  �إ�رش�ئيل،  مع  للتطبيع 

51
�الأ�صطوري“.

معهد  	 �إىل  �للهجة  �صديدة  و�تهامات  طعونات  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  وّجهت 

 The Georg Eckert Institute for �ملدر�صية  �لكتب  ب�صاأن  �لدولية  للبحوث  �إيكرت  جورج 

�لتعليم  وز�رة  ُيبئ  تقرير�ً  ن�رش  �لذي  �الأملاين،   International Textbook Research

�لفل�صطينية من تهمة �لتحري�ص على �ليهود و“�إ�رش�ئيل“، وقال �إن �ملو�د �لتي كانت يف كتب 

52
�لتعليم وت�صمنت حتري�صاً قد حذفت.

دي�رشو�رش 	 جون  �جلز�ئر،  يف  �صفريها  مفاجئ،  ب�صكل  �ملتحدة،  �لواليات   عيّنت 

ملفاو�صات  و“�إ�رش�ئيل“  لبنان  وفدَي  بني  �ملقررة  �لو�صاطة  لتويّل   ،John Desrocher

�الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  عنّي  �لعبي،  لالإعالم  ووفقاً  و�لبية.  �لبحرية  �حلدود  تر�صيم 

�أن  وقرر  لبنان،  مع  �ملبا�رش  غري  �لتفاو�ص  �إليه  �ملوكل  �الإ�رش�ئيلي  �لوفد  �صتاينتز  يوفال 

�صبّاط  ير�فقه  �أن  على   ،Udi Adiri �أديري  �أودي  لوز�رته،  �لعام  �ملدير  برئا�صة  يكون 

عاز�ر روؤوفني  نتنياهو،  لبنيامني  �ل�صيا�صي  و�مل�صت�صار  �لع�صكرية،  �ملوؤ�ص�صة   يثّلون 

53
.Reuven Azar

ذكر موقع يديعوت �أحرونوت �أنه مّت توقيع �تفاقية، و�صفها بـ“�لتاريخية“، بني “�إ�رش�ئيل“  	

�ملتجهة  �لرحالت  يف  �جلانبني  �أجو�ء  با�صتخد�م  �جلوية  �لرحالت  تق�صري  ب�صاأن  و�الأردن، 

�آ�صيا، و�ل�رشق �الأق�صى، و�أوروبا، و�أمريكا �ل�صمالية. وبح�صب �ملوقع، فاإن  للخليج، ودول 

54
�لرحالت �جلوية �لقادمة من �ل�صني و�لتي متر عب �إير�ن، �صتمر عب �الأجو�ء �الإ�رش�ئيلية.
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قالت كتلة حزب �هلل �لبملانية �للبنانية �إن مفاو�صات تر�صيم �حلدود �لبحرية و�لبية جنوب  	

�الإطار  �أن  �لكتلة  و�أ�صافت  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مع  �مل�صاحلة  �صياق  يف  تندرج  ال  �لبالد، 

�لتفاو�صي ب�صاأن �حلدود ال يرتبط بال�صيا�صات �لتطبيعية �لتي �نتهجتها دول عربية مل توؤمن 

م�صوؤولية  هو  �لوطنية  �ل�صيادة  �إحد�ثيات  حتديد  �أن  �لكتلة  وذكرت  �ملقاومة.  بخيار  يوماً 

�لدولة �للبنانية �ملعنية ح�رش�ً باأن تعلن �أن هذه �الأر�ص وهذه �ملياه هي �أر�ص ومياه لبنانية، 

55
خالفاً لكل �لكالم �لذي قيل هنا وهناك.

	  The Peninsula ذكر �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، يف مقابلة مع �صحيفة ذ� بينين�صوال

�لقطرية، �ل�صادرة باللغة �الإجنليزية، �أن “�صفقة �لقرن“ خطة تتجاهل حقوق �لفل�صطينيني، 

�الحتالل  �صيا�صات  على  �ل�رشعية  وت�صفي   ،1967 حدود  �أ�صا�ص  على  �لدولتني  حّل  وتلغي 

 
56

و�صّم �الأر��صي.

اجلمعة، 2020/10/9

�لعميد 	 )�أمان(  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  يف  �الأبحاث  د�ئرة  رئي�ص   قال 

“�لو�صع  �إن  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  مع  مقابلة  يف   ،Dror Shalom �صالوم  درور 

�لغربية(  )�ل�صفة  و�ل�صامرة  يهود�  يف  �ل�صاب  فاجليل  ��صرت�تيجياً،  نذير�ً  بات  �لفل�صطيني 

وقال  �الإرهاب“.  خطر  يهل  �القت�صادية،  و�ل�صائقة  كورونا  وبوجود  طريقه،  عن  يبحث 

و�لبحرين،  �الإمار�ت  مع  �صالم  �تفاقيتي  �إ�رش�ئيل  “توقيع  من  �لرغم  على  �إنه  �صالوم 

�صيحدث  �صيئاً  لي�ص  وهذ�  موقوتة.  كقنبلة  �أمامنا  هنا  مو�صوعة  �لفل�صطينية  �لق�صية  فاإن 

�لفل�صطينية �ل�صلطة  رئي�ص  يلي  �لذي  �ليوم  يف  حمتمل  �لتفكك  �أن  �إىل  م�صري�ً  غد“،   �صباح 

يف  وحتّد  مدين،  �قت�صادي  حتدٍّ  فهذ�  �الأمر،  هذ�  “جتاهل  من  �صالوم  وحّذر  عبا�ص.  حممود 

�لقدرة على �حلكم هناك. وتقوية �ل�صلطة �لفل�صطينية هي م�صلحة �أمنية - �إ�رش�ئيلية، وهذه 

57
لي�صت مقولة �صيا�صية“.

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو عزمه جلب �ألفي يهودي من �إثيوبيا. وقال  	

هاتفي،  �ت�صال  خالل  �أحمد،  �آبي  �الإثيوبي  نظريه  مع  بحث  �إنه  له،  بيان  يف  نتنياهو،  مكتب 

بع�ص �لق�صايا �الإقليمية، و�أبلغه عزمه جلب �ألفي يهودي �إثيوبي �إىل “�إ�رش�ئيل“، �الأمر �لذي 

58
قبله �الأخري.

�لناطق  	 وبح�صب  �الإ�رش�ئيليني،  �جلنود  �أو�صاط  يف  كورونا  بفريو�ص  �مل�صابني  عدد  �رتفع 

�أ�صيبو� بحالة  1,413 جندياً، غالبيتهم  �إىل  �الإ�رش�ئيلي، فقد و�صل عدد �مل�صابني  �لع�صكري 
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طفيفة. و�أ�صار �لناطق �إىل �أن جندي و�حد فقط بحالة خطرية، و�ثنني بحالة متو�صطة، يف حني 

59
�أن هناك 9,600 جندي يف �لعزل �النفر�دي.

قال تقرير ملكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، �إن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية  	

�لتقرير يغطيها  �لتي  �لفرتة  خالل  فل�صطينيون،  يلكها  مبنى   42 �صادرت  �أو   هدمت 

بحث  عملية   226 نفذت  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار   .)2020/10/5-9/22(

�لغربية، وهو ما  �ل�صفة  �أنحاء  �الأقل يف خمتلف  180 فل�صطينياً على  �عتقلت  و�عتقال، حيث 

60
يثل زيادة ن�صبتها 87% عن �ملتو�صط �مل�صّجل لكل �أ�صبوعني، حتى �الآن من �صنة 2020.

	  France 24 قال وزير �خلارجية �ل�صود�ين عمر قمر �لدين، يف مقابلة مع قناة فر�ن�ص 24 �أو

�لفرن�صية، باأن “�لعالقة مع �إ�رش�ئيل خا�صعة للنقا�ص، ونحن ن�صتعجل �إز�لة ��صم �ل�صود�ن 

61
من قائمة �الإرهاب، وال ن�صع �أي عالقة بني هذه �مل�صاألة و�لتطبيع“.

�لوفد  	 “فوجئ  بتويرت:  ح�صابه  على  تغريد�ت  يف  �لنفي�صي،  �هلل  عبد  �لكويتي  �الأكاديي  قال 

�الأمريكان بو�صع  �إ�رش�ئيل،  مع  �لتطبيع  حول  �الأمريكان  مع  يتفاو�ص  �لذي   �ل�صود�ين 

�ل�صود�ن  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  من  ماليني  توطني  منها  �لتطبيع.  لتحقيق  �رشطاً   47
62

�ل�صا�صع، و�صيطرة �الأمريكان على �ملياه �الإقليمية �ل�صود�نية“.

ال�صبت، 2020/10/10

رئي�ص  	 �أن  تويرت،  على  تغريدة  يف  �ل�صيخ،  ح�صني  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ذكر 

�لعاملي  �ليهودي  �لكوجنر�ص  �هلل، رئي�ص  ��صتقبل، يف ر�م  �لفل�صطيني حممود عبا�ص  �ل�صلطة 

 .Ronald Lauder الودر  رونالد  �الأمريكي  �الأعمال  رجل   ،World Jewish Congress

وتكتمت رئا�صة �ل�صلطة على فحوى �ملباحثات �لتي �أجر�ها عبا�ص مع الودر، �لذي و�صل �إىل 

�ملباحثات تركزت  �إن  لـ“�ل�رشق �الأو�صط“  قال  �أردنية، لكن م�صدر�ً  ر�م �هلل على منت طائرة 

63
على �إحياء عملية “�ل�صالم“.

�ل�صود“  	 “�لر�يات  حر�ك  �إطار  يف  �ملو�قع،  مئات  يف  �الإ�رش�ئيليني  من  �الآالف  ع�رش�ت  تظاهر 

�الإ�رش�ئيلي، وهي �حتجاجات م�صتمرة لالأ�صبوع �لـ 16 على �لتو�يل، تطالب با�صتقالة رئي�ص 

مع  �لتعامل  يف  وحكومته  ف�صله  وكذلك  �لف�صاد،  ق�صايا  ب�صبب  نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة 

64
�الأزمة �القت�صادية عقب �نت�صار فريو�ص كورونا.

�ل�صلطات  	 �لعائلة،  نظمتها  وقفة  خالل  �لزعزوع،  يا�رش  �لفل�صطيني  �ل�صياد  عائلة  طالبت 

مع  �لبحرية  غزة  قطاع  حدود  قرب  �حتجازه  بعد  �بنها،  عن  �لفوري“  بـ“�الإفر�ج  �مل�رشية 
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و�عتقل �صيادين،   5 ��صت�صهد  فقد  غزة،  قطاع  يف  �ل�صيادين“  “نقابة  لتوثيق  ووفقاً   م�رش. 

65
15 �آخرون على يد قو�ت �جلي�ص �مل�رشي يف عر�ص �لبحر منذ �صنة 2015.

�أكد ممثل �الحتاد �الأوروبي يف فل�صطني، �صفني كوهان فون بورغ�صدورف، على عدم وجود  	

�لفل�صطيني.  و�ل�صعب  للحكومة  �الأوروبي  �الحتاد  م�صاعد�ت  جتميد  �أو  لوقف  توجه  �أي 

كل  يف  �النتخابات  الإجر�ء  �لفل�صطيني  �لتوجه  �الأوروبي  �الحتاد  دعم  بورغ�صدورف  و�أكد 

ملر�قبة  بعثة  الإر�صال  �الحتاد  و��صتعد�د  �لقد�ص،  �رشقي  �صمنها  من  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

66
�صري �لعملية �النتخابية، ودعم عمل جلنة �النتخابات �ملركزية.

االأحد، 2020/10/11

5.7 ماليني دوالر  	 بقيمة  �عتماد م�صاريع  �لفل�صطينية عن  �ل�صلطة  �لوزر�ء يف  �أعلنت رئا�صة 

�ل�صحة،  جماالت  يف  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �خلريية  و�جلمعيات  �ملوؤ�ص�صات  من  عدد  ل�صالح 

و�لثقافة، و�لتنمية، و�لتعليم، بتمويل من �ل�صندوق �لعربي لالإمناء �القت�صادي و�الجتماعي 

67
يف �لكويت.

“�إ�رش�ئيل“ وقطر وحركة  	 �إن مباحثات جتري بني  �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي  12 يف  قالت �لقناة 

حما�ص، من �أجل ��صتمر�ر تدفق �الأمو�ل �لقطرية لقطاع غزة. وبح�صب �لقناة فاإن �ملباحثات 

�إىل قطاع غزة، مقابل ��صتقر�ر �لتهدئة يف �لقطاع ملدة  100 مليون دوالر  ترتكز على حتويل 

68
�صتة �أ�صهر على �الأقل.

ويف  	 �لرو�صية.  �خلارجية  مع  لقاء�ت  بعد  مو�صكو،  يف  لقاء�ته  حما�ص  حركة  وفد  �ختتم 

حلما�ص �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أ�صار  لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  مع  خا�صة   مقابلة 

مو�صى �أبو مرزوق �إىل �أن زيارة وفد من قيادة �حلركة ملو�صكو هذه �الأيام، تنبع �أهميتها 

�ختالفاً  وخمتلف  �الأيام،  هذه  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يو�جهه  قا�ٍص  ظرف  يف  تاأتي  �أنها  من 

69
جوهرياً عن كل �الأيام �ل�صابقة.

ل�صحيفة  	 حديث  يف  حنّا،  �هلل  عطا  �ملطر�ن  �الأرثوذك�ص  �لروم  �صب�صطية  �أ�صاقفة  رئي�ص  �أكد 

�لقد�ص  �مل�صيحي يف مدينة  �لوجود  �إ�رش�ئيلية ممنهجة الإ�صعاف  فل�صطني، وجود حماوالت 

حقيقة  �أمام  “نحن  حنّا:  �ملطر�ن  وقال  ملغادرتها.  ودفعهم  و�صطبه،  وتهمي�صه،  �ملحتلة، 

 مرة؛ فقد �أ�صبح عددنا يف مدينة �لقد�ص ال يتجاوز �لثمانية �آالف م�صيحي، بعد �أن كنا نفوق

70
�لـ 35 �ألف م�صيحي مقيم مبدينة �لقد�ص عام 1948“.
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�أكد �الأمري �ل�صعودي بندر بن �صلطان �أن �ل�صعب �لفل�صطيني هو �ملت�رشر �الأول من �إخفاقات  	

�أ�صمح  ال  “حتى  تويرت:  على  �لر�صمي  ح�صابه  عب  تغريدة  يف  بندر،  �الأمري  وقال  قيادته. 

�ل�صعب  و�أقّدر  �أحرتم  �ل�صيئة...  �لنو�يا  �أ�صحاب  �أو  هوى  له  من  هوى  على  قلُت  ما  بتف�صري 

�ل�صعب  �أن  �ل�صعودي  �الأمري  �لفل�صطيني وقلتُها وكررُتها يف مقابلتي عدة مر�ت“. و�أ�صاف 

�لفل�صطيني “هم �أهلنا و�إخو�ننا و�أخو�تنا. وهم، وبكل �أ�صف، �ملت�رشر �الأول، و�الأول مكّرر 

71
من �إخفاقات قيادته“.

ك�صف تقرير �أجرته وز�رة �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية �أن 90% من �خلطاب �لعربي  	

للكاتب  مقال  وذكر  �صلبي.  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتطبيع  حول  �الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  على 

حول  �لنقدي  �خلطاب  من   %95 �أن  �لعبي،  و�ال  موقع  يف  ون�رش  ر�فيد،  بار�ك  �الإ�رش�ئيلي 

72
�تفاق �لتطبيع كان موجّهاً نحو �الإمار�ت �لتي قادت �ملبادرة ولي�ص �لبحرين.

بحّق  	 هجماتهم  من  �صّعدو�  �مل�صتوطنني  �إن  عطاري،  ريا�ص  �لفل�صطيني  �لزر�عة  وزير  قال 

مو�صم  خالل  �لغربية  �ل�صفة  حمافظات  خمتلف  يف  �ملز�رعني  وبحّق  �لزر�عية،  �الأر��صي 

قطف �لزيتون، مب�صاعدة جي�ص �الحتالل وحمايته. وفيما يتعلق بتوقعات �الإنتاج �خلا�صة 

بهذ� �ملو�صم، قال عطاري �إن هذ� �ملو�صم متدين �الإنتاجية، وتتوقع �أن ت�صل ن�صبة �الإنتاج �إىل 

73
15 �ألف طن من �لزيت يف �صنة 2020، مقارنة بـ 40 �ألف طن يف �صنة 2019.

االإثنني، 2020/10/12

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، �إن حركتي حما�ص وفتح تدر�صان  	

�أن  على  هنية  و�صدّد   .2021 �صنة  يف  �إجر�وؤها  �ملقرر  �النتخابات  يف  م�صرتكة  قائمة  ت�صكيل 

�إىل  م�صري�ً  عرفات،  و�لرئي�ص  ر�بني  �إ�صحق  عليها،  �ملوقّعني  من  كل  مقتل  بعد  ماتت  �أو�صلو 

�أعلن �لتخلي  �أو�صلو،  �أن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، وهو نف�صه �لذي هند�ص 

�لعربية  �لدول  لن يرحم  �لتاريخ  �إن  قال هنية،  “�إ�رش�ئيل“،  �لتطبيع مع  �أو�صلو. وحول  عن 

�لتي تعرتف بـ“�إ�رش�ئيل“، وتطبيع �لعالقات معهم، كما �أن �ل�صعوب ال تن�صى. وفيما يتعلق 

مفاو�صات  حالياً  جُتري  م�رش  �أن  هنية  �أكد  �الحتالل،  �صلطات  مع  �الأ�رشى  تبادل  ب�صفقة 

74
ب�صاأن مقرتح لتبادل �الأ�رشى مع “�إ�رش�ئيل“.

�أعلنت حركة حما�ص “جهوزية �ملقاومة للرّد على عدو�ن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي جتاه �الأ�رشى  	

يف  �لقمع  قو�ت  به  قامت  “ما  �أن  لها،  بيان  يف  �حلركة،  و�أ�صافت  �صجونه“.  يف  �لفل�صطينيني 
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�صجن �إي�صل من عدو�ن �آثم على �أ�رش�نا �الأبطال، ومو��صلة �ال�صتهتار بحياة �الأ�صري �مل�رشب 

75
عن �لطعام ماهر �الأخر�ص، هو جرية مرّكبة، �صيدفع �الحتالل ثمنها“.

ومعاهدة  	 �الإمار�ت  مع  �لعالقات  تطبيع  �تفاق  على  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  جمل�ص  و�فق 

�أجرى  �أنه  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن  فيما  �لبحرين.  مع  �ملرتقبة  “�ل�صالم“ 
�ت�صاالً هاتفياً باالأمري حممد بن ز�يد، ويل عهد �أبو ظبي، و�أنه دعاه لزيارة “�إ�رش�ئيل“، و�أن 

76
�بن ز�يد دعاه لزيارة �أبو ظبي.

�ال�صتخبار�ت  	 بجهاز  �ل�صابق  �مل�صوؤول   ،Yoni Ben-Menachem مناحيم  بن  يوين  قال 

�لع�صكرية )�أمان(، يف مقاله على موقع “زمن �إ�رش�ئيل Zman Yisrael“، �إن “م�صاركة حما�ص 

ت�صتخدم  �أن  �إ�رش�ئيل  على  يجب  �إ�رش�ئيل؛  على  خطر  �لفل�صطينية  �لبملانية  �النتخابات  يف 

“خب�ء  �إن  قائالً  و�أ�صاف  �الأمر“.  لزم  �إذ�  �النتخابات،  ملنع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �أدو�تها 

�ملخابر�ت يرون �أن �التفاقات �لتي متّ �لتو�صل �إليها بني فتح وحما�ص يف حمادثات �إ�صطنبول 

77
لن تنفّذ يف �لنهاية، ولن تكون هناك �نتخابات للمجل�ص �لت�رشيعي“.

�الإثيوبيني  	 من  �صخ�ص  �ألفي  بهجرة  لل�صماح  �الأخ�رش  �ل�صوء  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أعطت 

78
�ليهود �ملعروفني با�صم �لفال�صا، حتت عنو�ن مّل �صمل �الأ�رش.

يومه 	 دخل  �لذي  �الأخر�ص،  ماهر  �الأ�صري  عن  �الإفر�ج  �لعليا  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة   رف�صت 

�إن �ملحكمة قالت  �لفل�صطيني  �الأ�صري  �لطعام. وقالت حمامية  �ملفتوح عن  78 يف �الإ�رش�ب  �لـ 

�أن  �ملحامية  و�أ�صافت  �لطعام.  �إ�رش�به عن  �أن يوقف  �إىل  �أ�صري�ً،  �إنه مري�ص ورهينة، ولي�ص 

79
�ملحكمة رفعت تو�صية، ولي�ص قر�ر�ً، باالإفر�ج عنه يف 2020/11/26.

حيث  	 �الإمار�ت؛  من  مبا�رشة  قادمة  �صحن  �صفينة  �أول  �الإ�رش�ئيلي  حيفا  ميناء  �إىل  و�صلت 

تد�ّصن  �لرحلة  �أن هذه  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  �نطلقت من ميناء جبل علي يف دبي. وك�صفت هيئة 

لت�صغيل خط بحري �أ�صبوعي بني “�لبلدين“، م�صرية �أن �صفينة �حلاويات �أم �أ�ص �صي باري�ص 

مو�نئ  �إىل  ثّم  ومن  حيفا،  ميناء  مع  و�الإمار�ت  �لهند  يربط  خط  على  تبحر   MSC Paris

�ل�صاطئ �ل�رشقي من �لواليات �ملتحدة. وذكرت �لهيئة �أن خطاً بحرياً جديد�ً �صيبد�أ قريباً يف 

ومن  م�رش،  يف  �صعيد  بور  ميناء  من  �الإمار�تية؛  �ملو�نئ  �إىل  �إ�رش�ئيلية  منتوجات  ت�صدير 

80
هناك �إىل �أبو ظبي وجبل علي يف دبي.

تر�مب  	 دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إن  له،  بيان  يف  �الأبي�ص،  �لبيت  با�صم  �ملتحدث  نائب  قال 

�مل�صتجد�ت يف �آخر  �آل نهيان بحثا، خالل مكاملة هاتفية،  �الإمار�ت حممد بن ز�يد   وويل عهد 
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�ل�رشق �الأو�صط. و�أ�صاف �ملتحدث �أن تر�مب دعا ويل عهد �أبو ظبي لت�صجيع �لبلد�ن �الأخرى 

81
يف �ملنطقة، على �تباع �مل�صار نف�صه �لذي �صارت فيه �الإمار�ت يف هذ� �الإطار.

�أو ي�صوهها.  	 �أي حمتوى ينكر �ملحرقة �ليهودية )�لهولوكو�صت(،  قرر موقع في�صبوك حظر 

باخلطوة.  لالإ�صادة  �الأمريكية  �ليهودية  و�للجنة  �لعاملي  �ليهودي  �لكوجنر�ص  �صارع  وقد 

منذ  �أزلنا  “لقد   :Mark Zuckerberg زوكربريغ  مارك  لفي�صبوك  �لتنفيذي  �لرئي�ص  وقال 

فيها  مبا  �جلماعي،  و�لقتل  �لكر�هية  بد�فع  �ملرتكبة  للجر�ئم  �لدعوة  ر�صائل  طويلة  فرتة 

لت�صمل  قاعدتنا  نطاق  �صنو�ّصع  فاإننا  �ل�صامية،  معاد�ة  ت�صاعد  مع  ولكن  �لهولوكو�صت، 

82
حظر �أي حمتوى ينفي �أو ي�صّوه �لهولوكو�صت �أي�صاً“.

عنو�ن  	 حمل  حقوقياً،  توثيقياً  تقرير�ً  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  �أ�صدرت 

“�ال�صتيالء على �أمالك �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية“. و�ألقى �لتقرير �ل�صوء على حاالت 
نزع �مللكية لعائالت فل�صطينية مهجرة من �صورية منذ �صنة 2011، حيث ر�صدت �ملجموعة 

من  �لعديد  يف  فل�صطينيني  الجئني  ومنازل  ملمتلكات  وتدمري  وم�صادرة،  ��صتيالء،  عمليات 

�ملخيمات و�لتجمعات �لفل�صطينية، تعود ملكيتها لنا�صطني فل�صطينيني �إغاثيني، �أو �إعالميني، 

�أو ع�صكريني، �أو ملعتقلني، ممن يتهمهم نظام �الأ�صد بالتعامل مع �ملعار�صة �ل�صورية، �أو بتهمة 

83
�الإرهاب، �أو �النتماء �إىل ف�صيل فل�صطيني �أخد موقفاً خمالفاً ملو�قف �لنظام.

قال �ملفو�ص �ل�صامي لوكالة �الأونرو� فيليب الز�ريني، �إن فجوة متويل �الأونرو� تبلغ حتى  	

عملياتها  ملو��صلة  دوالر  مليون   40 �إىل  حتتاج  �لوكالة  �أن  موؤكد�ً  دوالر،  مليون   130 �الآن 

يف  يعي�صون  �أو  �صورية  من  قادمني  بال�رش�ع،  متاأثر  الجئ  مليون   1.4 من  الأكرث  �الإن�صانية 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة. وحتدث الز�ريني عن معاناة �لالجئني �لفل�صطينيني يف جميع 

�أنحاء لبنان، و�صورية، و�الأردن، وغزة، و�أماكن �أخرى، ب�صبب وباء كورونا، موؤكد�ً �أنه يوجد 

84
“هناك ياأ�ص و�إحباط“.

الثالثاء، 2020/10/13

	  Le Point لوبو�ن  جملة  مع  مقابلة  يف  �لهريف،  �صلمان  باري�ص  يف  �لفل�صطيني  �ل�صفري  حتدى 

�لفرن�صية، ويل عهد �أبو ظبي �أن يذهب �إىل �الأمم �ملتحدة، ويعلن �أن �لقد�ص �أر�ص حمتلة، و��صفاً 

حممد بن ز�يد باأنه “جمرد دكتاتور �صغري باحث عن �ل�صهرة، ويلعب بالنار“. وقالت �ملجلة 

�لفل�صطينيني معلومات حمددة  لدى  و�إن  �ملفاجئ،  باالأمر  �إن ما حدث مل يكن  قال  �لهريف  �إن 
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للغاية عن �الت�صاالت، �لتي كانت قائمة بني �الإمار�ت من جهة و�لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل“ 

�أبيب  تل  بني  وثيق  و�قت�صادي  و�أمني  ع�صكري  تعاون  وجود  �إىل  م�صري�ً  �أخرى،  جهة  من 

�إ�صفاء �لطابع �لر�صمي على هذه  و�أبو ظبي منذ فرتة. و�جلديد يف �الأمر، ح�صب �لهريف، هو 

85
�لعالقة.

مقر  	 د�خل  من  حمررين  �أ�رشى  ثالثة  بالقوة  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  �أخرجت 

لالأ�صري �إ�صناد�ً  �ملقر  د�خل  يعت�صمون  كانو�  حيث  �لبرية،  مدينة  يف  �لدويل  �الأحمر   �ل�صليب 

ماهر �الأخر�ص �مل�رشب عن �لطعام منذ 79 يوماً. و�أكد خ�رش عدنان، �أنه وزمالءه �صيخرجون 

بالقوة من  �إخر�جهم  على  لالأخر�ص، و�حتجاجاً  �إ�صناد�ً  ليعت�صمو� هناك  �هلل  ر�م  �إىل و�صط 

86
مقر �ل�صليب �الأحمر.

�لتي  	 �ل�صعبة  �لظروف  �إن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

متر بها �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة فتح مع �جلانب �الأمريكي و�الإ�رش�ئيلي، وتغرّي �ملحيط 

�الإقليمي و�لعربي، و�الأزمة �ملالية �لتي تع�صف بال�صلطة و�حلركة؛ حتّمت عليهما �ل�صري يف 

“ال  �الأق�صى:  �صوت  الإذ�عة  ت�رشيحات  يف  مرزوق،  �أبو  و�أ�صاف  �لوطنية.  �لوحدة  م�صار 

يوجد �أمام �ل�صلطة خيار �إال �النفتاح نحو �ل�صعب �لفل�صطيني، وموقفنا يف حما�ص هو �لوقوف 

87
�إىل جانب حركة فتح من �أجل جتاوز هذه �ملرحلة“.

رف�ص رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف مقرتحات تتعلق بتاأجيل �أكب  	

ووفقاً  كورونا.  �أزمة  ب�صبب  �ل�صمالية،  �جلبهة  على  و��صعة  حرباً  حتاكي  ع�صكرية  مناورة 

�أبلغ كبار �ل�صباط �لذين �صي�صاركون يف  ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية، فاإن كوخايف 

�ملناورة، باأنها �صتجري حتى لو كان �لثمن �إ�صابة �ألف جندي بالفريو�ص، و�أنه ال يوجد �أي 

88
خيار �آخر.

تلقى �أع�صاء �لكني�صت و�لوزر�ء عن حزب �لليكود تعليمات مبهاجمة رئي�ص حتالف �أحز�ب  	

Yemina نفتايل بينيت، يف �أعقاب دعمه مل�رشوع قر�ر �صحب �لثقة من  �ليمني �ملتطرف يينا 

�لثقة عن  لدعم  نتنياهو دعم مقرتحات  باأن  بينيت  ذكّر  �ملقابل،  نتنياهو. يف  بنيامني  حكومة 

89
حكومات �صابقة تقدمت بها �أحز�ب عربية.

فاز �ل�صاعر و�لرو�ئي �لفل�صطيني �إبر�هيم ن�رش �هلل بجائزة كتار� Katara للمرة �لثانية، فئة  	

ليكون  �مليالد“،  عيد  �صجرة  حتت  دبابة  �الأجر��ص:  “ثالثية  رو�يته:  عن  �ملن�صورة،  �لرو�ية 

90
بذلك �أول رو�ئي عربي يفوز بهذه �جلائزة عن هذه �لفئة، مرتني.
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�أرد�ن،  	 جلعاد  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �لد�ئم  ومندوبها  و��صنطن  لدى  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  هاجم 

يف  لالإرهاب  حتتية  بنية  �إقامة  من  مُتّكن  �الأونرو�  �أن  “ثبت  �الأونرو� قائالً:  وكالة  ب�صدة، 

دمج  رف�صها  جانب  �إىل  )حتري�صي(،  حمتوى  ذ�ت  در��صية[  ]مناهج  وتعليم  مقر�تها، 

�لالجئني يف �ل�صلطة ويف �لدول �لعربية، وهي تعمل على ��صتمر�رية �ل�رش�ع، ولي�ص لها �حلّق 

�لفل�صطيني  �لالجئ  هو  من  بنف�صها  تعّرف  “�الأونرو�  قائالً:  �أرد�ن  و�أ�صاف  �لوجود“.  يف 

91
وت�صخم �الأعد�د، وهي يف �لو�قع تعالج بالفعل ق�صايا �جليل �خلام�ص من �أحفاد �لالجئني“.

قالت منظمة �أطباء حلقوق �الإن�صان – “�إ�رش�ئيل“ �إن 4,284 فل�صطينياً من عمالء “�إ�رش�ئيل“  	

تقدمو� يف �ل�صنو�ت ما بني 2016 و2019 بطلب ت�صاريح �إقامة، كونهم ي�صعرون بتهديد على 

ت�صتجب  مل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  ولكن  “�إ�رش�ئيل“،  مع  بالتعاون  �تهامهم  بعد  حياتهم، 

92
�صوى لـ 11 طلباً منها فقط.

االأربعاء، 2020/10/14

�أنحاء  	 يف  جديدة  ��صتيطانية  وحدة   2,166 بناء  على  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �صلطات  �صادقت 

متفرقة من �ل�صفة �لغربية، بينها 1,100 وحدة يف حمافظة بيت حلم. و�أفادت و�صائل �إعالم 

 Higher Planning Committee إ�رش�ئيلية باأنه من �ملتوقع �أن ت�صادق جلنة �لتخطيط �لعليا�

�الإ�رش�ئيلية، على مزيد من عمليات �لبناء، لت�صل �إجمايل �لوحد�ت �جلديدة �لتي �صيتم بناوؤها 

93
�إىل 5 �آالف وحدة ��صتيطانية.

�أعلن وزير �لعدل �لفل�صطيني حممد �صاللدة �أن �لق�صاء �لفل�صطيني �صيبد�أ خالل �أيام بالنظر  	

�نتهاكات قام بها �مل�صتوطنون بحّق مو�طنني فل�صطينيني. و�أ�صاف قائالً:  يف ق�صايا تخ�ص 

�لذين  �مل�صتوطنني  �لوزر�ء بت�صكيل فريق وطني مل�صاءلة ومالحقة  “�صدر قر�ر من جمل�ص 
94

يرتكبون جر�ئم بحّق �ل�صعب �لفل�صطيني �أمام �ملحاكم �لفل�صطينية“.

مع  	 �جتماعه  عقب  له،  بيان  يف  �صيدم،  �صبي  لفتح  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  نائب  قال 

قياد�ت من �حلركة، �إن “جوالت �حلو�ر �لوطني مل تتناول ت�صكيل قائمة م�صرتكة جتمع فتح 

يناق�ص  �الأمر مل  “هذ�  �أن  و�أ�صاف �صيدم  �ملقبلة“.  �لت�رشيعية  �النتخابات  وحما�ص خلو�ص 

بعد، وجوالت �حلو�ر �لوطني و�للقاء�ت �ملختلفة مل تتطرق �إطالقاً �إىل قو�ئم باأ�صماء �ملر�صحني 

95
النتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي“.
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�إن �أول رحلة جوية تابعة  	  ،Miri Regev قالت وزيرة �ملو��صالت �الإ�رش�ئيلية مريي ريغف 

ل�رشكة �الحتاد �الإمار�تية قادمة من ميالنو �الإيطالية عبت �أجو�ء “�إ�رش�ئيل“، م�صددة على 

96
�أن هذ� �لعبور هو �إحدى ثمار “�تفاق �إبر�هيم“.

حثّ وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو �ل�صعودية، خالل �جتماعه مع وزير �خلارجية  	

مع  �لعالقات  تطبيع  مو�صوع  بحث  على  �صعود،  �آل  فرحان  بن  في�صل  �الأمري  �ل�صعودي 

“�إ�رش�ئيل“. وقال بومبيو: “ناأمل �أن تنظر �ل�صعودية يف م�صاألة تطبيع عالقاتها مع �إ�رش�ئيل 
]�إبر�هيم[  �أبر�هام  �تفاقات  لنجاح  قدموها  �لتي  �مل�صاعدة  على  ن�صكرهم  �أن  ونود  �أي�صاً، 

حتى �الآن“، م�صيفاً �أنه ياأمل يف �أن ت�صجع �ململكة �لقادة �لفل�صطينيني �أو �ل�صلطة �لفل�صطينية 

97
على �لعودة للمفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل“.

اخلمي�س، 2020/10/15

�ملفعول.  	 �صاري  لي�صبح  �الإمار�ت،  مع  �لتطبيع  �تفاق  على  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �صادق 

�لقائمة  عن  نائباً   13 عار�صه  بينما  �التفاق،  ل�صالح  �ل�صهيونيّة  �الأحز�ب  كافة  و�صّوتت 

�مل�صرتكة. وقال رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو: “تو�صلنا لل�صالم مع �الإمار�ت من منطلق 

�أنه  �إىل  قوة“، و“�التفاق معها ال يت�صمن بنود�ً �رشية وال مالحق جانبية“. و�أ�صار نتنياهو 

هناك  وكان  �لعربية،  �لدول  ممثلي  من  دزينة  بن�صف  و�لتقيت  �ل�صود�ين،  بـ“�لزعيم  �لتقى 

98
�أي�صاً �لعديد من �الجتماعات �ل�رشية �لتي حان �لوقت للك�صف عنها“.

�ملمر�ت  	 من  �لكيلومرت�ت  ع�رش�ت  ل�صق  م�رشوع  تنفيذ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  بد�أ 

عملية  �أي  تنفيذ  عند  �لع�صكرية  �ملركبات  نقل  عبها  ليتم  غزة،  قطاع  غالف  م�صتعمر�ت  يف 

99
ع�صكرية.

جمل�ص  	 ملمثّلي  �إقامة  ت�صاريح  �إ�صد�ر  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  خارجية  وز�رة  �متنعت 

بينهم  من  �لقد�ص؛  مغادرة  على  منهم  عدد�ً  �أجب  ما  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق 

�صتنتهي   3 غري  يتبَق  ومل  ممثلني،   9 غادر  ممثالً،   12 �أ�صل  ومن  �ملجل�ص.  مكتب  مدير 

�إقاماتهم خالل �الأ�صهر �ملقبلة. و�تخذ �الحتالل هذه �الإجر�ء�ت رد�ً على “�لقائمة �ل�صود�ء“ 

100
�لتي ن�رشها �ملجل�ص يف �صباط/ فب�ير 2020.

عو�د،  	 قا�صم  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  يف  �الحتالل  �نتهاكات  توثيق  عام  مدير  قال 

طبيعية  حمميات   3 ل�صالح   ،)
2

كم  11.2( دومن   11,200 على  ��صتيالءه  �أعلن  �الحتالل  �إن 



اليوميات الفل�سطينية

428

�الحتالل  �صادق  �لقرن“،  “�صفقة  �إعالن  منذ  �أنه  مبيناً  �لفل�صطينية،  �الأغو�ر  يف  �إ�رش�ئيلية 

فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  ��صتيطانية  وحدة   12,159 على  للم�صادقة  خمططات  و�أودع 

101
�رشقي �لقد�ص.

�آل �صعود، خالل مقابلة مع معهد  	 �ل�صعودي �الأمري في�صل بن فرحان  قال وزير �خلارجية 

�إن  ،Washington Institute for Near East Policy �الأدنى  �ل�رشق  ل�صيا�صة   و��صنطن 

جلب  �أن  ر�أى  ولكنه  �لنهاية.  يف  ح�صوله  �ملت�صور  من  �أمر  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لعالقات  تطبيع 

�ملرحلة  يف  �أولوية  يكون  �أن  يجب  �ملفاو�صات  طاولة  �إىل  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني 

102
�لر�هنة.

بني  	 �لتطبيع  �تفاقيات  �إن  �لنعيمي،  علي  �الإرهاب  ملكافحة  �الإمار�ت  حكومة  م�صت�صار  قال 

�الأو�صط.  �ل�رشق  يف  للتطرف  �لت�صدي  يف  ت�صهم  و�الإمار�ت  �لبحرين  من  وكل  “�إ�رش�ئيل“ 
�أخري�ً  �لوقت لالعرت�ف  �أنه حان  �لنعيمي، يف حديث ل�صحيفة جريوز�ليم بو�صت،  و�أ�صاف 

103
باملكانة �ملركزية لليهود و�مل�صيحيني يف تاريخ �ملنطقة.

اجلمعة، 2020/10/16

�لوطني  	 �حلو�ر  يف  م�صتمرون  “�إننا  �لعاروري:  �صالح  �ل�صيخ  حما�ص  رئي�ص  نائب  قال 

قيادة  ترتيبات  يف  بد�أ  �لوطني  �حلو�ر  �أن  �إىل  م�صري�ً  �صامل“،  وطني  التفاق  �لو�صول  حتى 

�ل�صيا�صي  �لنظام  يف  �ل�رش�كة  لي�صمل  وتطويرها،  �ل�صعبية  �ملقاومة  لتفعيل  ميد�نية  وطنية 

�حلركة،  مع  باحلو�ر  �أمريكياً  طلباً  رف�صت  حما�ص  حركة  �أن  �لعاروري  و�أكد  �لفل�صطيني. 

م�صدد�ً على �أن �لطلب �الأمريكي للحو�ر مع حما�ص هدفه �صّق �ملوقف �لفل�صطيني و��صتخد�مه 

و�ملوقف  حما�ص  موقف  بني  �لهّوة  �أن  �إىل  �لعاروري  ونبّه  �لتحرير.  منظمة  قيادة  لتهديد 

104
�الأمريكي ال يكن ردمها، لذلك رف�صنا �حلو�ر معها.

ذكرت �صحيفة معاريف �لعبية �أن هناك حمادثات �إ�رش�ئيلية - قطرية، جتري يف �الأ�صابيع  	

يف  �الأمد  طويلة  تهدئة  التفاق  �لتو�صل  حماولة  �أجل  من  خمتلفة،  م�صتويات  على  �الأخرية 

باجتاه  ت�صغط  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  فاإن  �لعبية،  لل�صحيفة  ووفقاً  غزة.  قطاع 

حماولة �لتو�صل لت�صوية طويلة �الأمد مع حما�ص يف قطاع غزة، وتو�صيع �مل�صاريع و�مل�صاعد�ت 

105
�ملقدمة للقطاع، حلّل �الأزمة �القت�صادية و�الإن�صانية هناك.

قو�ت  	 قبل  من  �العتد�ء�ت  �إن  ع�صاف،  وليد  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  رئي�ص  قال 

�ملز�رعني  بحّق  تز�يدت  للم�صتوطنني،  �لتابعة  �لتالل“  “�صبيبة  ي�صمى  وما  �الحتالل 
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 ،2020 1,700 �صجرة زيتون منذ بد�ية �صنة  �إىل �أن �الحتالل �قتلع نحو  و�أر��صيهم، م�صري�ً 

يف  �ملز�رعني  على  �عتد�ء   100 نحو  ت�صجيل  مّت  كما  �أخرى،  �صجرة   1,000 من  �أكرث  و�أحرق 

106
مناطق متفرقة من �ل�صفة �لغربية.

�جلديدة  	 �ال�صتيطان  خطط  عن  �لفوري  بالتوقف  “�إ�رش�ئيل“  �أوروبية  دول  خم�ص  طالبت 

و�أملانيا،  وفرن�صا،  بريطانيا،  خارجية  لوزر�ء  م�صرتك  بيان  يف  ذلك  جاء  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

4,948 وحدة ��صتيطانية على �الأر��صي  و�إيطاليا، و�إ�صبانيا، �إثر م�صادقة تل �أبيب على بناء 

107
�لفل�صطينية �ملحتلة بال�صفة.

ال�صبت، 2020/10/17

�صوت  	 الإذ�عة  ت�رشيح  يف  مزهر،  ماهر  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  يف  �لقيادي  قال 

�مل�صاحلة بني حركتي فتح  �إن هناك عرث�ت وعقبات يف طريق  �ملحلية يف قطاع غزة،  �لقد�ص 

108
وحما�ص، يقف ور�ءها �لذين يحاولون �إف�صال لقاء�ت �مل�صاحلة.

“كان“  	 قناة  مع  ح�رشية  مقابلة  يف  كوهني،  يو�صي  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  قال 

�الإخبارية �لعبية: “�إننا على �ت�صال بعدد كبري من �لدول �لعربية يف �ملنطقة وخارجها، خا�صة 

�أن تن�صج هذه �جلهود، وال  “ب�صدة  �أمله  �الأو�صط و�إفريقيا“. و�أعرب كوهني عن  �ل�رشق  يف 

ينبغي �أن تكون �ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني عقبة يف نظري، وال �رشطاً ال�صتمر�ر �ت�صاالتنا 

109
يف �إقامة عالقات ثنائية بيننا وبني دول �ملنطقة، مثل �ل�صعودية“.

االأحد، 2020/10/18

وذلك  	 ديبلوما�صية،  عالقات  �إقامة  حول  م�صرتك  �إعالن  على  و“�إ�رش�ئيل“  �لبحرين  وقّعت 

رئي�ص  بقيادة  �إ�رش�ئيلي  ووفد  �لبحرين،  من  م�صوؤولني  �صمت  �ملنامة  يف  �جتماعات  بعد 

�خلز�نة وزير  بقيادة  �أمريكي  ووفد  �صبات،  بن  مئري  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن   جمل�ص 

م�صرتكاً  بياناً  �لبحرينية  �خلارجية  وز�رة  ون�رشت   .Steven Mnuchin منو�صني  �صتيفن 

�إ�رش�ئيل  �إعالن تاريخي م�صرتك بني مملكة �لبحرين، ودولة  �لتوقيع على  “جرى  �أفاد باأنه 

حول �إقامة عالقات دبلوما�صية، �إيذ�ناً ببد�ية عهٍد جديٍد وو�عٍد يف �لعالقات بني �لبلدين“. كما 

جرى �لتوقيع على �صبع مذكر�ت تفاهم يف �ملجاالت �القت�صادية، و�لتجارية، و�الت�صاالت، 

بني  و�لتعاون  و�ملالية،  �مل�رشفية  و�خلدمات  �الأفر�د،  وتنقل  �جلوية  و�خلدمات  و�لتجارة، 

110
وز�رتي �خلارجية وغريها.
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�إمار�تي جديد �مل�صجد �الأق�صى، بحر��صة �رشطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وو�صل  	 �قتحم وفد 

�إىل قبة �ل�صخرة �مل�رشّفة عب باب �ل�صل�صلة. وخالل جتول  �أ�صخا�ص  �لوفد �ملكوّن من �صتة 

111
�لوفد د�خل م�صجد قبة �ل�صخرة و�لتقاطه �ل�صور، قام �مل�صلون بطرده من �مل�صجد.

م�صوؤولني  	 �إىل  �الإن�صان،  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  بها  بعث  مُذكّرة،  ك�صفت 

يف  �الحتاد،  من  �ملمولة  �لتحتيّة  للبنى  ومت�صارع  مُمنهج  �إ�رش�ئيلي  تدمري  وجود  �أوروبيني، 

�أو ��صتولت  “�إ�رش�ئيل“ هدمت  �إن  �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلّة. وقال �ملر�صد، يف �ملذّكرة، 

�الحتاد  من  رئي�صي  )ب�صكل  دوليني  مانحني  من  مموالً  مبنًى   127 على   ،2019 �صنة  خالل 

�الأوروبي و�لدول �الأع�صاء فيه(، يف �رشقي �لقد�ص ومناطق ج. وبنّي �ملر�صد �أن هذه �الأعد�د 

�رشقي  يف  منزالً   89 هدم  �ملر�صد  وّثق  كما   .2018 �صنة  خالل  عليه  كان  ما  �صعف  ت�صّكل 

،2019 �صنة  يف   104 مع  مقارنة   ،2020 �أغ�صط�ص  و�آب/  يناير  �لثاين/  كانون  بني   �لقد�ص 

و72 يف �صنة 2018، الفتاً �لنظر �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ �صّعدت من عمليات هدم �ملباين �لفل�صطينية، 

خالل جائحة كورونا. وعلى م�صتوى �مل�صاريع �ملمولة دولياً، ك�صفت �ملذّكرة �أنه خالل 2019 

�لبملان  “�أع�صاء  �ملذّكرة  وطالبت   .2015 �صنة  يف   75 بـ  مقارنة   ،12 �إىل  عددها  تقلي�ص  مّت 

وحثّت  �لق�صية“،  هذه  حول  علني  تقرير  وتقدمي  �لهدم،  حو�دث  يف  بالتحقيق  �الأوروبي 

�أخرى يّولها  �أي م�صاريع  �إ�رش�ئيل يف حالة تدمري  بتعوي�صات من  �ملطالبة  “على �رشورة 
�ال�صتثمار  يف  “�ال�صتمر�ر  ب�رشورة  حثّت  كما  فيه“.  �الأع�صاء  �لدول  �أو  �الأوروبي  �الحتاد 

من  بدالً  جوهري  ب�صكل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  معاقبة  ي�صمن  مبا  �لفل�صطينية  بالتنمية 

�رشيك  �أكب  �أنه  حقيقة  من  بـ“�ال�صتفادة  �الأوروبي  �الحتاد  وطالبت  �لفل�صطينيني“.  معاقبة 

جتاري الإ�رش�ئيل“، لـ“ردع �النتهاكات �صّد �لهياكل �ملمولة �أوروبياً يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

112
�ملحتلة“.

	  Fleur Hassan-Nahoum ك�صفت نائبة رئي�ص بلدية �الحتالل يف �لقد�ص فلور ح�صن ناحوم

لتهويد  ُيعد  �لذي  �ال�صتيطاين  �ملخطط  يف  لال�صتثمار  �إمار�تي  وحتم�ص“  “��صتعد�د  عن 

حتويل  عب  و�مل�رش�رة،  جر�ح  و�ل�صيخ  �جلوز  و�دي  �ملقد�صية،  �الأحياء  من  و��صعة  �أجز�ء 

�ل�صيليكون بـ“و�دي  يعرف  م�رشوع  يف  ��صتيطاين  ��صتثماري  ملركز  منها  �صا�صعة   مناطق 

113
�أو بال�صيليكون فايل“.

و“�إ�رش�ئيل“  	 �الأمريكية،  �ملتحدة  و�لواليات  �الإمار�ت،  من  كل  يف  �أبحاث  معاهد  ثالثة  �أعلنت 

�الأطل�صي جمل�ص  هي:  و�ملعاهد  و�لدر��صات.  �الأبحاث  يف  ��صرت�تيجية  �رش�كة  �إقامة   عن 
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�أبو ظبي، ومعهد در��صات  Atlantic Council يف و��صنطن، ومركز �الإمار�ت لل�صيا�صات يف 
114

�الأمن �لقومي يف تل �أبيب.

تو�صلت “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت �إىل �تفاقية طري�ن، حتط مبوجبها 28 رحلة �أ�صبوعية قادمة  	

من �إمارتَيْ �أبو ظبي ودبي يف مطار بن جوريون، كما ت�صمح �التفاقية بعدد غري حمدود من 

115
�لرحالت �لتجارية �مل�صتاأجرة بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“.

االإثنني، 2020/10/19

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف كلمة م�صّجلة له يف ذكرى �صفقة  	

“َنِعد �صعبنا و�أ�رش�نا يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين ب�صفقة �أخرى م�رشفة  وفاء �الأحر�ر: 

116
باإذن �هلل تعاىل“.

��صتمر�ر �حلو�ر  	 �لعاروري  �ل�صيخ �صالح  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  نائب رئي�ص  �أكد 

�الإيجابي و�لبنّاء مع حركة فتح، و�لف�صائل كافة. وقال �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح 

�للو�ء جبيل �لرجوب، �إن ما مّت �التفاق عليه بني �لف�صائل مل يظهر �أي خروج عنه، �أو جتاوز 

117
له، و�إننا �صنو��صل �لعمل وفق خمرجات �جتماع �الأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية.

جتوّل رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، برفقة وزيرة �ملو��صالت مريي ريغف يف ميناء حيفا،  	

نتنياهو:  �الإمار�ت. وقال  �لتي و�صلت من  �ل�صحن  �صفينة  فيه  تر�صو  �لذي  �لر�صيف  وز�ر� 

“هذه هي ثمار �ل�صالم �لتي ت�صتمتعون بها �الآن، �أيها �ملو�طنون. لي�ص يف �مل�صتقبل، بل �الآن. 
الأن هذ� هو �ل�صالم �لد�فئ، �ل�صالم مقابل �ل�صالم، و�القت�صاد مقابل �القت�صاد. هذ� حقاً يوم 

118
تاريخي؛ فهذه هي ثاين زيارة ل�صفينة من دبي وتر�صو يف ميناء حيفا“.

قرر  	 �إنه  قال  زعيماً،   11 باأ�صماء  قائمة  عن  �لنقاب  �ل�صهيوين  �لرت�ث  �أ�صدقاء  مركز  ك�صف 

قادة   5 بينهم   ،2020 ل�صنة   “Friends of Zion Award �صهيون  �أ�صدقاء  “جائزة  منحهم 

مّت  �أنه  �إىل   Christian Broadcasting Network �مل�صيحية  �الأخبار  �صبكة  و�أ�صارت  عرب. 

عن  ونقلت  �ليهودية“،  لالأمة  دعمهم  �أظهرو�  �لذين  �لعامل  “قادة  �أ�صماء  �ختيار 

عي�صى  بن  حمد  �لبحرين  ملك  من:  لكل  �صتقدم  �جلائزة  �أن  �ملركز،  موؤ�ص�ص  �إيفانز،  مايك 

 �آل خليفة، ورئي�ص وزر�ء �الإمار�ت �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم، وويل �لعهد �ل�صعودي

�صعيد، �آل  طارق  بن  هيثم  عُمان  و�صلطان  �صعود،  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان  بن   حممد 

 ،Aleksandar Vučić فوت�صيت�ص  �ألك�صندر  �رشبيا  ورئي�ص  �ل�صاد�ص،  حممد  �ملغرب  وملك 
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ورئي�ص رومانيا كالو�ص يوهاني�ص Klaus Iohannis، ورئي�ص بار�غو�ي ماريو عبدو بينيتيز 

،Miloš Zeman زيان  ميلو�ص  �لت�صيك  جمهورية  ورئي�ص   ،Mario Abdo Benítez 

 .Lazarus Chakwera �ورئي�ص �أوغند� يوري مو�صيفيني، ورئي�ص مالوي الز�رو�ص�صاكوير

�لقادة  جميع  و�صي�صنع  �لقد�ص،  �إىل  �صفار�تهم  �لروؤ�صاء  هوؤالء  كل  “�صينقل  �إيفانز:  وقال 

119
�مل�صلمني �ل�صالم مع �إ�رش�ئيل، يف �لوقت �ملنا�صب“.

وقّعت �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ �أربع مذكر�ت �رش�كة ��صرت�تيجية وتعاون بني �لبلدين، يف قطاع  	

�لزر�عة و�لّري، وذلك �صمن زيارة لوفد �إمار�تي �إىل “�إ�رش�ئيل“، �صمن تفعيل تعزيز جماالت 

120
�لتعاون و�ل�رش�كة �ال�صرت�تيجية بني �لبلدين، خ�صو�صاً يف �ملجال �لزر�عي و�لتقني.

	  – �الإمار�تي  �لتجاري  �جلوي  �خلّط  لتد�صني  جوريون  بن  مطار  يف  �إمار�تيّة  طائرة  حطّت 

يلّوح  وهو  �لطائرة  باب  من  طاقمها  وخرج  �الحتاد،  ل�رشكة  تابعة  و�لطائرة  �الإ�رش�ئيلي. 

باالأعالم �الإ�رش�ئيلية. و�صّمت �لطائرة 58 ر�كباً، منهم م�صوؤولون يف �رشكة �الحتاد، ورجال 

121
�أعمال، و�صحفيّون.

الثالثاء، 2020/10/20

قال �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب، �إن م�رش و�فقت على ��صت�صافة  	

غزة:  يف  حملية  الإذ�عة  حديث  يف  �لرجوب،  و�أ�صاف  �لفل�صطينية.   - �لفل�صطينية  �حلو�ر�ت 

“ذهبنا جلميع من عتب علينا و�رشحنا لهم �ملوقف، ومّت جتاوز �الأمر“. وتابع قائالً: “موقفنا 
ثابت من كل �ملحاور �ملختلفة يف �لوطن �لعربي و�الإقليم، ولن نكون �صّد �أي طرف من �أطر�ف 

122
�ملحاور �ملختلفة، الأننا جزء من عمقنا �لعربي و�الإ�صالمي“.

لرئي�صه  	 �أو  فرن�صا،  ومقره  يا�صني“،  �ل�صيخ  “جتمع  ي�صمى  ملا  يكون  �أن  حما�ص  حركة  نفت 

لها،  بيان  يف  �حلركة،  و��صتنكرت  باحلركة.  تنظيمية  عالقة  �أي  �ل�صفريوري،  �حلكيم  عبد 

�ملحاوالت �الإعالمية �لتي و�صفتها بـ“�ملغر�صة“ �لتي ت�صعى �إىل �لزّج با�صم �حلركة يف معركة 

�أجل �حلرية  �أن معركتها �صّد �الحتالل فقط، من  فيها. و�أكدت �حلركة  د�خلية لي�صت طرفاً 

123
و�ال�صتقالل.

�أكد �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح �للو�ء جبيل �لرجوب �أن جاريد كو�صرن، م�صت�صار  	

بلري،  توين  �الأ�صبق  �لبيطاين  �لوزر�ء  ورئي�ص  و�صهره،  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص 

طلبا من حركة حما�ص عقد لقاء معها، بعد قر�ر �لقيادة �لفل�صطينية وقف �لعمل باالتفاقات 
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مع “�إ�رش�ئيل“ و�الإد�رة �الأمريكية يف �أيار/ مايو 2020، “لكن حما�ص رف�صت ذلك، وبادرت 

124
وتو��صلت معنا و�ختارت �لوحدة �لوطنية، ونحن بدورنا ��صتجبنا ملبادرة حما�ص“.

�لتعاون يف  	 “�إ�رش�ئيل“، عدد�ً من �التفاقيات لدعم  �إىل  �الإمار�ت، خالل زيارته  وقّع وفد من 

�لدولتني. و�صملت  جماالت �ال�صتثمار، و�ل�صياحة، و�خلدمات �مل�رشفية، و�لتكنولوجيا بني 

�جلوي،  �لنقل  خدمات  و�تفاق  �ال�صتثمار،  وت�صجيع  حماية  “�تفاقية  �ملوقعة  �التفاقيات 

يف  �لتعاون  حول  تفاهم  ومذكرة  �مل�صبقة،  �لدخول  تاأ�صري�ت  من  �ملتبادل  لالإعفاء  و�تفاقية 

جماالت حت�صني وتطوير �لعلوم و�لتكنولوجيا، ومذكرة تفاهم للتعاون �القت�صادي �مل�صرتك، 

125
و�إعالن نو�يا ب�صاأن �إقامة �لتعاون يف جمال �خلدمات �ملالية“.

�الإبر�هيمي 	 �ل�صندوق  �إن�صاء  عن  و“�إ�رش�ئيل“  �ملتحدة  و�لواليات  �الإمار�ت   �أعلنت 

“�ل�صالم“  معاهدة  توقيع  خالل  به  �لتعهد  جرى  بالتز�م  يفي  �لذي   ،Ibrahimi Fund

�لتنمية  لتمويل  �لدولية  �الأمريكية  و�ملوؤ�ص�صة  �الإمار�ت  وتقوم  و“�إ�رش�ئيل“.  �الإمار�ت  بني 

 The United States International Development Finance Corporation )DFC(

و“�إ�رش�ئيل“ من خالل هذ� �ل�صندوق، بتخ�صي�ص �أكرث من 3 مليار�ت دوالر يف �إطار مبادر�ت 

126
�ال�صتثمار و�لتنمية.

�الإ�رش�ئيلي  	 �خلارجية  وزير  �إىل  ر�صالة  غبا�ص  عمر  �الإمار�تي  �خلارجية  وزير  م�صاعد  قّدم 

127
غابي �أ�صكنازي، تطلب فتح �صفارة لالإمار�ت يف “�إ�رش�ئيل“.

	  Europe Asia Pipeline �صي  بي  �أي  �إي  �الإ�رش�ئيلية  �الأنابيب  خطوط  �رشكة  �أعلنت 

)Company )EAPC �أنها وقّعت �تفاقاً مبدئياً للم�صاعدة يف نقل �لنفط من �الإمار�ت �إىل �أوروبا 

�لبحر �الأحمر، وميناء ع�صقالن على �صاحل  �إيالت �ملطلة على  �أنابيب يربط مدينة  عب خط 

�لبحر �ملتو�صط. وقالت �ل�رشكة �ململوكة للدولة �إنها وّقعت مذكرة تفاهم ملزمة مع ميد ريد 

MED-RED Land Bridge، وهي �رشكة مملوكة الإ�رش�ئيليني و�إمار�تيني، يف  الند بريدج 

128
�أبو ظبي، خالل مر��صم زيارة وزير �خلز�نة �الأمريكي �صتيفن منو�صني.

��صتقباله يف مطار بن جوريون وفد�ً من  	 قال رئي�ص حكومة �الحتالل بنيامني نتنياهو لدى 

�الإمار�ت: “�ليوم ن�صنع تاريخاً �صيبقى يف �لذ�كرة الأجيال، هذه هي �لزيارة �لر�صمية �الأوىل 

ويف  �القت�صادي،  �ملجال  يف  �الأمور،  تغرّي  �أن  �صاأنها  من  �تفاقيات  �أربع  وّقعنا  �الإمار�ت.  من 

129
جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا، ويف جمال �لطري�ن“.
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لتاأثري�ت  	 ��صتعر��ص  يف  عو�ص،  عال  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  رئي�صة  قدّرت 

جائحة كورونا على �القت�صاد، �نكما�ص �قت�صاد �ل�صلطة �لفل�صطينية بنحو 2.5 مليار دوالر يف 

�صنة 2020 مقارنة مع �صنة 2019. وقالت عو�ص �إن �أكرث من ربع �مل�صاركني يف �لقوى �لعاملة 

و�أ�صافت   .%27 �إىل  �لبطالة  معدل  لريتفع   ،2020 �صنة  من  �لثاين  �لربع  يف  وظائفهم  فقدو� 

عو�ص �أن �لتفاوت ما ز�ل كبري�ً بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، �إذ بلغ معدل �لبطالة يف �لقطاع 

130
49% مقابل 15% يف �ل�صفة.

من  	 ويتد  �الأمتار،  ع�رش�ت  بعمق  ُحفر  هجومي  نفق  �كت�صاف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن 

خانيون�ص د�خل قطاع غزة �إىل د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948. وذكر �لناطق 

131
با�صم �جلي�ص �أن �لنفق حفرته حركة حما�ص.

االأربعاء، 2020/10/21

�أع�صاء  	 �أن  �صّك يف  �أي  لديه  لي�ص  �إنه  “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  قال 

�آخرين من جامعة �لدول �لعربية �صوف ي�صنعون “�ل�صالم“ مع “�إ�رش�ئيل“. و�صدد فريدمان 

تر�مب  �إد�رة  �إجناز�ت  �أعظم  من  و�الإمار�ت  �لبحرين  مع  وقّعت  �لتي  �التفاقيات  �أن  على 

قال  لالتفاقيات،  �ل�صعودية  �ن�صمام  عدم  حول  �صوؤ�ل  على  ورد�ً  �خلارجية.  �ل�صيا�صة  يف 

كانت  �إنها  �لقول  يكنني  لكن  �لعربية،  �ململكة  با�صم  متحدثاً  �أكون  �أن  �أريد  “ال  فريدمان: 

م�صاعدة كبرية جد�ً لهذه �لعملية“، من خالل فتح �ملجال �جلوي �ل�صعودي لرحالت �لطري�ن 

132
�الإ�رش�ئيلي، بح�صب تعبريه.

�الحتالل  	 مع  �ملت�صاعد  �لعربي  “�لتطبيع  �إن  قا�صم  حازم  حما�ص  حركة  با�صم  �ملتحدث  قال 

�الإمار�ت مع �الحتالل �صجع  �لفل�صطينية، وخا�صة تطبيع  �لق�صية  ي�صكل خطر�ً كبري�ً على 

133
�لعديد من �لدول �لعربية �إىل �لهرولة نحو �الحتالل“.

�أعلنت “�إ�رش�ئيل“ حظر “كتلة �لُقطب �لطالبي �لديقر�طي“، �لذر�ع �لطالبي للجبهة �ل�صعبية  	

�لو�صطى  �ملنطقة  قائد  �إن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وقال  �لغربية.  بال�صفة  فل�صطني،  لتحرير 

وي�صنفها   ،2020 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �حلظر  قر�ر  وّقع   Tamir Yadai يدعي  تامري  �لع�صكرية 

“لن  �لطالبي  ذر�عها  حظر  قر�ر  �أن  �ل�صعبية  �جلبهة  �أكدت  جهتها،  ومن  �إرهابياً“.  “تنظيماً 
134

يثنيها عن مو��صلة �لدرب، بل �صيعطيها مزيد�ً من �لقوة و�لعزية“.
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�لع�صكرية نحو  	 �إ�صد�ر حماكم �الحتالل  �الأ�رشى عن  �أظهر تقرير ملركز فل�صطني لدر��صات 

�أن �الحتالل ما  �إىل  2020. و�أ�صار  �أ�رشى فل�صطينيني منذ بد�ية �صنة  �إد�رياً بحق  880 قر�ر�ً 
135

يز�ل يعتقل يف �صجونه 380 �أ�صري�ً �إد�رياً، و�أعيد �عتقالهم مرة �أخرى.

“�إ�رش�ئيل“  	 خطط  �إز�ء  قلقه  بالغ  عن  �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  �أعرب 

�لع�صكرية  �لتفتي�ص  نقاط  “حتديث“  من  �صيمّكن  ��صتثماري  �صندوق  الإن�صاء  و�الإمار�ت 

�لتي تقيمها �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة. وقال �ملر�صد �إنه يتوجب 

على حكومة �الإمار�ت �المتناع عن �أي �صفقات مع “�إ�رش�ئيل“ قد ت�صهم يف �نتهاكات حقوق 

136
�الإن�صان �صّد �لفل�صطينيني �أو ت�صجعها، مطالباً �إياها بوقف تلك �ل�صفقات على �لفور.

�خلارجية  	 وز�رة  �أن  ر�فيد،  بار�ك  �الإ�رش�ئيلية   13 للقناة  �ل�صيا�صية  �ل�صوؤون  مر��صل  �أفاد 

على يزيد  ما  منذ  �ملنامة،  �لبحرينية،  �لعا�صمة  يف  �رشياً  مكتباً  تدير  كانت   �الإ�رش�ئيلية 

ليفني  ت�صيبي  تويل  لفرتة  يعود  �ملكتب  فاإن  ر�فيد،  ن�رشها  معلومات  وح�صب  �أعو�م.   10

بد�أت �ملكتب  هذ�  لت�صغيل  �ل�رشية  �الت�صاالت  �أن  �إىل  م�صري�ً  �خلارجية،  وزيرة   من�صب 

�لبحريني  ونظريها  ليفني  بني  �لكو�لي�ص  خلف  جرت  لقاء�ت  �صل�صلة  و�صملت   ،2007 �صنة 

137
�ل�صيخ خالد بن �أحمد �آل خليفة.

33 مليون دوالر، ل�صالح  	 �تفاقيتي دعم ياباين بقيمة  �لفل�صطينية  �ليابان و�حلكومة  وقّعت 

138
حت�صني �ملخيمات �لفل�صطينية، وبناء عدد من �ملد�ر�ص يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

اخلمي�س، 2020/10/22

�الأمريكي، 	 نظريه  مع  م�صرتك  �إعالن  على  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير   وقّع 

�ملتحدة، باحلفاظ على  للواليات  �ال�صرت�تيجي“  “�اللتز�م  يوؤكد   ،Mark Esper �إ�صب  مارك 

�ملقبلة. وقال جانت�ص،  �لعقود  �الأو�صط على مدى  �ل�رشق  لـ“�إ�رش�ئيل“ يف  �لع�صكري  �لتفوّق 

بح�صب ما جاء يف بيان �صدر عن وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، �إنه “يف �الأ�صابيع �الأخرية، �أجرينا 

139
مناق�صات مهمة ت�صمن �لتز�م �إ�رش�ئيل باحلفاظ على تفوقها �الأمني“.

�لفل�صطيني،  	 �ل�صعب  حقوق  ملتابعة  �لدولية  و�ملوؤ�ص�صة  للم�صتقلني،  �لوطني  �لتجمع  تقدم 

حكومة  �صّد  ق�صائية  بدعوى  نابل�ص،  بد�ية  حمكمة  �أمام  �لفل�صطينيني،  �ل�صحفيني  ونقابة 

عن  �لناجمة  �ملرتتبة  و�الآثار  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  معاناة  عن  م�صوؤوليتها  ب�صاأن  بريطانيا 

140
وعد بلفور Balfour Declaration  كافة.
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طريق  	 يف  عقبات  الأّي  وجود  ال  �إنه  �هلل،  عبد  �هلل  عبد  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  قال 

141
�مل�صاحلة �لفل�صطينية، لكن هناك بطء يف تنفيذها.

قال �خلبري رون بن ي�صاي Ron Ben-Yishai، يف مقال ن�رشته �صحيفة يديعوت �أحرونوت،  	

مرتفع  معدين  و�صور  �الأر�ص  حتت  جد�ر  من  يتاألف  غزة  قطاع  حول  �حلدودي  �جلد�ر  �إن 

فوق �الأر�ص، ويقع على بعد 100م د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، وال يجعل 

�أهايل غزة يتهمونها باخرت�ق �أر��صيهم، بح�صب تعبريه. وبنّي بن ي�صاي �أن �حلاجز �جلد�ري 

142
�جلديد يتد على 64 كم، وُيكلف 3.34 مليار�ت �صيكل )نحو 985.7 مليون دوالر(.

�الأق�صى،  	 للم�صجد  لوفود عربية  �لتطبيعية  �لزيار�ت  �لفل�صطيني  �الأعلى  �الإفتاء  د�ن جمل�ص 

�إ�صارة  حتت حماية �رشطة �الحتالل، و�صجب �ملجل�ص ��صتعد�د بع�ص �لعرب و�مل�صلمني )يف 

�أجز�ء و��صعة من �الأحياء  �إىل �الإمار�ت( لال�صتثمار يف �ملخطط �ال�صتيطاين �لذي ُيعد لتهويد 

�ملقد�صية، �لتي منها و�دي �جلوز، و�ل�صيخ جر�ح، و�مل�رش�رة، عب حتويل مناطق �صا�صعة 

بال�صيليكون  �أو  �ل�صيليكون  بـ“و�دي  يعرف  م�رشوع  يف  ��صتيطاين  ��صتثماري  ملركز  منها 

143
فايل“.

�الإمار�ت  	 مو�طني  باإمكان  �صيكون  �أنه  �الإمار�تية  �لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 

�ل�صفر �إىل “�إ�رش�ئيل“ دون �حلاجة �إىل تاأ�صرية م�صبقة، وملدة �أق�صاها 90 يوماً يف كل زيارة، 

وذلك مبوجب مذكرة �لتفاهم �لتي وّقعت موؤخر�ً، و�لتي �صتدخل حيّز �لتنفيذ بعد �مل�صادقة 

144
عليها الحقاً.

بني  	 جوي  نقل  �تفاق  توقيع  �ليوم  “مّت  �أنه  �لر�صمية  �لعبية  �الإخبارية  “كان“  قناة  ذكرت 

�إ�رش�ئيل و�لبحرين، يتيح ت�صيري ع�رش�ت �لرحالت �ملنتظمة لطائر�ت �لركاب و�لنقل �أ�صبوعياً 

145
بني �لبلدين“.

اجلمعة، 2020/10/23

وذكر  	 بينهما.  عالقات  يف  �لبدء  على  و“�إ�رش�ئيل“  �ل�صود�ن  �تفاق  عن  �الأبي�ص  �لبيت  �أعلن 

بيان م�صرتك �أن �لرئي�ص دونالد تر�مب، ورئي�ص جمل�ص �ل�صيادة �لفريق عبد �لفتاح �لبهان، 

حتدثو�،  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  حمدوك،  �هلل  عبد  �حلكومة  ورئي�ص 

وناق�صو� تقّدم �ل�صود�ن �لتاريخي جتاه �لديوقر�طية ودفع  “�ل�صالم“ يف �ملنطقة. و�أ�صاف 

�لبيان �أن �خلرطوم وتل �أبيب �تفقتا على بدء عالقات �قت�صادية وجتارية، مع �لرتكيز مبدئياً 
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لل�صالم حيث  �آخر  �نفر�ج در�ماتيكي  �ليوم عن حتقيق  “نعلن  �لزر�عة. وقال نتنياهو:  على 

�الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  تطبيع  يتم  �ملرة  وهذه  �ل�صالم،  د�ئرة  �إىل  تن�صم  �أخرى  عربية  دولة 

�ل�صود�نية. يا له من حتوّل هائل“. و�أ�صار نتنياهو �إىل �أنه “يف �لعا�صمة �ل�صود�نية �خلرطوم، 

لالعرت�ف  ال  �إ�رش�ئيل،  مع  لل�صالم  ال  �لالء�ت:  ثالث   1967 �لعام  يف  �لعربية  �جلامعة  تبنت 

�إ�رش�ئيل. ولكن �ليوم �خلرطوم تقول نعم - نعم لل�صالم مع  باإ�رش�ئيل وال للمفاو�صات مع 

وزير  قال  جهته،  ومن  �إ�رش�ئيل“.  مع  للتطبيع  ونعم  باإ�رش�ئيل،  لالعرت�ف  نعم  �إ�رش�ئيل، 

تطبيع  على  و�فقت  �النتقالية  �حلكومة  �إن  �لدين،  قمر  عمر  �ملكلّف،  �ل�صود�ين  �خلارجية 

146
�لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“.

�الحتالل  	 مع  بالدهم  لتطبيع  �لقاطع  رف�صها  �صود�نية  �صيا�صية  وقوى  �أحز�ب  �أعلنت 

�الأحز�ب و�لقوى: حزب  و�أبرز هذه  للتطبيع.  �إىل ت�صكيل جبهة مقاومة  �الإ�رش�ئيلي، ودعو� 

�الأمة �لقومي، و�حلزب �لوحدوي �لديوقر�طي �لنا�رشي، وحتالف قوى �الإجماع �لوطني، 

ثاين �أبرز مكونات “قوى �إعالن �حلرية و�لتغيري“ )�ل�صق �ملدين �مل�صارك باالئتالف �حلاكم(. 

وتهمي�صه  عزله  يتّم  �لذي  “�صعبنا  �أن  له،  بيان  يف  �لوطني،  �الإجماع  قوى  حتالف  وذكر 

بطريقة منهجية عب �ل�صفقات �ل�رشية، غري ملزم مبا ينتهي �إليه �لتطبيعيون من �تفاقيات“. 

عري�صة  جبهة  خالل  من  و�صيعمل  �لتاريخية،  مبو�قفه  �صيلتزم  �ل�صعب  �أن  �لتحالف  و�أكد 

147
ملقاومة �لتطبيع ودعم �ل�صعب �لفل�صطيني من �أجل �حل�صول على كامل حقوقه �مل�رشوعة.

�الحتالل  	 دولة  مع  �لعالقات  لتطبيع  ورف�صها  �إد�نتها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  �أكدت 

�أنه  على  �لتاأكيد  لها،  بيان  يف  �لرئا�صة،  وجددت  فل�صطني،  �أر�ص  تغت�صب  �لتي  �الإ�رش�ئيلي 

�لقيادة  �لفل�صطينية، و�صوف تتخذ  �لفل�صطيني و�لق�صية  �ل�صعب  �لتكلم با�صم  ال يحّق الأحد 

148
�لفل�صطينية �لقر�ر�ت �لالزمة حلماية م�صالح وحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �مل�رشوعة.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو ووزير �لدفاع بني جانت�ص، يف بيان م�صرتك،  	

�ملتحدة  �لواليات  حر�ص  ظلّ  يف  لالإمار�ت،  �أف-35  طائر�ت  بيع  تعار�ص  لن  “�إ�رش�ئيل“  �إن 

149
على تطوير قدر�ت “�إ�رش�ئيل“ �لع�صكرية، و�ملحافظة على تفوقها �لنوعي.

ال�صبت، 2020/10/24

�حلكومة  	 لرئا�صة  تر�ّصحه  بينيت،  نفتايل  يينا  �ملتطرف  �ليمني  �أحز�ب  حتالف  رئي�ص  �أعلن 

�الإ�رش�ئيلية �ملقبلة، ورف�صه مقرتحاً باأن يرت�أ�ص وزير �لدفاع �الأ�صبق مو�صيه يعلون حكومة 
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يف  بلورتها  جتري  خطة  عن  �الإ�رش�ئيلية   12 �لقناة  وذكرت  �ملقبلة.  �النتخابات  حتى  موؤّقتة 

150
�لكني�صت لرت�صيح يعلون حلكومة موؤقتة.

االأحد، 2020/10/25

“نحن  	 “�ل�صود�ين“:  لقاء مع �صحيفة  يف  �إيلي كوهني،  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت  قال وزير 

ونتوقع  �أردنياً،   - م�رشياً   - �إمار�تياً   - �صود�نياً  حتالفاً  نبني  �الأمريكية  �ملظلة  حتت  حالياً 

“�إ�رش�ئيل مل تقّدم وعود�ً  �ن�صمام دول �أخرى يف �الإقليم لهذ� �لتحالف“. و�أ�صاف قائالً: �إن 

�مل�صتوى  على  �لعالقات  تطبيع  عليه  �ملتفق  لكن  �الآن،  حتى  مالية  مب�صاعد�ت  لل�صود�ن 

151
�لدبلوما�صي، و�صيكون هناك تعاون �أمني وتبادل �صلع جتارية، و��صتثمارية بني �لبلدين“.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إن “�ل�صود�ن، �لذي كان بلد�ً معادياً لغاية  	

�لتي  حما�ص،  �إىل  جد�ً  �خلطرية  �الأ�صلحة  تهريب  يف  �إير�ن  مع  وتعاون  �الأخرية،  �ل�صنو�ت 

خططت ال�صتخد�مها �صّد �إ�رش�ئيل“، يقول �ليوم “نعم لل�صالم مع �إ�رش�ئيل، ونعم لالعرت�ف 

لي�صت  هذه  عظيم...  حتّول  “هذ�  �أن  نتنياهو  و�أكد  �إ�رش�ئيل“.  مع  للتطبيع  ونعم  باإ�رش�ئيل، 

�صدفة، و�إمنا نتيجة �صيا�صة و��صحة ُقدتها خالل �ل�صنو�ت �الأخرية، وجهود حثيثة للغاية مّت 

152
بذلها على �ل�صعيدين �لعلني و�ل�رشي على مد�ر �صنو�ت“.

�ل�صعودية  	 بني  �لتطبيع  �إعالن  �إن  كوهني،  يو�صي  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  قال 

و“�إ�رش�ئيل“ �صيحدث على �الأرجح بعد �نتهاء �النتخابات �لرئا�صية �الأمريكية، وفق ما نقلت 

�لريا�ص يف  �إىل رغبة  يعود  �ملتوقع،  �ملوعد  �صبب  �أن  و�أو�صح كوهني  �لعبية.   12 �لقناة  عنه 

تقدمي �لتطبيع على �أنه “هدية“ من نوع ما �إىل �لرئي�ص �الأمريكي �ملنتخب، �صو�ء كان تر�مب 

153
�أم مناف�صه جو بايدن.

	  ،“Deadly Arrow أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بدء قو�ته مناورة ما �أطلق عليها “�ل�صهم �لقاتل�

�لتي حتاكي حرباً متعددة �جلبهات، مع �لرتكيز على �جلبهة �ل�صمالية ومو�جهة حزب �هلل 

154
يف لبنان، وذلك بح�صب هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي �لناطقة بالعربية.

��صت�صهد �صاب فل�صطيني من بلدة يتما جنوب نابل�ص؛ جر�ء �عتد�ء عدد من جنود �الحتالل  	

�صمال ترم�صعيا  بلدة  من  بالقرب  �لبنادق،  و�أعقاب  بالع�صي  بال�رشب  عليه   �الإ�رش�ئيلي 

155
ر�م �هلل.

ك�صف جمل�ص �لوزر�ء �ل�صود�ين �أن �لواليات �ملتحدة ��صرتطت تطبيع �لعالقات بني �خلرطوم  	

وقال  لالإرهاب.  �لر�عية  للدول  �ل�صود�ء  قائمتها  من  �ل�صود�ن  ل�صطب  و“�إ�رش�ئيل“، 
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�الأمريكي مايك بومبيو قّدم، خالل زيارته  �إن وزير �خلارجية  له،  �لوزر�ء، يف بيان  جمل�ص 

ك�رشط  “�إ�رش�ئيل“،  مع  و�لتطبيع  باالعرت�ف  �لقا�صي  �ملتحدة  �لواليات  عر�ص  للخرطوم، 

156
لرفع ��صم �ل�صود�ن من �لقائمة.

�الإمار�ت،  	 من  قمح  منحة  من  �الأوىل  �لدفعة  ت�صلمت  �لبالد  �إن  �ل�صود�نية  �الأنباء  وكالة  قالت 

�لبالغ قدرها 67 �ألف طن. وقال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو من جانبه، على 

157
تويرت، �إن “�إ�رش�ئيل“ �أر�صلت لل�صود�ن �صحنة قمح بقيمة 5 ماليني دوالر.

�تخذ  	 “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتطبيع  قر�ر  �إن  تاور،  �صدّيق  �ل�صود�ين  �ل�صيادة  جمل�ص  ع�صو  قال 

�حلكومة  ورئي�ص  �لبهان  �لفتاح  عبد  �لفريق  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  قبل  من  فردي  ب�صكل 

�إىل موؤ�ص�صات �حلكم �ملعنية بالف�صل يف مثل هذه �لق�صايا.  عبد �هلل حمدوك، ودون �لرجوع 

و�أ�صاف �أن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ مل يكن يف �لبد�ية مرتبطاً برفع ��صم �ل�صود�ن من قائمة 

وزير  قال  وباملقابل،  �لق�صية.  هذه  يف  �لبنود  �أحد  بو�صفه  دخل  ما  �رشعان  لكنه  �الإرهاب، 

�لعدل �ل�صود�ين ن�رش �لدين عبد �لباري، �إن قر�ر �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ �صوف يعود على 

�ل�صود�نيني مبنافع كثرية متّ �التفاق عليها. وقال وزير �خلارجية �ل�صود�ين عمر قمر �لدين 

158
�إن بالده تعادي من يعاديها، و�إن م�صاحلها تاأتي �أوالً.

�أفادت �إذ�عة جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي باأن �حلكومة �ل�صود�نية و�فقت على ��صتقبال �أعد�د  	

بدء  �إعالن  بعد  وذلك  قانوين،  غري  ب�صكل  “�إ�رش�ئيل“  �إىل  دخلو�  �لذين  �ملهاجرين  من  كبرية 

من  �الآالف  دخل  فقد  بو�صت،  جريوز�ليم  ل�صحيفة  ووفقاً  �جلانبني.  بني  �لعالقات  تطبيع 

�ل�صود�نيني �إىل “�إ�رش�ئيل“ ب�صكل غري قانوين يف �ل�صنو�ت �لـ 15 �الأخرية، وما ز�ل هناك نحو 

159
6 �آالف منهم.

االإثنني، 2020/10/26

روؤية  	 �لدويل،  �الأمن  ملجل�ص  مفتوحة  جل�صة  خالل  �لعظمى،  بالغالبية  �لدويل  �ملجتمع  تبنى 

 2021 �صنة  �أو�ئل  لـ“�ل�صالم“  دويل  موؤمتر  لعقد  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص 

بعا�صمتها  �لفل�صطينية  �لدولة  ��صتقالل  وحتقيق  �الحتالل،  و�إنهاء  �لدولتني،  حّل  الإجناز 

�ملجل�ص ملناق�صة دعوة عبا�ص لعقد موؤمتر  �لتي خ�ص�صها  �ل�رشقية“. ففي �جلل�صة  “�لقد�ص 
دويل لـ“�ل�صالم“، �أيّد �ملتحدثون من دول كبرية مثل رو�صيا، و�ل�صني، وفرن�صا، وبريطانيا 

�أمريكية  �نتقاد�ت  و�صط  �لدولية،  و�ل�رشعية  �لدويل  �لقانون  وفق  �لفل�صطينية  �لق�صية  حّل 

160
و�إ�رش�ئيلية.



اليوميات الفل�سطينية

440

�إىل دولة  	 )�ملهاجرين �جلدد  �ليهود  �مل�صتجلبني  �أن عدد  �لنقاب عن  �لعبي  ك�صف موقع و�ال 

�الحتالل( �صهد �نخفا�صاً حاد�ً منذ بد�ية �صنة 2020، ب�صبب �نت�صار فريو�ص كورونا. وبنّي 

�آب/  وحتى  يناير  �لثاين/  كانون  منذ  �ملحتلة،  فل�صطني  �إىل  قدمو�  مهاجر  �ألف   13 �أن  �ملوقع 

161
�أغ�صط�ص 2020، مقارنة بنحو 24 �ألف مهاجر للفرتة نف�صها من �صنة 2019.

فر�ص رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو حظر�ً على �صفر �لوزر�ء يف حكومته �إىل  	

162
�الإمار�ت، وذلك �إىل حني قيامه بزيارة ر�صمية �إليها، ح�صبما نقل موقع و�ال �لعبي.

مفاو�صات  	 �لقد�ص،  يف   Hadassah-Ein Kerem كارم  عني   – هد��صا  م�صت�صفى  يجري 

�لعامة  �الإذ�عة  ذكرت  ح�صبما  دبي،  يف  له  فرع  فتح  ب�صاأن  �الإمار�ت  يف  م�صوؤولني  مع 

�مل�صت�صفى مدير  باأن  �الإذ�عة  و�أفادت  )مكان(.  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة   �الإ�رش�ئيلية 

زئيف روت�صتاين Zeev Rotstein، �أجرى �ت�صاالت مع م�صوؤولني �إمار�تيني عن كثب، خالل 

 
163

زيارته �إىل دبي قبل �أ�صبوع.

Amos Gilad، يف حديث ملوقع  	 �الإ�رش�ئيلي عامو�ص جلعاد  �حتياط �جلي�ص  قال �جلرن�ل يف 

�أمام خطر  لكنها موجودة  �نهيار،  لي�صت بحالة  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �لعبي،  �أحرونوت  يديعوت 

يهددها  �لف�صاد خطر  �أن  من  �الأمل، حمذر�ً  يفقد  فيها  �ل�صباب  ��صرت�تيجي؛ الأن جيل  �نهيار 

164
وي�رشب مناعتها �لد�خلية.

يف  	 �لبطالة  ن�صبة  �أن  �لعم�صي،  �صامي  فل�صطني  عمال  لنقابات  �لعام  �الحتاد  رئي�ص  ك�صف 

فريو�ص  و�أزمة  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  نتيجة   %70 جتاوزت  غزة  قطاع  يف  �لعمال  �صفوف 

كورونا، مبيناً �أن �أعد�د �ملتعطلني عن �لعمل جتاوزت ربع مليون عاطل، فيما فاقت خ�صائرهم 

 
165

40 مليون دوالر.

)�إيالت(  	 �لر�رش��ص  �أم  مدينة  من  بحري  ممر  �إقامة  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  مع  �الإمار�ت  تبحث 

لي�صل �إىل �ل�صو�حل �ل�صعودية قبالة مدينة جدة. و�أفادت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ باأن وفد�ً 

من �الإمار�ت ز�ر “�إ�رش�ئيل“ موؤخر�ً وقام بزيارة وجولة يف مدينة �إيالت، وخالل �جلولة مّت 

166
فح�ص �إمكانية تد�صني م�رشوع ممر بحري يربط �إيالت مبدينة جدة �ل�صعودية.

نفى رئي�ص جمل�ص �ل�صيادة �ل�صود�ين عبد �لفتاح �لبهان، �أن تكون بالده تعّر�صت البتز�ز  	

�أمريكي �أو �صغوط من �لدول �خلليجية �لتي طبّعت مع تل �أبيب. وقال �لبهان، يف مقابلة مع 

�لتلفزيون �لر�صمي، �إن �التفاق مع “�إ�رش�ئيل“ هو “�تفاق �صلح ي�صّب يف م�صلحة �الأطر�ف 

�لتعاون  �أوجه  �أبيب ب�صاأن  �تفاقاً مع تل  �أن �خلرطوم �صتوّقع  �إىل  جميعها“. و�أ�صار �لبهان 
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�لقوى  من   %90 �أن  �لبهان  و�أ�صاف  و�لهجرة.  و�لزر�عة،  �لتكنولوجيا،  منها  جماالت  يف 

167
�ل�صيا�صية مل تعار�ص �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ عند �لت�صاور معها.

الثالثاء، 2020/10/27

وقّع 18 ع�صو�ً يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي من �أحز�ب خمتلفة، على �قرت�ح تقدم به �آيف ديخرت،  	

لتقدمي م�رشوع قانون بهدف �صحب �جلن�صية �الإ�رش�ئيلية من �أي فل�صطيني ح�صل عليها، يف 

168
حال كان يتلقى خم�ص�ص مايل من �ل�صلطة �لفل�صطينية مقابل ما و�صف بـ“خمالفة �أمنية“.

�لف�صائل  	 �إن  يو�صف،  �أبو  و��صل  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال 

�لتي جرت يف  �الأخرية  �مل�صاحلة  ب�صاأن تفاهمات  ما ز�لت تنتظر قر�ر هيئات حركة حما�ص 

�إ�صطنبول. و�أكد �أبو يو�صف �أن حما�ص طلبت مهلة لكي تقر هيئاتها �لقيادية �لتفاهمات �لتي 

169
جرت يف �إ�صطنبول، و�إبالغ �لف�صائل بذلك.

دول  	 خم�ص  مع  �صتتكثف  �ملفاو�صات  �إن  كوهني،  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت  وزير  قال 

مع عالقاتها  بتطبيع  الإقناعها   ،2020/11/3 يف  �الأمريكية  �لرئا�صية  �النتخابات  بعد   عربية 

تل �أبيب. و�أ�صار كوهني، يف ت�رشيح للقناة �الإ�رش�ئيلية 20، �إىل �أن هذه �لدول هي: �ل�صعودية، 

170
و�صلطنة عُمان، وقطر، و�جلز�ئر، و�ملغرب.

11.8 مليون دوالر( لتنفيذ عملية  	 40 مليون �صيكل )نحو  ر�صدت �صلطة �الآثار �الإ�رش�ئيلية 

تغيري معامل �صخمة، كجزءٍ من خطة �أو�صع لتزوير �لتاريخ، و�لعبث يف برج قلعة باب �خلليل، 

�الإ�صالمية  �ملعامل  لتغيري  تهويدي  م�رشوع  �صمن  �لقد�ص،  يف  �لقدية  �لبلدة  معامل  �أهم  �أحد 

 ،“Clore Israel لعتيقة. و�صينفذ �مل�رشوع �لتهويدي مببادرة من موؤ�ص�صة “كلور �إ�رش�ئيل�

171
وبدعم من بلدية �الحتالل يف �لقد�ص و�حلكومة �الإ�رش�ئيلية.

مع  	 حو�ر  يف  �ل�صود�ن،  يف  �ل�صيادة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  )حميدتي(،  دقلو  حمد�ن  حممد  قال 

�صحيفة �ل�رشق �الأو�صط، �إن �ملوقف �لتاريخي لل�صود�ن من �لق�صية �لفل�صطينية ال ينعه من 

�إقامة عالقات طبيعية مع “�إ�رش�ئيل“، قاطعاً باأن 90% من �ل�صود�نيني يدعمون �إقامة عالقات 

مع “�إ�رش�ئيل“، يف �لوقت �لذي يقفون فيه �إىل جانب حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �إقامة دولته 

172
�مل�صتقلة.

نفى حزب �الأمة �لقومي يف �ل�صود�ن �أن يكون رئي�صه �ل�صادق �ملهدي قد و�فق على �لتطبيع  	

�رش �أمني  نفى  نف�صه،  �ل�صياق  ويف  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  مو�فقة  �رشيطة  “�إ�رش�ئيل“   مع 
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�رشيطة �لتطبيع  على  مو�فقته  �ل�صنهوري،  �لريح  عليّ  �ال�صرت�كي  �لعربي  �لبعث   حزب 

من كان  للتطبيع  رف�صهم  �إن  �ل�صنهوري  وقال  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  عليه  ي�صادق   �أن 

173
حيث �ملبد�أ.

�نت�رش على  	 �هلل نا�رش �جلنيبي، يف مقطع فيديو  �الإمار�تية عبد  �ملحرتفني  قال رئي�ص ر�بطة 

توقيع  عن  �ليوم  تعلن  �أن  �الإمار�تية  �ملحرتفني  ر�بطة  “ت�رّش  �الجتماعي:  �لتو��صل  مو�قع 

�تفاقية تعاون و�رش�كة مع ر�بطة �لدوري �الإ�رش�ئيلي لكرة �لقدم“. و�أ�صاف �جلنيبي قائالً: 

ملا فيه  �لتعاون و�ل�صد�قة،  �أو��رش  �ل�صالم وتاأكيد  �التفاقية �صت�صهم يف تعزيز فر�ص  “هذه 
174

م�صلحة كرة �لقدم يف �لبلدين“.

قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �إن �جلهود �لر�مية �إىل دفع �أكب عدد من �لدول �لعربية  	

و�الإ�صالمية لالن�صمام �إىل م�صار �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ يف �إطار “�تفاق �إبر�هيم“، �صتتو��صل 

�أخرى توّد  10 دول  �أو   9 �أن هناك نحو  �الأمريكية. و�دعى تر�مب  �لرئا�صية  بعد �النتخابات 

و�أخرى  كبرية  “دوالً  �صت�صم  �لدول  هذه  �أن  �إىل  و�أ�صار  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �تفاقات  توقيع 

175
�صغرية“.

	  The Institute for Jewish أظهرت در��صة حديثة، �أجر�ها معهد �أبحاث �ل�صيا�صة �ليهودية�

له  �أدنى م�صتوى  �إىل  �نخف�ص  �أوروبا  �ليهود يف  �أن عدد  لندن،  )Policy Research )JPR يف 

منذ �ألف عام، �إذ يبلغ عددهم �ليوم 1.3 مليون �صخ�ص فقط. ولفتت �لدر��صة �إىل �أن �لهجرة 

يف  �ل�صكن  �ختارو�  �ملهاجرين  معظم  �إن  بل  “�إ�رش�ئيل“،  �إىل  تتجه  مل  �أوروبا  من  �ليهودية 

عدد  �نخفا�ص  �أ�صباب  �إىل  �لدر��صة  وتطرقت  وغريها.  و�أ�صرت�ليا  وكند�،  �ملتحدة،  �لواليات 

�أ�صباباً  ذكرت  ولكنها  �ل�صامية“،  معاد�ة  “تز�يد  �الأول  �ملقام  يف  فو�صعت  �أوروبا،  يف  �ليهود 

�ملختلط  �لزو�ج  ظاهرة  وكذلك  �لدينية،  و�لقو�نني  “�إ�رش�ئيل“،  يف  �الأو�صاع  مثل  �أخرى 

176
لليهود.

االأربعاء، 2020/10/28

“�إ�رش�ئيل“ 	 لدى  �الأمريكي  و�ل�صفري  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص   وقّع 

و�لواليات  �إ�رش�ئيل  بني  �لعلمي  �لتعاون  �تفاقية  تطبيق  “تو�صيع  على  فريدمان،  ديفيد 

�ملتحدة“ لت�صمل �ل�صفة �لغربية و�جلوالن �ملحتلنّي. وقال بيان لل�صفارة �الأمريكية: “و�فقت 

�لواليات �ملتحدة و�إ�رش�ئيل �ليوم على �إز�لة �لقيود �جلغر�فية“ يف �التفاقات. وقال فريدمان، 

خالل �لتوقيع على تعديل �التفاقيات، �إن “�إلغاء �لبنود �جلغر�فية �صي�صمح با�صتثمار �أمو�ل 
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من حكومة �لواليات �ملتحدة يف موؤ�ص�صات �لبحث و�لتطوير �الإ�رش�ئيلية ور�ء �خلط �الأخ�رش. 

177
ونحن ن�صحح �ليوم خطاأ قدياً“.

�مل�صوؤولني  	 مع  �للقاء�ت  من  �صل�صلة  بعد  �لقاهرة،  �إىل  زيارته  حما�ص  حركة  قيادة  وفد  �أنهى 

�لعالقات  وخ�صو�صاً  �مل�صرتك،  �الهتمام  ذ�ت  �لق�صايا  من  �لعديد  خاللها  بحث  �مل�رشيني، 

�لق�صية  بها  متر  �لتي  و�لتحديات  وتطويرها،  تعزيزها  و�صبل  �جلانبني  بني  �لثنائية 

بعد  م�رش  “غادرنا  �حلية:  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  وقال  �لفل�صطينية. 

�للقاء �الأخري ونحن مرتاحون ملخرجاته“. و�صدّد �حلية على “�أننا �أو�صلنا ر�صالة الأبو مازن 

178
وفتح �أن حما�ص جادة يف �لو�صول �إىل �ل�رش�كة، وعليهم �أاّل يلتفتو� للد�صائ�ص“.

ذكرت �لقناة 11 �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(، �أنه جرى �إبالغ �ل�صلطة �لفل�صطينية  	

مطلع  بتنفيذه  �لبدء  �صيتم  �الأ�رشى  رو�تب  على  �ليد  بو�صع  �خلا�ص  �لع�صكري  �الأمر  باأن 

�الأمر ين�ّص على  �أن  �لقناة  تاأجيل تنفيذه لنحو عام. وبيّنت  2021، بعد  �لثاين/ يناير  كانون 

تنفيذهم الأعمال معادية لالحتالل؛  لقاء  �الأ�رشى  مالية يح�صل عليها  �أي مكافاآت  م�صادرة 

179
�صو�ًء كانت هذه �الأمو�ل يف �لبنوك، �أم حيثما وجدت.

�أعرب �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني عن خماوفه وقلقه من تهديد�ت د�خلية ال خارجية،  	

يف  له  كلمة  خالل  ريفلني،  وقال  �الإ�رش�ئيليني.  �صفوف  يف  �النق�صامات  خطورة  �إىل  م�صري�ً 

مر��صم ذكرى �غتيال ر�بني: �إن “�لدولة تتمزق وتن�صطر مثل �لبحر �الأحمر بني مع�صكرين، 

180
و�لكر�هية تفي�ص بني �أقد�منا“.

�قتحمت قو�ت �الحتالل مقر مديريتي �لتعليم �ل�رشعي و�لوعظ و�الإر�صاد �لتابعتني لد�ئرة  	

عام  مدير  ونائب  �ل�رشعي  �لتعليم  مدير  و�عتقلت  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف 

181
�الأوقاف �ل�صيخ ناجح بكري�ت.

ه�صبة  	 يف  كت�رشين  م�صتعمرة  يف  �لنبيذ  ت�صنع  �إ�رش�ئيلية  �رشكة  مع  �تفاقاً  �الإمار�ت  وقّعت 

182
�جلوالن �ملحتلة، ح�صبما ذكرت �صحيفة معاريف، و�صيبد�أ ت�صويقه �الأ�صبوع �ملقبل.

اخلمي�س، 2020/10/29

ق�صايا  	 حّل  على  للتفاو�ص  م�صتعد  �إنه  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

ر�صالة  يف  عبا�ص،  ودعا  حمدد.  زمني  �إطار  ويف  متعددة،  دولية  �آلية  �صمن  �لنهائي،  �لو�صع 
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بد�ية دويل  موؤمتر  �إطالق  �إىل  غوتريي�ص،  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �إىل   �أر�صلها 

183
�لقادمة. �ل�صنة 

رف�صت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية �الإفر�ج عن �الأ�صري �لفل�صطيني ماهر �الأخر�ص �مل�رشب عن  	

184
�لطعام لليوم �لـ 95 على �لتو�يل، رف�صاً العتقاله �الإد�ري لدى �صلطات �الحتالل.

قالت �ملنظمة �حلقوقية �الإ�رش�ئيلية عري عميم Ir Amim )مدينة �ل�صعوب(: �إن عمليات هدم  	

�ملنازل يف �رشقي �لقد�ص �صجلت رقماً قيا�صياً حتى قبل نهاية �صنة 2020. وبح�صب �ملعطيات، 

يناير  �لثاين/  كانون  �صهري  بني  �صكنية  وحدة   129 �لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  هدمت  فقد 

وت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2020. وقالت منظمة عري عميم: “لقد جتاوز رقم هذ� �لعام بالفعل 

�لرقم �لقيا�صي �ل�صابق لهدم �ملنازل يف �لعام 2016، عندما مّت هدم 123 وحدة �صكنية خالل 

185
�لعام باأكمله“.

للمو�طنني  	 �صت�صمح  �ملتحدة  �لواليات  �أن  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أعلن 

بو�صع  �لتنفيذ،  حيّز  �جلديدة  �لتوجيهات  دخول  فور  �لقد�ص،  يف  ولدو�  �لذين  �الأمريكيني 

ولكن  �لقن�صلية،  �لوثائق  وباقي  �ل�صفر  بجو�ز�ت  �مليالد،  حمل  خانة  يف  “�إ�رش�ئيل“  ��صم 

186
�صيكون �أي�صاً باإمكانهم �إبقاء ��صم �ملدينة.

�لوزر�ء  	 ورئي�ص  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  نظريه  �إ�صب،  مارك  �الأمريكي  �لدفاع  وزير  �أبلغ 

بنيامني نتنياهو، باأن �إد�رة �لرئي�ص دونالد تر�مب و�فقت على تزويد �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي 

187
.Smart Bomb وعلى بيعهم �لقنبلة �لذكية ،F-22 بالطائرة �ملقاتلة �حلديثة �أف-22 �أو

كوربن،  	 جريمي  �ل�صابق  رئي�صه  ع�صوية  تعليق  �ملعار�ص،  �لبيطاين  �لعمال  حزب  �أعلن 

188
ب�صبب رّد فعله جتاه تقرير �صادر ب�صاأن “معاد�ة �ل�صامية“ يف �حلزب.

اجلمعة، 2020/10/30

تلقت “�إ�رش�ئيل“ مو�فقة ر�صمية على ت�صدير حما�صيل زر�عية �إىل �الإمار�ت، يف ت�رشين �لثاين/  	

�صو�صرت  �ألون  �الإ�رش�ئيلي  �لزر�عة  وزير  عن  �لعبية   20 ف�صائية  ونقلت   .2020 نوفمب 

�إليها مع �الإمار�ت  �أخبار جيدة للمز�رعني �الإ�رش�ئيليني، �التفاقية �لتي تو�صلنا  “هذه  قوله: 

189
تدفعنا �إىل �لتجارة �ملبا�رشة للمنتجات �لزر�عية“.

بنيامني  	 �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  يف  �ال�صتيطان  د�ئرة  �أن  �أبيب  تل  يف  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت 

نتنياهو تُعِدّ خطة الإن�صاء “فرقة من �مل�صتوطنني تعمل كما يعمل �أفر�د �جلي�ص“، يتّم تكليفها 
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“�لبناء �لفل�صطيني غري �ملرخ�ص يف �ملناطق ج“، ونقل تقارير �إىل �صلطات  مبر�قبة ما �صّموه 

مليون   20 ميز�نية  ر�صد  ومّت  �ملباين.  هدم  وبالتايل  �أ�صحابها  تغرمي  بغر�ص  �لقانون؛  �إنفاذ 

�صيكل )نحو 6 ماليني دوالر( يف مرحلة �لتاأ�صي�ص لها. وت�صم �لفرقة نحو 30 م�صتوطناً يتّم 

190
تزويدهم ب�صيار�ت ت�صلح لل�صري يف �لوعور، و�أدو�ت مر�قبة، و�أ�صلحة دفاعية، وغريها... .

�الحتاد  	 يعمل  الأن  �ملنا�صب  �لوقت  “هذ�  ��صتية:  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�ل�صيا�صية،  �لعملية  يف  �الأمريكية  �الإد�رة  تركته  �لذي  �لفر�غ  ملء  على  ودوله  �الأوروبي 

�لق�صية  حلّل  دويل  موؤمتر  و�إطالق  بفل�صطني  �العرت�ف  خالل  من  الإ�رش�ئيل،  بتحيّزها 

191
�لفل�صطينية، على �أ�صا�ص �لقانون �لدويل و�لقر�ر�ت �الأممية“.

تظاهر �آالف �لفل�صطينيني، بعد �صالة �جلمعة، يف �مل�صجد �الأق�صى، ن�رشة للنبي حممد عليه  	

192
�ل�صالة و�ل�صالم، وتنديد�ً مبوقف �لرئي�ص �لفرن�صي �إيانويل ماكرون �صّد �الإ�صالم.

�إن �الحتاد يتابع  	  ،Peter Stano قال �ملتحدث �لر�صمي با�صم �الحتاد �الأوروبي بيرت �صتانو 

�الأخر�ص.  ماهر  �لطعام  عن  �مل�رشب  لالأ�صري  ب�رشعة  �ملتدهورة  �ل�صحية  �حلالة  كثب  عن 

�الأوروبي  �الحتاد  يكرر  �الأخر�ص،  �صّد  �ملوّجهة  �الدعاء�ت  عن  �لنظر  “بغ�ص  و�أ�صاف: 

�الإد�ري دون  �إ�رش�ئيل لالعتقال  �لنطاق من قبل  �لو��صع  �لقدية ب�صاأن �ال�صتخد�م  خماوفه 

193
توجيه تهم ر�صمية“.

ال�صبت، 2020/10/31

ل�صّم  	 نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  على  �صغط  حملة  �مل�صتعمر�ت  قادة  بد�أ 

وقالو�،  تر�مب.  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  خ�صارة  حال  يف  �لغربية  �ل�صفة  يف  م�صتعمر�ت 

على  و�إن  �لوقت،  مع  ت�صيق  �لفر�ص  نافذة  �إن  �ل�صابعة“،  “�لقناة  �مل�صتوطنني  موقع  ح�صب 

194
نتنياهو مترير قانون ملنح �ل�رشعية جلزء من �مل�صتعمر�ت حتى 2021/1/21.

2019 يف  	 �صنة  �لعاملة خالل  �ل�صناعية  �ملوؤ�ص�صات  باأن عدد  لالإح�صاء  �ملركزي  �أفاد �جلهاز 

�لغربية،  �ل�صفة  يف  موؤ�ص�صة   15,899( موؤ�ص�صة   20,710 بلغ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي 

195
و4,811 موؤ�ص�صة يف قطاع غزة(، وقد �صهدت منو�ً ن�صبته 3% مقارنة مع �صنة 2018.
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