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الثالثاء2019/10/1 ،

• قال حملّل ال�ش�ؤون الع�سكريّة يف �صحيفة معاريف العربية عميت كوهني � ،Amit Cohenإن
عملية اعتقال مُنفذي عملية دوليف متت بالتن�سيق املبا�رش بني جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي
واملخابرات الفل�سطينية .و�أفاد كوهني ،نقالً عن م�صادر �أمنيّ ٍة و�صفها باملطلعة ،ب�أن �أجهزة
�أمن ال�سلطة قامت منذ تنفيذ العملية يف  ،2019/8/23بـ“م�سح �أمني” ،وفتح غرفة تن�سيق
1
م�شرتكة بني اجلانبني ،و�أبلغوا اجلانب الإ�رسائيلي على الفور عن حتركات من ّفذي العملية.
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف م�ستهل اجتماع اللجنة املركزية حلركة
فتح�“ ،إننا �سنبحث يف االنتخابات واال�ستعدادات لها ،والإجراءات التي يجب �أن نتخذها
من �أجل حتقيق هذا الهدف” .ويف ال�سياق نف�سه ،ك�شفت ع�ضو اللجنة املركزية لفتح دالل
�سالمة عن ت�شكيل جلنة من اللجنة املركزية للحركة ،برئا�سة نائب رئي�س احلركة حممود
العالول ،لبحث �إجراءات تنفيذ االنتخابات العامة والت�شاور مع ف�صائل العمل الوطني ،قبل
�إ�صدار عبا�س ملر�سوم عقد االنتخابات .و�أكدت �سالمة ،يف لقاء �ضمن برنامج “ملف اليوم”
2
على �شا�شة تلفزيون فل�سطني� ،أن االنتخابات �ستجري يف الوطن كوحدة واحدة.
• زعم اجلي�ش الإ�رسائيلي “اكت�شاف  17نفقا ً على حدود قطاع غزة ،منذ بدء العمل باجلدار
الذكي على طول احلدود فوق وحتت الأر�ض” ،بح�سب ما نقلت قناة ري�شت كان العربية عن
اجلي�ش.

3

• قال مركز عبد اهلل احلوراين للدرا�سات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط يف منظمة
التحرير الفل�سطينية� ،إن قوات االحتالل الإ�رسائيلي ،قتلت  5فل�سطينيني ،واعتقلت
4
� 600آخرين ،وهدمت  57بيتا ً ومن�ش�أة ،خالل �شهر �أيلول� /سبتمرب .2019
• ك�شف املبعوث الأمريكي اخلا�ص لعملية ال�سالم جاي�سون غرينبالت �أن خطة “�صفقة
القرن” �ست�صدر حينما يحني الوقت ،م�ؤكدا ً �أنه ال ميكن لأحد فر�ض هذه الر�ؤية على �أي
�شخ�ص .وذكر غرينبالت ،يف حوار مع “ال�رشق الأو�سط”� ،أن قرارات الإدارة الأمريكية
(االعرتاف بالقد�س ،ونقل ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س ،واالعرتاف بال�سيادة الإ�رسائيلية
على اجلوالن) مل يتم اتخاذها من خالل منظور “عملية ال�سالم” فقط ،م�شددا ً على �أنها
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اتخذت �أي�ضاً لأنها القرارات ال�صحيحة للواليات املتحدة ،و�أن قرار اجلوالن كان قرارا ً
5
�أ�سا�سيا ً لأمن “�إ�رسائيل” ،ولي�س له عالقة بالق�ضية الفل�سطينية.
• �أعلنت وزارة الداخلية الإ�سبانية �أن �أكرث من � 132ألف يهودي من ال�سفاردمي Sephardim

كان �أجدادهم طردوا من �إ�سبانيا �سنة  ،1492تقدموا بطلب للح�صول على اجلن�سية
6
الإ�سبانية ،منهم �أكرث من � 3آالف �إ�رسائيلي.
الأربعاء2019/10/2 ،

• قال نادي الأ�سري الفل�سطيني ،يف بيان �صحفي� ،إن  %95من املعتقلني الفل�سطينيني
الزج بهم يف
يتعر�ضون للتعذيب منذ اللحظة الأوىل العتقالهم ،ويف �أثناء التحقيق ،وبعد ّ
املعتقالت .و�أو�ضح النادي �أن � 73أ�سريا ً قتلهم االحتالل؛ بعد تعر�ضهم للتعذيب والتنكيل
7
املتع ّمد منذ �سنة .1967
• قالت �رشكات طاقة �إ�رسائيلية �إن “�إ�رسائيل” �سرتفع ب�شكل كبري كمية الغاز الطبيعي،
التي تعتزم ت�صديرها �إىل م�رص ،مما دفع �أ�سهم ال�رشكات لالرتفاع .واتفق �رشكاء يف
حقلي تامار وليفياثان  Leviathan gas fieldالبحريني الإ�رسائيليني للغاز يف �سنة 2018
على بيع ما قيمته  15مليار دوالر من الغاز �إىل م�رص .وينطوي االتفاق املعدل على زيادة
 %34يف ال�صادرات �إىل نحو  85مليار مرت مكعب من الغاز .وقدر م�صدر يف قطاع الطاقة يف
“�إ�رسائيل” قيمة الغاز املقرر الآن ت�صديره �إىل م�رص عند  19.5مليار دوالر ،منها  14مليار
8
دوالر من ليفياثان و 5.5مليارات دوالر من تامار.
• �شدد القيادي يف حركة حما�س خليل احلية على �أن �أيا ً من املعتقلني الفل�سطينيني لدى
ال�سعودية مل مي�سوا ب�أمنها .و�أكد �أن من بني املعتقلني من كان يقوم بجمع تربعات
للفل�سطينيني� ،أو ل�صالح م�ؤ�س�سات خريية� ،أو يقوم بجمع حلوم الأ�ضاحي .ويف رده على
9
�س�ؤال لـ القد�س العربي ،قال“ :لن نقول �أن العالقة و�صلت حل ّد القطيعة”.
• بد�أت جل�سات اال�ستماع لرئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو يف ثالثة ملفات ف�ساد
من�سوبة له تت�صل بـ“الر�شوة واالحتيال وخيانة الأمانة” .وميثل نتنياهو طاقم ي�ضم
10
 10حمامني �سيح�رضون جل�سات اال�ستماع على مدار يومني.
• يف �أعقاب تفاقم العنف وجرائم القتل الأهلية يف �صفوف فل�سطينيي  ،1948وال�شعور ب�أن
ال�رشطة الإ�رسائيلية لي�ست معنية مبكافحة هذه الظاهرة ،وو�صول عدد القتلى �إىل نحو
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� 70شخ�صا ً منذ مطلع � ،2019أعلنت جلنة املتابعة العربية العليا يف اجتماع طارئ عقدته،
�إ�رضاباً عاماً ،فيما قررت القائمة العربية امل�شرتكة عدم ح�ضور اجلل�سة االحتفالية
11
للكني�ست ،احتجاجا ً على تقاع�س ال�رشطة.
• قال رئي�س جمهورية جزر املالديف �إبراهيم حممد �صليح � ،Ibrahim Mohamed Solihإن
زيارة فل�سطني وعا�صمتها القد�س وال�صالة يف امل�سجد الأق�صى هي حلم و�أمنية كل م�سلم
12
يف العامل.
• رف�ضت جلنة املوازنة يف الربملان الأوروبي اقرتاحا ً لتجميد مبلغ  100مليون يورو (نحو
 109.1ماليني دوالر) كانت �أق ّرتها املفو�ضية الأوروبية كم�ساعدة مالية �إ�ضافية من طرفها
13
لوكالة الأونروا.
• �أكدت منظمة ال�سالم الآن �أن �آالف امل�ستوطنني اجلدد متت �إ�ضافتهم �إىل امل�ستعمرات خالل
�سنة  ،2019و�أ�شارت احلركة �إىل �أن جهاز الإح�صاء املركزي الإ�رسائيلي �أعلن ،يف نهاية
�أيلول� /سبتمرب � ،2019أحدث البيانات ال�سكانية لنهاية  2018و�أوائل  .2019وتظهر البيانات
�أن عدد امل�ستوطنني اليهود يف ال�ضفة الغربية ،با�ستثناء �رشقي القد�س ،بلغ ،427,800
ي�شكلون  %4.77من ال�سكان الإ�رسائيليني .ويف حني �أن معدل النمو ال�سكاين يف “�إ�رسائيل”
و�صل �إىل  %1.9يف �سنة  ،2018كان معدل النمو يف امل�ستعمرات  .%3.5ويف �سنة  2018زاد
عدد امل�ستوطنني مبقدار  14,400م�ستوطن ،منهم  8,050ي�شكلون  ،%56انتقلوا �أو ُولدوا يف
14
امل�ستعمرات التي رمبا على “�إ�رسائيل” �أن تخليها.
اخلمي�س2019/10/3 ،

• �شكّلت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية جلنة خا�صة باالنتخابات .وقالت
اللجنة ،يف بيان لها بعد اجتماعها� ،إنها ناق�شت ما �أعلنه الرئي�س حممود عبا�س يف كلمته �أمام
الأمم املتحدة عن �إجراء االنتخابات ،حيث قررت ت�شكيل جلنة من بني �أع�ضائها ملتابعة تنفيذ
عملية االنتخابات مع القوى والفعاليات والف�صائل وامل�ؤ�س�سات املعنية كافة ،ويف مقدمتها
15
جلنة االنتخابات املركزية.
• قال رئي�س الهيئة العامة لل�ش�ؤون املدنية الفل�سطينية الوزير ح�سني ال�شيخ �إنه التقى مع
وزير املالية الإ�رسائيلي مو�شيه كحلون ،و�أنه جرى االتفاق على حتويل دفعة من م�ستحقات
ال�سلطة الفل�سطينية املالية ،مع بقاء اخلالف قائما ً على رواتب عائالت ال�شهداء والأ�رسى،
16
“و�إ�رصارنا على دفعها مهما كان الثمن”.
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• وقّعت احلكومة الفل�سطينية اتفاقية مع البنك الدويل بقيمة  13مليون دوالر لتنفيذ م�رشوع
17
تطوير ودعم االبتكارات يف القطاع اخلا�ص.
• تظاهر الآالف من فل�سطينيي  1948يف جمد الكروم ،تلبية لقرار جلنة املتابعة العربية العليا
احتجاجا ً على م�سل�سل اجلرائم ،رافعني الهتافات املنددة بتواط�ؤ ال�رشطة مع اجلرمية
18
وعناوينها (و�أنواعها) ،احتجاجا ً على ا�ستفحال جرائم القتل و�إطالق الر�صا�ص.
• �أدى �أع�ضاء الكني�ست الإ�رسائيلي املنتخبون يف  2019/9/17اليمني الد�ستورية ،فيما غاب
19
النواب العرب عن مرا�سم الأداء ،ب�سبب الإ�رضاب ال�شامل الذي ينظمه فل�سطينيو .1948
• انتهى اجتماع بنيامني نتنياهو مع �أفيجدور ليربمان بدون �أي نتائج ،وقال حزب الليكود �إن
االجتماع مل يُحدث �أي تقدم يف مباحثات �إمكانية ان�ضمام حزب “�إ�رسائيل بيتنا” للحكومة.
وا�ستمر االجتماع ،بح�سب قناة  13العربية ،لنحو �ساعة ،فيما ذكرت قناة � 12أنه كان
ً 20
ق�صريا.
اجلمعة2019/10/4 ،

املقا�صة الفل�سطينية �إىل ال�سلطة
• قال م�س�ؤول �إ�رسائيلي �إن “�إ�رسائيل” ق ّررت حتويل �أموال
ّ
الفل�سطينية ،يوم الأحد  ،2019/10/6بعدما رف�ضتها لأ�شهر طويلة� ،إثر اقتطاع االحتالل
منها خم�ص�صات عوائل الأ�رسى وال�شهداء .وبح�سب القناة  13الإ�رسائيليّة ،ف�إنّ املبلغ
21
ي�صل �إىل  1.8مليار �شيكل (نحو  514.15مليون دوالر).
• �أعلن جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي �أنه يف �سنة � 2015أجرى �سل�سلة اعتقاالت يف �صفوف
الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية �أدت �إىل �إجها�ض نحو  100عملية م�سلحة �ض ّد جنود
�إ�رسائيليني وم�ستوطنني يهود .وا ّدعى ناطق بل�سان اجلهاز �أن قواته منعت بذلك ن�شوب
انتفا�ضة فل�سطينية ثالثة� ،إذ �إن هذه العمليات ا�ستهدفت تفجري �صدامات عنيفة �شاملة يف
22
ال�ضفة الغربية.
• �شهد �شهر �أيلول� /سبتمرب  2019ت�صاعدا ً ملحوظا ً يف عمليات املقاومة بال�ضفة الغربية،
تنوعت ما بني مواجهات ،و�إلقاء حجارة ،وزجاجات حارقة وعمليات طعن .وح�سب تقرير
�أعدته الدائرة الإعالمية حلركة حما�س يف ال�ضفة ،ف�إن �شهر �أيلول� /سبتمرب � 2019شهد
تنفيذ  517عمالً مقاوما ً �ض ّد االحتالل يف ال�ضفة� ،أ�سفرت عن �إ�صابة  18من جنود جي�ش
23
االحتالل الإ�رسائيلي.
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• ا�ست�شهد فل�سطيني ،و�أ�صيب � 54آخرين ،جراء قمع قوات االحتالل مل�سريات العودة �رشق
24
قطاع غزة.
• �أفاد موقع حد�شوت  24العربي �أنّ  735م�ستوطناً اقتحموا �ساحات امل�سجد الأق�صى
25
الأ�سبوع املا�ضي ،بحماية من �رشطة االحتالل.
• �أكد النائب الفل�سطيني جمال اخل�رضي ،رئي�س اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار� ،أن
 %100من م�صانع قطاع غزة ت�رضرت ب�شكل كلي �أو جزئي ب�سبب احل�صار الإ�رسائيلي
واالعتداءات املتتالية ،فيما �أُغلقت املئات من امل�صانع واملتاجر �أبوابها ب�سبب احل�صار الذي
26
�أفرز هذا الو�ضع االقت�صادي اخلطري.

• ر�صد مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات � 26ألف حالة اعتقال لفل�سطينيني منذ اندالع
انتفا�ضة القد�س يف  .2015/10/1و�أو�ضح مدير املركز ،ريا�ض الأ�شقر� ،أن ما يقارب
من مليون فل�سطيني ذاقوا مرارة الأ�رس منذ �سنة  ،1967وبلغت حاالت االعتقال منذ
�أيلول� /سبتمرب  2000حتى اليوم � 119ألف حالة .و�أ�شار الأ�شقر �إىل �أن من بني حاالت
االعتقال خالل انتفا�ضة القد�س � 5آالف حالة اعتقال لأطفال قا�رصين ،و 755حالة اعتقال
لن�ساء وفتيات بع�ضهن جريحات وقا�رصات ،و 800حالة اعتقال على خلفية التحري�ض
27
على موقع في�سبوك.
• نفت بطريركية الروم الأرثوذك�س بالقد�س تعر�ض امل�سيحيني “لال�ضطهاد” من قبل
امل�سلمني يف قطاع غزة .جاء ذلك يف ر�سالة وجهتها لقيادة حركة حما�س ردا ً على ادعاءات
�شخ�ص يدعى كمال ترزي خالل تقرير للتلفزيون الإ�رسائيلي ،قال “�إن حركة حما�س
28
ت�ضطهد امل�سيحيني بغزة”.
• هن�أت ال�سفرية ال�سعودية يف وا�شنطن رميا بنت بندر �آل �سعود يهود الواليات املتحدة
الأمريكية مبنا�سبة حلول ال�سنة العربية اجلديدة ،وفق ما جاء يف تغريدة ن�رشها ح�ساب
29
“�إ�رسائيل بالعربية” التابع لوزارة اخلارجية الإ�رسائيلية.
ال�سبت2019/10/5 ،

• ك�شفت القناة  12الإ�رسائيلية النقاب عن �أنّ “�إ�رسائيل” تقدمت مببادرة لعدد من الدول
اخلليجية ،تقوم على تطبيع العالقات بني اجلانبني ،و�إر�ساء دعائم تعاون اقت�صادي و�أمني
علني ،على الرغم من توا�صل ال�رصاع الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي .و�أو�ضحت القناة �أنّ
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وزير اخلارجية الإ�رسائيلي ي�رسائيل كات�س عر�ض املبادرة على عدد من وزراء اخلارجية
اخلليجيني الذين التقاهم على هام�ش اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك،
30

الأ�سبوع املا�ضي.

• قال يو�سي بيلني  ،Yossi Beilinيف مقاله ب�صحيفة “�إ�رسائيل اليوم”� ،إن “منظومة
العالقات القائمة بني �إ�رسائيل وال�سلطة الفل�سطينية ،التي تعتمد توفري م�ستوى معي�شي
معقول للفل�سطينيني ،وحت�سني �أو�ضاعهم االقت�صادية ،والأهم من ذلك ا�ستمرار التن�سيق
الأمني املجدي مع �أجهزة �أمن ال�سلطة الفل�سطينية ،يعتمد بدرجة كبرية على �أبو مازن
�شخ�صياً ،وهذا ا�ستنتاج يدركه كثري من كبار ال�ضباط الإ�رسائيليني” .و�أ�ضاف بيلني �أن
�آخر ه�ؤالء ال�ضباط الذين يحملون هذه القناعات هو اجلرنال درور �شالوم ،رئي�س �شعبة
الأبحاث يف �شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية الإ�رسائيلية (�أمان) .ونقل بيلني عن �شالوم قوله
ب�أن �أبا مازن “هو حجر الزاوية اجلوهري يف الهدوء الأمني الذي تعي�شه �إ�رسائيل منذ عام
31

.”2006

الأحد2019/10/6 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س “�إننا م�رصون متاما ً على �إجراء االنتخابات
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س” .و�أ�ضاف عبا�س ،يف م�ستهل اجتماع القيادة
الفل�سطينية� ،أنه متّ ت�شكيل جلنتني من تنفيذية املنظمة ومركزية فتح ملتابعة ملف االنتخابات
32

مع اجلهات املعنية.

• قال حازم قا�سم ،الناطق با�سم حركة حما�س ،ب�أن حركته �ستتعامل مع كل الأطراف من
�أجل �إجناح االنتخابات باعتبارها م�صلحة وطنية عليا .و�شدد قا�سم ،يف ت�رصيح لـ القد�س،
�أن حركة حما�س �ستعمل هذه املرة بكل �إيجابية وقوة من �أجل �إجناحها ،م�شريا ً �إىل �أن حما�س
“قدمت يف كل مرة كل ما يلزم لإجراء انتخابات عامة ،و�ستوا�صل ذلك”.

33

• قالت م�صادر �أمنية ل�صحيفة الأخبار �إن هناك “حربا ً خفيّة” تخو�ضها الأجهزة الأمنية
يف قطاع غزة مع جمموعات ت�ض ّم �شبانا ً كانوا يف ف�صائل املقاومة وجنّدتهم “جهات
خارجية با�سم تنظيمات �سلفية و�أخرى تابعة لتنظيم داع�ش” ،م�ضيفة �أن الأمن اعتقل �أربع
جمموعات خططت لهجمات �ضدّ قادة املقاومة ،والأجهزة الأمنية ،و�شخ�صيات ترتبط
34

مبحور املقاومة.
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• تظاهر فل�سطينيو  1948جمددا ً �ض ّد انت�شار اجلرمية والعنف يف الأحياء العربية ،متهمني
ال�رشطة الإ�رسائيلية بالتقاع�س عن مواجهة اجلرمية والتواط�ؤ يف حماكمة املجرمني.
وقررت جلنة املتابعة العربية ا�ستمرار املظاهرات ،و�أعلنت عن برامج وفعاليات ملوا�صلة
احلملة ال�شعبية الجتثاث العنف واجلرمية يف املجتمع العربي ،وذلك بت�سيري قافلة مركبات
احتجاجية تتجه �إىل مكتب رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،يف القد�س ،اخلمي�س
35
.2019/10/10
• اتهمت مديرة جمعية �أطباء حلقوق الإن�سان الإ�رسائيلية روحاما مارتن Ruchama

 ،Martonيف مقال ن�رشه موقع �سيحا مكوميت  Siha Mekomitالي�ساري ،الأطباء
الإ�رسائيليني العاملني منهم يف م�صلحة ال�سجون بالقيام بدور رئي�سي يف �صناعة التعذيب
36
�ض ّد الأ�رسى الفل�سطينيني داخل �أقبية التحقيق.
• قال ال�سفري الأمريكي لدى “�إ�رسائيل” ديفيد فريدمان ،يف ت�رصيحات ن�رشها موقع القناة
ال�سابعة العربية� ،إن عدم وجود حكومة �إ�رسائيلية فاعلة حتى الآن هو �أحد �أ�سباب ت�أخر
ن�رش “�صفقة القرن” .وقال فريدمان “�إن خطة ال�سالم بحاجة ملناق�شتها يف جو �سيا�سي
37

ر�صني و�شامل ،لأنها تنطوي على الكثري من امل�صالح الإ�رسائيلية طويلة الأجل”.

• قال رئي�س جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي نداف �أرغمان ورئي�س دائرة البحوث يف �شعبة
اال�ستخبارات الع�سكرية الإ�رسائيلية درور �شالوم �إن حتويل �أموال املقا�صة لل�سلطة
خطوة مهمة جاءت لتقويتها وجتنب انهيارها .وك�شفت القناة  13العربية النقاب عن
فحوى م�شادات كالمية جرت خالل جل�سة املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية والأمنية (كابينت) الأحد  ،2019/10/6وذلك فيما يتعلق بتحويل �أموال املقا�صة
38
لل�سلطة الفل�سطينية.
الإثنني2019/10/7 ،

• كلّف رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،رئي�س جلنة االنتخابات املركزية حنا نا�رص،
با�ستئناف االت�صاالت فورا ً مع القوى والفعاليات والف�صائل واجلهات املعنية كافة ،من
�أجل التح�ضري لإجراء االنتخابات الت�رشيعية ،على �أن يتبعها بعد ب�ضعة �أ�شهر االنتخابات
39
الرئا�سية ،وفق القوانني والأنظمة املعمول بها.
• �أكد رئي�س اللجنة القانونية يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،النائب حممد فرج الغول� ،أن
حركة حما�س مع �إجراء انتخابات عامة متزامنة (رئا�سية وت�رشيعية وجمل�س وطني) .و�أكد
461

اليوميات الفل�سطينية
�أن دعوة رئي�س ال�سلطة لإجراء انتخابات عامة يف الأرا�ضي الفل�سطينية تالقي قبوالً لدى
40
الف�صائل وال�شعب الفل�سطيني ،للخروج من الأزمة احلالية.
• قال رئي�س الوزراء حممد ا�شتية �إن امل�شكلة مع اجلانب الإ�رسائيلي (الأموال املحتجزة لدى
“�إ�رسائيل”) ،مل حت ّل حتى هذه اللحظة ،و�إنه ال يوجد حكومة يف “�إ�رسائيل” لت�أخذ قرارا ً
�سيا�سياً يف هذا الأمر .و�أكد ا�شتية �أن احلكومة �ستبقى ملتزمة برواتب ال�شهداء والأ�رسى.
و�أ�ضاف ا�شتية قائالً“ :و�صلتنا دفعة بقيمة  1.5مليار �شيكل [نحو  430.5مليون دوالر]،
وعلينا ديون للبنوك و�صلت لـ  480مليون دوالر ،و�أ�صبحت البنوك تعاين من �سيولة
41
جدية”.
• قال �إليعازر توليدانو  ،Eliezer Toledanoقائد فرقة غزة يف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي،
�إن “�إ�رسائيل” كانت قريبة ولعدة مرات ،من �ش ّن حملة ع�سكرية كبرية يف قطاع غزة ،ج ّراء
ا�ستمرار حالة التوتر و�إطالق ال�صواريخ .و�أ�شار ال�ضابط الإ�رسائيلي ،يف �أحاديث منف�صلة
لقناة  12و�صحيفة يديعوت �أحرونوت� ،إىل �أن الواقع الأمني مع قطاع غزة غري م�ستقر
تفجر الأو�ضاع.
مبا فيه الكفاية ،كا�شفا ً عن �أن عمليات �إطالق ال�صواريخ م�ؤخرا ً كادت �أن ّ
وحت ّدث عن �أن اجلي�ش يوا�صل عمليات البحث عن �أنفاق حما�س ،بعد �أن ّ
مت اكت�شاف  18منها
42
منذ انتهاء حرب .2014
• �أقرت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية �سل�سلة خطوات لوقف ما و�صفته ب�أنها “�أن�شطة
43
التحري�ض والت�آمر الرتكية يف القد�س ال�رشقية”.
• هاجم وزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي جلعاد �أردان فل�سطينيي  ،1948بعد �أن وجه
اتهامات للعوائل الفل�سطينية بقتل بناتهم .وو�صف �أردان جمتمع فل�سطينيي  1948ب�أنه
“جمتمع عنيف” ،وفق ما نقل عنه موقع �صحيفة معاريف .وردا ً على تلك الت�رصيحات،
قال �أمين عودة ،رئي�س القائمة العربية امل�شرتكة� ،إن �أردان بدالً من �أن يتحمل م�س�ؤولية
�سالمة اجلميع ،ف�ضل االختباء وراء املزاعم العن�رصية ،والتهرب من احلقائق .و�أ�شار �إىل
�أن عدد القتلى ارتفع منذ �سنة  2000بعد �أن تخلت ال�رشطة الإ�رسائيلية عن حماية ال�شوارع
44
واملناطق الفل�سطينية.
• ارتفع عدد ال�شهداء الفل�سطينيني يف قطاع غزة منذ انطالق م�سريات العودة �إىل  326فل�سطينياً،
 16منهم ما تزال جثامينهم حمتجزة لدى االحتالل ،وذلك بعد �أن ا�ست�شهد فل�سطيني مت�أثرا ً
45
ب�إ�صابته ،خالل م�شاركته مب�سريات �شمال قطاع غزة ،يف �شباط /فرباير .2019
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م�سية مببلغ  12مليون يورو (نحو  13.2مليون
• ا�شرتت قرب�ص �أربع طائرات �إ�رسائيلية
َّ
46
دوالر) ،وفقا ً لوزارة الدفاع القرب�صية.
• ذكرت �صحيفة ه�آرت�س �أن “�إ�رسائيل” فوجئت بقرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
ب�سحب القوات الأمريكية من �شمال �سورية ،و�إتاحة املجال �أمام تركيا ل�ش ّن عملياتها يف
املنطقة .و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن توقيت �إعالن قرار ترامب فاج�أ اجلهات الأمنية والإ�رسائيلية
ب�شكل كلي ،و�أن عدة م�صادر ذكرت �أن القرار مل يطرح ،ومل يتم بحثه ب�شكل ج ّدي يف جل�سة

الكابينت مطلع الأ�سبوع ،بالرغم من �أن اجلل�سة خ�ص�صت لبحث “التوتر” الأمني مقابل
47

�إيران ،ويف ال�ساحة الفل�سطينية.
الثالثاء2019/10/8 ،

• قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفل�سطيني يف قطاع غزة �إن “�إ�رسائيل” ت�ستخدم
�أ�ساليب جديدة جلمع املعلومات اال�ستخباراتية والأمنية ،من خالل انتحال �صفات جمعيات
�إن�سانية� ،أو ا�ستغالل مواقع التوا�صل االجتماعي .و�أ�ضافت الوزارة ،يف بيان لها“ :دفع
تَكّن الأجهزة الأمنية من �ش ّل قدرات املتخابرين مع االحتالل و�إحلاق ال�ضعف ب�أجهزته
اال�ستخباراتية ،االحتالل �إىل تغيري �أ�ساليبه يف جمع املعلومات من غزة”.

48

• و�صف رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية العالقة الثنائية بني حركته
واجلهاد الإ�سالمي ،باال�سرتاتيجية .و�أ�ضاف هنية قائالً ،خالل زيارة وفد رفيع امل�ستوى
من حما�س لقيادة حركة اجلهاد لتهنئتهم بذكرى االنطالقة الـ “ :32عندما ننظر حلركة
اجلهاد الإ�سالمي ،ن�شعر بالكثري من الطم�أنينة والأمل ،لذا نهنئ �أنف�سنا بهذه الذكرى
املباركة ،لأننا تو�أم الروح معهم” .و�أكد هنية �أن العالقة بني حما�س واجلهاد الإ�سالمي ،يف
�أف�ضل حاالتها ،ويوجد هناك حتالف مع هذه احلركة التي حتمل راية الإ�سالم واملقاومة،
49
م�شددا ً �أنه ال فرق بني احلركتني اللتني ر�سختا مواقف حمددة.
• ك�شف تقرير �صحفي �إ�رسائيلي �أعده �إيتمار �آيخرن  ،Itamar Eichnerاملرا�سل ال�سيا�سي
ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت� ،أن املقر الرئي�سي ملنظمة الأمم املتحدة ي�ض ّم  103موظفني
�إ�رسائيليني ،بع�ضهم يتقلد مواقع مرموقة وح�سا�سة ،حتى �إن عددا ً منهم يزور دوالً
م�صنفة على �أنها معادية لـ“�إ�رسائيل” ،مع �أن هناك قناعات �إ�رسائيلية متزايدة ب�أن املنظمة
50
الدولية تنتهج �سلوكا ً معاديا ً لـ“�إ�رسائيل”.
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• ا�ستولت قوات االحتالل الإ�رسائيلي على ُ 69عملة نقدية تاريخية نادرة ،من القرن الرابع
قبل امليالد ،يعود تاريخها �إىل عهد الإ�سكندر املقدوين ،بزعم �أنه جرت حماولة لـ“تهريبها”
51
من قطاع غزة �إىل ال�ضفة الغربية.
الأربعاء2019/10/9 ،

• �أقر املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،خالل جل�سة عقدها نواب حركة حما�س مبقره مبدينة
52

غزة ،بالقراءة الأوىل ،قانون العقوبات البديلة.

• قال وزير املالية الفل�سطيني �شكري ب�شارة �إن قطاع غزة ي�شكل  %35من ميزانية احلكومة
الت�شغيلية والتطويرية ،و“لذلك نحن بحاجة لأن يكون لدينا و�صول للمعلومات ملعرفة
53
الناجت القومي احلقيقي ،خا�صة مبو�ضوع التجارة والت�صدير �إىل قطاع غزة”.
• �أكدت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية ،يف بيان لها ،على �أهمية االلتزام ب�إرادة املجموع الوطني
الفل�سطيني ،والتي وردت يف ر�ؤية الف�صائل الثمانية ،التي دعت �إىل �إجراء انتخابات
فل�سطينية �شاملة على م�ستوى الرئا�سة والت�رشيعي ملن �أراد ،واملجل�س الوطني على قاعدة
54
التوافق الوطني الذي يجعلها حمطة لتجاوز االنق�سام وحتقيق ال�رشاكة الوطنية.
• عر�ض �أفيجدور ليربمان خطته من �أجل التو�صل حل ّل و�سط ،وت�شكيل حكومة �إ�رسائيلية
جديدة يف ظ ّل اخلالفات القائمة التي حتول دون ت�شكيلها .ون�رش ليربمان عرب في�سبوك
خطته ،التي تعتمد على ت�شكيل احلكومة من حزبه ،وحزب الليكود وحتالف �أزرق � -أبي�ض،
على �أن يت ّم فيما بعد �ض ّم �أحزاب �أخرى ،بعد االتفاق بني الأحزاب الرئي�سية ،على القوانني
55
الأ�سا�سية وامليزانية العامة.
• قالت وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية الفل�سطينية �إن قوات االحتالل �أغلقت احلرم
الإبراهيمي خالل ال�شهور الت�سعة املا�ضية � 7أيام ب�شكل كامل ،ومنعت رفع الأذان 443
56
وقتاً ،واعتدت عليه �أكرث من  21مرة.
• قال م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي ل�ش�ؤون ال�رشق الأدنى ديفيد �شينكر �إن الواليات
املتحدة “توقعت حدوث انفجار للو�ضع يف املنطقة واندالع �سل�سلة من االنتفا�ضات” ،كرد
فعل على نقل �سفارتها �إىل القد�س ،لكن القرار قوبل بتثا�ؤب جماعي من قبل العامل �أجمع،
57
با�ستثناء رمبا �أوروبا.
• قال رئي�س املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان رامي عبده ،يف كلمته �أمام الربملان
الربازيلي� ،إن ال�سلطات الإ�رسائيلية توا�صل بال هوادة عمليات هدم املنازل وامل�ؤ�س�سات
464
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الفل�سطينية يف القد�س وت�ستهدف العائالت وتعتقل الأطفال وتتعمد ترويعهم ،كجزء من
منط منهجي معتمد لتهجري الفل�سطينيني بالقوة من املدينة املحتلة .و�أو�ضح �أنّ مدينة القد�س
�شهدت �أكرب عمليات هدم يف يوم واحد منذ �سنة  ،1967حيث دمرت ال�سلطات الإ�رسائيلية
 11بناية �سكنية ت�ض ّم � 72شقة خالل �شهر متوز /يوليو من ال�سنة اجلارية ،يف جرمية ترقى
58
�إىل ح ّد “التطهري العرقي”.
اخلمي�س2019/10/10 ،

• دعت الف�صائل الفل�سطينية �إىل انتفا�ضة عارمة و�إطالق يد املقاومة بال�ضفة الغربية دفاعا ً
عن القد�س وامل�سجد الأق�صى .وطالبت الف�صائل ،خالل وقفة نظمتها دائرة القد�س بحركة
حما�س رف�ضا ً القتحامات امل�ستوطنني للم�سجد الأق�صى املبارك ،وزيادة االعتداءات
الإ�رسائيلية على املدينة املقد�سة واملقد�سيني ،ب�رضورة و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية ترتقي �إىل
م�ستوى جمابهة املخاطر ،يف ظ ّل حماوالت االحتالل الإ�رسائيلي فر�ض وقائع على الأر�ض
59
يف املدينة املقد�سة ،حتت غطاء ما ي�سمى “�صفقة القرن” ،عرب الإدارة الأمريكية.
• جدّد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية موقف حركته الثابت من �إجراء
االنتخابات و�أهميتها ،و�رضورتها ،لإعادة بناء النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني .وقال احلية،
يف ت�رصيح له“ :حما�س ترحب ب�إجراء االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية واملجل�س الوطني،
و�ستعمل على �إجناحها” .و�أ�ضاف“ :الر�ؤية الوطنية للم�صاحلة الفل�سطينية منطلق هام
ميكن �أن نلج�أ عربه لإعادة توحيد ال�شعب الفل�سطيني وحتقيق الوحدة الوطنية القائمة على
60
ال�رشاكة”.
• رف�ض حزب الليكود االقرتاح الذي طرحه �أفيجدور ليربمان لت�سوية الأزمة ال�سيا�سية
التي متنع ت�شكيل حكومة ،مع �أن االقرتاح يعطي �أف�ضلية لنتنياهو ،فيما �أعلن حتالف
61
�أزرق � -أبي�ض �أنه يقبل بها ب�شكل مبدئي.
• عرب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو عن ما �أ�سماه “ت�ضامنه مع الأكراد
ال�سوريني” ،وقال نتنياهو“ :تدين �إ�رسائيل ب�شدة التوغل الرتكي يف املناطق الكردية يف
�سورية ،وحتذّر من تطهري عرقي �ضدّ الأكراد من تركيا ووكالئها� .إ�رسائيل م�ستعدة
62
لتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لل�شعب الكردي ال�شجاع”.
• ذكرت �صحيفة ه�آرت�س العربية �أن اجلهات املخت�صة يف “�إ�رسائيل” ،فتحت حتقيقا ً جنائيا ً
واحداً فقط من بني � 600شكوى تتهم حمققني يف جهاز ال�شاباك بتعذيب �أ�رسى فل�سطينيني.
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وبح�سب ال�صحيفة ،ف�إنه ما بني � 2001إىل ّ ،2008
مت تقدمي � 600شكوى لأ�رسى فل�سطينيني
ب�ش�أن التعذيب من قبل حمققي ال�شاباك� ،إال �أنه مل يتم فتح حتقيق جنائي يف تلك ال�شكاوى.
مت تقدمي نحو � 200شكوى ّ
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أنه ما بني � 2015إىل ّ ،2018
مت فتح التحقيق
ب�إحداها فقط لفل�سطيني ي�شتبه مب�ساعدته يف هجوم �ض ّد �إ�رسائيليني �سنة  2015يف ال�ضفة
63
الغربية.
• دعت الأمم املتحدة “�إ�رسائيل” �إىل عدم ا�ستخدام القوة املفرطة �ض ّد الفل�سطينيني يف قطاع
64

غزة ،معربة عن قلقها �إزاء تداعيات العنف على حياة الأطفال يف القطاع.
اجلمعة2019/10/11 ،

• �أكد النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �أحمد بحر �أن االحتالل ي�ستبيح
دماء ال�شعب الفل�سطيني ب�شكل عام ،والطفولة ب�شكل خا�ص .وقال بحر ،يف كلمة له خالل
م�شاركته يف جمعة “�أطفالنا ال�شهداء”� ،ضمن م�سريات العودة �رشقي غزة�“ :أين �أطفال
فل�سطني من حقوق الإن�سان ومن قرارات الأمم املتحدة؟ ملاذا تغم�ض املنظمات احلقوقية
65
عيونها عن �أطفالنا الذين يقتلهم االحتالل ويحرقهم ويذبحهم؟”.
• �أفرجت ال�سلطات امل�رصية يف الأيام الأخرية عن عدد من املعتقلني التابعني حلركة اجلهاد
الإ�سالمي يف قطاع غزة ،كانت ال�سلطات امل�رصية قد اعتقلتهم لدى عودتهم �إىل القطاع
قادمني من لبنان وبلدان �أخرى ،وفقا ً ملا ذكرته م�صادر ل�صحيفة القد�س .وقالت م�صادر
فل�سطينية من القاهرة ،و�أخرى يف معرب رفح من اجلانب امل�رصي� ،إن عملية الإفراج متت
على دفعات ،و�شملت نحو  30عن�رصاً من حركة اجلهاد الإ�سالمي ،اعتقلوا لفرتات تفاوتت
66
ما بني �أ�سبوع ون�صف �إىل �شهرين.
• قالت قناة  12العربية �إن اجلي�ش الإ�رسائيلي قرر تغيري خطته “متعددة ال�سنوات” التي يعمل
رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي �أفيف كوخايف على �إعدادها ،وذلك بعد اخلطوة املفاجئة
التي اتخذها الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�سحب القوات الأمريكية من �شمال �سورية
وتخلّيه عن الأكراد .و�أو�ضحت �أن كوخايف �سيبد�أ �إجراء تغيريات على اخلطة وفقا ً للواقع
اجلديد ،الذي �سي�ضع “�إ�رسائيل” لوحدها يف مواجهة اخلطر الإيراين� ،سواء من الأرا�ضي
67
ال�سورية �أم العراقية �أم غريها.
• �رصّح وزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي جلعاد �أردان ب�أن �سلطات االحتالل قد تتيح قريبا ً
لليهود “حريّة العبادة وممار�سة ال�شعائر الدينية” يف امل�سجد الأق�صى ،يف ظ ّل املعطيات
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التي ت�شري �إىل ارتفاع م�ستمر يف عدد امل�ستوطنني الذين اقتحموا احلرم القد�سي ،منذ توليه
املن�صب �سنة  .2015وبح�سب املعطيات ،ف�إن عدد امل�ستوطنني الذين اقتحموا امل�سجد
الأق�صى يف �سنة  2015و�صل �إىل � 10آالف م�ستوطن ،لريتفع العدد يف �سنة � 2016إىل 14,626
�شخ�صاً ،ث ّم ارتفع مرة �أخرى �سنة  2017وو�صل �إىل  25,628م�ستوطناً ،وجتاوز عددهم
68
� 35ألف م�ستوطن �سنة .2018
• قال رئي�س جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�ست �آيف ديخرت ،خالل لقاء معه ن�رشته �صحيفة

“�إ�رسائيل اليوم”� ،إنّ “على ال�رشطة �أن تعتقد �أنها من املمكن �أن تفاج�أ ب�سالح ناري” يف
�سالحّ � ،إنا زعم �أن هدفه هو “للتعامل مع
امل�سجد الأق�صى .ومل يكتفِ ديخرت بزعم وجود
ٍ
حماوالتنا لفر�ض �أ�شياء ال يريدونها عليهم .غدا ً �سيق ّررون ،مثالً� ،أن ال�رشطة ال يجب �أن
تدخل للم�سجد الأق�صى عند ت�صعيد الأو�ضاع ،وعندها يعرفون �أنه يف مواجهة ال�رشطة،
ال يجب �أن يقفوا ب�أيدٍ مك�شوفة” .و�أقرّ ديخرت بوجود ّ
منظمات يهود ّية ت�سعى �إىل تدمري
امل�سجد الأق�صى ،وذكر منها اثنتني :واحدة ّ
خططت لتدمريه ب�إطالق �صاروخ م�ضاد
م�سية حتمل مواد متفجرة ،و�أ�ضاف �أن “قنبلة يدوية
للدروع ،و�أخرى عرب �إطالق طائرة
ّ
ً 69
يف امل�سجد الأق�صى تعادل حربا”.

ال�سبت2019/10/12 ،

• قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�شتية ،يف مقابلة خا�صة مع �صحيفة القد�س�“ :سنمنع
جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي من اقتحام مناطق �أ ،لي�س بالعنف و�إمنا ب�أج�سادنا� .إ�رسائيل
جتتاح مناطق ال�سلطة واالتفاقيات املوقعة ال ت�سمح بهذا االجتياحات ،ونحن �سنك�رس الأمر
70
الواقع”.
• انطالق �أعمال م�ؤمتر حركة فتح الأول للمقاومة ال�شعبية ،مب�شاركة �أع�ضاء من اللجنة
املركزية ،واملجل�س الثوري ،وممثلني عن الأقاليم والقرى الفاعلة ،وجلان املقاومة ال�شعبية
يف خمتلف املناطق .وقال نائب رئي�س حركة فتح حممود العالول يف كلمته�“ :إن املقاومة بكل
�أ�شكالها حقّ م�رشوع لل�شعوب املحتلة ،واملقاومة ال�شعبية يف هذه املرحلة بالذات لها دور يف
71
ح�شد العامل جلانب احلق الفل�سطيني”.
• �أكد مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات ب�أن خم�سة �أ�رسى فل�سطينيني و�أ�سرية �أردنية
يوا�صلون �إ�رضابهم املفتوح عن الطعام؛ احتجاجا ً على ا�ستمرار اعتقالهم الإداري ،بينما
ت�صاعدت اخلطورة على حياتهم ،وخ�صو�صا ً القدامى منهم ،ويخ�شى من ا�ست�شهاد � ٍّأي
72
منهم يف �أي حلظة.
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• علق املر�شح الرئا�سي يف تون�س قي�س �سعيّد ،خالل مناظرة تلفزيونية ،على مو�ضوع
التطبيع مع “�إ�رسائيل” ،قائالً“ :التطبيع خيانة عظمى ،ويجب �أن يحاكم من يطبّع مع كيان
رشد ون ّكل �شعبا ً كامالً” .وقال �سعيّد �إن كلمة تطبيع هي كلمة خاطئة �أ�صالً ،نحن يف حالة
� ّ
حرب مع كيان غا�صب .ويف �س�ؤال حول ال�سماح بزيارة معابد يهودية يف تون�س ،رف�ض
�سعيد دخول من يحمل جواز �سفر �إ�رسائيلي ،وقال نحن نتعامل مع يهود ونقبلهم ،ال
73
الإ�رسائيليني.
• �صادق الكابينت الإ�رسائيلي على �أن يبد�أ اجلي�ش الإ�رسائيلي بتنفيذ “م�رشوع �أمني
ح�سا�س” ت�صل تكلفته ال�شاملة �إىل نحو  320مليون �شيكل (نحو  91.1مليون دوالر) .وجاء
يف موقع �صحيفة جلوب�س �أنه �صودق يف هذه املرحلة على ميزانية “املرحلة �أ” من امل�رشوع،
لتدر�س الحقا ً تخ�صي�ص امليزانيات لباقي املراحل .وبح�سب املوقع ف�إن هذه الزيادة يف
ميزانية اجلي�ش �سوف تقدم قريبا ً للجنة امل�شرتكة بني اللجنة املالية وجلنة اخلارجية والأمن
74
للم�صادقة عليها.
الأحد2019/10/13 ،

• حذّر من�سق احلكومة الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية كميل �أبو ركن ال�سلطة
الفل�سطينية من “عواقب وخيمة” �إذا مل تتوقف املقاطعة االقت�صادية فيما يتعلق با�سترياد
الأبقار واملوا�شي من ال�سوق الإ�رسائيلية ،مهدداً ،يف بيان له ،ب�أن “�إ�رسائيل” �ستُقدِم
يف املدى القريب على وقف �إدخال املنتجات الزراعية الفل�سطينية �إىل �أ�سواقها ،و�أنها “لن
ت�سمح بوجود مقاطعة من �أي نوع للمنتجات الإ�رسائيلية ،نتيجة القرار الأحادي لل�سلطة
75
الفل�سطينية الذي ي�رض باقت�صاد الطرفني”.
• و�صلت بعثة املنتخب ال�سعودي لكرة القدم �إىل رام اهلل ،ا�ستعدادا ً ملواجهة املنتخب
الفل�سطيني ،يوم الثالثاء  ،2019/10/15يف �إطار الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة ملونديال
قطر  ،2022و�أمم �آ�سيا  .2023و�أكدت م�صادر يف االحتاد الفل�سطيني لكرة القدم �أن البعثة
ال�سعودية دخلت �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية مبا�رشة ،دون املرور عرب اجلانب الإ�رسائيلي
من معرب الكرامة احلدودي .وقال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل ا�ستقباله
العبي املنتخب ال�سعودي� ،إنه ال يوجد خا�رس بني املنتخبني الفل�سطيني وال�سعودي ،و�أن
قدومهم ي�سعد ال�شعب الفل�سطيني .و�أ�ضاف قائالً“ :مل ن�شعر �أبدا ً �أننا طرفان ،دائما ً و�أبدا ً
يقولون (ال�سعوديون) لنا ،نحن معكم بكل ما تريدونه وتقررونه ،ويف كثري من الأمور مل
76
نكن نطلب امل�ساعدة ،كانت اململكة ت�ست�شعر بحاجتنا وتلبي”.
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• قال املتحدث با�سم وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة �إياد البزم� ،إن ال�سنوات
الأخرية �شهدت تقدما ً كبريا ً يف مواجهة التخابر مع االحتالل ومواجهة العمالء على الأر�ض،
و�إن الأجهزة الأمنية يف القطاع ا�ستطاعت حتجيم دور العمالء وتوجيه �رضبات �أمنية قوية
77
لهم.
• �أكد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،يف مقابلة مع قناة العربية ،دعم بالده لأي مقرتح
حللّ ق�ضية ال�رشق الأو�سط ،ولكنه قال �إن ما ي�سمى بـ“�صفقة القرن” ما تزال مبهمة،
والواليات املتحدة مل تقدمها بعد للر�أي العام� ،سواء العاملي� ،أم الأمريكي الداخلي� ،أم ال�رشق
�أو�سطي� ،أم الفل�سطيني .و�أ�ضاف“ :نحن ننطلق من �رضورة تنفيذ خطة ح ّل الدولتني
و�إقامة الدولة الفل�سطينية” .وقال بوتني“ :نعترب �أن النزاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني مبثابة
مفتاح حل ّل الكثري من م�شاكل املنطقة .فهذا النزاع ،و�إىل حني حله ،يعترب م�صدرا ً للراديكالية
78
والإرهاب”.
الإثنني2019/10/14 ،

• �أكد رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�شتية عزم حكومته على حتقيق اال�ستقالل االقت�صادي
واالنفكاك من التبعية الإ�رسائيلية ،بالتوجه �إىل العمق العربي ،م�شرياً �إىل �أن زيارته للأردن
والعراق وم�رص ت�صب يف هذا االجتاه .وقال ا�شتية ،يف حديث خا�ص ملرا�سل �صحيفة القد�س
يف القاهرة“ :اتفقنا مع الأ�شقاء يف الأردن على �أُمو ٍر كثرية ،من بينها زيادة �إمدادنا بالكهرباء
من  35ميجا �إىل  160ميجا ،كما اتفقنا مع الأ�شقاء يف العراق على ا�سترياد كل احتياجاتنا من
البرتول عرب الأردن ،فيما كانت زيارتنا جلمهورية م�رص العربية ناجحة ومثمرة ،واتفقنا
79
مع الأ�شقاء يف م�رص على التعاون يف عدد من املجاالت احلياتية املختلفة”.
• ر�أى القيادي يف حركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �أن “التوافق الوطني هو الرافعة لإجراء
االنتخابات الفل�سطينية” .و�أ�ضاف �أبو مرزوق ،يف تغريدة له على تويرت� ،أن “حما�س ملزمة
80
بقبول النتائج مهما كانت”.
• �أو�صى م�ؤمتر حركة فتح الأول للمقاومة ال�شعبية بالنهو�ض باملقاومة ال�شعبية ،والعمل
على تفعيل الإطار القيادي على م�ستوى مفو�ضية التعبئة والتنظيم� ،إ�ضافة �إىل ت�شكيل
�إطار قيادي للعمل ال�شعبي ي�ضمّ ف�صائل منظمة التحرير الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل تو�صيات
�أخرى� ،أهمها تفعيل جلان احلرا�سة ،وتبني املقاطعة ودعم حركة املقاطعة ،والتو�صية
81
ب�إعادة �صياغة جلنة التوا�صل مع املجتمع الإ�رسائيلي مبا يتنا�سب مع تعريف التطبيع.
469
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• �أكد رئي�س جمل�س الأمة الكويتي مرزوق الغامن ،يف كلمته �أمام م�ؤمتر االحتاد الربملاين الدويل،
�أن احلياد وال�صمت على جرائم االحتالل الإ�رسائيلي“ ،تفوي�ض على بيا�ض لكيان ي�ستقوي
�ص ْمتِكم هذا �أنتم تر ّبون الي�أ�س ،وترعون
بهذا ال�صمت ويعمل مبقت�ضاه” .و�أ�ضاف قائالًِ “ :ب َ
82
الإحباط ،وت�سوقون للعزلة ،وتراكمون الغ�ضب ،وتقتلون الأمل ،وت�شجعون الإرهاب”.
• قام وفد املنتخب ال�سعودي بزيارة م�سجد قبة ال�صخرة يف القد�س املحتلة حتت حماية
االحتالل الإ�رسائيلي� .إذ لوحظ انت�شار كثيف لعنا�رص ال�رشطة الإ�رسائيلية ،الذين تولوا
�إخراج ال�شبان املتواجدين يف امل�سجد ،قبيل و�صول الوفد �إليه ،واعتقال ال�شاب الفل�سطيني
83
معاذ حممدي الذي اعرت�ض على زيارة الوفد واعتربها خطوة تطبيعية مع االحتالل.
• توجّه ع�رشات من �ضباط االحتياط يف اجلي�ش الإ�رسائيلي بنداء ر�سمي �إىل رئي�س احلكومة
الإ�رسائيلية وقائد جي�شها ،بال�سماح لـ“منا�رصة الأكراد يف �سورية بعد تخلي حليفهم
عنهم” .وطالب ال�ضباط بال�سماح لهم بالتدخل وتقدمي امل�ساعدة .وك�شف عن املبادرة
النائب عن حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �إيلي �أفيدار  ،Eli Avidarلت�شكيل جماعة �ضاغطة (لوبي)
من �أجل توثيق عالقات “�إ�رسائيل” بالأكراد ،والعمل من �أجل جتنيد �أو�ساط ومنظمات
�إ�رسائيلية ويهودية دولية تعنى بتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لل�شعب الكردي وت�ساند حقه
ون�ضاله ،ومن �أجل دعمه يف البقاء ومنع جتاهل العامل للق�ضية الكردية .و�شدد �أفيدار على
84
�أن اليهود والأكراد ارتبطوا بحلف دم.
الثالثاء2019/10/15 ،

• ك�شف م�س�ؤول يف وزارة الداخلية الفل�سطينية يف قطاع غزة عن �إحباط عمليات �ض ّد الأجهزة
الأمنية يف القطاع ،متهما ً “�إ�رسائيل” بالوقوف وراء ذلك .وقال الناطق با�سم الوزارة �إياد
البزم ،يف ت�رصيحات �إذاعية ن�رشها املوقع الإلكرتوين للداخلية� ،إن الأجهزة الأمنية �أحبطت
عمليات �أخرى بعد التفجريين اللذين ا�ستهدفا حاجزين لل�رشطة يف غزة نهاية �آب� /أغ�سط�س
85
 ،2019ما �أ�سفر عن مقتل ثالثة عنا�رص �أمن.
• قالت حركة حما�س �إنها تتابع باهتمام بالغ ما يجري من �أحداث يف �شمال �رشق �سورية.
وعبّت حما�س ،يف بيان �صحفي ،عن تفهمها حلقّ تركيا يف حماية حدودها والدفاع عن
نف�سها ،و�إزالة التهديدات التي مت�س �أمنها القومي �أمام عبث جهاز املو�ساد ال�صهيوين يف
املنطقة ،والذي ي�سعى �إىل �رضب الأمن القومي العربي والإ�سالمي .و�أكدت حما�س على
86
وحدة �أر�ض �سورية ال�شقيقة على كامل ترابها وحدودها الوطنية.
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• قال وكيل وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطينية ناجي �رسحان ،خالل لقاء �صحفي،
�إنّ قطاع غزة يحتاج �سنو ّيا ً �إىل � 14ألف وحدة �سكنية مبعادلة النمو الدميوجرايف .وذكر
�رسحان �أن � 25ألف وحدة �سكنية بغزة حتتاج لإعادة بناء لأنها بيوت ال ت�صلح لـ“العي�ش
87
الآدمي” ،و� 60ألف وحدة �سكنية حتتاج �إىل ترميم.
• ذكرت القناة العربية ال�سابعة �أن “�إ�رسائيل” �أنهت م�ؤخراً ت�سليم اجلي�ش الأمريكي نظام
“معطف الريح  ”Wind Coatاخلا�ص بحماية الدبابات من ال�صواريخ امل�ضادة ،وذلك بعد
�أن �أثبت النظام جناحه .وبح�سب القناة ،ف�إن �رشكة رفائيل لل�صناعات الع�سكرية املتطورة،
�سلّمت �أول منظومة من النظام للجي�ش الأمريكي ال�ستخدامه يف حماية دباباتها من طراز
�أبرامز  Abramsب�أنواعها املختلفة ،م�شري ًة �إىل �أن ذلك ي�أتي �ضمن اتفاق موقع يف �سنة 2018
88
بقيمة �إجمالية تبلغ ن�صف مليار دوالر.
• هدّمت قوات االحتالل الإ�رسائيلي قرية العراقيب يف النقب الفل�سطيني املحتل للمرة الـ .163
ونقلت وكالة قد�س بر�س عن م�صادر حملية يف العراقيب ،قولها� :إن �رشطة االحتالل دهمت
القرية ،واعتقلت ال�شيخ �صياح الطوري وجنله عزيز؛ قبل �أن تهدم م�ساكنها وترتك ال�سكان
89

يف العراء.

• �شاركت كوادر و�أطباء جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني يف لبنان ومتطوعو الإطفاء يف
املخيمات ،يف عمليات �إغاثة وعالج املت�رضرين من احلرائق التي اندلعت يف عدد من املناطق
اللبنانية ،وقال م�س�ؤول الإعالم يف جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني عماد حالق ،لوكالة
وفا� ،إن “اجلمعية ا�ستنفرت كافة طواقمها الطبية وفرق الإ�سعاف والطوارئ ،وو�ضعتها
90
حتت ت�رصف ال�صليب الأحمر اللبناين”.
• قدمت اليابان  300مليون ين ياباين (نحو  2.76مليون دوالر �أمريكي) لدعم �أكرث من
91
� 100ألف مواطن يف قطاع غزة.
الأربعاء2019/10/16 ،

• قال تقرير ل�صحيفة “�إ�رسائيل اليوم” العربية �إنّ تقديرات �إ�رسائيلية و�أردنية وفل�سطينية
رصح
ت�شري �إىل �أن حركة حما�س �ستفوز يف االنتخابات الت�رشيعية ،يف حال �إجرائها .و� ّ
م�س�ؤول �أمني �إ�رسائيلي لل�صحيفة العربية ،و�آخرون فل�سطينيون و�أردنيون ،ب�أ ّنه على
الرغم من انعدام التعاون ال�سيا�سي واخلالفات ال�شديدة بني هذه الأطراف الثالثة� ،إال �أنّ
التعاون الأمني بينها “ي�سري متاما ً مثل �ساعة �سوي�رسية ال�صنع” .و�أفاد التقرير ب�أنه من
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امل�ستبعد �أن جتري االنتخابات الت�رشيعية يف عهد رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ،على الرغم
من �إعالنه الذهاب لها ،خوفا ً من �سيطرة حما�س عرب االنتخابات ،على ال�ضفة الغربية املحتلة
ً 92
�أي�ضا.
• �أبدى مع�سكر اليمني الإ�رسائيلي ،برئا�سة بنيامني نتنياهو ،ر ّد فعل �ساخط وغا�ضب على
امل�رشوع الذي ك�شف النقاب عنه ،و�أظهر �أن حتالف �أزرق � -أبي�ض وما قال �إنهم حلفا�ؤه
من �أحزاب الي�سار والعرب� ،أعدوا “مفاج�أة �صادمة” بت�شكيل حكومة �ضيقة ،م�سنودة
من النواب العرب ،بغر�ض الإطاحة بنتنياهو .وبعدها يت ّم �إ�سقاطها باالتفاق مع �أفيجدور
ليربمان ،والتوجه �إىل انتخابات جديدة يكون فيها بني جانت�س رئي�سا ً للحكومة .ووقعت
�أحزاب اليمني على وثيقة تن�ص على عدم ان�ضمامها حلكومة �أقلية من �أحزاب الي�سار
والو�سط� ،إذا ما كانت احلكومة مدعومة خارجياً من القائمة العربية امل�شرتكة .وبح�سب
قناة  13العربية ،ف�إن زعماء �أحزاب �شا�س ويهدوت هتوراة واالحتاد الوطني و ّقعوا على
الوثيقة ،من �أجل �إ�سقاط مثل هذه احلكومة يف حال ت�شكيلها ،و�إنهم �سيعملون فقط من �أجل
93
حكومة يقودها نتنياهو ،يف ائتالف مييني �أو بحكومة وحدة وطنية وا�سعة بالتناوب.
• وزّعت جمموعات ا�ستيطانية يهودية متطرفة بيانا ً على امل�صلني اليهود القادمني �إىل باحة
حائط الرباق تدعوهم �إىل عدم االكتفاء بال�صلوات يف هذه الباحة ،واالرتقاء �إىل باحات
امل�سجد الأق�صى ،و�إقامة ال�صلوات هناك .وقد متّ �إل�صاق هذه الإعالنات على باب ال�سل�سلة،
94
الذي يدخل عربه غالبية امل�صلني من �أبناء القد�س.
• ح ّذرت �شخ�صيات فل�سطينية من خطورة ت�رصيحات �أدىل بها القائد الع�سكري الإ�رسائيلي
ال�سابق وع�ضو حتالف �أزرق � -أبي�ض ،ميكي ليفي  ،Mickey Levyدعا فيها �إىل جتريد
ع�رشات �آالف املقد�سيني من حقهم يف الإقامة ،و�سلخ �أحياء فل�سطينية عن مدينة القد�س.
وقال املحلل ال�سيا�سي املقد�سي ،را�سم عبيدات� ،إن ما ك�شف عنه ميكي ليفي“ ،يندرج يف
يعب عن عقلية عن�رصية متطرفة تنظر �إىل ال�شعب
�إطار خمطط �سيا�سي متكامل ،فليفي ّ
الفل�سطيني باعتبارهم قنبلة دميوغرافية ت�شكل خطرا ً على يهودية الدولة ،وعلى نقاء
95
القد�س كعا�صمة ملا ي�سمى دولة االحتالل”.
• �أو�ضح مركز امليزان حلقوق الإن�سان ،يف تقرير له� ،أن قطاع ال�صيد يف قطاع غزة �شهد
تدهورا ً مت�سارعا ً يف ال�سنوات الأخرية ،وتراجعت �أو�ضاع ال�صيادين و�أ�رسهم االقت�صادية
واالجتماعية ب�شك ٍل خطري ،و�أم�سوا �أكرث الفئات �ضعفا ً وحاجة للحماية .وبح�سب امليزان،
ف�إنه منذ �سنة  2015وحتى  2019/8/20قتل � 5صيادين ،و�أ�صيب � 105آخرين ،واعتقل
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� 374صياداً بعد �أن �أجربتهم قوات االحتالل على خلع مالب�سهم ،وال�سباحة من مركبهم
للو�صول �إىل الزورق احلربي .و ّ
مت االعتداء على ال�صيادين ج�سديا ً وتوجيه �إهانات لفظية
بحقهم خالل التحقيق معهم يف ميناء �أ�سدود .كما ا�ستولت قوات االحتالل الإ�رسائيلي على
 113مركبا ً مع معداتها خالل هذه الفرتة ،و ّ
مت تقطيع �شباك ال�صيد وتخريب مراكب و�أدوات
96
ال�صيد  55مرة.
• قالت �صحيفة ه�آرت�س �إن �رشكة �أمنية �إماراتية تدعى دارك ماتر  Dark Matterت�ستدرج
�ضباطا ً �سابقني يف اال�ستخبارات الإ�رسائيلية للعمل لديها برواتب فلكية ت�صل �إىل مليون
دوالر �سنوياً .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن التحقيقات ك�شفت �أن ال�رشكة تعمل ل�صالح
97

املخابرات الإماراتية ،يف مالحقة ال�صحفيني ون�شطاء حقوق الإن�سان الغربيني.
اخلمي�س2019/10/17 ،

• رف�ض رئي�س حتالف �أزرق � -أبي�ض بني جانت�س اقرتاح رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية
بنيامني نتنياهو ،ب�ش�أن ت�شكيل حكومة وحدة ،وو�صفها الأخري ب�أنها “حكومة طوارئ
�أمنية” .وكتب جانت�س ،يف تويرت“ :تلقيت اليوم اقرتاحا ً ال ميكن �أن ال �أرف�ضه” .و�أ�ضاف
جانت�س�“ :سننتظر حتى احل�صول على التفوي�ض من الرئي�س ،ونبد�أ مفاو�ضات جدية من
98
�أجل ت�شكيل حكومة وحدة ليربالية تقود �إىل التغيري وتعيد الأمل �إىل مواطني �إ�رسائيل”.
• بح�ضور رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�شتية ،وقعت هيئة املدن ال�صناعية ممثلة برئي�س
جمل�س �إدارتها ،وزير االقت�صاد الوطني خالد الع�سيلي ،و�رشكة �ألكا  ALKEالرتكية ممثلة
ب�أيهان كمال �أوغلو  ،Ayhan Kemalogluعقدا ً لتنفيذ �أعمال البنية التحتية مل�رشوع “منطقة
جنني ال�صناعية احلرة” ،واملمولة من احلكومة الأملانية من خالل بنك التنمية الأملاين
) The German Development Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau KfWبقيمة
 18مليون يورو (نحو  19.85مليون دوالر) .وقال ا�شتية� :إن “املنطقة ال�صناعية �ستوفر
� 5آالف فر�صة عمل ب�شكل مبا�رش ،و�ستفتح املجال لـ � 15ألف فر�صة عمل ب�شكل غري
99
مبا�رش ،وهذا امل�رشوع ي�صب يف ا�سرتاتيجيتنا املتعلقة باالنفكاك عن االحتالل”.
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد الإ�سالمي ال�شيخ نافذ عزام �إن ال�سلطات امل�رصية
�أطلقت �رساح  81مواطنا ً من قطاع غزة بينهم عنا�رص من احلركة .و�أو�ضح عزام ،يف ت�رصيح
بثته وكاالت حملية� ،أنه �سي�سبق وفد احلركة �إىل قطاع غزة و�صول  55ممن كانوا حمتجزين
100
لدى ال�سلطات امل�رصية ،فيما �سريافق الوفد � 26آخرين ،هم �أع�ضاء يف حركة اجلهاد.
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• �أكد رئي�س جلنة املقابر الإ�سالمية يف القد�س م�صطفى �أبو زهرة ،تعليقا ً على ما �أُعلن ب�ش�أن
انتهاء االحتالل من بناء  23مدفناً لليهود �أ�سفل ت ٍّل يقع �إىل ال�رشق من امل�سجد الأق�صى� ،أن
املنطقة التي حتوي قبور اليهود املقامة على �سفوح جبل الزيتون متتد من �أعلى تلك ال�سفوح
ِ
يكتف االحتالل مبا يف هذه املنطقة من قبور ومدافن ،بل قام
وحتى وادي قدرون .حيث مل
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية بزرع قبور وهمية ،مدعيا ً �أنها قبور يهودية قدمية ُعرث
عليها خالل �أعمال احلفر التي جتري يف منطقة وا�سعة حول البلدة القدمية من الناحيتني
101
اجلنوبية وال�رشقية.
• ح�صل املنتخب الإ�رسائيلي يف ريا�ضة اجلودو على ت�أ�شريات دخول �إىل الإمارات للم�شاركة
يف بطولة غراند �سالم  ،Grand Slamمباريات اجلودو العاملية ،التي �ستجري يف �أبو ظبي،
102
ح�سبما ذكرت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية.
اجلمعة2019/10/18 ،

• حذّر رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،من ت�شكيل حكومة �إ�رسائيلية ت�ستند �إىل
القائمة العربية امل�شرتكة .ور�أى نتنياهو �أن �إقامة حكومة ت�ستند �إىل القائمة العربية امل�شرتكة
103
هي خطوة “مناه�ضة لل�صهيونية وت�شكل خطرا ً على �أمن �إ�رسائيل”.
• ا�ست�شهد ال�شاب الفل�سطيني رعد ماجد حممد البحري ،عقب �إ�صابته بر�صا�ص قوات
االحتالل الإ�رسائيلي على حاجز جبارة جنوب طولكرم .وقالت مرا�سلة وكالة وفا �إن
ال�شاب الفل�سطيني ا�ست�شهد عقب �إ�صابته بر�صا�ص االحتالل على احلاجز ،وتركه ينزف،
ومل ت�سمح ل�سيارات �إ�سعاف جمعية الهالل الأحمر بالو�صول �إليه.

104

• قمعت قوات االحتالل امل�شاركني يف جمعة “ال للتطبيع” من م�سريات العودة ال�سلمية على
احلدود ال�رشقية لقطاع غزة .و�أكدت وزارة ال�صحة الفل�سطينية بغزة� ،إ�صابة  69مواطناً.
وجدد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية ت�أكيده جتذر م�سريات العودة
خيارا ً �شعبيّا ً ملواجهة االحتالل .و�أ�ضاف احلية ،خالل م�شاركته يف اجلمعة الـ  79من
م�سريات العودة :ما كان لالحتالل ليتجر�أ هذا الأ�سبوع على الأق�صى لوال ال�ضوء الأخ�رض
من املطبّعني .و�أكد احلية �أن خطر التطبيع يداهم املنطقة ،مردفاً“ :من امل�ؤ�سف فتح �أبواب
105
العوا�صم العربية �أمام االحتالل”.
• ارتفعت وترية اقتحامات امل�ستوطنني خالل املنا�سبات والأعياد اليهودية� ،إثر حمالت
التحري�ض امل�ستمرة الذي تطلقها ما ت�سمى “جماعة الهيكل” املزعوم عرب حثّ امل�ستوطنني
474

ت�شرين الأول� /أكتوبر 2019

على اقتحام الأق�صى ،فخالل �أيام “عيد العر�ش” وحده ،وبح�سب دائرة الأوقاف الإ�سالمية
يف القد�س اقتحم �أكرث من  2,700م�ستوطن باحاته.

106

• قال رئي�س ق�سم الأطراف ال�صناعية يف م�ست�شفى حمد �أحمد العب�سي ،يف حديث ل�صحيفة
ال�رشق� ،إن اخلدمات النوعية التي يقدمها امل�ست�شفى ت�أتي يف ظ ّل تزايد �أعداد املحتاجني لهذه
الأطراف ،حيث خلفت م�سريات العودة حتى اللحظة  140م�صابا ً بالبرت ،و 1,800م�صاب

حمتاج جلهاز تعوي�ضي ،بجانب  900حالة برت من احلروب ال�سابقة ،و� 11ألف م�صاب
يحتاج جلهاز تعوي�ضي ،وك�شف الطبيب على �أنه يف املرحلة احلالية يعمل امل�ست�شفى على
عالج  200م�صاب ،وتزويدهم بالأطراف والأجهزة التعوي�ضية.

107

• تويف الأديب وال�شاعر الرتكي الكبري نوري باكديل  ،Nuri Pakdilعن عمر ناهز  85عاماً.
ويلقب الأديب الرتكي ب�شاعر القد�س ،ب�سبب دفاعه امل�ستمر عن القد�س وق�ضيتها العادلة
منذ عقود طويلة .وقد ترحّم الرئي�س الرتكي �أردوغان على باكديل قائالً�“ :أترحم على
108

�شاعر القد�س ال�سيد نوري باكديل �أحد �أملع رجال الأدب ...جعل اهلل مثواه اجلنة”.
ال�سبت2019/10/19 ،

• �أكد رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �أن خمططات االحتالل التهويدية
يف امل�سجد الأق�صى والقد�س املحتلة لن ُيكتب لها النجاح .وقال هنية ،يف كلمة متلفزة نقلتها

قناة الأق�صى الف�ضائية� ،إن خمططات تق�سيم الأق�صى لن تنجح ،ولن ن�سمح ،ولو على
رقابنا وعلى دمنا ،بتمرير خمططات االحتالل ،ولن تتغري معامل القد�س ،وكل القرارات لن
تغري احلقائق .ودعا هنية �إىل التحرك يف ثالثة اجتاهات �أمام خمططات االحتالل التهويدية
ً 109
بحقّ امل�سجد الأق�صى؛ فل�سطينيا ً وعربيا ً ودوليا.
• ن�رشت �صحيفة ه�آرت�س العربية معطيات حول حجم امل�ساعدات الأمريكية لـ“�إ�رسائيل”
مرتكزة على م�صادر يف وزارة املالية الإ�رسائيلية ومعهد درا�سات الأمن القومي الإ�رسائيلي.
مبينة �أن حجم امل�ساعدات �سيبلغ  3.3مليارات دوالر �سنوياً ،خالل الفرتة .2028–2019
كما �أن �أق�صى ح ّد لزيادة امل�ساعدات الأمريكية لـ“�إ�رسائيل” وفقا ً التفاق  2028–2019هو

� .%10إال �أنه �إ�ضافة للـ  3.3مليارات دوالر ،حت�صل “�إ�رسائيل” على مبلغ  5مليارات دوالر
لدعم م�شاريع م�شرتكة بني البلدين لتطوير �صواريخ م�ضادة لل�صواريخ خالل �سنوات
110

االتفاق.
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اليوميات الفل�سطينية
• دعا القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي �أحمد املدلل حركة فتح للر ّد على ورقة الف�صائل
الثمانية بخ�صو�ص امل�صاحلة .وقال املدلل ،يف مقابلة خا�صة مع املركز الفل�سطيني للإعالم،
�إنه ال ب ّد من وجود احرتام للف�صائل خ�صو�صا ً �أنها ف�صائل ذات وزن وت�أثري يف ال�ساحة
الفل�سطينية .و�ش ّدد على �أن الف�صائل “تلوم الإخوة يف حركة فتح على ت�أخر ردهم �إىل هذه
111

اللحظة”.

• التقى وفد قيادي من حركة حما�س املمثل اخلا�ص للرئي�س الرو�سي ل�ش�ؤون ال�رشق
الأو�سط وبلدان �إفريقيا ميخائيل بوغدانوف ،وال�سفري الرو�سي لدى الدوحة نور حممد
خولوف  .Noor Mohammad Khulovوقالت احلركة �إن وفدها بحث مع امل�س�ؤولني
الرو�س �آخر امل�ستجدات ال�سيا�سية يف ال�ساحة الفل�سطينية ،و�أكدت �أن الوفد �أبدى “ا�ستعداد
حركته للتعاطي مع �أي مبادرة من �ش�أنها جتاوز االنق�سام الفل�سطيني” .وجددت ت�أكيدها
112

على �رضورة �أن تكون �أي انتخابات فل�سطينية قادمة “�شاملة ومتزامنة”.

• قال املحلل ال�سيا�سي واملرا�سل يف هيئة البث الإ�رسائيلية �شمعون �آران Simon Aran

�إن بعثة برئا�سة �أفراد من وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية �ست�شارك يف م�ؤمتر البحرين
الذي �سيناق�ش �سبل الدفاع عن ال�سفن يف اخلليج من اعتداءات �إيرانية .و�أ�ضاف �آران ،يف
تغريدة على تويرت� ،أن امل�ؤمتر �سينعقد يومي الإثنني  2019/10/21والثالثاء 2019/10/22

يف العا�صمة البحرينية املنامة برعاية �أمريكية ،ا�ستكماالً مل�ؤمتر وار�سو الذي عقد يف
113

�شباط /فرباير  2019يف بولندا.
الأحد2019/10/20 ،

• قالت وزارة التنمية االجتماعية يف غزة �إن م�ؤ�رشات الفقر يف قطاع غزة هي الأعلى على
م�ستوى العامل ،وذكر وكيل الوزارة غازي حمد خالل “لقاء مع م�س�ؤول”� ،أن ن�سب الفقر

والبطالة يف قطاع غزة و�صلت خالل �سنة � 2019إىل ما يقرب من  ،%75كما �أن  %70من
ً 114
�سكان قطاع غزة غري �آمنني غذائيا.
• دعت ال�سلطة الفل�سطينية جامعة الدول العربية �إىل خماطبة ال�صناديق وامل�ؤ�س�سات العربية
من �أجل توفري االحتياجات التعليمية العاجلة ب�أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية ،و�أكد وكيل
وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطيني ب�رصي �صالح �أن “هناك � 100ألف طالب وطالبة يف
مدينة القد�س وحميطها مهددون ب�إمكانية ا�ستمرارهم بتلقي التعليم وفق هويتهم وروايتهم
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زجهم والذهاب بهم
الفل�سطينية؛ من خالل الت�أثري على املناهج وحماولة حتريفها وحماولة ّ
115
نحو املنهاج الإ�رسائيلي”.
• اقتحم نحو  400م�ستوطن امل�سجد الأق�صى املبارك ،ب�شكل ا�ستفزازي ،وجتولوا يف باحاته
116
بحرا�سة م�شددة من قبل قوات االحتالل الإ�رسائيلي.
• �أ�صدرت حركتا حما�س واجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني بيانني حتذيريني باحتمال انفجار
الأو�ضاع ،مع ا�ستمرار االحتالل يف �سيا�سة ال�سماح للم�ستوطنني باقتحام امل�سجد
117
الأق�صى.
• قال رئي�س حتالف �أزرق � -أبي�ض بني جانت�س لرئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو ،وفق
القناة ال�سابعة الإ�رسائيلية� ،إن احلملة االنتخابية انتهت يف  ،2019/9/17وف�شل نتنياهو
يف ت�شكيل احلكومة مرة �أخرى ،وبدالً من �إ�ضاعة الوقت على مقاطع الفيديو عليه �إعادة
تفوي�ض ت�شكيل احلكومة للرئي�س .وجدد دعوته �إىل �إن�شاء حكومة وحدة ليربالية تعتني
118
بالإ�رسائيليني.
• ك�شف املخت�ص بال�ش�أن اال�ستيطاين ب�شار القريوتي عن قيام االحتالل بتو�سعة منطقة ج يف
قرية قريوت جنوب نابل�س على ح�ساب املنطقة امل�صنفة ب يف خطوة غري م�سبوقة من قبل
119
�سلطات االحتالل ،وتغيري قواعد ت�صنيف الأرا�ضي.
• ذكرت �صحيفة جريوزاليم بو�ست الإ�رسائيلية �أن املبعوث الأمريكي اخلا�ص لعملية ال�سالم
جاي�سون غرينبالت قرر التعجيل با�ستقالته لت�صبح نافذة يف  2019/11/1بعد �أن ت�أجل ن�رش
120
خطة “�صفقة القرن” ب�سبب عدم ت�شكيل حكومة �إ�رسائيلية.
• قالت املر�شحة للرئا�سة الأمريكية ،ع�ضو جمل�س ال�شيوخ عن احلزب الدميوقراطي �إليزابيث
وارن � ،Elizabeth Warrenإنها منفتحة لفكرة جعل م�ساعدات بالدها لـ“�إ�رسائيل”
121
م�رشوطة بوقف �أن�شطتها اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية.
الإثنني2019/10/21 ،

• �أعلن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي املكلف بنيامني نتنياهو ف�شله يف ت�شكيل حكومة ،ر�سمياً،
122
و�أعاد كتاب التكليف للرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني.
• اتهمت ال�سلطة الفل�سطينية “�إ�رسائيل” بتطبيق �ض ّم فعلي زاحف لل�ضفة الغربية عرب
جمموعة �إجراءات �أهمها حتويل مناطق ب �إىل ج ،يف خطوة غري م�سبوقة .وقالت وزارة
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اليوميات الفل�سطينية
اخلارجية الفل�سطينية �إن ما تقوم به �سلطات االحتالل هو �ض ّم فعلي لل�ضفة ،وح�سم
123
م�ستقبل ق�ضايا الو�ضع النهائي التفاو�ضية بالقوة من جانب واحد.
• �أكدت النيابة العامة الفل�سطينية �صحة قرار حمكمة ال�صلح الفل�سطينية بحجب نحو
 59موقعا ً و�صفحة �إعالمية فل�سطينية وعربية ،وذلك ا�ستنادا ً�إىل قانون اجلرائم الإلكرتونية.
وقال املكتب الإعالمي للنائب العام لـ“العربي اجلديد” �إن قرار حمكمة �صلح رام اهلل حول
حجب ع�رشات املواقع �صحيح ،و“على املت�رضرين من القرار الق�ضائي االعرتا�ض على
هذا احلكم” .وتابع املكتب قائالً“ :لقد قام النائب العام الفل�سطيني �أكرم اخلطيب بتقدمي
هذا الطلب �إىل حمكمة ال�صلح وذلك ح�سب قانون الإجراءات اجلزائية” .و�صدر قرار
املحكمة ،الذي ّ
مت ت�رسيبه يوم الإثنني � ،2019/10/21إىل بع�ض و�سائل الإعالم الفل�سطينية،
يف  .2019/10/17ومن جهتها ،طالبت احلكومة الفل�سطينية جهات االخت�صا�ص والنائب
العام بالرتاجع عن قرار حجب بع�ض املواقع الإلكرتونية ،وفق الإجراءات القانونية واجبة
124
االتباع والت�سل�سل.
• قال �سامي �أبو زهري ،القيادي يف حركة حما�س� ،إن املعتقلني الفل�سطينيني يف ال�سعودية
يتعر�ضون للتعذيب ب�أ�شكال متعددة ،ويتم التحقيق معهم ب�شكل قا�س .و�أ�ضاف �أبو زهري،
يف ت�رصيحات �صحفية� ،أن حمققني �أجانب من جن�سيات خمتلفة يحققون مع املعتقلني،
و�أ�شار �إىل �أن حركته بذلت م�ساعي كبرية للإفراج عن املعتقلني ،من خالل ات�صاالت مع
دول ،و�أخرى من خالل ات�صاالت مبا�رشة مع م�س�ؤولني �سعوديني ،لكن مل يتمخ�ض عنها
125
�شيء حتى اللحظة ،م�شددا ً على �أن حركته لن يهد�أ لها بال حتى �إنهاء هذه الأزمة.
• بعد ثمانية �أعوام من احلرب الدائرة يف �سورية� ،أ�شار فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة
العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية� ،أنه ّ
مت توثيق � 4,002ضحية من الالجئني الفل�سطينيني
ال�سوريني ق�ضت نحبها يف �أماكن خمتلفة يف �سورية ،بينهم  487الجئة .و�أ�شارت جمموعة
العمل �إىل �سقوط � 1,987ضحية فل�سطينية داخل املخيمات والتجمعات الفل�سطينية حتى
 ،2019/10/21يف زيادة عن التاريخ ذاته من �سنة  2018الذي �سجل فيه � 1,953ضحية
126
بواقع زيادة � 24ضحية.
• ت�شارك “�إ�رسائيل” يف بطولة غراند �سالم  Grand Slamللجودو ،التي تنطلق يف العا�صمة
الإماراتية �أبو ظبي ،نهاية الأ�سبوع اجلاري ،بح�سب قناة مكان الإ�رسائيلية الناطقة
بالعربية .وقالت القناة �إن “البعثة الإ�رسائيلية �إىل بطولة اجلودو يف �أبو ظبي تت�ألف من
127
خم�سة العبني”.
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الثالثاء2019/10/22 ،

• �أكد ال�شيخ نافذ عزام ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد الإ�سالمي لـ“الأيام”� ،أن موقف
احلركة املبدئي من م�س�ألة االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية ،التي جاءت بعد التوقيع على
اتفاق �أو�سلو ،مل ولن يتغري ،وتنظر لها احلركة على �أنها جزء ال يتجز�أ من اتفاقية �أو�سلو
وا�ستحقاقاتها .و�أ�شار �إىل �أن احلركة تعتقد �أن االنتخابات ال متثل املخرج املطلوب من
الأزمات املتالحقة واملتتابعة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني هذه الأيام ،و�أنه �إذا جرت
128
االنتخابات وفق ما يطرح حالياً ،ف�إن امل�أ�ساة �ستتعمق ،ويتعمق كذلك االنق�سام.
• قال �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير �صائب عريقات“ :ال يجوز لأي �شخ�ص �أو
�أي حركة �سيا�سية �أن حترم ال�شعب الفل�سطيني من اختيار ممثّليه ،نتفهم �أن يكون هناك
�شخ�صيات �أو حركات �أو �أحزاب ال تريد �أن ت�شارك يف االنتخابات فهذا جزء من العملية
الدميقراطية ،ولكن ال يحقّ لأحد �أن ي�ضع فيتو على �إجراء االنتخابات ،و�أن مينع النا�س من
129
التوجه �إىل �صناديق االقرتاع �أو من تر�شيح �أنف�سهم”.
• قال النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �أحمد بحر “�إن �إجراء االنتخابات
العامة ي�شكل ا�ستحقاقا ً وطنيا ً ود�ستوريا ً ال ميكن االلتفاف عليه� ،أو جتاوزه ب�أي حالٍ من
الأحوال” .و�أ�شار �إىل �أن املجل�س الت�رشيعي مع �إجراء االنتخابات العامة وفق مقت�ضياتها
130
الوطنية و�رشوطها القانونية والد�ستورية.
• قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�شتية ،خالل زيارته ملحافظة طولكرم�“ ،إذا مل تكن
هناك م�صاحلة فنحن ذاهبون لالنتخابات ،و�إذا كان منظورنا للم�صاحلة لي�س مقبوالً لدى
حما�س ،و�إذا مل يكن منظور حما�س غري مقبول لدينا ،فاالحتكام لل�شعب واالنتخابات هي
احلل الأمثل” .ونقلت وكالة �سوا املحلية عن ا�شتيه قوله �إن حما�س تنظر للم�صاحلة من
منظور ي�ستند على “التقا�سم الوظيفي” ،م�ضيفا ً “لكن نحن نريد �سلطة و�سالح ودولة
131
واحدة”.
• ك�شفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن “وزارة املالية الأمريكية ج ّمدت ح�سابات بنكية
م�رصفية لرجال �أعمال من قطاع غزة يقومون ب�ضخ �أموال من �إيران �إىل حما�س” ،وذكرت
ال�صحيفة �أن “الهدف الأ�سا�سي اليوم جلهاز اال�ستخبارات الع�سكرية الإ�رسائيلية هو
مالحقة رجال املال يف حما�س الذين يقومون بتحويل الأموال من خارج غزة �إىل داخلها،
ويعتربون قناة تهريب الأموال الأ�سا�سية ،ومتويل ن�شاطات حما�س ،ال �سيّما يف اجلانب
132
املدين اخلريي”.
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• ذكرت �صحيفة ه�آرت�س العربية �أن �أكرث من � 20ألف عامل فل�سطيني دفعوا خالل �سنة 2018

نحو  480مليون �شيكل (نحو  135.4مليون دوالر) للو�سطاء و�أ�صحاب العمل ،للح�صول
على ت�صاريح عمل داخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  .1948وميثل هذا العدد نحو
ثلث عدد العمال الفل�سطينيني الذين يدخلون للعمل يف املناطق املحتلة ،حيث يتم �إجبارهم
على دفع �أموال ت�صل �إىل � 2,500–1,500شيكل (نحو  705–423دوالر) �شهريا ً وب�شكل
غري قانوين ،بعد ف�شل ح�صولهم على ت�صاريح بطرق قانونية ب�سبب الإجراءات املعقدة،
ما يعر�ضهم لال�ستغالل وانعدام الأمن الوظيفي .ووفقا ً لدرا�سة �أجراها “بنك �إ�رسائيل”
يف �أواخر �أيلول� /سبتمرب  ،2018ف�إن �صايف ربح �أ�صحاب العقارات والعمل الذين باعوا
133
ت�صاريح غري قانونية بلغت نحو  122مليون �شيكل (نحو  34.5مليون دوالر).
• ذكرت �صحيفة ه�آرت�س العربية �أن عدد الطالب العرب يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
الإ�رسائيلية ت�ضاعف ب�شكل ملحوظ خالل فرتة عقد من الزمن ،لكن الفجوات والعقبات
ما تزال كبرية �أمام حماوالتهم لالندماج يف الأو�ساط الأكادميية مقارن ًة باملجتمع اليهودي.
ووفقا ً ملجل�س التعليم العايل ،ف�إن ن�سبة الطالب العرب يف جميع الدرجات التعليمية ارتفعت
من  %10يف عام  2008الذي و�صل العدد فيه لنحو � 24ألفاً� ،إىل  %18حتى العام الدرا�سي
ً 134
 ،2019/2018حيث بلغ العدد نحو � 51ألفا.
الأربعاء2019/10/23 ،

• قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �إن حركته جاهزة لعمل ما يلزم
حلماية امل�سجد الأق�صى ،مبا يف ذلك �إطالق كل ال�رشارات الالزمة لذلك ،يف �إ�شارة �إىل مواجهة
135
حمتملة.
• دعت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني احلكومة يف ال�ضفة الغربية لإن�صاف موظفيها يف
قطاع غزة ووقف ما قالت عنها “�سيا�سة التمييز” التي متار�سها بحقهم .وقالت اجلبهة ،يف
بيان لها� ،إن احلكومة ما زالت تتلك�أ يف معاجلة قراراتها التي عززت من �سيا�سة التمييز بني
ال�ضفة وغزة ،وولدت قناعات بني �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،ب�أن احلكومة هي جلزء منهم
136
ولي�ست حكومة الكل.
• ت�سلم رئي�س حتالف �أزرق � -أبي�ض بني جانت�س ،ب�شكل ر�سمي ،كتاب التكليف من الرئي�س
الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني لت�شكيل احلكومة الإ�رسائيلية اجلديدة .جاء ذلك بعد اجتماع
عقده جانت�س وريفلني يف مكتب الأخري بالقد�س� ،أعقبه عقد م�ؤمتر �صحفي م�شرتك �أكدا
480
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خالله على �رضورة ت�شكيل حكومة وحدة وطنية وا�سعة .وقال جانت�س �إنه �سيعمل من
�أجل �إن�شاء حكومة وحدة وطنية تخدم جميع الإ�رسائيليني وتعمل من �أجل م�صاحلهم،
137
م�ؤكدا ً �أنه �سيبذل كل جهد من �أجل ت�شكيل هذه احلكومة و�إنهاء اخلالفات بني اجلميع.
• دعت قيادة القوة امل�شرتكة الفل�سطينية يف خميم عني احللوة ،مبدينة �صيدا ،جنوبي
لبنان ،الفل�سطينيني �إىل البقاء على احلياد التام من �أحداث ال�شارع اللبناين .و�أ�ضافت
القوة ،يف بيان لها� ،أن �رضورة التزام الفل�سطينيني داخل املخيم وخارجه باحلياد جتاه
�أحداث لبنان “ي�أتي من موقع احلر�ص على �أف�ضل العالقات الأخوية مع خمتلف مكونات
138
ال�شعب اللبناين”.
• دعت �أييلت �شاكيد ،زعيمة حتالف “اليمني املوحد” الإ�رسائيلي� ،إىل عدم ال�صمت �أمام املقاطعة
الفل�سطينية للمنتجات الإ�رسائيلية .وقالت �شاكيد “ال يوجد موقف ميكن للفل�سطينيني فيه
139
ا�سترياد الب�ضائع ح�سب رغبتهم ،بينما يقاطعون املنتجات الإ�رسائيلية”.
• علّق الأ�سري الفل�سطيني �أحمد غنام �إ�رضابه املفتوح عن الطعام ،والذي بلغ  102يوما ً بعد �أن
140
وافقت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي على حتديد ال�سقف الزمني العتقاله الإداري.
• �أطلقت �أكرث من �أربعني م�ؤ�س�سة فل�سطينية ودولية حملة �إعالمية حتت عنوان “االحتالل
يقتل الأ�رسى” مل�ساندة الأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي ،وك�شف
ما يتعر�ضون له من �إهمال وتنكيل داخل املعتقالت .ومن �أبرز الأرقام �أن � 221أ�سريا ً
ا�ست�شهدوا داخل �سجون االحتالل ،ووجود �أكرث من � 500أ�سري يف االعتقال الإداري� ،إ�ضافة
141
�إىل �سيا�سة الإهمال والإعدام الطبي التي متار�س بحقّ الأ�رسى وتركهم بال عالج.
• قرر االحتالل الإ�رسائيلي هدم  140منزالً ومن�ش�أة يف مدينة رهط بالنقب املحتل .و�أل�صقت
ً 142
�سلطات االحتالل �أم َر هد ٍم على م�سجد الرباط املوجود يف مكانه منذ �أكرث من  40عاما.
• قال الرئي�س التون�سي اجلديد قي�س �سعيّد ،بعد �أدائه اليمني الد�ستورية رئي�سا ً للبالد� ،إن
فل�سطني �ستبقى يف وجدان كل �أحرار تون�س ،منقو�شة يف �صدورهم .و�أو�ضح �سعيّد �أن
تون�س �ستبقى منت�رصة لكل الق�ضايا العادلة و�أولها ق�ضية �شعبنا يف فل�سطني ،م�ضيفا ً
“احلقّ الفل�سطيني لن ي�سقط كما يتوهّم الكثريون بالتقادم” .كما �أن فل�سطني لي�ست قطعة
143

�أر�ض م�سجلة كملكية عقارية ،بل يف وجدان تون�س وحرائرها.

• طالب مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص ،املعني بحالة حقوق الإن�سان يف الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة �سنة  1967مايكل لينك ،خالل اجتماع عقدته اللجنة الثالثة املعنية بال�ش�ؤون
481

اليوميات الفل�سطينية
االجتماعية والثقافية والإن�سانية باجلمعية العامة للأمم املتحدة بنيويورك ،املجتمع الدويل
بفر�ض “حظر كامل على ت�صدير جميع املنتجات امل�صنوعة يف امل�ستوطنات الإ�رسائيلية غري
144
امل�رشوعة ،ون�رش قاعدة بيانات لل�رشكات العاملة يف تلك امل�ستوطنات”.
اخلمي�س2019/10/24 ،

• ك�شف �أحمد الطيبي ،رئي�س كتلة القائمة العربية امل�شرتكة� ،أن رئي�س حتالف �أزرق � -أبي�ض
بني جانت�س ات�صل به وبرئي�س القائمة امل�شرتكة �أمين عودة ،حيث اقرتح عقد اجتماع بني
الطرفني قريباً .و�أكدت القائمة امل�شرتكة �أنها لن تن�ض ّم حلكومة �إ�رسائيلية جتمع حتالف
�أزرق � -أبي�ض مع الليكود .وقال النائب العربي يف الكني�ست الإ�رسائيلي� ،أ�سامة ال�سعدي،
يف ت�رصيح �صحفي� ،إن مثل هذه احلكومة ال ت�شكل تغيريا ً لل�سيا�سة املنتهجة يف ال�سنوات
145
الأخرية.
• �أحالت حمكمة ال�صلح يف رام اهلل ،قرار حجب  59موقعاً ومن�صة �إعالمية للمحكمة الد�ستورية
بعدما تقدم حمامو نقابة ال�صحفيني والهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان بطعونٍ يف القرار.
146
وعليه ،يبقى الو�ضع كما هو عليه بالن�سبة للمواقع املحجوبة.
• دانت املحكمة املركزية يف مدينة اللد �أحد الذين �شاركوا يف �إحراق منزل عائلة دواب�شة يف قرية
147
دوما� ،سنة  ،2015والذي كان قا�رصا ً حينها ،بالع�ضوية يف تنظيم �إرهابي يهودي.
• ذكر مركز عبد اهلل احلوراين للدرا�سات والتوثيق �أن عدد امل�ستعمرات يف ال�ضفة الغربية
والقد�س يبلغ  198م�ستعمرة ،يقطنها نحو � 675ألف م�ستوطن .وبح�سب �إح�صائيات
املركز� ،أ�سفرت اعتداءات امل�ستوطنني �سنة  2018عن ا�ست�شهاد  8مواطنني بينهم طفالن.
كما نتج عن اعتداءات امل�ستوطنني خالل �سنة  ،2018يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س،
نحو  233م�صابا ً وم�صابة ،بينهم  28طفالً ،و� 6سيدات ،مقابل �إ�صابة  96مواطنا ً يف �سنة
 ،2017ما ي�شكل ارتفاعا ً بن�سبة  .%41وقامت ع�صابات امل�ستوطنني يف �سنة  2018باقتالع
وحرق وقطع نحو � 6,350شجرة مثمرة من �أ�شجار الزيتون واللوزيات والعنب ،وتركزت
عمليات االقتالع يف حمافظات اخلليل وبيت حلم ورام اهلل ونابل�س ،بزيادة ن�سبتها  %50عن
148
�سنة .2017
• حذّر عدنان �أبو ح�سنة ،امل�ست�شار الإعالمي لوكالة الأونروا ،من انفجار الأو�ضاع يف قطاع
غزة جراء انهيار احلالة املعي�شية ل�سكان القطاع ،مو�ضحا ً �أن الوكالة تعاين من عجز قدره
 30مليون دوالر ال�ستكمال توزيع امل�ساعدات على  1.1مليون الجئ يف غزة ،مبينا ً �أن
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 %80من �سكان قطاع غزة يعتمدون على امل�ساعدات الإن�سانية ،و�أن ن�سبة البطالة يف قطاع
149
غزة بلغت .%55
• قرر جمل�س الكنائ�س الأ�سقفية يف الواليات املتحدة �سحب ا�ستثماراته من �أي �رشكات تخدم
150
االحتالل الإ�رسائيلي.
اجلمعة2019/10/25 ،

• �أعلن رئي�س الوزراء املاليزي ،مهاتري حممد ،عزم بالده افتتاح �سفارة لدى فل�سطني ،يف
الأردن .و�أ�ضاف حممد ،يف كلمة له خالل امل�شاركة يف القمة الـ  18حلركة عدم االنحياز،
املنظمة بالعا�صمة الأذرية باكو� ،أن “املجتمع الدويل ال يبايل بامل�شاكل التي تواجهها
151
فل�سطني ،ومل يتحرك �ض ّد �إ�رسائيل”.
• و�صف رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي �أفيف كوخايف الو�ضع على اجلبهات الإ�رسائيلية
املختلفة ،ال �سيّما جبهتي ال�شمال (�سورية ولبنان) واجلنوب (قطاع غزة) ب�أنه متوتر
152
وه�ش ،وينذر بارتفاع احتماالت اندالع مواجهة ع�سكرية قادمة.
• �أ�صيب  81مواطنا ً بينهم  11طفالً و ُم�سع َف ْي اثنني ،بر�صا�ص االحتالل احلي واملعدين
املغلف باملطاط ،كما �أ�صيب الع�رشات باالختناق بالغاز امل�سيل للدموع ،خالل مهاجمة قوات
االحتالل الإ�رسائيلي ،للم�سريات الأ�سبوعية ال�سلمية على ال�رشيط احلدودي ال�رشقي
153
لقطاع غزة.
• ك�شفت وكالة �أ�سو�شييتد بر�س عن وجود كني�س يهودي �رسي يف �أحد الأحياء الراقية
مبدينة دبي الإماراتية ،الفتة النظر �أنه يعد الأول الذي يعمل ب�شكل كامل يف �شبه اجلزيرة
154
العربية منذ عقود.
• �أعلنت احلكومة الأوكرانية �أنها �ستفتح مكتبا ً دبلوما�سيا ً لها لتطوير االبتكار واال�ستثمار
يف مدينة القد�س املحتلة .ووفقا ً للحكومة �سيكون للمكتب اجلديد متثيالً دبلوما�سيا ً
للأوكرانيني ،و�سيت ّم �إ�ضافته �إىل امل�ؤ�س�سات املوجودة يف ال�سفارة الأوكرانية يف
155
“�إ�رسائيل”.
• قال مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) ،يف تقرير له� ،إن االحتالل هدم
 253منزالً بال�ضفة الغربية منذ بداية �سنة  2019وحتى  ،2019/10/14مقارنة بـ  270منزالً
طوال �سنة  .2018و�أ�شار �إىل �أنه ّ
مت هدم  151منزالً يف �رشقي القد�س خالل الفرتة نف�سها،
156
مقارنة مع  177منزالً طوال �سنة .2018
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ال�سبت2019/10/26 ،

• قالت بلدية رفح “�إن نُخَباً و�أعياناً من مدينة رفح ،اتفقوا على اختيار �أنور ال�شاعر رئي�سا ً
لبلدية رفح ،خلفاً للرئي�س ال�سابق �صبحي �أبو ر�ضوان ،خالل لقاء جمتمعي ت�شاوري
157

نظمته بلدية رفح ووزارة احلكم املحلي”.

• �أفاد مركز امليزان حلقوق الإن�سان �أن قوات االحتالل الإ�رسائيلي قتلت  327فل�سطينيا ً يف
قطاع غزة منذ انطالق م�سريات العودة الكربى يف  ،2018/3/30منبها ً �إىل �أن � 15شهيدا ً
وبي املركز ،يف بيان له� ،أن  214مدنيا ً
ما زالت جثامينهم حمتجزة لدى االحتاللّ .
ا�ست�شهدوا خالل م�شاركتهم يف م�سريات العودة ال�سلمية؛ بينهم  46طفالً ،و�سيدتان ،و9
من ذوي الإعاقة ،و 4م�سعفني و�صحفيان .و�أ�شار املركز �إىل �أن  18,764فل�سطينياً؛ بينهم
 4,778طفالً و� 845سيدة� ،أ�صيبوا خالل م�شاركتهم يف فعاليات م�سريات العودة .وقد بلغ
عدد مرات ا�ستهداف الطواقم الطبية  277مرة� ،أ�سفرت عن �إ�صابة  223م�سعفاً؛ منهم 43

تكررت �إ�صابتهم �أكرث من مرة .ور�صد امليزان ا�ستهداف الطواقم ال�صحفية  246مرة،
158
�أ�سفرت عن �إ�صابة � 173صحفياً ،تكرر �إ�صابة  42منهم �أكرث من مرة.
• ك�شف فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ،عن توثيق
بيانات  40الجئة فل�سطينية فقدن منذ بدء �أحداث احلرب يف �سورية ،منهن ت�سع الجئات من
159

�أبناء خميم الريموك ،و 10فقدن يف حي الت�ضامن.

• �أعرب البيان اخلتامي للقمة الـ  18حلركة عدم االنحياز عن دعمه لل�شعب الفل�سطيني
وت�ضامنه معه .و�أكد البيان �رضورة زيادة اجلهود حل ّل امل�شكلة يف فل�سطني ب�شكل دائم
ومر�ض .و�أو�ضح �أن احلل العادل وال�سلمي للق�ضية الفل�سطينية مهم لل�سالم واال�ستقرار
يف ال�رشق الأو�سط والعامل .ودعا البيان “�إ�رسائيل” �إىل و�ضع ح ّد النتهاكاتها اجل�سيمة بحقّ
القانون الدويل .ودان البيان �سيا�سة االحتالل وال�ضمّ الإ�رسائيلية ونقل الواليات املتحدة
160

�سفارتها �إىل القد�س.

• رف�ض الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي ،زياد النخالة ،يف كلمة له �أمام مهرجان �أقامته
النقابات التابعة للجهاد مبدينة غزة� ،إجراء انتخابات ت�رشيعية ،وقال �إن حماولة فر�ضها
161

ك�أمر واقع“ ،كمن ي�ضع العربة �أمام احل�صان”.
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الأحد2019/10/27 ،

• ك�شفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت ،يف تقرير �أعده مرا�سلها �إيتمار �آيخرن� ،أن “الوكالة
اليهودية تعد العدة لتنظيم عمليات �رسية لت�شجيع الهجرات اليهودية من اخلارج �إىل
�إ�رسائيل ،من خالل �إ�رشاك دور �أكرب ليهود ال�شتات ،يف ظ ّل الظروف ال�صعبة التي يواجهها
162
اليهود يف دول العامل”.
• رف�ضت احلكومة الفل�سطينية ،قرار تعيني رئي�س و�أع�ضاء جمل�س بلدي ملدينة رفح ،يف
خطوة �سيتبعها خطوات مماثلة يف جميع جمال�س قطاع غزة البلدية واملحلية ،وف�رست على
�أنها ردّ عملي بالرف�ض لدعوة االنتخابات التي �أطلقها الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س.
ور�أى وزير احلكم املحلي جمدي ال�صالح يف تعيني حركة حما�س رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
بلدي ملدينة رفح التفافا ً على العملية الدميوقراطية ،و�أن من حقّ كل مواطن انتخاب من يراه
ً 163
منا�سبا.
الإثنني2019/10/28 ،

• �أكد رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية ،مت�سك احلركة وجاهزيتها
للدخول يف انتخابات �شاملة (رئا�سية ،وت�رشيعية ،وجمل�س وطني) .وقال هنية ،خالل
م�ؤمتر �صحفي عقب لقائه وفد جلنة االنتخابات�“ ،إننا جاهزون الآن قبل الغد خلو�ض
االنتخابات ،ونحرتم نتائجها حال توفرت كل �رشوط النزاهة وال�شفافية”؛ م�ضيفا ً �أنه لي�س
لدينا �أي قلق من الدخول يف عملية انتخابية �شاملة وعامة .كما �أعلن رئي�س حركة حما�س يف
164
قطاع غزة ،يحيى ال�سنوار ،جاهزية حركته للم�شاركة يف االنتخابات الفل�سطينية.
• هددت ال�سلطة الفل�سطينية� ،سلطات االحتالل الإ�رسائيلي بالتوجه �إىل التحكيم الدويل ،يف
حال منعتها من ت�صدير زيت الزيتون والتمر �إىل الدول العربية ،ردا ً على تو ّقف الفل�سطينيني
165
عن ا�سترياد العجول منها ،يف حماولة منهم لالنفكاك االقت�صادي عنها.
• ذكرت منظمة بت�سيلم  -مركز املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان �أن النيابة الع�سكر ّية
الإ�رسائيلية �أغلقت ثالثة ملفات حتقيق �أخرى يف قتل جنود االحتالل الإ�رسائيلي
لفل�سطينيني ،وذلك وفقاً ملعلومات نقلها الناطق بل�سان جي�ش االحتالل �إىل وكالة �أنباء
لتق�صي الأحداث الثالثة ُبعيد وقوعها
وبي التحقيق الذي �أجرته بت�سيلم
�أ�سو�شييتد بر�سّ .
ّ
166
ت�ستدع القتل بال�رضورة ،بالرغم من ذلك.
يف بداية �سنة � 2018أنّ مالب�ساتها مل
ِ
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• تع ّهد ّ
مر�شحون دميوقراطيون لالنتخابات الرئا�سية الأمريكية املقبلة ،خالل م�ؤمتر ملنظمة
جي �سرتيت  J Streetاليهودية ،باعتماد مقاربة تختلف متاما ً عن الدعم املطلق لـ“�إ�رسائيل”
الذي ينتهجه ترامب ،متع ّهدين الدفع ّ
باتاه ت�سوية �سيا�سية تف�ضي �إىل قيام دولة
فل�سطينية .واتهم املر�شح بريين �ساندرز حكومة نتنياهو بالعن�رصية ،داعيا ً �إىل حتويل
م�ساعدة ع�سكرية �إىل “�إ�رسائيل” بقيمة  3.8مليارات دوالر �سنويا ً �إىل م�ساعدات �إن�سانية
167
لقطاع غزة املحا�رص.
• قال املبعوث الأمريكي اخلا�ص لعملية ال�سالم جاي�سون غرينبالت �أنه يخطط ملوا�صلة
امل�شاركة يف اجلهود الرامية �إىل ح ّل هذا ال�رصاع ال�صعب .ولفت النظر ،خالل مقابلة معه� ،إىل
�أن �أحد �أعظم �إجنازات هذه الإدارة الأمريكية يف ال�رشق الأو�سط هو تقريب “�إ�رسائيل” من
168
العامل العربي ،وهو �أمر ع ّده مهمة �أ�سا�سية.
• وجهت وزيرة خارجية جنوب �إفريقيا ،ناليدي باندور� ،أمام جمل�س الأمن الدويل يف
نيويورك ،حيث تر�أ�ست جل�سته ال�شهرية لنقا�ش الو�ضع يف ال�رشق الأو�سط ،انتقادات حادة
للمجل�س وموقفه من الق�ضية الفل�سطينية ،حمملة �إياه امل�س�ؤولية عن عدم تنفيذ قراراته
املتعلقة بفل�سطني ،ودعته �إىل �أن يلعب الدور الذي لعبته الأمم املتحدة يف مواجهة نظام
169
الف�صل العن�رصي “الأبارتهايد” ببالدها.
الثالثاء2019/10/29 ،

ي الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو
• على �إثر مناق�صة دولية مب�شاركة ع�رشين مر�شحاً ،ع َّ
غوتريي�ش الديبلوما�سية الإ�رسائيلية نتاليا نادل  ،Natalia Nedelرئي�سة لدائرة العالقات
مع الزبائن يف امل�ؤ�س�سة الدولية ،لت�صبح واحدة من  30دبلوما�سيا ً �إ�رسائيليا ً يتولون
170
منا�صب قيادية كبرية فيها.

• �أكد رئي�س جلنة االنتخابات املركزية حنا نا�رص �أننا “بتنا قاب قو�سني �أو �أدنى من �إجراء
االنتخابات” .وقال نا�رص ،يف لقاء عرب تلفزيون فل�سطني� ،إن االجتماع الذي عقدته اللجنة يف
171
غزة ،كان مهماً ،م�شريا ً �إىل �أن الف�صائل وحركة حما�س �أظهرت ليونة كبرية.
• قال �صائب عريقات �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،إن ح ّل الدولتني
هو اخليار الوحيد الذي تلتزم به القيادة الفل�سطينية .واتهم عريقات ،يف م�ؤمتر ملنظمة
جي �سرتيت اليهودية الأمريكية ،املنعقد يف وا�شنطن الإدارة الأمريكية ببث الكالم الفارغ
172
حول “ال�سالم”.
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• قال املتحدث با�سم حركة حما�س عبد اللطيف القانوع �إن الف�صائل وافقت على االنتخابات
�ضمن م�رشوع الوحدة املتكامل لتكون �أول مدخل لرتتيب البيت الداخلي الفل�سطيني
وتعزيز ال�رشاكة الوطنية .و�أكد القانوع ،يف ت�رصيح �صحفي �أن حما�س معنية �أن تخو�ض
االنتخابات على قاعدة ال�رشاكة ،وهو ما يتطلب لقا ًء ف�صائليا ً لالتفاق على جمريات
173
وتفا�صيل العملية االنتخابية.
• اكتفى املدعي الع�سكري الإ�رسائيلي بفر�ض “اخلدمة املجتمعية” ملدة �شهر ،على جندي
�إ�رسائيلي اعرتف ب�أنه �أطلق النار بدون �أمر ع�سكري على الفتى عثمان حل�س ( 16عاماً)
وقتله ،خالل م�شاركته مب�سريات غزة ال�سلمية يف متوز /يوليو  ،2018وذلك بح�سب قناة
174
 13العربية.
• �أكد وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني الأردين �أمين ال�صفدي ،يف تغريدة له على تويرت� ،أنه
“يف �ضوء عدم ا�ستجابة �إ�رسائيل ملطالبنا امل�ستمرة منذ �أ�شهر؛ �إطالق املواطنني الأردنيني
هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي وا�ستمرار اعتقالهما الال قانوين والال �إن�ساين ،ا�ستدعينا
175
ال�سفري الأردين يف تل �أبيب للت�شاور ،خطوة �أوىل”.
• �أكد الربملان العربي دعمه لإجراء االنتخابات الفل�سطينية كمدخل لإنهاء االنق�سام .ودعا يف
176
بيان له ،كافة �أطياف ال�شعب الفل�سطيني وجميع الف�صائل الفل�سطينية للم�شاركة فيها.
• قال جاريد كو�شرن ،م�ست�شار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب و�صهره ،خالل م�ؤمتر
ا�ستثماري يف الريا�ض� ،إن “�إ�رسائيل” لي�ست “م�صدر كل معاناة” الفل�سطينيني .و�أو�ضح
قائالً “�إذا �أردت �أن ت�ستثمر يف ال�ضفة الغربية وغزة ،ف�إن امل�س�ألة التي متنعك هي اخلوف
من الإرهاب واحتمال �أن يواجه ا�ستثمارك اخلراب” .الفتا ً النظر �إىل �أن ح ّل ال�رصاع بني
ً 177
الفل�سطينيني و“�إ�رسائيل” “يفتح الطرق �أمام حتقيق تقدم نحو جمع النا�س معا”.
• فاز املنتخب الإ�رسائيلي امل�ؤلف من خم�سة طالب �إ�رسائيليني بامليدالية الف�ضية يف م�سابقة
دولية يف تطوير الإن�سان الآيل “روبوت” ،والتي �أقيمت يف دبي نهاية الأ�سبوع الفائت.
كما نال املنتخب الإ�رسائيلي جائزة خا�صة لقيام �أفراده مب�ساعدة املنتخبات الأخرى التي
178
�شاركت يف امل�سابقة.
الأربعاء2019/10/30 ،

• افتتح االحتالل الإ�رسائيلي م�رشوع مقربة حتت الأر�ضُ ،ذكر �أنها الأوىل من نوعها يف
العامل على م�شارف مدينة القد�س املحتلة ،بح�ضور كبار احلاخامات و�شخ�صيات رفيعة.
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وذكرت و�سائل �إعالم عربية �أن امل�رشوع �سي�شمل �إقامة نحو � 24ألف قرب على عمق  50مرتا ً
حتت الأر�ض ،حيث من املتوقع �أن ُيتاح نحو � 8آالف قرب للدفن يف املرحلة الأوىل يف نهاية
�سنة  .2019وبينت الو�سائل الإعالمية �أنه ّ
مت حفر الأنفاق بطول  1.6كم ،بعر�ض نحو 16م،
179
ويبلغ حجم اال�ستثمار يف امل�رشوع نحو  300مليون �شيكل (نحو  84.84مليون دوالر).
• �أعلنت جلنة االنتخابات املركزية الفل�سطينية يف بيان لها� ،أن معظم الف�صائل ،مبا فيها حركة
180
حما�س ،وافقت على عدم �رضورة تزامن �إجراء االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية.
• ذكر املحلل الع�سكري يف موقع واال العربية �أمري بوخبوط �أن املقاومة الفل�سطينية �أطلقت
181
� 10صواريخ من قطاع غزة نحو البحر “كجزء من التطوير والتجريب”.
• �صادق املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية (كابينت)
182
بالإجماع ،على �إقامة هيئة تعنى مبراقبة اال�ستثمارات الأجنبية يف “�إ�رسائيل”.
• �أغلقت �أكرث من مئة �سفارة وقن�صلية �إ�رسائيلية يف العامل �أبوابها ،بعد �أن بد�أ دبلوما�سيون
�إ�رسائيليون �إ�رضابا ً مفتوحاً ،احتجاجا ً على ظروف عملهم .و�رشع الدبلوما�سيون يف
�إ�رضابهم عقب نزاع طويل الأمد بينهم وبني وزارة املالية التي غريت من جانب واحد
183
قواعدها املتعلقة بت�سديد نفقات الرتفيه عن ال�ضيوف الر�سميني.
• هدمت جرافات قوات االحتالل الإ�رسائيلي قرية العراقيب يف النقب الفل�سطيني املحتل للمرة
184
الـ .165
اخلمي�س2019/10/31 ،

• ك�شف رئي�س حترير �صحيفة االقت�صادية الأ�سبوعية ،ال�صادرة يف قطاع غزة ،حممد
�أبو جياب النقاب عن موافقة رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ملدّ خط غاز من �رشكة ديليك
الإ�رسائيلية ،لت�شغيل حمطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي .و�أو�ضح �أبو جياب ،يف تدوينة
على في�سبوك� ،أن اجتماعاً ح�صل يوم الأربعاء  2019/10/30بني ال�سفري العمادي وعبا�س
وح�صل منه العمادي على موافقة كاملة ملدّ خط غاز من �رشكة ديليك الإ�رسائيلية ،لت�شغيل
حمطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي .وا�شرتط عبا�س على العمادي �أن تقدم قطر ال�ضمانات
185
املالية لدى اجلانب الإ�رسائيلي للدفع.
• قالت وزيرة ال�صحة الفل�سطينية مي الكيلة �إن  %55من الأدوية يف ال�سوق الدوائية يف فل�سطني
حملية ال�صنع ،فيما ن�سعى �إىل زيادة هذه الن�سبة .و�أ�شارت �إىل وجود �سبعة م�صانع �أدوية
488
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يف فل�سطني بطاقة ا�ستيعابية تفوق  1,500موظفاً ،فيما ح�صلت خم�سة منها على �شهادة
الت�صنيع الفل�سطيني اجليد ،والتي ُتنح ح�سب موا�صفات منظمة ال�صحة العاملية� ،إ�ضافة
186
�إىل ح�صول بع�ض هذه امل�صانع على �شهادة الت�صنيع اجليد من دول �أوروبية وعربية.
• �أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية �رضورة عقد لقاء وطني جامع قبل
�إجراء االنتخابات؛ وذلك لتهيئة احلالة ال�سيا�سية واالتفاق على جميع الإجراءات ل�ضمان
جناح العملية االنتخابية ،وحت�صينها من �أي عقبات ،وحتى ال يتكرر �سيناريو االنتخابات
187

البلدية �سنة  .2016وطالب احلية بتوفري �ضمانات دولية الحرتام نتائج االنتخابات.

• �أجرى رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية املكلف بني جانت�س لقاءا ً تفاو�ضيا ً مع ممثلني عن القائمة
188
العربية امل�شرتكة ،هما رئي�سها �أمين عودة ،ورئي�س كتلتها الربملانية� ،أحمد الطيبي.
• قال �أفيجدور ليربمان �إن حزبه لن ي�سمح بت�شكيل حكومة �أقلية بدعم من القائمة العربية
امل�شرتكة .وهاجم ليربمان يف مقابلة مع �إذاعة كان العربية� ،أع�ضاء القائمة العربية امل�شرتكة،
189
وو�صفهم ب�أنهم “طابور خام�س” ،و�أنهم “�إرهابيون”.
• حذر قائد املنطقة اجلنوبية يف اجلي�ش الإ�رسائيلي هريزي هاليفي من تطوير حما�س لقدراتها
الع�سكرية ،من خالل تعزيز الو�ضع االقت�صادي يف قطاع غزة ،والذي مينح احلركة قدرتها
على تنمية قدراتها ،وذلك وبح�سب قناة ري�شت كان العربية .وزعم هاليفي �أن حماوالت
تنفيذ م�شاريع اقت�صادية تنموية يف غزة �ستعزز من “زيادة الإرهاب” ،وتطوير قدرات
حما�س ع�سكرياً .الفتا ً النظر �إىل �أن ذلك �سي�ضع “�إ�رسائيل” �أمام خيار واحد ،هو الدخول يف
190
حرب وا�سعة مع حما�س ،ملواجهة تطور تلك القدرات الع�سكرية.
• ذكرت �صحيفة “�إ�رسائيل اليوم” العربية� ،أن “�إ�رسائيل” والواليات املتحدة الأمريكية
بد�أتا حملة م�شرتكة لت�شديد الرقابة على وكالة الأونروا ،خ�صو�صا ً و�أن اللجنة الرابعة يف
اجلمعية العامة للأمم املتحدة �ستبد�أ الأ�سبوع املقبل ،ب�إجراء مناق�شات حول جتديد والية
191
الأونروا.
• �صادقت احلكومة الإ�رسائيلية على بناء  2,342وحدة ا�ستيطانية جديدة يف ال�ضفة
192
الغربية.
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