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ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2016

ال�سبت، 2016/10/1

�أقفلت،  �لإ�رس�ئيليني  مع  �حلو�ر  “�أبو�ب  �إن  عبا�س  حممود  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  رئي�س  قال   •

ونحن مل نقفلها وما ز�لت �أيدينا ممدودة لل�سالم، ل هم يلغوننا ول نحن نلغيهم، فلهم دولتهم 

�لعربية  �لدول  �لتطبيع مع  �لعربية تن�س على  �ملبادرة  �إذ� و�فقو� على ذلك فاإن  ولنا دولتنا، 

وحتاولو�  )�إ�رس�ئيل(،  �لطاولة  حتت  من  تلعبو�  ل  ولكن،  �ل�سالم.  حتقيق  بعد  و�لإ�سالمية 

.
�لتطبيع قبل �أن تن�سحبو� من �أر�سنا”1

�أوقفت �ل�سلطة �لفل�سطينية مدير وحدة �لإعالم و�لبحوث بجهاز �لرتباط �لع�سكري �ملقدم   •

�أ�سامة من�سور، بعد ن�رسه ر�سالة على موقع �لفي�سبوك، عّب فيها عن ر�أيه يف م�ساركة �لرئي�س 

حممود عبا�س يف ت�سييع �لرئي�س �لإ�رس�ئيلي �ل�سابق �سمعون برييز. وقال من�سور �إنه تلقى 

قر�ر�ً “بالوقف عن �لعمل” بعد ن�رسه �جلمعة 2016/9/30 ��ستف�سار�ً موجهاً للرئي�س عبا�س 

.
2
عن �رّس هذه �مل�ساركة يف ت�سييع قاتل �لأطفال �لفل�سطينيني

1948 حممد بركة،  ك�سف رئي�س جلنة �ملتابعة �لعليا ل�سوؤون �جلماهري �لعربية لفل�سطينيي   •

من  �ليهودي  ح�سة  �أن  �إىل  م�سري�ً   ،1948 فل�سطينيي  �سّد  �لعن�رسي  �لتمييز  �أنو�ع  بع�س 

“�إ�رس�ئيل”  يف   1948 فل�سطينيي  ن�سبة  �إن  وقال  فل�سطينياً.  �أربعني  ح�سة  تعادل  �لأر�س 

�لإ�رس�ئيلية  �ل�سلطات  �أن  بركة  و�أ�ساف   .%52 ت�ساوي  بينهم  �لفقر  ن�سبة  لكن   ،%18 تبلغ 

تتعمد ن�رس �جلرمية يف �ملجتمع �لعربي من خالل عدم مالحقة حملة �ل�سالح و�إبقاء �ملجرمني 

طلقاء، و�أن 1,114 �سخ�ساً قتلو� و�سط فل�سطينيي 1948 منذ �سنة 2000 من دون �أن تعتقل 

�لعربي  �لو�سط  �ل�سالح يف  90% من  �أن  “�ل�سلطات �عرتفت  �إن  �لقتلة. وقال بركة  �ل�سلطات 

 .
م�سدره �جلي�س، �لأمر �لذي يوؤكد وجود خطط و��سحة لن�رس �جلرمية يف جمتمعنا”3

الأحد، 2016/10/2

قال ع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق: “لو كانت �لكرة بخ�سو�س   •

�مل�ساحلة مبلعب حركة حما�س لنتهت م�سكلة �لنق�سام منذ فرتة طويلة، لكن �حلقيقة غري 

ذلك”. و�أ�ساف �أبو مرزوق قائالً: “نحن وفتح مل يبَق ما نتحاور عليه، و�مللفات �لتي وّقعنا 

عليها �أ�سبحت يف عهدة رئي�س �ل�سلطة حممود عبا�س، وي�ستطيع �أن يو�فق عليها دون تردد 

.
�إن �ساء”4
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�لرئي�س  �إنه يتوجب على  �ملدلل  �أحمد  �لإ�سالمي  �ل�سيا�سي بحركة �جلهاد  �ملكتب  قال ع�سو   •

�أن يقدم �عتذ�ر�ً لل�سعب �لفل�سطيني؛ جر�ء م�ساركته بت�سييع جنازة �لرئي�س  حممود عبا�س 

.
5
�لإ�رس�ئيلي �لأ�سبق �سمعون برييز

�لفل�سطينية حممود عبا�س  �ل�سلطة  �إن حديث رئي�س  �ل�سعبية لتحرير فل�سطني  قالت �جلبهة   •

لهذ�  �لر�ف�س  �لفل�سطيني  �لإجماع  عن  خروجاً  ميثل  “�إ�رس�ئيل”  مع  للتفاو�س  �لعودة  عن 

�لنهج �ل�سيا�سي. وذكر �لقيادي يف �جلبهة رباح مهنا �أن �لطرح �لر�سمي �لفل�سطيني هو �لطرح 

�ملوقفني  �ل�سلطة على  �أ�سفه لعتماد  �لفل�سطينية، معب�ً عن  �لق�سية  �لأكرث هبوطاً يف تاريخ 

.
6
�لإ�رس�ئيلي و�لأمريكي يف تغيري �ملو�زين �ل�سيا�سية يف �ملنطقة

�فتتح قائد �ملنطقة �جلنوبية يف �جلي�س �لإ�رس�ئيلي �إيال زمري من�ساأة تدريب جديدة يف �لنقب،   •

كلَّف �إن�ساوؤها نحو مليون �سيكل )نحو 266 �ألف دولر(، بنيت فيها �أنفاق للتدريب وما ي�سبه 

.
7
من�ساأة ع�سكرية لـ“�لعدو”، حت�سري�ً لأي مو�جهة مقبلة مع حما�س يف قطاع غزة

قالت جلنة �أهايل �لأ�رسى �ملقد�سيني �إن �سلطات �لحتالل نفذت منذ بد�ية �نتفا�سة �لأق�سى   •

حالة   2,355 كامل،  عام  خالل  �أي   ،2016/10/1 وحتى   2015 �أكتوبر  �لأول/  ت�رسين  مطلع 

�عتقال يف �سفوف �لفل�سطينيني من كافة �أحياء وقرى مدينة �لقد�س. ولفتت �للجنة �لنظر �إىل 

.
8
�أن 1,209 منهم مّت �عتقالهم ميد�نياً، بينما هناك 1,146 �سخ�ساً �عتقلو� بعد �قتحام منازلهم

�لنتهاكات  حول  �ل�سهري  تقريره  و�لتوثيق  للدر��سات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  �أ�سدر   •

�لتقرير  و�أكد   .2016 �سبتمب  �أيلول/  �سهر  خالل  �لفل�سطيني  �ل�سعب  بحق  �لإ�رس�ئيلية 

��ست�سهاد 13 فل�سطينياً، لريتفع عدد �ل�سهد�ء بعد مرور عام على �ندلع �لنتفا�سة يف مطلع 

.
9ً
ت�رسين �لأول/ �أكتوبر 2015 �إىل 249 �سهيد�ً، بينهم 57 طفال

الإثنني، 2016/10/3

حمافظات كافة  يف  �ملحلية  �لنتخابات  �إجر�ء  �لفل�سطينية  �لعليا  �لعدل  حمكمة  قررت   • 

�لقر�ر  يتم حتديد موعدها خالل �سهر. وكان  �أن  با�ستثناء قطاع غزة، على  �لغربية  �ل�سفة 

قد ��ستند �إىل �ملادة 291 من قانون �أ�سول �ملحاكمات �ملدنية يف �جلل�سة �لتي تر�أ�سها �لقا�سي 

ه�سام �حلتو. وعقدت جلنة �لنتخابات �ملركزية �لفل�سطينية �جتماعاً طارئاً يف �أعقاب تلقيها 

قر�ر حمكمة �لعدل �لعليا، و�أعلنت، يف بيان لها، �أنها �إذ حترتم قر�ر حمكمة �لعدل �لعليا فاإنها 

بامل�سلحة  وي�رس  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�سفة  بني  �لنق�سام  حدة  من  �سيزيد  ذلك  �أن  ترى 

�لعامة و�مل�سرية �لدميوقر�طية يف فل�سطني. وبناء عليه، فقد �أو�ست جلنة �لنتخابات بتاأجيل 

.
10

�إجر�ء �لنتخابات �ملحلية ملدة �ستة �أ�سهر
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دون  بال�سفة  �ملحلية  �لنتخابات  باإجر�ء  �لعليا  �ملحكمة  لقر�ر  رف�سها  حما�س  حركة  �أعلنت   •

ت�رسيح  يف  �حلركة،  وقالت  �لفل�سطيني.  �ل�سعب  �أبناء  بني  �لتجزئة  ميار�س  �أنه  مبينًة  غزة، 

باإجر�ء  �لعليا  للمحكمة  �ملفاجئ  بالقر�ر  �لفل�سطيني  و�ل�سعب  �ُسدمت  �إنها  �سحفي، 

�لنتخابات يف �ل�سفة فقط دون غزة، معتبًة �أنه قر�ر م�سيَّ�س يكر�س حالة �لنق�سام ويعك�س 

حالة �لتمييز �لتي متار�سها �ملوؤ�س�سة �لر�سمية و�لق�سائية يف �ل�سفة جتاه غزة. ودعت حما�س 

جلنة �لنتخابات �ملركزية �إىل عدم تطبيق هذ� �لقر�ر حفاظاً على وحدة �ل�سعب �لفل�سطيني يف 

.
11

�ل�سفة و�لقطاع

باإجر�ء  �لقا�سي  �لفل�سطينية،  �لعليا  �لعدل  حمكمة  قر�ر  فل�سطينية  وقوى  ف�سائل  رف�ست   •

يف �لقيادي  �سهاب،  د�ود  وقال  غزة؛  قطاع  دون  �لغربية  �ل�سفة  يف  �ملحلية   �لنتخابات 

�لفل�سطينية  �لد�خلية  �لأزمات  يعّمق  �لعدل  حمكمة  قر�ر  “�إن  �لإ�سالمي:  �جلهاد  حركة 

و�لنق�سام، وي�سغل �لفل�سطينيني عن ق�ساياهم”. كما دعت �جلبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني 

باأنه  �ملحكمة  قر�ر  �سحفي،  بيان  يف  وو�سفت،  �لقر�ر،  معاجلة  �إىل  �لفل�سطينية  �حلكومة 

“تعميق لالنق�سام”. ور�أت �جلبهة �لدميوقر�طية لتحرير فل�سطني يف عدم �إجر�ء �لنتخابات 
.
بالقطاع “تكري�ساً لالنق�سام”12

��ست�سهد فيما  �آخرون،   751 وُجرح  �إ�رس�ئيلياً   38 ُقتل  �لنتفا�سة  من  عام  خالل   • 

�سبان  �أن  �لإح�ساء�ت  وتبني  عمليات.  تنفيذ  خالل  �رتقو�  منهم   161 فل�سطينياً،   250

�لنتفا�سة نفذو� خالل عام كامل 269 عملية طعن، وكانت عمليات �إطالق �لنار هي �لو�سيلة 

�لنتفا�سة، فيما كانت عمليات  �نطالق  183 عملية منذ  مّت تنفيذ  للفل�سطينيني، حيث  �لثانية 

.
13

�لدع�س هي �لأقل تنفيذ�ً بـو�قع 33 عملية، تركزت يف �ل�سهور �لأوىل لالنتفا�سة

�لر�سمي  للتلفزيون  ت�رسيح  يف  �ملومني،  حممد  �لإعالم  ل�سوؤون  �لأردين  �لدولة  وزير  قال   •

�لأردين، �إن “�تفاقية �لغاز مع �إ�رس�ئيل هي �أحد خيار�ت �ململكة يف �ل�سرت�تيجية �ملبنية على 

وبح�سب  �لبع�س”.  يدعي  كما  لإ�رس�ئيل  مرتهناً  �لأردن  جتعل  ول  �لطاقة،  م�سادر  تنوع 

.
�ملومني، فاإن “هذه �لتفاقية �ستوفر على �ململكة ما مقد�ره 600 مليون دولر �سنوياً”14

ومب�ساركة  �أ�سرت�لياً،  نا�سطاً  �إن  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  حزب  يف  �لقيادي  بدرة،  �سامخ  قال   •

�إىل  متوجهني  �سيدين  مدينة  من  �لأقد�م  على  م�سياً  �ل�سري  بد�أو�  �ملت�سامنني،  من  و��سعة 

مدة  يف  كيلومرت،  ثالثمئة  م�سافة  م�سريتهم  خالل  �سيقطعون  كانب�،  �لأ�سرت�لية  �لعا�سمة 

ع�رسة �أيام، و�سولً �إىل مقر �لبملان �لأ�سرت�يل لت�سليم عري�سة �إىل �لبملان �لأ�سرت�يل، موقعة 

من �آلف �لأ�سرت�ليني من نا�سطني و�أكادمييني و�سيا�سيني، تطالب �أ�سرت�ليا �لعرت�ف بالدولة 

.
15

�لفل�سطينية
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يورو مليون  بقيمة  �لأونرو�  لوكالة  مايل  دعم  تقدمي  �لإيطالية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   • 

�لذين دمرت  �لفل�سطينيني يف قطاع غزة  �إ�سهاماً طارئاً لالجئني  1.12 مليون دولر(؛  )نحو 

 .
منازلهم �أو ت�رسرت، خالل �لعدو�ن �لإ�رس�ئيلي على �لقطاع يف �سيف 162014

�أعدته �أمانة موؤمتر �لأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية )�أونكتاد(  قالت وكالة �لأونرو� �إن تقرير�ً   •

و�سع  عن  �مل�سوؤولية  “�إ�رس�ئيل”  حممالً  �لفل�سطيني،  �لقت�ساد  “ت�سويه”  عن  ك�سف 

“على حافة �لنهيار”. وقالت �لوكالة �إن �لتقرير �لتف�سيلي �سيُعر�س يف �جلمعية  �لقت�ساد 

.
�لعمومية لالأمم �ملتحدة يف ت�رسين �لثاين/ نوفمب 172016

الثالثاء، 2016/10/4

قررت �حلكومة �لفل�سطينية، “بالت�ساور و�لتن�سيق �لكامل مع �لرئي�س حممود عبا�س”، تاأجيل   •

بالتن�سيب  �ملحلي  �حلكم  وزير  وكلفت  �أ�سهر،  �أربعة  ملدة  �ملحلية  �ملجال�س  �نتخابات  �إجر�ء 

.
18

لتعيني جلان لت�سيري �لأعمال يف �ملجال�س �ملحلية

 JASTA جا�ستا  قانون  مو�جهة  يف  �ل�سعودية  جانب  �إىل  وقوفها  حما�س  حركة  �أكدت   •

خلفية  على  كال�سعودية،  دول  مقا�ساة  مبوجبه  �ملقدور  من  �سيكون  و�لذي  �لأمريكي، 

�سامي �حلركة  با�سم  �لناطق  ونبّه   .2001 �سبتمب  �أيلول/  من  ع�رس  �حلادي   هجمات 

�ل�سعودية،  �سيادة  من  �لنيل  �إىل  ي�سعى  �لقانون  �أن  �إىل  �سحفي،  ت�رسيح  يف  زهري،  �أبو 

لها تتعر�س  �لتي  �ملوؤ�مرة  مو�جهة  يف  و��سع  �إ�سالمي  عربي  حتالف  ت�سكيل  �إىل   ودعا 

.
19

�ملنطقة

على  �حتجاجاً  �هلل  ر�م  يف  نظمت  �سلمية  وقفة  ف�ّس  فل�سطني  لتحرير  �ل�سعبية  �جلبهة  د�نت   •

م�ساركة �لرئي�س حممود عبا�س مبر��سم جنازة �لرئي�س �لإ�رس�ئيلي �ل�سابق �سمعون برييز. 

�أجهزته  بـ“�عتد�ء  و�سفته  عّما  �لكاملة  �مل�سوؤولية  عبا�س  �لرئي�س  �ل�سعبية  �جلبهة  وحّملت 

.
�لأمنية على �مل�ساركني يف �لفعالية”، وو�سفت �لعتد�ء بـ“�لهمجي”20

حذرت �لهيئة �لإ�سالمية �مل�سيحية لن�رسة �لقد�س و�ملقد�سات من �رسوع �سلطات �لحتالل   •

بعد على  بالقد�س،  �لقدمية  �لبلدة  قلب  يف  �ل�رسف،  حي  يف  �إ�رس�ئيل”  “جوهرة  كني�س   ببناء 

 .
21

مئتي مرت غربّي �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك

من  وحدهم  لي�سو�  “�ل�سهاينة  �إن  �ملرزوقي،  �ملن�سف  �ل�سابق  �لتون�سي  �لرئي�س  قال   •

بالده  ��ستمر�ر  موؤكد�ً  جلدتنا”،  �أبناء  من  ي�ساركهم  من  هناك  بل  غزة..  قطاع  يحا�رسون 

�لظامل �حل�سار  رفع  حتى  �لقطاع،  �إىل  �إن�سانية  م�ساعد�ت  قو�فل  ت�سيري  يف  �مل�ساركة   يف 

.
22

و�جلائر عنه
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�أيد جمل�س طلبة جامعة �لبابوية �لكاثوليكية يف ت�سيلي بالأغلبية، قر�ر�ً ين�س على دعم حركة   •

مقاطعة “�إ�رس�ئيل” )بي دي �أ�س(، وطالب �جلامعات باإلغاء �تفاقياتها مع �جلامعة �لعبية يف 

 Technion – Israel Institute of لقد�س �ملحتلة و“تخنيون - معهد �إ�رس�ئيل للتكنولوجيا�

37 من جمل�س  “�إ�رس�ئيل” للقانون �لدويل. و�سوت  Technology”، �مل�ساركني يف �نتهاكات 

.
�لطلبة بـ“نعم”، وعار�سه 2، و�متنع 2320

قال �لناطق با�سم وز�رة �خلارجية �لأمريكية مارك تونر، يف �ملوجز �ل�سحفي ب�ساأن �ل�سفينة   •

�أن ي�ستجيب م�سغلو قادة �ل�سفن  “نتمنى  �إىل قطاع غزة لك�رس �حل�سار:  �لن�سائية �ملتوجهة 

لتعليمات �ل�سلطات �لإ�رس�ئيلية من �أجل �سمان �سالمة و�أمن ركابها باأف�سل طريقة ممكنة”. 

لكن هناك طرق  لغزة وتعافيها..  �لدويل  �لدعم  �إىل  “على �حلاجة  توؤكد  �أن بالده  وذكر تونر 

�أخرى مرخ�سة ومقبولة من قبل �حلكومة �لإ�رس�ئيلية، ميكن من خاللها �إي�سال م�ساعد�ت 

.
�إىل �لقطاع”24

يخرج  �لذي  و�لرخي�س  �ملاأجور  “�لهجوم  �إن  عنها،  �سدر  بيان  يف  فتح،  حركة  قالت   •

ف�سائل لبع�س  تابعة  �ملن�سات  هذه  كانت  و�إن  حتى  �لد�سي�سة،  �لإعالمية  �ملن�سات   عن 

منظمة �لتحرير، لن تكون بعيدة عن قوة ورد حركة فتح”. وقالت فتح �إنها “�ست�رسب بيد 

من حديد وبال هو�دة كل من ُيفكر بامل�سا�س بحركة فتح وقادتها، ولن تتهاون جتاه مثريي 

.
�لفنت و�جلبناء، وخا�سة ملن يعرف حجمه جيد�ً �أمام حجم وم�سوؤولية حركة فتح”25

الأربعاء، 2016/10/5

هاجمت �لبحرية �لإ�رس�ئيلية �سفينة زيتونة �لت�سامنية مع غزة يف �ملياه �لإقليمية، و�قتادتها   •

وقالت  �أ�سدود.  مليناء  وعربية،  �أجنبية  مت�سامنة   13 وعددهن  مت�سامنات،  من  عليها  ومن 

�لإ�رس�ئيلي  �لت�رسف  هذ�  �إن  �سحفي،  ت�رسيح  يف  غزة،  عن  �حل�سار  لك�رس  �لدولية  �للجنة 

�أي  ي�سكلن  ل  �سلميات  مت�سامنات  على  و�عتد�ء  �لدولية،  للقو�نني  خمالفة  بحرية  قر�سنة 

لقو�نني  خرقاً  ُيعّد  ذلك  �أن  على  بري�وي  ز�هر  �للجنة  رئي�س  و�سدد  �لحتالل.  لدولة  تهديد 

�حل�سانة �لبملانية �ملتعارف عليها دولياً، لأنه يوجد على منت �ل�سفينة برملانية جز�ئرية لها 

�حلق �لكامل يف �لتعبري عن ت�سامنها مع غزة بكل �لطرق �ل�سلمية، ومنها �لتوجه لغزة عب 

.
26

�لبحر

�أعلنت جلنة �لنتخابات �ملركزية �لفل�سطينية �إلغاء كل �لتح�سري�ت �ل�سابقة �لتي نفذتها بغية   •

�ملحلية لأربعة  �لنتخابات  تاأجيل  �لوزر�ء  �ملحلية، وذلك بعدما قرر جمل�س  �لنتخابات  عقد 

“�إلغاء �لعملية �لنتخابية ب�سكل  �أ�سهر يف جميع �ملناطق �لفل�سطينية. كما �أعلنت يف بيان لها، 

.
كامل، و�عتبار �لتح�سري�ت �ملتعلقة بها لغية”27
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�لفل�سطيني  لل�سعب  ت�سيء  كتب  ب�سحب  �لفل�سطيني  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  طالبت   •

و�لإمار�ت،  �لأردن،  من  كّل  يف  �خلا�سة  �ملد�ر�س  �إحدى  يف  ُت�ستخدم  �لعادلة،  وق�سيته 

.
28

و�لبحرين

�سنت طائر�ت �جلي�س �لإ�رس�ئيلي عدد�ً من �لغار�ت �جلوية على مناطق متفرقة من حمافظات   •

قطاع غزة، فيما ق�سفت �ملدفعية �لثقيلة �لإ�رس�ئيلية مو�قع للف�سائل �لفل�سطينية، عقب �إعالن 

.
29

“�إ�رس�ئيل” �سقوط �ساروخ �أطلق من غزة يف �سديروت
�أييلت �ساكيد م�رسوعاً جديد�ً يق�سي ب�سّن �سل�سلة جديدة  �أطلقت وزيرة �لعدل �لإ�رس�ئيلية   •

من �لقو�نني �لهادفة �إىل “جعل �إ�رس�ئيل دولة يهودية �أكرث”، ح�سب قولها. وقالت �ساكيد �إنها 

�ليهودي وطابعها  للدولة بني طابعها  �لعالقات �حل�سا�سة  �ليهودي يف  �ملركب  “تعزيز  تريد 

�لدميوقر�طي”، مو�سحة �أنه ل يجب فقط �أن تكون “�إ�رس�ئيل” دولة �أكرث يهودية، و�أن هذ� 

.
30

�لتوجه �سيجعلها دولة �أكرث دميوقر�طية

�أف–16  �إ�رس�ئيلي م�رسعه وجرح م�ساعده، وذلك جر�ء حتطم طائرة من طر�ز  لقي طيار   •

�لطائرة.  �لع�سكرية، ب�سبب خلل طر�أ على   Ramon �لهبوط يف قاعدة ر�مون  لدى حماولتها 

.
31

وتبني �أن �حلادث وقع بعد عودة �لطائرة من عملية هجومية �سنّتها على غزة

�أفرجت �ل�سلطات �لأردنية عن غازي عبد �لقادر �حل�سيني، ع�سو �ملجل�س �لوطني �لفل�سطيني   •

ِقبل  من  يوماً   35 نحو  ��ستمر  �عتقال  بعد  فتح،  حلركة  �لثوري  باملجل�س  �ل�سابق  و�لع�سو 

.
32

�ملخابر�ت �لأردنية

قالت وز�رة �خلارجية �لأمريكية، يف بيان لها: “ندين بقوة قر�ر �حلكومة �لإ�رس�ئيلية �لأخري   •

�أن  �إن�ساء م�ستوطنة جديدة وكبرية يف عمق �ل�سفة �لغربية”. و�أ�سافت  بدعم خطة من �أجل 

.
“ذلك قد يلحق �ملزيد من �ل�رسر بروؤى حّل �لدولتني”33

�جلي�س  يف  �لو�سطى  �ملنطقة  لقيادة  �ل�سابق  �لقائد   ،Gadi Shamni �سمني  جادي  متنى   •

�لإ�رس�ئيلي، بقاء عبد �لفتاح �ل�سي�سي على ر�أ�س �ل�سلطة يف �لقاهرة ل�سنو�ت عديدة. و�أو�سح 

�سماين �أن �سعود �ل�سي�سي للحكم ح�ّسن من قدرة “�إ�رس�ئيل” على مو�جهة حركة حما�س مما 

�أ�سهم يف �إ�سعافها، بح�سب تعبريه. و�سدد �سماين على �أن “�إ�رس�ئيل” ت�ستفيد من “كر�هية 

.
�مل�رسيني حلما�س”، منوهاً �إىل �أن هذه “�لكر�هية” ترجمت �إىل �إجناز�ت ل�سالح “�إ�رس�ئيل”34

حول  م�سرتكاً  تقرير�ً  �ل�سعوب(  )مدينة  عميم  عري  وجمعية  �لآن  �ل�سالم  حركة  ن�رست   •

�لآن  هو  �لهوى  بطن  حي  �أن  �لتقرير  وذكر  �سلو�ن،  ببلدة  �لهوى  بطن  حي  يف  �ل�ستيطان 

بتهجري يهدد  ما  �لقد�س،  �رسقي  يف  �مل�ستوطنني  ِقبل  من  �مل�ستهدفة  �لأماكن  �أكب   من 

90 �أ�رسة )ما يقرب من 600 فل�سطيني(. ويف �سنة 2015 ز�دت �جلمعية �ل�ستيطانية عطريت 
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بحوزتها،  �لتي  �ل�ستيطانية  �لوحد�ت  عدد  يف  �أ�سعاف  �أربعة   Ateret Cohanim كوهانيم 

142 موقعاً  �أن هناك  �إىل  �لتقرير  27 �سقة يف �ستة مبانٍ يف �حلي. و�أ�سار  بعد ��ستيالئها على 

��ستيطانياً يف �حلو�س �ملقد�س، و�أنه مّت �إ�سافة 40 موقعاً جديد�ً منذ �نتخاب نتنياهو، بزيادة 

39%، و�أن عدد �مل�ستوطنني يبلغ 778 م�ستوطناً. وقال �لتقرير �إن ما يقرب من 300 �أ�رسة ما 

.
35

تز�ل حتت تهديد �لطرد و�لهدم من قبل جمعية عطريت كوهانيم يف بطن �لهوى

اخلمي�س، 2016/10/6

قال وزير �لدفاع �لإ�رس�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إنه لن يبادر لأي عمل ع�سكري يف قطاع غزة،   •

على  و�سدد  �أكرث”.  �لق�سف  نتحّمل  لن  “�أننا  �إل  ع�سكرية،  بخطوة  للقيام  نية  هناك  ولي�ست 

حممالً  عنيف،  برّد  �سيُقابل  �إ�رس�ئيلية”  �سيادية  “مناطق  على  غزة  قطاع  من  ق�سف  كل  �أن 

حركة حما�س م�سوؤولية �لق�سف. وقال ليبمان يف حفل لل�سباط و�لرقباء �ملتميزين، عقد يف 

تل �أبيب: “نحن قيادة م�سوؤولة ومتزنة. ول�سنا من يبحث عن مغامر�ت، ول �أحد يدفع نحو 

�أمن مو�طني دولة  �لدفاع عن  ت�سعيد يف مو�جهة حما�س يف قطاع غزة، لكننا عازمون على 

.
�إ�رس�ئيل، ويف هذه �لنقطة لن ُن�ساوم”36

“�إ�رس�ئيل” �سفينة زيتونة �لت�سامنية يعك�س  �إن خطف  قالت وز�رة �خلارجية �لفل�سطينية،   •

من  �أكرث  منذ  �ملتو��سل  ح�سارها  و�أمام  �لإ�رس�ئيلية،  �لقر�سنة  �أمام  �لدويل  �ملجتمع  عجز 

.
37

ع�رسة �أعو�م لقطاع غزة

ف�سل  م�سوؤولية  فتح،  حركة  �حلية  خليل  حما�س  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سو  حّمل   •

و�إلغاء �لنتخابات �لبلدية يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة. وقال �حلية، يف حو�ر مع �سحيفة 

�ل�ستقالل: “�إن حركة فتح هي من �أف�سلت �لنتخابات، بعد �أن ر�أت �أن �لنتيجة لن تكون يف 

�ساحلها، ب�سبب ف�سلها يف تقدمي قو�ئم ملتزمة بقانون �لنتخابات، �لأمر �لذي �أدى يف نهاية 

�لأمر �إىل �إ�سقاط ت�سع قو�ئم للحركة يف قطاع غزة”، مبيناً �أن حركة فتح جاءت بالنتخابات 

�ملحلية لي�س على �أ�سا�س �ل�ستحقاق �لوطني، بل على �أ�سا�س �ل�ستحقاق �لفتحاوي �ملُ�سيّ�س. 

�لف�سائل  مع  بالتو�فق  حما�س  حركة  �ستعمل  فتح،  حركة  �سلوك  و�أمام  �أنه،  �حلية  و�أّكد 

جتاوب  “عدم  �أن  م�سيفاً  غزة،  قطاع  يف  بلدية  جمال�س  وت�سكيل  تكليف  على  �لفل�سطينية، 

�لف�سائل مع هذ� �لطلب �سيدفعنا م�سطرين لت�سكيل جمال�س بلدية جديدة يف �لقطاع، قادرة 

.
على تقدمي �خلدمات لأبناء �سعبنا �لفل�سطيني”38

�للبنانية، عز�م �لأحمد، مع  بحث ع�سو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �ملفو�س �لعام لل�ساحة   •

مدير �ملخابر�ت يف �جلي�س �للبناين �لعميد �لركن كميل �ساهر، �أو�ساع �ملخيمات �لفل�سطينية. 
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كما �لتقى �لأحمد �ملدير �لعام لقوى �لأمن �لد�خلي �للبناين �للو�ء �إبر�هيم ب�سبو�س. وتركز 

�للقاء على تعزيز �لتعاون و�لتن�سيق �للبناين �لفل�سطيني، للمحافظة على �لأمن و�ل�ستقر�ر 

.
39

يف لبنان و�ملخيمات

 مع �لقناة �لثانية 
ٍ
قال قائد جي�س �ملُ�ساة و�ملظليني �لإ�رس�ئيليني �جلرن�ل غ�سان عليان، يف مقابلة  •

.
40

يف �لتلفزيون �لإ�رس�ئيلي، �إن حرب لبنان م�ساألة وقت

و�سادرت  �لفحم،  �أم  يف  �ملدينة  �سحيفة  مكاتب  و�ملخابر�ت  �لإ�رس�ئيلية  �ل�رسطة  �قتحمت   •

�حلو��سيب و�مل�ستند�ت و�أعاقت عمل �ل�سحيفة، يف حني �أ�سدر وزير �لدفاع �أفيجدور ليبمان 

�أمر�ً باإغالق �ملوؤ�س�سات �لتابعة للحركة �لإ�سالمية، وهي: مد�د، وكيوبر�س، و�لهيئة �ل�سعبية 

لن�رسة �لقد�س و�لأق�سى. وقال �لقيادي يف �حلركة �لإ�سالمية عبد �حلكيم مفيد �إنه “ب�سكل 

بذريعة  �ملدينة،  و�سحيفة  �لب�سيخومرتي،  لتعليم  كيوبر�س  مكاتب  مد�همة  متت  مفاجئ، 

�لنتماء حلركة حمظورة، مع �لعلم �أن هذه �ملوؤ�س�سات ل تتبع للحركة �لإ�سالمية، وم�سجلة 

.
قانونياً كموؤ�س�سات ر�سمية”41

�لغجر  قرية  �سباب  من  �ستة  �سينفذها  كان  عملية”  “�إف�سال  عن  �لنقاب  “�إ�رس�ئيل”  ك�سفت   •

�ملحتلة يف ه�سبة �جلولن �ل�سورية. وقالت �إن هذه �لعملية، �لتي كانت �ستُ�ستخدم فيها عبوٌة 

�أخرى يف �سمال فل�سطني  �أماكن  �أو  �إما يف حيفا  �إير�نية �ل�سنع كانت �ستو�سع يف مكان عام، 

�ملحتلة، هي بتعليمات من حزب �هلل �للبناين. و�أو�سحت �أن �لإعالن عن هذه �مل�ساألة جاء فقط 

.
42

بعدما قدمت لئحة �تهام �سّد �ل�سبان �ل�ستة يف �ملحكمة �ملركزية يف �لنا�رسة

�قتاد �جلي�س �لإ�رس�ئيلي �سفينة �لنا�سطات، “�سفينة �لن�ساء �إىل غزة”، �لتي مّت �عرت��سها وهي   •

يف طريقها �إىل قطاع غزة لك�رس �حل�سار �لإ�رس�ئيلي �ملفرو�س عليه، �إىل مرفاأ �أ�سدود. وُنقلت 

�لإ�رس�ئيلية  �ل�سجون  م�سلحة  با�سم  متحدثة  و�أكدت  �لرملة.  �سجن  �إىل  مبا�رسة  �لنا�سطات 

.
لوكالة فر�ن�س بر�س “�أنهن بانتظار ترحيلهن”43

خ�س�س �لحتاد �لأوروبي 12 مليون يورو )نحو 13.42 مليون دولر( لدعم جهود �لأونرو�   •

لإعادة �إعمار خميم نهر �لبارد. وي�ساف هذ� �ملبلغ �إىل 24 مليون يورو )نحو 26.84 مليون 

دولر( كان �لحتاد قد قدمها �سابقاً لإعادة �إعمار �ملخيم. و�سيوظف هذ� �ملبلغ مل�ساعدة نحو 

 .
44

�أربعمئة عائلة يف �لعودة �إىل �ملخيم وبناء 87 وحدة جتارية

�إن  له،  در��سة  يف  �إيالن،  بار  جامعة  يف  �ل�سرت�تيجية  لالأبحاث  �ل�ساد�ت   - بيغن  مركز  قال   •

فاإن  ولهذ�  فيه،  مبالغ  غزة  من  �لـ“�إرهابية”  �لهجومية  �لأنفاق  من  “�إ�رس�ئيل”  على  �خلطر 

قر�ر �حلكومة �لإ�رس�ئيلية لبناء جد�ر حتت �لأر�س مكلٌف للغاية، وو�سول �جلد�ر �إىل عمق 
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ع�رس�ت �لأمتار ل معنى ��سرت�تيجي له، بل هو م�سيعة للمال و�جلهد، ومبو�ز�ة ذلك، فاإن 

.
45

بناء �جلد�ر، مينح حما�س ن�رس�ً يف جمال �لعالقات �لعامة

اجلمعة، 2016/10/7

مر�حل  ثالث  من  تتكون  خطة  مدنية،  �رسكات  مع  بال�رس�كة  �لإ�رس�ئيلي،  �جلي�س  و�سع   •

ملحاولة درء خطر “�أنفاق حما�س �لهجومية”، �لتي متتد من د�خل قطاع غزة �إىل م�ستعمر�ت 

660 مليون دولر(. وتن�س �خلطة  2.5 مليار �سيكل )نحو  غالف غزة، وتبلغ تكلفة �خلطة 

ملنع  هناك،  �لإ�سمنت  من  �سميكة  �ألو�ح  وو�سع  �حلدودي  �ل�سياج  قرب  �لأر�س  حفر  على 

.
46

مرور �لأنفاق، وهذه هي �ملرحلة �لأوىل �لتي �رسعت �ل�رسكات بتنفيذها برفقة �جلي�س

�إن  �جلمعة،  خطبة  يف  �لدينية،  لل�سوؤون  �لفل�سطيني  �لرئي�س  م�ست�سار  �لهبا�س،  حممود  قال   •

�جلماعة �لتي �أمر �لنبي باتباعها هي منظمة �لتحرير، وقيادتها، وهو ي�سري �إىل حممود عبا�س. 

و�أ�ساف، من �أر�د �أن يلحق باجلماعة فليفعل، ومن ��سرتط نبذناه و�رسوطه، ول حاجة لنا به 

.
47

ول ب�رسوطه، ومن �سّذ �سقط، ومن �سقط لن نلتفت �إليه

 35 �ل�ستطالع  كتيبة  قاعدة  من  جديدة  �أ�سلحة  �رسقة  عن  �لثانية  �لعبية  �لقناة  ك�سفت   •

�رسقت  �لتي  �لأ�سلحة  �أعد�د  حول  �إح�سائية  �لقناة  ون�رست  �لإ�رس�ئيلي.  للجي�س  �لتابعة 

�سالح، قطعة   122 �رُسقت   2009 �سنة  خالل  �أنه  �أكدت  �إذ  �ملا�سية.  �خلم�س  �ل�سنو�ت   خالل 

ويف �سنة 2010 �رُسقت 116 قطعة، ويف 2011 �رُسقت 55 قطعة، بالإ�سافة �إىل 89 قطعة �سالح 

يف �سنة 2012، و60 قطعة �سالح �أخرى �رُسقت يف �سنة 2013. و�أ�سارت �لقناة �إىل �أن غالبية 

.
48M–16 لأ�سلحة كانت من طر�ز �أم–16 �أو�

�إحباط  على  تدرب  �لإ�رس�ئيلي  �لبحرية  �سالح  �أن  عن  �لنقاب  �لإ�رس�ئيلي  و�ل  موقع  ك�سف   •

لتنظيمات  �أم  حلما�س  تابعون  �سو�ء  �إ�سالميون،  مقاتلون  ي�سنها  �أن  ميكن  بحرية  عمليات 

.
49

جهادية �أخرى، �سّد �أهد�ف �إ�رس�ئيلية يف عمق �لبحر

ب�سبب  �لفل�سطينية  لل�سلطة  �لدولر�ت  ماليني  حتويل  تعليق  �لبيطانية  �حلكومة  قررت   •

�تخذته  �لذي  �لقر�ر،  ويعني  هجمات.  منفذي  لعائالت  م�ساعد�ت  �ل�سلطة  بتقدمي  مز�عم 

�أن  ،Department for International Development )DFID( �لدولية  �لتنمية   وز�رة 

وهو   ،2016 �سنة  يف  حجبها  �سيتم  دولر(  مليون   31.73 )نحو  �إ�سرتليني  جنيه  مليون   25

�أن تقدم  �لقر�ر بعد  �لفل�سطينية. وجاء  �ل�سلطة  �إىل  �ملر�سلة  �مل�ساعد�ت  �إجمايل  ما يعادل ثلث 

عدد من �لنو�ب �لبيطانيني بطلب حتقيق يف مز�عم باأن �أمو�لً بريطانية تدفع لعائالت منفذي 

هجمات. وقد �أقرت منظمة �مل�ساعد�ت �خلارجية �لبيطانية باأن منظمة �لتحرير �لفل�سطينية 
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تقدم م�ساعد�ت �جتماعية لذوي معتقلني يف �ل�سجون �لإ�رس�ئيلية �إل �أن �لأمو�ل �لبيطانية ل 

.
50

ت�ستخدم يف هذه �مل�ساعد�ت

قال مكتب وزيرة خارجية �لحتاد �لأوروبي فيديريكا موغرييني يف بيان، �إن “قر�ر مو��سلة   •

هذ�  �أن  و�أ�ساف  �لرباعية”.  تو�سيات  مبا�رس  �سكل  يف  يخالف  وتو�سيعها  �مل�ستوطنات  بناء 

�ل�سلمية،  �لت�سوية  عملية  يف  �لدولتني  حّل  �إىل  �لتو�سل”  �أفق  يعزز  مما  �أكرث  “ي�سعف  �لأمر 

.
ويق�سي ب�سكل �أكب �إمكانية “قيام دولة فل�سطينية قابلة للحياة”51

ال�سبت، 2016/10/8

�نتقدت حركة حما�س ��ستثناء غزة من جدول زيار�ت وفد �ملحكمة �جلنائية �لدولية للمنطقة،   •

وعّدت ذلك ��ست�سالماً لإمالء�ت �لحتالل �لإ�رس�ئيلي. ور�أت حما�س، يف بيان لها، �أنه بناء على 

ذلك فاإن “زيارة وفد �ملحكمة فارغة �مل�سمون ولن يكون لها جدوى”، موؤكدة �أنها ت�سببت يف 

�ملزيد من �لأمل لل�سعب �لفل�سطيني و�أهايل �ل�سحايا �لذين كانو� ينتظرون دور�ً فاعالً ملحكمة 

.
52

�جلنايات �لدولية ي�سمن �إن�سافهم، ويقدم �لإ�رس�ئيليني �لقتلة �إىل �ملحاكم �لدولية

على  له  من�سور  يف  بينت،  نفتايل  �ليهودي،  �لبيت  رئي�س  �لإ�رس�ئيلي،  �لتعليم  وزير  قال   •

�لفي�سبوك، �إنه يجب منح �لعفو �لعام للجندي �لذي �أعدم �ل�سهيد عبد �لفتاح �ل�رسيف، “دون 

.
�أن يقبع يوماً و�حد�ً يف �ل�سجن، يف حال متت �إد�نته”53

متكنت �لفل�سطينية مي�س �سديد، من بلدة عالر �سمايل طولكرم، و�ملحا�رسة يف جامعة �لنجاح   •

�لوطنية بنابل�س، من �حل�سول على �ملرتبة �لأوىل يف م�سابقة يف جمال �لإبد�ع �لعلمي يف حقل 

قدمتها  �لتي  �ملاج�ستري  ر�سالة  �أن  �سديد  وبيّنت  �لأردن.  يف  �أقيمت  �لطاقة،  تطوير  �أجهزة 

��ستكمالً لتخرجها يف جمال �لطاقة �ملتجددة كانت تتعلق بت�سميم جهاز ُي�ستخدم يف جتفيف 

وقد  �ل�سم�سية.  �لطاقة  با�ستخد�م  �لعادمة(،  �ملياه  تنقية  عملية  ورو��سب  )خمرجات  �حلماأة 

.
54ً

�ساركت يف �مل�سابقة 13 دولة عربية، عر�س فيها 83 بحثاً و�خرت�عاً عمليا

قالت �سمرية �سو�يفية، �لبملانية �جلز�ئرية �لتي �ساركت يف �سفينة زيتونة لك�رس �حل�سار   •

عن قطاع غزة، �إن �ل�سلطات �لإ�رس�ئيلية مار�ست على �مل�ساركات “�سغطاً نف�سياً رهيباً” لدى 

.
55

توقيفهن وخالل �لتحقيق معهن

الأحد، 2016/10/9

�لنار  باإطالق  م�سلحة  عملية  تنفيذه  بعد  عاماً(،   39( �سبيح  �أبو  م�سباح  �ملقد�سي  ��ست�سهد   •

�أدى  ما  �لقد�س،  ب�رسقي  جر�ح  �ل�سيخ  حي  يف  و�لإ�رس�ئيليني  �ل�رسطة  �أفر�د  من  عدد  على 

و�مر�أة   ”Yasam “ي�سام  �لإ�رس�ئيلية  �ل�رسطة  يف  �خلا�سة  �لوحد�ت  عنا�رس  �أحد  مقتل  �إىل 
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�ل�سهيد �أن  �سحفي،  بيان  يف  حما�س،  حركة  و�أعلنت  �آخرين.  خم�سة  و�إ�سابة   �إ�رس�ئيلية 

.
56

�أبو �سبيح هو ع�سو من �أع�سائها

خلفها  ومن  حما�س،  م�سي  على  م�سعل  خالد  حما�س  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  رئي�س  �أكد   •

جماهري �ل�سعب �لفل�سطيني وقو�ه، يف طريق �جلهاد و�ملقاومة حتى حترير فل�سطني. و�سدد 

�ملقاومة  “��ستمر�ر  على  �سبيح،  �أبو  م�سباح  �ل�سهيد  بعائلة  هاتفي  �ت�سال  خالل  م�سعل، 

�أ�رس�نا ومعتقلينا من  �لحتالل، وحترير  �لقد�س و�لأق�سى من دن�س  و�جلهاد حتى تطهري 

.
�سجونه، وعودة �أبناء �سعبنا ولجئيه ونازحيه �إىل �أر�س �لوطن”57

�أكد ماأمون �سويد�ن، م�ست�سار رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية، وجود �إجماع فتحاوي على �إعادة   •

�ملقبلة.  �لرئا�سية  لالنتخابات  تر�سيحه  وعلى  فتح،  حلركة  رئي�ساً  عبا�س  حممود  �نتخاب 

وقال �سويد�ن، يف حديث ملر��سل معاً، �إن “كل ما ي�ساع حول تعيني خليفة للرئي�س عبا�س هي 

.
�إ�ساعات م�سدرها م�سبوه”58

�سادقت �حلكومة �لإ�رس�ئيلية يف �جتماعها �لأ�سبوعي، على منح د�ئرة �ل�ستيطان �سالحيات   •

�حلكومة بكل ما يتعلق بال�ستيطان، ومبوجبها فاإن د�ئرة �ل�ستيطان �ستكون م�سوؤولة عن 

“دفع �لتخطيط لغر�س �إقامة جتمعات �سكنية قروية جديدة”، �إ�سافة �إىل “تنفيذ �أن�سطة من 
�أجل �إقامة جتمعات �سكنية جديدة يف �لقطاع �لقروي مبوجب قر�ر�ت �حلكومة؛ وبينها �سّق 

تخطيط  �أعمال  تنفيذ  م�ستوطنني،  ملجموعة  موؤقت  مع�سكر  �إقامة  حتتية،  بنى  �إقامة  طرق، 

.
وتطوير وترميم بنى حتتية يف جتمعات قروية”59

�أنه يعتزم  �لأ�سبوعية،  �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف جل�سة حكومته  �أعلن رئي�س   •

.
60

�إطالق ��سم �سمعون برييز على مفاعل دميونا �لنووي

�لئتالف  رئي�س   ،David Bitan بيتان  ديفيد  من  ليبمان  �أفيجدور  �لدفاع  وزير  طلب   •

�لقائمة  مبقاطعة  �حلكومة  يف  �مل�ساركة  لالأحز�ب  ملزم  قر�ر  بتمرير  �لإ�رس�ئيلي،  �حلكومي 

�لعربية �مل�سرتكة يف �لكني�ست، باعتبارها “تعدت جميع �خلطوط �حلمر�ء” بعدم م�ساركتها 

 .
61

يف جنازة �سمعون برييز

هدمت قو�ت �لحتالل �لإ�رس�ئيلي نحو خم�سني من�ساأة موزعة بني “برك�سات” من �ل�سفيح   •

�ملعدين وحظائر للمو��سي، كما هدمت خيماً ل�سكن �ملو�طنني يف خربة �لر�أ�س �لأحمر مبنطقة 

.
62

�لأغو�ر �ل�سمالية �سمال �ل�سفة �لغربية

الإثنني، 2016/10/10

�أبو عيطة، �لناطق با�سم حركة فتح، �أن حكومة �لحتالل وحدها من يتحمل نتائج  �أكد فايز   •

و�ل�ستيطان  لالإرهاب  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة  رعاية  �أن  �إىل  م�سري�ً  �لفل�سطينية،  �لفعل  ردود 
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�إىل �ملزيد من ردود  و�لعبث باملدينة �ملقد�سة و�لتهويد و�لأ�رسلة وكل هذه �لإجر�ء�ت توؤدي 

�لفعل �لفل�سطينية. وجاءت ت�رسيحات �أبو عيطة تعليقاً على عملية �لقد�س، مت�سائالً: “متى 

ويف  ل�سعبنا،  �مل�رسوعة  �حلقوق  باإحقاق  �إل  يتحقق  ل  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  �أن  نتنياهو  يدرك 

.
مقدمتها �لقد�س عا�سمة للدولة �لفل�سطينية”63

“�حلو�ر  �إن  �لرحمن،  عبد  �أ�سعد  �لفل�سطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�سو  قال   •

د�ئر حالياً بجدية حول تعيني نائب للرئي�س حممود عبا�س، باعتباره �أمر�ً طبيعياً وموؤ�ّس�سياً 

�أن  �إىل  لتجنيب �لو�سع �لفل�سطيني �لكثري من �ل�رس�عات و�ملنزلقات غري �ملرغوبة”. و�أ�سار 

�لذي يرى كثريون  �لأخ حممد دحالن،  �أولهما  �ثنني؛  ��سمني  �ملتد�ولة تدور حول  “�لأ�سماء 
�لذي يرتدد  �لثاين  “�ل�سم  ��سمه مطروح من قبل جهات عربية و�إقليمية متنوعة”. و�أن  �أن 

فهو �لدكتور نا�رس �لقدوة، �لذي يقال �إنه جاء نتيجة تو�فق بني �سخ�سيات طاحمة و�أخرى 

.
متنفذة د�خل �للجنة �ملركزية”64

حتى  �لأ�رسى  ترتك  ولن  �لحتالل،  �أنف  �ستك�رس  �ملقاومة  �إر�دة  �إن  حما�س  حركة  قالت   •

�ل�سهيوين  �لحتالل  �أن  �لرقب،  حّماد  با�سمها  �لناطق  ل�سان  على  �حلركة  و�أكدت  تعيدهم. 

يتهرب من دفع ثمن جنوده �لأ�رسى بيد �ملقاومة �لفل�سطينية. و�أكد �أن �سفقة وفاء �لأحر�ر 

.
65

�لأوىل لن تكون �لأخرية، وما بجعبة �ملقاومة �سي�سعد به �أ�رس�نا وذويهم

حملية  جمال�س  ت�سكيل  تدر�س  حركته  �أن  حما�س،  حركة  با�سم  �لناطق  برهوم،  فوزي  �أكد   •

جديدة يف قطاع غزة، مبا يحقق �ل�رس�كة �لوطنية لتقدمي خدمات �أف�سل لل�سكان، لكنه رف�س 

طريقة �لتعيني �لتي �ستلجاأ �إليها �حلكومة �لفل�سطينية، ونفى يف �لوقت ذ�ته تلقي حما�س �أي 

.
66

�ت�سالت ب�ساأن ترتيب زيارة قريبة لرئي�س �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل للقطاع

يف  و�سقيقها  �إ�سماعيل  �أبو  مر�م  �حلامل  �لفل�سطينية  �لأم  قتل  حول  �إ�رس�ئيلي  حتقيق  �أكد   •

2016/4/27، �أن عنا�رس �لأمن �لإ�رس�ئيلي يف حاجز قلنديا، �سمال �لقد�س �ملحتلة، �أطلقو� �لنار 

.
67

عليهما من دون �أن يكون هناك �أي �سبب ي�ستدعي ذلك

�سّم نادي يوفنتو�س Juventus، بطل �إيطاليا، �لطفل �لفل�سطيني ر��سد �حلجاوي �لبالغ من   •

.
68

�لعمر ع�رسة �أعو�م بعدما خطف �لأنظار مبهار�ته �لفريدة بالن�سبة لالعب بهذ� �لعمر

الثالثاء، 2016/10/11

وجهت �ملحكمة �ملركزية �لإ�رس�ئيلية، لئحة �تهام �سّد �ملعتقل �لفل�سطيني حممد فو�ز �إبر�هيم   •

�إياه بالتخطيط  2016/9/9، من خميم �سعفاط �رسقي �لقد�س، متهمة  جولين �لذي �عتقل يف 

لـ“تنفيذ هجوم �نتحاري �سخم”. ونقلت �إذ�عة “�سوت �إ�رس�ئيل” �أن جولين “ينتمي حلركة 
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حما�س؛ وتلقى تعليمات من ن�سطاء حما�س يف غزة بو��سطة �لإنرتنت لرتكاب �لعتد�ء، بحيث 

.
يتم متويله من �خلليل، كما مّت ت�سجيعه على جتنيد �أ�سخا�س �آخرين لتنفيذ هجمات”69

قرر جمل�س �لوزر�ء �لفل�سطيني عودة �ملجال�س �ملحلية كافة �إىل �أعمالها كاملعتاد كما كانت قبل   •

.
702016/8/6

�خلالفات  لطّي  ت�سعى  حركته  �إن  �حلية  خليل  حما�س  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سو  قال   •

مع �جلمهورية �لإير�نية، وتطوير �لعالقات معها “بعيد�ً عن �لطائفية”، م�سّدد�ً على وقوف 

تتدخل  ل  حما�س  �أن  على  �حلية  و�سّدد  �لأمريكي.  �لظلم  وجه  يف  �ل�سعودية  مع  حما�س 

�ليوم  م�رس  �أن  �إىل  م�سري�ً  معها،  �لعالقة  لتطوير  يدها  متد  و�أنها  مل�رس،  �لد�خلية  بال�سوؤون 

.
“�أ�سرية معلومات م�سللة من �لحتالل و�لأجهزة �لأمنية �لفتحاوية”71

ر�أت حركة حما�س ت�رسيحات رئي�س �لوزر�ء �لفل�سطيني ر�مي �حلمد �هلل حول رغبة �حلكومة   •

بتهيئة �لظروف �لق�سائية قبل �إجر�ء �أي �نتخابات باخلطرية، وتزيد من تعقيد �لأو�ساع على 

�ل�ساحة �لفل�سطينية. وقال �لناطق با�سم �حلركة �سامي �أبو زهري �إن هذه �لت�رسيحات تعني 

عدم �عرت�ف �حلكومة باملوؤ�س�سات �لق�سائية �لقائمة يف غزة، و�لرغبة يف جتاوزها �ن�سجاماً 

.
72

مع موقف حركة فتح وحتقيقاً مل�ساحلها

و�سع  �إن   Nitzan Alon �ألون  نيت�سان  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�س  يف  �لعمليات  �سعبة  رئي�س  قال   •

“�إ�رس�ئيل” جيد من �لناحية �ل�سرت�تيجية لكن �حتمالت �خلطر قائمة، خ�سو�ساً يف �ل�ساحة 
�لفل�سطينية. وقال �إن �أكرث ما يق�ّس م�سجعه هو “�سيناريوهات �لأحد�ث �لتي تبدو تكتيكية، 

�لفل�سطينية،  �ل�ساحة  من  �سيّما  ل  مفاجئ،  �سغري  هجوم  وبني  كبرية  عملية  بني  �سيء 

�ألون �إىل �أن �إ�سقاط حكم حما�س يتطلّب �لنت�سار يف �حلرب،  وخ�سو�ساً من غزة”. و�أ�سار 

و�أن “�لنت�سار يف غزة ل ي�ستدعي تدمري قوة �لعدو �لع�سكرية بالكامل، بل منعه من �لعمل 

.
بنجاعة”73

�لطفل  بولدة  �ملليونني  و�سل  غزة  قطاع  �سكان  عدد  �أن  �لفل�سطينية  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت   •

.
74

وليد جهاد مقبل �سعت يف م�ست�سفى نا�رس يف خانيون�س

�ملنظمات  �إن   Numan Kurtulmuş كورتوملو�س  نعمان  �لرتكي  �لوزر�ء  رئي�س  نائب  قال   •

وتابع،  �ملحتلون”.  “�لإرهابيون  �أن�ساأها  �لتي  تلك  هي  �لأو�سط  �ل�رسق  يف  �لأوىل  �لإرهابية 

خالل �ملوؤمتر �لأول لالئتالف �لنقابي �لعاملي لن�رسة �لقد�س وفل�سطني، �ملنعقد يف �إ�سطنبول، 

قائالً: “جميع من يعرف تاريخ فل�سطني يعرف �لأفعال �لإرهابية �لتي �رتكبتها تلك �ملنظمات 

.
من �أجل طرد �لفل�سطينيني من �أر��سيهم، و�إبعادهم عن قر�هم ومدنهم”75
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الأربعاء، 2016/10/12

 Amikam نوركني  عميكام  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�س  يف  �لع�سكرية  �لتخطيط  هيئة  رئي�س  قال   •

Norkin، يف حديثٍ خا�سٍّ �أدىل به ل�سحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية، �إن �لهدف �لرئي�سي 

للجي�س �لإ�رس�ئيلي هو �ملُحافظة على �لهدوء يف �جلبهة �ل�سمالية، �أْي �سورية ولبنان، م�سري�ً 

�إىل �أن �جلي�س، �أكرث من �أّي وقت م�سى، بات �أكرث جاهزية، و�أنه ُيو��سل حت�سري نف�سه حلرب 

لبنان �لثالثة. وفيما يتعلق بعملية برية �إ�رس�ئيلية يف حال �ندلع �حلرب �للبنانية �لثالثة، فرّد 

نوركني بالقول: نعم �سيكون �جتياحاً برياً للجنوب �للبناين، و�سيكون هذ� �لجتياح هجومياً 

.
76

وقا�سياً للغاية

�مل�ست�سار �سامي �رس�سور، رئي�س  ��ستقالة  �لفل�سطينية حممود عبا�س  �ل�سلطة  َقبِل رئي�س   •

�ملحكمة �لعليا، ورئي�س جمل�س �لق�ساء �لأعلى، وكلف �مل�ست�سار عماد �سليم بالقيام باأعماله. 

وجاء ذلك بعد �أ�سبوعني من حدوث تر��سق �إعالمي بينه وبني ع�سو �للجنة �ملركزية حلركة 

فتح توفيق �لطري�وي، �لذي �تهم �رس�سور بالتزوير و��ستخد�م مكانته و�سلطاته لأغر��س 

.
77

�سخ�سية

�لرتباط  جهاز  يف  �ملقدم  عن  بالعفو  قر�ر�ً  عبا�س  حممود  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  رئي�س  �أ�سدر   •

�لع�سكري �أ�سامة من�سور �أبو عرب، و�إحالته �إىل �لتقاعد. وجاء ذلك بعد �أن �أ�سدرت �ملحكمة 

�لع�سكرية حكماً عليه بال�سجن ملدة عام، و�لف�سل �لنهائي من �خلدمة. وكانت �لأجهزة �لأمنية 

قد �عتقلت �أبو عرب على خلفية من�سور له على �سفحته �ل�سخ�سية يف �لفي�سبوك، �نتقد فيه 

 .
78

م�ساركة عبا�س يف جنازة �سمعون برييز

دعا �ملتحدث با�سم حركة فتح �أ�سامة �لقو��سمي حركة حما�س �إىل �خلروج من تنظيم جماعة   •

�لإخو�ن �مل�سلمني، وف�ّس عقدها �لتنظيمي معها. و�أ�سار �لقو��سمي، يف بيان �سحفي، �إىل �أهمية 

�مل�ستويات،  �إىل �سيا�ساتها على جميع  بـ“مر�جعة �ساملة وعميقة وجادة  �أي�ساً  قيام حما�س 

.
وخا�سة �مللف �لوطني �لفل�سطيني �لد�خلي وعالقتها مع �لف�سائل �لفل�سطينية”79

منذ  و�فق  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  �أن  �لظاظا  زياد  حما�س  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سو  �أكد   •

�سّت �سنو�ت على خّط �لكهرباء 161، �إل �أن �ل�سلطة �لفل�سطينية ممثلة برئي�س �ل�سلطة عبا�س 

ترف�س �إعطاء �ملو�فقة ملد قطاع غزة بهذ� �خلط. و�أو�سح �لظاظا �أن �لحتالل �لإ�رس�ئيلي يطلب 

خطاباً ر�سمياً من �ل�سلطة �لفل�سطينية باملو�فقة و�إدخال خّط 161 للخدمة، �إل �أنها متانع حتى 

.
80

�للحظة
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اخلمي�س، 2016/10/13

�سادقت جلنة �ل�سوؤون �خلارجية ملنظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة )�ليون�سكو(،   •

على م�رسوع قر�ر ين�س على كون �لقد�س مدينة ذ�ت �أهمية خا�سة للديانات �لثالث، وجتاهل 

�ل�رسيف”،  �حلرم  “�لأق�سى/  �لإ�سالمية  �لت�سمية  معتمد�ً  لالأق�سى،  �لإ�رس�ئيلية  �لت�سمية 

وت�سمية “حائط �لب�ق/ �حلائط �لغربي لالأق�سى”، متجاهالً ت�سمية “حائط �ملبكى”. كما د�ن 

�لقر�ر �ملمار�سات �لإ�رس�ئيلية د�خل �لأق�سى ويف حميطه، وطالب باإعادة �لو�ساية �لأردنية 

�حل�رسية عليه، مبا يف ذلك منح �لأردن �سلطة تنظيم �لدخول �إليه و�ل�سالة فيه. و�سوتت 24 

دولة ل�سالح �لقر�ر، مقابل 6 دول فقط عار�سته، و26 دولة �متنعت عن �لت�سويت، وتغيَّب 

ممثلو دولتني خالل �لجتماعات �ملنعقدة يف مقر �ليون�سكو يف �لعا�سمة �لفرن�سية باري�س. ويف 

�إثر م�سادقة �ملجل�س �لتنفيذي  2016/10/18 �عتمدت منظمة �ليون�سكو �لقر�ر ب�سكل نهائي 

.
81ً

لليون�سكو، �لذي ي�سم 58 ع�سو�

كتلة  نو�ب  مب�ساركة  غزة  قطاع  يف  ُعقدت  جل�سة  خالل  �لفل�سطيني،  �لت�رسيعي  �ملجل�س  �أقر   •

�حلكومة عودة  در��سة  �لقانونية  �للجنة  تو�سية  حما�س،  حلركة  �لتابعة  و�لإ�سالح   �لتغيري 

�إ�سماعيل هنية ملز�ولة عملها بعد تخلي حكومة �حلمد �هلل عن و�جباتها جتاه  11 برئا�سة  �لـ 

.
82

قطاع غزة

قال �ملتحدث با�سم حركة فتح فايز �أبو عيطة: “�إن دعوة نو�ب حما�س يف ت�رسيعي غزة لإعادة   •

حكومة حما�س برئا�سة �لقيادي يف حما�س �إ�سماعيل هنية للحكم هي دعوة خمالفة للقانون، 

.
وُتعّد دعوة لالنف�سال وتكري�س لالنق�سام”83

قال �لناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري، خالل ندوة �سيا�سية، �إنه وفقاً مل�سوؤولني   •

دوليني ��ستمعت لهم حما�س، فاإن رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س ��ستجاب ل�سغوط 

فقط  بال�سفة  �لنتخابات  جتري  �أن  على  ير�هن  وكان  �ملحلية،  �لنتخابات  لإجر�ء  �أوروبية 

دون غزة. ونبه �إىل �أنه توفرت للحركة معلومات حول �سغوط مور�ست من �أطر�ف �إقليمية 

.
84

لوقف �لنتخابات فجاء �إلغاوؤها يف هذ� �ل�سياق

على  دع�س  لعملية  تعر�سهما  بعد  باملتو�سطة  و�سفت  بجر�ح  �إ�رس�ئيليان  جنديان  �أ�سيب   •

حاجز �لزعيم قرب �لقد�س �ملحتلة. وقالت �ل�رسطة، يف بيان لها، �إن �ملهاجم متكن من �لهرب 

.
85

ب�سيارته

�أعلنت �أنقرة �أنها �ستتبادل �ل�سفر�ء مع تل �أبيب خالل ع�رسة �أيام، فيما ك�سفت “�إ�رس�ئيل”،   •

خالل زيارة وزير �لطاقة �لإ�رس�ئيلي يوفال �ستاينتز �إىل تركيا، �أنها بد�أت �لبحث مع تركيا يف 

.
86

جدوى بناء �أنبوب غاز يربط بني �لبلدين حتت �لبحر لإمد�د تركيا ومنها �أوروبا بالغاز
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نيكولي  �لأو�سط  �ل�رسق  يف  �ل�سالم”  لـ“عملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�س  �ملن�ّسق  قال   •

مالدينوف، يف موؤمتر �سحفي مبدينة غزة: “�إن �لأمم �ملتحدة �ستو��سل �لعمل مع �إ�رس�ئيل، 

�سكان معاقبة  ميكن  “ل  و�أ�ساف:  غزة”.  قطاع  على  تفر�سها  �لتي  �لقيود   لتخفيف 

و�إىل  من  �لب�سائع  وحركة  حركتهم  وتقييد  عليهم،  �حل�سار  فر�س  خالل  من  غزة  قطاع 

�لقطاع، خا�سة يف ظّل ت�ساعد �لتوتر�ت بني �لطرفني”. وجدد مالدينوف تاأكيد �لأمم �ملتحدة 

على دعمها “�لكامل”، لرفع �حل�سار عن قطاع غزة، مع �لأخذ بعني �لعتبار �ملخاوف �لأمنية 

.
87

لدى “�إ�رس�ئيل”، على حّد قوله

اجلمعة، 2016/10/14

�لإ�رس�ئيلي  و�لتعليم  �لرتبية  و�أعلن وزير  �ليون�سكو،  تعاونها مع منظمة  “�إ�رس�ئيل”  علّقت   •

نفتايل بينت �لوقف �لفوري لكل م�ساركة ون�ساط ولقاء مع �ليون�سكو، م�سيفاً �أن “هذ� �لقر�ر 

]�ملتعلق بامل�سجد �لأق�سى[ يدعم �لإرهاب ويكافئ �لإرهابيني �جلهاديني �لذين نفذو� عمليات 

.
�إرهابية يف �لقد�س �لأ�سبوع �جلاري، لكننا �سنحارب �لإرهاب �لديبلوما�سي يف �لقد�س”88

�أ�سيب جندي �إ�رس�ئيلي من حر�س �حلدود بجر�ح، يف عملية طعن نفذها �ساب فل�سطيني قرب   •

.
89

بلدة قطنّة �سمال غرب مدينة �لقد�س �ملحتلة

�لق�سية  حول  �ل�سخنة”  “�لعني  موؤمتر  ملخرجات  �مل�سبق  رف�سها  على  فتح  حركة  �أكدت   •

با�سم  �ملتحدث  وقال  �حلركة،  قبل  من  ر�سمية  مقاطعة  و�سط  م�رس،  يف  �ملنعقد  �لفل�سطينية، 

مناق�سة  منها  ير�د  موؤمتر�ت  �أو  لقاء�ت  �أي  �إن  �سحفي،  بيان  يف  �لقو��سمي،  �أ�سامة  �حلركة 

�لق�سية �لفل�سطينية و“�إعادة بناء حركة فتح” يجب �أن يتم �لرتتيب لها مع �ملوؤ�س�سات �لر�سمية 

مناق�سة �أي  و�أن  فتح،  وحركة  �لفل�سطينية  �لتحرير  مبنظمة  و�ملتمثلة  �لفل�سطيني   لل�سعب 

.
90

تقام لـ“�إعادة بناء حركة فتح” يجب �أن متر عب قيادة �حلركة و�أطرها �لر�سمية فقط

�أمام  �ألقاها  كلمة  يف   ،Hagai El-Ad �إلعاد  حجاي  �لإ�رس�ئيلي  بت�سيلم  مركز  عام  مدير  قال   •

جمل�س �لأمن �لدويل، وعر�س فيها �سورة �لو�قع �حلايل يف �ملناطق �ملحتلة، �إنه “يجب �إحقاق 

حقوق �لفل�سطينيني، ويجب �إنهاء �لحتالل، ويجب على جمل�س �لأمن �أن يتحّرك، و�لآن هو 

�أو�ن ذلك”. و�سدد على �أنه وبعد نحو ن�سف قرن من �ل�سيطرة �لع�سكرية �لإ�رس�ئيلية على 

ماليني �لب�رس ما ز�ل �لحتالل يتعّمق، و�مل�ستعمر�ت �لتي ما ز�لت تتو�ّسع، هي �أحد �لعو�مل 

.
91

�لأ�سا�سية يف �لنتهاك �ليومي حلقوق �لإن�سان �لفل�سطيني

“�إ�رس�ئيل”  �إن  ديخرت  �آيف  �لإ�رس�ئيلي  للكني�ست  �لتابعة  و�لأمن  �خلارجية  جلنة  رئي�س  قال   •

وذلك  حما�س،  حركة  �أنفاق  من  مفاجاأة  ت�سيبها  ل  حتى  �مل�ستويات  كل  على  جهود�ً  تبذل 
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�لتعامل  للنجاح يف  �ملعلومات  �لقتال، وجمع  �ملالية، وطرق  �لتقني، و�ملو�زنات  �لتطوير  عب 

مع هذ� �لتهديد �لأمني. و�أ�ساف ديخرت �أنه لن ي�ساب باملفاجاأة �إن مّت �نتخاب رئي�س �ملكتب 

�ل�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�سعل رئي�ساً لل�سلطة �لفل�سطينية �إذ� �أجريت �نتخابات رئا�سية 

.
92

فل�سطينية

�لقد�س  بخ�سو�س  �لقر�ر  عن  بنف�سها  بوكوفا  �إيرينا  �ليون�سكو  ملنظمة  �لعامة  �ملديرة  ناأت   •

و�مل�سجد �لأق�سى، م�سددة على �أهمية طابع �لقد�س بالن�سبة للم�سيحية و�لإ�سالم و�ليهودية 

و�لتعاي�س بني �لأديان �ل�سماوية �لثالثة، �لذي �أدى �إىل �إدر�ج �ملدينة على قائمة �لرت�ث �لعاملي 

للتجزئة، وتتمتّع كل  قابل  �لقد�س غري  “�لرت�ث يف مدينة  �إن  لها،  بيان  لالإن�سانية. وقالت يف 

و�سددت  �ملدينة”.  مع  وعالقتها  بتاريخها  بالعرت�ف  باحلق  �لقد�س  يف  �لثالث  �لديانات  من 

على �أن “�مل�سجد �لأق�سى/ �حلرم �ل�رسيف مكان مقّد�س للم�سلمني متاماً كما �أن جبل �لهيكل 

ومنه �حلائط �لغربي هو �ملكان �لأكرث قد�سية يف �لديانة �ليهودية، و�لذي يقع على ُبعد ب�سع 

.
خطو�ت من كني�سة �لقيامة وجبل �لزيتون، �لأماكن �ملقد�سة للم�سيحيني”93

�إن قر�ر  �لأمريكية عن �حلزب �جلمهوري دونالد تر�مب  �لرئا�سية  �ملر�سح لالنتخابات  قال   •

تر�مب،  و�أ�ساف  �إ�رس�ئيل”.  �سّد  �ملتحدة  �لأمم  �نحياز  على  �آخر  “دليل  �ليون�سكو  منظمة 

و�لغالبية  لإ�رس�ئيل،  �أبدية  عا�سمة  هي  �لقد�س  “�إن  �لفي�سبوك،  موقع  على  �سفحته  على 

�إنكار  �ملتحدة  �لأمم  “حماولة  �أن  �سابقاً”. و�سدد على  لذلك  �لكوجنر�س �سوتت  �ل�ساحقة يف 

لتجاهل �جلانب  �أحادية  حماولة  �إل  هو  ما  �ملقد�سة،  و�ملدينة  �ليهودي  �ل�سعب  بني   �ل�سلة 

.
ثالثة �آلف عام من �لتاريخ”94

و�أ�سو�رها  �لقدمية  �لقد�س  مدينة  �أهمية  على  مون  كي  بان  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �لأمني  �أكد   •

للديانات �ل�سماوية �لثالث، و�سدد على �أهمية �لرتباط �لديني و�لتاريخي للم�سلمني و�ليهود 

و�مل�سيحيني باأماكنهم �ملقد�سة. وكرر �لأمني �لعام �أن �أي م�رسوع قد ينفي �لقد�سية �مل�سرتكة 

“�ل�سالم”، ولن ي�سفر �سوى عن  —�لتي ل ميكن نكر�نها— ل يخدم م�سلحة  لهذه �ملو�قع 

.
95

تاأجيج �لعنف و�لت�سدد

ال�سبت، 2016/10/15

ب�سدة،  �لفي�سبوك،  على  له  من�سور  يف  نتنياهو،  بنيامني  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة  رئي�س  هاجم   •

ممثل منظمة بت�سيلم يف جمل�س �لأمن �لدويل، وو�سف �ملنظمة بـ“�ملهلو�سة و�لز�ئلة، �ن�سمت 

�لفل�سطينيني  �أن  يف  تكمن  “�حلقيقة  �أن  نتنياهو  و�دعى  لإ�رس�ئيل”.  �ملناه�سة  �جلوقة  �إىل 

�إن�ساء �مل�ستوطنات، و��ستمرو� يف مهاجمة �إ�رس�ئيل من  50 عاماً قبل  هاجمو� �إ�رس�ئيل طيلة 
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بحق  فيه  يطالبون  �لذي  �لوقت  يف  �لغربية  �ل�سفة  من  ويهاجمونا  لهم،  تركت  �أن  بعد  غزة، 

تدعم  �ملطالبات  هذه  وحيفا،  وعكا  يافا  �إىل  �أي�ساً  ولكن  �ملناطق،  تلك  �إىل  فقط  لي�س  �لعودة 

.
�لتحري�س �لإجر�مي �ملوجه لنا منذ تاأ�سي�س �لدولة”96

ك�سفت �سحيفة كول هعري �لإ�رس�ئيلية عن م�ساريع ��ستيطانية يف �ل�سفة و�لقد�س �ملحتلتني،   •

 Nofei همعيني  نويف  �رسكة  �أن  �ل�سحيفة  وذكرت  �ل�سكنية.  �لوحد�ت  مئات  بناء  ت�سمل 

Hama‘ayan company ت�رسف على بناء منطقة جتارية �سخمة يف مدخل م�ستعمرة مي�سور 

م�ساحة على  دولر(،  مليون   91.75 )نحو  �سيكل  مليون   350 �إىل  ي�سل  با�ستثمار   �أدوميم 

(. ويت�سمن �مل�رسوع ثالث مناطق م�سرتيات، تبلغ م�ساحة �لبناء فيها 
2
72 دومناً )72 �ألف م

. وتبني �رسكة “يورو �إ�رس�ئيل” خم�سة م�ساريع: 122 وحدة �سكنية يف م�ستعمرة 
2
60 �ألف م

هار حوما، و24 وحدة يف م�ستعمرة ب�سجات زئيف، و78 وحدة يف م�ستعمرة �لنبي يعقوب، 

.
97

و32 وحدة يف م�ستعمرة �أريل، و96 وحدة يف م�ستعمرة موديعني

الأحد، 2016/10/16

ر�مي �لفل�سطينية  �حلكومة  رئي�س  �إن  زهري  �أبو  �سامي  حما�س  حركة  با�سم  �لناطق  قال   • 

�حلمد �هلل يت�رسف كم�سوؤول يف حركة فتح ولي�س رئي�ساً حلكومة تو�فقية. و�أكد �أبو زهري، 

حلما�س،  معادية  مو�قف  ويتبنى  غزة  معاناة  يتجاهل  �هلل  �حلمد  �أن  �سحفي،  ت�رسيح  يف 

ت�سكيلة �حلكومة، و��ستبدلت عدد�ً من  ب�ساأن  �لتو�فق  �نقلبت على  باأن حركة فتح  و�أو�سح 

.
98

وزر�ء �حلكومة بقياد�ت من فتح؛ مما حولها �إىل حكومة فتحاوية

قال حممد فرج �لغول رئي�س �للجنة �لقانونية يف �ملجل�س �لت�رسيعي، �إن عودة �حلكومة �لـ 11   •

برئا�سة �إ�سماعيل هنية �ستكون لت�سيري �لأعمال �إىل حني ت�سكيل حكومة �أخرى ونيلها �لثقة، 

.
99

وفق ما يقره �لقانون �لأ�سا�سي �لفل�سطيني

�لقطاع ب�سكل  �لإن�سانية يف  �لأو�ساع  �أهلية يف قطاع غزة من تدهور  حذرت ثمانون منظمة   •

م�سرتك  ند�ء  يف  �ملنظمات،  وقالت  �لإعمار.  حركة  وبطء  �حل�سار  ��ستمر�ر  ظّل  يف  خطري؛ 

�إعمار  لإعادة  بالقاهرة  �ملانحني  موؤمتر  �نعقاد  على  عامني  مرور  مبنا�سبة  �لدويل،  للمجتمع 

قطاع غزة �إنه قد �رتفعت ن�سبة �لبطالة �إىل نحو 42%، ويعي�س نحو 65% من �ل�سكان حتت 

.
100

خّط �لفقر )بينهم 38% يف فقر مدقع(، فيما يعتمد نحو 80% من �ل�سكان على �مل�ساعد�ت

“�إن رئي�سنا حممود عبا�س، رئي�س  �أبو �لنجا  �إبر�هيم  قال �أمني �رس حركة فتح يف قطاع غزة   •

�سحفي  موؤمتر  خالل  و�أ�ساف،  �سوته”.  فوق  يعلو  �سوت  ل  �لذي  �لفل�سطينية  �ل�رسعية 

يف غزة، “�أن موؤمتر دحالن يف م�رس مرفو�س من قبلنا، ول نعرتف باأي �سيء ي�سدر عنه، 

.
ومطمئنون لدعم �ل�سقيقة م�رس ل�رسعية �لرئي�س عبا�س”101
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مبنطقة  حيفا  يربط  �لذي  �لقطار  �سكة  م�رسوع  �لإ�رس�ئيلية  �ملو��سالت  وز�رة  د�سنت   •

بي�سان على �حلدود مع �لأردن، و�لذي كان جزء�ً من م�سار �سكة حديد �حلجاز �لذي �أقيم 

ب�سبب  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  مع  تعطيله  ومّت  عاماً،   111 نحو  قبل  �لعثمانية  �لدولة  عهد  يف 

�سبكة  �إحياء  �إعادة  �إن  كات�س،  ي�رس�ئيل  �لإ�رس�ئيلي  �ملو��سالت  وزير  وقال   .1948 حرب 

حيفا  يربط  �لذي  �لقطار  خّط  �أن  �إىل  �لنظر  لفتاً  تاريخياً،  حدثاً  يعّد  �حلجاز  حديد  �سكة 

�لأردن  مع  �لقت�سادي  لل�سالم  ر�فعة  ي�سكل  �لأردنية  �حلدود  �إىل  و�سولً  �ملرج  مبنطقة 

.
102

وبقية �لدول �لعربية وتركيا

�سحيفة  موقع  على  ن�رس  مقال  يف  �إلعاد،  حجاي  �لإ�رس�ئيلي  بت�سيلم  منظمة  عام  مدير  قال   •

�أكون  �أن  �أحاول  لأنني  �لحتالل،  �سّد  �ملتحدة  �لأمم  يف  تكلمت  “�إنني  �لإ�رس�ئيلية،  هاآرت�س 

�إن�ساناً. فالب�رس �أياً كانو� يتحملون م�سوؤولية رفع �لظلم �لو�قع على �لنا�س �لآخرين. وو�جب 

.
�أخالقي ملقى عليهم ليفعلو� �سيئاً”103

�ل�سي�سي  مكانة  يو�سح  )فيديو(  ت�سجيل  �رسيط  مقطع  �لإعالمية  “حدث”  �سبكة  ن�رست   •

“�نقالب   :Yoel Ben-Nun نون  بن  يوئيل  �حلاخام  قال  فقد  �لإ�رس�ئيليني.  عيون  يف 

�ل�سي�سي �أهم معجزة �إلهية حدثت لإ�رس�ئيل”، بينما قال وزير �لدفاع �لإ�رس�ئيلي �أفيجدور 

ليبمان: “عام 2013 كان عاماً ر�ئعاً؛ لأنه �سهد �نح�سار خماطر �لإخو�ن يف م�رس و�لربيع 

“�إ�رس�ئيل خططت لإنفاق �أن   Nehemia Shtrasler �ملعلق نحميا �سرت�سلر   �لعربي”. وذكر 

�نقالب بعد  وتر�جعنا  �لعربي،  �لربيع  تفجري  بعد  جي�سها  لتعزيز  دولر  مليار   30 

.
�ل�سي�سي”104

خلية  �عتقلت  �حلركة  �إن  �لزهار  حممود  حما�س  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سو  قال   •

و�أ�ساف �مل�رسي.  �جلي�س  على  هجوم  لتنفيذ  تخطط  كانت  غزة،  قطاع  د�خل   �إرهابية 

�لزهار لـ �مل�رسي �ليوم، �إن جماعات مت�سددة يف غزة، لها عالقة بالأمن �لإ�رس�ئيلي و�ل�سلطة 

�لفل�سطينية، حاولت تنفيذ هجمات �سّد �جلي�س �مل�رسي، وهجمات وهمية �سّد “�إ�رس�ئيل” 

.
105

للزّج با�سم حما�س يف �أي عملية تخريبية يف �ملنطقة

�أعلن مدير عام �لإد�رة �لعامة ل�سوؤون �لإقامة �لكويتي، �للو�ء طالل معريف، عن “قر�ر لوز�رة   •

�سورية  من  �ل�سفر  وثائق  حملة  للفل�سطينيني  �جلن�سية  تعديل  باعتماد  ]�لكويتية[  �لد�خلية 

“مبا�رسة  موؤكد�ً  يحملونه”،  �لذي  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  جو�ز  �إىل  ولبنان  و�لعر�ق  وم�رس 

�أو�ساع لتعديل  �لد�خلية  وزير  قر�ر  بتنفيذ  �خلا�سة  �لإجر�ء�ت  �لإقامة  �سوؤون   قطاع 

.
نحو 8 �آلف فل�سطيني من حملة تلك �لوثائق �ملقيمني يف �لبالد ]�لكويت[”106
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الإثنني، 2016/10/17

�أجرو� جتربة لإطالق �ساروخ بعيد  �أن عنا�رس من كتائب �لق�سام  �إ�رس�ئيلية  ذكرت تقارير   •

�ملدى يف �جتاه �لبحر من جهة قطاع غزة. و�أو�سحت �أن �أ�سو�ت �نفجار�ت �ل�ساروخ �سمعت 

.
107

يف �لقطاع ويف �لبلد�ت �لإ�رس�ئيلية �ملحيطة به

�لإ�رس�ئيليني  �جلنود  من  مزيد  باأ�رس  غزة  قطاع  يف  �لفل�سطينية  �ملقاومة  ف�سائل  توعدت   •

ومبادلتهم بالأ�رسى �لقابعني يف �سجون �لحتالل. جاء ذلك خالل مهرجان خطابي نظمته 

 International Committee of the Red حركة حما�س �أمام �للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر

لإمتام  �خلام�سة  �لذكرى  يف  �لفل�سطينيني،  �لأ�رسى  مع  ت�سامناً  غزة،  يف   Cross )ICRC(

.
108

�سفقة وفاء �لأحر�ر

�أكدت حركة حما�س على عدم �رسعية �ملحكمة �لد�ستورية، وعدَّتها موؤ�س�سة فتحاوية �سّكلها   •

رئي�س �ل�سلطة حممود عبا�س من ق�ساة فتحاويني، بعيد�ً عن �لتو�فق �لوطني، للهيمنة على 

يف  زهري،  �أبو  �سامي  �حلركة  با�سم  �لناطق  و�سدد  �لفل�سطيني.  �ل�سيا�سي  �لنظام  مفا�سل 

ت�رسيح �سحفي، على عدم �رسعية �أّي قر�ر�ت �أو موؤ�س�سات يتم �إن�ساوؤها �أو �لتعديل عليها 

من قبل عبا�س بعيد�ً عن �لتو�فق �لوطني، حيث �إنه ل ميلك �أي �سالحية قانونية بعد �نتهاء 

.
109

مدة وليته �لقانونية

قال �أمني �رس �ملجل�س �لثوري حلركة فتح �أمني مقبول، �إن �ملوؤمتر �لعام �ل�سابع للحركة �سيعقد   •

.
يف نهاية �سهر ت�رسين �لثاين/ نوفمب 1102016

�رَسعت “�إ�رس�ئيل” و�أملانيا بالتفاو�س من �أجل بناء غو��سة جديدة، هي �ل�ساد�سة من طر�ز   •

�لغو��سة  ت�سل  �أن  ويتوقع  �لإ�رس�ئيلي.  �لغو��سات  �أ�سطول  �إىل  لتن�سم   ،Dolphin دولفني 

.
�جلديدة �إىل “�إ�رس�ئيل”، �إذ� مّت �لتفاق نهائياً على بنائها، يف نهاية �سنة 1112018

قال �خلبري �لأمني �لإ�رس�ئيلي يو�سي ميلمان، يف مقال ن�رسه ب�سحيفة معاريف، �إن �لعالقات   •

�إىل  ترتكز  وهي  �ليوم،  عليه  هي  مما  �أف�سل  يوماً  تكن  مل  و“�إ�رس�ئيل”  م�رس  بني  �لأمنية 

م�سالح مت�سابهة وعلى ر�أ�سها حماربة �لإرهاب. وتابع قائالً: “يف �إ�رس�ئيل تعّرف �لعالقات 

�لأمنية  للم�سالح  �أهميتها  حيث  من  تاأتي  وهي  ��سرت�تيجي،  حتالف  �أنها  على  �لقاهرة  مع 

�لقومية يف �ملرتبة �لثانية مبا�رسة بعد �لعالقات �لإ�رس�ئيلية �لأمريكية �حلميمة”. و�سدد على 

�أن عبد �لفتاح �ل�سي�سي ُيعّد حليفاً مهماً؛ فمنذ �أن جاء �إىل �ل�سلطة، �رتقت �لرو�بط �لع�سكرية 

و�لأمنية بني �لبلدين، لت�سل �إىل م�ستويات رفيعة جتاوزت مبر�حل ما كانت عليه يف �أثناء حكم 

.
112

ح�سني مبارك
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�أنهت �لندوة �لتي نظمها “�ملركز �لقومي لدر��سات �ل�رسق �لأو�سط” �أعمالها باخلروج بالعديد   •

من �لتو�سيات �لتي تخ�س م�ستقبل �لق�سية �لفل�سطينية، حيث ناق�ست “�سبل دفع وتطوير 

و��ست�رس�ف �لق�سية �لفل�سطينية”. و�أو�ست �لندوة �لتي ت�سببت “بزوبعة فتحاوية د�خلية”، 

يف بيان لها، ب�رسورة �إعادة �لق�سية �لفل�سطينية �إىل “�سد�رة �لأولويات �لعربية، بعد تر�جعها 

�إثر �ل�سطر�بات �لتي ح�سلت يف �لإقليم، وتر�جع �لدعم �لعربي”. و�سدد �ملتحاورون على 

مت�سكهم “بال�رسعية �لفل�سطينية؛ ممثلة مبنظمة �لتحرير �لفل�سطينية رئي�ساً، وجلنة تنفيذية 

�لأر��سي  عودة  م�سرية  و��ستكمال  �لوطني،  �ل�ستقر�ر  ��ستمر�ر  ل�سمان  وطنياً  وجمل�ساً 

.
�ملحتلة لإقامة �لدولة �لفل�سطينية”113

�ملتعلقة  �ملو�فقات  �إ�سد�ر  باإعاقة  “�إ�رس�ئيل”  �لأونرو�،  وكالة  عمليات  مدير  �ساك،  بو  �تهم   •

باإدخال مو�د �لبناء �لالزمة لإعادة بناء �أربعمئة منزل من �ملنازل �ملهدمة خالل �حلرب على 

.
114

غزة يف 2014.  وبنّي بو �ساك �أن �لعجز يف ميز�نية �لأونرو� بلغ 70 مليون دولر

�ليونان  يف  �حلاكم   Syriza �سرييز�  �لر�ديكايل  �لي�سار  �ئتالف  حلزب  �لعام  �ملوؤمتر  �أقر   •

�مل�ستقلة،  �لعام، دعوة حكومة بالده لالعرت�ف بدولة فل�سطني  بالإجماع، يف نهاية موؤمتره 

.
115

ودعا �إىل تقدمي كل �لدعم �ملطلوب لفل�سطني

الثالثاء، 2016/10/18

�أكد �أبو عبيدة، �لناطق �لع�سكري با�سم كتائب �لق�سام، �أن “�لعدو �سيدفع �لثمن مرغماً يف �أي   •

�سفقة تبادل جديدة، و�سيتفاجاأ �لعامل و�أ�رس�نا و�سعبنا حينما ياأتي �لوقت �ملنا�سب لنك�سف 

له  �أبو عبيدة، يف كلمة  �لأ�رسى”. وقال  �أجل حرية  �ملقاومة من  �لتي تدخرها  كامل �حلقائق 

�ل�ستحقاقات  دفع  من  يتهرب  “�لعدو  �لأحر�ر:  وفاء  ل�سفقة  �خلام�سة  �لذكرى  مبنا�سبة 

 ل�سفقة جديدة، ويحاول ن�رس �لأكاذيب وي�سلل جمهوره بدعاوى �ساقطة، وهذ� عهدنا به”،

م�سيفاً �أن “هذ� �ل�سلوك لن يغري من و�قع �لأمر �سيئاً، ولن ينفعه هذ� �لتهرب طال �لزمان �أم 

.
ق�رس، و�أن عامل �لزمن لن يكون �أبد�ً يف �سالح �لعدو �إن هو توهم ذلك”116

�نتهت مدتها  �لتي ير�أ�سها ر�مي �حلمد �هلل  �لوطني  �لتو�فق  �أن حكومة  �أعلنت حركة حما�س   •

�ملتفق عليها يف “�تفاق �ل�ساطئ” �سنة 2014، وف�سلت يف �إجناز مهامها �لتي �أوكلت لها، و�أهمها 

عملية دمج �لوز�ر�ت و�لتح�سري لالنتخابات �لت�رسيعية و�لرئا�سية. كما �نتقد �لناطق با�سم 

“ف�سل  م�سوؤولية  وحملها  فتح،  حركة  �سحفي،  ت�رسيح  يف  �لقانوع،  �للطيف  عبد  حما�س 

.
حكومة �حلمد �هلل يف �إجناز مهامها”117
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قال وزير �لأمن �لد�خلي �لإ�رس�ئيلي جلعاد �أرد�ن �إن �حلكومة �لإ�رس�ئيلية مل تبادر �إىل �إحد�ث   •

�أي تغيري للو�سع �لقائم يف �مل�سجد �لأق�سى. و�سدد �أرد�ن على �أن عدم �ملبادرة لإحد�ث �أي 

تغيري يف �لو�سع �لقائم يخالف ما قال عنه “�لتحري�س �لذي يروجه �لفل�سطينيون”، و�أن مثل 

.
هذ� �لو�سع ُيعد “جمحفاً بحقوق �ليهود يف �ملنطقة �ملقد�سة”118

بنّي حتقيق د�خلي يف �جلي�س �لإ�رس�ئيلي �أن قادة �جلي�س مل يكونو� على در�ية و��سعة بقّوة   •

خطر �لأنفاق وحجمها ع�سيّة �حلرب على قطاع غزة، �سيف 2014. و�أ�سار �لتحقيق �إىل �أنه 

لقّوة  مرفوعاً  �ملناورة  �لقو�ت  قادة  كافة  لدى  �لهجومية  �لأنفاق  خطر  كان  �حلملة،  “ع�سية 
جمهولة”. و�أ�ساف �لتحقيق �أن “قيادة �لعدو وقدر�تها على �إطالق �سو�ريخ على �إ�رس�ئيل مل 

يتم �مل�سا�س بها حتى �ليوم �لأخري من �لعملية، يف حني �أن عدد �ل�سحايا لدى حما�س كان �أدنى 

.
من �ملتوقع بالنظر �إىل �لقوة �لنارية �لتي مّت ��ستخد�مها”119

�نتقد �لأمني �لعام لالأمم �ملتحد بان كي مون قر�ر منظمة �ليون�سكو �ملتعلق بامل�سجد �لأق�سى.   •

Stéphane Dujarric، �إن  وقال �ملتحدث با�سم �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة ��ستيفان دوغريك 

“بان كي مون يوؤكد من جديد �أهمية �لبلدة �لقدمية يف �لقد�س و�أ�سو�رها للديانات �ل�سماوية 
و�ليهود  و�مل�سيحيني  للم�سلمني  و�لتاريخي  �لديني  �لرتباط  �أهمية  على  وي�سدد  �لثالث، 

 .
بالأماكن �ملقد�سة”120

تتجه تركيا لتحديث �أكرث من ثالثمئة دبابة �أمريكية من طر�ز �أم–60 �أو M–60 خالل �لفرتة   •

ماليني  ثالثة  �إىل  �لو�حدة  �لدبابة  تطوير  تكلفة  وت�سل  “�إ�رس�ئيل”.  مع  بالتعاون  �لقادمة، 

.
121

دولر �أمريكي، بتكلفة �إجمالية قد ت�سل �إىل نحو مليار دولر

الأربعاء، 2016/10/19

�ستة  �سحيتها  ر�ح  �ل�سيح،  خان  خميم  يف  جديدة  جمزرة  �ل�سوري  �لنظام  قو�ت  �رتكبت   •

نوع من  �سيارة  على  موجهاً  حر�رياً  �ساروخاً  �لنظام  قو�ت  �أطلقت  عندما  �ملخيم،  �أبناء   من 

.
122

فان Van، عند خروجها من �ملخيم �ملحا�رس

��ست�سهدت فتاة فل�سطينية على حاجز زعرتة جنوب نابل�س، جر�ء �إطالق �لنار عليها من ِقبل   •

.
123

جنود �لحتالل على �حلاجز. بعدما حاولت تنفيذ عملية طعن �سّد جنود �لحتالل

�أكد ح�سني �ل�سيخ، رئي�س �لهيئة �لعامة لل�سوؤون �ملدنية �لفل�سطينية، �أن “�إ�رس�ئيل” رف�ست   •

يف  لدفنها  دم�سق  من  �لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  قادة  من  عدد  رفات  بنقل  فل�سطينياً  طلباً 

خميم  يف  قبور  �سو�هد  بتحطيم  “د�ع�س”  تنظيم  قام  �أن  بعد  �لفل�سطينية،  �ل�سلطة  �أر��سي 

“�إ�رس�ئيل” نقل رفات كل من  �لريموك يف دم�سق. وبح�سب �ل�سيخ، طلب �لفل�سطينيون من 
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�سيدم،  وممدوح  �سايل،  �سعد  فتح  حركة  يف  �لقياديني  ورفات  جهاد(،  )�أبو  �لوزير  خليل 

ومقاتلني �آخرين “��ست�سهدو� يف �ملعارك مع �إ�رس�ئيل يف لبنان و�سورية، ومّت دفنهم يف مقبة 

.
�ل�سهد�ء يف خميم �لريموك حينها”124

ذكرت �لقناة �لثانية �لإ�رس�ئيلية �أن رئي�س �حلكومة �لإ�رس�ئيلية بنيامني نتنياهو وّجه �نتقاد�ت   •

�سديدة �للهجة �إىل �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما، وذلك على خلفية موقف و��سنطن �ملناه�س 

لل�سيا�سات �لإ�رس�ئيلية �ل�ستيطانية بالأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة. ويرى نتنياهو �أن �أوباما 

ي�سكل خطر�ً وجودياً على �مل�رسوع �ل�ستيطاين، وحذر من مغبة �إقد�م �لإد�رة �لأمريكية على 

.
125

خطو�ت �أحادية �جلانب وحماولة �أوباما فر�س وقائع على �لأر�س خالل �لفرتة �ملتبقية له

قال ي�رس�ئيل ح�سون Yisrael Hasson، مدير �سلطة �لآثار �لإ�رس�ئيلية، خالل حفل �فتتاح   •

مقر �سلطة �لآثار �لإ�رس�ئيلية يف �لقد�س، باأن قر�ر منظمة �ليون�سكو، حول �ملو�قع �ملقد�سة يف 

�لقد�س، ي�سع �ملنظمة �لأممية يف فئة مقاتلي د�ع�س نف�سها، �لذين قامو� بتدمري ونهب �ملو�قع 

.
126

�لأثرية يف �سورية و�لعر�ق لتمويل “دولة �خلالفة” �خلا�سة بهم

ذكر موقع و�ل �لعبي �أن �جلي�س �لإ�رس�ئيلي �أوقف بناء �جلد�ر �جلديد ملحاربة �لأنفاق على   •

و�أ�سار  �مل�رسوع”.  �إقامة  “عطاء  طرح  �إعادة  بهدف  موؤقت،  ب�سكل  غزة،  قطاع  مع  �حلدود 

�أ�سعار تكلفتها باهظة  �أجنبية، منها و�حدة تركية، تقدمت بعرو�س  13 �رسكة  �أن  �إىل  �ملوقع 

بالن�سبة لتلك �لتي مّت عر�سها يف �لعطاء �لأول، بالرغم من �أنها كانت �أكرث تكلفة من �لتي مّت 

.
127

طرحها من قبل وز�رة �لدفاع �آنذ�ك

يف �حتجزتهم  غزة،  قطاع  �سكان  من  فل�سطينيني  �سبعة  عن  �مل�رسية  �ل�سلطات  �أفرجت   • 

�أد�ء  بعد  �ل�سعودية  من  �لقطاع  �إىل  عودتهم  خالل  �لقاهرة  مطار  يف   ،2016 �سبتمب  �أيلول/ 

.
128

منا�سك �حلج

Mamadou Sow، �لذي  دعا مدير �للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر يف قطاع غزة ممادو �سو   •

تفقد �ملعب برفقة م�سوؤويل وز�رة �لد�خلية يف غزة، �إىل �رسورة فتح هذ� �ملعب من �أجل �إنهاء 

من  �ساهده  ما  جر�ء  بالأمل”  “ي�سعر  �إنه  �سحفي،  موؤمتر  يف  �سو،  وقال  غزة.  �سكان  ماأ�ساة 

.
129

حالت �إن�سانية بحاجة ما�سة لل�سفر

حذر �ملن�ّسق �خلا�س لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�سالم” يف �ل�رسق �لأو�سط نيكولي مالدينوف   •

يف  مالدينوف،  وقال  و�حل�سار.  �لإغالق  ��ستمر�ر  ظّل  يف  غزة،  قطاع  يف  �لتوتر  ت�ساعد  من 

“ملن  �لقد�س،  من  كونفر�ن�س  �لفيديو  عب  �لدويل  �لأمن  جمل�س  يف  مفتوحة  مد�ولت  جل�سة 

يعتقدون �أن �سكان غزة ميكن �أن يعاقبو� بالإغالق، �أو بفر�س قيود على دخول مو�د �لبناء 

باأن  يل  ��سمحو�  ترتفع.  غزة  يف  )�لتوتر(  درجة  �أن  يعرفو�  �أن  يجب  لالقت�ساد،  �ل�رسورية 
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�أكون و��سحاً للغاية، �إىل �أولئك �لذين ي�سيدون �لأنفاق ويطلقون �ل�سو�ريخ ويهربون �ملو�د 

�لع�سكرية ويرتبحون من �ل�سوق �ل�سود�ء �أو ي�سعون خللق �ملو�جهات، �إن �أعمالهم خطرية 

و�لإ�رس�ئيليني  �لفل�سطينيني  بحياة  ويخاطرون  �سعبهم  من  ي�رسقون  �إنهم  م�سوؤولة.  وغري 

.
على حّد �سو�ء”130

اخلمي�س، 2016/10/20

�أعلنت وز�رة �لد�خلية يف قطاع غزة عن قيامها باإتالف 300 طن )300 �ألف كغ( من �ملتفجر�ت   •

هند�سة  من  خمت�ساً  �سبعني  �أن  و�أو�سحت   .2014 �سيف  يف  غزة  على  �حلرب  خلفتها  �لتي 

)�لروبوت( ب�سبب حظر  �أجهزة خا�سة  بالتعامل معها ب�سكل يدوي، دون  �ملتفجر�ت قامو� 

 .
131

�لحتالل دخولها

لـ“عملية  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�س  �ملن�ّسق  بها  �أدىل  �لتي  �لت�رسيحات  حما�س،  حركة  رف�ست   •

�ل�سالم” يف �ل�رسق �لأو�سط نيكولي مالدينوف، �لتي قال فيها �إن “حفر �لأنفاق، وتهريب 

.
�ملو�د �لع�سكرية، �أعمال غري م�سوؤولة”132

ر�أى رئي�س د�ئرة �سوؤون �لالجئني يف حركة حما�س ع�سام عدو�ن يف قر�ر تعديل �جلن�سية   •

وثائق  حلملة  �لالجئ”  �سفة  لـ“�إلغاء  تهدف  خطوة  باأنها  �لكويت،  يف  �لفل�سطينيني  لالجئني 

�سفر، من �سورية وم�رس و�لعر�ق ولبنان، عب �سحب هذه �لوثائق ومنحهم جو�ز�ت �سفر 

�إىل توطني  “هناك ت�سوية مترر من حتت �لطاولة تهدف  بديالً عنها. و�أ�ساف عدو�ن قائالً: 

�أكب عدد من �لالجئني معنوياً يف �خلارج، حتى ي�سبحو� رعايا لل�سلطة �لفل�سطينية ولي�سو� 

.
لجئني، وذلك لإلغاء حّق �لعودة”133

يتهمهم  غزة  قطاع  �سكان  من  فل�سطينيني  �أربعة  �عتقل  �أنه  �لإ�رس�ئيلي  �ل�ساباك  جهاز  �أعلن   •

مبحاولة تنفيذ عملية خطف جندي �إ�رس�ئيلي وقتله. وقال �ل�ساباك، يف بيان له، �إنه �عتقل يف 

2016/9/21 حممود يو�سف ح�سني �أبو طه من خانيون�س، حني طلب �لدخول �إىل “�إ�رس�ئيل” 

عب معب �إيريز بغر�س �لتجارة. وزعم �أنه “�ت�سح �أثناء �لتحقيق معه �أنه كان يرت�أ�س خلية 

مّت توجيهها من تنظيم �جلهاد �لإ�سالمي يف قطاع غزة، خططت لتنفيذ عملية خطرية يف قاعة 

.
�أفر�ح وخطف جندي وقتله لأغر��س تبادل �ل�سجناء”134

لكنائ�س  �لوطني  و�ملجل�س   World Council of Churches �لعاملي  �لكنائ�س  جمل�س  طالب   •

�مل�سيح The National Council of the Churches of Christ يف �لوليات �ملتحدة، يف بيان 

غزة،  قطاع  على  �ملفرو�س  و�حل�سار  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  باإنهاء  عنهما،  �سدر  م�سرتك 

.
و�حرت�م �حلق يف “�تخاذ �إجر�ء�ت دميقر�طية ول عنفية من �أجل �لعد�لة و�ل�سالم”135
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اجلمعة، 2016/10/21

مهرجان  خالل  له  كلمة  يف  �هلل،  عبد  رم�سان  �لإ�سالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �لأمني  طرح   •

29 لنطالقتها يف مدينة غزة، مبادرة مكونة من  �لـ  �لذكرى  �أقامته �حلركة يف  مركزي كبري 

عدم  على  م�سدد�ً  �لفل�سطيني،  �ملاأزق  من  �خلروج  يف  و�لإ�سهام  �لنهيار،  لإنهاء  نقاط  ع�رس 

.
136

وجود حّل لالحتالل �لإ�رس�ئيلي �سوى �لكفاح و�ملقاومة

�جلهاد  حلركة  �لعام  �لأمني  �أعلنها  �لتي  باملبادرة  لها،  ت�رسيح  يف  حما�س،  حركة  رحبت   •

�لإ�سالمي رم�سان عبد �هلل، وقالت �إنها مبادرة �ساملة لت�سويب �لو�سع �لفل�سطيني، ودعت 

.
137

كل �لأطر�ف �لفل�سطينية �إىل دعم هذه �ملبادرة

طالب �لنظام �مل�رسي �ل�سلطة �لفل�سطينية بعدم �تخاذ �أي �إجر�ء�ت �سّد “�إ�رس�ئيل” يف جمل�س   •

�لأمن �لدويل، �إىل ما بعد �لنتخابات �لرئا�سية �لأمريكية، بح�سب ما �أفاد م�سوؤول فل�سطيني 

.
138

ل�سحيفة هاآرت�س

�إىل متويل م�رسوع  �أن حكومته �ستن�سم  �أعلن رئي�س �حلكومة �لإ�رس�ئيلية بنيامني نتنياهو   •

�ل�ستيطانية  �إلعاد  تنفذه جمعية  �لأق�سى، وهو م�رسوع  �مل�سجد  ي�ستخرج من  غربلة ركام 

من �أجل �لعثور على �آثار يف ركام ��ستخرج من �مل�سجد �لأق�سى يف �أثناء �إعادة ترميم �مل�سلى 

�ملرو�ين نهاية ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي. و�دعى نتنياهو، خالل �فتتاح مبنى “�لقرية �لأثرية” 

، ويقع بالقرب من “متحف �إ�رس�ئيل”، و�سي�ستخدم 
2
يف �لقد�س، و�لتي تبلغ م�ساحته 35 �ألف م

كمركز لن�ساط �سلطة �لآثار �لإ�رس�ئيلية، �أن “�إ�رس�ئيل هي �ملكان �لوحيد يف �ل�رسق �لأو�سط 

.
�لذي ل تهدم فيه طو�ئف متطرفة م�ساجد وكنائ�س”139

ك�سفت �سحيفة معاريف �لإ�رس�ئيلية �أن �لحتالل ي�سعى �إىل �رس�ء ثالث غو��سات متطورة   •

من �أملانيا باإمكانها حمل روؤو�س نووية، ب�سعر �إجمايل يبلغ 1.3 مليار دولر. ويف �لوقت �لذي 

�أّكد �ملتحّدث با�سم  رف�ست فيه وز�رة �لدفاع �لإ�رس�ئيلية �لتعليق على معلومات �ل�سحيفة، 

�حلكومة �لأملانية لوكالة فر�ن�س بر�س �أن “�إ�رس�ئيل تدر�س �رس�ء غو��سات جديدة لتحل حمّل 

.
�أ�سطولها �حلايل بحلول عام 2027”140

�إن م�ستوطنني من  �ل�سمالية يف حمافظة طوبا�س معتز ب�سار�ت،  �لأغو�ر  قال م�سوؤول ملف   •

،)
2
 م�ستعمرتي م�سكيوت و�سلعيت، ��ستولو� خالل يومني على �أكرث من ثالثمئة دومن )0.3 كم

.
141

وو�سعو� فيها �أ�سا�سات ملعر�سات ووحد�ت ��ستيطانية، عالوة على مّد �أنابيب مياه

حول  �ليون�سكو  قر�ر  ب�سدة   Matteo Renzi رينزي  ماتيو  �لإيطالية  �حلكومة  رئي�س  �نتقد   •

�مل�ستقبل.  يف  �ستعار�سه  �لقر�ر  على  �لت�سويت  عن  �متنعت  �لتي  �إيطاليا  �إن  وقال  �لقد�س، 

 وقال رينزي �إنه “ل ميكن �ل�ستمر�ر يف هذه �ملذكر�ت �لتي تهدف ملهاجمة �إ�رس�ئيل، مرة يف
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�لأمم �ملتحدة و�أخرى يف �ليون�سكو. و�لقول باأن �لقد�س و�ليهودية لي�س بينهما عالقة ي�سبه 

�لقول باأن �ل�سم�س تن�رس �لظالم”. و�أ�ساف: “�إذ� كان ل بّد من ك�رس �لوحدة �لأوروبية حول 

.
هذ� �ملو�سوع، فلتك�رس”142

دعا مر�سح �حلزب �جلمهوري للرئا�سة �لأمريكية دونالد تر�مب جمهوره يف “�إ�رس�ئيل” �إىل   •

�جتماع �سعبي �سيقيمه على مقربة من �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك، وذلك �حتجاجاً على قر�ر 

.
143

جمل�س �ليون�سكو

ال�سبت، 2016/10/22

لتقدمي  �لليكود د�فيد بيتان، مبادرة  �لنائب عن  �لإ�رس�ئيلي  يقود رئي�س �لئتالف �حلكومي   •

م�رسوع قانون مينع مبوجبه كل من يحمل �ملو�طنة �لإ�رس�ئيلية �لدعوة لفر�س عقوبات على 

“�إ�رس�ئيل” يف �لهيئات و�ملوؤ�س�سات �لدولية. ومن يتجاوز �لقانون �سيتم جتريده من �ملو�طنة 
.
144

�لإ�رس�ئيلية

�عتقلت �ل�رسطة و�لأجهزة �لأمنية �لفل�سطينية 33 �سخ�ساً من عائلة و�حدة يف مدينة �خلليل،   •

خالل  �أفر�دها  عمل  وعرقلة  �ل�رسطة  على  بالتحري�س  �لعائلة  من  �أفر�د  قيام  بزعم  وذلك 

.
145

ن�ساطهم، و�سبط مركبات غري قانونية، و�لعتد�ء على رجال �لأمن

الأحد، 2016/10/23

تعهد رئي�س حكومة �لحتالل �لإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف ت�رسيحات �سحفية، بامل�ساركة   •

�لن�سمام  �إىل  �ليهودي  �ملجتمع  د�عياً  �لأق�سى،  �مل�سجد  �أ�سفل  �لغبار من  نقل  �ل�سخ�سية يف 

بالتن�سيق  “�إن �سلطته قررت  �لإ�رس�ئيلية،  �لآثار  �إليه. وقال ي�رس�ئيل ح�سون، مدير �سلطة 

�أ�سفل  �إ�رس�ئيلي قبل جتنيده يف �جلي�س يف عمليات �حلفر  �أن ي�سارك كل �ساب  مع �حلكومة 

.
�لأق�سى ويف حميطه ود�خل �لبلدة �لقدمية من �لقد�س”، على �عتبار �أنها “مهمة وطنية”146

�لوزر�ء  رئي�س  �إن  كنعان،  �هلل  عبد  �لقد�س  ل�سوؤون  �لأردنية  �مللكية  للجنة  �لعام  �لأمني  قال   •

�لتاريخ،  تزوير  على  ي�رسون  �لإ�رس�ئيليني  وكل  وحكومته  نتنياهو  بنيامني  �لإ�رس�ئيلي 

و�رسقة �لآثار، وعدم �لعرت�ف باأنه ل يوجد �أي �أثر �سو�ء للهيكل �ملزعوم �أو لغريه، مما له 

 .
147

عالقة باليهود و�ليهودية حتت �لأق�سى �أو بجو�ره �أو حوله

ح�رسية  مقابالت  و�لعا�رسة،  �لثانية  �لإ�رس�ئيلي،  �لتلفزيون  يف  �إخباريتني  قناتني  �أكب  بثّت   •

و�ملو�سل،  �لعر�ق  كرد�ستان  منطقتي  من  وحتديد�ً  �لعر�قية،  �لأر��سي  د�خل  من  خا�سة 

�ملو�سل.  يف  د�ع�س،  تنظيم  مقاتلي  �سّد  �لأخرية  ت�سهدها  �لتي  �ل�سارية  للمعارك  و�سور�ً 
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مقابالت  و�أجرت   ،Peshmerga �لبي�سمركة  قو�ت  مقاتلي  �ملر��سلة  تو�سطت  �لبث،  وخالل 

.
معهم ور�فقتهم �إىل “مناطق �لقتال”148

�أكد �لقيادي يف حركة حما�س �سالح �لبدويل �أن ل عالقة حلركته من قريب �أو بعيد باخلالف   •

فتح من  �ملف�سول  و�لقيادي  عبا�س  حممود  فتح  حركة  رئي�س  �ل�سلطة  رئي�س  بني   �لد�ئر 

يف  �لأمنية  �لأجهزة  �إفر�ج  بني  �لربط  يريدون  “�لذين  �أن  �لبدويل  و�أو�سح  دحالن.  حممد 

غزة عن �لقيادي يف حركة فتح زكي �ل�سكني و�ل�سماح له بال�سفر للعالج يف �خلارج، بوجود 

�سفقة حلما�س مع دحالن، م�سللون لي�س �إل”. و�أ�ساف قائالً: “�ل�سكني ق�سى معظم فرت�ت 

�لإفر�ج عنه قبل نحو �سهرين، وتقدم بطلب للعالج يف �خلارج، وقد مّت  مّت  حمكوميته، وقد 

.
�ل�سماح له بذلك”149

�ل�سلطة  رئي�س  �إ�رس�ر  �إن  �لفل�سطيني،  �لت�رسيعي  �ملجل�س  ع�سو  دحالن،  حممد  قال   •

�إىل تقزمي �حلركة  �ل�سابع حلركة فتح، �سيوؤدي  �لفل�سطينية حممود عبا�س على عقد �ملوؤمتر 

وتقلي�سها حتى تالئم طموحاته �ل�سغرية، وفق تعبريه. ورد�ً على �سوؤ�ل حول عقد موؤمتر 

وطني لكل �لأطر�ف �لفل�سطينية بهدف �إنهاء �خلالفات، �أو�سح دحالن �أن �لعمل جارٍ يف هذ� 

.
150

�ل�سدد، منوهاً �إىل �أن م�رس �سيكون لها دوٌر يف ذلك

�ل�سلطة  �أمن  �أجهزة  �أن  دلياين  دمييرتي  �لقد�س  يف  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�س  ع�سو  �أكد   •

�لفل�سطينية باتت رهن �سيطرة من و�سفهم بـ“�ملتنفذين” يف �حلركة، ممن ي�سعون للحفاظ 

على م�ساحلهم. و�أ�سار دلياين �إىل �أنه علم من خالل و�سائل �لإعالم بقر�ر ف�سله من �حلركة، 

قرب �لأمعري  خميم  يف  فتح  وقياد�ت  كو�در  من  عدد  عقده  لقاء  يف  م�ساركته  خلفية   على 

.
151

ر�م �هلل

نفتايل  �لإ�رس�ئيلي  �لتعليم  لوزير  ر�سالة  بوكوفا  �إيرينا  �ليون�سكو  منظمة  مديرة  �أر�سلت   •

�لتي  �لر�سالة  يف  بوكوفا،  وقالت  �لتاريخ.  تزوير  منع  على  �ستعمل  �إنها  فيها  قالت  بينت، 

ن�رسها موقع �سحيفة معاريف �لإ�رس�ئيلية، �إنها توؤمن “بعالقة �ل�سعب �ليهودي �لتاريخية 

باأر�س �إ�رس�ئيل، و�لتي متتد لأكرث من 3,500 �سنة”، وتعهدت فيها بالعمل على منع فعاليات 

.
وقر�ر�ت “�سّد �ل�سامية و�سّد �إ�رس�ئيل”152

منح رف�ست  “�إ�رس�ئيل”  �إن  �لبيطانية   The Independent �إندبندنت  ذ�  �سحيفة  قالت   • 

.
115 نا�سطاً بريطانياً تاأ�سري�ت لدخول �أر��سيها منذ بدء �سنة 1532016

الإثنني، 2016/10/24

�أكد �ملتحدث �لر�سمي با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �أن هناك �ت�سالت عديدة جرت   •

موؤخر�ً بني قيادة �حلركة وم�سوؤولني م�رسيني للتاأكيد على مت�سك حما�س بعالقات “جيدة” 
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مع �لقاهرة، ورغبتها بتطويرها مبا ي�سهم يف خدمة م�سالح �ل�سعب �لفل�سطيني و�ملحافظة 

.
154

على دور م�رس �لتاريخي جتاه �لق�سية �لفل�سطينية

�آخر  �سخ�س  �إىل  بحاجة  “�إ�رس�ئيل”  �إن  ليبمان  �أفيجدور  �لإ�رس�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

�إىل  “نحتاج  �لنهائي معها؛  �تفاق �لو�سع  �لتوقيع على  غري حممود عبا�س، يكون قادر�ً على 

�لباب  �سيفتح  لأنه  �أر�سية  هزة  مبثابة  �سيكون  �سعب  قر�ر  �تخاذ  على  قادر  �آخر  �سخ�س 

�أمام �إ�رس�ئيل لإقامة عالقات مع �لدول �لعربية”. و�أ�ساف، خالل مقابلة مع �سحيفة �لقد�س 

�ملقد�سية، �أن “�إ�رس�ئيل” مل تعد بحاجة �إىل �حلروب لتحقيق �أهد�فها، َفلِم تتكلّف على �حلروب 

ما د�مت �أهد�فها حتققها �لدماء �لعربية �مل�سفوكة يف ظّل “�ل�ستاء �لعربي؟” بح�سب تعبريه. 

وقال ليبمان: “لي�س لدينا نيات لبدء حرب جديدة”. و�أ�سار �إىل ��ستعد�د �لكيان �لإ�رس�ئيلي 

�أن تتخلى حما�س عن برناجمها  �إعماره، ب�رسط  لرفع �حل�سار عن قطاع غزة و�لإ�سهام يف 

�ل�سناعية”.  ومنطقتهم  ومطارهم،  مينائهم،  يف  �مل�ستثمرين  �أو�ئل  من  “�سنكون  �لع�سكري، 

.
وهّدد ليبمان قائالً �إن “�حلرب �ملقبلة مع �لقطاع �ستكون مدّمرة و�لأخرية لهم”155

�إن دولة �لكويت، ومن خالل �ل�سندوق  قال وزير �حلكم �ملحلي �لفل�سطيني ح�سني �لأعرج   •

مببلغ  منحة  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  مع  وّقعت  قد  �لعربية،  �لقت�سادية  للتنمية  �لكويتي 

منها  كاإ�سهام  غزة،  قطاع  يف  �ملت�رسرة  �لقطاعات  ملختلف  دولر  مليون   200 �إجمايل 

مببلغ �لإ�سكان،  قطاع  بعد  �لأكب  �لن�سيب  �ملحلي  �حلكم  لقطاع  وكان  غزة،  �إعمار   لإعادة 

يف  م�رسوعاً   62 تنفيذ  �سيتم  حيث  غزة،  قطاع  يف  بلدية   25 على  موزعة  دولر،  مليون   35

.
156

قطاعات فرعية خمتلفة

ر�أى �لرئي�س �ل�سابق ملجل�س �لق�ساء �لأعلى �لفل�سطيني �سامي �رس�سور �أن قر�ر �إقالته من   •

وممار�ستها  �لق�سائي،  �جلهاز  يف  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  تدخل  �لقاطع  بالدليل  يثبت  من�سبه 

.
157

�سغوطاً عليه

د�نت نقابة �ل�سحفيني �لفل�سطينيني ب�سدة، �إقد�م �سحيفة �لقد�س �ملقد�سية على �إجر�ء مقابلة   •

�لإثنني  يوم  �ل�سادر  عددها  يف  ون�رسها  ليبمان،  �أفيجدور  �لإ�رس�ئيلي  �لدفاع  وزير  مع 

.
1582016/10/24

الثالثاء، 2016/10/25

�أعلن �أكرم �لرجوب، حمافظ مدينة نابل�س، �أن �أجهزة �لأمن �لفل�سطينية �عتقلت خلية خططت   •

�عتقال جمموعة  “مّت  �لأنا�سول:  لوكالة  �لرجوب، يف حديث  �لأهلي”. وقال  �ل�سلم  لـ“تهديد 

خططت لزعزعة �لأمن و�ل�سلم �لأهلي، ول يز�ل �لعمل جارياً مبا يخ�س �لتحقيق مع �ملعتقلني، 
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ومالحقة �آخرين ما ز�لو� فارين من قب�سة �لأمن”. ونفى �لرجوب �ملعلومات �لتي قالت �إن 

.
159

�خللية خططت لتنفيذ �غتيالت بحق ثالثة من قياد�ت حركة فتح

قال �ملتحدث با�سم حركة فتح �أ�سامة �لقو��سمي، �إن ��ستهد�ف �لرئي�س حممود عبا�س، �لقائد   •

�لعام حلركة فتح، هو ��ستهد�ف مبا�رس وخمطط خبيث لت�سفية �لق�سية �لفل�سطينية برمتها، 

.
160

وم�سادرة �لقر�ر �لوطني �لفل�سطيني �مل�ستقل، ومترير م�ساريع رو�بط �لقرى �جلديدة

�لإ�رس�ئيلي  �جلانب  �أن  �ملقادمة،  حممد  �ملدنية  �ل�سوؤون  لهيئة  �لإعالمية  �لد�ئرة  مدير  �أعلن   •

�إىل  غزة  قطاع  وجنوب  و�سط  �سو�طئ  يف  �ل�سيد  م�ساحة  تو�سعة  على  مبو�فقته  �لهيئة  �أبلغ 

تبلغ و�لتي  بها،  �ملعمول  �مل�ساحة  من  بدلً   ،2016/11/1 من  �عتبار�ً  بحرية،  �أميال   ت�سعة 

.
161

�ستة �أميال

توقيع  منه  ُطلب  �أنه  �رس�سور  �سامي  �لقا�سي  �مل�ستقيل  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�س  رئي�س  �أكد   •

ورقة قبيل توليه �ملن�سب من باب �حرت�م �لرئي�س، و�أنها ��ستخدمت يف وقت لحق على �أنها 

ُوقعت غري  �لتي  “�لورقة  و�أن  ��ستقالته،  يقدم  �أنه مل  ��ستقالة. و�سدد �رس�سور على  ورقة 

�أنها ورقة ��ستقالة هو �سخ�س ل يفقه بالقانون حتى لو قر�أ  قانونية، و�أن من يتحدث على 

.
�لورقة”162

قال �لوزير �لإ�رس�ئيلي ت�ساحي هنغبي �إن �أقو�ل �أفيجدور ليبمان ل�سحيفة �لقد�س تعك�س   •

�إعادة  للم�ساعدة يف  “�إ�رس�ئيل” م�ستعدة  �أن  موقف �حلكومة فيما يخ�س قطاع غزة. موؤكد�ً 

�إعمار �لقطاع �إذ� �أوقفت حركة حما�س حفر �لأنفاق و�لت�سلح. وتطرق هنغبي �إىل م�ساألة �إعادة 

ز�لت  ما  �مل�سمار  هذ�  يف  �مل�ساعي  �إن  قائالً  �آرون  �ساوؤول  و�جلندي  جولدن  هد�ر  �ل�سابط 

 .
163

م�ستمرة من ور�ء �لكو�لي�س

لأع�ساء  �ل�سماح  با�ستئناف  �أو�ست  �لإ�رس�ئيلية  �ل�رسطة  �أن  �لثانية  �لعبية  �لقناة  ذكرت   •

.
164

�لكني�ست �ليهود بـ“زيارة” �مل�سجد �لأق�سى

جاء يف تقرير د�خلي مّت تعميمه على جنود �جلي�س �لإ�رس�ئيلي �أنه كان من �ملمكن تفادي �إطالق   •

�لنار على فل�سطينيني يف �ل�سفة �لغربية يف �أربعة حو�دث منفردة، لو كانت قو�ت جي�س �لدفاع 

�أن�سب خالل هذه �حلو�دث. وكان فل�سطينيان قد قتال يف هذه �حلو�دث  قد ت�رسفت ب�سكل 

.
165

و�أ�سيب �ثنان �آخر�ن بجروح خطرية

�إن  �مل�ستوى،  رفيعة  فل�سطينية  م�سادر  عن  نقالً  �لإ�رس�ئيلي،  �لإخباري  و�ل  موقع  قال   •

من �أكرث  منذ  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�سطينية  لل�سلطة  �ملعونات  �أمو�ل  حتويل  علّقت   �ل�سعودية 

.
166

�ستة �أ�سهر
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الأربعاء، 2016/10/26

�سوتت جلنة �لرت�ث �لعاملي �لتابعة ملنظمة �ليون�سكو، بالقرت�ع �ل�رسي، ل�سالح قر�ر يوؤكد   •

من جديد على �لو�سع �لقائم يف �مل�سجد �لأق�سى كموقع مقد�س لعبادة �مل�سلمني. وي�ستخدم 

م�رسوع �لقر�ر، م�سطلح “�مل�سجد �لأق�سى/ �حلرم �ل�رسيف” لالإ�سارة �إىل �مل�سجد �لأق�سى. 

كما �سجب �لقر�ر �لتد�بري و�ل�سيا�سات �لإ�رس�ئيلية يف �لقد�س، خ�سو�ساً يف �مل�سجد �لأق�سى، 

�أي�ساً �رسورة  �لقر�ر  و�أكد  �لدينية يف م�سجدهم.  �أد�ء �سعائرهم  �مل�سلمني يف  �لتي تهدد حّق 

�حرت�م وحماية �لرت�ث �لثقايف للم�سجد �لأق�سى/ �حلرم �ل�رسيف، على �لنحو �ملبني يف �لو�سع 

.
167

�لر�هن، كموقع للم�سلمني للعبادة وكجزء ل يتجز�أ من �لرت�ث �لثقايف �لعاملي

بتغّول  و�سفوه  ما  �لفل�سطيني  �لت�رسيعي  باملجل�س  �لبملانية  فتح  كتلة  يف  نائباً   15 ��ستنكر   •

عبا�س  حممود  �لرئي�س  �لنو�ب،  �أ�سدره  بيان،  وحّمل  �لغربية.  �ل�سفة  يف  �لأمنية  �لأجهزة 

عز�  كما  �حلريات.  قمع  يف  �لأمنية  و�لأجهزة  �ل�سلطة  ��ستخد�م  �سوء  عن  �لكاملة  �مل�سوؤولية 

.
168

�لبيان �ت�ساع �خلالفات �لد�خلية يف فتح �إىل �سيا�سة عبا�س و�ملقربني منه

�إعمار �إعادة  ملف  مبتابعة  �لفل�سطينية  �حلكومة  من  �ملكلف  �لوطني  �ملكتب  ك�سف   • 

خالل  �ملدمرة  �ملنازل  لأ�سحاب  �لكويتية  �ملنحة  من  جديدة  دفعة  و�سول  عن  غزة  قطاع 

�لعدو�ن �لإ�رس�ئيلي على قطاع غزة. وقال ب�سري �لري�س، م�ست�سار رئي�س �لوزر�ء �لفل�سطيني 

ل�سوؤون �لإعمار، �إن منحة بقيمة 16.685 مليون دولر و�سلت خزينة وز�رة �ملالية، و�سيتم 

.
169

توزيعها على 547 م�ستفيد�ً، وهي �لدفعة �لثالثة و�لأخرية من عدد �مل�ستفيدين �لإجمايل

�لأونرو�،  �إد�رة  مع  �حلو�ر  ف�سل  �لأونرو�  وكالة  يف  �لعرب  للموظفني  �لعام  �لحتاد  �أعلن   •

و�لبدء يف �سل�سلة من �خلطو�ت �لت�سعيدية، وذلك بعد �أيام من �حلو�ر �ملكثف بني �جلانبني. 

وقال رئي�س �حتاد �لعاملني يف �لأونرو� �سهيل �لهندي، �إن �لحتاد قرر �إغالق �ملقر�ت �لرئي�سية 

.
170

للوكالة يف �ل�سفة وغزة ليومني

تعقيباً على مبادرة �لأمني �لعام حلركة �جلهاد �لإ�سالمي رم�سان عبد �هلل، قال ع�سو �للجنة   •

�لتي  �لنقاط  متانع  ل  فتح  “حركة  �إن  فل�سطني،  ل�سوت  �لأحمد  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية 

جاءت بها �ملبادرة، لكن �لكرة لي�ست يف يدها”، د�عياً حركة �جلهاد �إىل �لبحث عمن مل يطبق 

.
171

هذه �لنقاط ومينع حكومة �لوفاق من �لقيام بعملها يف قطاع غزة

�أعلن رئي�س �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو ��ستدعاء �ل�سفري �لإ�رس�ئيلي لدى �ليون�سكو   •

.
172

للت�ساور، �إثر قر�ر ت�سويت جديد حول �رسقي �لقد�س �ملحتلة

�قتحمو�  �لذين  �مل�ستوطنني  �أعد�د  يف  قيا�سياً  �رتفاعاً  هناك  �أن  هاآرت�س،  �سحيفة  ذكرت   •

م�ستوطن  �آلف  ثالثة  فاإن  �ل�سحيفة؛  وبح�سب  �ليهودية.  �لأعياد  خالل  �لأق�سى  �مل�سجد 
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�سابقة،  ب�سنو�ت  مقارنة  م�سبوقة  غري  زيادة  وهي  �لأعياد،  فرتة  خالل  �لأق�سى  �قتحمو� 

�أن �إىل  و�أ�سارت  �مل�سجد.  م�ستوطن   1,600 �قتحم  لوحده  �لعر�س  عيد  خالل  �أنه  �إىل   م�سريًة 

مّت  قيا�سي،  رقم  وهو   ،2016 �سنة  بد�ية  منذ  �لأق�سى  �مل�سجد  �قتحمو�  م�ستوطن  �ألف   11

11,754 م�ستوطناً، وهو رقم مل ي�سجل  2014 باقتحام  ك�رسه فقط ملرة و�حدة خالل �سنة 

.
منذ 1731967

َقتاَل  �لتحقيق �سّد �ثنني من جنود �لحتالل،  �إغالق ملف  �لعامة �لإ�رس�ئيلية،  �لنيابة  قررت   •

.
�ل�سهيدين �ل�سقيقني مر�م �أبو �إ�سماعيل و�إبر�هيم طه، عند حاجز قلنديا يف 1742016/4/27

�لأعياد  عطلة  لق�ساء  �سيناء  دخلو�  �إ�رس�ئيلي  �ألف   78 نحو  باأن  �لثانية  �لعبية  �لقناة  �أفادت   •

.
خالل �سهر ت�رسين �لأول/ �أكتوبر 1752016

�أكد ديفيد فريدمان David Friedman، م�ست�سار مر�سح �لرئا�سة �لأمريكية دونالد تر�مب،   •

�أن هذ�  �إىل  �أن �مل�ستعمر�ت �لإ�رس�ئيلية يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة لي�ست غري �رسعية، م�سري�ً 

لـ“�إ�رس�ئيل”. وقال  بالقد�س عا�سمة  �ملر�سح يعرتف  �أن  موقف ي�ساركه به تر�مب، م�سيفاً 

�جلمهوري  �ملر�سح  لدى  �إن  �لقد�س،  يف  تر�مب  لأن�سار  جتمع  بعد  بر�س،  فر�ن�س  لوكالة 

.
176

“�سكوكاً عميقة” حيال فر�س حّل �لدولتني لإنهاء �لنز�ع �لإ�رس�ئيلي �لفل�سطيني

اخلمي�س، 2016/10/27

�أكد رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود عبا�س وجوب حتقيق �مل�ساحلة �لوطنية �لفل�سطينية،   •

و�إز�لة �أ�سباب �لنق�سام من خالل ت�سكيل حكومة وحدة وطنية، و�إجر�ء �لنتخابات. جاء ذلك 

�لدوحة،  ثاين يف  �آل  �لرحمن  �ل�سيخ حممد عبد  �أقامه وزير خارجية قطر  �أثناء غد�ء عمل  يف 

مب�ساركة رئي�س �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�سعل، ورئي�س �لوزر�ء �لفل�سطيني 

�ل�سابق �إ�سماعيل هنية. ومّت خالل �للقاء �لتاأكيد على �رسورة ��ستئناف �حلو�ر بني حركتي 

فتح وحما�س. وقالت حركة حما�س �إن قيادة �حلركة عر�ست خالل �للقاء مع �لرئي�س عبا�س 

جاء  �للقاء  �أن  �إىل  �سحفي،  ت�رسيح  يف  �حلركة،  و�أ�سارت  �مل�ساحلة.  لتحقيق  متكاملة  روؤية 

برعاية قطرية، و�أكدت على �لتم�سك مببد�أ �ل�رس�كة �لوطنية يف خمتلف �ملو�قع و�مل�سوؤوليات 

�لتحرير  ومنظمة  �لت�رسيعي،  و�ملجل�س  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  خالل  من  و�لقر�ر، 

.
177

�لفل�سطينية

قال رئي�س �سلطة �ملياه مازن غنيم �إن مو�سوع �ملياه �لفل�سطينية هو ملف �سيا�سي بامتياز،   •

و�إنه �آن �لأو�ن لرفع �لظلم �لإن�ساين عن �ل�سعب �لفل�سطيني. وقال غنيم يف كلمته �أمام �ملوؤمتر 
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ح�سار�ً  تفر�س  “�إ�رس�ئيل”  �إن  �لقاهرة،  يف  �لحتالل”  حتت  �لعربية  “�ملياه  �خلا�س  �لدويل 

�ل�ساحلي  �جلويف  �خلز�ن  من   %97 �أن  غنيم  و�أو�سح  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  على  جائر�ً  مائياً 

�لتقارير  وفق   2020 �سنة  �خلز�ن  و�سينهار  �لآدمي  لال�ستخد�م  �ساحلة  غري  غزة  قطاع  يف 

.
178

�لدولية

قدمت �لنيابة �لعامة �لإ�رس�ئيلية لئحة �تهام �إىل �ملحكمة �ملركزية يف �لقد�س �تهمت فيها �ل�ساب   •

�إطالق  عملية  لتنفيذ  بالتخطيط  �ملحتلة،  �لقد�س  يف  �لعمود  ر�أ�س  من  عبا�سي،  مو�سى  حممد 

نار، ون�رس تعليقات يف �سفحته على �لفي�سبوك تدعو لتنفيذ عمليات. وبح�سب �ل�ساباك فاإن 

“عبا�سي موؤيد حلركة حما�س وكان �سالعاً يف عدد من عمليات �إلقاء زجاجات حارقة و�إطالق 
 .

مفرقعات و�إلقاء حجارة باجتاه قو�ت �لأمن و�سيار�ت �إ�رس�ئيلية”179

ولكن  بعد،   ِ تنته مل  �أعد�ئنا  “حماربة  �إن  نتنياهو  بنيامني  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة  رئي�س  قال   •

�لتي  �لعربية  �لدول  بع�س  بها،  مرحب  حتولت  �ل�سياق  هذ�  يف  طر�أت  باأنه  �أذّكر  �أن  ينبغي 

حاربتنا �سابقاً ولي�س فقط تلك �لتي �سنعت �ل�سالم معنا، تدرك �ليوم �أنها تقف معنا يف نف�س 

.
�خلندق”180

اجلمعة، 2016/10/28

ذكرت �سحيفة هاآرت�س �أن وزير �لدفاع �لإ�رس�ئيلي �أفيجدور ليبمان �أوعز للجي�س بتح�سري   •

خطة تنفيذية لحتالل قطاع غزة، ومتابعة ما يجري من معارك قا�سية يف �ملو�سل لال�ستفادة 

 .
181

منها حلظة �حلرب �ملقبلة، بعد جناح تنظيم د�ع�س يف حفر �أنفاق �سخمة

“مّت  رقعة  عن  �لإ�رس�ئيلية،  �لآثار  �سلطة  مز�عم  وعامليون،  �إ�رس�ئيليون  �آثار  علماء  رف�س   •

�إىل  �لدعاء  ح�سب  وتعود  �لعبية،  باللغة  “�لقد�س”  ��سم  عليها  مكتوب  موؤخر�ً،  �كت�سافها” 

700 �سنة قبل �مليالد، وهي �لرقعة �لتي لّوح بها رئي�س �حلكومة �لإ�رس�ئيلية بنيامني نتنياهو 

�أهارون مئري  �لبوفي�سور  �لإ�رس�ئيلي  �لآثار  �ليون�سكو. فقد �سكك عامل  ليهاجم فيها قر�ر 

�آثار �لقد�س”، يف �أ�سالة �لرقعة. وهاجم �سلطة  “جتديد�ت يف علم  Aharon Meir، يف موؤمتر 

�أنها  م�سبقاً  “و��سح  قوله،  حّد  على  �أنه،  مع  �لرقعة  عن  �لك�سف  ن�رس  قر�رها  على  �لآثار 

.
�ستكون مو�سع خالف”182

هيالري  �لأمريكية  �لرئا�سة  ملر�سحة  �سحفي  حديث  عن  �إ�رس�ئيلي  �سحفي  ك�سف   •

�ل�سنة،  تلك  يف  �أجريت  �لتي  �لفل�سطينية  �لنتخابات  �إن  فيه  تقول   ،2006 �سنة  يف  كلينتون 

�ل�سحفي يف �سحيفة جوي�س بر�س “خطاأ فادحاً”. وقال   وفازت فيها حركة حما�س، كانت 
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The Jewish Press �إيلي ت�سوم�سكي Eli Chomsky �إن �حلو�ر عبارة عن ت�سجيل رف�ست 

�ل�سحيفة ن�رسه تفادياً لإحر�ج �أي طرف. وجاء يف حديث كلينتون �لذي ك�سفه �ل�سحفي: “ل 

�لفل�سطينية،  �لأر��سي  باإجر�ء �لنتخابات يف  �إلينا �ملطالبة  �أنه كان من �ملجدي بالن�سبة  �أرى 

وما دمنا طالبنا بهذه �لنتخابات فاإنه كان من �لأجدر بنا �لتحقق من قدرتنا على حتديد �جلهة 

.
�لتي �ستفوز بها”183

يف  عام  خالل  �لإ�رس�ئيلية  �ل�سلطات  دمرتها  �لتي  �ملنازل  عدد  �أن  هاآرت�س  �سحيفة  ذكرت   •

�لأ�سخا�س  عدد  �أن  �ل�سحيفة،  و�أو�سحت  منزلً.   780 بلغت  �لغربية  �ل�سفة  يف  ج  �ملناطق 

مّت  �لتي  �ملنازل  عدد  �أن  �إىل  م�سريًة  �سخ�ساً،   1,129 بلغ  ذلك  نتيجة  منازلهم  فقدو�  �لذين 

�أماكن  فل�سطينياً   580 بفقد  ت�سبب  ما  منزلً،   453 بلغ   2015 �سنة  يف  ج  �ملنطقة  يف  تدمريها 

بلغت و�لتي  �لقد�س  يف  هدمها  مّت  �لتي  �ملباين  عدد  �زدياد  �إىل  �ل�سحيفة  وت�سري   �سكنهم. 

125 منزلً، مقارنة بـ 78 منزلً مّت تدمريها يف �لقد�س يف �سنة 2015، ما �أدى لفقد 164 مقد�سياً 

.
منازلهم، مقارنًة بـ 108 �أ�سخا�س يف �سنة 1842015

ملوقع  حديث  يف  بار�ك،  كوبي  �جلرن�ل  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  جي�س  يف  �لب  �سالح  قائد  قال   •

وقد  غد�ً،  ذلك  يحدث  “قد  حما�س:  مع  و�حلرب  �مل�ستقبلي  �لقتال  ميد�ن  حول  �لعبي،  و�ل 

يحدث ذلك بعد 3 �سنو�ت، �ليوم ل نرى حافزيه ملعركة قادمة من جهة حما�س، لكن كما ر�أينا 

�أو على  �أو على مبنى �سكني،  يف �لأ�سابيع �لأخرية، �ساروخاً من منظمة �سغرية مع قتلى، 

رو�سة �أطفال قد يغري �لجتاه بالكامل، هذ� هو �حلال يف �ل�رسق �لأو�سط، قد ي�ستعل يف �أي 

.
حلظة”185

ال�سبت، 2016/10/29

على  �لنار  �لحتالل  قو�ت  �إطالق  �إثر  خطرية،  بجر�ح  حامد  �أمني  �أحمد  �لفل�سطيني  �أ�سيب   •

�سيارته، قرب بلدة عني يبود، �رسق مدينة ر�م �هلل. وزعمت و�سائل �إعالم عبية �أن �إطالق 

.
186

�لنار جاء عقب حماولته تنفيذ عملية دع�س لعدد من جنود �لحتالل

طالب ع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة حما�س خليل �حلية بت�رسيع خطو�ت تخفيف �حل�سار   •

عن غزة، يف ظّل تعنت �لحتالل وت�سديده �حل�سار على غزة، وتقلي�س عدد �ل�ساحنات �ملدخلة 

للقطاع �إىل �لن�سف. كما ك�سف �حلية �أن �لرئي�س حممود عبا�س مت�سك مبو�قفه �ل�سابقة خالل 

.
187

�لجتماع �لذي عقده يف قطر مع رئي�س �ملكتب �ل�سيا�سي خالد م�سعل ونائبه �إ�سماعيل هنية

�لوطنية  �لقوى و�لف�سائل  �إيجابية من كافة  �إنها تلقت ردود�ً  �لإ�سالمي  قالت حركة �جلهاد   •

و�لإ�سالمية، مبا فيها حركة فتح، حول �ملبادرة �لتي تقدم بها �لأمني �لعام للحركة رم�سان 
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عبد �هلل، لإنهاء �لنق�سام ومعاجلة �ملاأزق �لذي متر به �لق�سية �لفل�سطينية. وذكر د�ود �سهاب، 

�إن حركة فتح مل تبلغنا موقفها �لر�سمي من �ملبادرة حتى  �ملتحدث �لر�سمي با�سم �حلركة، 

.
188

�للحظة، لكن �سخ�سيات قيادية فيها رحبت باملبادرة وو�فقت عليها

ومقاومة  �لأر�س  عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  عن  �ل�سادر  �لأ�سبوعي  �ل�ستيطان  تقرير  بنّي   •

166 مبنى  �أن �لحتالل هدم  �لفل�سطينية  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  للجنة  �لتابع  �ل�ستيطان 

جتارية  كمحال  ��ستخدمت  مبنى  و54  �سقة   112 بينها   ،2016 �سنة  بد�ية  منذ  �لقد�س  يف 

.
189

وخمازن

�أحيا �لآلف من فل�سطينيي 1948 ذكرى مرور �ستني عاماً على جمزرة كفر قا�سم. و�نطلقت   •

�لإ�رس�ئيلي،  �لكني�ست  �أع�ساء عرب يف  م�سرية حا�سدة يف و�سط مدينة كفر قا�سم، يتقدمها 

.
190

وممثلي حركات وموؤ�س�سات عربية

الأحد، 2016/10/30

بلدة  قرب  دع�س  عملية  تنفيذ  حماولته  بزعم  �لحتالل  بر�سا�س  فل�سطيني  �ساب  ��ست�سهد   •

.
191

بيت �أمر �سمايل �خلليل، �أ�سفرت عن �إ�سابة ثالثة من �جلنود بجروح طفيفة

قال �ملدير �لعام لد�ئرة �مليز�نية �لعامة يف وز�رة �ملالية �لفل�سطينية بر�م �هلل فريد غنام لـقد�س   •

�أ�سهر �لتز�ماتها �ل�سهرية مليز�نية �ل�سلطة،  “�إن �ململكة �ل�سعودية مل تدفع منذ �سبعة  بر�س: 

.
و�لتي ُتقدر قيمتها بـ 140 مليون دولر �أمريكي”192

معار�سته  ديخرت  �آيف  �لإ�رس�ئيلي  للكني�ست  �لتابعة  و�لأمن  �خلارجية  جلنة  رئي�س  �أبدى   •

.
193ً

�ل�سديدة لإقامة ميناء بحري يف قطاع غزة دون جتريد �لقطاع من �ل�سالح �أول

مّت �لك�سف عن �أن �حلكومة �لإ�رس�ئيلية د�سنت قبل �أيام م�رسوع “وجه �لقد�س”، من خالل   •

يف  و�سارك  دولر.  مليون   350 بنحو  تكاليفه  تقدر  �لذي  للم�رسوع  �لأ�سا�س  حجر  و�سع 

�لإ�رس�ئيلي ي�رس�ئيل كات�س، وما ي�سمى بوزير  �ملو��سالت  �لتد�سني كل من وزير  مر��سيم 

�مل�رسوع  و�سيبنى  بركات.  نري  �لحتالل،  بلدية  ورئي�س  �ألكني،  زئيف  �لقد�س،  �سوؤون 

�لبنايات  جممع  من  قريباً  �لقد�س،  غربي  مدخل  يف   ،)
2
م �ألف   211( دومناً   211 م�ساحة  على 

�حلكومية �لإ�رس�ئيلية، و�سيحتوي على مر�كز جتارية، ومر�كز �سياحية، وفنادق، ومر�كز 

فيه �سيبنى  �أمريكي؛  دولر  مليار   2.5 قدرها  �إجمالية  بتكلفة  موؤمتر�ت،  ومركز   ترفيه، 

نحو توفري  �إىل  �مل�رسوع  ويرمي  طو�بق،   9 بـ  منها  و9  طابقاً،   24 بـ  منها   14 برجاً،   24 

.
194

40 �ألف مكان عمل جديد



461

ت�شرين �لأول/ �أكتوبر 2016

�أو�سحت در��سة �إح�سائية، �أعدها مركز �لقد�س لدر��سات �ل�ساأن �لإ�رس�ئيلي و�لفل�سطيني،   •

�أن عدد �سهد�ء �نتفا�سة �لقد�س �لتي �نطلقت يف ت�رسين �لأول/ �أكتوبر 2015، بلغ 262 �سهيد�ً. 

و�أ�سارت �لدر��سة �إىل �أن حمافظة �خلليل ت�سدرت قائمة �ملحافظات �لتي قدمت �سهد�ء خالل 

�لنتفا�سة، حيث قدمت 78 �سهيد�ً، تليها �لقد�س بـ 57 �سهيد�ً، فيما �سجلت حمافظات قطاع 

غزة 36 �سهيد�ً. وعن �لتوزيعة �لف�سائلية ظلت فئة �مل�ستقلني تزيد عن حاجز 60% من �أعد�د 

�ل�سهد�ء، مع بلوغ ن�سبة �ملنظمني بالف�سائل �لفل�سطينية من �ل�سهد�ء بنحو 23%، و�لباقي من 

.
195

�أن�سار �لف�سائل

الإثنني، 2016/10/31

جنني،  جنوبي  قباطية  بلدة  من  تركمان،  �خلالق  عبد  حممد  �لفل�سطيني  �ل�رسطي  ��ست�سهد   •

�إطالق  �إ�رس�ئيليني، خالل عملية  �ل�رسطة �خلا�سة بر�م �هلل، و�أ�سيب ثالثة جنود  ويعمل يف 

.
196

نار على حاجز ع�سكري قرب م�ستعمرة بيت �إيل �سمال �رسقي مدينة �لبرية

�لق�سية  لإنقاذ  �لوحيد  �حلل  �أن  بحر،  �أحمد  �لت�رسيعي  �ملجل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب  �أكد   •

زو�ل  حتى  �لوطنية  بالثو�بت  و�لتم�سك  �ملقاومة  م�رسوع  خلف  بالتوحد  يكمن  �لفل�سطينية 

�لحتالل من �أر�سنا. وك�سف بحر عن تنكر �ل�سلطة �لفل�سطينية لتطبيق ما يتم �لتفاق عليه 

يف  لي�ست  �مل�سكلة  �أن  �إىل  م�سري�ً  و�لقاهرة،  و�لدوحة  مكة  يف  عقدت  وحو�ر�ت  مبادر�ت  من 

.
197

�لتفاق بل يف تنفيذ ما يجري �لتفاق عليه

�لقيادي يف حركة حما�س م�سري �مل�رسي حركة فتح و�لرئي�س حممود عبا�س مبحاولة  �تهم   •

�أن  �مل�رسي  و�أكد  �لفل�سطيني”.  �ل�سعب  عن  بعيد�ً  و�رسقتها  �لفل�سطينية  بالق�سية  “�لتفرد 
“�ل�سعب �لفل�سطيني قدم خالل خمتلف مر�حل مو�جهته لالحتالل من �لت�سحيات �لبطولية 
�لكثري، و�أنه ي�ستحق رئي�ساً يف م�ستوى تلك �لت�سحيات”. وقدم �مل�رسي �سورة قامتة ملرحلة 

فل�سطيني  �ساأن  ذلك  “كل  �أن  �أكد  �مل�رسي  لكن  �لفل�سطيني.  لل�سعب  عبا�س  حممود  رئا�سة 

د�خلي، لن ت�سمح حما�س لأي طرف خارجي بالتدخل فيه، �أو حماولة فر�س رئي�س يف مو�قع 

.
�ل�سلطة �أو يف �ملنظمة”198

قال رئي�س �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف خطابه بافتتاح �لدورة �ل�ستوية للكني�ست   •

طريق  �أن  و�أ�ساف  عدو�ً”،  �إ�رس�ئيل  ترى  تعد  “مل  �لعربية  �لدول  من  كثري�ً  �إن  �لإ�رس�ئيلي، 

ولي�س  �ل�سالم  �إىل  �لفل�سطينيني  �لعربي  �لعامُل  و“�سيجر  بالتنازلت،  يتحقق  ل  �ل�سالم 

 .
�لعك�س”199
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�ألف مري�س بال�رسطان،   200 “�إ�رس�ئيل”  �إن يف  قالت جمعية حماربة �ل�رسطان �لإ�رس�ئيلية   •

.
200

حيث تبلغ �لزيادة �ل�سنوية 30 �ألف حالة

مع  �ل�رس�ع  عن  �لق�سم،  خطاب  يف  عون،  مي�سال  �ملنتخب  �للبنانية  �جلمهورية  رئي�س  قال   •

لبنانية  �أر��سٍ  ناألو جهد�ً ولن نوفر مقاومًة، يف �سبيل حترير ما تبّقى من  “لن  “�إ�رس�ئيل”: 
حمتلّة، وحماية وطننا من عدوٍّ مل يزل يطمع باأر�سنا ومياهنا وثرو�تنا �لطبيعية”، �أما فيما 

.
يتعلق بالالجئني �لفل�سطينيني فـ“جنهد دوماً لتثبيت حّق �لعودة ولتنفيذه”201

�لبدء بتطبيق قر�ر �سابق لوز�رة �لرتبية و�لتعليم �لأردنية بعدم �ل�سماح للمعلمني من قطاع   •

منذ  �لأردن  يف  د�ئمة  �إقامة  ويقيمون  غزة(،  )خميم  جر�س  خميم  يف  ي�سكنون  و�لذين  غزة، 

“مغلقة” على  �ملهن  باملد�ر�س �خلا�سة، باعتبار هذه  �لتدري�س و�لإد�رة  �لعمل يف  عقود، من 

 .
202

�لأردنيني فقط

 Sheldon Adelson �أديل�سون  �سيلدون  �ليهودي  �لأمريكي  �مللياردير  باأن  تقرير  �أفاد   •

�حلملة  لهزمية  خم�س�سة   Super PAC باك  �سوبر  ملجموعة  دولر  مليون   25 مببلغ  تبع 

�أديل�سون  باأن   Fox News نيوز  لـفوك�س  م�سدر  وقال  كلينتون.  لهيالري  �لنتخابية 

�أيامه  �لأبي�س  �لبيت  �إىل  �ل�سباق  دخول  مع  �إ�سايف  دولر  مليون   25 مببلغ  �لتبع   يدر�س 

.
203

�لأخرية
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