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اجلمعة2019/11/1 ،

• بد�أ بت�سلئيل �سموتريت�ش ،وزير النقل واملوا�صالت الإ�رسائيلي ،يف �سل�سلة من امل�شاريع
طويلة الأجل لتطبيق خطته �ضمن مفهومه لتطبيق ال�سيادة على ال�ضفة الغربية .وبح�سب
�صحيفة “�إ�رسائيل اليوم” العربية ،ف�إن الإدارة املدنية وافقت على �أوىل خطط �سموتريت�ش
لتو�سيع �شارع  60اال�ستيطاين (طريق نفق القد�س  -غو�ش عت�صيون) بحجة �أنه يعاين من
�أعباء مرورية هائلة .م�شري ًة �إىل �أنه �سيتم �إن�شاء نفقني ،بالإ�ضافة �إىل م�سار للموا�صالت
1
العامة با�ستثمارات ت�صل �إىل مليار �شيكل ،نحو  283.2مليون دوالر.
• دعا رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �إىل �إن�شاء �صندوق �شعبي
لدعم �أهايل القد�س املحتلة ،م�ؤكدا ً على �أن املرحلة احلالية هي الأكرث خطورة على ق�ضيتنا
وعلى القد�س ومقد�ساتها الإ�سالمية وامل�سيحية .وطالب هنية ،خالل كلمة له ،عرب تقنية
الدائرة التلفزيونية املغلقة (فيديو كونفرن�س) ،يف م�ؤمتر رواد ورائدات بيت املقد�س بدورته
الـ  11حتت �شعار “معاً �ضدّ ال�صفقة والتطبيع” يف �إ�سطنبول ،بو�ضع خطة وبرنامج عمل
ور�ؤية لإ�سقاط “�صفقة القرن” ،ومواجهة التطبيع مع “�إ�رسائيل” ،و�إطالق مبادرة �شعبية
2
ملواجهته ،مثمناً موقف الرئي�س التون�سي قي�س �سعيّد الراف�ض للتطبيع.
• قال �أريك باربينغ  ،Arik Barbingال�ضابط ال�سابق الكبري يف جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي ،يف

حوار مع �صحيفة “�إ�رسائيل اليوم” ،ترجمه موقع عربي “ :21ما زلت �أذكر مئات العمليات
الإحباطية التي �شاركت فيها� ،سواء من خالل اغتيال� ،أو اعتقال قيادة حما�س الع�سكرية
يف ال�ضفة الغربية ،امل�س�ؤولني عن �سل�سلة طويلة من العمليات التفجريية يف القد�س ونتانيا
وحيفا ،وقتلت ع�رشات الإ�رسائيليني” .و�أو�ضح �أنه “بني ت�رشين الأول� /أكتوبر وكانون
الأول /دي�سمرب  2015وقعت  100عملية ،مبعدل عملية واحدة يومياً ،ال�سلطة الفل�سطينية
ت�ساعدنا يف �إحباط العديد من العمليات ،وهناك  %20من العمليات �أحبطتها ال�سلطة
3
الفل�سطينية”.

• �أكدت وزارة ال�صحة الفل�سطينية بغزة �إ�صابة  96مواطنا ً فل�سطينيا ً بجراح خمتلفة ،وذلك
4
جراء قمع قوات االحتالل مل�سريات العودة �رشق قطاع غزة.
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• قالت �صحيفة ه�آرت�س العربية �إن هناك قفزة كبرية يف عدد الطالب املقد�سيني الفل�سطينيني
الذين ين�ضمون للجامعة العربية ،وب�أعداد قيا�سية مل ت�سجل من قبل .وبح�سب ال�صحيفة،
ف�إن عدد طالب العام الدرا�سي  2020/2019بلغ  410طالب ،يف حني و�صل عددهم يف العام
ً5
الدرا�سي � 2019/2018إىل  201طالب ،بالرغم من تغيري �رشوط القبول يف اجلامعة م�ؤخرا.
• �أعلن وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش �أوغلو �أن تركيا �أحبطت “مكيدة كبرية” ،تتمثل
بوجود �أطراف يف مقدمتها فرن�سا و“�إ�رسائيل” ،تريد �إقامة دولة للأكراد يف �شمال �سورية
ً6
بقيادة الذراع ال�سوري حلزب العمال الذي تعده تركيا حزبا ً �إرهابيا ً انف�صاليا.
ال�سبت2019/11/2 ،

• �أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية عن ا�ست�شهاد فل�سطيني ،و�إ�صابة اثنني �آخرين بجراح،
7
جراء غارات �إ�رسائيلية على قطاع غزة.
• ذكر موقع واال العربي �أن هناك تزايدا ً كبريا ً يف حاالت اعتداء امل�ستوطنني اليهود على
ال�سكان الفل�سطينيني ،يف قرى ومدن ال�ضفة الغربية .وقال املوقع العربي� ،إنه ،وبح�سب
معطيات اجلي�ش وال�رشطة الإ�رسائيليةّ ،
مت ت�سجيل وقوع  36حادثة اعتداء على ال�سكان
وممتلكاتهم ،خالل �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر � ،2019أ�صيب خاللها  12فل�سطينياً ،وقام
امل�ستوطنون باقتالع � 37شجرة زيتون ،و�أعطبوا عجالت � 52سيارة ،وخطوا �شعارات
ً8
عن�رصية على جدران  12منزال.
• �أكد رئي�س املجل�س الت�رشيعي عزيز الدويك �أن حركة حما�س لن ترتاجع قيد �أمنلة عن
موقفها من االنتخابات .وقال الدويك �إنه متّ �إبالغ ال�سفري القطري حممد العمادي ،خالل
لقائه بقيادات حما�س يف ال�ضفة الغربية ،ب�أن احلركة مع �إجراء االنتخابات من �أجل جتديد
ال�رشعيات ملواجهة التحديات املحدقة بالق�ضية الفل�سطينية ،م�ؤكدين �أن التجديد يجب �أن
9
يكون ملوقع الرئي�س ،واملجل�س الت�رشيعي ،بالإ�ضافة �إىل املجل�س الوطني.
• �أكد تقرير اال�ستيطان الأ�سبوعي ،الذي يعده املكتب الوطني للدفاع عن الأر�ض ومقاومة
اال�ستيطان التابع ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،أن �سلطات االحتالل �صادقت ،م�ؤخراً ،على
بناء  2,342وحدة ا�ستيطانية جديدة يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،لرتتفع بذلك عدد الوحدات
اال�ستيطانية التي خططت حكومة امل�ستوطنني برئا�سة بنيامني نتنياهو لبنائها �إىل 8,337
10
وحدة ا�ستيطانية جديدة منذ مطلع �سنة  ،2019بزيادة تقارب  %50مقارنة ب�سنة .2018

498

ت�شرين الثاين /نوفمرب 2019
الأحد2019/11/3 ،

• انتهى املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية (كابينت) ،بعد
نحو � 4ساعات ون�صف ،بحث خالله الأو�ضاع الأمنية على جبهة غزة ،واجلبهة ال�شمالية،
ووجود “تهديد �إيراين حمتمل” .ومل يعلن ر�سميا ً عقب انتهاء االجتماع عن �أي تفا�صيل
�أو قرارات ّ
مت اتخاذها خالل اجلل�سة ،التي �شاركت فيها قيادات ع�سكرية و�أمنية كبرية،
منهم رئي�س ال�شاباك نداف �أرغمان ،ورئي�س املو�ساد يو�سي كوهني ،ورئي�س الأركان �أفيف
كوخايف ،و�ضباط كبار .وبح�سب القناة  12العربية ،ف�إن الوزير رايف بريت�س طرح �إمكانية
العودة لعمليات االغتيال يف قطاع غزة �ض ّد قيادات وعنا�رص املقاومة الفل�سطينية ،مبين ًة �أن
كبار قادة الأمن واجلي�ش رف�ضوا هذا املقرتح ملا له من ت�أثري كبري ميكن �أن يجر “�إ�رسائيل”
ملواجهة ع�سكرية كبرية .وقال وزير الهجرة واال�ستيعاب يو�آف جاالنت� ،إن جولة ع�سكرية
11
كاملة وكبرية يف قطاع غزة لن تكون �سوى م�س�ألة وقت.
• قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �إن حما�س تلقت ردا ً من رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س باملوافقة على �إجراء االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية
عرب حنا نا�رص ،رئي�س جلنة االنتخابات املركزية .و�أكد هنية ،يف م�ؤمتر �صحفي عقب انتهاء
االجتماع بني نا�رص وقادة الف�صائل يف مدينة غزة ،على �أن تكون االنتخابات �شاملة؛ “نبد�أها
بالرئا�سية والت�رشيعية ،و�صوالً �إىل �إجراء انتخابات جمل�س وطني� ،أو ما نتوافق عليه يف
12
كيفية �إعادة بناء املجل�س باعتبار ذلك ا�ستحقاقا ً وطنيا ً داخل فل�سطني ويف ال�شتات”.
• �أ�سقطت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة طائرة م�سرية �إ�رسائيلية فوق �أجواء
13
�شمايل القطاع.
• �أعلنت �أييلت �شاكيد ،ع�ضو الكني�ست الإ�رسائيلي� ،أنها قدمت م�رشوع قانون �أمام الكني�ست
ل�ضمّ مناطق وادي الأردن وغو�ش عت�صيون ومعاليه �أدوميم� ،إىل ال�سيادة الإ�رسائيلية.
ونقل موقع �صحيفة معاريف عن �شاكيد قولها� ،إن هناك فر�صة �سيا�سية وا�ستعداد من
14
جانب الواليات املتحدة ملثل هذه العملية ،وهذه الفر�صة لن تتكرر.
• �أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ب�أن � 39أ�سرية يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي،
يقبعن جميعا ً يف �سجن الدامون ،وبينت الهيئة ،يف بيان لها� ،أن من بني الأ�سريات � 28أ�سرية
15
حمكومة ب�أحكام متفاوتة ي�صل �أعالها �إىل  16عاماً ،و� 8أ�سريات موقوفات.
• توقعت �رشكة ديليك الإ�رسائيلية االنتهاء من �صفقة لنقل جزء من ملكية خط �أنابيب للغاز
بني م�رص و“�إ�رسائيل” خالل الأيام املقبلة .ويف �إف�صاح لبور�صة تل �أبيب ،قالت ديليك �إن
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الأ�سهم ُنقلت بالفعل �إىل امل�شرتين بينما ُو�ضعت الأموال قيد االئتمان ،م�شرية �إىل �أنه مل
يتبقَ �أي �رشوط خا�صة لإمتام ال�صفقة .وقال يو�سي �آبو  ،Yossi Abuالرئي�س التنفيذي
لديليك�“ :إمتام �صفقة غاز ال�رشق �إيذان بفجر ع�رص جديد ل�سوق الطاقة الإ�رسائيلية،
امل�صدر الإقليمي للغاز الطبيعي .م�رشوع ليفياثان مي�ضي قدما ً
بانتقال �إ�رسائيل �إىل مكانة
ِّ
16
وفق اجلدول الزمني ...ونتوقع بدء �ضخ الغاز يف الأنابيب من ليفياثان قبل نهاية العام”.
• قالت �صحيفة “�إ�رسائيل اليوم” العربية� ،إن الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش
التقى م�س�ؤولني اثنني من مرك َزي �أبحاث �إ�رسائيلي و�أمريكي ،معروفني بت�أييدهما
لتل �أبيب ،وانتقادهما الدائم لوكالة الأونروا .وبعد النقا�ش ،طلب غوتريي�ش من �أحد
17
م�ست�شاريه اال�ستمرار يف التوا�صل معهما من �أجل بحث طريقة بديلة لعمل وكالة الأونروا.
• �أظهرت معطيات ،ن�رشها املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان ،ارتفاع وترية
االنتهاكات التي تقرتفها ال�سلطات الإ�رسائيلية يف مدينة القد�س خالل ت�رشين الأول� /أكتوبر
 ،2019و�سط ت�سارع حماولة فر�ض التق�سيم الزماين يف امل�سجد الأق�صى ،ووقائع تهويد
املدينة .وقال الأورومتو�سطي ،يف تقريره ال�شهري الذي ير�صد االنتهاكات الإ�رسائيلية
يف مدينة القد�س� ،إن عدد االنتهاكات بلغت  474انتهاكا ً يف ت�رشين الأول� /أكتوبر ،مقارنة
18
بـ  376انتهاكا ً يف �أيلول� /سبتمرب .2019
الإثنني2019/11/4 ،

• قال رئي�س حركة حما�س يف غزة يحيى ال�سنوار �إنّ لدى الذراع الع�سكرية للحركة ولف�صائل
املقاومة الفل�سطينية الآالف من م�ضادات الدروع والقذائف ال�صاروخية امل�صنعة حملياً.
و�شدد ال�سنوار ،يف كلمة خالل لقاء مع كوادر الكتلة الإ�سالمية ،الذراع الطالبي حلما�س،
على �أنّ حركته “لن ت�سمح لالحتالل الإ�رسائيلي ب�أن يغري قواعد اال�شتباك كما جرى خالل
جوالت الت�صعيد الأخرية يف غزة ،والتي بلغت  13جولة” ،م�شريا ً �إىل �أن غزة يوجد فيها �أكرث
من � 70ألف مقاوم من خمتلف الأذرع الع�سكرية .وقال ال�سنوار �إن “لدينا قوة ع�سكرية يف
قطاع غزة ُيعتد بها ،ويح�سب العدو لها كل ح�ساب ...لدينا مئات الكيلومرتات من الأنفاق،
و�آالف الكمائن وم�ضادات الدروع والقذائف ال�صاروخية امل�صنعة حمليا ً” ،م�شريا ً �إىل �أن
19

لـ“�إيران الف�ضل الأكرب يف بناء قوتنا”.

• �صادقت ما ت�سمى الهيئة الوزارية ل�ش�ؤون ال�سكن الإ�رسائيلية على خمطط القطار الهوائي،
الذي يربط جبل الزيتون بحائط الرباق .ومير املخطط ،بح�سب تقرير ن�رشته �صحيفة
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ه�آرت�س ،بني “حديقة اجلر�س” املحاذية حلي الطالبية ،وموقع يف قرية �سلوان ،حيث تخطط
20
جمعية �إلعاد اال�ستيطانية لبناء مركز كبري للزوار هناك.
• �أكد حنا نا�رص ،رئي�س جلنة االنتخابات املركزية� ،أن اجتماع اللجنة مع الف�صائل وقيادة
حما�س يف غزة “كان اجتماعا ً مميزاً ،ونحن �سائرون جميعا ً نحو االنتخابات” .وقال نا�رص،
خالل م�ؤمتر �صحفي يف ختام لقاء جلنة االنتخابات مع الف�صائل يف مدينة غزة“ :ال توجد
م�شاكل �إال و�سيتم تذليلها مب�شاركة القوى والف�صائل ،و�أهم م�شكلة باالنتخابات هي
21
القد�س ،وعلينا �أن نعمل �سويا ً لإجراء االنتخابات فيها”.
• حذرت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني الأمم املتحدة و�أمينها العام من النتائج الوخيمة
22
لأي حتركٍ و�صفته بـ“امل�شبوه” داخل �أروقتها ي�ستهدف �إيجاد بديل عن وكالة الأونروا.
• �أعلنت ال�رشطة الإ�رسائيلية �أنها اعتقلت و�أوقفت � 19شخ�صا ً ب�شبهة �ضلوعهم يف خمالفات
ف�ساد يف ال�سلطات املحلية ،وبينهم رئي�س بلدية ،ورئي�س جمل�س ،وم�ساعد وزير يف احلكومة.
وتن�سب ال�رشطة للم�شتبهني خمالفات بينها الر�شوة ،وال�ضلوع يف الر�شوة ،واحل�صول على
23
ال�شيء باالحتيال ،وتبيي�ض �أموال.
الثالثاء2019/11/5 ،

• قالت م�صادر فل�سطينية مطلعة لـ“ال�رشق الأو�سط” �إن الرئي�س حممود عبا�س �أبلغ الف�صائل
الفل�سطينية رف�ضه عقد �أي اجتماع قيادي قبل �إ�صداره مر�سوما ً لالنتخابات العامة ،وذلك
يف ورقة تو�ضيحية نقلها رئي�س جلنة االنتخابات حنا نا�رص �إىل م�س�ؤويل الف�صائل يف قطاع
غزة .و�أكدت م�صادر فل�سطينية موثوقة لـ“العربي اجلديد”� ،أنّ جهود الذهاب لالنتخابات
العامة تعر�ضت لأوىل االنتكا�سات ،عقب تبليغ نا�رص لقيادة الف�صائل رف�ض عبا�س عقد اللقاء
24
الوطني قبل االتفاق على كل الق�ضايا املتعلقة باالنتخابات و�إ�صدار مر�سوم مبوعدها.
• نفى القيادي يف حركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �صحة ما ّ
مت تداوله على و�سائل الإعالم
عن ات�صاالت جترى مع اجلانب الإ�رسائيلي لإبرام �صفقة يف ملف الأ�رسى ،م�شددا ً على
�أنه “م�ستحيل �أن جنري مفاو�ضات مبا�رشة مع �إ�رسائيل” .وفيما يتعلق بوفد حما�س الذي
�سيغادر غزة �إىل القاهرة قال لـ“دار احلياة” �إن الوفد �سيقوم بجولة يف املنطقة ت�ض ّم �أكرث
من بلد .وحول �أ�سباب عدم م�شاركة رئي�س املكتب ال�سيا�سي �إ�سماعيل هنية للوفد� ،أ�شار
�إىل �أن امل�رصيني ال ي�سمحون لهنية بـ“ال�سفر �إىل اخلارج ملنعه من االجتماع مع خ�صومهم
25
ال�سيا�سيني” ،منذ نحو ثالث �سنوات.
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• ذكرت قناة  12العربية حدوث تقدم وتطور كبري يف االت�صاالت التي جتريها “�إ�رسائيل”
مع دول خليجية بدعم �أمريكي ،ب�ش�أن التوقيع على اتفاق ووثيقة �أعدها وزير اخلارجية
الإ�رسائيلي ي�رسائيل كات�س حتت عنوان “ال حرب” ،وذلك بهدف تعزيز التطبيع بني تلك
الدول و“�إ�رسائيل” .وبح�سب القناة التلفزيونية الإ�رسائيلية ،ف�إن االتفاق ي�ضمن تعاونا ً
ً 26
اقت�صاديا ً و�سيا�سيا.
• ك�شفت بيانات هيئة ال�سكان والهجرة الإ�رسائيلية �أن نحو � 180ألف يهودي من كافة دول
العامل و�صلوا �إىل “�إ�رسائيل” خالل ال�سنوات الثمانية املا�ضية .وبح�سب �صحيفة يديعوت
�أحرونوت ،ف�إن  179,849مهاجرا ً جديدا ً و�صلوا “�إ�رسائيل” من كافة �أنحاء العامل منذ �سنة
 ،2012م�شريةً �إىل �أن من بينهم مهاجرين من �إيران واليمن وقطر واملغرب وتون�س وليبيا
27
و�أفغان�ستان.
• و ّثق مركز معلومات وادي حلوة ،يف تقريره ال�شهري حول انتهاكات االحتالل يف القد�س،
اقتحام نحو  6,338م�ستوطناً للم�سجد الأق�صى ،وه ْدم  17من�ش�أة �سكنية وجتارية ،واعتقال
28
االحتالل  188فل�سطينيا ً من مدينة القد�س املحتلة ،خالل ت�رشين الأول� /أكتوبر .2019
الأربعاء2019/11/6 ،

• �سلَّم حنا نا�رص ،رئي�س جلنة االنتخابات املركزية الفل�سطينية ،الف�صائل الفل�سطينية يف قطاع
غزة ورقة من الرئي�س حممود عبا�س ،ت�شمل “اخلطوط العري�ضة” لإجناز االنتخابات،
بعد التوافق الأخري الذي ح�صل حول طريقة �إجرائها على نحو متوال .وك�شف �صربي
�صيدم ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،يف ت�رصيحات لإذاعة �صوت فل�سطني الر�سمية،
�أن هذه الورقة تتمحور حول ما يجري احلديث عنه بااللتزام بقانون  2007لالنتخابات،
الذي ين�ص على “الن�سبية الكاملة” واعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة ،والرتكيز على
29
مو�ضوع القد�س.
• �أجرى رجال الإطفاء الإ�رسائيليون والفل�سطينيون تدريبات م�شرتكة على �إطفاء احلرائق،
وذلك يف كلية الإطفاء والإنقاذ يف ري�شون لت�سيون قرب تل �أبيب .وقد �شملت التدريبات
عمليات �إطفاء حرائق يف مناطق خمتلفة لدى الطرفني .وقال م�س�ؤول يف الإطفائية
الإ�رسائيلية ،ديدي �سمحي � ،Dedi Simchiإن “هذه التدريبات جتري لأول مرة بني
الطرفني ،وتهدف �إىل التعاون الإن�ساين بني ال�شعبني ملواجهة احلرائق وغريها من الكوارث
30
الطبيعية”.
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• �أعلنت حركة فتح دعمها ورقة الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ب�ش�أن االنتخابات،
31

ورف�ضت لقاء حركة حما�س �أو �أي ف�صيل �آخر قبل �إ�صدار املر�سوم اخلا�ص باالنتخابات.

• �أفادت القناة  12الإ�رسائيلية ب�إ�ضافة  20مليون �شيكل (نحو  5.7مليون دوالر) ملراكز الدعم
النف�سي يف م�ستعمرات غالف غزة ،م�شرية �إىل �أن هذه اخلطوة ت�أتي ب�سبب جوالت الت�صعيد
املتكررة بني الف�صائل الفل�سطينية ،وجي�ش االحتالل الإ�رسائيلي.

32

• ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن دولة الإمارات �ست�سمح للإ�رسائيليني بالو�صول �إىل
دبي حل�ضور معر�ض �إك�سبو  ،2020بجوازات ال�سفر الإ�رسائيلية.

33

• ذكر موقع �أك�سيو�س الإخباري الأمريكي �أن “ترامب رف�ض طلب رئي�س الوزراء بنيامني
نتنياهو جتديد امل�ساعدات الأمريكية لقوات ال�سلطة الفل�سطينية” ،و�أن “م�س�ؤولني �أمريكيني
34
�أكدوا �أن ترامب �أخربهم �أنه �إذا كان الأمر مهما ً لنتنياهو فليدفع هو هذه الأموال”.
• �أعلن مكتب الأمني العام للأمم املتحدة عن ا�ستقالة املفو�ض العام لوكالة الأونروا بيري
كرينبول ،يف ظ ّل ا�ستمرار التحقيق الداخلي بق�ضايا تتعلق ب�إدارة الوكالة الدولية .وقال
املتحدث با�سم الأمم املتحدة� ،أنّ كرينبول ق ّدم “ا�ستقالته ب�أثر فوري” ،و�إنه يخ�ضع لتحقيق
داخلي حول �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة .و�أكدت الأونروا ،يف بيان لها ،تنحي كرينبول ،وتعيني
35
كري�ستيان �ساوندرز  Christian Saundersقائما ً ب�أعماله لفرتة حمددة.
• ذكر تقرير �صادر عن مكتب الإح�صاء املركزي الإ�رسائيلي �أن ال�سياحة ال�صينية �إىل
“�إ�رسائيل” ارتفعت بن�سبة  ،%40.6منذ بداية �سنة  ،2019وذلك مقارنة مبا كانت عليه
36

خالل �سنة .2018

• وجه امل�ست�شار ال�سيا�سي لرئي�س احلكومة الإ�رسائيلية ،ر�ؤوفني عازر ،Reuven Azar
دعوة للم�شاركني يف امل�ؤمتر ال�صحفي امل�سيحي الذي عقد يف متحف “�أ�صدقاء �إ�رسائيل”
يف القد�س ،مل�ساعدة “�إ�رسائيل” يف عدم �إخالء امل�ستعمرات الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية.
وبح�سب �صحيفة ه�آرت�س ،ف�إن عازر قال للإجنيليني امل�شاركني يف امل�ؤمتر� ،إن امل�ستعمرات
لي�ست لعنة ،بل هي نعمة جلميع �سكان املنطقة ،م�ضيفا ً “�إن وجود ال�شعب اليهودي هنا ،هو
37

وفاء للوعد الإلهي”.
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اخلمي�س2019/11/7 ،

• ذكرت القناة  12العربية �أنّ حركة حما�س باتت متتلك �صواريخ ق�صرية املدى جديدة ،ت�شكل
حتدياً ملنظومة القبة احلديدية ،و�أ�ضافت ،نقالً عن م�صادر �أمني ٍة �إ�رسائيلي ٍة رفيع ٍة �أنه يف
�إطار ا�ستعدادات حما�س للمعركة املُقبلة مع “�إ�رسائيل” ف�إنها ال تتو ّقف عن جتديد تر�سانة
الأ�سلحة التي بحيازتها .وك�شف املحلل الع�سكري يف موقع واال العربي� ،أمري بوخبوط،

نقالً عن م�صادر و�صفها ب�أنها مطلعة جداً يف تل �أبيب ،عن �أن الأجهزة الأمنية فوجئت جدا ً

من �أن كتائب الق�سّام مت ّكنت بقواها الذاتية من �إنتاج �صاروخ �آر  ،160على الرغم من �أنّ
38
املخابرات الإ�رسائيلية تقوم مبراقبة ما يدور يف القطاع على مدار ال�ساعة.

• وجهت جمموعة من املنظمات اليهودية الأمريكية خطابا ً م�شرتكا ً �إىل قادة الأحزاب
ال�سيا�سية يف “�إ�رسائيل” ت�ض ّمن حتذيرا ً من مغبة �ض ّم ال�ضفة الغربية� ،أو �أجزاء منها �إىل
ال�سيادة الإ�رسائيلية .و ّ
مت توقيع الر�سالة من قبل  13جمموعة ،مبا يف ذلك � 10أع�ضاء من
�شبكة التقدمية الإ�رسائيلية ،وهو حتالف �شامل ي�ضمّ منظمة جي �سرتيت و“�صندوق
�إ�رسائيل اجلديد  .”The New Israel Fundور�أى موقعو الر�سالة �أن هذا الإجراء خطري
وغري قانوين ،و�أكدوا �أنه “حتى �إذا بدا �أن �إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ت�ؤيد خطط
ال�ض ّم ،فمن اخلط�أ بالن�سبة لإ�رسائيل �أن تعتقد �أن هذه �ستكون دائما ً �سيا�سة احلكومة
الأمريكية” .كما �أكدوا �أن “�أي �ضمّ ميكن �أن ي�رض بالعالقة املهمة مع يهود الواليات املتحدة،
لأنه يعترب �أن الغالبية العظمى من اليهود الأمريكيني يدعمون ح ّل الدولتني لل�رصاع
39
الإ�رسائيلي – الفل�سطيني”.
• �أعربت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية عن دعمها لر�ؤية الرئي�س حممود عبا�س،
�إجراء االنتخابات العامة الت�رشيعية والرئا�سية بالتتابع .و�أبرزت اللجنة عقب اجتماع
ت�شاوري لأع�ضائها يف مدينة رام اهلل بال�ضفة الغربية املحتلة ،دعمها لتوجهات عبا�س
لإجراء االنتخابات العامة على �أ�سا�س التمثيل الن�سبي الكامل ،طبقا ً لقانون االنتخابات رقم
40
واحد ل�سنة .2007
• قال رئي�س جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي نداف �أرغمان ،خالل امل�ؤمتر الدويل الثامن للطائرات
امل�سرية والدرونز ( ،)UVID 2019يف تل �أبيب� ،إنه ميتلك �أف�ضل التكنولوجيات يف العامل
“التي مكنتنا من احلفاظ على تفوقنا الن�سبي مقابل �أعداء ي�ضعون حتديات كبرية” .وك�شف
�أرغمان �أن قواته متكنت يف ال�سنة الأخرية من �إحباط �أكرث من  450عملية ،ويف �سنة 2018
متكنت من �إحباط  480عملية واعتقال مئات العنا�رص التابعة ملختلف التنظيمات الفل�سطينية
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التي وقفت وراء هذه العمليات و“مكنت مواطني �إ�رسائيل من اال�ستمتاع بحياة يومية هانئة
41
ومريحة ،من دون معرفة ما يحدث حتت �سطح الأر�ض”.
• ك�شفت �صحيفة “�إ�رسائيل اليوم” �أن قيادة جي�ش االحتالل تقر حاليا ً ب�أنه لن يكون بو�سع
“�إ�رسائيل” موا�صلة �رضب الأهداف الإيرانية يف املنطقة ،وحتديداً يف �سورية والعراق .ويف
تقرير �أعده معلقها الع�سكري يو�آف ليمور  ،Yoav Limorقالت ال�صحيفة �إن ا�سرتاتيجية
“املواجهة بني احلروب” التي يف �إطارها قامت “�إ�رسائيل” على مدى �أربع �سنوات ب�رضب
الأهداف الإيرانية يف �سورية والعراق قد و�صلت �إىل نهايتها ،يف �أعقاب ت�أكد تل �أبيب من �أن
ثقة �إيران بنف�سها يف �أعقاب “هجومها الناجح” على املن�ش�آت النفطية ال�سعودية تعاظمت،
42
لدرجة جعلتها تقرر الر ّد على �أي هجوم �إ�رسائيلي ي�ستهدف م�صاحلها.
• قالت من�سقة وحدة امل�ساعدة القانونية يف مركز امليزان حلقوق الإن�سان ،مريفت النحال� ،إن
النحال ،خالل لقاء ن ّظمته
مركزها متكن من توثيق � 80شكالً من �أ�شكال التعذيب .وبيّنت ّ
الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،يف مدينة غزة ،حول “التعذيب يف ال�سجون الإ�رسائيلية”،
43
�أن اجلي�ش الإ�رسائيلي متورط يف تعذيب املعتقلني ،حلظة اعتقالهم.
• قالت نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني �إنها ر�صدت  600انتهاك �إ�رسائيلي بحق ال�صحفيني
44
وامل�صورين الفل�سطينيني خالل ممار�سة عملهم ال�صحفي منذ بداية �سنة .2019
اجلمعة2019/11/8 ،

• �أحبطت قوات الأمن الوطني الفل�سطيني حماولة ت�سلل �إىل الأرا�ضي امل�رصية عرب احلدود
اجلنوبية لقطاع غزة ،ووقع تبادل لإطالق النار مع ثالثة ُم�سلحني ،قبل �أن تتمكن القوات
من اعتقالهم و�ضبط الأ�سلحة التي بحوزتهم ،و�إحالتهم �إىل التحقيق لدى جهاز الأمن
45
الداخلي.
• قرر رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو تعيني ع�ضو الكني�ست نفتايل بينيت ،من
حتالف “اليمني املوحد” ،وزيرا ً للدفاع خالل والية احلكومة االنتقالية احلالية .ووفقا ً
لبيان �صادر عن حزب الليكود ،ف�إن بينيت وافق على تعيني �شخ�ص �آخر يف املن�صب يف حال
46
ت�شكيل حكومة جديدة.
• �أظهرت معطيات ن�رشها اجلي�ش الإ�رسائيلي حول التجنيد يف �سنة  ،2018حدوث ارتفاع
بن�سبة  %30يف عدد �شهادات الإعفاء من اخلدمة الع�سكرية ،على خلفية م�شاكل و�أمرا�ض
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نف�سية .وقالت �صحيفة معاريف �إنه ّ
مت منح � 4,500شهادة �إعفاء ل�شبان على و�شك التجند،
يف �سنة  ،2018مقابل  3,500يف �سنة  .2017و�أ�ضافت املعطيات �أن  %44.7من احلا�صلني
ممن تعلم يف جهاز
على �إعفاء �سنة  2018هم من احلريديني ،و %46.6علمانيون ،وّ %8.7
47
التعليم الديني – احلكومي.
• �أفادت م�صادر حقوقية �أن �سلطات االحتالل تعتقل � 5,500أ�سري؛ بينهم � 43سيدة وفتاة،
و 230طفالً ،بالإ�ضافة لـ  500معتقل �إداري ،و 7من �أع�ضاء الت�رشيعي الفل�سطيني� ،إىل
جانب  1,000حالة مر�ضية؛ منها  700خطرية.

48

• �أكد رئي�س الهيئة الإ�سالمية العليا ،خطيب امل�سجد الأق�صى ،ال�شيخ عكرمة �صربي وجود
�صفقات وت�رسيب �أرا�ضي فل�سطينيني يف القد�س املحتلة ،وبيعها ،تت ّم عن طريق حمامني
�أردنيني .وقال �صربي �إن هنالك �صفقات جديدة لبيع عقارات ومنازل املقد�سيني ،وا�صفا ً
�إياهم بـ“ال�سما�رسة املجرمني ،اخلائنني ،البائعني ال�ضالني ،املفرطني ب�أر�ض ال�صحابة
وال�شهداء” .و�أ�ضاف �صربي ،خالل خطبة اجلمعة من على منرب الأق�صى ،قائالً “ ّ
مت
مالحقة �أحد املحاميني ،و�إلغاء �صفقة بيع عقارات مقد�سية ،لذلك يجب مالحقة امل�شبوهني
49
ومنع هذه ال�صفقات”.
• دعا القائم ب�أعمال مفو�ض عام وكالة الأونروا كري�ستيان �ساوندرز املجتمع الدويل �إىل
�رضورة دعم الوكالة الأممية وامل�ساعدة واحلماية التي توفرها .وقال �ساوندرز ،يف �أول
ت�رصيح له عقب تعيينه ،تلتزم �إدارة وموظفو الأونروا ب�ضمان ا�ستمرار العمل احلا�سم
الذي ت�ؤديه الوكالة يف جماالت التعليم وال�صحة والإغاثة واخلدمات االجتماعية والتمويل
50
الأ�صغر دون انقطاع.
• عقد “�صندوق القد�س  -املركز الفل�سطيني” يف وا�شنطن م�ؤمتره ال�سنوي بعنوان “�صفقة
الع�رص م�رشوع لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية” ،مب�شاركة من اجلالية الفل�سطينية والعربية،
وعدد من الأن�صار والأ�ساتذة اجلامعيني وال�صحفيني والنا�شطني الأمريكيني واليهود
51
امل�ؤيدين حل ّل الدولتني.
ال�سبت2019/11/9 ،

• قال ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية عزام الأحمد �إن الرئي�س حممود
عبا�س ينتظر ر ّد حركة حما�س على ر�سالته ب�ش�أن �إجراء االنتخابات .و�أ�ضاف الأحمد،
يف حديث لإذاعة راية املحلية� ،أن  6من ف�صائل منظمة التحرير �أر�سلت ر ّدا ً باملوافقة على
506
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كل ما جاء يف ر�سالة عبا�س ،وهو يف انتظار ر ّد الف�صائل الأخرى ،مبا فيها حما�س واجلبهة
52
ال�شعبية.
الأحد2019/11/10 ،

• قال �إ�سماعيل هنية ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن حركته قدمت املزيد من
التنازالت ،وقبلت ب�إجراء انتخابات ت�رشيعية يليها رئا�سية يف فرتة زمنية حمددة ،حتى
“نحقق تطلعات �شعبنا ب�رضورة �إنهاء االنق�سام وا�ستعادة الوحدة على مبد�أ ال�رشاكة”.
و�أكد هنية ،خالل م�ؤمتر �صحفي� ،أن حما�س �ستحرتم خيارات ال�شعب وقرارات �صناديق
االقرتاع مهما كانت .و�أ�ضاف هنية �أن حما�س �ستقدم املزيد من التنازالت من �أجل الوطن،
مطالباً ب�رضورة معاجلة و�ضع املجل�س الت�رشيعي احلايل ،حتى “نذهب �إىل االنتخابات
بطريقة �صحيحة ،و�أال تكون املحكمة الد�ستورية �سيفا ً م�رشعا ً �أمام االنتخابات و�شعبنا
53
الفل�سطيني”.
• قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�شتية� :إن “العامل ،ال �سيّما الدول الأوروبية ال�صديقة
والعربية ال�شقيقة ،مطالبون بالتح�ضري ملرحلة ما بعد ف�شل �صفقة القرن ،على �أر�ضية
القانون الدويل وال�رشعية الدولية ،ويف �إطار م�ؤمتر دويل بعد �أن �أخفقت املفاو�ضات الثنائية
54
يف �إنهاء االحتالل”.
• قررت وزارة الداخلية بقطاع غزة العفو عن ع�رشات املوقوفني على ذمة ق�ضايا �أمنية من كافة
�سجونها يف قطاع غزة .و�أو�ضحت الداخلية ،يف ت�رصيح لها� ،أنها قررت �إطالق �رساح  57من
املوقوفني واملحكومني على ذمة ق�ضايا �أمنية ،ا�ستجابة لدعوة املجل�س الت�رشيعي الإفراج
55
عن معتقلني من الف�صائل الوطنية الفل�سطينية ،وتعزيزا ً للأجواء الداخلية الإيجابية.
• قال رئي�س وزراء الإ�رسائيلي ،بنيامني نتنياهو ،يف بيان ن�رشه باللغة العربية على في�سبوك:
“�إ�رسائيل �ست�شارك العام القادم يف معر�ض الإك�سبو يف دبي .نقيم عالقات مع �ست دول
عربية على الأقل والتطبيع يتقدم ،خطوة بعد خطوة ،وهذا �سي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل
56
عالقات �سلمية”.
• �أجرى جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي مناورة ع�سكرية� ،شملت �إخالء �إحدى البلدات املتاخمة
للحدود ال�رشقية لقطاع غزة ،ا�ستخدم فيها قوات برية وجوية ،يف وقت ي�ستعد فيه لإجراء
57
اختبار جديد لـ“�صفارات الإنذار”.
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الإثنني2019/11/11 ،

• �أكد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س “مت�سك �شعبنا وقيادته بالثوابت الوطنية
التي �أر�ساها ال�شهيد القائد يا�رس عرفات” .و�أكد عبا�س ،خالل حفل �إحياء الذكرى الـ 15
ال�ست�شهاد عرفات ،يف رام اهلل� ،أن “�شهداء ال�شعب الفل�سطيني لي�سوا قتلة وال جمرمني وال
�إرهابيني ،ولن نقبل �أبدا ً �أن نتنازل عنهم وعن �أ�رسانا وجرحانا” .و�أ�ضاف عبا�س قائالً:
“قررنا الذهاب �إىل االنتخابات الت�رشيعية ث ّم الرئا�سية” ،م�شددا ً على “�رضورة �أن تعقد يف
غزة والقد�س ،وبدون ذلك ال يوجد انتخابات”.

58

• �أكدت كتائب الق�سام �أن ما حت�صلت عليه من معلومات و�أحراز ومعطيات خمتلفة يف عملية
ح ّد ال�سيف ميثل كنزا ً ا�ستخباريا ً حقيقياً ،و�رضبة غري م�سبوقة ال�ستخبارات العدو وقوات
نخبته اخلا�صة وال�رسية .وقال الناطق الع�سكري با�سم الق�سام �أبو عبيدة ،خالل م�ؤمتر
�صحفي يف الذكرى الأوىل لعملية ح ّد ال�سيف�“ :إنّ ما بحوزتنا مل يكن لالحتالل يف �أ�سو�أ
كوابي�سه �أن يتخيل وقوعه بني �أيدينا ،و�إنّ املقاومة ّ
توظف هذا الذخر الأمني واال�ستخباري
59
ل�صاحلها يف معركة العقول و�رصاع الأدمغة بينها وبني االحتالل ال�صهيوين”.
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ،بنيامني نتنياهو ،خالل م�ؤمتر يف ذكرى مرور � 25سنة
�ست دول عربية ،ولديها
على “اتفاقية ال�سالم” مع الأردن� ،إن حكومته “تقيم عالقات مع ّ
رغبة جاحمة يف �إقامة عالقات مع املزيد ،وتعميق هذه العالقات �إىل �أو�سع و�أعمق احلدود؛
لكنها ت�صطدم بحاجز الق�ضية الفل�سطينية .فالدول العربية ،مبا يف ذلك م�رص والأردن،
تطلب ت�سوية الق�ضية الفل�سطينية �أوالً” .و�شدد نتنياهو على �أن “ال�سالم” الذي �أبرمته
“�إ�رسائيل” مع الدول العربية (الأردن وم�رص) قام على �أ�سا�س الردع الإ�رسائيلي لهذه
60
الدول.
• قال الناطق با�سم اجلي�ش الإ�رسائيلي هيدي زيلربمان � Hidai Zilbermanإن ال�ساحة
ال�شمالية هي ال�ساحة التي يركز عليها اجلي�ش حالياً ،للت�صدي لأي �سيناريو .واتهم
زيلربمان ،يف حديث للقناة  13العربية ،خالل م�ؤمتر �أمني يف �إيالت� ،إن قا�سم �سليماين،
قائد فيلق القد�س يف احلر�س الثوري الإيراين ،هو �أحد الأ�شخا�ص الذين يحاولون حتدي
61
حالة الهدوء يف ال�ساحة ال�شمالية.
• �أقدمت حكومة بنيامني نتنياهو على ت�سليم � 51إخطاراً ،تبلغ فيها الفل�سطينيني ب�أوامر
أرا�ض حمتلة ميلكونها يف �أنحاء �شتى من ال�ضفة الغربية .وح�سب مركز القد�س
م�صادرة � ٍ
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احلقوقي ،الذي يتابع االنتهاكات الإ�رسائيلية ،ف�إن تلك الأوامر �شملت م�صادرة ما م�ساحته
62
 6,850دومنا ً ( 6.85كم )2من الأرا�ضي الفل�سطينية.
• ك�شفت قناة التلفزة الإ�رسائيلية � 13أن ال�رشكات ال�سياحية يف تل �أبيب �رشعت يف تقدمي
رزم عرو�ض لت�شجيع ال�سياح الإ�رسائيليني على التوجه �إىل الإمارات .وقد حر�صت القناة
الإ�رسائيلية على لفت �أنظار الإ�رسائيليني �إىل الفندق الذي قام جهاز املو�ساد فيه بت�صفية
القيادي يف حركة حما�س حممود املبحوح ،م�شرية �إىل �أن �رشكات ال�سياحة تروج لفكرة
املرور يف جتربة عنا�رص املو�ساد الذين �أقاموا يف الفندق ،ك�إغراء �سياحي .و�أ�شارت �إىل �أنه
ح�سب تقدير جمل�س الأمن القومي الإ�رسائيلي ،ف�إن دبي ُتع ّد �أكرث �أمانا ً لل�سياح من �شبه
63

جزيرة �سيناء.

الثالثاء2019/11/12 ،

• �أعلنت وزارة ال�صحة يف قطاع غزة عن ا�ست�شهاد ع�رشة فل�سطينيني ،من بينهم قائد �رسايا
القد�س يف املنطقة ال�شمالية بقطاع غزة بهاء �أبو العطا وزوجته ،و�إ�صابة  ،45من بينهم طفلَي
64

�أبو العطا ،جراء عدوان �إ�رسائيلي جديد على قطاع غزة.

• �أعلنت حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني �أن غارة �إ�رسائيلية ا�ستهدفت ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي للحركة �أكرم العجوري ،يف مدينة دم�شق ب�سورية ،ما �أدى ال�ست�شهاد �أحد
65

�أبنائه.

• �أكد رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �أن �سيا�سة االغتياالت ،التي
يع ّدها االحتالل جزءا ً من عقيدته الأمنية ،مل ولن تنجح يف ثني �أو تغيري العقيدة القتالية
لدى قوى وف�صائل املقاومة .وقال هنية ،يف ت�رصيح له� ،إن جرمية اغتيال االحتالل القائد
بهاء �أبو العطا ،وما تبعها من جرائم لالحتالل غري منف�صلة عن حماوالته ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية ،و�رضب �صمام الأمان واجلدار ال�سميك يف مواجهة هذه املحاوالت ،متمثالً يف
66

ف�صائل املقاومة وقادتها يف الداخل واخلارج.

• ك�شفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت الإ�رسائيلية عن التكلفة الباهظة من وراء ت�شغيل
اجلي�ش الإ�رسائيلي بطاريات القبة احلديدية املخ�ص�صة العرتا�ض ال�صواريخ .وحتت
عنوان “حقائق بقيمة  100مليون دوالر حول القبة احلديدية” قالت ال�صحيفة ،يف تقرير
لها� ،إن �رشكة رفائيل امل�صنعة للمنظومة ،حاولت ت�صميم املنظومة بحيث تكون “مي�سورة
509
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التكلفة” ،وخف�ض �سعر تكلفة املنظومة ،ومع ذلك ف�إن �سعر البطارية الواحدة تبلغ نحو
67
 100مليون دوالر ،يف حني يبلغ �سعر ال�صاروخ الواحد � 50ألف دوالر.
• ق�ضت حمكمة العدل الأوروبية ب�أنه يجب و�ضع مل�صقات على املنتجات الغذائية
الإ�رسائيلية امل�صنعة يف الأرا�ضي التي حتتلها؛ لتو�ضيح مكان ن�ش�أتها .وجاء يف احلكم �أن
املعلومات ب�ش�أن املنتج يجب �أن تتيح للم�ستهلكني القيام بخيارات على علم متعلقة “لي�س
فقط باالعتبارات ال�صحية واالقت�صادية والبيئية واالجتماعية ،ولكن �أي�ضا ً االعتبارات
الأخالقية”� ،إ�ضافة �إىل االلتزام بالقانون الدويل .و�سوف تتم الآن �إحالة الق�ضية للمحاكم
68
الفرن�سية؛ من �أجل �إ�صدار قرار نهائي ،وفقا ً حلكم املحكمة.
• �سخر الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،من �إمكانية عزله عن احلكم يف الواليات املتحدة،
م�شرياً يف كلمة انتخابية �ألقاها �أمام ح�شد ذي �أغلبية يهودية يف نيويورك� ،إىل �أن ن�سبة ت�أييده
يف “�إ�رسائيل” تبلغ نحو  ،%98ف�إذا حدث �شيء هنا �سيتوجه �إىل “�إ�رسائيل” لتويل من�صب
69
رئي�س الوزراء على وجه ال�رسعة.
الأربعاء2019/11/13 ،

• �أكد الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني زياد النخالة ،يف حوار مع قناة امليادين
الف�ضائية� ،أن �رسايا القد�س اتخذت القرار ال�صائب بالر ّد على اغتيال “�إ�رسائيل” لل�شهيد
بهاء �أبو العطا ،م�ؤكدا ً �أن �رسايا القد�س مل ت�ستنفذ كل ما يف جعبتها من �صواريخ و�أ�سلحة يف
مواجهة “�إ�رسائيل” .و�شدد النخالة على “�أننا قادرون ،يف حركة اجلهاد ،على �إدارة املعركة
لوقت طويل �ضمن خطط مو�ضوعة �سلفاً ،و�سنثبت للجميع �أننا قادرون على مواجهة
املعركة مع العدو و�إدارتها بنجاح” .وك�شف �أن “�إ�رسائيل” نقلت “�إلينا طلبا ً لوقف �إطالق
النار ونحن و�ضعنا �رشوطنا للموافقة على ذلك” ،مو�ضحا ً �أن “من �رشوطنا لوقف �إطالق
70
النار وقف االغتياالت ،ووقف �إطالق النار على م�سريات العودة”.
• هدد نفتايل بينيت ،وزير الدفاع الإ�رسائيلي ،ب�رضب كل من يحاول مهاجمة “�إ�رسائيل”.
وقال بينيت ،يف �أول ت�رصيح �صحفي له كوزير للدفاع“ :كل من يحاول �إيذائنا ويخطط لذلك
�أنا مت�أكد �أنه لن مير عليه الليل ...لن نرتدد يف ا�ستخدام �سيا�سة االغتياالت ...كل من يحاول
ً 71
�رضبنا �سن�رضبه ..فعلنا ذلك بالأم�س ،ولن نرتدد م�ستقبالً يف العمل �أي�ضا”.
• ذكرت تقارير �إ�رسائيلية �أن خ�سائر االقت�صاد الإ�رسائيلي جراء التوتر مع الف�صائل
الفل�سطينية امل�سلحة يف قطاع غزة بلغت  275مليون �شيكل (نحو  78.3مليون دوالر).
510
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وقالت جمعية �أ�صحاب امل�صالح التجارية الإ�رسائيلية ،يف بيان لها� ،إن اخل�سائر حلقت
بال�رشكات وامل�صانع يف و�سط وجنوب “�إ�رسائيل” منذ بدء جولة الت�صعيد فجر الثالثاء
72
.2019/11/12
• يف تقرير يغطي الفرتة من � 2018/6/1إىل  ،2019/5/31قدم الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو
غوتريي�ش ثماين تو�صيات لـ“�إ�رسائيل“ تتعلق بحقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية
73
املحتلة ،مبا يف ذلك �رشقي القد�س.
• قال املن�سّق اخلا�ص للأمم املتحدة لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف ،يف
بيان له ،ب�ش�أن الو�ضع يف قطاع غزة�“ :إنني �أ�شعر بالقلق �إزاء الت�صعيد اخلطري بني اجلهاد
الإ�سالمي الفل�سطيني و�إ�رسائيل” .ودعا مالدينوف �إىل وقف �إطالق ال�صواريخ باجتاه
“�إ�رسائيل” ،قائالً “�إن �إطالق ال�صواريخ والقذائف ب�شكل ع�شوائي �ض ّد املراكز املدنية غري
مقبول على الإطالق ،ويجب وقفه على الفور” .و�أ�ضاف مالدينوف �أنه ال يوجد �أي مربر
74
لالعتداء على املدنيني.
• ان�سحب طالب يف جامعة هارفارد الأمريكية من حما�رضة للقن�صل الإ�رسائيلي يف نيويورك
داين ديان  ،Dani Dayanاحتجاجا ً على ا�ست�ضافة اجلامعة القن�صل بالتوازي مع تعر�ض
قطاع غزة للق�صف من طائرات االحتالل ،ورف�ضا ً ل�سعي امل�س�ؤول الإ�رسائيلي لإ�ضفاء
�رشعية على �سيا�سة تل �أبيب يف ال�سطو على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية لإقامة م�ستعمرات
75
يهودية.
اخلمي�س2019/11/14 ،

• �أفادت م�صادر للجزيرة ب�أن حركة اجلهاد الإ�سالمي و“�إ�رسائيل” وافقتا على طلب م�رصي
بوقف لإطالق النار بدءاً من �صباح يوم اخلمي�س  .2019/11/14وكان حممد الهندي،
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد الإ�سالمي ،قد قال ،يف وقت �سابق� ،إن احلركة لديها
ثالثة �رشوط لقبول تهدئة مع “�إ�رسائيل” ،و�أو�ضح الهندي �أن �رشوط احلركة هي وقف
“�إ�رسائيل” اغتياالتها ،والكف عن ا�ستهداف م�سريات العودة ،وااللتزام بتعهداتها ب�ش�أن
�إنهاء ح�صار غزة .وقال اجلي�ش الإ�رسائيلي �إن نحو �أربعمئة �صاروخ �أطلقت من قطاع غزة
76
منذ �صباح الثالثاء .2019/11/12
• قالت وزارة ال�صحة الفل�سطينية �إن � 34شهيداً ،بينهم � 6أطفال و�سيدة ارتقوا ،و�أ�صيب �أكرث
77
من  ،113يف العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة.
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اليوميات الفل�سطينية
• �أ�صدرت وزارة الزراعة الفل�سطينية تقديرا ً �أوليا ً للأ�رضار واخل�سائر التي حلقت بالقطاع
الزراعي يف كافة املحافظات اجلنوبية نتيجة العدوان الأخري .و�أفادت الوزارة ،يف بيان لها،
�أن الأ�رضار الأولية التي حلقت بالقطاع الزراعي تقدر ب�أكرث من � 600ألف دوالر .فيما
قدرت وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان يف قطاع غزة خ�سائر املن�ش�آت ال�سكنية بنحو ن�صف
78
مليون دوالر.
• �أكدت حركة اجلهاد الإ�سالمي على �أنها �أدارت جولة الت�صعيد الأخرية يف قطاع غزة
بالتن�سيق مع ف�صائل املقاومة الفل�سطينية .و�أو�ضح الناطق با�سم احلركة م�صعب الربمي،
يف حديثه ملوقع عربي  ،21ب�أن �رسايا القد�س هي من �أدارت املعركة ميدانياً ،قائالً “احلركة
ت�سلحت ب�إجماع على امل�ستوى ال�شعبي ،و�أي�ضا ً على م�ستوى املقاومة وعلى امل�ستوى
ال�سيا�سي ،هذا كان حا�رضا ً والفتا ً يف امليدان” .و�شدد على �أن حركته مل متنح االحتالل
79
الإ�رسائيلي �أي فر�صة ليمار�س �سيناريو اال�ستفراد باجلهاد الإ�سالمي �أو غريه.
• �أعلنت �رسايا القد�س �إدخال �صاروخ حملي ال�صنع خلدمتها الع�سكرية ،وقالت ،يف بيان لها،
�إنها “�أدخلت �صاروخ جديد متطور يحمل ا�سم “براق  ”120لأول مرة للخدمة الع�سكرية يف
معركة �صيحة الفجر” .و�أ�ضاف البيان� ،أن “ال�صاروخ �صناعة حملية فل�سطينية خال�صة”،
وقامت ال�رسايا بن�رش مقطع م�صور يعر�ض تفا�صيل ال�صاروخ ،ومراحل ت�صنيعه
80
و�إطالقه.
• تطرق رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إىل العدوان على غزة ،وقال �إن “�أعداءنا
تلقوا الر�سالة� ،أن ب�إمكاننا الو�صول �إىل �أي �أحد ،ويف فرا�شه �أي�ضاً .و�أهداف العملية (اغتيال
81
القيادي الع�سكري يف اجلهاد الإ�سالمي بهاء �أبو العطا) حتققت بكاملها”.
• قال موقع يديعوت �أحرونوت الإ�رسائيلي �إنه بعد �سنوات من “قلة الإجنازات” جنح جنود
و�ضباط اجلي�ش الإ�رسائيلي املخت�صون بـ“ت�صفية املخربني” داخل “لواء غزة” ،باغتيال
�أكرث من  20نا�شطاً يف اجلهاد الإ�سالمي ،خالل يوم واحد من خالل عملية منظمة خا�صة
تدعى “مظلة النار” .كما �أو�ضح املوقع �أنه بالإ�ضافة لـ“مظلة النار” فقد ا�ستفاد جي�ش
االحتالل من امل�ستوى الع�سكري املتدين للنا�شطني والقادة امليدانيني التابعني للجهاد
الإ�سالمي ،خالل حماوالتهم �إطالق �صواريخ وقذائف ،و�أن هذا �ساعده يف ت�صفيتهم
82
ب�رسعة ،وبكمية كبرية.
• اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،ب�أغلبية �ساحقة ،قرارا ً قدمته دولة فل�سطني ،يطالب
“�إ�رسائيل” بدفع تعوي�ضات فورية �إىل حكومة لبنان ،تق ّدر بقيمة  856.4مليون دوالر،
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نتيجة بقعة زيت هائلة بطول ال�ساحل اللبناين �أدت �إليها غارة جوية �إ�رسائيلية وقعت يف
83
.2006/7/15
• ر�صدت منظمة بت�سيلم  -مركز املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان ارتفاعا ً حادا ً
بهدم املنازل الفل�سطينية يف �رشقي القد�س املحتلة ،بداعي البناء غري املرخ�ص .و�أ�شارت
املنظمة �إىل �أن عدد املنازل التي هدمتها ال�سلطات الإ�رسائيلية خالل �سنة  2019كان �أكرث
مما هدمته يف �أي �سنة خالل ال�سنوات الـ  15الأخرية .وذكرت �أنه يف الفرتة املمتدة ما بني
ال�سنوات  2018–2004هدمت ال�سلطات الإ�رسائيلية ما معدله  54منزالً �سنويا ً يف �رشقي
القد�س� ،أما عدد املنازل التي هدمتها منذ بداية  2019وحتى نهاية �أيلول� /سبتمرب  2019بلغ
ً 84
 140منزال.
• قال الرئي�س التون�سي قي�س �سعيّد �إن غزة عفرت �آلة احلرب الإ�رسائيلية احلديثة بالرتاب،
وكتب �سعيّد يف �صفحته على تويرت“ :وت�أبى #غزة �إال �أن تبقى قبلة العز يف زمن حتاول فيه
خملفات اال�ستعمار �إعادة الأمة �إىل ح�ضرية التبعية املهينة ،وح�سب #غزة وهي تعفر �آلة
احلرب الإ�رسائيلية احلديثة يف الرتاب ب�شارة من ال ينطق عن الهوى (�ص) الذي ب�رش بقوله:
85
ال ي�رضهم من خذلهم وال من خالفهم حتى ي�أتي �أمر اهلل وهم على ذلك”.
اجلمعة2019/11/15 ،

• �صوتت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،اجلمعة ل�صالح جتديد تفوي�ض وكالة الأونروا،
بالرغم من ال�ضغوط الأمريكية والإ�رسائيلية لتقلي�ص دور الوكالة .واعتمدت اللجنة الرابعة
يف اجلمعية العامة ب�أغلبية �ساحقة قراراً بتمديد تفوي�ض الأونروا �إىل نهاية حزيران /يونيو
 .2023و�صوت ل�صالح القرار  167دولة ،مقابل اعرتا�ض “�إ�رسائيل” والواليات املتحدة،
وامتناع �سبع دول عن الت�صويت ،هي :الكامريون ،و�أ�سرتاليا ،وغواتيماال ،وناورو ،وبابوا
86
غينيا اجلديدة ،ورواندا ،وفانوتو.
• قام قائد �سالح اجلو الأمريكي اجلرنال ديفيد جولدفاين  ،David Goldfeinبزيارة �إىل مقر
رئا�سة �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي ،مع اختتام التمرين الدويل لأ�سلحة اجلو “العلم الأزرق
أ�سبوعي ،حيث ّ
مت
 ،”Blue Flagوالذي جرى يف قاعدة عوفدا  Ovdaاجلوية ،على مدى �
ْ
تقليده “و�سام رئا�سة �أركان” .وكان مترين “العلم الأزرق” قد جرى يف منطقة قريبة من
قطاع غزة ،ومل يتوقف خالل العدوان الإ�رسائيلي على القطاع .وقال الناطق الإ�رسائيلي
اليومي املا�ضيني قام �سالح اجلو
عن هذا التمرين �إنه “جرى وفق التخطيط .وخالل
ْ
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بن�شاطات عملياتية للحفاظ على �سكان دولة �إ�رسائيل دفاعياً ،وا�ستخبارياً ،وهجومياً ،من
87
خالل �أ�رساب الطائرات املختلفة �إىل جانب �إجراء التمرين كاملعتاد”.
• �أعلن املكتب الإعالمي احلكومي يف قطاع غزة عن �أن اجلي�ش الإ�رسائيلي �ش ّن  90غارة جوية
ومدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة ،خالل عدوانه الأخري .وقال املكتب يف بيان له:
“خلّف العدوان خ�سائر مادية مبا�رشة قيمتها  3ماليني دوالر بح�سب التقديرات الأولية،
ف�ضالً عن اخل�سائر غري املبا�رشة” .و�أ�ضاف املكتب �أن  500وحدة �سكنية تعر�ضت لأ�رضار
بني جزئية وبليغة وكلية ،بينها  8منازل ،و 12وحدة �سكنية هدم كلي ،قيمتها التقديرية
88
مليونا دوالر.
• قال املر�شد الإيراين الأعلى علي خامنئي ،خالل م�ؤمتر �إ�سالمي يف طهران“ :الدعوة �إىل
الق�ضاء على دولة �إ�رسائيل ال تعني الق�ضاء على ال�شعب اليهودي ...بل تعني �أن على �شعب
89
فل�سطني� ،سواء كانوا م�سلمني �أو م�سيحيني �أو يهوداً� ،أن يختار حكومته”.
ال�سبت2019/11/16 ،

• �شنّت طائرات حربية �إ�رسائيلية غارات على �أهداف يف قطاع غزة ،وقال الناطق با�سم جي�ش
االحتالل �إن الغارات ت�أتي رداً على �إطالق �صواريخ على مدينة بئر ال�سبع .وقال جي�ش
االحتالل �إن ال�رضبات مل ت�ستهدف مواقع حركة اجلهاد الإ�سالمي ،بل مواقع حلركة
90
حما�س.
• ذكرت �صحيفة جلوب�س االقت�صادية الإ�رسائيلية �أن التقديرات الأولية حلجم اخل�سائر التي
حلقت باملرافق االقت�صادية الإ�رسائيلية يف خالل كل يوم من يو َمي العدوان على قطاع غزة
تق ّدر بخم�سة مليارات �شيكل (نحو  1.4مليار دوالر) ،ما يعني �أن اخل�سائر التي تكبدها
االقت�صاد الإ�رسائيلي يف يومني بلغت  10مليارات �شيكل (نحو  2.8مليار دوالر) .وال ت�شمل
هذه اخل�سائر كلفة النفقات الأمنية الناجمة عن اجلهد احلربي الذي نفذه اجلي�ش خالل
91
يو َمي املواجهة.
• قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �إن حما�س �ستبقى وفية لدماء
�شهداء �شعبنا ولدماء ال�شهيد بهاء �أبو العطا ،و�ستكتب يف �صفحة التاريخ هذه العالقة
املجيدة .وقال هنية ،خالل ت�أديته واجب العزاء لعائلة ال�شهيد �أبو العطا ،مب�شاركة وفد
من حما�س“ :ال ن�ساوم على دماء �شهدائنا وقادتنا ،ومعادلة �صناعة الن�رص يحيطها اهلل
بعنايته ولطفه يف مواجهة العدو الغا�صب” .و�شدد على �أن “حما�س واجلهاد وكتائب الق�سام
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و�رسايا القد�س عروة وثقى ال انف�صام لها” ،كما �شدد على �أن هذه اجلولة لي�ست الأوىل �أو
92
الأخرية وفاتورة احل�ساب مع العدو لي�ست مغلقة.
الأحد2019/11/17 ،

• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رسائيل” مل تتعهد ب�شيء فيما يتعلق
باتفاق وقف �إطالق النار مع حركة اجلهاد الإ�سالمي يف قطاع غزة .و�أ�ضاف نتنياهو ،خالل
جل�سة احلكومة الأ�سبوعية�“ :سنهاجم كل من يحاول امل�سا�س بنا� ...أهداف حملة احلزام
93
الأ�سود ّ
مت حتقيقها ،و�سيا�ستنا الأمنية مل تتغري” ،وفقا ً ل�صحيفة معاريف العربية.
• ك�شف وثائقي من جز�أين بثته وكالة �شهاب للأنباء يو َمي ال�سبت  2019/11/16والأحد
 ،2019/11/17عن تفا�صيل جديدة حول مالب�سات اغتيال االحتالل الإ�رسائيلي للمهند�س
التون�سي ال�شهيد حممد الزواري ،وت�ضمن اعرتافا ً من االحتالل بتنفيذ اجلرمية يف
 .2016/12/15ويروي الوثائقي حرب جهاز املو�ساد الإ�رسائيلي على حركة حما�س،
عجل يف اغتيال الزواري
واغتيال كوادرها .وح�سب الوثائقي ،يبدو �أن ال�سبب الذي ّ
مل يكن الطائرات دون طيار فقط ،بل �إن املهند�س التون�سي كان يعمل ل�صالح حما�س
على تطوير �أ�سطول من الغوا�صات يت ّم التحكم فيها عن بعد ،ومبقدورها حمل عبوات
94
نا�سفة.
• قال مفتي القد�س ال�شيخ عكرمة �صربي ،خالل م�ؤمتر “القد�س يف الرواية العربية” ،الذي
�أقيم يف جامعة البرتا� ،إن “االحتالل الإ�رسائيلي يحاول ن�رش الثقافة امل�سمومة واملزيفة
واملزورة من خالل ترويج الرواية الإ�رسائيلية ،ويف الوقت نف�سه يحاول حتييد وتهمي�ش
الرواية العربية” ،م�ضيفا ً “كان ال بد من �إبراز الرواية العربية التي تقوم على احلقائق
والبينات” .ومن جهته� ،أكد املطران عطا اهلل حنا ،تعر�ض امل�سيحيني والكنائ�س يف القد�س
لتهويد املكان وللهجمة ال�صهيونية نف�سها التي يتعر�ض لها امل�سلمون وم�ساجدهم يف
95
القد�س.
• قال نادي الأ�سري الفل�سطيني ،يف بيان له� ،إن الأ�سري نائل الربغوثي دخل �سنته الأربعني يف
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي ،م�شريا ً �إىل �أنها �أطول فرتة اعتقال يق�ضيها �أ�سري فل�سطيني يف
96
ال�سجن.
• قالت منظمة بت�سيلم  -مركز املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان �إن �سيا�سة احتجاز
جثامني الفل�سطينيني ك�أ ّنها �سلع للمقاي�ضة� ،سيا�سة حقرية ودنيئة ،وم�صادق عليها من
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املحكمة العليا الإ�رسائيلية ،وهي �سيا�سة ت�شهد على حقيقة املحكمة �أكرث مما ت�شهد على
قانونية ال�سيا�سة .و�أعادت بت�سيلم التذكري ،يف تقرير لها ،باحتجاز “�إ�رسائيل”  50جثمانا ً
على الأقل لفل�سطينيني ن ّفذوا عمليات �أو زعمت �سلطات اجلي�ش �أ ّنهم ه ّموا بتنفيذ عمليات
97
وترف�ض �إعادتها لذويهم.
الإثنني2019/11/18 ،

• قال وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو ،يف م�ؤمتر �صحفي يف وا�شنطن“ :بعد درا�سة
جميع جوانب النقا�ش القانوين بعناية ،توافق هذه الإدارة ...على �أن (�إن�شاء) م�ستوطنات
98
مدنية �إ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية ال يتعار�ض يف حد ذاته مع القانون الدويل”.
• قال الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة نبيل �أبو ردينة �إن �إعالن وزير اخلارجية الأمريكي مايك
بومبيو اعتبار امل�ستعمرات الإ�رسائيلية يف القد�س وال�ضفة الغربية املحتلة �أنها ال تخالف
القانون الدويل ،هو �إعالن باطل ومرفو�ض ومدان ويتعار�ض كليا ً مع القانون الدويل،
99
وقرارات ال�رشعية الدولية.
• �أفاد تقرير �أن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو منح دعمه مل�رشوع قانون مقرتح
يق�ضي بتو�سيع ال�سيادة الإ�رسائيلية لت�شمل غور الأردن ،بعد وقت ق�صري من �إعالن
الواليات املتحدة �أنها مل تعد ترى �أن امل�ستعمرات “تتعار�ض مع القانون الدويل” .و ّ
مت تقدمي
م�رشوع القانون يف وقت �سابق من ال�شهر احلايل من قبل ع�ضو الكني�ست �شارين ها�سكيل
 ،Sharren Haskelمن حزب الليكود ،ومنح نتنياهو ،اليوم الإثنني  ،2019/11/18موافقته
على قيام ها�سكيل بتقدمي طلب ب�أن يقوم الكني�ست بالدفع قدما ً مب�رشوع القانون يف �إجراء
100
معجل ،وفق ما ذكره موقع ماكور ري�شون.
• �أكد القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي حممد الهندي �أن العالقة بني حركة حما�س واجلهاد
الإ�سالمي �أكرب مما يت�صوره االحتالل و�أعوانه .و�أ�شار الهندي �إىل �أن التعاون الكبري بني
كتائب الق�ســام و�سـرايا القد�س العنوان الأ�سا�سي للدفاع عن قطاع غزة ،الفتا ً النظر �إىل �أن
101
ال�شهيد القائد بهاء �أبو العطا كان ين�سق ب�شكل م�ستمر مع كتائب الق�سام.
• �أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي �أنه بد�أ تدريبا ً ع�سكريا ً مفاجئا ً ب�إ�رشاف هيئة الأركان العامة،
بهدف فح�ص اجلاهزية والقدرات الع�سكرية لقيادة اجلبهة ال�شمالية ،ح�سب بيان للجي�ش.
و�أ�ضاف البيان �أن “هذا التدريب هو الثاين يف �سل�سلة اختبارات اجلهوزية برئا�سة رئي�س
102
�أركان اجلي�ش للعام  ،2019ولذلك �سيلخ�صه رئي�س هيئة الأركان العامة� ،أفيف كوخايف”.
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• قدم  45,086يهوديا ً من �أنحاء العامل ،بينهم  32,622يهوديا ً من “�إ�رسائيل” ،منذ نهاية �شهر
ني�سان� /أبريل  ،2019طلبات من �أجل احل�صول على جواز ال�سفر الربتغايل ،وفقا ً لتقرير
ن�رشته �صحيفة يديعوت �أحرونوت .و�أفادت ال�صحيفة �أن مقدمي هذه الطلبات من اليهود
الإ�رسائيليني هم �أكرب جمموعة ،وتليها اليهود الأتراك ،حيث بلغ  5,069عدد مقدمي الطلبات
للح�صول على جواز ال�سفر الربتغايل ،ويحل اليهود يف الربازيل يف املرتبة الثالثة ،حيث قدم
103
 2,558طلبات كهذه.
الثالثاء2019/11/19 ،

• ذكر تقرير �أوردته القناة  13الإ�رسائيلية� ،أن ال�سفري الأمريكي لدى “�إ�رسائيل”
ديفيد فريدمان هو من بادر �إىل الإعالن عن الو�ضع القانوين اجلديد للم�ستعمرات يف
ال�ضفة الغربية املحتلة ،وذلك خالل فرتة وزير اخلارجية الأمريكية ال�سابق ريك�س
تيلر�سون ،الذي عار�ض تغيري ال�سيا�سات الأمريكية بهذا ال�ش�أن .ولفت التقرير النظر �إىل �أن
فريدمان عر�ض الفكرة على وزارة اخلارجية الأمريكية ،فور تويل مايك بومبيو املن�صب،
وح�صل على “�ضوء �أخ�رض” .ونقلت القناة عن م�س�ؤولني يف �إدارة ترامب �أن “النقا�شات
يف وزارة اخلارجية الأمريكية حول الو�ضع القانوين للم�ستوطنات ،ا�ستمرت عاما ً كامالً”.
وك�شف التقرير عن �أنه ّ
مت ت�شكيل جلنة بقيادة فريدمان وخم�سة حمامني من الق�سم
الق�ضائي التابع لوزارة اخلارجية برئا�سة امل�ست�شارة الق�ضائية جنيفر نيو�ستيد Jennifer
104
 ،Newsteadالتي ت�شغل حاليا ً من�صب امل�ست�شارة القانونية ل�رشكة في�سبوك.
• ك�شف �صالح العاروري ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،خالل لقاء متلفز
بثته قناة الأق�صى الف�ضائية� ،أن ملف اجلنود الإ�رسائيليني الأ�رسى يف غزة �شهد حتركات،
يف �أوقات �سابقة ،لكن دون �أن يكون هناك جدية لدى احلكومة الإ�رسائيلية لإبرام �صفقة
105
تبادل.
• وثق نادي الأ�سري الفل�سطيني اعتقال ال�سلطات الإ�رسائيلية لأكرث من  745طفالً
فل�سطينيا ً منذ بداية �سنة  2019وحتى نهاية ت�رشين الأول� /أكتوبر  .2019و�أ�شار نادي
الأ�سري ،يف تقرير له� ،إىل �أن ال�سلطات الإ�رسائيلية توا�صل اعتقال  200طفل فل�سطيني يف
106
�سجونها.
• زار وفد طبي �إ�رسائيلي� ،ضمّ ت�سعة �أطباء �إ�رسائيليني ،العا�صمة القطرية الدوحة للم�شاركة
107
يف امل�ؤمتر الدويل جلراحة الأطفال.
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• و�صف رئي�س الوزراء املاليزي مهاتري حممد ،الإعالن الأمريكي الأخري ب�ش�أن امل�ستعمرات
الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ب�أنه “�رشعنة لالحتالل” .وقال حممد يف بيان له:
“بعد اليوم ل�سنا يف �أمان� ،إذا �أرادت دولة ما دخول وطننا وقامت ب�إن�شاء م�ستوطنات،
فذلك قد ُيع ّد قانونياً ،وال ميكننا القيام ب�أي �شيء” .ولفت حممد النظر �إىل توقيت الإعالن
قائالً“ :بينما ت�ش ّن �إ�رسائيل هذه الهجمات غري املربرة ،يف غزة ،تقولون �أنتم �أن امل�ستوطنات
املخالفة للقانون ،قانونية” .و�أ�ضاف قائالً“ :تتم مكاف�أة �إ�رسائيل على بناء امل�ستوطنات يف
108
�أرا�ضي النا�س الذين تقتلهم”.
• ذكرت �صحيفة “�إ�رسائيل اليوم”� ،أن الربملان الهولندي قرر وقف الدعم املبا�رش الذي يقدمه
�إىل ال�سلطة الفل�سطينية ،املقدر بنحو  1.5مليون يورو (نحو  1.66مليون دوالر) �شهرياً،
ب�سبب دفع خم�ص�صات �أ�رس ال�شهداء والأ�رسى ،على �أن يتم حتويل تلك الأموال لدعم
109
م�شاريع حمددة.
الأربعاء2019/11/20 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إن “خطة ترامب لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط
ماتت” ،وتطرق عبا�س ،خالل مقابلة مع �إذاعة اجلي�ش الإ�رسائيلي� ،إىل انعدام العالقات مع
رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،م�ؤكدا ً �أن الأخري يرف�ض لقاءه .و�أو�ضح �أنه
“يرف�ض االجتماع معي؛ عر�ضت عليه الأمر ع�رشين مرة� .آخر مرة اجتمعنا بها كانت يف
110
عام .”2010
• قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �إن القرار الذي �أعلنه وزير
اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو ب�ش�أن امل�ستعمرات جمزرة �سيا�سية خطرية ،متنح الغطاء
للمجازر الدموية التي يرتكبها العدو ال�صهيوين ،و�آخرها ما حدث يف قطاع غزة .ور�أى
هنية ،يف ت�رصيح �صحفي� ،أن القرار ميثل �رشاكة وحتالفا ً �شيطانيا ً ي�ستهدف حقّ ال�شعب
الفل�سطيني يف �أر�ضه ومقد�ساته وم�ستقبل �أجياله ،وي�أتي ا�ستكماالً مل�سل�سل املواقف
الأمريكية ل�رضب و�إنهاء ثوابت الق�ضية الفل�سطينية املتعلقة بالقد�س والالجئني ،والآن
111
الأر�ض من خالل بناء امل�ستعمرات.
• �أبلغ رئي�س �أزرق � -أبي�ض بني جانت�س الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني عن ف�شله يف
ت�شكيل ائتالف حاكم ،ما ميهد الطريق لإجراء انتخابات ت�رشيعية للمرة الثالثة خالل �أقل
من عام .وكان رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا”� ،أفيجدور ليربمان قد �أعلن ،خالل م�ؤمتر
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�صحفي� ،أنه لن ين�ضمّ �إىل حكومة �أقلية ي�شكلها جانت�س� ،أو نتنياهو ،متهما ً �إياهما ب�إف�شال
112
�إمكانية ت�شكيل حكومة وحدة.
• �أغلقت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي م�ؤ�س�سات فل�سطينية يف مدينة القد�س املحتلة ،ملدة
�ستة �أ�شهر؛ فقد �أغلقت قوات االحتالل مكتب مديرية الرتبية والتعليم ،وحظرت تلفزيون
فل�سطني يف القد�س املحتلة ومنعت �أن�شطته ،واعتقلت مدير املركز ال�صحي العربي يف البلدة
113
القدمية من مدينة القد�س املحتلة.
• �أكّد �سفراء كل من بريطانيا وبلجيكا وفرن�سا و�أملانيا وبولندا للأمم املتحدة يف نيويورك،
و�أع�ضاء جمل�س الأمن يف دورته احلالية� ،أن الأن�شطة اال�ستيطانية “غري �رشعية وت�شكل
114
انتهاكاً للقانون الدويل” .و�أكد بيان با�سمهم على �أن هذا هو موقف دول االحتاد الأوروبي.
• ذكر امللك الأردين عبد اهلل الثاين �أن العالقة مع “�إ�رسائيل” يف “�أ�سو�أ حاالتها الآن ،ويرجع
جزء من الأ�سباب �إىل ق�ضايا داخلية يف �إ�رسائيل” .و�أ�ضاف امللك الأردين ،خالل جل�سة
حوارية ،نظمها معهد وا�شنطن ل�سيا�سة ال�رشق الأدنى يف نيويورك� ،أن “م�ستقبل �إ�رسائيل
هو �أن تكون جزءا ً من ال�رشق الأو�سط ،فامل�شكلة يف ذلك �أنه لن يح�صل بالكامل �إذا مل نقم
بح ّل الق�ضية الفل�سطينية ...و�إذا مل نقم بح ّل الق�ضية الفل�سطينية ،لن ن�صل �إىل الدمج الكامل
115
الذي ن�صبو �إليه ون�ستحقه يف منطقتنا”.
• �أبدى مر�شح احلزب الدميوقراطي الأمريكي املحتمل للرئا�سة ال�سناتور بريين �ساندرز
قناعته ب�أن الوقت حان لرتاجع الواليات املتحدة �سيا�ساتها جتاه ال�رشق الأو�سط وبالأخ�ص
“�إ�رسائيل” .و�شدد �ساندر على �أنه “م�ؤيد لإ�رسائيل ،لكن علينا معاملة ال�شعب الفل�سطيني
116
�أي�ضا ً باالحرتام والكرامة اللذين ي�ستحقهما”.
اخلمي�س2019/11/21 ،

• قرر املدعي العام الإ�رسائيلي �أفيحاي مندلبليت توجيه اتهامات بالف�ساد بحقّ رئي�س الوزراء
بنيامني نتنياهو ،و�أعلن مندلبليت القرار ،يف بيان له ،وت�شمل االتهامات الر�شوة وخيانة
117
الأمانة واالحتيال ،وذلك يف �أثناء توليه من�صب رئي�س الوزراء.
• اتفق اجلانبان الرو�سي والفل�سطيني على تطوير التعاون التجاري واالقت�صادي بينهما،
وخ�صو�صا ً من خالل حتديد �سبل تطوير التجارة املتبادلة ،وكذلك تنويع التعاون الثنائي.
وخالل جل�سة اللجنة احلكومية الرو�سية  -الفل�سطينية امل�شرتكة للتعاون التجاري
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واالقت�صادي ،اتفق اجلانبان على اتخاذ اخلطوات الرامية �إىل تنفيذ مذكرة التفاهم يف جمال
�إن�شاء وتطوير املدن ال�صناعية واملناطق ال�صناعية احلرة ،املوقعة يف ت�رشين الثاين /نوفمرب
118
.2016
• نفت حركة حما�س ما ورد يف تقارير �إعالمية عن حتركات وتطورات يف ملف تبادل الأ�رسى.
و�أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س وم�س�ؤول ملف الأ�رسى مو�سى دودين ،يف
119
ت�رصيح �صحفي� ،أن اجلمود يف هذا امللف يتحمله االحتالل ال�صهيوين وقادته.
• �أكّد ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح نا�رص القدوة �أنّ احلركة “غري جاهزة بعد خلو�ض
االنتخابات العامة القادمة” ،كا�شفا ً يف الوقت نف�سه �أنّ “فتح مل تناق�ش بعد مر�شحها خلو�ض
االنتخابات الرئا�سية” .وقال القدوة ،على هام�ش ندوة �سيا�سية نظمتها حركة فتح يف
نابل�س�“ :إنه ال يخفى على �أحد �أن الو�ضع لي�س و�ضعا ً عظيما ً (يق�صد داخل حركة فتح)،
ً 120
هذه حركة تاريخية وعمالقة و�إن �شاء اهلل �سرتتب �أمورها �رسيعا”.
• كلف الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني الكني�ست باختيار رئي�س للوزراء خالل مهلة
تنتهي بعد  21يوماً ،وذلك جتنبا ً لإجراء انتخابات جديدة .وقال ريفلني“ :نحن يف فرتة
121
مظلمة يف تاريخ دولة �إ�رسائيل” ،بح�سب ما نقلت وكالة ال�صحافة الفرن�سية.
• �أكد وزير اخلارجية الإ�رسائيلي ي�رسائيل كات�س �أن كالً من “�إ�رسائيل” والواليات املتحدة
تعكفان حاليا ً على بلورة “اتفاقات عدم امل�شاركة باحلرب” مع دول اخلليج .وقال كات�س،
يف كلمة �ألقاها �أمام م�ؤمتر الديبلوما�سية ،الذي تنظمه �صحيفة جريوزاليم بو�ست يف القد�س
املحتلة� ،إنّ �أحد بنود خطة “�صفقة القرن” ين�ص على تد�شني ّ
خط �سكة حديد ،ي�صل دول
122
اخلليج مبيناء حيفا وميرّ بالأردن.
• �أعلن الناطق با�سم اجلي�ش الإ�رسائيلي هيدي زيلربمان �أن �أي مواجهة مع حركة حما�س
�ستكون �أكرث �صعوبة ،وتعقيدا ً من حيث �إدارتها ميدانيا ً مقارنة باملواجهة مع حركة اجلهاد
الإ�سالمي .و�أو�ضح زيلربمان ،يف ت�رصيحات �أوردتها قناة  13العربية ،خالل ح�ضوره
م�ؤمترا ً حمليا ً يف “�إ�رسائيل”� ،أن الو�ضع احلايل معقد على جميع اجلبهات ،و�أن “�إ�رسائيل”
123
تعمل على الكثري منها.
• ك�شف فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن عدد
ال�ضحايا من الالجئني الفل�سطينيني الذين ق�ضوا بر�صا�ص قنا�ص منذ بداية الأحداث يف
�سورية بلغ � 311ضحية ،و�أكد فريق التوثيق �أن عدداً كبرياً منهم ق�ضوا يف خميم الريموك
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لالجئني الفل�سطينيني جنوب دم�شق .و�أو�ضحت املجموعة �أن عدد الالجئني الفل�سطينيني
124
الذين ق�ضوا جراء ا�ستمرار احلرب يف �سورية قد بلغ � 4,006ضحية.
• هدّمت �آليات وجرافات االحتالل الإ�رسائيلي م�ساكن قرية العراقيب ،يف النقب ،للمرة
125
الـ .168
• قال حزب العمال الربيطاين �إنه �سيعرتف بدولة فل�سطينية يف حال و�صل �إىل رئا�سة
احلكومة الربيطانية بعد االنتخابات العامة املبكرة املقررة يف  .2019/12/12و�أكد احلزب
التزامه بت�سوية ال�رصاع على �أ�سا�س ح ّل الدولتني :دولة �إ�رسائيلية �آمنة� ،إىل جانب دولة
126
فل�سطينية �آمنة وقابلة للحياة.
اجلمعة2019/11/22 ،

• ذكرت القناة  12الإ�رسائيلية �أن �أع�ضاء كني�ست ووزراء عن حزب الليكود� ،رشعوا يف
م�شاورات �رسيّة لبحث �إمكانية �إق�صاء بنيامني نتنياهو والإطاحة به من رئا�سة احلزب،
127
وذلك يف �أعقاب قرار املدعي العام الإ�رسائيلي �أفيحاي مندلبليت بتقدمي لوائح اتهام �ض ّده.
• اعتدى م�ستوطنون يهود على مركبات لفل�سطينيني و�أحرقوا و�أعطبوا  25منها ،كما خطوا
�شعارات عن�رصية جدارية يف عدد من البلدات �شمايل ال�ضفة الغربية ،بح�سب م�س�ؤول ملف
128
اال�ستيطان يف �شمايل ال�ضفة الغربية غ�سان دغل�س.
• �أعلن وزير الداخلية الرتكي �سليمان �صويلو  ،Süleyman Soyluيف حديث ل�صحيفة
حرييت  Hürriyetالرتكية� ،أن تركيا �ستدرج حممد دحالن يف قائمة الإرهابيني املطلوبني
لديها ،وعر�ضت � 700ألف دوالر ملن يديل مبعلومات ت�ؤدي لإلقاء القب�ض عليه� .إذ تتهم تركيا
دحالن ب�أنه مرتزق يعمل حل�ساب دولة الإمارات ،وبامل�شاركة يف حماولة انقالب �سنة 2016
129
�ضدّ الرئي�س رجب طيب �أردوغان.
• وقع �أكرث من  135ع�ضواً من �أع�ضاء الكوجنر�س الأمريكي عري�ضة طالبوا فيها وزير
اخلارجية مايك بومبيو بالرتاجع عن قراره اعتبار امل�ستعمرات الإ�رسائيلية املقامة يف ال�ضفة
وبي الأع�ضاء املوقعون على العري�ضة �أن هذا
الغربية �أمرا ً ال يتعار�ض مع القانون الدويلّ .
القرار “يزعزع م�صداقية الواليات املتحدة كو�سيط نزيه بني �إ�رسائيل وال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،ويلحق �أ�رضارا ً بالغة مب�ستقبل ال�سالم ،ويع ّر�ض �أمن �أمريكا و�إ�رسائيل
130
وال�شعب الفل�سطيني للخطر”.
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ال�سبت2019/11/23 ،

• ك�شف موقع جملة ماكور ري�شون اخلا�صة بامل�ستوطنني� ،أن نفتايل بينيت ،وزير الدفاع
الإ�رسائيلي قرر تعيني مو�شيه فري�شت  Moshe Fruchtم�ست�شارا ً قانونيا ً للم�ستعمرات يف
131
وزارة جي�ش االحتالل.
• قال اجلرنال الإ�رسائيلي مائري �ألران � Meir Elranإن “القرار الإ�رسائيلي ب�إغالق كل الدولة
خالل املواجهة الأخرية مع غزة لي�ست قرارا ً �سليماً ،ولي�ست حالً للم�شكلة الأمنية ،لأنه
ب�سبب منظمة �صغرية مثل اجلهاد الإ�سالمي ا�ضطرت �إ�رسائيل لأن ت�صاب بال�شلل ،فماذا
�سنعمل يف مواجهة م�ستقبلية يف حال ان�ضمام حما�س وحزب اهلل” .واعرتف �ألران ،رئي�س
ق�سم حماية اجلبهة الداخلية مبعهد درا�سات الأمن القومي الإ�رسائيلي يف مقاله ب�صحيفة
يديعوت �أحرنوت� ،أننا “�سنكون �أمام خ�سائر �إ�رسائيلية غري م�سبوقة ،و�سقوط قتلى
132
وجرحى غري م�سبوقني ،ت�شمل مئات القتلى”.
• �صوت الربملان الربتغايل بالأغلبية على االقرتاح الذي تقدم به احلزب ال�شيوعي ب�ش�أن
�إدانة املوقف الأمريكي اجلديد حول امل�ستعمرات الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية .و�أكد
الربملان �أنها غري �رشعية وغري قانونية ،ولل�شعب الفل�سطيني احلقّ يف تقرير م�صريه،
و�إقامة دولته امل�ستقلة ،وعا�صمتها “القد�س ال�رشقية” .كما دان الربملان الربتغايل العدوان
الأخري على قطاع غزة ،وطالب بالإفراج عن الأ�رسى الربملانيني القابعني يف ال�سجون
133
الإ�رسائيلية.
الأحد2019/11/24 ،

• ادعى رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �أن طائرة م�سرية �صغرية (درون) دخلت
“�إ�رسائيل” من قطاع غزة .وقال نتنياهو �إنه “ ّ
مت اعرتا�ض الدرون بنجاح .و�أريد �أن �أفيدكم
ب�أن الكابينت �أجرت عدة مداوالت حول تهديد الدرونات .وهذا تهديد جديد ،وهو تهديد
كبري �آخذ بالتطور .ونحن نطور �أدوات بو�سائل تكنولوجية وغريها من �أجل اجتثاث هذا
134
التهديد و�إحباطه”.
• توجه رئي�س حزب �أزرق � -أبي�ض بني جانت�س باقرتاح جديد �إىل حزب الليكود ،داعيا ً �إىل
جتنيب البالد حملة انتخابات ثالثة يف غ�ضون �أقل من �سنة ،و�أن ين�ضموا �إىل حكومة وحدة
على �أ�سا�س مبد�أ التبادل ،ب�رشط �أن يتخلوا عن نتنياهو ،و�أن يكون هو رئي�س حكومة يف
الن�صف الأول من الدورة ،ويكون مر�شح جديد لليكود رئي�س حكومة يف ال�سنتني التاليتني.
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وقال جانت�س“ :الأيام الأخرية ال تدع �أي جمال لل�شك ب�أن نتنياهو م�ستعد لعمل �أي �شيء يف
135
�سبيل البقاء رئي�سا ً للحكومة ،ويخاطر بالدفع نحو �إ�شعال حرب �أهلية”.
• ع�شية انعقاد امل�ؤمتر الأربعني ملجل�س حقوق الإن�سان يف جنيف ،التابع للأمم املتحدة ،تلقت
عدة �رشكات �إ�رسائيلية بالغا ً ب�أنها دخلت القائمة ال�سوداء لل�رشكات التي تخرق القانون
الدويل وت�شجع اال�ستيطان اليهودي يف املناطق الفل�سطينية املحتلة .ومبوجب البالغ ف�إن
�أي خدمة تقدمها هذه ال�رشكات يف الأرا�ضي العربية املحتلة �سنة  ،1967ال�ضفة الغربية
و�رشقي القد�س وه�ضبة اجلوالن ال�سوريةُ ،تع ّد خرقا ً للقانون الدويل ،لن مير من دون
136
حما�سبة.
• دانت حمكمة االحتالل الإ�رسائيلية ال�شيخ رائد �صالح بـ“التحري�ض على الإرهاب ،ودعم
حركة حمظورة” .وذكرت القناة  13الإ�رسائيلية� ،أن ال�شيخ �صالح �أدين “بدعم تنظيم
حمظور” (احلركة الإ�سالمية) ،فيما ذكرت �صحيفة “�إ�رسائيل اليوم”� ،أنه �أدين �أي�ضا ً بتهمة
137
“دعم الإرهاب”.
• �أكد وزير الزراعة الفل�سطيني ريا�ض العطاري �أن “�إ�رسائيل” ما زالت حتتجز ما يزيد عن
ثالثة �آالف ر�أ�س عجل يف موانئها ،ومتنعها من الو�صول �إىل امل�ستثمرين الفل�سطينيني .وقال
العطاري �إن “�إ�رسائيل عممت على كل الدول الأوروبية ،التي تتم من خاللها عملية ا�سترياد
العجول ،عدم حتميل موا�ش للم�ستثمرين الفل�سطينيني على ال�سفن املتوجهة �إىل املوانئ
138
الإ�رسائيلية”.
• ك�شف موقع نيوزهَاب  NewsHabالنيوزيلندي الإخباري� ،أن جوا�سي�س نيوزيلنديني
يفت�شون عن �أدلة رمبا كانت بحوزة ،الالجئ يف نيوزيلندا ،خالد احلافظ ،ابن �أمني احلافظ،
الرئي�س ال�سوري ال�سابق الذي �أ�رشف على عملية �إعدام �إيلي كوهني  ،Eli Cohenودفن
جثته �رساً .حيث �رصح خالد �أنه “ابن ال�شخ�ص الوحيد على هذا الكوكب الذي يعرف مكان
دفن تلك الرفات” .و�أفاد خالد ب�أنه تعاون “مع جهاز اال�ستخبارات ال�رسية النيوزيلندية
يف مهمة م�شرتكة مع املو�ساد الإ�رسائيلي للم�ساعدة يف العثور على رفات اجلا�سو�س
139
الإ�رسائيلي �إيلي كوهني”.
الإثنني2019/11/25 ،

• �أعرب خليل احلية ،القيادي البارز يف حركة حما�س ،عن �أ�سف حركته� ،إزاء اعتقال
ال�سعودية ،لع�رشات الفل�سطينيني داخل �سجونها .ويرى احلية ،يف حوار مع وكالة
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الأنا�ضول ،على هام�ش زيارته لرتكيا� ،أن من حقّ ال�سعودية حماكمة �أي �شخ�ص “يثبت
عليه �أنه �أ�رض ب�أمن الدولة ،ال منانع يف ذلك” ،لكنه نفى �أن يكون هناك تهما ً �ض ّد املعتقلني.
و�أ�ضاف قائالً“ :جرمية ه�ؤالء �أنهم فل�سطينيون ينتمون للأر�ض والوطن ،وير�سلون
140
م�ساعدات لبع�ض الفقراء بغزة”.
• �أعلن املدعي العام الإ�رسائيلي �أفيحاي مندلبليت �أن ب�إمكان رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو
البقاء يف من�صبه ،بالرغم من اتهامه بالف�ساد .وقال مندلبليت ،يف بيان نقلته وكالة ال�صحافة
141
الفرن�سية“ :لي�س هناك يف القانون ما يلزم رئي�س الوزراء باال�ستقالة”.
• قام رئي�س حزب �أزرق � -أبي�ض بني جانت�س بهجوم حاد على نتنياهو ،واتهمه بدفع
“�إ�رسائيل” نحو انتخابات كاذبة وغري �رضورية .وقال جانت�س ،يف اجتماع لكتلته
الربملانية� ،إن “هناك  120ع�ضواً يف الكني�ست جميعهم با�ستثناء واحد يرف�ضون التوجه
النتخابات ثالثة .لكن نتنياهو ينجح يف جرهم .و�أنا �أدعوهم لأن يك ّفوا عن �صمتهم ويتجهوا
142
�إىل الإف�صاح عما متليه عليهم �ضمائرهم ،و�أال يخنعوا ،ويقيموا معنا حكومة وحدة”.
• قال القيادي يف حزب الليكود ،ع�ضو الكني�ست جدعون �ساعر  ،Gideon Saʻarللإذاعة
العامة يف هيئة البث الإ�رسائيلية (مكان)� ،إن “نتنياهو ال ميكنه ت�شكيل حكومة حتى لو
�أجريت انتخابات ثالثة ورابعة .وعليه �أن ي�ستخل�ص العرب” ،م�ضيفا ً �أن “ثمة �أهمية لإجراء
االنتخابات الداخلية خالل فرتة الـ  21يوما ً من �أجل منع انتخابات ثالثة ...و�أنا مقتنع ب�أنه
�إذا فزت يف االنتخابات الداخلية ،ف�إين �س�أمتكن من ت�شكيل حكومة خالل والية الكني�ست
143
احلالية”.
• دعت  60جمعية ومنظمة وم�ؤ�س�سة �أهلية فل�سطينية ،خالل م�ؤمتر �صحفي عقد قبالة بيت
عائلة ال�سواركة يف دير البلح يف قطاع غزة ،املجتمع الدويل العمل اجلاد لتوفري احلماية
الدولية للمدنيني يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وتفعيل املالحقة وامل�ساءلة عن جرائم
احلرب �أو ما يعرف باالنتهاكات اجل�سيمة واملنظمة لقواعد القانون الدويل الإن�ساين ،التي
144
من �ش�أنها �أن ت�ضع حدا ً للجرائم الإ�رسائيلية يف غزة.
• عقد وزراء اخلارجية العرب اجتماعاً طارئاً يف مقرّ اجلامعة العربية يف القاهرة ،بحثوا خالله
قرار الإدارة الأمريكية اعتبار امل�ستعمرات الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،غري
خمالفة للقانون الدويل .و�أكدوا يف ختام اجتماعهم “�إدانة ورف�ض قرار الواليات املتحدة...
باعتبار هذا القرار باطالً والغيا ً ولي�س له �أثر قانوين ،و�أنه خمالفة �رصيحة مليثاق وقرارات
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الأمم املتحدة” .كما �ش ّددوا على “�إدانتهم ال�شديدة للعدوان الإ�رسائيلي الهمجي الأخري على
145
قطاع غزة” ،و“�إدانة �سيا�سة االغتياالت الإ�رسائيلية والإعدام خارج نطاق القانون”.
• �أعلن القائم ب�أعمال مفو�ض عام وكالة الأونروا كري�ستيان �ساوندرز ،خالل م�ؤمتر �صحفي
على هام�ش افتتاح �أعمال اللجنة اال�ست�شارية� ،أن الوكالة تواجه “�أ�شد �أزمة مالية” منذ
ن�ش�أتها ،م�ؤكدا ً �إن العجز يف ميزانيتها بلغ  332مليون دوالر .و�أو�ضح �ساوندرز �أنهم
يحتاجون  167مليون دوالر حتى نهاية  ،2019لدفع رواتب املوظفني والفواتري الأ�سا�سية
146
التي ال تتوقف ،وذلك “لتقدمي اخلدمات باحلد الأدنى”.
• �أقدمت ال�سلطات الإ�رسائيلية على ترحيل مدير مكتب منظمة هيومن رايت�س ووت�ش يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عمر �شاكر ،تنفيذاً لقرار املحكمة العليا الإ�رسائيلية ،ب�سبب
147
اتهامات له بدعم حركة املقاطعة الدولية وامل�شاركة يف ن�شاطات لها �ض ّد “�إ�رسائيل”.
• ن�رش كبري حاخامات اململكة املتحدة �أفرامي مريف�س  ،Ephraim Mirvisمقاالً يف �صحيفة
ذي تاميز  The Timesالربيطانية ،هاجم فيه زعيم حزب العمال الربيطاين ،جريمي
كوربن ،ب�صورة مبا�رشة ،متهما ً �إ ّياه بالعجز عن منع انت�شار “�س ّم مناه�ضة ال�سامية” يف
حزبه .وردا ً على تعليقات مريف�س� ،أكدت متحدثة با�سم “ال ُع ّمال” �أن احلزب “�سي�ضمن �أمن
الطائفة اليهودية و�سيدافع ويدعم منط عي�ش اليهود و�سيحارب ت�صاعد مناه�ضة ال�سامية
148
يف بالدنا ويف �أوروبا”.
الثالثاء2019/11/26 ،

• قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �إن احلركة قدمت ر ّدها الإيجابي
على خريطة االنتخابات لرئي�س جلنة االنتخابات حنا نا�رص .و�أكد هنية ،يف م�ؤمتر �صحفي
عقب اجتماع عقدته قيادة حما�س مع جلنة االنتخابات مبدينة غزة� ،أن حما�س �ست�شارك يف
االنتخابات املزمع عقدها يف �إطار القانون والنظام الأ�سا�سي املعمول به ،والذي �سيتوافق
عليه فل�سطينياً .و�أ�شار هنية �إىل �أن االعتداء على الأ�رسى املعت�صمني يف مدينة رام اهلل كان
149
�سببا ً لإرجاء ر ّد احلركة الإيجابي على االنتخابات.
• ف�ضت الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل اعت�صاما ً مفتوحا ً �شارك به
�أ�رسى فل�سطينيون �سابقون يطالبون منذ �أكرث من �شهر ب�إعادة �رصف رواتبهم املقطوعة
150
منذ ما يزيد عن ع�رش �سنوات.
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• عاود الأ�رسى الفل�سطينيون املحررون املقطوعة رواتبهم� ،إ�رضابهم عن املاء ،الذي �أوقفوه
ل�ساعات ،احرتاماً لزيارة رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�شتية لهم ودعوته لهم للقا ٍء
يف مكتبه ،وقالوا �إن لقاءهم مع ا�شتية ف�شل ،و�أن ق�ضيتهم مل حتل .ووفق املتحدث با�سم
الأ�رسى املحررين املقطوعة رواتبهم عالء الرمياوي ،ف�إن املحررين �أُبلغوا ر�سميا ً (دون
�أن ي�سمي من �أبلغهم) ب�أن احللّ لدى رئي�س جهاز املخابرات ماجد فرج ،و�أن ح ّل الق�ضية
يحتاج �إىل توقيع الرئي�س حممود عبا�س ،لكن فرج وعبا�س موجودان (حالياً) يف العا�صمة
151
القطرية الدوحة.
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،حممود عبا�س �إنه لي�ست لدينا م�شكلة مع �إيران ،ولكن
نطالبها ب�أن تتعامل مع ال�رشعية الفل�سطينية ال مع ف�صائل معينة .و�أكد عبا�س �أن ال�سلطة
الفل�سطينية حتر�ص على �إجراء االنتخابات الفل�سطينية ب�أق�صى �رسعة ،م�ؤكدا ً ثقته يف
152
وجود دعم دويل لذلك امل�سعى.
• قال جريي ماثيوز ماجتيال � ،Jerry Matthews Matjilaسفري جنوب �إفريقيا للأمم
املتحدة ،يف حوار مع “العربي اجلديد” يف نيويورك� ،إن عدم حتقيق الوحدة بني حركتَي
فتح وحما�س ي�ضعف اجلميع ،مبا يف ذلك اجلبهة الداخلية ملواجهة االحتالل ،كما حركة
الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني يف اخلارج ،خامتا ً بالقول من دون وحدة �صف لن يكون
ً 153
ال�صمود ممكنا.
• ارتفع عدد �شهداء احلركة الأ�سرية منذ �سنة � 1967إىل � 222شهيداً ،بعد الإعالن عن ا�ست�شهاد
ً 154
الأ�سري �سامي �أبو دياك ،املحكوم بال�سجن امل�ؤبد ثالث مرات ،و 30عاما.
• ك�شف ح�سن كعبية ،الناطق بل�سان وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية ،تفا�صيل زيارة وفد عربي
ي�ضمّ �شخ�صية �سعودية �شهرية ،و� 3أ�شخا�ص من العراق� ،إ�ضافة �إىل كويتي وم�رصي،
ف�ضلوا عدم الك�شف عن هوياتهم .وذكر �أنهم “ق�ضوا ن�صف يوم مع العاملني يف وزارة
اخلارجية ،والتقوا وزير اخلارجية الإ�رسائيلي ي�رسائيل كات�س ملدة �ساعتني” .كما �أنهم
زاروا الكني�ست ،ومتحف ياد فا�شيم  Yad Vashemلإحياء ذكرى املحرقة ،و�أجروا جولة يف
155
البلدة القدمية يف القد�س.
• ذكرت �صحيفة ه�آرت�س �أن احلكومة الهولندية �أكدت �أمام برملان بالدها� ،أنها �ستوا�صل
دعم ال�سيا�سة الأوروبية املتمثلة يف و�سم منتجات امل�ستعمرات الإ�رسائيلية ،و�ستعمل على
156
تطبيقها ،راف�ضة االدعاء ب�أن املق�صود منها م�ضايقة خا�صة لـ“�إ�رسائيل”.
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الأربعاء2019/11/27 ،

• قرر وزير الدفاع الإ�رسائيلي نفتايل بينيت عدم الإفراج عن املزيد من جثامني ال�شهداء
التي حتتجزها “�إ�رسائيل” ،بعد نقا�شات مع م�س�ؤولني �أمنيني لتعزيز ما �أ�سماه “م�س�ألة
157
الردع”.
• قالت جلنة االنتخابات املركزية الفل�سطينية �إنها �أنهت م�شاوراتها بخ�صو�ص االنتخابات
العامة ،و�إن وفدها برئا�سة حنا نا�رص �سيعود من غزة �إىل رام اهلل .و�أو�ضحت اللجنة ،يف
بيان لها� ،أن وفدها التقى يف قطاع غزة مع قيادة حركة حما�س وت�سلمت منها ردا ً مكتوباً،
ي�شري �إىل موافقتها على امل�شاركة يف االنتخابات العامة املقبلة يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية
158
مبا فيها القد�س.
• عر�ض حزب الليكود على حتالف �أزرق � -أبي�ض حكومة وحدة ب�رشوط جديدة ،بحيث يتوىل
بنيامني نتنياهو رئا�ستها فقط خلم�سة �أ�شهر ،ويتبعه بني جانت�س ل�سنتني ،لكن اجلواب كان
159
�سلبياً ،م�ؤكدين �أنهم لن يقبلوا بال�رشاكة مع نتنياهو حتى دقيقة واحدة.
• جدد الأب مانويل م�سلَّم ،دعوته للع�صيان املدين “�ضدّ ال�سلطة ،واالحتالل ،وترامب ،وكل
من يت�آمر على الق�ضية الفل�سطينية ،و�إ�سقاط �أو�سلو وما نتج عنها من كوارث” ،تبعا ً لقوله.
و�أ�ضاف م�سلَّم يف ت�رصيح خا�ص بـ“الر�سالة نت”“ :فليكن عيد امليالد يوم غ�ضب و�رشارة
انفجار للع�صيان املدين ،عرب التفاف امل�سلمني وامل�سيحيني حول �شجر امليالد واالعت�صام
160
حوله لأيام طويلة”.
• قال رجل الأعمال الإماراتي خلف احلبتور ،يف مقابلة مع جملة عامي Ami Magazine

اليهودية الأمريكية“ :يجب علينا بدول اخلليج �أن نقول علنا ً �أننا نريد �إقامة عالقات مع
�إ�رسائيل� .أريد �أن تكون عالقات الإمارات مع �إ�رسائيل مفتوحة ،ميكننا اال�ستفادة منها
161
�سيا�سيا ً واقت�صاديا ً يف كال اجلانبني”.

• قال وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو ،يف مقابلة مع �صحيفة “�إ�رسائيل اليوم”� ،إن
اعتبار امل�ستعمرات يف ال�ضفة الغربية غري خمالفة للقانون الدويل “يعزز فر�ص حتقيق
ت�سوية لل�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي” .وادعى بومبيو �أن القرار اتخذ يف �أعقاب
م�شاورات ومداوالت �رسية جرت يف �أروقة اخلارجية الأمريكية .ولفت بومبيو النظر �إىل
�أن الواليات املتحدة تعتقد �أن القرار يخدم امل�صالح الأمنية الإ�رسائيلية ،وي�ساعد �أي�ضا ً على
162
حت�سني العالقة الإ�رسائيلية الفل�سطينية.
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• ك�شفت ع�ضو الكني�ست ياعيل غريمان � ،Yael Germanأنه يف كل �سنة ي�ضع � 500شخ�ص
حداً حلياتهم يف “�إ�رسائيل” .وقالت غريمان ،خالل م�ؤمتر �أقيم يف الكني�ست� ،إن هذا
املو�ضوع “يدفن حتت ال�سجاد ،وال �أحد يحب احلديث عنه ،ولكنه يرف�ض االختفاء ،ويقفز
163
يف وجوه املجتمع ويت�سبب يف م�آ�س كثرية”.
اخلمي�س2019/11/28 ،

• تعهد رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو بتخ�صي�ص ع�رشات ماليني ال�شواكل للم�ستعمرات يف
ال�ضفة الغربية .وقال نتنياهو لقادة جمل�س ي�شاع  Yeshaاال�ستيطاين �إن احلكومة �ستوافق
يف  2019/12/1على �أكرث من  40مليون �شيكل (نحو  11.5مليون دوالر) ملحطات الأمن
والطوارئ يف ال�ضفة الغربية ،م�شددا ً على “�أننا نوا�صل تعزيز اال�ستيطان ودعمه� ...إنهم
164
لن يقتلعونا من هنا”.
• وقَّع ر�ؤ�ساء الكتل الربملانية حلزب الليكود ،و“�إ�رسائيل بيتنا” ،و�شا�س ،ويهدوت هتوراة،
والبيت اليهودي ،و“اليمني املوحد” ،على م�رشوع قانون يهدف �إىل حظر ن�شاط وكالة
الأونروا يف القد�س املحتلة .وقدّم ع�ضو الكني�ست نري بركات م�رشوع قانون ين�ص على
حظر ن�شاط الأونروا .وين�ص م�رشوع القانون على حظر ن�شاط الوكالة يف “�إ�رسائيل”
165
ابتدا ًء من بداية �سنة .2020
• دعا رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س الدول التي ت�ؤمن بح ّل الدولتني ،وتعرتف
بـ“دولة �إ�رسائيل”� ،أن تعرتف �أي�ضاً بالدولة الفل�سطينية على حدود �سنة  1967بعا�صمتها
“القد�س ال�رشقية” .وقال ،يف كلمة وجّهها للأمني العام للأمم املتحدة ،ور�ؤ�ساء اجلمعية
العامة وجمل�س الأمن“ :نحن مل نرف�ض الذهاب �إىل املفاو�ضات يوماً ،وقدمنا مبادرتنا
لل�سالم يف � 2018أمام جمل�س الأمن” .و�أ�ضاف قائالً�“ :إننا لن نتخلى عن ثقافة ال�سالم
166
والت�سامح الرا�سخة فينا ،و�سن�ستمر يف العمل على حماربة الإرهاب يف منطقتنا والعامل”.
• هدمت قوات االحتالل منازل �أربعة �أ�رسى يف بلدة بيت كاحل �شمال غرب اخلليل،
تتهمهم بتنفيذ عملية قتل جلندي �إ�رسائيلي قرب املجمع اال�ستيطاين غو�ش عت�صيون ،يف
167
�آب� /أغ�سط�س .2019
• قال وزير ال�صحة الفل�سطيني ال�سابق ،ورئي�س جمل�س العالقات الدولية ،با�سم نعيم �إن
امل�ست�شفى امليداين الأمريكي ي�أتي يف �إطار “معاجلة حالة االنهيار التي يعاين منها القطاع
ال�صحي يف غزة نتيجة احل�صار ،ولي�س له �أي �أبعاد �سيا�سة [�سيا�سية] �أو �أمنية” .و�أ�ضاف
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نعيم ،ملوقع اجلزيرة.نت� ،إن امل�ست�شفى �سيقدم خدمات �أكرث تقدماً ،وت�رشف عليه جمعية
�أهلية �أمريكية“ ،فنحن ل�سنا يف حالة عداء مع ال�شعب الأمريكي” ،وبرعاية و�إ�رشاف �أممي
وقطري .ولفت النظر �إىل �أن امل�ست�شفى �سيخ�ضع من ناحية الت�أمني الأمني لوزارة الداخلية
168
الفل�سطينية ،يف حني �ستتوىل وزارة ال�صحة الفل�سطينية التن�سيق ال�صحي للمر�ضى.
• �أعلن رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا”� ،أفيجدور ليربمان� ،أنه “م�ستعد لدخول ائتالف مع
الليكود �إذا كانت الأحزاب الدينية م�ستعدة للتنازل عن �رشوط الإكراه الديني التي تفر�ضها
ً 169
وترتاجع عن بع�ض مواقفها املتزمتة دينيا”.
• تعمل وزارة الإ�سكان الإ�رسائيلية على �إعادة �إحياء خمطط ا�ستيطاين على �أرا�ضي مطار
القد�س الدويل (قلنديا) املهجور ،لتو�سيع م�ستعمرة عطروت �شمال مدينة القد�س املحتلة،
وي�شمل احلي اال�ستيطاين � 11ألف وحدة �سكنية ،متتد على نحو  600دومن (� 600ألف م)2
170
من املطار املهجور وم�صنع ال�صناعات اجلوية حتى حاجز قلنديا.
اجلمعة2019/11/29 ،

• قالت �رسايا القد�س �إن �أحد مقاوميها ا�ست�شهد مت�أثرا ً بجراح �أ�صيب بها خالل الت�صعيد
الأخري على قطاع غزة .كما �أعلن تنظيم ع�سكري مقرب من حركة فتح ا�ست�شهاد فل�سطيني
171
مت�أثراً بجراح �أ�صيب بها ،بانفجار عر�ضي يف بيت الهيا� ،شمال القطاع.
• زار نحو � 500إ�رسائيلي رام اهلل للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني يف يوم الت�ضامن العاملي مع
ال�شعب الفل�سطيني ،وكان يف ا�ستقبالهم عدد من القادة الفل�سطينيني منهم جربيل الرجوب،
�أمني �رس اللجنة املركزية حلركة فتح ،وحممد املدين ،ع�ضو اللجنة املركزية للحركة،
ورئي�س جلنة التوا�صل مع املجتمع الإ�رسائيلي ،وحممود الهبا�ش قا�ضي الق�ضاة ...وقال
الرجوب ،خالل لقائه �إ�رسائيليني يف مقر املقاطعة يف رام اهلل� ،إنهم لن يتوجهوا ل�سفك الدماء،
و�أن ال�سلطة الفل�سطينية ت�شكل ج�رسا ً و�رشيكا ً لـ“ال�سالم” مع “�إ�رسائيل” ،بح�سب �إذاعة
جي�ش االحتالل .و�أ�ضافت �إذاعة جي�ش االحتالل �أن الرجوب قال �إنهم لن ي�سمحوا لأحد
بتجاوزهم والت�سبب ب�أذى للإ�رسائيليني .وقالت قناة كان العربية �إن الرجوب قال خالل
اللقاء �إن �إقامة الدولة الفل�سطينية �ستفتح عوا�صم الدول العربية �أمام “�إ�رسائيل” ،وكذلك
172
ف�إن �أمن “�إ�رسائيل” متعلق ب�إقامة دولة فل�سطينية.
• �أقر تقرير ن�رشته �صحيفة ماكور ري�شون بحقيقة ف�شل جهود حكومات االحتالل يف تهويد
اجلليل ،لي�س جلهة املعطيات الإح�صائية املتعلقة برتاجع ن�سبة الإ�رسائيليني اليهود مقابل
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ثبات عدد ال�سكان الفل�سطينيني فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا ً جلهة ف�شل دولة االحتالل ب�إن�شاء بنية
اقت�صادية جذابة قادرة على توفري �أ�سباب بقاء الأجيال ال�شابة من اليهود ،الذين ولدوا يف
العقود الأخرية يف امل�ستعمرات والبلدات اليهودية يف اجلليل .وبح�سب التقرير ،فقد بات
�أكيدا ً �أن “الأغلبية اليهودية” يف اجلليل قد �ضاعت منذ فرتة ( %53من فل�سطينيي 1948
مقابل  %47من اليهود) ،و�أن االنتقال والهجرة ال�سلبية من هناك �إىل مدن وبلدات املركز
173
�آخذان باالزدياد.
• �ألغت املحكمة املركزية يف القد�س قرار احلكم الذي �صادق على بيع �أمالك البطريركية
الأرثوذك�سية اليونانية يف البلدة القدمية يف القد�س املحتلة جلمعية عطرييت كوهانيم
اال�ستيطانية .ووفقا ً لقرار املحكمة ،ف�إن املحكمة قبلت طلب البطريركية ب�إعادة النظر
باحلكم ال�سابق ،بعد عدم تقدمي ردا ً على طلب البطريركية من جانب �رشكات وهمية �أجنبية،
تدعي �رشاء الأمالك ،وكانت عطرييت كوهانيم قد �أقامتها بهدف ال�سيطرة على �أمالك
174
البطريركية.
• علَّق الأ�رسى الفل�سطينيون املحررون املقطوعة رواتبهم� ،إ�رضابهم عن املاء املتوا�صل
منذ �أربعة �أيام ،احتجاجا ً على ا�ستمرار ال�سلطة الفل�سطينية بقطع رواتبهم منذ  12عاماً.
وا�ستجابة ملبادرة ف�صائلية ونقابية ومنظمات املجتمع املدين ،كُلف فيها رئي�س جلنة
االنتخابات املركزية ،حنا نا�رص ،بنقل ق�ضية املحررين �إىل الرئي�س حممود عبا�س لأجل
175
حلها ،فيما �أكد املحررين ا�ستمرار اعت�صامهم و�إ�رضابهم عن الطعام.
• انطلق ،يف مدينة �إ�سطنبول الرتكية ،امل�ؤمتر العاملي الأول حول الأبارتهايد (نظام الف�صل
العن�رصي) الإ�رسائيلي ،بتنظيم املنظمة العاملية ملناه�ضة التمييز والف�صل العن�رصي،
176
وب�رشاكة مع احتاد املنظمات الأهلية يف العامل الإ�سالمي.
ال�سبت2019/11/30 ،

• ق�صف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي مواقع للمقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة ،بحجة الر ّد
177
على �صاروخ فل�سطيني �أُطلق باجتاه امل�ستعمرات الإ�رسائيلية القريبة.
• �أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية بغزة ،عن ا�ست�شهاد مواطن فل�سطيني ،و�إ�صابة � 5آخرين،
بر�صا�ص االحتالل �رشق مدينة خانيون�س جنوب القطاع .كما ا�ست�شهد �شاب قرب بلدة
178
بيت عوا جنوب غرب اخلليل ،بعد �أن �أطلقت قوات االحتالل الر�صا�ص عليه.
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• �أكد مركز القد�س للدرا�سات �أن � 43شهيدا ً فل�سطينيا ً ارتقوا يف ت�رشين الثاين /نوفمرب
 ،2019بينهم ثالثة �شهداء من اخلليل ،و�آخر من القد�س ،فيما ارتقى � 38شهيدا ً من قطاع
غزة غالبيتهم خالل العدوان على القطاع عقب اغتيال القيادي يف �رسايا القد�س بهاء
�أبو العطا .وذكرت درا�سة �إح�صائية �أعدها املركز� ،أن �أعداد امل�ستوطنني الذين اقتحموا
ً 179
امل�سجد الأق�صى ،خالل الفرتة ذاتها ،ت�صاعد ،حيث و�صل عددهم �إىل  2,450م�ستوطنا.
• قال وزير ال�سياحة التون�سي ،روين الطرابل�سي ،يف حوار مع وكالة الأنباء الأملانية� ،إن %90

احلجاج اليهود القادمني من “�إ�رسائيل” هم من �أ�صول تون�سية ،ولهم “احلقّ يف العودة
من
ّ
180
�إىل بلدهم” ،واحل�صول على جوازات �سفر لت�سهيل دخولهم.

• ك�شف النا�شط احلقوقي املغربي �أني�س بالفريج عن تفا�صيل يف العالقات غري املعلنة بني
املغرب والكيان الإ�رسائيلي ،حيث �أ�شار �إىل “ارتفاع وترية التطبيع باملغرب” ،مو�ضحا ً
�أن املبادرات التجارية بني املغرب و“�إ�رسائيل” بلغت  40مليون دوالر من الواردات،
و 11مليون دوالر من ال�صادرات .و�أورد بالفريج �أن � 10آالف �سيارة مغربية تنتج
مب�صانع رينو  Renaultاملغرب ،يجري ت�سويقها يف حيفا بعد نقلها من ميناء طنجة املطل
181

على احلو�ض املتو�سط.

• ك�شفت قناة  12العربية �أن نفتايل بينيت ،وزير الدفاع الإ�رسائيلي� ،أمر كبار قادة اجلي�ش
بدرا�سة مقرتح �إمكانية �إقامة جزيرة ا�صطناعية قبالة �سواحل قطاع غزة .وبح�سب كبرية
مذيعي ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف القناة ،ف�إن بنيامني نتنياهو �أعطى ال�ضوء الأخ�رض لبينيت من
�أجل درا�سة املقرتح ،م�شري ًة �إىل �أنه من املتوقع خالل � 8أ�سابيع �أن تكون هناك موافقة كاملة
من كبار قادة اجلي�ش مع �إمكانية �إحداث تعديالت على املقرتح .و�أ�شارت �إىل �أن هذا املقرتح
182
جزء من الطريق باجتاه الو�صول ل�صفقة وت�سوية �شاملة مع حركة حما�س.

531

اليوميات الفل�سطينية

الهوام�ش
 1القد�س.2019/11/1 ،
 2وكالة الر�أي الفل�سطينية للإعالم.2019/11/1 ،
 3عربي  .2019/11/1 ،21وانظر �أي�ضاً:
Israel Hayom, 1/11/2019.

 4وكالة الر�أي الفل�سطينية للإعالم.2019/11/1 ،
 5القد�س .2019/11/1 ،وانظر �أي�ضاً:
Haaretz, 1/11/2019.

 6وكالة الأنا�ضول.2019/11/1 ،
	7اجلزيرة.نت.2019/11/2 ،
 8وكالة �سما.2019/11/2 ،
 9موقع حركة حما�س.2019/11/2 ،
 10اخلليج.2019/11/3 ،
 11القد�س.2019/11/3 ،
 12موقع حركة حما�س.2019/11/3 ،
 13وكالة الأنا�ضول.2019/11/3 ،
 14القد�س.2019/11/3 ،
 15وكالة وفا.2019/11/3 ،
 16رويرتز.2019/11/3 ،
 17وكالة الأنا�ضول .2019/11/3 ،وانظر �أي�ضاً:
Israel Hayom, 3/11/2019.

	18املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان.2019/11/3 ،
 19العربي اجلديد ،وفل�سطني �أون الين.2019/11/4 ،
 20وكالة الر�أي الفل�سطينية للإعالم .2019/11/5 ،وانظر �أي�ضاً:
Haaretz, 4/11/2019.
 21الأيام.2019/11/5 ،

 22موقع اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني.2019/11/4 ،
 23عرب .2019/11/4 ،48
 24العربي اجلديد2019/11/5 ،؛ وال�رشق الأو�سط.2019/11/6 ،
 25موقع دار احلياة ،ع ّمان.2019/11/5 ،
 26القد�س.2019/11/5 ،
 27القد�س.2019/11/5 ،
 28مركز معلومات وادي حلوة � -سلوان.2019/11/5 ،
 29القد�س العربي.2019/11/7 ،
 30ال�رشق الأو�سط.2019/11/7 ،
 31ال�رشق الأو�سط.2019/11/7 ،
 32وكالة الر�أي الفل�سطينية للإعالم.2019/11/6 ،
 33القد�س .2019/11/6 ،وانظر �أي�ضاً:
Ynetnews, 6/11/2019.

532

ت�شرين الثاين /نوفمرب 2019
 34وكالة الأنا�ضول .2019/11/7 ،وانظر �أي�ضاً:
Axios, 2019/11/6.

 35مركز �أنباء الأمم املتحدة .2019/11/7 ،وانظر �أي�ضاً:

The Office of the European Union Representative (West Bank and Gaza Strip, UNRWA),
6/11/2019.
 36القد�س.2019/11/6 ،
 37وكالة الر�أي الفل�سطينية للإعالم .2019/11/7 ،وانظر �أي�ضاً:
Haaretz, 6/11/2019.
 38ر�أي اليوم الإلكرتونية.2019/11/7 ،
2019/11/8 ،i24News 39؛ وال�رشق الأو�سط .2019/11/9 ،وانظر �أي�ضاً:
Ynetnews, 7/11/2019.
 40وكالة وفا.2019/11/7 ،
 41ال�رشق الأو�سط .2019/11/8 ،وانظر �أي�ضاً:
Israel Hayom, 6/11/2019.
 42العربي اجلديد .2019/11/7 ،وانظر �أي�ضاً:
Israel Hayom, 7/11/2019.
 43الد�ستور.2019/11/8 ،
 44وكالة الأنا�ضول.2019/11/7 ،
 45وزارة الداخلية الفل�سطينية (غزة).2019/11/8 ،
 46عرب .2019/11/8 ،48
 47عرب .2019/11/8 ،48
 48القد�س.2019/11/8 ،
	49املركز الفل�سطيني للإعالم.2019/11/8 ،
 50القد�س.2019/11/8 ،
 51العربي اجلديد.2019/11/9 ،
 52ال�رشق الأو�سط.2019/11/10 ،
 53وكالة الر�أي الفل�سطينية للإعالم.2019/11/10 ،
 54وكالة وفا.2019/11/10 ،
 55وزارة الداخلية الفل�سطينية (غزة).2019/11/10 ،
� 56صفحة نتنياهو على في�سبوك.2019/11/10 ،
 57القد�س العربي.2019/11/11 ،
 58وكالة وفا.2019/11/11 ،
 59موقع كتائب ال�شهيد عز الدين الق�سام.2019/11/11 ،
 60ال�رشق الأو�سط.2019/11/12 ،
 61القد�س.2019/11/11 ،
 62ال�رشق الأو�سط.2019/11/12 ،
 63العربي اجلديد.2019/11/11 ،
 64وكالة الر�أي الفل�سطينية للإعالم.2019/11/12 ،
 65عربي .2019/11/12 ،21
 66وكالة الر�أي الفل�سطينية للإعالم.2019/11/12 ،
 67عربي  .2019/11/13 ،21وانظر �أي�ضاً:
Calcalistech website, 12/11/2019.

533

اليوميات الفل�سطينية
 68اخلليج .2019/11/13 ،وانظر �أي�ضاً:
The Guardian, 12/11/2019.

 69الد�ستور .2019/11/14 ،وانظر �أي�ضا ً الفيديو على موقع يوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=46Pya13V11I
 70موقع قناة امليادين.2019/11/13 ،
 71القد�س.2019/11/13 ،
 72القد�س.2019/11/13 ،
 73وكالة الأنا�ضول.2019/11/14 ،
 74القد�س العربي.2019/11/14 ،
	75اجلزيرة.نت.2019/11/14 ،
	76اجلزيرة.نت.2019/11/14 ،
 77وكالة وفا.2019/11/14 ،
 78وكالة الر�أي الفل�سطينية للإعالم ،وفل�سطني �أون الين.2019/11/14 ،
 79عربي .2019/11/14 ،21
 80وكالة �أنباء �شينخوا ،بكني.2019/11/14 ،
 81عرب .2019/11/14 ،48
 82القد�س العربي.2019/11/14 ،
 83الأخبار.2019/11/14 ،
 84منظمة بت�سيلم  -مركز املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان.2011/11/14 ،
� 85صفحة الرئي�س التون�سي قي�س �سعيّد على تويرت.2019/11/14 ،
	86اجلزيرة.نت.2019/11/15 ،
 87ال�رشق الأو�سط .2019/11/16 ،وانظر �أي�ضاً:
Israel Defense website, 15/11/2019.
 88وكالة الر�أي الفل�سطينية للإعالم.2019/11/15 ،
	89اجلزيرة.نت.2019/11/15 ،
	90اجلزيرة.نت.2019/11/16 ،
 91العربي اجلديد.2019/11/15 ،
 92موقع حركة حما�س.2019/11/16 ،
 93القد�س العربي.2019/11/17 ،
 94العربي اجلديد.2019/11/17 ،
 95الد�ستور.2019/11/18 ،
 96القد�س العربي.2019/11/18 ،
 97منظمة بت�سيلم  -مركز املعلومات الإ�رسائيلي حلقوق الإن�سان.2019/11/17 ،
 98القد�س .2019/11/18 ،وانظر �أي�ضاً:
The New York Times, 16/11/2019.
 99وكالة وفا.2019/11/18 ،
The Times of Israel, 19/11/2019. 100
 101وكالة الر�أي الفل�سطينية للإعالم.2019/11/18 ،
 102عرب .2019/11/18 ،48
 103عرب .2019/11/18 ،48
 104الأيام.2019/11/20 ،
 105وكالة الأنا�ضول.2019/11/20 ،
 106وكالة الأنا�ضول.2019/11/19 ،

534

ت�شرين الثاين /نوفمرب 2019
�“ 107إ�رسائيل بالعربية” على تويرت.2019/11/19 ،
 108وكالة الأنا�ضول.2019/11/19 ،

Israel Hayom, 21/11/2019. 109
 110ال�رشق الأو�سط.2019/11/21 ،
 111موقع حركة حما�س.2019/11/20 ،
 112عرب  .2019/11/20 ،48وانظر �أي�ضاً:
The Times of Israel, 20/11/2019.
 113وكالة وفا.2019/11/20 ،
 114العربي اجلديد.2019/11/20 ،
 115الغد.2019/11/22 ،
 116اخلليج .2019/11/22 ،وانظر �أي�ضاً:
The Jerusalem Post, 21/11/2019.
Israel Hayom, 21/11/2019. 117
 118رو�سيا اليوم.2019/11/22 ،
 119موقع حركة حما�س.2019/11/22 ،
 120العربي اجلديد.2019/11/22 ،
 121ال�رشق الأو�سط.2019/11/21 ،
The Jerusalem Post, 21/11/2019. 122
 123ال�رشق الأو�سط.2019/11/22 ،

 124جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية.2019/11/21 ،
 125وكالة الر�أي الفل�سطينية للإعالم.2019/11/21 ،
Labour manifesto website, 21/11/2019. 126
 127الأيام.2019/11/23 ،
 128القد�س العربي.2019/11/22 ،
	129اجلزيرة.نت.2019/11/23 ،
 130وكالة وفا.2019/11/22 ،
Arutz Sheva (Israel National News), 23/11/2019. 131
 132عربي .2019/11/23 ،21
 133القد�س.2019/11/23 ،
 134عرب .2019/11/24 ،48
 135ال�رشق الأو�سط.2019/11/25 ،
 136ال�رشق الأو�سط.2019/11/25 ،
 137العربي اجلديد.2019/11/24 ،
 138الأيام.2019/11/25 ،
 139ال�رشق الأو�سط .2019/11/25 ،وانظر �أي�ضاً:
NewsHab website, 24/11/2019.
 140وكالة الأنا�ضول.2019/11/25 ،
 141ال�رشق الأو�سط.2019/11/25 ،
 142ال�رشق الأو�سط.2019/11/26 ،
 143عرب .2019/11/25 ،48
 144عرب .2019/11/25 ،48
 145الأخبار.2019/11/25 ،
 146الغد.2019/11/25 ،

535

اليوميات الفل�سطينية
 147هيومن رايت�س ووت�ش.2019/11/25 ،
 148الأخبار .2019/11/26 ،وانظر �أي�ضاً:

The Times website, 25/11/2019.
 149موقع حركة حما�س.2019/11/26 ،
	150اجلزيرة.نت.2019/11/26 ،
 151القد�س.2019/11/26 ،
� 152سبوتنيك عربي.2019/11/26 ،
 153العربي اجلديد.2019/11/26 ،
 154وكالة وفا.2019/11/26 ،
� 155سبوتنيك عربي.2019/11/26 ،
Haaretz, 26/11/2019. 156
Israel Hayom, 27/11/2019. 157
 158فل�سطني �أون الين.2019/11/27 ،
 159ال�رشق الأو�سط.2019/11/28 ،
	160الر�سالة نت.2019/11/27 ،
�“ 161إ�رسائيل بالعربية” على تويرت.2019/11/27 ،
Israel Hayom, 27/11/2019. 162
 163موقع الكني�ست الإ�رسائيلي.2019/11/27 ،
 164تاميز �أوف �إ�رسائيل.2019/11/29 ،
 165وكالة معا.2019/11/28 ،
 166ال�رشق الأو�سط.2019/11/29 ،
 167وكالة وفا.2019/11/28 ،
	168اجلزيرة.نت.2019/11/28 ،
 169ال�رشق الأو�سط.2019/11/29 ،
 170عرب  ،2019/11/28 ،48وانظر �أي�ضاً:
The Times of Israel, 28/11/2019.
 171العربي اجلديد.2019/11/29 ،
 172القد�س العربي ،وفل�سطني �أون الين.2019/11/29 ،
 173العربي اجلديد.2019/11/30 ،
 174عرب .2019/11/29 ،48
 175العربي اجلديد.2019/11/30 ،
 176وكالة الأنا�ضول.2019/11/29 ،
 177اجلزيرة.نت.2019/11/30 ،
 178وكالة الر�أي الفل�سطينية للإعالم2019/11/29 ،؛ ووكالة وفا.2019/11/30 ،
 179اخلليج.2019/12/1 ،
 180وكالة معا.2019/11/30 ،
 181ر�أي اليوم الإلكرتونية.2019/11/29 ،
 182القد�س.2019/11/30 ،

536

