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ال�سبت، 2014/11/1

اأّكد مو�صى اأبو مرزوق، ع�صو املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�س، يف ت�رصيحات عرب �صحفته   •

على موقع في�صبوك، اأن حركته مل توافق على خطة املبعوث الدويل لل�رصق الأو�صط روبرت 

�صريي ب�صاأن مراقبة مواد الإعمار واإدخالها اإىل قطاع غزة، وو�صف احلديث حول موافقته 

ال�صيا�صية  القوى  كل  ومع  حركته  اأن  على  و�صدد  البواح.  بالكذب  اخلطة  على  ال�صخ�صية 

واملجتمعية يف قطاع غزة، �صت�صعى لتعديل اخلطة املرفو�صة من كل الفل�صطينيني واإ�صالح 

.
1
الأخطاء التي اأملت بها

بلفور،  وعد  على  عاماً   97 مرور  مبنا�صبة  له،  بيان  يف  الفل�صطيني،  الوطني  املجل�س  دعا   •

الفل�صطينية،  بالدولة  العرتاف  الربيطاين  العموم  جمل�س  قرار  لتنفيذ  الربيطانية  احلكومة 

لإن�صاف ال�صعب الفل�صطيني الذي ظلمته حكومات بريطانية �صابقة باإعطائها ذلك الوعد غري 

.
2
القانوين

لغتيال   19 الـ  الذكرى  اإحياء  مهرجان  يف  برييز،  �صمعون  ال�صابق  الإ�رصائيلي  الرئي�س  قال   •

اإ�صحق رابني: “لتكون عملياً ولي�س واهماً اأو �صاذجاً يجب اأن تعلم وتقبل العديد من احلقائق 

القوية الوا�صحة والأبدية: اإ�رصائيل لن حت�صل على الأمن دون �صالم. اإ�رصائيل لن حت�صل 

على ال�صتقرار والزدهار القت�صادي دون �صالم”. واأ�صاف قائالً “اإ�رصائيل لن تتخل�س من 

الفقر والتمييز ولن حت�صل على جمتمع �صحي دون �صالم. اإ�رصائيل لن تقيم عالقات دولية، 

وعالقة خا�صة مع الوليات املتحدة دون �صالم”. و�صدد على اأنه لي�س لدى “اإ�رصائيل فر�صة 

.
للحفاظ على يهوديتها وطبيعتها الدميقراطية دون �صالم”3

و�صف وزير العمل الفل�صطيني ماأمون اأبو �صهال اآلية اإدخال مواد البناء اإىل قطاع غزة، ووترية   •

اإعادة اإعمار املنازل املت�رصرة جزئياً بالبطيئة، واملفرو�صة على الفل�صطينيني، وباأنها ل ترتقي 

ل�صقف مطالبهم لإعادة الإعمار، واأ�صاف: “فهذا �صيء موؤقت قبلنا به على م�ص�س حيث اأن 

�صقف مطالبنا هو امليناء واملطار”، ولي�س اإدخال كميات حمدودة من مواد البناء، وتوزيعها وفق 

.
4
ما يعرف بنظام الكوبونات

تتح�صن  لن  “اإ�رصائيل”  مع  بالده  عالقات  اإن  اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  قال   •

“اإ�رصائيل” رفع ح�صارها  اأن على  واأو�صح  الرتكية.  ال�رصوط  الأخرية مع  تتجاوب  ما مل 
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يف  وقعت  التي  الرتكية،  مرمرة  مايف  �صفينة  جمزرة  عن  اعتذارها  وتقدمي  غزة،  قطاع  عن 

2010/5/31، وتعوي�س ذوي ال�صحايا الأتراك الذين ا�صت�صهدوا على متنها. وراأى اأن م�صكلة 

.
5
تركيا مع “اإ�رصائيل” تخ�س حكومتها فقط، ولي�س مواطنيها اأو ال�صعب اليهودي

قررت احلكومة ال�صويدية رفع حجم م�صاعداتها املقدمة للفل�صطينيني، بعد اعرتافها بالدولة   •

خطة  وفق  القادمة،  اخلم�س  ال�صنوات  فرتة  خالل  دولر،  مليون   200 لت�صبح  الفل�صطينية، 

معونة جديدة مدتها خم�س �صنوات. وكانت امل�صاعدات ال�صويدية يف ال�صنوات املا�صية تناهز 

.
6
املئة مليون دولر

عقد يف العا�صمة الفرن�صية باري�س موؤمتر اأوروبي للحث على مقاطعة الب�صائع الإ�رصائيلية   •

واجلاليات  املنظمات  واحتاد   Europalestine بالي�صتاين  يورو  موؤ�ص�صة  من  بدعوى 

مازن  غزة  قطاع  عن  احل�صار  لرفع  الأوروبية  احلملة  رئي�س  وقال  املدينة.  يف  الفل�صطينية 

وا�صحة  اإ�صارة  “يف  الأوروبية،  الدول  معظم  ح�صور  �صهد  املوؤمتر  اإن  �صفا  لوكالة  كحيل 

.
لت�صاعد الت�صامن مع ال�صعب الفل�صطيني وثوابته وق�صاياه”7

الأحد، 2014/11/2

م�صتوطن  مئة  عن  يزيد  وما  فيجلني،  مو�صيه  الإ�رصائيلي  الكني�صت  رئي�س  نائب  اقتحم   •

.
8
اإ�رصائيلي، امل�صجد الأق�صى، و�صط حماية ال�رصطة الإ�رصائيلية

قال الرئي�س الفل�صطيني حممود عبا�س، يف م�صتهل اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   •

الفل�صطينية: “اإننا لن نقبل بالعتداء على القد�س وامل�صجد الأق�صى املبارك، ونحن مع التهدئة 

.
يف القد�س كي ل ت�صل الأمور اإىل ما ل ن�صتطيع حتمله”9

عرب الرئي�س الفل�صطيني حممود عبا�س عن �صخطه وا�صتنكاره للجرمية الب�صعة التي تعر�س   •

2014/10/30 على يد جي�س الحتالل  لها ال�صهيد معتز حجازي، الذي اغتيل فجر اخلمي�س 

الإ�رصائيلي، بعد اتهامه مبحاولة اغتيال احلاخام الإ�رصائيلي يهودا جليك يف 2014/10/29. 

جاء ذلك يف برقية نقلها وزير �صوؤون القد�س وحمافظها عدنان احل�صيني اإىل ذوي ال�صهيد يف 

.
10

بلدة �صلوان

لالحتالل  اأمان  ل  اإنه  هنية  اإ�صماعيل  حما�س  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�س  نائب  قال   •

ال�صهيوين ما دام يحتل اأر�س فل�صطني، وما دام ال�صعب الفل�صطيني م�رصداً. واأعرب هنية، 

ال�صت�صهادي معتز حجازي  نفذها  التي  بالعملية  له يف موؤمتر بغزة، عن فخره  خالل كلمة 

.
11

بالقد�س املحتلة
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قال رئي�س اللجنة القت�صادية باملجل�س الت�رصيعي الفل�صطيني النائب عاطف عدوان، يف بيان،   •

حكومة  وتن�صل  تنكر  على  بو�صوح  “يدلل  القادم  العام  مبوازنة  غزة  قطاع  اإدراج  عدم  اإن 

رامي احلمد اهلل لقطاع غزة وعدم وجود اأموال حكومية لالإنفاق على غزة، وكاأنها لي�صت من 

.
12

فل�صطني”. وطالب احلكومة باإدراج القطاع �صمن موازنة العام القادم

يف  البزم،  اإياد  غزة  قطاع  يف  الفل�صطيني  الوطني  والأمن  الداخلية  وزارة  با�صم  املتحدث  قال   •

ت�رصيح �صحفي، اإن “لقاًء جرى اليوم ]الأحد[ بني اللواء �صالح اأبو �رصخ، مدير عام قوى 

التن�صيق  ب�صاأن  فتح،  حركة  قيادة  عن  ممثالً  الرازق،  عبد  ه�صام  وال�صيد  الداخلي،  الأمن 

لإقامة مهرجان جماهريي يف ذكرى رحيل الرئي�س يا�رص عرفات بقطاع غزة”. واأكد البزم 

اأن  اإىل  النظر  لفتاً  باملهرجان”،  املتعلقة  التفا�صيل  كافة  على  التفاق  اللقاء  خالل  “مّت  اأنه 

.
13

اللواء اأبو �رصخ اأوعز لالأجهزة الأمنية املخت�صة باإجراء الرتتيبات الالزمة لتاأمني املهرجان

يف  البزم،  اإياد  غزة  قطاع  يف  الفل�صطيني  الوطني  والأمن  الداخلية  وزارة  با�صم  املتحدث  قال   •

خالل  امل�رصية  ال�صلطات  قبل  من  الربي  رفح  معرب  اإغالق  اأيام  “عدد  اإن  �صحفي،  ت�رصيح 

.
العام احلايل و�صل 189 يوماً، يف ظل اإغالق املعرب حالياً لليوم التا�صع على التوايل”14

العراق  يف  الإ�صالمية  الدولة  تنظيم  مبايعته  عن  املقد�س  بيت  ال�رصيعة/  اأن�صار  تنظيم  اأعلن   •

وال�صام )داع�س(، وخليفتها اأبو بكر البغدادي، وتوعد اأبو خطاب، قائد التنظيم املح�صوب على 

.
15

التيار ال�صلفي اجلهادي يف فل�صطني، ب�رصب كل من يتعر�س لتنظيم الدولة

ثارت ر�صالة التعزية التي بعث بها رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�س حفيظة العديد 
َ
اأ  •

ملحاولت  �رصبة  ت�صكل  اخلطوة  هذه  اأن  اأكدوا  والذين  الإ�رصائيلية،  احلكومة  اأع�صاء  من 

اآخر  �رصيك  لـ“اإ�رصائيل”  لي�س  اإنه  كني�صت  ع�صاء 
َ
اأ قال  فيما  �صيا�صية،  ت�صوية  اإىل  التو�صل 

.
16

لل�صالم �صوى عبا�س

العقوبات  ت�صديد  بهدف  العقوبات  لقانون  تعديل  على  الإ�رصائيلية  احلكومة  �صادقت   •

اأنه �صتتم زيادة  التعديل على  ال�صيارات، حيث ين�س  املفرو�صة على را�صقي احلجارة على 

بنود جديدة اإىل قانون العقوبات �صت�صمح بفر�س عقوبات اأق�صاها ال�صجن ملدة ع�رصين �صنة 

على من ير�صق احلجارة اأو اأي غر�س اآخر على ال�صيارات. 

وكان رئي�س احلكومة الإ�رصائيلية بنيامني نتنياهو قال اإن “اإ�رصائيل تعمل بحزم �صّد املخربني   

ورا�صقي احلجارة ومن يلقي الزجاجات احلارقة واملفرقعات. �صن�صن قانوناً اأكرث �رصامة يف 

هذا الأمر ونقوم بكل هذه الإجراءات من اأجل ا�صتعادة الهدوء والأمان اإىل كل اأنحاء اأور�صليم 

اأجل  من  الأديان،  جلميع  القائم  الو�صع  على  احلفاظ  على  م�صممون  “اإننا  وقال:  القد�س”. 

.
جتنب ال�صتعال الذي ي�صدر من جبل الهيكل ]امل�صجد الأق�صى[، اأو يندلع داخله، اأو حوله”17
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97 لوعد بلفور  الـ  اإحياء الذكرى  قال رئي�س احلكومة الإ�رصائيلية بنيامني نتنياهو مبنا�صبة   •

Balfour Declaration: “ما ل ُيعرف هو باأنه كانت هناك جهات يف احلكومة الربيطانية التي 

دعمتنا، وكان فيها تيار �صهيوين قوي جداً، الذي مل ي�صمل بلفور فح�صب، بل اأي�صاً مارك 

اأحد يعلم م�صاهمته يف هذا الوعد، ولكننا نذكر  Mark Sykes، الذي تعرفونه، ول  �صايك�س 

.
ون�صيد بهوؤلء النا�س”18

للميجر  خلفاً  مبنا�صبة  ت�رصيحات  يف  جانت�س،  بني  الإ�رصائيلي،  اجلي�س  اأركان  رئي�س  قال   •

يف  وقال،  لالنفجار”.  “قابلة  ال�صمالية  اجلبهة  اإن   ،Yair Golan جولن  يائري  جرنال 

ت�رصيحات نقلتها الإذاعة الإ�رصائيلية، اإن “رقعة التهديدات املحدقة بدولة اإ�رصائيل ات�صعت 

.
خالل ال�صنوات الأخرية بعد تزايد الأعداء يف حميطها”19

ك�صف الكاتب ب�صحيفة معاريف يو�صي ميلمان Yossi milman عن عالقات �رصية مبا�رصة   •

تربط امللك الأردين الراحل امللك ح�صني بجهاز املو�صاد الإ�رصائيلي. وحتدث عن مئتي �صاعة 

تتّم  اللقاءات كانت  اأن  اإىل  واأ�صار  الإ�رصائيليني،  الزعماء  للملك مع  املحادثات  اأو  املكاملات  من 

بـ“اإ�رصائيل”، ويف ق�رص امللك يف عّمان، وعلى القارب امللكي يف ميناء العقبة،  يف مقر املو�صاد 

امللك  بني   1963 يف  مّت  الأول  اللقاء  فاإن  الكاتب،  وح�صب  وباري�س.  لندن  يف  خا�صة  ومبنازل 

منزل  يف  احلكومة،  رئي�س  مكتب  مدير  نائب   ،Jacob Herzog هرت�صوغ  ويعقوب  ح�صني 

.
20

طبيب بلندن، بهدف تن�صيق املواقف وفح�س اإمكانية وجود تعاون �رصي

قال مو�صى الرمياوي، مدير عام املركز الفل�صطيني للتنمية واحلريات الإعالمية )مدى(، يف   •

بيان له، اإن قوات الحتالل الإ�رصائيلية ارتكبت اأكرث من 930 انتهاكاً وجرمية �صّد ال�صحفيني 

الفل�صطينيني منذ بداية �صنة 2008 ولغاية منت�صف �صنة 2014، واأكرث من 150 انتهاكاً خالل 

عدوانها الأخري على قطاع غزة. وقال اإن عدد الذين قتلوا منذ مطلع الألفية احلالية يف الأرا�صي 

.
21ً

الفل�صطينية بلغ 39 �صحفياً وعامالً اإعالميا

دعا الحتاد العاملي لعلماء امل�صلمني، يف بيان له، جميع امل�صلمني اإىل النفري العام حلماية امل�صجد   •

اإغالقه  اأو  اقتحامه  اأو حماولة  امل�صا�س به  الوقت ذاته من  الأق�صى واحلفاظ عليه، حمذراً يف 

اأو لأي مدة كانت. وطالب الحتاد يف بيانه، العامل الإ�صالمي  يف وجوه امل�صلمني باأي طريقة 

.
22

والعامل احلر بالتحرك واإعالن حالة التاأهب الق�صوى لن�رصة الأق�صى والقد�س وفل�صطني

وافقت احلكومة الإ�رصائيلية على قانون ي�صهل اعتناق اليهودية، وميكن اأن يتيح ملئات اآلف   •

املهاجرين اأن يعرتف بهم كيهود. ويجيز القانون اجلديد لكل حاخام كبري يف مدينة اإ�رصائيلية 

اأن ين�صئ ويرتاأ�س حمكمة تدير عملية العتناق بح�صب معايري حتددها احلاخامية الكربى يف 

.
“اإ�رصائيل”23
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الإثنني، 2014/11/3

اإىل  والإ�رصائيليني  الفل�صطينيني  لإعادة  قبلها  من  مبادرة  اأي  وجود  املتحدة  الوليات  نفت   •

بالدها  اإن  ب�صاكي  جنيفر  الأمريكية  اخلارجية  با�صم  املتحدثة  وقالت  املفاو�صات.  مائدة 

اإىل طاولة  “ل تفكر يف املرحلة احلالية ببذل جهود جللب الأطراف الفل�صطينية والإ�رصائيلية 

.
املفاو�صات”24

باحات  يهودياً  م�صتوطناً   30 برفقة  معلم  �صويل  الإ�رصائيلي  الكني�صت  ع�صو  اقتحمت   •

.
25

امل�صجد الأق�صى

اأفاد حمامي هيئة �صوؤون الأ�رصى فادي عبيدات، يف بيان للهيئة، اأن حالت العتقال يف القد�س   •

منذ متوز/ يوليو 2014 و�صلت اإىل األف حالة، واأ�صاف اأن 2,718 حالة اعتقال دخلت �صجن 

عوفر الع�صكري منذ بداية 2014 حتى 2014/9/30. واأ�صار اإىل اأن عدد الأ�رصى بداأ يزيد على 

نائباً، و15 �صحفياً.  اإدارياً، و28  300 طفل قا�رص، و550 معتقالً  اأ�صري، بينهم  اآلف  �صبعة 

وح�صب اإح�صائيات الهيئة فاإن 84% من املعتقلني هم من ال�صفة الغربية، و10% من القد�س 

وفل�صطينيي 1948، ونحو 6% من قطاع غزة. واأ�صار اإىل اأن الحتالل اأعاد اعتقال 73 اأ�صرياً 

.
26

حمرراً يف �صفقة �صاليط

قانون  اقرتاح  على  والثالثة  الثانية  بالقراءتني  الإ�رصائيلي  للكني�صت  العامة  الهيئة  �صادقت   •

حتديد  اإمكانية  يقيّد  الذي  اليهودي،  البيت  حزب  من   Ayelet Shaked �صاكيد  اإيليت  قدمته 

“خطرية  ظروف  يف  بالقتل  اإدانتهم  مّت  الذين  الأ�رصى  على  املفرو�صة  املوؤبد  ال�صجن  عقوبة 

الأحكام  تخفيف  اأو  فل�صطينيني  اأ�رصى  عن  العفو  منع  القانون  هذا  �صاأن  ومن  ا�صتثنائية”. 

.
27

ال�صادرة بحقهم يف اإطار �صفقة �صيا�صية اأو �صفقة تبادل اأ�رصى

الثالثاء، 2014/11/4

حذر مدير عمليات وكالة الأونروا يف قطاع غزة روبرت ترينر من اندلع حرب جديدة يف حال   •

.
28

ا�صتمر احل�صار امل�صدد الذي تفر�صه “اإ�رصائيل” على القطاع

قال عزت الر�صق، ع�صو املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�س، اإن “املفاو�صات مل تعُد مرتاً واحداً   •

“على  املقد�صات”. وقال  القد�س ول  ال�صعب ول الأر�س ول  اأر�صنا املحتلة، ومل حتِم ل  من 

ال�صلطة ]الفل�صطينية[ اأن ترفع قب�صتها الأمنية عن ال�صعب الفل�صطيني يف ال�صفة، وال�صماح 

.
له بالتظاهر، وت�صعيد الفعاليات ال�صعبية يف وجه الحتالل ن�رصًة لالأق�صى”29

مّت  ما  اإجمايل  لي�صبح  برفح،  احلدودي  ال�رصيط  على  جديدين  نفقني  امل�رصي  اجلي�س  دمر   •

.
تدمريه 1,825 نفقاً منذ متوز/ يوليو 302013
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“اإن   Federica Mogherini الأوروبي فيديريكا موجرييني  قالت وزيرة خارجية الحتاد   •

“اأنه لي�س  اإقامة دولة فل�صطينية”، واأكدت  هدفها خالل فرتة وليتها املمتدة خلم�س �صنوات 

املهم عدد الدول التي تعرتف بالدولة الفل�صطينية، ولكن الأهم هو قيام هذه الدولة على اأر�س 

.
الواقع خالل ال�صنوات اخلم�س القادمة”31

املوؤقتة  “الآلية  اأن  الأو�صط،  لل�رصق  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  مبعوث  �صريي،  روبرت  اأكد   •

الإعمار متاحة  الرتكيز على جعل مواد  اأولوية  اإعطاء  اإعمار غزة بداأت عملياتها، مع  لإعادة 

الإعمار  اإعادة  تنفيذ  اأجل  “من  اأنه  املاأوى”. و�صدد �صريي على  اإ�صالحات عاجلة يف  لإجراء 

م�صوؤولياتها  حتمل  من  اأي�صاً  الوطني  التوافق  حكومة  متكني  يجب  املطلوبة،  بال�رصعة 

.
ال�رصعية يف غزة”32

اأعلنت منظمة العفو الدولية يف تقرير بعنوان “عائالت حتت الأنقا�س: هجمات اإ�رصائيلية على   •

العدوان  للمدنيني يف غزة خالل  ازدراء مروعاً  اأظهر  الإ�رصائيلي  اأن اجلي�س  منازل فارغة”، 

جلاأوا  “الإ�رصائيليني  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار   .2014 اأغ�صط�س  واآب/  يوليو،  متوز/  يف  الأخري 

مرات عدة اإىل �رصبات جوية لإزالة منازل واأحياناً قتل عائالت باأكملها... ما ميكن اأن ي�صكل 

.
جرائم حرب”33

دعت 305 موؤ�ص�صات وجمعيات حلقوق الإن�صان، ونقابات عمال، واأحزاب �صيا�صية من 19 دولة   •

مع  تربطه  التي  ال�رصاكة  اتفاقيات  لتعليق  الأوروبي  الحتاد  م�صرتك،  بيان  يف  اأوروبية، 

يوليو،  متوز/  يف  العدوان  خالل  غزة  يف  ارتكبتها  التي  املجزرة  على  ملحا�صبتها  “اإ�رصائيل”، 

.
واآب/ اأغ�صط�س 342014

اأول  لبناء  خمطط  على  الإ�رصائيلية  الإ�صكان  لوزارة  التابع  والبناء  التخطيط  جمل�س  �صادق   •

.
35

مدينة عربية منذ الحتالل يف �صنة 1948، والتي �صتكون قرب عكا داخل اخلّط الأخ�رص

لل�صعي  “اإ�رصائيل” بحاجة  اإن  الإ�رصائيلي،  العلوم  Jacob Perry، وزير  قال يعقوب بريي   •

م�صرتكة  كم�صلحة  يراه  مّما  لال�صتفادة  املنطقة،  يف  مكانتها  لتح�صني  اإقليمية  مبادرات  وراء 

مل�رص، ال�صعودية، الأردن والعديد من دول اخلليج بتوقيف اإيران النووية، والت�صدي لتهديد 

.
“الإ�صالم املتطرف وداع�س”36

الأربعاء، 2014/11/5

نفذ ال�صاب الفل�صطيني اإبراهيم عكاري عملية ده�س بالقرب من حي ال�صيخ جراح يف مدينة   •

القد�س املحتلة، اأدت اإىل مقتل اإ�رصائيلي واإ�صابة ثالثة ع�رص اآخرين، قبل اأن يتّم قتله بر�صا�س 

.
37

حر�س احلدود الإ�رصائيلي
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عبا�س  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�س  نتنياهو  بنيامني  الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س  اتهم   •

بامل�صوؤولية عن عملية الده�س يف �رصقي القد�س، التي نفذها اإبراهيم عكاري. وقال اإنها “نتيجة 

بـ“اإر�صال  قام  حيث  حما�س”،  من  و�رصكاوؤه  مازن  اأبو  ميار�صه  الذي  للتحري�س  مبا�رصة 

منع  اإىل  دعوته  اإىل  بالإ�صافة  جليك،  يهودا  اغتيال  حاول  الذي  املخرب  لعائلة  تعزية  ر�صالة 

.
�صعود اليهود اإىل جبل الهيكل ]امل�صجد الأق�صى[ باأي طريقة ممكنة”38

دعا خالد م�صعل، رئي�س املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�س، كالً من ال�صعودية والأردن وم�رص   •

ما  جتاه  جادة  لوقفة  ودعا  موقعهم،  خ�صو�صية  بحكم  الأق�صى،  امل�صجد  حلماية  واملغرب 

ال�صعب  ال�رصق،  الأق�صى. كما دعا، يف ت�رصيحات خا�صة ملوقع �صحيفة  امل�صجد  يحدث يف 

اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب  اأطياف  وجميع  الفل�صطينية  والرئا�صة  ف�صائله  بجميع  الفل�صطيني 

.
39

ثورة قوية �صّد ما يحدث للم�صجد الأق�صى

دعا اأمني �رص اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية يا�رص عبد ربه، يف بيان �صحفي، جمل�س   •

الفل�صطينية املحتلة، مبا فيها املقد�صات  القد�س والأر�س  اإىل اتخاذ قرار قاطع بحماية  الأمن 

اإن  اأبو ردينة  الفل�صطينية نبيل  الرئا�صة  الناطق الر�صمي با�صم  الإ�صالمية وامل�صيحية. وقال 

القيادة الفل�صطينية قررت التوجه اإىل جمل�س الأمن فوراً �صّد الت�صعيد الإ�رصائيلي يف امل�صجد 

.
40

الأق�صى

اأفادت وثائق حمكمة اطلعت عليها رويرتز اأن املدعني يف املحكمة اجلنائية الدولية يعتقدون اأن   •

اجلنود الإ�رصائيليني رمبا ارتكبوا جرائم حرب خالل اعتدائهم على �صفينة مايف مرمرة، التي 

كانت �صمن اأ�صطول احلرية، وقتلهم ت�صعة اأتراك يف 2010/5/31، لكنهم قرروا )املدعون( اأن 

.
41

الق�صية ل تقع �صمن نطاق اخت�صا�صاتهم

حّد  و�صع  عن  بعجزها  اأقرت  القد�س  يف  الإ�رصائيلية  ال�رصطة  اإن  هاآرت�س  �صحيفة  قالت   •

للمواجهات املت�صاعدة، واأكدت على اأن ا�صتخدام املزيد من القوة لن يكون جمدياً، واأن حتقيق 

تهدئة ملمو�صة يف القد�س املحتلة لن يكون اإل من خالل امل�صتوى ال�صيا�صي. وحذرت ال�رصطة 

امل�صتوى ال�صيا�صي من ا�صتمرار توجه اأع�صاء الكني�صت اإىل امل�صجد الأق�صى، والت�رصيحات 

.
42

التي و�صفتها بـ“غري امل�صوؤولة” مل�صوؤولني، والتي توؤدي اإىل ت�صعيد الأو�صاع

اأمر الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�صي�صي املجل�س التخ�ص�صي لتنمية املجتمع التابع لرئا�صة   •

اجلمهورية، وكافة الأجهزة املعنية بالدولة، باتخاذ الالزم نحو اإعداد درا�صة متكاملة لآليات 

تنفيذ م�رصوع اإن�صاء مدينة رفح اجلديدة كمجتمع عمراين متكامل يحقق التنمية امل�صتدامة 

.
43

لأهالها
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على  الإ�رصائيلي  للعدوان  ب�صدة  بالده  اإدانة  اأوغلو  داود  اأحمد  الرتكي  الوزراء  رئي�س  اأكد   •

�صتقوم  تركيا  اأن  على  و�صدد  بالقبيحة،  العتداءات  هذه  وو�صف  املبارك،  الأق�صى  امل�صجد 

بـ“اتخاذ كافة املبادرات الالزمة يف املحافل الدولية، من اأجل جعل املجتمع الدويل يرد ب�صكل 

.
فّعال وموؤثر على هذا الت�رصف  الإ�رصائيلي”44

الفل�صطينية  الأرا�صي  يف  العام  الأمريكي  القن�صل  ل�صان  على  الأمريكية،  احلكومة  اأعلنت   •

يخ�ص�س  الفل�صطينية،  للحكومة  مالياً  دعماً  تقدميها  عن   ، Michael Ratneyراتني مايكل 

 .
45

ملوازنة العام اجلاري بقيمة مئة مليون دولر اأمريكي

اأكدت وزيرة خارجية الحتاد الأوروبي فيديريكا موجرييني، يف بيان لها، اأن املوافقة على   •

“بناء 500 وحدة �صكنية جديدة يف حي رامات �صلومو يف القد�س ال�رصقية قد يعر�س اجلهود 

“بتجاهل دعوات الحتاد  “اإ�رصائيل”  ال�صلمية للخطر”. واتهمت  العملية  املبذولة ل�صتئناف 

حول  الدولية،  للمجموعة  الآخرين  الأع�صاء  من  كبري  وعدد  الأع�صاء،  ودوله  الأوروبي، 

.
م�صاألة امل�صتوطنات الإ�رصائيلية”46

اأن  “اإ�رصائيل”  من  الغاز  ل�صترياد  املناه�صة  الأردنية  للمجموعات  التن�صيقية  اللجنة  اأكدت   •

الغاز  �صفقة  جراء  الإ�رصائيلية”  للخزينة  اأمريكي  دولر  مليار   8.4 “�صيدفعون  الأردنيني 

املوقعة بني الطرفني، وذلك كاأرقام اأولية مر�صحة للزيادة، وذلك وفق درا�صة تف�صيلية اأعدتها 

.
47

اللجنة

قام وزير اخلارجية الدامناركي مارتن ليدجارد Martin Lidegaard بزيارة اإىل قطاع غزة،   •

هي الثانية لوزير خارجية اأوروبي بعد العدوان الأخري على غزة، اأعلن خاللها عن تربع جديد 

للقطاع املحا�رص بقيمة 4.3 مليون دولر، �صتذهب 3.4 مليون منها لدعم عمليات الأونروا يف 

 .
48

القطاع

اخلمي�س، 2014/11/6

اأكد رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو، خالل ات�صال هاتفي مع امللك الأردين عبد اهلل   •

خ�صو�صاً  القد�س،  يف  الهدوء  واإعادة  التوتر  عوامل  نزع  الإ�رصائيلي  اجلانب  التزام  الثاين، 

القائم  الو�صع  على  باحلفاظ  “اإ�رصائيل”  التزام  نتنياهو  واأكد  وحميطه،  الأق�صى  امل�صجد  يف 

بني  املربمة  ال�صالم  ملعاهدة  وفقاً  فيه  لالأردن  اخلا�صة  املكانة  وعلى  الأق�صى،  امل�صجد  يف 

.
49

البلدين

الذين  الإ�رصائيليني  الكني�صت  نواب  الإ�رصائيلي،  اخلارجية  وزير  ليربمان،  اأفيجدور  هاجم   •

“ينفذون  اإنهم  الإ�رصائيلي،  اجلي�س  لإذاعة  وقال،  الأق�صى،  للم�صجد  باقتحامات  يقومون 
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الزيارة  اإن  الدقيق واحل�صا�س... هذه ت�رصفات غبية...  الوقت  بالغباء يف هذا  قرارات تت�صم 

)لالأق�صى( هي مبثابة اللهاث وراء ال�صهرة بطريقة رخي�صة و�صهلة... اإنه ا�صتغالل تهكمي 

.
للو�صع املعقد”50

حممود  الفل�صطيني  الرئي�س  بينت،  نفتايل  القت�صاد،  وزير  اليهودي  البيت  رئي�س  و�صف   •

“ال�صور  غرار  على  عملية  �صّن  اإىل  ودعا  “�رصيكاً”،  ولي�س  الإرهاب”  “عراب  باأنه  عبا�س، 

.
الواقي، للدفاع عن القد�س”51

مي�ّس  فل�صطيني  كّل  اإعدام  اإىل  اأهرونوفيت�س  اإ�صحق  الإ�رصائيلي  الداخلي  الأمن  وزير  دعا   •

اندفع نحو  الذي  “عمل �صابط حر�س احلدود،  اإن  باملدنيني الإ�رصائيليني ميدانياً، حيث قال 

اإبراهيم العكاري وقتله ب�رصعة هو عمل �صليم ومهني، وهكذا اأريد اأن تنتهي الأحداث. الذي 

.
مي�س باملدنيني حكمه اأن يقتل”52

اأفاد تقرير لهيئة �صوؤون الأ�رصى واملحررين، اأن عدد الأ�رصى املر�صى ارتفع خالل ال�صنوات   •

الثالث الأخرية اإىل 1,500 حالة، منها 25 حالة م�صابة باأمرا�س �رصطانية واأورام خبيثة، و45 

اأمرا�س  انت�صار  اإىل  اإ�صافة  الكامل،  اأو  الن�صفي  ال�صلل  �صواء  والإعاقة  بال�صلل  م�صابة  حالة 

.
53

القلب وال�صكري وغريها

التوا�صل الجتماعي، مبايعتهم لتنظيم  الفل�صطينيني، عرب مواقع  النا�صطني  املئات من  اأعلن   •

“داع�س”، وهو تنظيم اإلكرتوين مّت اإن�صاوؤه، وجنح يف اإثارة حما�صة ال�صبان الذين ا�صتخدموه 

القد�س  يف  الإ�رصائيليني  وامل�صتوطنني  اجلنود  ده�س  لعمليات  تاأييدهم  عن  للتعبري  كو�صيلة 

.
54

وال�صفة الغربية املحتلتني

زكارنة،  ب�صام  الفل�صطينيني  العموميني  املوظفني  نقابة  رئي�س  الفل�صطينية  ال�رصطة  اعتقلت   •

.
55

ونائبه معني عن�صاوي، بعد �صدور مذكرة اعتقال بحقهما

من  منتجات  ب�صحن  فل�صطينيني  ملزارعني  “اإ�رصائيل”  �صمحت   2007 �صنة  منذ  الأوىل  للمرة   •

قطاع غزة املحا�رص اإىل ال�صفة الغربية، عن طريق الأرا�صي التي حتتلها “اإ�رصائيل” منذ �صنة 

.
561948

لي�صل  غزة  قطاع  مع  برفح  جديدة  اأنفاق  �صبعة  تدمري  عن  م�رصي  ع�صكري  م�صدر  اأعلن   •

.
57ً

اإجمايل الأنفاق التي مّت تدمريها منذ اأيلول/ �صبتمرب 2013 اإىل 1,834 نفقا

وقال:  الأق�صى،  للم�صجد  الإ�رصائيلي  القتحام  اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  انتقد   •

“اإن هذه اخلطوة الهمجية، والدنيئة، التي قامت بها اإ�رصائيل، ل ميكن اأن تغتفر، ولي�س من 

.
املمكن اأن ن�صمت اإزاء هذه التطورات”58
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طالب نبيل العربي، الأمني العام جامعة الدول العربية، خالل لقائه مع �صفراء دول الحتاد   •

.
59

الأوروبي، بالعرتاف بدولة فل�صطني، على غرار قرار احلكومة ال�صويدية

التخلي  اإىل  الأمة  امل�صلمني،  لعلماء  العاملي  الحتاد  رئي�س  القر�صاوي،  يو�صف  ال�صيخ  دعا   •

اأجل الدفاع عن امل�صجد  عن خالفاتها والدخول يف م�صاحلة عامة، واإىل توحيد جهودها من 

ل  كربى،  كارثة  الوقت  هذا  يف  الأق�صى  للم�صجد  يحدث  ما  “اإن  له،  بيان  يف  وقال  الأق�صى. 

.
يجوز لأمة العرب واأمة الإ�صالم اأن ت�صكت عليها”60

 Martin Dempsey ادعى رئي�س هيئة الأركان امل�صرتكة الأمريكية اجلرنال مارتن ديبم�صي  •

العدوان  يف  املدنيني  من  �صحايا  �صقوط  من  للحّد  ا�صتثنائية”  “جهوداً  بذلت  “اإ�رصائيل”  اأن 

من  امل�صتفادة  الدرو�س  لي�صتخل�س  فريقاً  اأر�صل  البنتاجون  واأن  غزة،  قطاع  على  الأخري 

.
61

العملية

اجلمعة، 2014/11/7

يف  غزة  قطاع  يف  حدثت  التي  الإرهابية”،  “التفجريات  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  دانت   •

الذكرى  مهرجان  ومن�صة  فتح،  حركة  قيادات  من  عدد  منازل  وا�صتهدفت   ،2014/11/7

اللجنة،  وراأت  غزة.  مدينة  غرب  عرفات،  يا�رص  الراحل  الفل�صطيني  الرئي�س  لوفاة  العا�رصة 

التي  “اجلرمية  اأن  عبا�س،  حممود  برئا�صة  عقدته  الذي  الطارئ  الجتماع  بعد  لها  بيان  يف 

حدثت يف غزة تهدف اإىل وقف اإحياء �صعبنا الفل�صطيني خا�صة يف قطاع غزة للذكرى العا�رصة 

ل�صت�صهاد القائد املوؤ�ص�س يا�رص عرفات، وب�صكل خا�س وقف املهرجان املركزي املخطط له 

.
يف 2014/11/11 يف اأر�س الكتيبة”62

اأعلنت احلكومة الفل�صطينية اأنها �صتقوم بتاأجيل ذهاب رئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل وعدد من   •

وزراء حكومة التوافق الوطني التي كانت مقررة يف 2014/11/7 اإىل قطاع غزة، حتى اإ�صعار 

اآخر؛ وذلك ب�صبب التطورات الأمنية الأخرية يف القطاع، “بعد قيام جمموعات اإجرامية بتفجري 

.
63

منازل وممتلكات عدد من قياديي حركة فتح يف قطاع غزة بعبوات نا�صفة”، ح�صب قولها

دان املتحدث با�صم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفل�صطيني يف قطاع غزة اإياد البزم التفجريات   •

اأن  التي ا�صتهدفت عدداً من املنازل يف قطاع غزة يف 2014/11/7. وراأى، يف ت�رصيح �صحفي، 

ما جرى هو “جرمية نكراء تهدف ل�رصب ال�صتقرار الداخلي”، موؤكداً اأنه “منذ اللحظة الأوىل 

لوقوع التفجريات قامت فرق التحقيق بزيارة كافة الأماكن امل�صتهدفة جلمع الأدلة واأخذ اإفادات 

ال�صهود”، واأن “قيادة الوزارة �صكلت جلنة حتقيق من كافة الأجهزة الأمنية املخت�صة للوقوف 

.
على حيثيات ما جرى والو�صول للفاعلني”64
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دانت حركة حما�س ب�صدة التفجريات التي ا�صتهدفت منازل قيادات يف حركة فتح بقطاع غزة،   •

اأبو زهري، يف ت�رصيح  وو�صفته بـ“احلادث الإجرامي”. ودعا الناطق با�صم احلركة �صامي 

.
65

له، الأجهزة الأمنية للتحقيق ومالحقة املتورطني يف احلادث وتقدميهم للعدالة

املوؤ�ص�صات  من  والعديد  ال�صعبية  والفعاليات  الوطنية  والقوى  التحرير  منظمة  ف�صائل  دانت   •

الفل�صطينية ب�صدة التفجريات التي ا�صتهدفت منازل قيادات يف حركة فتح بقطاع غزة، واملن�صة 

التي اأعدت لالحتفال اخلا�س باإحياء ذكرى ا�صت�صهاد الرئي�س يا�رص عرفات، مطالبة بك�صف 

.
66

املعتدين وتقدميهم للعدالة

قانوين  غري  ج�صماً  واعتبارها  العموميني،  املوظفني  نقابة  حظر  الفل�صطينية  الرئا�صة  اأعلنت   •

.
كونها “مل تن�صاأ باأي م�صوغ قانوين على الإطالق”67

ال�صعبي” حتت عنوان:  “اجلي�س  الأول من  الفوج  الق�صام ب�صمال قطاع غزة  خّرجت كتائب   •

“فوج فوار�س التحرير”. وا�صتعر�صت الت�صكيالت الع�صكرية، التي �صارك فيها 2,500 �صاب، 

.
68

فنوناً ع�صكرية خمتلفة

الحتاد  خارجية  وزيرة  لقائه  خالل  نتنياهو،  بنيامني  الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س  قال   •

الأوروبي فيديريكا موجرييني يف القد�س: “اإن اأور�صليم القد�س هي ق�صية بالغة احل�صا�صية 

امل�صتوطنات”.  عن  تختلف  يجعلها  مما  عا�صمتنا  اأنها  غري  بح�صا�صية.  معها  نتعامل  حيث 

واأ�صاف اأن “ا�صتمرار البناء يف القد�س كحق طبيعي، ويعلم اجلميع باأن هذه الأحياء �صتبقى 

.
�صمن اأي ت�صوية �صلمية جزءاً من اإ�رصائيل”69

اإن  بيتنا”،  “اإ�رصائيل  حزب  رئي�س  الإ�رصائيلي،  اخلارجية  وزير  ليربمان،  اأفيجدور  قال   •

الئتالف احلكومي الإ�رصائيلي احلايل مت�صدع ولن ي�صمد لفرتة طويلة، واأنه يرى النتخابات 

اأيار/ مايو، واأق�صى موعد هو حزيران/  اأو  اأبريل،  اإما يف ني�صان/  العام املقبل،  قريبة جداً يف 

.
يونيو 702015

اليهود  زيارة  اإن   Yitzhak Yosef يو�صيف  يت�صحاق  “اإ�رصائيل”  يف  الأكرب  احلاخام  قال   •

الزيارات  هذه  ب�صبب  �صالت  اإ�رصائيلية  دماء  اأن  اإىل  واأ�صار  الكبائر،  من  الأق�صى  للم�صجد 

املحظورة وفق ال�رصيعة اليهودية. وحمل يو�صيف، خالل ت�صييع اأحد قتلى عملية الده�س يف 

القد�س، ب�صدة على اليهود الذين يقومون بزيارة ما �صّماه بـ“جبل الهيكل”، واأكد اأنها خمالفة 

التحري�س  “عمليات  بوقف  وطالب  اهلل.  بيد  املوت  حكمها  الكبائر  من  وتعترب  خطرية  دينية 

لأنها ت�صبب هيجاناً لدى العرب، و�صدد على �رصورة ذلك لكي “يتّم و�صع حّد ل�صفك دماء 

مقد�صاً  مكاناً  لكونه  القد�صي  احلرم  زيارة  حتظر  اليهودية  الديانة  اأن  واأو�صح  اإ�رصائيلية”. 

.
71

يحظر تدني�صه من قبل �صخ�س جن�س
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لتكرمي  هوليوود  يف  خريي  ع�صاء  حفل  الإ�رصائيلي”  اجلي�س  “اأ�صدقاء  جمعية  اأقامت   •

�صرتاي�صند  باربرا  اأ�صهرهم  ومن  هوليوود  جنوم  من  عدد  وح�رصه  الإ�رصائيليني،  اجلنود 

Barbra Streisand، واأرنولد �صوارزنيغر Arnold Schwarzenegger. ووفقاً للقائمني على 

.
72

احلفل، مت جمع مبلغ 33.5 مليون دولر لدعم اجلي�س الإ�رصائيلي

ال�سبت، 2014/11/8

كنا،  كفر  قرية  من   1948 فل�صطينيي  من  عاماً(،   22( حمدان  لطفي  الدين  خري  ا�صت�صهد   •

بر�صا�س ال�رصطة الإ�رصائيلية التي زعمت اأنه حاول طعن �رصطي. وكانت قوة من ال�رصطة 

الإ�رصائيلية قد و�صلت اإىل القرية بهدف اعتقاله بدعوى اأنه األقى قنبلة �صوتية باجتاه اأفراد 

 .
73

ال�رصطة يف وقت �صابق

قررت منظمة التحرير الفل�صطينية التحرك الفوري يف جمل�س الأمن الدويل �صّد ال�صتيطان   •

“جرمية  اهلل،  رام  يف  لها  طارئ  اجتماع  خالل  املنظمة،  ودانت  نتنياهو.  حكومة  و�صيا�صة 

قيادات من حركة فتح”،  التي وقعت يف قطاع غزة �صّد عدد من مكاتب وبيوت  التفجريات 

وقالت اإن “هذه اجلرمية ما كان لها اأن تقع من دون م�صاركة قيادية من قبل حركة حما�س، ما 

.
يتطلب ت�صكيل جلنة حتقيق وطنية موثوقة لك�صف الفاعلني ومعاقبتهم”74

ا�صتنكر ع�صو املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�س مو�صى اأبو مرزوق اتهام حركة فتح حلركة   •

�صحفي  موؤمتر  خالل  وقال،  غزة،  قطاع  يف  وقعت  التي  التفجريات  وراء  بالوقوف  حما�س 

“ل  غزة:  يف  املدين،  املجتمع  وموؤ�ص�صات  الفل�صطينية،  الف�صائل  ممثلي  مع  لقائه  عقب  عقده 

يجوز اتهام حركة حما�س، فهي اأكرث املت�رصرين من هذا احلادث”. وطالب اأبو مرزوق رئي�س 

احلكومة الفل�صطينية رامي احلمد اهلل، بزيارة قطاع غزة، والوقوف عند م�صوؤولياته كوزير 

للداخلية، والك�صف عن هوية الفاعلني.

عبا�س  حممود  الرئي�س  له،  �صحفي  بيان  يف  احلركة،  يف  القيادي  امل�رصي،  م�صري  دعا  كما   

التوقف عن “توزيع التهامات” من غري اأدلة، ودعاه لـ“تقدمي كافة املعلومات التي ميتلكها اإىل 

.
جهات الخت�صا�س للو�صول اإىل حقيقة الأمور”75

قال رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو، يف اأعقاب التظاهرات التي اندلعت بعد مقتل   •

خري الدين حمدان، من فل�صطينيي 1948 اإن “اإ�رصائيل هي دولة قانون. لن نتحمل اندلع اأعمال 

ال�صغب وال�صطرابات. �صنعمل �صّد را�صقي احلجارة وقاطعي الطرقات، و�صّد اأولئك الذين 

يدعون اإىل اإقامة دولة فل�صطينية بدلً من دولة اإ�رصائيل. ومن ل يحرتم القانون الإ�رصائيلي 
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�صيعاقب مبنتهى احلزم وال�صدة. �صاأوعز لوزير الداخلية بالنظر يف �صحب اجلن�صية الإ�رصائيلية 

.
ممن يدعو اإىل تدمري دولة اإ�رصائيل”76

الحتالل  �صلطات  اإن  اخلطيب  �صعادة  القد�س،  جنوب  اإك�صا،  بيت  حملي  جمل�س  رئي�س  قال   •

اأرا�صي  األف دومن من   13 القرية قراراً يق�صي مب�صادرة ما يقارب  �صلمت عدداً من �صكان 

م�صاحات  �صودرت  التي  القرية  اأرا�صي  من  تبقى  ما  ي�صادر  القرار  “هذا  اإن  وقال  القرية. 

.
اأخرى منها يف �صنوات �صابقة لأغرا�س ال�صتيطان”77

غزة  قطاع  اإىل  بزيارة  موجرييني،  فيديريكا  الأوروبي  الحتاد  خارجية  وزيرة  قامت   •

غزة،  قطاع  على  جديدة  حرب  ب�صّن  ي�صمح  لن  العامل  اإن  وقالت  �صاعات،  ثالث  ا�صتغرقت 

املوحدة  الفل�صطينية  تفعيل عمل احلكومة  اأهل غزة، ونوؤمن ب�رصورة  يا  اإىل جانبكم  “نقف 

يف غزة، وعلى نحو متوا�صل، يف القريب العاجل ولي�س يف امل�صتقبل البعيد... نعلم اأن الو�صيلة 

الوحيدة لإنهاء معاناتكم هي اإنهاء ال�رصاع، و�رصعة اإقامة دولة فل�صطينية تعي�س ب�صالم اإىل 

.
جنب اإ�رصائيل، وحكومة فل�صطينية فاعلة”78

الأحد، 2014/11/9

قناة  لرئي�س  ال�صجاعة  للحملة  العميق  تقديره  عن  عبا�س  حممود  الفل�صطيني  الرئي�س  اأعرب   •

الفراعني امل�رصية توفيق عكا�صة، والتي دعا من خاللها لزيارة القد�س ال�رصيف، وال�صالة يف 

يف  واملهد  القد�س  يف  القيامة  وكني�صتي  ال�صخرة  قبة  وم�صجد  املبارك  الأق�صى  امل�صجد 

.
79

حلم بيت 

ال�صديد  التوتر  اأنه ويف ظّل  لها،  بيان  الوطني يف قطاع غزة، يف  الداخلية والأمن  قالت وزارة   •

املوجود يف اأو�صاط الراأي العام، وتبادل التهامات التي اأعقبت التفجريات امل�صبوهة الأخرية 

يف قطاع غزة، والتي دانتها الوزارة منذ اللحظة الأوىل، و�صكلت جلاناً عاجلة للتحقيق فيها، 

ويف ظّل وجود معلومات اأمنية عن خالفات داخل تيارات حركة فتح تتعلق باملهرجان؛ فاإن 

عمار،  اأبو  الراحل  ذكرى  مهرجان  وحماية  تاأمني  عن  اعتذارها  فتح  حركة  اأبلغت  الوزارة 

.
80

رحمه اهلل، لكل الظروف ال�صابقة

الرئي�س  تاأبني  مهرجان  اإلغاء  ر�صمياً  الآغا،  زكريا  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�صو  اأعلن   •

الراحل، ال�صهيد يا�رص عرفات، الذي كان من املزمع اأقامته يوم الإثنني 2014/11/11، وذلك 

بالطرق  املنا�صبة  اإحياء  اإىل  الغزيني  “تاأمني” الحتفال، داعياً  الداخلية عن  اعتذار وزارة  بعد 

.
81

التي يرونها منا�صبة

اأن  ال�رصق،  ال�صيا�صي حلركة حما�س، يف حوار مع �صحيفة  املكتب  اأكد خالد م�صعل، رئي�س   •

امل�صجد  تهويد  خطط  اإجها�س  اأن  على  و�صدد  للمقاومة،  كاٍف  مربر  املقد�صات  ا�صتهداف 
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لي�صمع  حان  قد  الوقت  اأن  واأكد  الحتالل.  وجه  يف  ال�صعب  وتثوير  باملقاومة  يبداأ  الأق�صى 

.
82

العامل غ�صب الأمة املفتوح وبال حدود، انت�صاراً للم�صجد الأق�صى

ال�صابق  الرئي�س  اإقامة مهرجان ذكرى رحيل  فتح  اإلغاء حركة  قرار  اأن  اأكدت حركة حما�س   •

يا�رص عرفات هو �صاأن فتحاوي داخلي ل عالقة للحركة به، داعية حركة فتح اإىل “الكف عن 

.
املهاترات وكيل التهم وت�صدير اأزماتها الداخلية اإىل الغري”83

قدم وزير البيئة الإ�رصائيلي عمري بريت�س ا�صتقالته من احلكومة الإ�رصائيلية، وذلك احتجاجاً   •

يف  الثانية  القناة  مع  مقابلة  يف  بريت�س،  ووجه  وال�صيا�صية.  القت�صادية  �صيا�صتها  على 

التلفزيون الإ�رصائيلي، انتقادات �صديدة لرئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو، وقال: اإنه “رهينة 

بيد املتطرفني”، و“بات ي�صكل عقبة اأمام تقدم اإ�رصائيل ومل يعد فيه اأمل، بل �صار هو امل�صكلة 

.
ومل يعد فيه اأمل باحلل”84

اأقرت اللجنة الوزارية الإ�رصائيلية ل�صوؤون الت�رصيع م�رصوع قانون يق�صي بتطبيق القوانني   •

التي تقرها وت�رصعها الكني�صت الإ�رصائيلي على امل�صتعمرات يف ال�صفة الغربية. ومن املقرر 

قانوناً  لي�صبح  والثالثة  الثانية  بالقراءة  عليه  للم�صادقة  الكني�صت  على  امل�رصوع  يعر�س  اأن 

.
85

�صاري املفعول

واملرابطات  املرابطني  باإخراج  اأوعز  اأنه  نتنياهو  بنيامني  الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س  اأعلن   •

وقال، يف م�صتهل اجلل�صة الأ�صبوعية حلكومته، اإنها  يف امل�صجد الأق�صى املبارك عن القانون. 

.
86

“حركات حتري�صية ميّولها الإ�صالم املتطرف”، وتقف وراء “التحري�س” يف امل�صجد الأق�صى

امل�صجد  يف  القائم  الو�صع  تغيري  “اإ�رصائيل”  حماولت  املحتلة  القد�س  كنائ�س  روؤ�صاء  دان   •

الأق�صى املبارك، كما ا�صتنكروا، يف بيان م�صرتك، اإغالق امل�صجد الأق�صى ومنع امل�صلني من 

.
87

الو�صول اإليه، وعّدوا ذلك م�صا�صاً بحق حرية ممار�صة العبادة

طالبت جامعة الدول العربية ب�رصورة اإجراء حتقيق مو�صع، ودقيق، ووا�صح حول ما �صهده   •

وتفجري  القطاع،  يف  فتح  حركة  قيادات  بع�س  منازل  تفجري  من   2014/11/7 يف  غزة  قطاع 

املن�صة التي كانت معدة لالحتفال بذكرى مرور ع�رص �صنوات على ا�صت�صهاد الرئي�س يا�رص 

.
88

عرفات

قام اأحمد جمعة الزعابي، نائب وزير �صوؤون الرئا�صة الإماراتي، بامل�صاركة بافتتاح م�صجد   •

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان يف بلدة العيزرية، �رصق القد�س، ليكون بذلك ثاين اأكرب م�صجد 

.
89

يف فل�صطني بعد امل�صجد الأق�صى املبارك. ويت�صع امل�صجد لنحو �صتة اآلف م�صل

قال وزير اخلارجية الفرن�صي لوران فابيو�س Laurent Fabius “اإن فرن�صا متم�صكة بعمق   •

بحل الدولتني” الفل�صطينية والإ�رصائيلية، واإن اعرتاف فرن�صا بالدولة الفل�صطينية �صيحدث 
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“يف وقت ما، وهذا اأمر بديهي”. وتابع: “ال�صوؤال هو متى وكيف؟ لأنه ل بّد اأن يكون هذا العرتاف 

.
مفيداً للجهود املبذولة من اأجل اخلروج من املاأزق وامل�صاهمة يف ت�صوية نهائية للنزاع”90

الإثنني، 2014/11/10

اأعلنت ال�رصطة الإ�رصائيلية اأن فل�صطينياً قتل م�صتوطنة واأ�صاب اثنني من امل�صتوطنني طعناً   •

فل�صطيني  �صاب  قام  كما  اخلليل،  قرب  عت�صيون  غو�س  م�صتعمرات  جتمع  قرب  ب�صكني 

متاأثراً  لحق  وقت  يف  تويف  خطرة  بجروح  واأ�صابه  اأبيب  تل  يف  اإ�رصائيلي  جندي  بطعن  اآخر 

.
91

بجروحه

اأكد الأمني العام للهيئة الإ�صالمية امل�صيحية لن�رصة القد�س واملقد�صات حنا عي�صى اأن املعطيات   •

517 منزلً يف �رصقي  اأن كيان الحتالل عمل على هدم  البيوت تك�صف  الر�صمية حول هدم 

القد�س املحتلة منذ �صنة 2004 ولغاية متوز/ يوليو 2014، من �صمنها هدم 59 وحدة �صكنية 

هدمت باأيدي مالكيها حتت �صغط ال�صلطات الإ�رصائيلية. واأ�صار اإىل اأن عدد الأ�صخا�س الذين 

.
92ً

فقدوا منازلهم نتيجة لذلك بلغ 2,028 مقد�صيا

اللتفافية  وال�صوارع  الطرق  ع�رصات  ل�صق  خمطط  عن  الإ�رصائيلي  اجلي�س  اإذاعة  ك�صفت   •

الدومنات من  اآلف  300 كم، وت�صادر ع�رصات  الغربية متتد على طول  ال�صفة  مل�صتعمرات 

الأرا�صي الفل�صطينية. وقالت يف تقرير لها اإن اخلطة التي ت�صمى “خطة درج” هي نتاج عمل 

.
93

ا�صتمر �صنوات طويلة، وت�صمل 44 خمططاً، 24 منها اأقرت، و20 ما زالت قيد الدرا�صة

دعا رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو، خالل جل�صة كتلة الليكود يف الكني�صت، كل   •

فل�صطينية”  دولة  اإقامة  ويدعمون  اإ�رصائيل،  �صّد  ال�صتنكار  “�صيحات  ويطلق  يتظاهر  من 

لالنتقال اإىل “ال�صلطة الفل�صطينية اأو اإىل غزة... اأعدكم باأل ت�صع دولة اإ�رصائيل اأي عراقيل يف 

.
طريقكم”94

اعتقال  حالة   3,000 حوايل  باأن  واملحررين  الأ�رصى  �صوؤون  هيئة  يف  الإح�صاء  دائرة  اأفادت   •

�ُصجلت منذ اختفاء امل�صتوطنني الثالثة يف اخلليل يف 2014/6/12. وبيّنت اأن نحو 1,300 حالة 

.
95

من مدينة القد�س املحتلة، ي�صكلون ما ن�صبته 43% من اإجمايل العتقالت

اختارت الأمم املتحدة اأع�صاء جلنة حتقيق داخلي �صتكلف بدرا�صة الهجمات التي تعر�صت   •

لها من�صاآت الأمم املتحدة خالل الهجوم الإ�رصائيلي على قطاع غزة. هذه اللجنة املكونة من 

خرباء م�صتقلني �صرياأ�صها باتريك كاميريت من هولندا، و�صت�صم ماريا في�صيان ميلبورن من 

الأرجنتني، ويل لوبريان من الوليات املتحدة، وبيار ليميالن من كندا، وكي.�صي ريدي من 

.
96

الهند
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من  وغالبيتهم  اأردنيني،  غري  من  املتزوجات  الأردنيات  اأبناء  منح  الأردنية  احلكومة  اأعلنت   •

مع  امل�صاواة  الأردنيات  اأبناء  املزايا  متنح  حيث  املدنية.  املزايا  من  جمموعة  الفل�صطينيني، 

الأردنيني يف التعليم، كما متنح الأبناء الُق�رص التاأمني ال�صحي الذي تتمتع به اأمهم، ويف جمال 

بديل  توافر  عدم  حال  يف  الأردنيني  على  املغلقة  املهن  مزاولة  حق  الأبناء  هوؤلء  مينح  العمل 

اأردين، ويتّم اإعفاوؤهم من ر�صوم ت�صاريح العمل. كما مينح اأبناء الأردنيات حق ال�صتثمار يف 

.
97

اململكة، ويحق لهم احل�صول على رخ�س قيادة ال�صيارات اخل�صو�صية، واأذونات الإقامة

الثالثاء، 2014/11/11

اتهم رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�س، يف كلمة األقاها خالل مهرجان اإحياء الذكرى   •

املقاطعة برام اهلل، قيادة حما�س بارتكاب  الرئي�س يا�رص عرفات يف مقر  العا�رصة ل�صت�صهاد 

التفجريات التي وقعت اأمام منازل قادة حركة فتح يف قطاع غزة. ويف كلمته حذر عبا�س من 

الإ�صالمية  املقد�صات  قد�صية  بانتهاك  “اإ�رصائيل”  قادة  ا�صتمر  اإذا  مدمرة  دينية  حرب  قيام 

.
98

وامل�صيحية

نددت حركة حما�س بت�رصيحات الرئي�س حممود عبا�س التي اتهم فيها قادة احلركة بامل�صوؤولية   •

عن التفجريات التي وقعت اأمام منازل قادة حركة فتح، وو�صفت اخلطاب بـ“الفئوي وغري 

.
99

م�صوؤول”، ويعّد “تهرباً من امل�صوؤولية” جتاه قطاع غزة واأبناء ال�صعب الفل�صطيني

الذكرى  مبنا�صبة  كتبها  ر�صالة  يف  الربغوثي،  مروان  الأ�صري  فتح،  حركة  يف  القيادي  طالب   •

اإعادة  بـ“�رصورة  الإ�رصائيلي،  هدارمي  �صجن  من  عرفات  يا�رص  الرئي�س  لوفاة  العا�رصة 

العتبار جمدداً خليار املقاومة بو�صفه الطريق الأق�رص لدحر الحتالل ونيل احلرية”. ودعا 

والرئي�صية دعم  الأوىل  ال�صلطة ومهماتها، بحيث تكون مهمتها  النظر يف وظائف  “اإعادة  اإىل 

وم�صاندة املقاومة ال�صاملة، وهذا يقت�صي الوقف الفوري للتن�صيق الأمني والتعاون الأمني 

.
الذي ي�صكل تعزيزاً لالحتالل”100

قال رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو اإن رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�س   •

لي�س �رصيكاً لل�صالم، واإنه “اأثبت اليوم يف خطابه يف رام اهلل مرة اأخرى مدى ما لديه من عدم 

امل�صوؤولية. اإنه يوؤجج اخلواطر بدلً من تهدئتها. كما اأنه ل يقول احلقيقة بل ين�رص الأكاذيب 

وكاأننا نق�صد، اأو نعمل بطريقة ما، لإحداث تغيري يف الو�صع القائم لالأماكن املقد�صة، علماً باأن 

هذا الّدعاء كاذب متاماً. كما اأن اأبا مازن ل يربي �صعبه على ال�صالم بل على دعم العتداءات 

.
التخريبية”101

“اإ�رصائيل” يف اأوج ت�صعيد اأمني، واإن هناك  قال وزير الدفاع الإ�رصائيلي مو�صيه يعلون اإن   •

الفل�صطينية  “ال�صلطة  واإن  تدهوراً،  املوقف  يزداد  ل  حتى  الفل�صطينية  ال�صلطة  مع  تعاوناً 
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والكيانات التي تعمل على الأر�س ملنع ت�صعيد املوقف تعقد اجتماعات تن�صيقية بالرغم من 

.
ت�رصيحات قادة ال�صلطة التي تدعو اإىل الت�صعيد”102

اأن  على  تدل  اأبيب  تل  “عملية  اإن  بينت  نفتايل  الإ�رصائيلي  اليهودي  البيت  حزب  رئي�س  قال   •

نظرية حواجز الإ�صمنت انهارت”، واإنه “ل ميكن حماية النا�س يف ال�صارع، ولكن يجب اعتقال 

.
كل املحر�صني وامل�صاغبني ورا�صقي املفرقعات. هذه هي ال�صيا�صة الأمنية ال�صحيحة”103

قال رئي�س الدائرة ال�صيا�صية والأمنية يف وزارة الدفاع الإ�رصائيلية عامو�س جلعاد، يف مقابلة   •

اأجرتها معه اإذاعة اجلي�س الإ�رصائيلي، اإن دولً عربية تدخلت لوقف التحري�س على التظاهر 

لتحرك  ا�صتجابة  تدخلت  التي  العربية  الدول  جهود  اإن  وقال  الأق�صى.  وامل�صجد  القد�س  يف 

“م�صتوى  اأن  زاعماً  اإيجابية”،  نتائج  عن  “اأ�صفرت  مكثف  اإ�رصائيلي  ودبلوما�صي  �صيا�صي 

.
104

التحري�س” قد تراجع

اجلديدة   8 باراك  �صواريخ  منظومة  على  ناجحة  جتربة  اإجرائها  عن  “اإ�رصائيل”  ك�صفت   •

.
105

امل�صادة للطائرات وال�صواريخ، هي الأوىل من نوعها، خ�صية من اندلع حرب جديدة

اأبرز موؤ�ص�صي  اأحد  اأمين(،  )اأبو  ال�صيخ حممد طه  لها،  بيان �صحفي  نعت حركة حما�س، يف   •

.
106

احلركة، الذي تويف بعد �رصاع مع املر�س

اأكد بيان لعلماء م�صلمني وم�صيحيني �صدر يف اأعقاب زيارة لوفد م�صيحي للم�صجد الأق�صى،   •

ويف  واأبنيته  باحاته  بجميع  املبارك  الأق�صى  امل�صجد  يف  التاريخي  الو�صع  تغيري  جواز  عدم 

القد�س،  يف  الكنائ�س  كافة  عن  وممثلني  واأ�صاقفة  بطاركة  من  وفد  واأكد  عامة.  القد�س  مدينة 

ورئي�س واأع�صاء جمل�س الأوقاف الإ�صالمية وكبار موظفي الأوقاف وحمافظ القد�س، “حق 

خال�س  ملك  واأنه  املبارك،  الأق�صى  امل�صجد  اإىل  الو�صول  وحرية  العبادة  يف  الكامل  امل�صلمني 

.
107

للم�صلمني يف كافة اأنحاء املعمورة”، كما اأكدوا ا�صتمرارية العهدة العمرية

قال ال�صفري اإبراهيم ي�رصي، رئي�س جبهة ال�صمري امل�رصية، اإن “اإ�رصائيل” وقرب�س تاآمرتا   •

على م�رص، وح�صلتا على ثالثة حقول غاز تقع يف املياه القت�صادية امل�رصية، واإن خ�صائر 

م�رص جّراء تلك التفاقية التي وّقعت اأخرياً بني م�رص وقرب�س ت�صل اإىل 240 مليار دولر. 

واأ�صاف ي�رصي، يف ت�رصيح خا�س ل�صحيفة راأي اليوم، اأن م�رص فّرطت يف ثالثة حقول غاز: 

.
واحد لقرب�س، واثنان لـ“اإ�رصائيل”108

ك�صفت �صحيفة يديعوت اأحرونوت، يف تقرير، عن ارتفاع عدد ال�صياح الذين يتوافدون على   •

“اإ�رصائيل” خالل  ترتبط بعالقات دبلوما�صية مع  اإ�صالمية وعربية ل  “اإ�رصائيل” من دول 

ال�صنوات ال�صتة املا�صية. حيث زار “اإ�رصائيل” منذ �صنة 2009 �رصاً اأكرث من 250 األف �صائح 

م�صلم وعربي. وقالت ال�صحيفة اإن عدد امل�رصيني الذين زاروا “اإ�رصائيل” بغر�س ال�صياحة 
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 ،2014 �صنة  خالل   4,368 اإىل   2009 يف   1,018 فمن  اأ�صعاف،  اأربعة  من  اأكرث  عددهم  تزايد 

األفاً من الأردن، و23,483 من ماليزيا،  اإندوني�صيا، و81  األف �صائح من   124 اإىل  بالإ�صافة 

.
109

و38 من ال�صعودية، و168 من الإمارات العربية و147 من قطر و�صلطنة عّمان

لديها بحيث حتظى بجميع  لفل�صطني  الدبلوما�صية  البعثة  قررت دولة كولومبيا رفع متثيل   •

.
110

المتيازات واحل�صانات كما هو احلال مع اأية �صفارة

الأربعاء، 2014/11/12

اإدارة ال�صجون الإ�رصائيلية مروان الربغوثي ع�صو اللجنة املركزية يف حركة فتح من  نقلت   •

حماميه.  اأفاد  كما  النفرادي،  العزل  اإىل  الإ�رصائيلي  هدارمي  �صجن  يف  اجلماعي  العزل  ق�صم 

وذكرت “احلملة ال�صعبية لإطالق �رصاح القائد املنا�صل مروان الربغوثي وكافة الأ�رصى” اأن 

“العزل الأخري ياأتي يف اليوم التايل لإ�صدار الربغوثي بياناً يف الذكرى العا�رصة لرحيل الرئي�س 

ال�صهيد اخلالد يا�رص عرفات، والذي اأكد فيه �رصورة اإعادة العتبار للمقاومة، واإجناز الوحدة 

.
الوطنية، وم�صاندة ودعم اأبناء ال�صعب الفل�صطيني يف القد�س ووقف التن�صيق الأمني”111

بلغ  الإ�رصائيلي،  واجلي�س  )ال�صاباك(  الإ�رصائيلي  املخابرات  جهاز  بني  �صديد  خالف  ن�صب   •

يف  جتري  التي  الداخلية  التحقيقات  خ�صم  يف  علني،  ب�صكل  املتبادلة  التهامات  توجيه  حّد 

“اإ�رصائيل” حول العدوان الأخري على قطاع غزة �صيف 2014؛ ما دفع رئي�س الوزراء بنيامني 

 ،Yoram Cohen كوهني  يورام  ال�صاباك  رئي�س  اإىل  توبيخ  وتوجيه  التدخل،  اإىل  نتنياهو 

.
112

ورئي�س هيئة اأركان اجلي�س بني جانت�س

اأعلن ح�صني ال�صيخ، ع�صو اللجنة املركزية حلركة فتح، اأن حركته ب�صدد اإعادة تقييم عالقتها   •

مع حما�س. وقال، يف ت�رصيحات تلفزيونية: “لن نقبل بعد اليوم باتفاق بالقطاعي مع حما�س، 

.
هذه املرة اإما اتفاق �صامل ينهي حالة النق�صام اأو لن نقبل بهذا احلل”113

قال نايف حوامتة، الأمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�صطني، يف حما�رصة له يف مركز   •

العربية  ال�صطرابات  اأ�صباب  اإن  ظبي،  اأبو  يف  ال�صرتاتيجية  والبحوث  للدرا�صات  الإمارات 

ظاهرة  اإىل  تعود  املنطقة  بلدان  من  العديد  تعم  التي  واخلراب  والإرهاب  العنف  وموجات 

اأياً كانت طبيعتها. وقال  “ت�صيي�س الدين” و“تديني ال�صيا�صة”، من قبل الأحزاب الإ�صالمية 

لقد بحث الإخوان امل�صلمون قبل عقود عدة من الزمن لتحديد َمن هما العدو القريب والعدو 

البعيد، فوجدوا اأن القتال ُفِر�س �صّد العدو البعيد، ول حاجة لهم بالعدو القريب الذي يحتل 

.
114

الأر�س وي�صتبيح امل�صجد الأق�صى
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التن�صيقي يف  اجتماعه  الإ�صالمي، يف ختام  التعاون  املنبثق عن منظمة  الوزاري  الفريق  قرر   •

الرباط، ت�صكيل فريق عمل للتحرك على امل�صتوى الدويل وفق خطة عمل  العا�صمة املغربية 

.
115

وا�صحة للدفاع عن القد�س وفل�صطني

قال املتحدث با�صم اخلارجية الإ�رصائيلية اإميانويل نه�صون Emmanuel Nahshon، يف بيان   •

له، “بالنظر اإىل اأن جلنة )رئي�س جلنة التحقيق الدولية وليام( �صابا�س لي�صت جلنة حتقيق بل 

جلنة قدمت �صلفاً خال�صاتها، فاإن اإ�رصائيل لن تتعاون مع جلنة جمل�س حقوق الإن�صان التابع 

.
لالأمم املتحدة حول النزاع الأخري مع حما�س”116

يف  التحقيقات  لنتائج  متابعة  معطيات  الإ�رصائيلية  دين  ي�س  الإن�صان  حقوق  منظمة  ن�رصت   •

اأعقاب �صكاوى  لواء �صاي، يف  املختلفة يف �رصطة  الوحدات  مّت فتحها يف  1,045 ملف حتقيق 

تقدم بها فل�صطينيون مب�صاعدة ي�س دين. وت�صري املعطيات املنظمة اإىل اأن اأكرث من 92% من 

اإغالقها ومل ت�صدر عنها  2005–2014، ومّت  ال�صنوات  الرياح خالل  اأدراج  ال�صكاوى ذهبت 

اإ�رصائيليني م�صتبه بهم بامل�س  7.4% من امللفات بتقدمي لوائح اتهام �صّد  اأي نتائج، وانتهت 

.
117

بالفل�صطينيني وممتلكاتهم

اخلمي�س، 2014/11/13

قال اأبو عبيدة، الناطق با�صم كتائب الق�صام، خالل مهرجان تاأبني �صهداء الكتائب يف رفح الذين   •

احل�صار  ا�صتمرار  اإن  الأطراف  لكل  “نقول  غزة:  قطاع  على  الأخرية  العدوان  خالل  ق�صوا 

وتعطيل الإعمار �صيكون �صاعق تفجري جديد، و�صيتحمل العدو موجة النفجار كاملة، لأن 

.
العدو هو امل�صوؤول الأول عن هذا التلكوؤ والتعطيل”118

حملة  با�صتمرار  خري�صة،  ح�صن  الفل�صطيني،  الت�رصيعي  املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  ندد   •

ال�صلطة  اأمن  اأجهزة  قبل  من  الغربية  بال�صفة  الفل�صطينيني  النقابيني  ومالحقة  توقيف 

.
الفل�صطينية “وخ�صو�صاً النقابيني يف الوظيفة العامة”119

الوزراء  ورئي�س  الثاين،  اهلل  عبد  الأردين  امللك  جمعت  مفاجئة  ثالثية  قمة  عّمان  يف  عقدت   •

الإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو، ووزير اخلارجية الأمريكي جون كريي، وبحثت ال�صبل الكفيلة 

الفل�صطينيني  بني  ال�صالم  مفاو�صات  ملعاودة  الظروف  وتهيئة  القد�س،  يف  التوتر  بتهدئة 

و“اإ�رصائيل”. 

الفل�صطينيني  بني  التوتر  تخفيف  �صاأنها  من  خطوات  اتخاذ  على  التوافق  كريي  واأعلن   

امل�صجد  يف  الراهن  الو�صع  على  للحفاظ  قطعها  مت  موؤكدة  التزامات  اإن  وقال  و“اإ�رصائيل”. 

الأق�صى. واأ�صاف اأن الأردن و“اإ�رصائيل” وافقا على اتخاذ خطوات لنزع فتيل الت�صعيد يف 
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اأنا والرئي�س عبا�س هذا ال�صباح خطوات بناءة وحقيقية  “بحثت  القد�س واإعادة الثقة. وقال 

ما  كل  �صيعمل  اأنه  بو�صوح  قال  لقد  الو�صع...  توتر  خلف�س  اتخاذها  ميكن  كالمية،  ولي�س 

.
بو�صعه لإعادة الهدوء ومنع التحري�س على العنف”120

التابعة  الرابعة”  “اللجنة  ال�صتعمار،  واإنهاء  اخلا�صة  ال�صيا�صية  امل�صائل  جلنة  اعتمدت   •

الأونروا،  العامة لالأمم املتحدة، ثمانية قرارات خا�صة بفل�صطني تتعلق ببند وكالة  للجمعية 

وبند “اللجنة اخلا�صة املعنية بالتحقيق يف املمار�صات الإ�رصائيلية التي مت�ّس حقوق الإن�صان 

اللجنة  اعتمدت  كما  املحتلة”،  الأرا�صي  يف  العرب  ال�صكان  من  وغريه  الفل�صطيني  لل�صعب 

.
121ً

الثانية التابعة لالأمم املتحدة واملعنية بامل�صائل القت�صادية واملالية قراراً تا�صعا

اجلمعة، 2014/11/14

اأ�صدرت قيادة اجلبهة الو�صطى للجي�س الإ�رصائيلي تعليمات جديدة للجنود، ي�صمح مبوجبها   •

.
122

لهم باإطالق الر�صا�س احلي على متظاهرين فل�صطينيني يطلقون املفرقعات باجتاههم

اأفرجت ال�رصطة الفل�صطينية عن رئي�س نقابة املوظفني العموميني الفل�صطينيني ب�صام زكارنة،   •

ونائبه معني عن�صاوي، والنقابيني املحتجزين. وقال رئي�س احلكومة الفل�صطينية رامي احلمد اهلل، 

.
123

يف بيان له: “اإن امل�صاألة الآن يف عهدة الق�صاء”، م�صرياً اإىل التزام احلكومة بقراراته

قال النائب يف املجل�س الت�رصيعي والقيادي بحركة حما�س م�صري امل�رصي، خالل حفل تاأبني   •

اأ�ص�صت لدخول  املاأكول  الع�صف  “اإن  ال�صجاعية �رصق مدينة غزة:  �صهيدين ق�صاميني بحي 

اإ�صاءة وجوه اليهود، والتي ياأتي بعدها دخول امل�صجد الأق�صى  مرحلة جديدة للمقاومة يف 

ولن  الأق�صى،  امل�صجد  عن  الدفاع  معركة  هي  املقبلة  املعركة  اأن  الحتالل  وتوعد  املبارك”. 

.
124

تكون اإل على اأعتابه

ك�صفت القناة العربية العا�رصة، النقاب عن زيارة قام بها قائد قوات جي�س الحتالل بال�صفة   •

نيت�صان األون Nitzan Alon لأجهزة اأمن ال�صلطة الفل�صطينية خالل الأ�صبوع املا�صي، ونقلت 

القناة عن نيت�صان اإعجابه مب�صتوى التن�صيق القائم مع اأجهزة اأمن ال�صلطة. كما نقلت القناة 

عن �صابط كبري يف اجلي�س الإ�رصائيلي قوله اإن “عبا�س هو احلل ولي�س امل�صكلة، واأجهزته مل 

تقل�س العتقالت يف �صفوف حما�س بال�صفة بل على العك�س من ذلك، فقد زادت من وتريتها 

.
موؤخراً وذلك للحيلولة دون اندلع انتفا�صة جديدة”125
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ال�سبت، 2014/11/15

26 لإعالن وثيقة ال�صتقالل:  الـ  قال الرئي�س حممود عبا�س يف كلمة متلفزة ملنا�صبة الذكرى   •

مل  الالجئني  لق�صية  عليه  ومتفٌق  عادٌل  وحٌل  الدولة،  واإقامة  الحتالل،  اإنهاء  “ثوابتنا  اإن 

.
تتغري”126

الغول،  فرج  حممد  الفل�صطيني  الت�رصيعي  املجل�س  يف  والإ�صالح  التغيري  كتلة  رئي�س  طالب   •

باإعادة ت�صكيل احلكومة الفل�صطينية بطابع وطني يخدم الكل الفل�صطيني، وقال اإن “حكومة 

احلمد اهلل عملت على تكري�س النق�صام الداخلي بني قطاع غزة وال�صفة، وفرقت بني املوظفني، 

.
وتعاملت بحزبية وفئوية يف معاجلة الأو�صاع الراهنة... ومل يعد لها دور على الأر�س”127

انتقد خالد البط�س القيادي يف حركة اجلهاد الإ�صالمي يف فل�صطني اآلية مبعوث الأمم املتحدة يف   •

ال�رصق الأو�صط روبرت �صريي، ب�صاأن مراقبة مواد اإعمار غزة واإدخالها وا�صفاً اإياها بخطة 

.
128

كارثية

اأوردت مواقع اإلكرتونية تابعة حلركة فتح اأ�صماء عدد من الذين �صاركوا يف التفجريات التي   •

مطلعة.  اأمنية  مل�صادر  ذلك  ون�صبت   ،2014/11/7 يف  غزة  قطاع  يف  قادتها  منازل  ا�صتهدفت 

.
129

حيث ورد اأ�صماء عدد من ال�صهداء والأ�رصى يف �صجون الحتالل من حركة حما�س

اتهم رئي�س جلنة احلوار اللبناين الفل�صطيني الوزير ح�صن منيمنة النظام يف �صورية وحلفاءه   •

اإنه ل وجود  اأنه قال ل�صحيفة عكاظ،  اإل  يف لبنان بعرقلة نزع �صالح املخيمات الفل�صطينية، 

.
130

ملنظمات اإرهابية يف خميم عني احللوة اأو غريه من املخيمات الفل�صطينية يف لبنان

انتقد الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان �صمت املجتمع الدويل جتاه العتداءات، والتجاوزات   •

الإ�رصائيلية على امل�صجد الأق�صى، واأكد اأن امل�صجد الأق�صى لي�س للفل�صطينيني فح�صب بل هو 

.
القبلة الأوىل لكل امل�صلمني يف العامل، و“تقع علينا م�صوؤوليات كبرية جتاهه”131

الأحد، 2014/11/16

انتقد �صامي اأبو زهري، املتحدث الر�صمي با�صم حركة حما�س، ن�رص مواقع مقربة من حركة   •

فتح لأ�صماء من حما�س بالوقوف وراء تفجريات عدد من منازل قادة فتح يف قطاع غزة. وقال 

حركة  ودعا  اأخالقي”.  “غري  التهامات  كيل  ا�صتمرار  اإن  �صحفي،  ت�رصيح  يف  زهري،  اأبو 

فتح لـ“التوقف عن التحري�س”، حممالً اإياها امل�صوؤولية عن “كافة التداعيات املرتتبة على هذا 

.
التحري�س”132

رف�س وزير اخلارجية الإ�رصائيلي اأفيجدور ليربمان النتقادات الدولية ل�صيا�صات ال�صتيطان،   •

.
133

وقال لنظريه الأملاين اإن “اإ�رصائيل” لن تتوقف عن بناء منازل لليهود يف �رصقي القد�س
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قال مدير الوحدة القانونية يف نادي الأ�صري املحامي جواد بول�س، يف بيان �صحفي، اإن حمكمة   •

ال�صتئناف الع�صكرية الإ�رصائيلية يف �صجن عوفر، غربي رام اهلل، قررت الإفراج عن الأ�صري 

.
رائد مو�صى، امل�رصب عن الطعام منذ 58 يوماً، يف 1342014/12/21

بن�صبة  انخف�س  املحلي  الناجت  اإجمايل  اأن  الإ�رصائيلية  املركزية  الإح�صائيات  ملكتب  بيان  اأفاد   •

0.4% بني متوز/ يوليو، واأيلول/ �صبتمرب مقارنة مع الربع الثاين من العام، ب�صبب احلرب 

.
135

على غزة التي انتهت يف 26 اآب/ اأغ�صط�س

الإثنني، 2014/11/17

عرث على جثمان ال�صاب الفل�صطيني ح�صن يو�صف الرموين )32 عاماً(، ويعمل �صائقاً ب�رصكة   •

“اإيجد” الإ�رصائيلية لنقل الركاب، م�صنوقاً داخل احلافلة التي يعمل بها يف املنطقة ال�صناعية 

جفعات �صاوؤول يف القد�س، دون معرفة الأ�صباب. وقال حمامي موؤ�ص�صة ال�صمري حممد حممود 

.
اإن نتائج الت�رصيح ك�صفت اأن �صبب ا�صت�صهاد ال�صاب رموين هي “ال�صنق اخلنقي”136

�صخ�صياً  نتنياهو  وبنيامني  الإ�رصائيلية  احلكومة  الفل�صطينية  اخلارجية  وزارة  حّملت   •

الغربية والقد�س، كما  بال�صفة  الفل�صطينيني  امل�صتوطنني بحق  الكاملة عن جرائم  امل�صوؤولية 

احلافلة  يف  �صنقاً  الرموين  يو�صف  الفل�صطيني  ال�صاب  قتل  جرمية  ب�صدة  “اخلارجية”  دانت 

.
137

التي يعمل �صائقاً لها

قال وزير الداخلية اللبناين نهاد امل�صنوق، يف حوار مع �صحيفة امل�رصي اليوم، اإن التن�صيق   •

الأمني واملخابراتي بني م�رص ولبنان كبري وقدمي، واأن �صعبة املعلومات اللبنانية متكنت من 

فقد  �صورية،  مع  التعاون  يف  جنحوا  وكذلك  لبنان،  يف  للتج�ص�س  اإ�رصائيلية  �صبكة   34 ك�صف 

.
138

�صلمنا قبل ذلك معلومات عن 16 �صبكة جت�ص�س اإ�رصائيلية داخل �صورية من لبنان

رئي�س  وبا�صتقبال  حما�س،  بحركة  يت�رصف  اإنه  املرزوقي  املن�صف  التون�صي  الرئي�س  قال   •

اإطار  يف  �صفاق�س  مبحافظة  جماهريي  خطاب  يف  واأ�صاف،  م�صعل،  خالد  ال�صيا�صي  مكتبها 

.
حملته النتخابية: “اإن �صاء اهلل ل يلفقون يل تهمة رعاية الإرهاب والتعامل مع حما�س”139

هدمت جّرافات تابعة ل�صلطات الحتالل الإ�رصائيلية، منازل املواطنني الفل�صطينيني يف قرية   •

 78 الـ  1948، وذلك للمرة  النقب جنوب الأرا�صي املحتلة عام  العراقيب غري املعرتف بها يف 

.
140

على التوايل

طالب ع�صو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية �صائب عريقات، يف كلمة األقاها خالل   •

اإلغاء  من  الرغم  على  وحما�س،  فتح  حركتي  بني  امل�صاحلة  �صري  با�صتمرار  �صيا�صية،  ندوة 

حما�س ملهرجان اإحياء ذكرى ا�صت�صهاد الرئي�س الراحل يا�رص عرفات يف قطاع غزة، وقال اإن 
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“هذا الأمر ل يجب باأي حال من الأحوال اأن يكون له اأي انعكا�صات �صلبية على العالقات بني 

.
حركتي فتح وحما�س”141

الكني�صت  ع�صو  قدمته  قانون  م�رصوع  على  الأوىل  بالقراءة  الإ�رصائيلي  الكني�صت  �صادق   •

.
142

مريي ريجف Miri Regev، ويق�صي بت�صديد العقوبات على ملقي احلجارة

الحتالل  جي�س  موقع  نقلها  له  كلمة  يف  يعلون،  مو�صيه  الإ�رصائيلي  الدفاع  وزير  قال   •

على  للدفن  غزة  يف  اختطفوا  الذين  جنودها  جثث  باإعادة  ملتزمة  “اإ�رصائيل  اإن  الإلكرتوين، 

.
اأر�صها”143

ذكرت وكالة اأنباء ال�رصق الأو�صط الر�صمية اأن م�رص قررت زيادة عمق املنطقة العازلة على   •

ال�رصيط احلدودي بني رفح وقطاع غزة “من 500 مرت اإىل األف مرت كمرحلة ثانية و�صولً اإىل 

حتقيق الأمن القومي للبالد خا�صة مع اكت�صاف اأنفاق حتت الأر�س يبلغ طولها ما بني 800 

.
اإىل األف مرت”144

التي تقوم  العازلة  اإن املنطقة  قال مدير عمليات وكالة الأونروا يف قطاع غزة روبرت ترينر   •

ال�صلطات امل�رصية باإن�صائها على حدود القطاع �صتوؤدي ل�صعور الفل�صطينيني باأنهم يف �صجن 

.
كبري، وا�صفاً احل�صار الذي يتعر�س له القطاع بـ“الظامل والقاتل”145

قالت وزيرة اخلارجية اجلديدة لالحتاد الأوروبي فيديريكا موجرييني اإن الحتاد الأوروبي   •

ل يعتزم فر�س عقوبات على “اإ�رصائيل” اإذا اتخذت خطوات لعرقلة حّل ال�رصاع الإ�رصائيلي 

الفل�صطيني على اأ�صا�س قيام دولتني. وقالت اإن الحتاد الأوروبي لي�صت لديه خطة من هذا 

.
146

النوع

بروك�صل،  يف  اجتماعهم  بعد  خارجيته،  وزراء  عن  �صدر  بيان  يف  الأوروبي،  الحتاد  حذر   •

مزعزعة  عميقة  اآثار  له  �صتكون  الأق�صى  امل�صجد  يف  القائم  الو�صع  يف  تغيري  “اأي  اأن:  من 

.
لال�صتقرار”147

يزالون  ما  فل�صطيني  لجئ  األف   18 اإن  كرينبول  بيري  الأونروا  لوكالة  العام  املفو�س  قال   •

اأو�صاعاً  يعانون  واإنهم  دم�صق،  ال�صورية  العا�صمة  قرب  الريموك  خميم  يف  حما�رصين 

.
148

ماأ�صاوية و�صعبة

الثالثاء، 2014/11/18

وهجوم  نار  اإطالق  عملية  يف  اآخرين،   13 واأ�صيب  اإ�رصائيليني،  م�صتوطنني  خم�صة  قتل   •

بالبلطات وال�صكاكني ا�صتهدف كني�صاً يف �صارع اأغ�صي يف حي هار نوف ال�صتيطاين يف القد�س 

املحتلة. وباركت كتائب ال�صهيد اأبو علي م�صطفى، الذراع الع�صكرية اجلبهة ال�صعبية لتحرير 
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فل�صطني، الهجوم، الذي نفذه الفل�صطينيان غ�صان اأبو جمل وعدي اأبو جمل اللذان ا�صت�صهدا. 

جرائم  على  طبيعي  رّد  ال�صعبية”،  اجلبهة  “اأبطال  نفذها  التي  الفدائية”،  “العملية  اإن  وقالت 

.
149

قوات الحتالل وامل�صتوطنني يف القد�س

دان رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�س عملية قتل امل�صتوطنني يف كني�س بالقد�س، كما   •

دان العتداء على “احلرم القد�صي” وعلى الأماكن املقد�صة وحرق امل�صاجد والكنائ�س، ودعا 

اإىل التهدئة التامة ووقف جميع هذه الأعمال حتى ُيتاح العمل يف املجال ال�صيا�صي الذي يو�صل 

.
150

اإىل ال�صالم يف منطقة ال�رصق الأو�صط

الوحدة -  القائمة  اإبراهيم �رص�صور، رئي�س قائمة  الإ�رصائيلي  الكني�صت  النواب يف  ا�صتنكر   •

العربية للتغيري، وحممد بركة، رئي�س اجلبهة الدميقراطية لل�صالم وامل�صاواة، وجمال زحالقة، 

رئي�س كتلة التجمع الوطني الدميقراطي، يف بيان م�صرتك، “القتل يف كني�س يف القد�س، واأكدوا 

.
اأنه ل يوجد اأي مربر للم�ّس مبواطنني ومب�صلني، مهما كانوا”151

�صّد  الطوارئ  قوانني  ا�صتخدام  اأهرونوفيت�س  اإ�صحق  الإ�رصائيلي  الداخلي  الأمن  وزير  اأعلن   •

املقد�صيني، وت�صهيل حمل الأ�صلحة لليهود يف املدينة لـ“الدفاع عن النف�س”، بعد مقتل خم�صة 

اإ�رصائيليني يف هجوم على كني�س يف القد�س. كما اأمر بتنفيذ �صل�صلة من الإجراءات القا�صية �صّد 

.
152

منفذي الهجمات وعائالتهم

و�صف وزير اخلارجية البحريني خالد بن اأحمد اآل خليفة العملية التي وقعت داخل كني�س   •

بالقد�س بـ“اجلرمية”. وقال يف تغريدتني عرب ح�صابه على موقع تويرت اإن “جرائم الحتالل 

دار  يف  لالأبرياء  قتل  بجرمية  تقابل  األ  يجب  فل�صطني  يف  اأهلنا  وقتل  بت�رصيد  الإ�رصائيلي 

.
للعبادة”153

القد�س،  يف  كني�س  داخل  الإرهابي”  “بالعمل  و�صفه  الذي  بالهجوم  الأوروبي  الحتاد  ندد   •

وقال بيان �صادر عن وزيرة خارجية الحتاد الأوروبي فيديريكا موجرييني اإن “مهاجمة 

اأق�صى  “بذل  اإىل  املنطقة  قادة  البيان  ودعا  املقايي�س”،  بجميع  مدان  عمل  الكني�س  يف  م�صلني 

.
جهودهم فوراً لتهدئة الو�صع ومنع الت�صعيد جمدداً”154

دان الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما الهجوم على كني�س يهودي يف مدينة القد�س، وا�صفاً اإياه   •

الفل�صطيني  الرئي�س  كريي  جون  الأمريكية  اخلارجية  وزير  حّث  كما  املخزية”.  بـ“الأفعال 

.
155

حممود عبا�س على “فعل كل �صيء ممكن لتخفيف التوتر” بني الفل�صطينيني والإ�رصائيليني

قال رئي�س ال�صاباك الإ�رصائيلي يورام كوهني، اإن “حممود عبا�س لي�س معنياً بالإرهاب، ول   •

.
يقود الإرهاب، وهو ل يفعل ذلك من حتت الطاولة اأي�صاً”156
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بدولة  يعرتف  للحكومة،  ملزم  غري  رمزياً  قراراً  �صاحقة،  باأغلبية  الإ�صباين  الربملان  تبنى   •

فل�صطني. و�صوت 319 نائباً من اأ�صل 322 ح�رصوا اجلل�صة، على مقرتح للحزب ال�صرتاكي 

)املعار�س( يت�صمن اعرتافاً رمزياً بفل�صطني، فيما امتنع ع�صو عن الت�صويت، و�صّوت نائبان 

.
157

�صّد القرار

و�صف القيادي يف اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني يف قطاع غزة رباح مهنا التفجريات، التي   •

.
158

جرت يف غزة ملنازل قيادات حركة فتح يف 2014/11/7، باأنها مدبرة لإف�صال امل�صاحلة

 2014/10/22 يف  القد�س  يف  الده�س  عملية  منفذ  عائلة  منزل  الحتالل  قوات  داهمت   •

.
159

عبد الرحمن �صلودي يف حي الب�صتان ب�صلوان و�رصعت بهدمه با�صتخدام املتفجرات

رفعت الداخلية امل�رصية مذكرة ملجل�س الوزراء تطلب فيها �صحب جن�صيات اأكرث من 24 األف   •

اللواء  واجلن�صية  والهجرة  اجلوازات  مل�صلحة  الداخلية  وزير  م�صاعد  واأكد  فل�صطيني، 

اأمنية لفح�س ملفات الفل�صطينيني احلا�صلني على  “جلاناً  اأن الوزارة �صكلت  الريدي  ح�صني 

اإرهابية”.  باأعمال  تورطهم  يثبت  ممن  فوراً  اجلن�صية  ت�صحب  اأن  على  امل�رصية،  اجلن�صية 

من  اجلن�صية  ل�صحب  قريباً،  الوزراء  جمل�س  عن  �صي�صدر  ر�صمياً  “قراراً  اأن  واأ�صاف 

.
حممود الزهار و11 من اأفراد عائلته ب�صبب ع�صويته يف حركة حما�س”160

لتحقيق  قانون  م�رصوع   ،Steve Stockman �صتوكمان  �صتيف  الأمريكي  ال�صيناتور  قدم   •

ال�صتقرار يف ال�رصق الأو�صط، من خالل اإنهاء التمويل الأمريكي لبع�س اجلماعات الفل�صطينية 

والأمم املتحدة. واأ�صار �صتوكمان اإىل اأنه عمالً بقانون حّق العودة، تتوقف الوليات املتحدة 

عن متويل ال�صلطة الفل�صطينية، ف�صالً عن وكالة الأونروا، التي زعم اأنه مّت “ا�صتخدام مرافقها 

.
ل�صن هجمات بال�صواريخ على اإ�رصائيل”161

الأربعاء، 2014/11/19

يف  متاماً  متوقفة  احلياة  اإن  مرزوق  اأبو  مو�صى  حما�س  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو  قال   •

غزة يف الوقت الراهن ب�صبب غلق معرب رفح، وحذر من عواقب ذلك قائالً: “غزة قاب قو�صني 

من النفجار ب�صبب ال�صغط الكبري على الأهايل الذين ل يجدون ما يعي�صون به ب�صبب توقف 

.
احلياة”162

الرئي�س عبا�س،  “اإ�صقاط”  اإىل  بيان  العباد�صة يف  النائب عن حركة حما�س يف غزة يحيى  دعا   •

اإن  املخطط، وقال  اإىل هذا  نواب حركة فتح يف غزة  القرار ب�صم  اتخاذ هذا  تو�صيع  اإىل  ودعا 

.
“هدف اإ�صقاط عبا�س اأ�صبح اأولوية لإنقاذ امل�رصوع التحرري واإنقاذ وحدة ال�صعب”163
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قذائف  اأربع  اإطالق  على  بتجارب  قامت  حما�س  حركة  اأن  الإ�رصائيلي  اجلي�س  زعم   •

اجلي�س  من  املقرب  العربي   0404 موقع  زعم  كما  البحر.  اإىل  غزة  قطاع  من  �صاروخية 

العدوان  بعد  الثامنة  تعّد  جتربة  يف  جديدين  �صاروخني  اأطلقت  حما�س  اأن  الإ�رصائيلي، 

.
164

الأخري على قطاع غزة

اأ�صدرت وزارة الأ�رصى واملحررين الفل�صطينية تقريراً خا�صاً ملنا�صبة اليوم العاملي للطفولة،   •

.
165ً

قالت فيه اإن �صلطات الحتالل ما تزال حتتجز ما يقارب 250 طفالً فل�صطينيا

“حركة  اإن حركته هي  الهندي  الإ�صالمي حممد  ال�صيا�صي حلركة اجلهاد  املكتب  قال ع�صو   •

�صنية �رصفة فل�صطينية جماهدة، وبعيدة عن التلون املذهبي”. وا�صتنكر الهندي يف ت�رصيح 

�صحفي، الت�رصيحات التي وردت على ل�صان املرجع ال�صيعي العراقي جالل الدين ال�صغري، 

.
التي قال فيها اإن حركة اجلهاد الإ�صالمي “�صيعية”166

العمل تلقت دعوة من  اإن وزارة  اأبو �صهال، يف بيان له،  الفل�صطيني ماأمون  العمل  قال وزير   •

.
167

دولة قطر ل�صتيعاب ع�رصين األف عامل فل�صطيني من قطاع غزة يف �صتى املجالت

عملية  منفذي  اجلمل،  اأبو  وعدي  غ�صان  جثماين  ت�صليم  عدم  الإ�رصائيلية  احلكومة  قررت   •

الهجوم على كني�س يهودي يف القد�س، ودفنهم خارج املدينة مبعرفتها؛ وعادة ما يتّم الدفن يف 

.
168

مقابر الأرقام

للتلفزيون  العا�رصة  القناة  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  ريفلني،  روؤوفني  الإ�رصائيلي  الرئي�س  راأى   •

اأن انتفا�صة فل�صطينية جديدة بداأت تندلع يف �رصقي القد�س، وعرب عن حتفظه  الإ�رصائيلي، 

.
169

من اقتحامات جمموعات يهودية من اليمني املتطرف للم�صجد الأق�صى

يق�صي  قانون  م�رصوع  اليهودي،  البيت  كتلة  رئي�صة  �صاكيد،  اإيليت  الكني�صت  ع�صو  قدمت   •

وقالت  اإرهابية.  عملية  بارتكاب  اأدين  �صخ�س  اأي  عن  “اإ�رصائيل”  يف  الإقامة  حّق  ب�صحب 

عن  اأ�صخا�س  لردع  اتخاذها  الواجب  الإجراءات  من  كجزء  ياأتي  القانون  م�رصوع  تقدمي  اإن 

.
170

ارتكاب اعتداءات اإرهابية

اخلمي�س، 2014/11/20

اأعلن جهاز ال�صاباك الإ�رصائيلية اعتقاله، ثالثة اأع�صاء من حركة حما�س جنوبي ال�صفة الغربية،   •

العدوان  خالل  ليربمان  اأفيجدور  الإ�رصائيلي  اخلارجية  وزير  لت�صفية  تخطيطهم  بعد 

.
171

الإ�رصائيلي على قطاع غزة، بالتعاون مع اجلي�س الإ�رصائيلي

Atmar Aharoni بوقف ت�صغيل عمال  اأهاروين  ايتمار  )املجدل(  اأ�صكلون  بلدية  اأمر رئي�س   •

اأ�صدود  بلدية  رئي�س  قرر  كما  املدينة،  يف  اأطفال  رو�صات  من  قريبة  بناء  ور�صات  يف  عرب 
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“تعزيز الدوريات الأمنية يف املواقع التي يعمل بها عرب”، فيما اأكدت تقارير �صحافية عربية 

 .
172ً

اأن الع�رصات من اأ�صحاب امل�صالح التجارية، خ�صو�صاً يف القد�س، ف�صلوا عمالً عربا

ف�صلت قوات الحتالل الإ�رصائيلي يف هدم منزل ال�صهيد اإبراهيم العكاري يف القد�س املحتلة،   •

بعد اأن ت�صدى لها املواطنون الفل�صطينيون يف خميم �صعفاط وا�صتبكوا معها، ورف�صوا تنفيذ 

.
173

الأوامر الإ�رصائيلية بالإخالء

قال الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�صي�صي، يف حوار مع قناة فران�س 24 اأو  France 24 ، اإن كل   •

الإجراءات الأمنية التي تتخذها الدولة تاأتي للتاأكيد على ال�صيادة امل�رصية يف �صيناء، م�صدداً 

على اأنه لن ي�صمح اأن تكون �صيناء قاعدة لتهديد اأمن جريانها، اأو منطقة خلفية لهجمات �صّد 

.
“اإ�رصائيل”174

اأ�صدرت مديرية الأمن العام يف الأردن تعميماً ي�صرتط دخول الإ�رصائيليني ب�صكل جماعي،   •

.
175

وبحماية اأمنية

�صائقاً   27 ف�صلت  “اإيجد”  الإ�رصائيلية  احلافالت  �رصكة  اإن  العربية  معاريف  �صحيفة  قالت   •

فل�صطينياً من عملهم، ب�صبب م�صاركتهم بالحتجاج على قتل ال�صائق يو�صف الرموين، الذي 

.
يعمل يف ال�رصكة نف�صها، داخل حافلته يف 1762014/11/17

اجلمعة، 2014/11/21

ذكرت اأجهزة الأمن الإ�رصائيلية اأنها األقت القب�س على اأكرث من مئة عن�رص من حركة حما�س   •

الأخرية، خططوا لنتفا�صة م�صلحة داخل  الأ�صابيع  الغربية خالل  ال�صفة  اأنحاء  يف خمتلف 

احلركة  يف  القيادي  من  مبا�رص  باإر�صاد  تعمل  املجموعة  هذه  اإن  وقالت:  الإ�رصائيلية.  املدن 

اإن  يعلون،  مو�صيه  الإ�رصائيلي  الدفاع  وزير  وقال  تركيا.  يف  يقيم  الذي  العاروري،  �صالح 

اخللية الفل�صطينية التي خططت لغتيال وزير اخلارجية الإ�رصائيلي، اأفيجدور ليربمان، هي 

.
رابع خلية من نوعها يتم ك�صفها منذ اأيار/ مايو 1772014

قال اأ�رصف اخلطيب، امل�صت�صار يف دائرة �صوؤون املفاو�صات يف منظمة التحرير الفل�صطينية،   •

لوكالة الأنا�صول، اإن احلكومة الإ�رصائيلية ن�رصت “مناق�صات لبناء 5,241 وحدة ا�صتيطانية 

فيها  مبا  الغربية  ال�صفة  يف  جديدة  ا�صتيطانية  وحدة   9,282 بناء  على  وامل�صادقة  جديدة، 

.
القد�س ال�رصقية”، منذ بداية 1782014

قال الناطق با�صم حركة حما�س �صامي اأبو زهري، يف ت�رصيح �صحفي، اإن حما�س ل عالقة   •

لها مبرجعية الأجهزة الأمنية، ورئي�س احلكومة رامي احلمد اهلل هو وزير الداخلية، وعليه اأن 

ميار�س مهامه، واأن يتوقف عن التهرب من القيام مب�صوؤولياته.
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اإن   ،2014/11/21 اجلمعة  يوم  م�صاء  اجلزيرة  قناة  مع  لقاٍء  خالل  قال،  قد  اهلل  احلمد  وكان   

حما�س هي ال�صلطة الفعلية الأمنية يف قطاع غزة، وقال: “ل ميكن حلكومة التوافق العمل يف 

.
غزة يف ظل الو�صع الأمني املتوتر هناك”179

افتتح املوؤمتر الدويل للهيئات املحلية للت�صامن مع ال�صعب الفل�صطيني يف رام اهلل يومه الأول،   •

البلديات  والدولية، وممثلي عدد من  الفل�صطينية  العتبارية  ال�صخ�صيات  بح�صور عدد من 

واإيطاليا،  والأرجنتني،  وت�صيلي،  واأملانيا،  وفرن�صا،  تركيا،  من  العاملية  املحلية  والهيئات 

.
180

وجنوب اإفريقيا

انتقدت امل�صت�صارة الأملانية اأجنيال مريكل العرتاف الر�صمي لل�صويد بدولة فل�صطني. وقالت   •

.
اإنها ترى اأن “العرتاف اأحادي اجلانب بدولة فل�صطينية لن يدفعنا يف طريق حّل الدولتني”181

مقال  يف   ،Yuval Diskin دي�صكني  يوفال  الإ�رصائيلي  ال�صاباك  جلهاز  ال�صابق  الرئي�س  قال   •

اليمني  اأن  على  يدلل  القد�س  انتفا�صة  اندلع  اإن  اأحرنوت:  يديعوت  �صحيفة  موقع  ن�رصه 

بزعامة بنيامني نتنياهو “يقود نحو ت�صكل دولة ثنائية القومية، اإىل جانب مواجهات تتعاظم 

القوة يف مواجهة  القائل باملزيد من  اليمني  “منطق  اأن  حدتها مع مرور الوقت”. و�صدد على 

.
املقاومة الفل�صطينية لي�س له اأ�صا�س من ال�صحة”182

قالت منظمة هيومن رايت�س ووت�س، يف بيان لها، اإن على “اإ�رصائيل” اأن تفر�س حظراً فورياً   •

على �صيا�صة هدم منازل عائالت الفل�صطينيني امل�صتبه يف تنفيذهم لهجمات على اإ�رصائيليني. 

جرائم  �صمن  املعدود  اجلماعي،  العقاب  م�صاف  اإىل  ترقى  ال�صيا�صة  هذه  اإن  املنظمة  وقالت 

.
183

احلرب

ال�سبت، 2014/11/22

الفل�صطيني يف قطاع غزة، يف  الداخلية والأمن الوطني  البزم، املتحدث با�صم وزارة  اإياد  قال   •

بيان له، اإّن الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة، تعاين من غياب يف مرجعيّتها، يف ظل عدم توا�صل 

.
184

وزير الداخلية رامي احلمد اهلل، مع الوزارة منذ ت�صكيل احلكومة

حلظر  امل�صتعجلة  لالأمور  القاهرة  حمكمة  اأمام  ق�صائية  دعوى  رفع  اإن  حما�س  حركة  قالت   •

وقال  الفل�صطينية”.  للمقاومة  “ا�صتهدافاً  ميثل  للحركة،  الع�صكري  اجلناح  الق�صام  كتائب 

الناطق با�صم احلركة فوزي برهوم، يف بيان له، اإن “هذه املواقف والإجراءات تتقاطع متاماً 

وبالأ�صلوب نف�صه مع ما يقوم به العدو من اإجراءات �صّد املقاومة الفل�صطينية واأهلنا يف القد�س 

.
وكتائب الق�صام”185
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قال اأمني مقبول، اأمني �رص املجل�س الثوري حلركة فتح: “اإن وزير اخلارجية الأمريكي جون   •

كريي اأبلغ الرئي�س عبا�س اأن اإ�رصائيل هددت باجتياح رام اهلل يف حال ا�صتمر الفل�صطينيون يف 

.
عملياتهم �صّد الأهداف الإ�رصائيلية”186

اأقر امل�صاركون يف املوؤمتر الدويل للهيئات املحلية، الذي اختتم اأعماله يف رام اهلل، ت�صكيل �صبكة   •

دولية للهيئات املحلية للت�صامن مع ال�صعب الفل�صطيني بعنوان “ال�صبكة الدولية لدعم الهيئات 

.
املحلية الفل�صطينية”187

قالت �صحيفة هاآرت�س اإن اللجنة املالية الربملانية �صادقت الأ�صبوع املا�صي على زيادة ميزانية   •

دولر  مليون   27 خ�ص�صت  حيث   .%25 بن�صبة  ال�صتيطانية  البوؤر  يف  امل�صتوطنني  حرا�صة 

.
188

�صنوياً حلرا�صة ثالثة اآلف م�صتوطن يف قلب الأحياء الفل�صطينية ال�صخمة

�صكان  من  يقوم  ممن  الدائمة  الإقامة  ب�صحب  اأردان،  جلعاد  الإ�رصائيلي  الداخلية  وزير  اأمر   •

.
189

القد�س بت�صجيع “الإرهاب والعنف”، وبتجريده من جميع حقوقه

يف  مراقباً  ع�صواً  الفل�صطينيني  ال�صحفيني  نقابة  قبول  الأوروبيني  ال�صحفيني  احتاد  قرر   •

.
190

الحتاد، وذلك خالل اجتماعات الحتاد ال�صنوية التي عقدت يف العا�صمة الرو�صية مو�صكو

الأحد، 2014/11/23

�صخ�صية  واتهامات  �رصاخ  تخللها  �صاخبة،  جل�صة  يف  الإ�رصائيلية،  احلكومة  �صادقت   •

ونقا�صات حادة، على ثالثة م�صاريع للقانون الذي ي�صمي “اإ�رصائيل” “الدولة القومية لل�صعب 

اليهودي”، مبوافقة 14 وزيراً ومعار�صة �صّت وزراء، وغياب وزير عن اجلل�صة. وتقرر اأن 

.
يطرح م�رصوع القانون على جدول اأعمال الكني�صت يوم الأربعاء 1912014/11/26

قررت اللجنة الوزارية الإ�رصائيلية للتزود بالأ�صلحة والعتاد الع�صكري خف�س عدد الطائرات   •

املقاتلة التي �صت�صرتيها من طراز اأف 35 اأو F35 من 31 طائرة اإىل 14 طائرة. وذكرت �صحيفة 

احلكومة  رف�س  ب�صبب  الأمن،  وجهاز  احلكومة  بني  ن�صاأت  خالفات  اأن  اأحرونوت  يديعوت 

.
192

مطلب جهاز الأمن ب�رصاء �صعف عدد الطائرات الذي مّت اإقراره

اأكد املجل�س ال�صت�صاري حلركة فتح، يف ختام دورته الثامنة التي عقدها يف رام اهلل، اأن ال�صالم   •

وحتويل  باملقد�صات  امل�صا�س  خطورة  من  وحذر  اأولً،  القد�س  من  يبداأ  وال�صتقرار  والأمن 

.
193

ال�رصاع اإىل ديني

 The Association for Civil اإ�رصائيل  يف  املواطن  حقوق  جمعية  اأ�صدرته  تقرير  ك�صف   •

Rights in Israel عن متييز منهجي ومُماأ�ص�س بني الفل�صطينيني وامل�صتوطنني يف كافة نواحي 

احلياة، ويتعدى الأمر اإىل جمالت ل عالقة لها بالأمن. واأ�صار التقرير، الذي جاء حتت عنوان: 
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“نظام حكم واحد - جهازان ق�صائيّان؛ منظومة القوانني الإ�رصائيلية يف ال�صفة”، اإىل وجود 

.
194

جهاز ق�صائي مدين للم�صتوطنني، وجهاز ع�صكري للفل�صطينيني

قال الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�صي�صي، يف حوار اأجرته معه �صحيفة كوريريى ديال �صريا   •

Corriere della Sera الإيطالية: “نحن م�صتعدون لإر�صال قوات ع�صكرية اإىل داخل الدولة 

الفل�صطينية، و�صن�صاعد ال�رصطة املحلية و�صنطمئن الإ�رصائيليني ب�صاأن دورنا ال�صامن لي�س 

لالأبد بالتاأكيد، ولكن للوقت الالزم لإعادة الثقة، ويجب اأن تكون هناك دولة فل�صطينية اأولً 

.
لإر�صال قوات اإليها”195

ك�صفت �صحيفة الإندبندنت The Independent الربيطانية اأن بريطانيا وقعت �صفقة اأ�صلحة   •

لـ“اإ�رصائيل” تقدر بنحو �صبعة ماليني جنيه اإ�صرتليني )نحو 11 مليون دولر( خالل الأ�صهر 

.
196

ال�صتة التي �صبقت العدوان الأخري على قطاع غزة

الإثنني، 2014/11/24

اأعرب الرئي�س الفل�صطيني حممود عبا�س يف كلمة له، خالل احتفال الأمم املتحدة يف نيويورك   •

باليوم العاملي للت�صامن مع ال�صعب الفل�صطيني، عن ا�صتعداد الفل�صطينيني للو�صول اإىل حّل 

22% فقط  الدولية، على م�صاحة  القرارات واملبادرات  “اإ�رصائيل”، ين�صجم مع  لل�رصاع مع 

عليه  ومتفق  عادل  حّل  واإيجاد  القد�س،  �رصقي  وعا�صمتها  التاريخية،  فل�صطني  اأر�س  من 

.
197

لق�صية الالجئني الفل�صطينيني، وفقاً لقرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

“يهودية  اأو  “القومية”  قانون  م�رصوع  طرح  تاأجيل  الإ�رصائيلي  احلكومي  الئتالف  قرر   •

اإ�رصائيل” على الكني�صت ملدة اأ�صبوع، لتمكني اأطراف الئتالف من التو�صل اإىل �صيغة موحدة 

.
198

يتّم طرحها على الكني�صت لتبنيها

املحتلة،  الغربية  ال�صفة  اإىل  غزة  قطاع  من  اخل�صار  ت�صدير  وقف  الحتالل  �صلطات  قررت   •

ب�صبب خالفات وقعت بني وزارة الزراعة الإ�رصائيلية ووزارة جي�س الحتالل حول طريقة 

.
199

اإدخال ال�صاحنات

اأ�صدر اإبراهيم حملب، رئي�س جمل�س الوزراء امل�رصي، قراراً باإ�صقاط اجلن�صية امل�رصية عن   •

.
200

حممد �صلمان ح�صني اأبو جامع، رئي�س هيئة علماء ال�صلف بفل�صطني

اأعلنت �رصكة بوينغ Boeing Company اأنها فازت ب�صفقة لتزويد �صالح الطريان الإ�رصائيلي   •

ثالثة اآلف قنبلة ذكية من طراز جي دام J-dam للطائرات القتالية. وتقدر كلفة ال�صفقة بنحو 

.
201

82 مليون دولر
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الثالثاء، 2014/11/25

اأعلن رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�س رف�س احلديث الإ�رصائيلي عن “دولة قومية”،   •

وقال اإنه ي�صع العراقيل يف طريق ال�صالم. وقال جمل�س الوزراء الفل�صطيني اإن اإقرار احلكومة 

العن�رصي  الف�صل  لنظام  تبنيها  اإعالن �رصيح عن  الدولة” هو  “يهودية  قانون  الإ�رصائيلية 

.
202

�صّد ال�صعب الفل�صطيني

جي�س  مع  املواجهات  يف  عنا�رصها  عليها  ا�صتوىل  لأ�صلحة  �صور  عن  الق�صام  كتائب  ك�صفت   •

.
الحتالل الإ�رصائيلي خالل املعركة الربية اإبان العدوان الأخري على قطاع غزة 2032014

ال�صماح  اإن  “اإ�رصائيل”،  يف  لل�رصطة  العام  القائد   ،Yohanan Danino دانينو  يوحنان  قال   •

لل�صيا�صيني اليهود بزيارة امل�صجد الأق�صى املبارك خطاأ. واأكد على �رصورة حظر زيارة كل 

.
204

من يرغب بتغيري الو�صع الراهن فيه

�صكانه  من  غزة  قطاع  مع  احلدودي  ال�رصيط  اإخالء  من  النتهاء  امل�رصية  ال�صلطات  اأعلنت   •

ال�صلطات  اإن  حرحور  الفتاح  عبد  �صيناء  �صمال  حمافظ  وقال  عازلة،  منطقة  لإقامة  متهيداً 

اأزالت 802 بناية. واأنها �رصفت التعوي�صات بنحو 97 مليون جنيه )نحو 13.5 مليون دولر( 

.
205

لـ 290 اأ�رصة اأخليت منازلها، وما تزال ت�صتكمل اإجراءات ال�رصف لآخرين

احلكومة  اأن  اأبلغتها  اإ�رصائيلية  م�صادر  اإن  الإ�رصائيلية  هايوم”  “اإ�رصائيل  �صحيفة  قالت   •

خطوات  باتخاذ  للمطالبة  )الناتو(،  الأطل�صي  �صمال  حلف  اإىل  موؤخراً  توجهت  الإ�رصائيلية 

اإ�صطنبول،  اأنها حتت�صن قيادة حما�س ال�صيا�صية والع�صكرية يف  عقابية �صّد تركيا، بدعوى 

من دون و�صع قيود على ن�صاطاتها. وقالت اإن �صالح العاروري، القيادي يف حما�س والأ�صري 

املحرر، يعمل من هناك بحرية كاملة على التخطيط والتمويل للعمليات الإرهابية �صّد اأهداف 

.
206

اإ�رصائيلية

الأربعاء، 2014/11/26

ف�صائية  مع  لقاء  خالل  حما�س  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو  مرزوق،  اأبو  مو�صى  قال   •

الأق�صى، اإن خطة املبعوث الأممي روبرت �صريي لإعادة اإعمار قطاع غزة “مل تعر�س على 

و“طلبنا  عليها،  توافق  مل  حما�س  واإن  فيها  كبري  خلل  وجود  موؤكداً  اإطالقاً”،  حما�س  حركة 

.
تعديلها، ومّت تعديل بع�س بنودها”207

قال رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو اإن “دولة اإ�رصائيل” “القومية” تكون لل�صعب   •

اإ�رصائيل” هي دولة يهودية دميقراطية، هذه  “دولة  اإن  واأ�صاف  اليهودي فقط دون غريه. 
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امل�صاواة  ت�صمن  و“اإ�رصائيل”  الآخر،  على  منها  اأحد  يعلو  ول  جنب،  اإىل  جنباً  ت�صري  مبادئ 

باحلقوق جلميع مواطنيها، لكنها يف الوقت نف�صه الدولة القومية لل�صعب اليهودي فقط دون 

.
208

غريه

الكني�صت،  Yariv Levin، رئي�س جلنة  ليفني  اأحرونوت عن ياريف  نقلت �صحيفة يديعوت   •

والقيادي يف حزب الليكود، اأنه اأعَد خطة من ثماين خطوات لكبح جماح ظاهرة ر�صق احلجارة 

“اخلطة  اإن  ليفني  وقال  نتنياهو.  بنيامني  الوزراء  رئي�س  طلب  على  بناًء  القد�س،  �رصقي  يف 

.
�صتوفر اأدوات اإنفاذ قانون اأكرث فاعلية، وحتقق ردعاً حقيقياً”209

قرر وزير الداخلية الإ�رصائيلي جلعاد اأردان �صحب بطاقة الهوية املقد�صية من زوجة واأبناء   •

اأحد منفذي الهجوم على الكني�س يف القد�س غ�صان اأبو جمل، ونقلت و�صائل اإعالم اإ�رصائيلية 

عن اأردان قوله اإن القرار يق�صي بتجريد زوجة غ�صان اأبو جمل واأبنائه من امل�صتحقات املالية 

.
210

والجتماعية

اأكد رئي�س جنوب اإفريقيا جاكوب زوما Jacob Zuma، دعم بالده الثابت للق�صية وال�صعب   •

الفل�صطيني، م�صدداً، بعد لقائه الرئي�س حممود عبا�س، على اأن بالده تعمل على جتنيد القارة 

الإفريقية كاملة لدعم الق�صية الفل�صطينية. واأعاد الرئي�س زوما تاأكيد مقولة املنا�صل الراحل 

نيل�صون مانديال Nelson Mandela “اإن ثورة جنوب اأفريقيا لن تكتمل اأهدافها قبل ح�صول 

.
ال�صعب الفل�صطيني على حريته”211

زيارة  اأثناء  يف  جات-راتر،  جون  الفل�صطينية  ال�صلطة  لدى  الأوروبي  الحتاد  ممثل  قال   •

لقطاع غزة، اإن الوقت ينفد اأمام البدء يف اإعادة اإعمار غزة بعد احلرب، واإن الأمر ل يحتاج اإىل 

.
212

اإ�صمنت وطوب فح�صب، واإمنا اأي�صاً اإىل تغيري �صيا�صي جوهري

اخلمي�س، 2014/11/27

اأعلنت الرئا�صة الفل�صطينية اأنها تتابع بـ“ا�صتياء بالغ” الدعوات “الهدامة والظاملة” التي دعت   •

2014/11/28 يف م�رص.  “جماعات م�صبوهة” للخروج للتظاهر رافعني امل�صاحف يوم  اإليها 

�صديد  عن  تعرب  الفل�صطينية  والقيادة  الفل�صطيني  “ال�صعب  اإن  �صحفي،  بيان  يف  وقالت، 

رف�صها وا�صتنكارها لكل هذه احلمالت الهوجاء التي ت�صتهدف الوطن والدين وهي خمططات 

.
تخدم اأجندات خارجية”213

نا�صدت وزيرة ال�صياحة والآثار الفل�صطينية رول معايعة العرب زيارة فل�صطني، وبالأخ�س   •

مدينة القد�س، “لأنها بحاجة لهم، ووجودهم يف القد�س هو دعم للق�صية الفل�صطينية، ودعم 

 .
اقت�صادي لكل فل�صطني”214
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قال فوزي برهوم، املتحدث با�صم حركة حما�س، يف بيان �صحفي، اإن “املدة الزمنية حلكومة   •

خطوات  اأي  على  الف�صائل  جميع  بني  التوافق  يتّم  اأن  ويجب  النتهاء،  على  اأو�صكت  الوفاق 

.
تتعلق مب�صريها، كتمديد عملها، اأو اإجراء اأي تعديل وزاري”215

ك�صفت م�صادر �صيا�صية رفيعة يف “اإ�رصائيل” والوليات املتحدة، عن وجود مفاو�صات �رصية   •

وبني   ،Yitzhak Molcho موخلو  اإ�صحق  الإ�رصائيلي  الوزراء  لرئي�س  الر�صمي  املمثل  بني 

بو�صاطة  متت  التي  الر�صمية  املفاو�صات  مبوازاة  الفل�صطيني،  الرئي�س  من  �صخ�صي  مقرب 

وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي. 

حّل  اأ�صا�س  على  للت�صوية،  نهائية  �صبه  �صيغة  اإىل  تو�صلت  املحادثات  هذه  اأن  واأو�صحت   

الدولتني على اأ�صا�س حدود 1967، مقابل التنازل الفل�صطيني بخ�صو�س العرتاف بـ“يهودية 

.
الدولة”، �رصط اأن تو�صع �صيغة متنع امل�صا�س مبكانة فل�صطينيي 2161948

يف  تنتهي  النقب  لتهويد  الأمد  بعيدة  خطة  عن  اأريل  اأوري  الإ�رصائيلي  الإ�صكان  وزير  اأعلن   •

مليون  ن�صف  ا�صتيعاب  على  قادرة  جديدة  يهودية  م�صتعمرة   15 بناء  تت�صمن   2035 �صنة 

.
217

يهودي

عري�صة  على  املتطرف  اليميني  الديني   – ال�صهيوين  للتيار  ينتمون  حاخاماً  خم�صون  وقع   •

تدعو اإىل اقتحام امل�صجد الأق�صى. وقالت مواقع اإلكرتونية اإ�رصائيلية ميينية اإن هذه العري�صة 

.
218

تاأتي يف اأعقاب ما و�صفوه بـ“الأحداث الإرهابية” يف القد�س

زعم جهاز ال�صاباك الإ�رصائيلي اإحباط خمطط حلركة حما�س لتنفيذ هجوم �صاروخي على   •

فاإن اجلي�س  العربي  اأورد موقع وال  املحتلة. وح�صب ما  القد�س  القدم يف مدينة  ملعب لكرة 

�صّد  م�صلحة  عمليات  تنفيذ  على  اخلارج  يف  تدربوا  فل�صطينياً  ثالثني  اعتقل  الإ�رصائيلي 

.
219

“اإ�رصائيل” يف ال�صفة الغربية

اأعلن الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�صالمي اإياد اأمني مدين عن اختيار مدينة القد�س ال�رصيف   •

.
عا�صمة لل�صياحة الإ�صالمية ل�صنة 2202015

اأعرب رئي�س حزب العمال الربيطاين اإد ميليباند، خالل حفلة اأقامها اأ�صدقاء فل�صطني وال�رصق   •

للفل�صطينيني عن طريق مفاو�صات  تاأييده العرتاف بدولة م�صتقلة  العماليني، عن  الأو�صط 

.
221

ذات معنى

.
222

فر�س جمل�س مدينة لي�صرت الربيطانية حظراً كامالً على جميع املنتجات الإ�رصائيلية  •

اجلمعة، 2014/11/28

فل�صطني  بدولة  العرتاف  على  ين�س  لقرار  عا�صفة  نقا�س  جل�صة  الفرن�صي  الربملان  �صهد   •

ويطرح للت�صويت الثالثاء 2014/12/2، يف خطوة رمزية غري ملزمة للحكومة الفرن�صية.
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الوطنية  اجلمعية  اإىل  باقرتاح  تقدموا  قد  فرن�صا  يف  احلاكم  ال�صرتاكي  احلزب  نواب  وكان   

.
)الربملان( للت�صويت على اعرتاف فرن�صا بالدولة الفل�صطينية يف 2232014/11/12

اأعلن وزير اخلارجية الإ�رصائيلي اأفيجدور ليربمان عن خطة �صالم مع الفل�صطينيني، اقرتح   •

ليغادروا  مالية  حوافز  فل�صطينية”  هويتهم  اأن  يقررون  “الذين   48 الـ  فل�صطينيي  منح  فيها 

.
224

اأر�صهم اإىل اأرا�صي الدولة الفل�صطينية، ويتنازلوا عن جن�صيتهم الإ�رصائيلية

قناة  مع  حوار  يف   ،John McCain ماكني  جون  اجلمهوري  الأمريكي  ال�صيناتور  اأكد   •

�صيا�صة  من  اأبداً  يكون  لن  الفل�صطينية  بالدولة  العرتاف  اأن  على   ،Euronews يورونيوز 

الدول،  اعرتاف بع�س  �صبقت  التي  الإقليمية  الأحداث  تاأثريات  من  املتحدة، حمذراً  الوليات 

ومن بينها ظهور “تنظيم الدولة الإ�صالمية”، وما اأ�صماه “التطرف الإ�صالمي”، وتاأثريه على 

اأن حما�س ل تزال يف غزة وي�رصحون  اأن جزءاً من امل�صكلة هو  “نفهم  الفل�صطينيني. وقال: 

.
بتدمري اإ�رصائيل.. من وقت لآخر، ون�صكر اهلل على وجود القبة احلديدية يف اإ�رصائيل”225

  United Torah Judaism هتوراة(  )يهدوت  التوراة  يهود  احلريدية،  الأحزاب  طالبت   •

(Yahadut Hatorah) و�صا�س، رئي�س احلكومة الإ�رصائيلية بنيامني نتنياهو بتقدمي تعهدات 

خطية لها قبل اأن تو�صي اأمام الرئي�س الإ�رصائيلي روؤوفني ريفلني بتكليف نتنياهو بت�صكيل 

ميزانيات  منح  التعهدات  هذه  واأهم  حمتملة.  مبكرة  عامة  انتخابات  بعد  املقبلة  احلكومة 

للمعاهد الدينية اليهودية، واإزالة العقوبات اجلنائية من قانون جتنيد احلريدمي للجي�س، ورفع 

.
خم�ص�صات الأولد، وعدم ت�صهيل عملية التهود التي يطالب بها حزب “اإ�رصائيل بيتنا”226

جديدة  لطريقة  غزة  قطاع  يف  مطر  ر�صيد  الزراعي  املهند�س  الفل�صطيني  الباحث  تو�صل   •

اإعادة  بهدف  طبيعية،  مواد  با�صتخدام  ال�صحي،  ال�رصف  مياه  ومعاجلة  تنقية  يف  ومبتكرة 

.
227

ا�صتخدامها يف جمالت الزراعة والري

الدولية  التنمية  وكالة  من  مالياً  تربعاً  تلقيها  �صحفي،  بيان  يف  الأونروا،  وكالة  اأعلنت   •

الأذربيجانية مببلغ 632 األف دولر اأمريكي. واأ�صارت الأونروا اإىل اأن هذا التربع هو الأول 

.
228

من نوعه من اأذربيجان

ال�سبت، 2014/11/29

وزراء  م�صتوى  على  العربية  اجلامعة  جمل�س  اأمام  كلمته  يف  عبا�س،  حممود  الرئي�س  قال   •

اأعطينا  لال�صتمرار،  قابل  غري  الفل�صطينية،  الأر�س  يف  حالياً  القائم  “الو�صع  اإن  اخلارجية 

اإ�رصائيل،  الأمريكان كل فر�صة ممكنة، ومار�صنا النتظار والرتيث، مل يعد لدينا �رصيك يف 
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جمل�س  يف  �صيء  على  نح�صل  مل  حال  يف  اإنه  وقال:  الق�صية”.  تدويل  �صوى  اأمامنا  يبَق  ومل 

.
229

الأمن، ف�صنتوجه اإىل حتديد عالقاتنا مع “اإ�رصائيل”، من خالل وقف التن�صيق الأمني

القاهرة  ف�صائية  مع  �صحفية  مقابلة  خالل  عبا�س،  حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�س  اتهم   •

ميتلك  اإنه  وقال  “اإ�رصائيل”،  مع  �رصية  مفاو�صات  باإجراء  حما�س  حركة  امل�رصية،  والنا�س 

بالتطابق  م�صتدلً  واإ�رصائيل”،  حما�س  بني  �رصية  واتفاقات  “مفاو�صات  وجود  على  الدليل 

التام يف الت�رصيحات التي تخرج من اجلانب الإ�رصائيلي وحما�س. وقال اإن تفاو�س “اإ�رصائيل 

مع حما�س” اأ�صهل بكثري من التفاو�س معه �صخ�صياً، واأكد على اأنه لن يتخلى “عن �صرب واحد 

.
من اأرا�صي 1967”230

مع  لقائه  خالل  ال�صمريي،  عدنان  الغربية  ال�صفة  يف  ال�صلطة  اأمن  اأجهزة  با�صم  الناطق  اأكد   •

اإ�رصائيل،  “خمل�صة لالتفاقيات الأمنية مع  اأمن ال�صلطة  اأجهزة  اأن  “اإ�رصائيل بول�س”،  موقع 

.
واأن رجال الأمن الإ�رصائيليني يعرفون احلقائق”231

تق�صيم  لقرار  وال�صتني  ال�صابعة  ال�صنوية  الذكرى  يف  �صحفي  بيان  يف  حما�س،  حركة  قالت   •

الق�صية  املوؤامرات واملفاو�صات وحماولت ت�صفية  “اإن كل  املتحدة:  الأمم  فل�صطني من قبل 

على  قاب�صني  و�صنظل  والوهن،  بالإحباط  ت�صيبنا  اأن  ول  تخيفنا،  اأن  ميكن  ل  الفل�صطينية 

الزناد حتى تطهري فل�صطني من البحر اإىل النهر من رج�س الحتالل، ونقيم دولتنا امل�صتقلة 

.
عليها وعا�صمتها القد�س”232

 2014 �صهدت مدن ال�صفة الغربية خالل الأ�صبوع الأخري من �صهر ت�رصين الثاين/ نوفمرب   •

مئة نقطة مواجهة، مع جي�س الحتالل وم�صتوطنيه. وبرز ارتفاع يف عمليات اإطالق النار على 

اأهداف الحتالل املختلفة التي ينفذها املقاومون، حيث و�صل عدد عمليات اإطالق النار اإىل اأربع 

.
233

عمليات، كما جرت خالل الأ�صبوع نف�صه حماولتان لتنفيذ عمليات طعن �صّد الحتالل

ت�صوير  اآلة  واألف  مراقبة،  مناطيد  ثمانية  اأن  العربية  الأ�صبوعية  يرو�صاليم  جملة  ذكرت   •

موزعة يف �صماء و�صوارع القد�س، ي�رصف عليها اأفراد يف غرفة عمليات خا�صة اأقامتها بلدية 

الحتالل، ي�صاهدون عربها كافة التحركات يف املدينة املقد�صة، وذلك بهدف حماولة و�صع حد 

.
234

لالحتجاجات املتزايدة يف �صوارع املدينة، خ�صو�صاً يف مناطق التما�س

اختارت وكالة �صكوب اإمباير Scoopempire، يف ت�صنيف حديث لع�رصين �صخ�صية عربية   •

مبدعة وتعد مثاراً للفخر، حتت �صن الع�رصين عاماً، الفنان الفل�صطيني الطفل حممد قريقع 

ال�رصق  ببيكا�صو  يلقب  قريقع  اأن  الوكالة  واأو�صحت  الف�صائية.  الكتاب  قناة  موظفي  اأحد 

.
235ً

الأو�صط ب�صبب موهبته الفنية املميزة بالرغم من اأنه مل يتجاوز الـ 12 عاما
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والبالغ  )كرفانات(،  اجلاهزة  البيوت  قوافل  اأوىل  الها�صمية،  الأردنية  اخلريية  الهيئة  �صريت   •

عددها �صبعون بيتاً اإىل قطاع غزة، وقال الأمري را�صد بن احل�صن، رئي�س جمل�س اأمناء الهيئة 

.
236

الأردنية الها�صمية، اإن هذه البيوت جزء من األفي بيت �صيتم اإر�صالها للقطاع

اأقرت اجلامعة العربية يف ختام اجتماع طارئ لوزراء اخلارجية العرب، خطة التحرك العربي   •

العربي  القرار  الإ�رصائيلي لدولة فل�صطني، وتت�صمن اخلطة طرح م�رصوع  لإنهاء الحتالل 

.
237

اخلا�س باإنهاء الحتالل ب�صكل ر�صمي اأمام جمل�س الأمن

قال اللواء خليفة حفرت، الذي يقود ميلي�صيات ليبية تقاتل يف �رصق ليبيا حتت م�صمى “عملية   •

�صريا  ديال  كوريرا  ل�صحيفة  حواره  يف  املنحل،  الليبي  طربق  برملان  مع  بالتعاون  الكرامة” 

الدعم  وتلقي  “اإ�رصائيل”،  مع  التعاون  يف  ميانع  ل  اإنه  الإيطالية،   Corriere della Sera

.
238

مبختلف �صوره منها

الأحد، 2014/11/30

قال رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�س اإن الرئي�س امل�رصي املعزول حممد مر�صي مل   •

اليابانية.  اللغة  اأنا  اأفهم  مثلما  الفل�صطينية  للق�صية  وفهمه  الفل�صطينية،  للق�صية  فاهماً  يكن 

واأبعادها  الفل�صطينية  للق�صية  فاهم  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  امل�رصي  الرئي�س  اإن  عبا�س  وقال 

.
239

كرجل دولة

اأكّد مو�صى اأبو مرزوق، ع�صو املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�س، يف ت�رصيحات عرب �صفحته   •

على الفي�صبوك، اأن حركته مل تفاو�س الحتالل الإ�رصائيلي يف يوم من الأيام، واأنه ل يوجد 

اأي اأجندة �رصية لدى حركته معها.

الرئي�س حممود عبا�س عن  اإعالن  اأن  اأبو زهري  با�صم حركة حما�س �صامي  الناطق  اأكد  كما   

وجود مفاو�صات �صيا�صية �رصية بني “اإ�رصائيل” واحلركة هو جمرد ادعاءات ل اأ�صا�س لها 

.
240

من ال�صحة

قالت حركة حما�س اإن ال�صكوى التي قدمها الحتالل ال�صهيوين حللف �صمال الأطل�صي �صّد   •

تركيا، والتهامات املتكّررة ل�صالح العاروري ع�صو املكتب ال�صيا�صي للحركة، باطلة ول اأ�صا�س 

.
241

لها من ال�صحة

اقتحام  ق�صية  يف  غزة  بقطاع  فل�صطينية  وف�صائل  با�صمها  الزج  حما�س  حركة  ا�صتهجنت   •

وقالت  النطرون”.  “وادي  با�صم  املعروفة   ،2011 يناير   25 ثورة  خالل  امل�رصية  ال�صجون 

من  له  اأ�صا�س  ل  “ادعاء  الفل�صطينية  الف�صائل  اتهام  اإن  �صحفي،  ت�رصيح  يف  حما�س، 

.
ال�صحة”242
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اأكد وزير العمل الفل�صطيني ماأمون اأبو �صهال، يف ت�رصيحات خا�صة ل�صحيفة القد�س العربي،   •

اأن حكومة التوافق الفل�صطينية ل ينتهي عملها بعد يومني، واأن اتفاق امل�صاحلة الأخري اتفاق 

.
243

ال�صاطئ مل يحدد مدة زمنية لعمل هذه احلكومة خالفاً للت�رصيحات احلالية

اأقرت احلكومة الإ�رصائيلية م�رصوع قانون جديد حول اعتقال املهاجرين غري ال�رصعيني بعد   •

حماكمة،  دون  للمهاجرين  مطول  باحتجاز  ي�صمح  �صابق  بت�رصيع  العليا  املحكمة  طعنت  اأن 

.
244

بح�صب وزارة الداخلية

العربية  الدول  يف  يعي�صون  يهودي  األف   82 نحو  اإن  ال�صهيونية   - اليهودية  الوكالة  قالت   •

70% منهم يف  اآلف �صخ�س،  اأربعة  العربية وحدها ما يزيد عن  الدول  والإ�صالمية، واإن يف 

.
245

املغرب، واألف يف تون�س، ومئتني يف اليمن، ومئة يف كٍل من �صورية وم�رص

املنتخب  اآ�صيا، ونال  قارة  اأف�صل منتخب متطور يف  الفل�صطيني على جائزة  املنتخب  ح�صل   •

الفل�صطيني اجلائزة ب�صفته الفائز ببطولة كاأ�س التحدي الآ�صيوي للعام احلايل، والتي اأهلته 

.
246

خلو�س نهائيات كاأ�س اآ�صيا يف اأ�صرتاليا مطلع العام املقبل للمرة الأوىل يف تاريخه
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